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Samenvatting

Investeringen in de opleiding van de beroeps-

bevolking zijn wezenlijk voor het handhaven

en verbeteren van het concurrentievermogen

van onze economie. Steeds veranderende

omstandigheden in het werk vereisen continu

leren van werknemers. Combinaties van wer-

ken en leren tijdens de initiële beroepsoplei-

ding zouden leren in de verdere loopbaan 

bevorderen. De vraag blijft echter welke effec-

ten we hiervan kunnen onderscheiden. In ver-

schillende OECD-landen fungeren bovendien

verschillende stelsels voor middelbaar be-

roepsonderwijs, wat de vraag oproept in hoe-

verre effecten van leren en werken tussen

deze stelsels verschillen. Deze reviewstudie

is gericht op de vraag wat er bekend is over

de effecten van leren en werken op het ni-

veau van initieel middelbaar beroepsonder-

wijs voor deelnemers en werkgevers, en in

hoeverre dit verschilt tussen internationale

stelsels. De voorzichtige conclusie is dat het

combineren van werken en leren op het ni-

veau van middelbaar beroepsonderwijs loont.

De literatuur is echter gefragmenteerd en le-

vert meer evidentie op voor indirecte effecten

(inkomen, effecten voor werkgevers) dan voor

directe effecten (competentieontwikkeling).

Ook is er meer bekend over stelsels met zwak

ontwikkeld beroepsonderwijs (bv. VS) dan

over stelsels met sterk ontwikkeld beroeps-

onderwijs (bv. Duitsland en Nederland). Ver-

schillen in effecten tussen stelsels zijn op

basis van de gevonden literatuur echter niet

hard te maken.

1 Inleiding

Continu veranderende werkomstandigheden
vragen om voortdurend leren van werkne-
mers. Investeren in het leren van de beroeps-
bevolking is daarom essentieel voor het
handhaven en verbeteren van het Europese
concurrentievermogen: dit leidt tot ‘human

capital’ in de vorm van competenties die kun-
nen worden benut voor productieve arbeid
(Fouarge, De Grip & Nelen, 2009). Op deze
manier levert ‘leven lang leren’ een wezenlij-
ke bijdrage aan de internationale concurren-
tiekracht en economische groei van landen.
Europese overheden proberen in dit kader in-
vloed uit te oefenen op het (beroeps)onder-
wijs en het postinitiële leren van werkenden,
door (werkplek)leren in kwantitatieve en
kwalitatieve zin te bevorderen. De combina-
tie van leren en werken in de initiële be-
roepsopleiding zou werkplekleren ook in de
verdere loopbaan moeten stimuleren (Van
Wieringen & Attwell, 1999). Hoewel werk-
plekleren een groot aandeel heeft in het be-
roepsonderwijs, is de vraag of de werkplek
als zodanig een effectieve of efficiënte leer-
omgeving is, en welke effecten we voor
welke belanghebbenden kunnen onderschei-
den. Ook internationaal wordt deze vraag 
gesteld (OECD, 2009; Van Wieringen & 
Attwell, 1999). In breder internationaal per-
spectief zijn echter in verschillende OECD-
landen verschillende stelsels op het niveau
van middelbaar beroepsonderwijs (mbo) van
toepassing. Daarom staat in deze review-
studie de volgende onderzoeksvraag centraal:

Wat is er bekend over de effecten van ver-
schillende vormen van het combineren van
leren en werken op het niveau van mbo voor
studenten/werknemers en werkgevers, en in
hoeverre verschilt dit tussen de internationa-
le stelsels voor mbo?

Deze studie richt zich op het niveau van
initieel mbo, en de belanghebbenden stu-
denten/werknemers en werkgevers. In het
Nederlandse initiële mbo leidt ofwel de 
beroepsopleidende leerweg (bol) ofwel de 
beroepsbegeleidende leerweg (bbl) naar een
diploma. In de bol wordt school aangevuld
met stage voor 20 tot 60 procent van de 
opleidingstijd. In de bbl zijn studenten aan-
gesteld als werknemer bij een bedrijf voor
minstens 60 procent van de opleidingstijd.
Internationaal richt de studie zich op combi-
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naties van leren en werken in het kader van
een opleiding op het niveau van middelbaar
beroepsonderwijs, binnen verschillende stel-
sels. Het gaat dan enerzijds om combinaties
van leren en werken, waarvoor de student-
werknemer loon krijgt, zoals bijvoorbeeld
‘apprenticeships’ in Australië en ‘cooperative
education’ in de VS en Canada, vergelijkbaar
met de Nederlandse bbl. Wat betreft het Duit-
se en Zwitserse systeem gaat het bijvoor-
beeld om het duale leren, wat we ook met de
bbl kunnen vergelijken. Anderzijds gaat het
om (onbetaalde) stagevormen, meer verge-
lijkbaar met de Nederlandse bol. Het gaat
dan bijvoorbeeld om ‘internships’ in de VS 
of ‘traineeships’ in Australië, maar ook om
meer oriënterende en kortere stageperioden.
Om een scala aan termen met betrekking tot
combinaties van leren en werken te voorko-
men, zullen we wat betreft de internationale
literatuur ook steeds spreken van ‘bol’ en
‘bbl’(-component), waarbij we erop wijzen
dat dit in de betreffende landen om verschil-
lende typen werkplekleren kan gaan. We
spreken hier van effecten in de zin van de uit-
komsten c.q. opbrengsten van het werkple-
kleren. Daarbij bespreken we de uitkomsten
in termen van zowel de directe effecten, zoals
competentieontwikkeling, als de indirecte 
effecten, zoals loon en arbeidsmobiliteit voor
werknemers en bedrijfsproductiviteit voor
werkgevers. In Appendix 1 en 2 wordt weer-
gegeven welke directe en indirecte effecten
worden besproken. We gaan in op de situatie

in OECD-landen die representatief zijn voor
de stelselindeling voor middelbaar beroeps-
onderwijs die wordt gehanteerd (paragraaf 2).
Deze afbakening van de studie wordt weer-
gegeven in Tabel 1. 

Eerst gaan we in op de stelselindeling die
voor dit onderzoek als raamwerk voor de re-
sultaten gebruikt wordt. Vervolgens wordt
uitgelegd op welke manier de methode van
de systematische reviewstudie (Petticrew &
Roberts, 2006) in dit onderzoek is toegepast.
Daarna worden de gevonden directe en indi-
recte effecten op het gebied van middelbaar
beroepsonderwijs gepresenteerd. We sluiten
af met conclusies ten aanzien van beleid en
onderzoek. 

2 Stelsels voor mbo

Het Nederlandse stelsel voor mbo kunnen we
kenmerken als een ‘mixed model’ (OECD,
2009). De bol en de bbl-leerweg fungeren als
communicerende vaten. In een hoogconjunc-
tuur zien we meer deelnemers (student-werk-
nemers) in de bbl-leerweg, terwijl de balans
in een laagconjunctuur doorslaat naar de bol
(Zie bijv. Bronneman-Helmers, 2006; Borg-
hans, Smits, Vlasblom & Jacobs, 2000). Ook
financiering en mandatering is in het Neder-
landse stelsel gemengd: overheid en sociale
partners zijn het eens over een gedeelde ver-
antwoordelijkheid voor het middelbaar be-
roepsonderwijs. Als we stelsels voor mbo in

Tabel 1 

Afbakening van de studie
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verschillende OECD-landen beschouwen,
kunnen we vier clusters onderscheiden (zie
Figuur 1). Hieraan liggen twee dimensies ten
grondslag: het eigenaarschap van stelsels
voor middelbaar beroepsonderwijs (publiek
gefinancierd versus privaat, bijvoorbeeld
door bedrijven of sociale partners) en het be-
lang dat wordt gehecht aan middelbaar vak-
manschap voor de entree op de arbeidsmarkt
(een beroepsgerichte arbeidsmarkt versus
een arbeidsmarkt waar geselecteerd wordt op
generieke kenmerken; zie Baethge c.s. 2008;
Van Lieshout, 2008):

Beroepsgericht corporatistisch stelsel:
onder andere in Duitsland spelen beroeps-
kwalificaties een belangrijke rol op de ar-
beidsmarkt. De sociale partners sturen het
beroepsonderwijs en geven hieraan uitvoe-
ring in duale leerwerktrajecten. Dit is natio-
naal geregeld in kwalificatiestructuren.

Beroepsgericht gemixt stelsel: in Neder-
land, maar ook in bijvoorbeeld Denemarken
spelen beroepskwalificaties een belangrijke
rol. Beroepsonderwijs is sterk ontwikkeld en
de inbreng van sociale partners is groot. Ech-
ter het stelsel van onderwijsaanbieders is pu-
bliek.

Beroepsgericht staatsgestuurd stelsel: be-
roepskwalificaties spelen een beperkte rol in
landen zoals Frankrijk en andere Zuid-Euro-
pese landen. Het publieke stelsel van onder-

wijsaanbieders staat ver van de arbeidsmarkt.
Interne arbeidsmarkt-stelsel: in bijvoor-

beeld de VS, het VK en Australië spelen be-
roepskwalificaties op het niveau van middel-
baar beroepsonderwijs geen grote rol op de
arbeidsmarkt; men selecteert op kenmerken
als flexibiliteit en trainbaarheid. In feite kent
men nauwelijks middelbaar beroepsonder-
wijs zoals in de andere stelsels, maar worden
werknemers soms bedrijfsintern en -specifiek
geschoold.

Crouch, Finegold en Sako (1999) conclu-
deren dat geen enkel stelsel voor mbo alle
aansluitingsproblemen tussen onderwijs en
arbeidsmarkt op kan vangen. Staatsgestuurde
stelsels, die qua uitvoering ver verwijderd
zijn van de werkvloer, zouden het slechtste 
af zijn, omdat de kloof tussen onderwijs en
bedrijfsleven te groot is. Er worden kwalifi-
caties afgeleverd, waar niemand op zit te
wachten. Een nadeel van het interne arbeids-
markt-stelsel is dat bedrijven geen belang
hebben bij een breed en hoog opgeleide be-
roepsbevolking. De OECD (2009) adviseert
een publiek stelsel van beroepsopleidingen,
dat zowel aan werkgeverswensen als aan stu-
dentvoorkeuren voldoet. Gemengde financie-
ringsmodellen (overheid, bedrijf en deelne-
mer), betrokkenheid van sociale partners bij
curriculumontwikkeling (productdefinities)
en een mix van generieke en beroepsspecifie-

Figuur 1. Stelselclusters voor mbo.
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ke kwalificaties zijn de ingrediënten van het
ideale plaatje voor de OECD. Leren op de
werkplek is essentieel, gecombineerd met
off-the-job training en instructie. 

Hierna zal deze indeling van stelselclus-
ters worden gehanteerd als kader waarbinnen
de resultaten van de reviewstudie worden ge-
presenteerd. De verwachting is dat de ver-
schillende manieren waarop de betrokkenen
– al dan niet in nauwe samenwerking- vorm-
geven aan het stelsel, tot verschillende effec-
ten zal leiden. De belangrijkste reden hier-
voor is dat investeringen in middelbaar
vakmanschap verschillend uitpakken: in de
verschillende clusters verwachten zowel
deelnemers (en hun ouders), als hun werkge-
vers en de overheid andere opbrengsten van
deelname aan initieel beroepsonderwijs,
omdat met name indirecte effecten anders
worden ingeschat. In een beroepsgerichte ar-
beidsmarkt is een middelbare beroepsoplei-
ding een sine qua non voor het verwerven
van een goede plek op de arbeidsmarkt, ter-
wijl in een interne arbeidsmarkt een beroeps-
kwalificatie vrijwel geen rol speelt bij de 
entree op de arbeidsmarkt op middelbaar ni-
veau. 

3 Methode

3.1 Bronnen
We hebben gebruik gemaakt van de methode
van de systematische reviewstudie (Petticrew
& Roberts, 2006). Als primaire bronnen zijn
wetenschappelijke artikelen, monografieën
en proefschriften geraadpleegd. Bovendien
zijn onderzoeksrapporten van gerenommeer-
de instituten zoals de OECD geraadpleegd.
De gebruikte verwijzende bronnen zijn: Web
of Science, Scopus, Eric, Picarta en de eco-
nomische databases IDEAS en SSRN. Daar-
naast is gebruik gemaakt van referentielijsten
in wetenschappelijke publicaties en rappor-
ten. We hebben literatuur vanaf 1990 in de
analyse betrokken.

Er is gekozen voor breed zoeken in de
verwijzende bronnen op het trefwoord ‘werk-
plekleren’ en varianten daarop (zoals praktij-
kleren, on-the-job-learning4) in alle velden.
Dit vereenvoudigt de zoekactie sterk ten 
opzichte van zoeken gecombineerd met een

groot aantal trefwoorden voor ‘effecten’. De
economische databases zijn doorzocht met
behulp van Engelse en Nederlandse zoekter-
men, de overige databases zijn ook met be-
hulp van Duitse zoektermen doorzocht. Om
alle relevante uitgangen en combinaties voor
‘werkplekleren’ en de varianten te vinden
hebben we gebruik gemaakt van combinaties
door EN/OF (AND/OR) en operatoren zoals
‘NOT’. Ook is truncatie toegepast en is 
gebruik gemaakt van nabijheidsoperatoren 
en samenstellingen. Waar het brede zoeken
soms meer dan duizenden ‘hits’ opleverde, is
gefilterd op doelgroep of toch een combina-
tie met trefwoorden voor ‘effecten’ gemaakt. 

3.2 Verwerking van de resultaten
De resultaten zijn ingevoerd in het program-
ma Endnote (X2). De brede zoekstrategie le-
verde in eerste instantie bijna 9.000 ‘hits’ op.
Dubbele resultaten werden direct verwijderd,
alsmede resultaten bij bepaalde algemene
trefwoorden als “dual” of “ apprentice”, die
geen betrekking hadden op de onderzoeks-
vraag voor deze studie. Ook publicaties, die
bijvoorbeeld andere doelgroepen of landen
betroffen dan vermeld in Tabel 1, werden
verwijderd. Vervolgens is de gevonden lite-
ratuur gecategoriseerd op type effect en 
doelgroep. Dit is tussen twee onderzoekers
opgesplitst in de economische en onderwijs-
kundige literatuur, waarbij een deel overlap-
pend is uitgevoerd om de indeling in catego-
rieën te controleren. Behalve relevantie voor
de onderzoeksvraag en argumentatie is em-
pirische evidentie gebruikt als criterium voor
opname van de gevonden studies. Theoreti-
sche studies zijn voor de inleiding of verkla-
ring, maar niet voor de resultaten van het 
onderzoek gebruikt. Tijdens het categoriseren
van de literatuur bleken veel publicaties bij
nader inzien irrelevant voor het onderzoek.
Hierbij speelden twee redenen een rol: ten
eerste was het niet bij alle databases mogelijk
om �working papers� automatisch weg te fil-
teren. Ten tweede bleek niet altijd uit het ab-
stract of het een theoretisch of beleidspaper
of een empirisch paper betrof. In Appendix 1
en 2 is, per gevonden effect, aangegeven
welke studies zijn geraadpleegd. Voor de 
indirecte effecten geldt dat voornamelijk 
studies zijn gevonden waarin grootschalige
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survey data gebruikt zijn. Het betreft over het
algemeen in de economische literatuur be-
kende survey data zoals de German Socio-
Economic Panel en Workplace Employment
Relations Survey, waarbij het meestal om
correlationeel onderzoek gaat. Ten aanzien
van de directe effecten is de gevonden litera-
tuur van wisselende kwaliteit of ‘bewijs-
kracht’. Naast enkele grootschalige survey
studies, betreft het kleinschaliger onderzoek
met vragenlijsten of interviews, vaak met ge-
bruik van zelfbeoordeling, en casestudies in
plaats van (quasi-)experimenteel onderzoek.
Indien deze artikelen relevant waren voor de
onderzoeksvraag, zijn zij wel in de analyse
betrokken. Gezien de diversiteit aan type stu-
dies voor directe effecten, is in Appendix 1
steeds het type onderzoek toegevoegd bij de
eerste vermelding van de studie, om inzicht
te geven in de aard van deze studies. Studies
zonder enige vorm van systematische rappor-
tage zijn niet opgenomen. Voor meer uitvoe-
rige informatie over het tot stand komen van
de categorieën van effecten en over het type
onderzoek per studie verwijzen we naar het
volledige onderzoeksrapport (Nelen, Poort-
man, De Grip, Nieuwenhuis & Kirschner,
2010).

Vanwege het alsnog zeer grote totale aan-
tal resultaten als gevolg van het breed zoe-
ken, zijn alleen wetenschappelijke artikelen
vanaf 1990 en rapporten vanaf 2005 ver-
werkt, met uitzondering van enkele proef-
schriften en monografieën. In de resultaten
zijn 67 publicaties verwerkt over de effecten
van het combineren van leren en werken op
het niveau van initieel mbo. 

4 Resultaten

4.1 Directe effecten voor deelnemers
Leermotivatie en waardering voor de oplei-
ding wordt in het algemeen verhoogd door
werkplekleren (Lewalter & Krapp, 2004; Ro-
sendahl & Straka, 2007; Smith et al., 2004;
Smith & Green, 2005; Taylor & Watt-Mal-
colm, 2007). Dit kan bijvoorbeeld bijdragen
aan het reduceren van vroegtijdige uitval
(Smith & Green, 2005). Ook voor cognitieve
competenties worden positieve resultaten 
gevonden (Bailey, Hughes & Moore, 2004;

Hoffart, Diani, Connors & Moynihan, 2006;
Smith & Wilson, 2004; Stasz & Brewer,
1998; Virtanen, Tynjala & Collin, 2009). Res-
pondenten geven aan dat zij bepaalde cogni-
tieve vaardigheden ontwikkelen, zoals denk-
vaardigheden of plannen, organiseren en 
probleemoplossen. Echter, soms vindt men
nauwelijks resultaat (Bailey, Hughes & Moore,
2004) of zelfs een negatief verband met het
gemiddelde cijfer op school, wanneer meer
dan 20 uur per week wordt gewerkt (voor stu-
denten die in het kader van hun beroeps-
opleiding werken echter een minder negatief
verband dan voor gewoon parttime-werkende
studenten; Stern, Finkelstein, Urquiola & 
Cagampang (1997). 

Wat betreft sociale en communicatieve
competenties vinden alle beschikbare studies
positieve resultaten (Hoffart, et al., 2006;
Morton & Dawson, 1993; Smith, et al., 2001;
Spouse, 2001; Stasz & Brewer, 1998; Taylor
& Watt-Malcolm, 2007; Vazsonyi & Snider,
2008; Velde & Cooper, 2000; Virtanen, et 
al., 2009). Respondenten leren bijvoorbeeld
communiceren met collega’s, samenwerken
en omgaan met klanten door werkplekleren.
Volgens één studie ontwikkelen studenten die
gewoon parttime werken echter meer schrif-
telijke en verbale communicatievaardigheden
dan studenten in stages of beroepsoriëntatie
(Smith, Green & Brennan, 2001). Verschil-
lende studies rapporteren positieve bevin-
dingen wat betreft de ontwikkeling van 
beroepsspecifieke competenties (Bailey, et
al., 2004; Lehmann, 2005; Marchand, 2008;
Poortman, et al., 2006; Poortman, 2007; 
Rosendahl & Straka, 2007; Spouse, 2001;
Smith, et al., 2004; Smith & Wilson; 2004;
Torraco, 2008; Virtanen, et al., 2009). Soms
vindt dit echter niet of slechts beperkt plaats
(Bailey, et al., 2004; Hogan, 2002). Ook is
het de vraag of de verbinding tussen theorie
en praktijk of transfer naar andere situaties
plaatsvindt (Bailey, et al., 2004; Lehmann,
2005; Poortman, 2007).

De bevindingen zijn overwegend negatief
voor leer- en loopbaancompetenties. Studen-
ten krijgen slechts beperkt informatie via
werkplekleren, blijven in het ongewisse,
leren te weinig over ‘leren’, en rapporteren
weinig over leven lang leren (Bailey, Hughes
& Moore, 2004; Lehmann, 2005; Morton en
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Dawson, 1993; Poortman, 2007; Torraco,
2008). Een mogelijke verklaring is dat op dit
gebied te weinig begeleiding plaatsvindt, het
geen expliciet onderdeel uitmaakt van werk-
plekleren of dat de stageduur te kort is (Ben-
nett; 2007). Volgens enkele studies ontwikke-
len studenten, deels door werkplekleren, wel
het onderdeel leervaardigheden of oriënteren
zij zich op hun toekomstig werkveld (Ben-
nett, 2007; Dockery, Koshy en Stromback,
2005; Smith, Dalton & Dolheguy, 2004; Vir-
tanen, Tynjala & Collin, 2009). 

Bij werkproceskennis gaat het om een
toepassingsgerichte integratie van theoreti-
sche en ervaringskennis, die kennis van het
werkproces in de organisatie als geheel ver-
onderstelt (Boreham, 2004). Wat dit betreft
ontwikkelen studenten kennis over het werk-
proces en de organisatie, zien zij de relatie
tussen het geleerde, de toepassing en de per-
soonlijke ontwikkeling, of leren zij complexe
taken uitvoeren (Dunn, Ehrich, Mylonas &
Hansford, 2000; Hoffart, Diani, Connors 
& Moynihan, 2006; Spouse, 2001; Taylor &
Watt-Malcolm, 2007). Echter, werkproces-
kennis wordt niet altijd volledig, zoals door
Boreham (2002; 2004) gedefinieerd, ontwik-
keld (Poortman, 2007). 

De samenhang tussen werkplekleren en
persoonlijke ontwikkeling is positief (Bailey,
et al., 2004; Dunn, et al., 2000; Lehmann,
2005; Smith, et al., 2004; Smith & Wilson,
2004; Spouse, 2001; Taylor & Watt-Mal-
colm, 2007; Vazsonyi & Snider, 2008; Velde
& Cooper, 2000; Virtanen, et al., 2009).
Slechts een enkele studie vindt geen of be-
perkte samenhang met persoonlijke ontwik-
keling (Morton & Dawson, 1993). Voor alle
typen directe effecten samen zijn de be-
vindingen overwegend positief, behalve voor
leer- en loopbaancompetenties.

Als we deze bevindingen per stelsel voor
mbo analyseren, vinden we voor de literatuur
uit het interne arbeidsmarkt-stelsel enkele
kanttekeningen bij de cognitieve en beroeps-
specifieke competenties. Wat leer- en loop-
baancompetenties betreft zijn de resultaten in
dit stelsel bovendien hooguit beperkt. We
vonden slechts enkele studies uit het be-
roepsgericht corporatistische stelsel; boven-
dien zijn niet alle typen effecten vertegen-
woordigd. De studies over leermotivatie en

waardering voor de opleiding, sociale en
communicatieve competenties en beroeps-
specifieke competenties uit het beroepsge-
richte stelsel rapporteren positieve resultaten
van leren op het werk. In het beroepsgericht
staatsgestuurde stelsel is slechts één studie
gevonden, waarvan de bevindingen over
werkplekleren positief zijn. Voor het be-
roepsgericht gemixte stelsel, tenslotte, von-
den we ook slechts enkele studies. Hier ont-
wikkelen studenten beroepsspecifieke
competenties en werkproceskennis; echter,
leren leren is een probleem. De verbinding
van praktijk en theorie is hierbij beperkt. In
Tabel 2 geven we de directe effecten per stel-
sel voor mbo weer. 

4.2 Indirecte effecten voor deelnemers
en werkgevers
Uit de gevonden studies blijkt geen eenduidi-
ge relatie tussen het volgen van een bbl-
opleiding en de loonhoogte of loonstijging
tijdens de opleiding (Alba-Ramirez, 1994;
Lynch, 1992, Veum, 1995). Degenen die aan
de bbl hebben deelgenomen, krijgen na af-
ronding van de initiële opleiding in het alge-
meen een hoger loon dan mensen zonder bbl-
component of zonder kwalificatie (Cooke,
2003; Curtis, 2008; Johnson, & Summers,
1997; Dustmann & Meghir, 2005; Lynch,
1992). De loonstijging kan echter lager zijn,
waarschijnlijk omdat ongeschoolden starten
met een lager loon Arulampalam & Booth,
2001; Schönberg, 2007). Hoewel één studie
een loonpremie vindt voor zowel mannen 
als vrouwen na afronding van hun bbl 
(McIntosh, 2007), vinden twee andere stu-
dies alleen een hoger loon voor mannen
(Dolton, Makepeace, & Gannon, 2001; 
Jenkins, Greenwood, & Vignoles, 2007). 
Volgens McCintosh is dit waarschijnlijk te
wijten aan de meer recente data van zijn 
onderzoek (2004 en 2005, tegenover het sa-
mennemen van data van 1997-2006 door
Jenkins). 

Afgestudeerden die een bbl-component in
hun opleiding hadden, vinden sneller een
baan dan mensen met een vergelijkbaar 
opleidingsniveau zonder bbl-component
(Bratberg & Nilsen, 2000; Bonnal, Mendes,
& Sofer, 2002, Meng e.a., 2010). Winkel-
mann (1996) laat zien dat mensen met een 
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afgeronde bbl minder kans hebben op werk-
loosheid, niet alleen in vergelijking met 
afgestudeerden van een voltijdse beroeps-
opleiding, maar ook in vergelijking met niet-
gekwalificeerden en mensen met een univer-
sitaire opleiding. In het algemeen blijkt dat
de transitie van school naar werk soepeler
verloopt voor mensen met een beroepsoplei-
ding met een bbl-component dan voor men-
sen met een meer schoolse beroepsopleiding
zoals de bol. Hoewel twee studies vinden dat
mensen met een bbl beroepsopleiding minder
kans hebben op werkloosheid (Dockery e.a.,
2005; Soro-Bonmati, 2000), geldt voor mobi-

liteit op een later moment in de carrière in het
algemeen dat bbl’ers evenveel risico hebben
op werkeloosheid als ongeschoolden (Dolton
et al., 2001; Korpi e.a., 2003; Wolbers, 2007). 

Vanwege het grote belang van het leven
lang leren voor iemands employability, be-
spreken we ook een hogere postinitiële trai-
ningsparticipatie als een potentieel effect van
het werkplekleren in de initiële opleiding. Er
is sprake van substitueerbaarheid als postini-
tieel en initieel leren op elkaar aansluiten:
hoe meer is deelgenomen aan initieel onder-
wijs, hoe minder het nodig is om aan postini-
tiële training deel te nemen. Er is sprake van

Tabel 2 

Directe effecten naar stelsel (vervolg op de pagina hiernaast)
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complementariteit als hoger opgeleiden juist
relatief meer aan postinitiële training deelne-
men. Volgens de meeste gevonden studies is
het verband in verschillende landen comple-
mentair: mensen met een hoger opleidings-
niveau participeren meer in training dan lager
opgeleiden (Arulampalam & Booth, 1997;
Brunello, 2001; Fahr & Sunde, 2009; Wol-
bers, 2005). Eén studie vindt echter dat dit
voor bijvoorbeeld Nederland niet geldt (Bru-
nello, 2001). Ook in het VK, Spanje en Fin-
land volgen mbo-opgeleiden het vaakst een
postinitiële training volgens deze studie. 

Het verschil tussen de beroepsgroep waar-
in de schoolverlater/gediplomeerde werk-
zaam is en de gevolgde studierichting noe-
men we ‘skill mismatch’. Enkele gevonden
studies gaan hierop in (Büchel & Neubäu-
mer, 2001; Fahr & Sunde, 2009; Wolbers,
2003), maar de resultaten zijn niet eenduidig.
Een studie onder schoolverlaters in 13 Euro-
pese landen, waaronder Nederland, conclu-
deert bijvoorbeeld dat schoolverlaters met
een bbl-opleiding enerzijds meer kans heb-
ben op een mismatch dan schoolverlaters
zonder beroepsopleiding (Wolbers, 2003).
Anderzijds is de kans op een ‘mismatch’ gro-

ter in landen met een hoger aandeel schools
beroepsonderwijs, oftewel bol. Een studie
over Duitsland laat zien dat men met een 
lagere kwalificatie meer kans heeft op een
mismatch dan met een (hogere) kwalificatie
inclusief een bbl-component (Fahr & Sunde,
2009).

Enkele studies gaan in op de relatie tussen
werkplekleren en bedrijfsproductiviteit en/of
de financiële performance. Voor de bedrijfs-
productiviteit zijn de resultaten wisselend.
Sommige studies vinden een (gedeeltelijk)
positief verband, waarbij het aandeel bbl’ers
effect heeft op de bedrijfsproductiviteit
(Fougère & Schwerdt, 2002; Arvanitis, 2008).

In een enkele studie heeft het aandeel
bbl’ers een negatief effect in bepaalde secto-
ren (Arvanitis, 2008), in andere studies wordt
geen significante relatie gevonden (Alba-
Ramirez, 1994; Conti, 2005). Slechts twee
studies gaan in op financiële performance.
De ene studie vindt geen significante relatie
(Zwick, 2007); de andere studie vindt een 
positieve relatie met de bruto winst in een
aantal sectoren (zoals handel en bouw), maar
een negatieve relatie in de industriesector
(Mohrenweiser & Zwick, 2009).

Tabel 2 

(vervolg)
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In Tabel 3 wordt een overzicht gegeven
van de belangrijkste onderzoeksuitkomsten
wat betreft indirecte effecten naar stelsel. De
lonen van degenen met een afgeronde bbl
zijn in alle stelsels hoger dan voor onge-
schoolden. Er is meer overeenstemming tus-
sen de stelsels. Voor alle stelsels, uitgezon-
derd het interne arbeidsmarkt-stelsel, wordt
bijvoorbeeld gevonden dat de transitie van
school naar werk soepeler verloopt voor
mensen met een met de bbl vergelijkbare be-
roepsopleiding dan voor mensen met een met
de bol vergelijkbare beroepsopleiding. Dit is
van toepassing op de kans op een goede eer-
ste baan, en voor een geringer werkloos-
heidsrisico. Alleen voor Groot-Brittannië
wordt gevonden dat de kans op een stabiele
baan niet groter is onder mensen die een bbl-
opleiding hebben afgerond dan onder men-
sen met een algemene opleiding. Voor het
werkloosheidsrisico op de lange termijn
wordt – met uitzondering van de landen met
een beroepsgericht stelsel – gevonden dat
student-werknemers (bbl’ers) evenveel risico
lopen om werkloos te worden als onge-
schoolden. Voor landen met een beroepsge-
richt stelsel worden echter zowel op de korte
als de lange termijn positieve effecten van
bbl gevonden, zoals op lonen en werkeloos-
heid, terwijl voor de andere stelsels alleen
sprake is van positieve effecten op de korte
termijn voor de carrièremogelijkheden van
mensen met een afgeronde bbl-opleiding. 

Slechts voor drie landen is de relatie tus-
sen het aanbieden van bbl en de bedrijfspro-
ductiviteit of financiële performance onder-
zocht. Uit deze studies komen geen
duidelijke verschillen tussen de verschillende
stelsels naar voren. In Frankrijk (beroepsge-
richt staatsgestuurd) wordt een positieve cor-
relatie gevonden tussen het aandeel student-
werknemers dat een bedrijf in dienst heeft en
de bedrijfsproductiviteit. Binnen het beroeps-
gerichte stelsel zijn de resultaten echter ver-
schillend. In Zwitserland hebben bedrijven
met een hoger aandeel bbl’ers een lagere pro-
ductiviteit per werknemer, terwijl in Duits-
land de middelgrote bedrijven met een hoger
aandeel bbl’ers een hogere productiviteit per
werknemer hebben. 

5 Conclusies en discussie

5.1 Gevonden effecten
We kunnen voorzichtig concluderen dat het
combineren van leren en werken in initiële
beroepsopleidingen loont, al is de literatuur
sterk gefragmenteerd. Zowel predictor- als
criteriumvariabelen vertonen grote variatie in
de literatuur, en vooral ten aanzien van direc-
te effecten is de literatuur schaars en wisse-
lend van kwaliteit. Bovendien is er zowel
binnen als tussen landen en stelsels een grote
variatie aan vormen van combinaties van
leren en werken aanwezig.

Het is opvallend dat er wat de directe ef-
fecten betreft vooral studies gevonden zijn
die betrekking hebben op landen met een in-
terne arbeidsmarkt-stelsel. Hoewel in zo’n
stelsel het beroepsonderwijs relatief slecht
ontwikkeld is, vinden we in deze landen ver-
schillende positieve resultaten van leren en
werken. Anderzijds zijn ook de aandachts-
punten zoals in paragraaf 2 geschetst her-
kenbaar in de resultaten voor dit stelsel.
Werkplekleren lijkt in een interne arbeids-
markt-stelsel een voorzichtig positief effect
te hebben op iemands competentieontwikke-
ling, maar de samenhang tussen school en
praktijk kan sterk worden verbeterd. De re-
sultaten van de combinatie van leren en wer-
ken voor cognitieve en beroepsspecifieke
competenties zijn wisselend; wat leer- en
loopbaancompetenties betreft worden weinig
positieve resultaten gevonden in dit stelsel.

In het kleine aantal studies dat betrekking
heeft op landen met een beroepsgericht stel-
sel komen helaas niet alle effecten terug. Een
aantal artikelen wijst op het (Duitse) duale
systeem als voorbeeld voor andere landen.
De studies over dit stelsel richten zich vooral
op specifieke interventies of condities binnen
het werkplekleren in het duale beroepsonder-
wijs in plaats van op de algemene resultaten
van het duale onderwijs. De bevindingen wij-
zen op een positief verband met leren en wer-
ken; er is echter te weinig literatuur gevonden
om aan te tonen dat de verwachtingen aan het
Duitse duale systeem in ieder geval binnen de
eigen context worden waargemaakt. 

Uit het overzicht van de indirecte effecten
in de verschillende stelsels kunnen we twee
opvallende conclusies trekken: a) Er is wei-
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nig verschil in de indirecte effecten tussen de
vier stelsels, en b) Er worden soms sterk uit-
eenlopende effecten gevonden binnen een be-
paald stelsel. Duidelijk is dat in alle stelsels
de lonen van de mensen met een beroeps-

opleiding hoger zijn dan de lonen van on-
geschoolden. Behalve voor Engeland wordt
voor alle onderzochte landen gevonden dat
de transitie vanuit een met de bbl vergelijk-
bare beroepsopleiding naar werk soepeler

Tabel 3

Indirecte effecten naar stelsel
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verloopt dan de transitie vanuit een meer met
de bol vergelijkbare beroepsopleiding. Dit
vertaalt zich zowel in de kans op een goede
eerste baan als een kleinere kans op werk-
loosheid. Op de lange termijn worden er ech-
ter alleen in landen met een beroepsgericht
stelsel nog positieve effecten gevonden van
een bbl-opleiding ten opzichte van een meer
algemene beroepsopleiding. In dit opzicht
sluiten de bevindingen aan op de verwachtin-
gen binnen het beroepsgerichte stelsel. Het
aantal studies dat ingaat op de werkgeversef-
fecten van initieel leren en werken is te 
gering voor een stelselvergelijking. De ge-
raadpleegde studies vinden bovendien uit-
eenlopende correlaties tussen het percentage
student-werknemers dat werkgevers opleiden
en de bedrijfsproductiviteit. 

5.2 Beleidsconclusies
Positieve directe effecten van werkplekleren
zijn volgens de beschikbare studies afhanke-
lijk van de vormgeving van voorbereiding,
kenmerken van de werkplek, sturing, en be-
geleiding van werkplekleren. Bovendien is
een hechte samenwerking tussen school en
praktijk nodig. De aanbeveling dat het beleid
met deze kanttekening rekening moet houden
is niet nieuw voor het Nederlandse mbo.
Toch wordt werkplekleren enerzijds als cen-
trale component van de beroepsopleiding be-
schouwd, terwijl anderzijds literatuur ten
aanzien van directe effecten schaars en wis-
selend van kwaliteit is, én positieve effecten
afhankelijk zijn van de vormgeving van
werkplekleren. Mbo-instellingen dienen daar-
om gestimuleerd te worden om deel te nemen
aan onderzoek dat inzicht geeft in de causale
effecten van vernieuwingen op het terrein
van werkplekleren (zie ook paragraaf 5.3) en
om gebruik te maken van de resultaten van
dit onderzoek. De resultaten wat betreft leer-
en loopbaancompetenties zijn teleurstellend.
Dit betekent dat er in de middelbare beroeps-
opleiding meer aandacht voor nodig is. Ook
zijn er meer initiatieven nodig om de door-
stroom tussen lagere en hogere niveaus van
(beroeps)onderwijs te stimuleren en om de
deelname aan leven lang leren te bevorderen.

Wat betreft indirecte effecten blijkt dat de
lonen van ongeschoolden significant lager
zijn dan onder mensen met een afgeronde 

beroepsopleiding. Het reduceren van vroeg-
tijdig schoolverlaten en het behalen van een
startkwalificatie is van groot belang voor het
vergroten van de arbeidsproductiviteit van de
beroepsbevolking. Verslechtering van de ar-
beidsmarkt heeft verder een sterkere invloed
op ongediplomeerde schoolverlaters dan op
gediplomeerde schoolverlaters. Omdat de
overgang van beroepsopleiding naar werk
beter verloopt bij mensen met een met de bbl
vergelijkbare opleiding dan bij mensen met
een bol-opleiding, kan de aansluiting tussen
onderwijs en arbeidsmarkt verbeterd worden
door het stimuleren van een leer-werk com-
ponent. 

5.3 Programmering van onderzoek
In Nederland wordt veel beschrijvend en
theoretisch onderzoek gedaan naar het ont-
werpen van omgevingen voor werkplekleren
en de begeleiding. Terwijl de verwachtingen
aan werkplekleren binnen het beroepsonder-
wijs hooggespannen zijn, ontbreekt het ech-
ter zowel in Nederland als internationaal ge-
zien aan empirisch onderzoek naar de directe
effecten van leer-werktrajecten (Wößmann,
2008). Directe effecten zijn lastig te meten
(Ryan, 1998) en het is problematisch om een
oorzakelijk verband aan te tonen. Een verkla-
ring voor het gebrek aan empirisch onder-
zoek is de praktische haalbaarheid of ethische
verantwoording. Beoordeling van competen-
ties is bovendien vaak nog niet voldoende
uitgewerkt in het mbo (Baartman, 2008;
Poortman, 2007; Wesselink, Biemans, Mul-
der, & Van den Elsen, 2007), waardoor on-
derzoek naar directe effecten wordt bemoei-
lijkt. Het onderzoek dat zich wel op effecten
richt bestaat voornamelijk uit surveys, vaak
met gebruik van zelfbeoordeling, en case-
studies in plaats van (quasi-)experimenteel
onderzoek. Op deze manier kan alleen wor-
den gerapporteerd of werkplekleren tot de
gewenste effecten kan leiden, zonder dat het
verschil met bijvoorbeeld alleen schools 
beroepsonderwijs of praktijksimulaties dui-
delijk wordt gemaakt.

Hoewel de literatuur gericht op het onder-
zoeken van indirecte werknemerseffecten
vrij uitgebreid is, missen Nederlandse stu-
dies. Het is van belang om inzicht te krijgen
in de causale arbeidsmarkteffecten van bbl-
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en bol opleidingen. Beschrijvende statistie-
ken met betrekking tot de transitie van school
naar werk zijn voldoende beschikbaar, maar
het is belangrijk om na te gaan of de ver-
schillen in lonen en arbeidskansen blijven be-
staan wanneer er gecontroleerd wordt voor
heterogeniteit en de (zelf)selectie van leer-
lingen.

In een toekomstige onderzoeksprogram-
mering zullen twee accenten centraal moeten
staan: 1) onderzoek dat gebruik maakt van
objectieve competentiemetingen in plaats
van self-assesments; 2) onderzoek dat ge-
bruik maakt van (gerandomiseerde) veld-
experimenten of natuurlijke experimenten.
Het gebruik van valide objectieve competen-
tietesten is een belangrijke eerste stap om
meer betrouwbare informatie te genereren
over de directe effecten van werken en leren.
Om valide uitspraken over de causale effec-
ten van werken en leren te kunnen doen is het
cruciaal om gebruik te maken van onderzoek
waarin de ‘werken en leren’ treatment of spe-
cifieke vormen daarvan niet endogeen is. On-
danks de moeilijke uitvoerbaarheid, is meer
van dit soort onderzoek nodig om causale
verbanden te kunnen testen (Blokhuis & Nij-
hof, 2006). In essentie betekent het dat be-
paalde vernieuwingen op het terrein van wer-
ken en leren in het curriculum van bepaalde
opleidingen niet ongefundeerd en in één keer
worden doorgevoerd zonder dat met weet of
de vernieuwing effectief is, maar stapsge-
wijs6. Dit maakt het mogelijk om de effecti-
viteit van de vernieuwing goed te meten en
het vernieuwingsproces te optimaliseren op
basis van de kennis die verkregen wordt over
de aspecten van de vernieuwing die wel en
niet werken. 

Het is vanzelfsprekend niet noodzakelijk
dat al het onderzoek naar de effecten van
werken en leren een experimenteel karakter
heeft. Zo kunnen eerst op kleine schaal pilot-
projecten uitgevoerd worden waarin de mo-
gelijke effecten van werken en leren voor een
bepaalde doelgroep eerst meer kwalitatief
worden verkend. Experimenteel onderzoek is
dan echter de logische vervolgstap, als het
project, vanwege de verwachte positieve ef-
fecten, op grotere schaal wordt voortgezet. 

Voor beter inzicht in de effecten van het
(bbl-) beroepsonderwijs op bedrijfsniveau, is

veel nieuw onderzoek nodig. Het geringe
aantal studies naar de relatie tussen het per-
centage student-werknemers in een bedrijf en
de bedrijfsproductiviteit, zou aangevuld moe-
ten worden met studies die nagaan in hoever-
re hier sprake is van causale verbanden. Bo-
vendien is onderzoek naar het effect van het
werken en leren in de initiële beroepsoplei-
ding en de proces- en productinnovaties die
een bedrijf weet door te voeren van belang. 

Noten

1 Gebaseerd op onderzoek gesubsidieerd door

NWO-PROO: Nelen, A., Poortman, C.L.,

Nieuwenhuis, L., De Grip, A. & Kirschner, P.

(2010). Het rendement van combinaties van

leren en werken. Een review studie. Projectnr.

411-08-301.

2 De auteurs danken de deelnemers aan de 

Expertmeeting van 21 april 2010 voor hun 

kritische commentaar op een conceptversie

van het rapport.

3 We gaan in op de vraag tot welke effecten

werkplekleren kan leiden. De gevonden stu-

dies lenen zich niet voor een vergelijking tus-

sen BOL en BBL. 

4 Een volledige lijst van zoektermen en combi-

naties is beschikbaar bij de auteurs.

5 Verschillende studies over zowel indirecte als

directe effecten betreffen meerdere effecten,

en worden daarom bij meerdere categorieën

vermeld. Het type onderzoek wordt alleen

aangegeven bij de eerste keer dat de studie

wordt vermeld.

6 Voor een goed voorbeeld van een dergelijk

onderzoeksdesign zie De Grip en Sauermann

(2012).
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Abstract

The effects of working and learning 
in vocational education and training: 
a systematic review
Continuous learning and development of the la-

bour force is essential for maintaining and impro-

ving competitiveness. Combining working and

learning in initial Vocational Education and 

Training is expected to promote further profes-

sional learning. The question remains, however,

whether this combination is actually effective.

Furthermore, labour market and education sys-

tems differ in the various OECD countries. In this

review study the question is what effects different

combinations of working and learning render for

students/employees and employers, and to what

extent this differs among international VET sys-

tems. 

Literature about direct effects (competence de-

velopment) is relatively scarce compared to lite-

rature about indirect effects (e.g. wage). Further-

more, we found more evidence for weakly de-

veloped VET systems (e.g. US) than for systems

which are considered strong in this respect (e.g.

Germany). Altogether, we carefully conclude that

combining working and learning has positive 

effects. The literature does not allow for straight-

forward conclusions about the differences in 

effects of various VET systems.
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Appendix 1

Overzicht studies directe effecten5

Direct effect

Leermotivatie en
waardering voor 
de opleiding

Cognitieve 
competenties

Sociale en 
communicatieve
competenties

Beroeps-
specifieke 
competenties

Studies en landen; type onderzoek

• Lewalter & Krapp (2004), Duitsland; vragenlijst (voor- en nameting), N = 113.
Combinatie met video-observaties. 

• Rosendahl & Straka (2007), Duitsland; vragenlijst, N = 61
• Smith et al. (2004), Australië; vragenlijst, N = 446
• Smith & Green (2005), Australië; vragenlijst, N = 2092
• Stasz & Brewer (1998), VS; vragenlijst, N = 99
• Taylor & Watt-Malcolm (2007), Canada; kwalitatieve casestudies, N = 30

• Bailey, et al. (2004) VS; kwalitatieve casestudies, N = 25
• Hoffart, et al. (2006) VS; vragenlijst, N = 168
• Smith, et al. (2001) Australië; vragenlijst, N = 1451; en casestudy met 
9 focus groups van steeds 8-9 studenten en een focus group van 
docenten, loopbaanbegeleider en decaan/vertegenwoordiger decaan.

• Stasz & Brewer (1998) VS
• Smith & Wilson, (2004 – aanvulling op Smith, Greene & Brennan, 2001) 
Australië; vragenlijst, N = 641

• Stern, et al. (1997) VS; longitudinaal survey-onderzoek, N = 479
• Virtanen, et al. (2009) Finland; vragenlijst, N = 1615 studenten, 
334 docenten, 1316 praktijkopleiders.

• Hoffart, et al. (2006) VS
• Morton & Dawson (1993) Canada; quasi-experimenteel, meting competentie-
ontwikkeling m.b.v. ‘personal skills map’, N = 54

• Smith, et al. (2001) Australië
• Spouse (2001) VK; longitudinaal kwalitatief onderzoek met interviews, 
observatie, documentanalyse en foto’s, N = 8.

• Stasz & Brewer (1998) VS
• Taylor & Watt-Malcolm (2007) Canada; kwalitatieve casestudie, N = 30.
• Vazsonyi & Snider (2008) VS en Zwitserland; vragenlijst, N = 2735 
Zwitserse studenten en N = 368 Amerikaanse studenten

• Velde & Cooper (2000) Australië; interviews, N = 30
• Virtanen, et al. (2009) Finland

• Bailey, et al. (2004) VS
• Blokhuis & Nijhof (2006) Nederland; quasi-experimenteel non-equivalent
control group met vragenlijst studenten en begeleiders, N = 25 – 40 voor 
3 organisaties

• Hogan (2002) VS; etnografisch onderzoek met observaties (ook video-
opnamen), interviews en documentanalyse en gesprekken, N = 14

• Lehmann (2005) Canada in vergelijking met Duitsland; individuele en focus
group interviews, N = 29 Canadese en N = 36 Duitse studenten

• Marchand (2008) VK; langdurig etnografisch onderzoerk door participatie 
en interviews

• Poortman, et al. (2006; Poortman, 2007) Nederland; kwalitatieve casestudies,
N = 12 studenten, N = 12 praktijkopleiders en N = 5 docenten

• Rosendahl & Straka (2007) Duitsland 
• Spouse (2001) VK; Smith, et al. (2004) Australië
• Smith & Wilson (2004- aanvulling op Smith, Greene & Brennan, 2001) Austr-
alië; vragenlijst en telefonische interviews

• Torraco (2008) VS; interviews, N = 39 afgestudeerden en N = 10 praktijk-
opleiders

• Virtanen, et al. (2009) Finland
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Appendix 1

Overzicht studies directe effecten (vervolg)

Leer- en loopbaan-
competenties

Werkproceskennis

Persoonlijke 
ontwikkeling

• Bailey, et al. (2004) VS
• Bennett (2007) VS; vragenlijst, N = 1741 (maar slechts 602 zonder missing
data)

• Dockery et al. (2005) Australië; longitudinale survey en telefonische interviews,
N = 5368.

• Lehmann (2005) Vergelijking Canada-Duitsland
• Morton & Dawson (1993) Canada
• Poortman, et al. (2006; Poortman, 2007) Nederland
• Smith, et al. (2004) Australië
• Torraco (2008) VS; interviews, N = 39 afgestudeerden en N = 10 praktijk-
opleiders

• Virtanen, et al. (2009) Finland

• Dunn, et al. (2000) Australië; focus group interviews, N = 39
• Hoffart, et al. (2006) VS; Poortman, et al. (2006; Poortman, 2007) Nederland 
• Spouse (2001) VK
• Taylor & Watt-Malcolm (2007) Canada
• Virtanen, et al. (2009) Finland

• Bailey, et al. (2004) VS
• Dunn, et al. (2000) Australië
• Lehmann (2005) Canada in vergelijking met Duitsland
• Morton & Dawson (1993) Canada
• Smith, et al. (2004) Australië
• Smith & Wilson (2004- aanvulling op Smith, Greene & Brennan, 2001) 
Australië

• Spouse (2001) VK
• Taylor & Watt-Malcolm (2007) Canada
• Vazsonyi & Snider (2008) VS en Zwitserland
• Velde & Cooper (2000) Australië
• Virtanen, et al. (2009) Finland
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Appendix 2

Overzicht studies indirecte effecten

Indirect effect

Lonen tijdens de
initiële opleiding

Lonen na afronding
van de initiële 
opleiding

Mobiliteit direct na
de initiële opleiding

Mobiliteit op een
later moment 
in de carrière

Postinitiële 
trainings-
participatie

Skill mismatch 

Bedrijfs-
productiviteit

Financiële 
performance

Studies en landen

Alba-Ramirez (1994) Spanje; Lynch (1992) VS; Veum (1995) VS

Arulampalam & Booth (2001) VS; Conti (2005) Italië; Cooke (2003) Duitsland;
Curtis (2008) Australië; Dockery et al. (2005) Australië; Dolton et al. (2001) 
Engeland; Dustmann & Meghir (2005) Duitsland; Euwals & Winkelmann (2004)
Duitsland; Fersterer et al. (2008) Oostenrijk; Hofer & Lietz (2004) Oostenrijk;
Jenkins et al. (2007) VK (LFS); Lynch (1992) Verenigde Staten; McIntosh (2005)
VK; McIntosh (2007) VK; Schönberg (2007) Duitsland; Bougheas & Georgellis
(2004) Duitsland

Bonnal et al. (2002) Frankrijk; Booth & Satchell (1994) Groot-Brittannië; Bratberg
& Nilsen (2000) Noorwegen; Büchel (2002) Duitsland; Euwals & Winkelmann
(2004) Duitsland; Korpi & Mertens (2003) Duitsland en Zweden; Korpi et al.
(2003) Nederland, Zweden en Groot-Brittannië; Meng et al. (2010) Nederland;
Schwerdt & Bender (2003) Duitsland; Winkelmann (1996) Duitsland; Wolbers
(2007) 11 Europese landen

Dolton et al. (2001) Engeland; Dockery et al. (2005) Australië; Korpi et al. (2003)
Nederland, Zweden en Groot-Brittannië; Soro-Bonmatí (2000) Duitsland en 
Italië; Winkelmann (1996) Duitsland; Wolbers (2007) 11 Europese landen

Arulampalam & Booth (1997) Groot-Brittannië; Arulampalam & Booth (2001)
Groot-Brittannië; Brunello (2001) 13 Europese landen; Fahr & Sunde (2009)
Duitsland; OECD (2005) 17 OECD landen; Wolbers (2005) 15 Europese landen

Büchel & Neubäumer (2001) Duitsland; Fahr & Sunde (2009) Duitsland; 
Wolbers (2003) 13 Europese landen

Alba-Ramirez (1994) Spanje; Arvanitis (2008) Zwitserland; Conti (2005) Italië;
Fougère & Schwerdt (2002) Frankrijk en Duitsland; Hollenstein & Stucki (2008)
Zwitserland

Mohrenweiser & Zwick (2009) Duitsland; Zwick (2007) Duitsland

Effecten van initieel leren en werken voor werkgevers




