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Jeugd en economische crisis

Een bijdrage van Prof. Dr. Rolf van der Velden (Researchcentrum voor 
Onderwijs en Arbeidsmarkt, Universiteit Maastricht) 1)

Inleiding
De	huidige	economische	crisis	heeft	diepe	sporen	nagelaten	in	Nederland.	De	
economische	groei	loopt	terug	en	de	werkloosheid	loopt	op.	Nieuwkomers	op	
de	arbeidsmarkt	merken	als	eerste	wanneer	het	slechter	gaat	met	de	economie.	
Wanneer	de	economische	groei	terugloopt,	zullen	werkgevers	een	vacaturestop	
inlassen	of	snijden	in	het	bestand	van	flexwerkers.	Omdat	schoolverlaters	het	
vaak	moeten	hebben	van	nieuwe	banen	of	tijdelijke	banen,	worden	zij	het	meest	
hierdoor	 getroffen.	 Vandaar	 dat	 de	 werkloosheid	 onder	 schoolverlaters	 en	
afgestudeerden	 sterker	 mee	 beweegt	 met	 de	 conjunctuur	 dan	 de	 algemene	
werkloosheid.	Vooral	de	lageropgeleiden	zijn	hierbij	het	meest	kwetsbaar.	Dat	
zien	 we	 ook	 terug	 bij	 de	 huidige	 crisis	 waarbij	 de	 werkloosheid	 onder	
laagopgeleiden	 snel	 oploopt.	 Het	 kabinet	 heeft	 in	2009	 een	 Actieplan	 Jeugd-
werkloosheid	 gepresenteerd	 om	 te	 voorkomen	 dat	 –	net	 als	 in	 de	 jaren	 ’80	–	
grote	 groepen	 jongeren	 aan	 de	 kant	 zullen	 blijven	 staan.	 En	 gemeenten,	
onderwijsinstellingen,	sociale	partners	en	arbeidsmarktinstellingen	hebben	het	
afgelopen	jaar	plannen	gemaakt	om	jongeren	aan	een	baan	te	helpen	of	ervoor	
te	zorgen	dat	ze	langer	op	school	blijven.
Dergelijke	 maatregelen	 zijn	 natuurlijk	 van	 belang,	 maar	 zullen	 de	 zorg	 niet	
wegnemen	dat	de	crisis	 een	grote	 impact	zal	hebben	op	de	 loopbaan	van	de	
huidige	generatie	jongeren.	Is	er	sprake	van	een	‘verloren’	generatie?	Wat	is	het	
effect	van	de	huidige	crisis	op	het	studie	keuze	gedrag	van	jongeren?	En	kunnen	
opleidingen	hun	leerlingen	en	studenten	beter	voorbereiden	op	een	arbeidsmarkt	
die	zo	grillig	is?	In	deze	bijdrage	wil	ik	een	beeld	schetsen	wat	hierover	bekend	
is.

Wat zijn de mogelijke gevolgen van de huidige economische crisis voor de 
arbeidsmarktloopbaan van jongeren die nu op de arbeidsmarkt komen?
Het	 is	 duidelijk	 dat	 de	 economische	 crisis	 op	 korte	 termijn	 directe	 gevolgen	
heeft	voor	de	werkgelegenheidskansen	van	jongeren.	De	vraag	is	echter	of	ze	
ook	blijvend	hinder	hiervan	ondervinden	in	hun	verdere	loopbaan.	Is	er	sprake	
van	een	‘verloren	generatie’?
De	enige	manier	om	hier	een	goede	voorspelling	over	te	maken	is	door	te	kijken	
naar	de	effecten	van	eerdere	economische	crises.	De	belangrijkste	economische	
crisis	in	het	recente	verleden	is	de	crisis	van	de	jaren	’80.	De	werkloosheid	onder	
jongeren	bedroeg	 toen	18	procent	en	destijds	werd	veelvuldig	gesproken	van	
een	‘verloren’	generatie.	De	term	‘verloren’	generatie	suggereert	op	zijn	minst	
dat	 de	 groep	 die	 in	 deze	 periode	 op	 de	 arbeidsmarkt	 is	 gekomen,	 blijvend	
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achterblijft	op	de	arbeidsmarkt.	Dat	zou	zich	kunnen	uiten	in	een	blijvend	lagere	
arbeidsparticipatie,	slechtere	banen	of	een	lagere	beloning.	Is	dat	ook	zo?
Uit	allerlei	onderzoek	komt	naar	voren	dat	jongeren	die	in	een	slechte	periode	
op	 de	 arbeidsmarkt	 komen,	 hier	 nog	 enige	 tijd	 last	 van	 ondervinden.	 Die	
effecten	doven	echter	na	5	tot	10	jaar	uit.	Kijk	je	naar	hun	arbeidsmarktpositie	
zo’n	20	jaar	na	de	crisis	dan	blijkt	dat	deze	generatie	het	niet	beter	of	slechter	
heeft	gedaan	dan	degenen	die	vlak	voor	deze	periode	of	juist	vlak	daarna	op	de	
arbeidsmarkt	 kwamen.	 Ze	 behoren	 even	 vaak	 tot	 de	 beroepsbevolking,	 zijn	
even	vaak	werkloos,	en	komen	in	vergelijkbare	banen	terecht.	Is	er	dan	helemaal	
geen	lange	termijn	effect?	Toch	wel.	Er	is	een	–	zij	het	klein	–	effect	op	het	latere	
salarisperspectief.	De	generatie	die	in	de	periode	1981–1984	op	de	arbeidsmarkt	
is	gekomen,	blijkt	20	jaar	later	ongeveer	1	procent	minder	te	verdienen	dan	op	
grond	van	hun	leeftijd,	ervaring	en	andere	kenmerken	voorspeld	zou	kunnen	
worden.
Wat	zou	dat	kunnen	betekenen	voor	de	huidige	generatie?	Naar	verwachting	
zullen	de	lange	termijn	effecten	vrijwel	nihil	zijn.	Een	belangrijk	verschil	met	de	
jaren	’80	is	dat	de	demografische	omstandigheden	sterk	veranderd	zijn.	Destijds	
was	sprake	van	vergroening:	er	waren	relatief	veel	jongeren	die	om	de	schaarse	
arbeidsplekken	moesten	concurreren.	De	huidige	generatie	echter	komt	in	een	
arbeidsmarkt	waarbij	eerder	sprake	is	van	ontgroening,	en	dat	betekent	dat	hun	
structurele	positie	op	de	arbeidsmarkt	in	de	komende	jaren	sterk	zal	verbeteren.	
Ofschoon	 ze	 in	 het	 begin	 van	 hun	 loopbaan	 de	 crisis	 aan	 den	 lijven	 zullen	
ondervinden,	zal	bij	het	aantrekken	van	de	economie	dit	negatieve	effect	snel	
verdwijnen.

Wat zijn de mogelijke gevolgen voor de studiekeuze?
De	economische	crisis	heeft	natuurlijk	niet	alleen	invloed	op	de	intrede	op	de	
arbeidsmarkt,	maar	ook	op	de	keuze	van	jongeren	om	verder	te	leren.	Als	we	
kijken	naar	het	studiekeuze	gedrag	van	jongeren	in	de	afgelopen	decennia,	dan	
blijkt	 dat	 de	 keuze	 om	 door	 te	 leren	 in	 de	 regel	 meer	 bepaald	 wordt	 door	
structurele	factoren	dan	door	conjuncturele	factoren.	De	enige	sector	waar	een	
duidelijk	effect	bestaat	van	de	conjuncturele	ontwikkeling	op	de	beslissing	om	
verder	te	leren,	betreft	het	mbo.	Dit	is	op	zich	ook	niet	zo	vreemd,	omdat	het	
mbo	 expliciet	 dubbel	 kwalificeert:	 namelijk	 voor	 de	 arbeidsmarkt	 en	 voor	
vervolgonderwijs.	Lagere	opleidingen	dan	het	mbo	richten	zich	vooral	op	de	
doorstroom	 naar	 vervolgonderwijs,	 terwijl	 de	 opleidingen	 in	 het	 hoger	
onderwijs	zich	vooral	richten	op	de	uitstroom	naar	de	arbeidsmarkt.	Daarom	
mag	ook	verwacht	worden	dat	schoolverlaters	van	het	mbo	zich	bij	de	beslissing	
om	door	te	leren	eerder	laten	leiden	door	de	stand	van	de	conjunctuur.
Wel	 is	 er	 een	 duidelijk	 effect	 van	 een	 economische	 crisis	 op	 wat	 er	 gekozen	
wordt.	Bij	de	doorstroom	van	het	vmbo	naar	het	mbo	kunnen	leerlingen	kiezen	
tussen	de	beroepsopleidende	leerweg	(bol)	en	de	beroepsbegeleidende	leerweg	
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(bbl).	De	instroom	in	de	bbl	is	sterk	conjunctuurgevoelig.	In	die	zin	vormen	de	
bol	en	de	bbl	twee	communicerende	vaten:	wanneer	het	aantal	leerarbeidsplaatsen	
in	de	bbl	afneemt,	neemt	de	instroom	in	de	bol	toe.	Daarnaast	blijkt	dat	tijdens	
een	 economische	 crisis	 de	 instroom	 in	 opleidingssectoren	 als	 de	 techniek	
duidelijk	afneemt	ten	gunste	van	sectoren	als	gezondheidszorg	en	onderwijs:	
leerlingen	vermijden	risicovolle	opleidingen	en	vluchten	naar	opleidingen	die	
gezien	worden	als	minder	conjunctuurgevoelig.
Dit	levert	uiteraard	ook	een	probleem	op.	Het	gevaar	is	dat	in	de	huidige	crisis	
de	opleidingscapaciteit	in	de	bbl	en	de	technische	opleidingen	achteruit	loopt.	
In	de	afgelopen	jaren	hebben	werkgevers	echter	veel	moeite	moeten	doen	om	
voldoende	 technisch	 geschoolde	 vakmensen	 vinden.	 Voorkomen	 dient	 te	
worden	 dat	 na	 de	 recessie	 opnieuw	 tekorten	 gaan	 staan.	 Daarom	 is	 het	 van	
groot	belang	om	in	de	komende	jaren	de	opleidingscapaciteit	 in	de	bbl	en	de	
technische	opleidingen	te	handhaven.

Wat kunnen opleidingen doen om hun leerlingen en studenten zo weerbaar 
mogelijk te maken voor de arbeidsmarkt?
Niet	elke	schoolverlater	of	afgestudeerde	heeft	evenveel	last	van	een	verslech-
tering	van	de	arbeidsmarkt.	Sommigen	slagen	erin	om	toch	vrij	gemakkelijk	een	
baan	te	vinden,	of	om	werk	te	vinden	dat	goed	aansluit	bij	de	opleiding.	Dat	
heeft	niet	alleen	te	maken	met	individuele	verschillen	maar	ook	met	kenmerken	
van	 de	 opleiding	 die	 ze	 hebben	 afgerond.	 Sommige	 opleidingen	 slagen	 er	
blijkbaar	 beter	 in	 om	 hun	 afgestudeerden	 goed	 voor	 te	 bereiden	 op	 de	
arbeidsmarkt	 dan	 andere	 opleidingen.	 Wat	 zijn	 nu	 de	 kenmerken	 van	
opleidingen	die	het	goed	doen?
In	 de	 regel	 geldt	 dat	 afgestudeerden	 van	 opleidingen	 die	 goede	 voorlichting	
geven,	stages	bieden	en	strenger	selecteren	aan	de	poort	een	systematisch	betere	
positie	op	de	arbeidsmarkt	hebben	dan	afgestudeerden	van	opleidingen	die	dit	
niet	doen.	Opleidingen	moeten	daarom	veel	meer	werk	gaan	maken	van	het	
geven	 van	 goede	 voorlichting	 aan	 de	 studenten	 over	 de	 arbeidsmarkt	 en	
beroepsmogelijkheden.	Daarnaast	verdient	het	aanbeveling	om	–	waar	nodig	–	
bij	opleidingen	de	stage-	of	werkervaringcomponent	te	vergroten.

1)	 Prof.	Dr.	Rolf	van	der	Velden	is	hoogleraar	onderwijs	en	beroepsloopbaan	aan	
de	 Universiteit	 Maastricht	 en	 heeft	 deze	 bijdrage	 op	 persoonlijke	 titel	
geschreven.
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