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Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar
Dynamics of Skills Allocation aan de School of Business and Economics,
Maastricht University.

Maastricht, 29 juni 2017
Door Dr. Didier Fouarge

Mevrouw de Rector Magnificus,
Waarde collega’s, beste vrienden, ma chère famille,

In de meeste geïndustrialiseerde landen is de dynamiek in vraag en aanbod van
vaardigheden in de afgelopen decennia aanzienlijk toegenomen. De
arbeidsmarkt is flexibeler geworden waardoor de arbeidsmobiliteit toeneemt.
Door de upgrading van de opleidingseisen neemt het belang van een goede
opleiding toe en stijgt de noodzaak om zich bij te scholen. In deze veranderende
arbeidsmarkt is het van groot belang dat wij beter begrijpen hoe het aanbod van
vaardigheden in de potentiële beroepsbevolking beter kan aansluiten op de door
werkgevers gevraagde competenties. Hierop zal mijn leerstoel zich richten, met
bijzondere aandacht voor sorteringsprocessen in opleiding en beroep over de
individuele levensloop en de betekenis daarvan voor bedrijven. Onder jongeren
gaat het hierbij om het sorteren in het onderwijs en de beroepskeuze. Later in de
loopbaan, gaat het om de keuze om opnieuw te investeren in menselijk kapitaal
(bijvoorbeeld door middel van scholing), om aanpassingen in het arbeidsaanbod
(wel of niet werken en aantal gewerkt uren) en beroepenmobiliteit. Op
bedrijfsniveau, gaat het om het wervings- en scholingsbeleid van werkgevers bij
veranderingen in de organisatie en/of in het productieproces. Deze dynamische
individuele beslissingen van de werknemers en werkgevers kan worden gedreven
door zowel voorkeuren als veranderende omstandigheden op de arbeidsmarkt.
De relevantie van de gekozen focus kan bezien worden vanuit individueel,
werkgever en macro-economisch perspectief. Vanuit een individueel perspectief,
zal het optimaliseren van de allocatie tussen de vaardigheden verkregen in de
kinderjaren, in het onderwijs, en door ervaring en cursussen op de vraag van
werkgevers, naar verwachting resulteren in een hoger loon, lager risico op
werkloosheid, betere carrièreperspectieven, hogere werktevredenheid, en minder
spijt van studie- en beroepskeuze. Vanuit een werkgeversperspectief zorgt een
optimale allocatie tussen de aangeboden vaardigheden en de vraag vanuit
arbeidsorganisaties er voor dat werkgevers hun vacatures kunnen vervullen en
dat ze op een bevredigende manier kunnen voldoen aan hun gewenste niveau
van productie en innovatie. Vanuit een macro-economisch perspectief, resulteert
het optimaliseren van de allocatie tussen vraag en aanbod in meer economische
groei en grotere maatschappelijk opbrengsten van investeringen in
vaardigheden.
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In deze oratie wil ik mij richten op twee onderwerpen van mijn leerstoel: 1) de
veranderingen in de vraag naar vaardigheden op de arbeidsmarkt, en 2) de
invloed van transparante informatie over vraag en aanbod op de arbeidsmarkt op
de studiekeuze van jongeren. Ik sluit af met enkele implicaties voor beleid.
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Veranderingen in vraag naar vaardigheden

In het onderzoek naar de dynamiek in vraag naar en aanbod van vaardigheden
onderscheid ik twee belangrijke dimensies. De eerste betreft onderzoek op micro
niveau naar de dynamiek in arbeidsaanbodbeslissingen. Het gaat hierbij om de
opleidingskeuze van jongeren, de beroepskeuze van jongeren en volwassenen,
beroepenmobiliteit, migratie en veranderingen in het arbeidsaanbod in de
extensieve en intensieve marge alsook de pensioneringsbeslissing. Deze
arbeidsmarktuitkomsten zijn enerzijds gedreven door instituties (Jung en Kuhn,
2014) en veranderingen in beleidscontext (Montizaan et al., 2010) en de macroeconomische situatie (Mortensen, 1994). Arbeidsmarktuitkomsten en
veranderingen die mensen meemaken op de arbeidsmarkt zijn anderzijds ook
gedreven door hun eigen cognitieve en niet-cognitieve vaardigheden en
economische voorkeuren (bijvoorbeeld voor tijd en risico) (Almlund et al., 2011;
Borghans et al., 2008a). Met verschillende collega’s heb ik de afgelopen jaren
gewerkt aan onderzoek op die terreinen, en deze lijn wil ik voortzetten in mijn
nieuwe rol. Ik kom later in deze oratie terug op vaardigheden en voorkeuren in
het kader van de opleidingskeuze. De tweede dimensie van mijn onderzoek naar
dynamiek in vraag en aanbod van vaardigheden betreft de veranderingen, op
macro niveau, en de te verwachten veranderingen door de tijd in de opleidingenen beroepenstructuur. Hier ga ik nu dieper op in en bespreek achtereenvolgend
veranderingen in opleidingsniveau en vaardigheden, polarisatie op de
arbeidsmarkt en de relatie tussen loon en vaardigheden.
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1.1

Opleidingsniveau1

De samenstelling van de werkzame beroepsbevolking verandert continu als
gevolg van veranderingen aan de aanbod- en vraagkant van de arbeidsmarkt. In
landen van de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en
Ontwikkeling) is het percentage hoogopgeleiden in de bevolking gegroeid van
22% in 2000 naar 35% in 2015 (OECD, 2016). Onder 25-34 jarigen is in 2015 42%
hoogopgeleid. De stijging van het opleidingsniveau van de werkzame
beroepsbevolking in Nederland is duidelijk te zien in figuur 1. Het aandeel hboen wo-gediplomeerden is in de afgelopen twintig jaar continu gestegen, terwijl
het aandeel werkenden met een diploma op hoogstens vmbo-niveau continu is
afgenomen. Het aandeel mbo’ers blijft plus minus constant.
Figuur 1: Aandeel werkenden naar opleidingsniveau, 1996-2016
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Wanneer ik hier over beroepen spreek dan gaat het doorgaans om beroepsgroepen zoals
wij deze hebben gedefinieerd in een gezamenlijk project met CBS (Centraal Bureau voor de
Statistiek) (ROA/CBS, 2015). De gebruikte data voor de ontwikkeling van beroepen zijn
afkomstig van de Enquête Beroepsbevolking (EBB) van CBS.
3

Een vergelijkbaar plaatje komt naar voren als we kijken naar de verdeling van de
werkenden over beroepen, uitgesplitst naar het modaal opleidingsniveau van de
werkenden in die beroepen (figuur 2).2 Het aandeel werkenden in hoogopgeleide
beroepen is gestegen, dat in laagopgeleide beroepen gedaald. Het aandeel
werkenden in mbo-beroepen is nauwelijks veranderd. In de afgelopen twintig
jaar is de beroepenstructuur dus verschoven naar een gemiddelde hoger
opleidingsniveau.
Figuur 2: Aandeel werkenden naar modaal opleidingsniveau van beroepen waarin zij
werkzaam zijn, 1996-2016
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In onderzoek met mijn ROA collega’s hebben wij becijferd dat de stijging in
opleidingsniveau in Nederland tussen de jaren tachtig en nu ongeveer 2
opleidingsjaren bedraagt (Bijlsma et al., 2015; ROA, 2015). Overigens lijkt het
2

Figuur 2 verschilt van figuur 1 omdat hier gekeken wordt naar het modaal
opleidingsniveau van de werkenden in beroepen. In sommige beroepen werken
hoofzakelijk hoogopgeleiden (bijvoorbeeld in beroep ‘artsen’), in andere beroepen vooral
middelbaar opgeleiden (bijvoorbeeld het beroep ‘secretaresses’), terwijl in andere
beroepen de mix aan opleidingsachtergronden groter is (bijvoorbeeld in beroep ‘bedieners
mobiele machines’ werken bijna evenveel mbo’ers als vmbo’ers).

4

tempo van deze skills upgrading te vertragen. In de jaren 1981-1985 steeg het
opleidingsniveau met 0,47 opleidingsjaren. De stijging tussen 2005-2010 bedroeg
0,19 opleidingsjaren. Wij hebben onderzocht aan de hand van een shift-share
analyse in welke mate de stijging van het gemiddelde opleidingsniveau van
werkenden het gevolg is van verschuivingen in de beroepenstructuur dan wel
van hogere aanstellingseisen binnen beroepen. De gevolgen van de
verschuivingen in de beroepenstructuur voor het gemiddelde opleidingsniveau
kan worden gezien als het structuureffect (shift). De verschuivingen van het
gemiddelde opleidingsniveau binnen een beroep kan worden gezien als een
verdringings- of substitutie-effect (share). Wij kwamen tot de conclusie dat
ongeveer 40% van de stijging in het gemiddelde opleidingsniveau verklaard kan
worden uit veranderingen in de beroepenstructuur (beroepen waar veel
hoogopgeleiden werken zijn sneller gegroeid). Dit wil zeggen dat de toename in
het gemiddeld opleidingsniveau meer het gevolg is van stijgende
opleidingsniveaus binnen beroepen dan van verschuivingen in de
beroepenstructuur. Dit zou er op duiden dat deze skills upgrading de steeds
hogere kwalificatie-eisen reflecteert die werkgevers stellen aan werknemers die
werkzaam zijn in hun organisaties. Onze analyse is dus dat de hogere kwalificatieeisen vooral arbeidsvraag-gestuurd zijn bijvoorbeeld door technologische
vernieuwingen (Katz en Autor, 1999) of meer complexe organisatiestructuren
(Caroli en Van Reenen, 2001).
1.2

Vaardigheden

In een productiemodel bepalen de vaardigheden van mensen de taken die zij
uitvoeren. Hoogwaardige vaardigheden zijn nodig voor het uitvoeren van
hoogwaardige taken en, naar verwachting, resulteren hoogwaardige
vaardigheden in hogere productiviteit en lonen. Maar sommige taken kunnen
ook door machines worden uitgevoerd. Mens-taken en machine-taken, die
gebundeld zijn in beroepen, kunnen complementair aan elkaar zijn, maar ook
substitueerbaar zijn. David Autor en coauteurs (Autor et al., 2003) wijzen naar
technologische ontwikkelingen als verklaring voor veranderingen in de
beroepenstructuur. Technologische ontwikkelingen leiden tot een toegenomen
complexiteit van het werk en het groeiend belang van specifieke vaardigheden
zoals ict-vaardigheden, probleemoplossend vermogen, en communicatieve en
sociale vaardigheden (Borghans et al., 2014; Green, 2012). Met het beschikbaar
komen van data als PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult
5

Competencies), en de NSS (de Nederlandse Skills Survey), kunnen wij analyses
uitvoeren van de relatie tussen vaardigheden en veranderingen in het
beroepenlandschap. PIAAC is een internationaal onderzoek van de OESO naar het
niveau en het gebruik van vaardigheden onder mensen tussen 16 en 65 jaar. De
vaardigheden zijn gemeten door middel van uitvoerige, objectieve testen (OECD,
2013). Het betreft functionele vaardigheden die nodig zijn om informatie uit het
dagelijks leven te begrijpen en te gebruiken (Buisman et al., 2013). Het
probleemoplossend
vermogen
in
digitale
omgevingen
(kortweg:
probleemoplossend vermogen) wordt daarin gemeten en verwijst naar het
vermogen om digitale technologie te gebruiken om problemen uit het dagelijks
leven op te lossen.3 PIAAC bevat daarnaast een aantal vragen over ict-gebruik op
het werk. Op basis van deze vragen kan een index worden gemaakt van het
niveau van computergebruik op het werk: 0 = geen gebruik, 1 = eenvoudig
gebruik, 2 = matig gebruik, 3 = complex gebruik. Beroepen kunnen vervolgens
worden ingedeeld naar het niveau van probleemoplossend vermogen van de
werkenden in die beroepen (die ik hier indeel in kwintielgroepen) en het
percentage werkenden met een matig of complex gebruik van computers (die ik
hier indeel in drie gelijke groepen: laag, gemiddeld, hoog).
Figuur 3 en 4 laten zien dat de werkgelegenheid –gemeten in de EBB– het sterkst
is gegroeid in beroepen met een hoog niveau van probleemoplossend vermogen
en hoog niveau van computer gebruik.4 De werkgelegenheid is het minste
gegroeid in beroepen met een laag niveau van probleemoplossend vermogen en
laag niveau van complexiteit van computergebruik. Ook beroepen waarin
taakautonomie belangrijk is, zijn sterk gegroeid (Fouarge, 2017).

3

De testscores voor de verschillende vaardigheden worden weergegeven op een schaal van
0 tot 500 punten. In PIAAC kregen personen zonder computervaardigheden de test voor
probleemoplossend vermogen niet voorgelegd (10 procent van de respondenten in
Nederland). Voor hen is de score op een lage waarde (90) gezet.
4
Zie ook Fouarge et al. (2017) waar wij met een shift-share analyse laten zien dat de groei in
beroepen vrijwel geheel kan worden toegeschreven aan veranderingen in de beroepen zelf,
en nauwelijks aan veranderingen in de werkgelegenheidsstructuur van sectoren.
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Figuur 3: Werkgelegenheidsontwikkeling naar niveau van probleemoplossend vermogen
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Figuur 4: Werkgelegenheidsontwikkeling naar intensiteit van PC gebruik op het werk
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Collega’s Lex Borghans en Bas ter Weel hebben eerder laten zien dat
interpersoonlijke vaardigheden van belang zijn op de arbeidsmarkt in Duitsland
en Engeland: de correlatie tussen interpersoonlijke vaardigheden en het loon is
positief (Borghans et al., 2008b). In Duitsland is deze correlatie sterker geworden
tussen 1979 en 1998. In een recent gepubliceerd artikel wijst Catherine
Weinberger (2014) op de groeiende complementariteit tussen cognitieve
vaardigheden en sociale vaardigheden (oftewel soft skills) op de arbeidsmarkt in
de Verenigde Staten. Zowel de werkgelegenheid als de lonen zijn sterker
gegroeid in beroepen met zowel een hoog niveau van cognitieve vaardigheden
als een hoog niveau van sociale vaardigheden dan in beroepen waar slechts een
van deze vaardigheden dominant is. Een vergelijkbare ontwikkeling zien wij ook
in Nederland.
In figuur 5 relateer ik de werkgelegenheidsontwikkeling in beroepen in de
afgelopen 20 jaar in Nederland aan het niveau van probleemoplossend
vermogen, en het niveau van interpersoonlijke vaardigheden van werkenden in
die beroepen. De werkgelegenheidsontwikkeling is wederom gemeten aan de
hand van EBB data. Het probleemoplossend vermogen is gemeten in PIAAC.
Interpersoonlijke vaardigheden zijn gemeten in de eerste peiling van de NSS
gehouden in 2012 (ter Weel en Kok, 2013). De NSS heeft als doel de taken die
mensen op het werk uitvoeren te meten alsook de vaardigheden die voor deze
taken nodig zijn. Het is een afspiegeling van de al langer lopende British Skills
Survey. Interpersoonlijke vaardigheden zijn gemeten volgens Borghans et al.
(2008b) en hebben betrekking op bijvoorbeeld ‘samenwerken in een team met
anderen’. De figuur laat zien dat de werkgelegenheid nagenoeg onveranderd is
gebleven in beroepen met een laag niveau van probleemoplossend vermogen en
een laag niveau van interpersoonlijke vaardigheden (bijvoorbeeld
‘schoonmakers’, ‘hulpkrachten bouw en industrie’, ‘veetelers’, en ‘lassers en
plaatwerkers’). De werkgelegenheid is het sterkst gegroeid in beroepen met
zowel een hoog niveau van probleemoplossend vermogen als een hoog niveau
van interpersoonlijke vaardigheden (bijvoorbeeld ‘elektrotechnisch ingenieurs’,
‘managers ICT’, ‘specialisten personeels- en loopbaanontwikkeling’ en ‘managers
zorginstellingen’). Dit suggereert dat deze vaardigheden steeds belangrijker
worden voor het uitvoeren van taken op het werk, en in het productieproces van
bedrijven. Het suggereert ook dat de complexiteit van het werk toeneemt
(Fouarge en de Grip, 2013).

8

Figuur 5: Werkgelegenheidsontwikkeling naar niveau van probleemoplossend vermogen
en interpersoonlijke vaardigheden
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Een probleem bij deze analyses is dat ik, bij gebrek aan data, de ontwikkeling in
de tijd van de werkgelegenheid in beroepen relateer aan het niveau van
vaardigheden van werkenden in die beroepen op een gegeven moment in de
tijd. Hierdoor kan ik de ontwikkeling in de tijd van het niveau van vaardigheden
zelf niet inzichtelijk maken. Met andere woorden: ontwikkelingen tussen
beroepen zijn zichtbaar, die binnen beroepen niet. Dat ontwikkelingen binnen
beroepen relevant zijn, illustreert ons onderzoek met collega’s Ahmed Elsayed en
Andries de Grip waarin wij laten zien dat de vermindering van de loonkloof
tussen deeltijd en voltijd werkende vrouwen in Engeland tussen 1997 en 2012
voor een belangrijk deel verklaard kan worden door de convergentie in computer
gebruik en cognitieve taken binnen beroepen, taken die geassocieerd zijn met
een hogere beloning (Elsayed et al., 2017).
Dankzij de verwachte nieuwe ronde van PIAAC en NSS data, zullen in de toekomst
meer onderzoeksmogelijkheden zijn op dit gebied. Op macroniveau denk ik
bijvoorbeeld aan een vertaalslag van de ROA arbeidsmarktprognoses (ROA, 2015)
naar prognoses voor de toekomstige vraag naar skills en taken zodat er beter
9

zicht ontstaat op uitwijkberoepen voor werkenden in krimpberoepen. Op
microniveau denk ik aan onderzoek naar de relatie tussen het uitvoeren van
taken en de mate waarin men informeel leert van deze taken (binnen het NRO
project Levenslang leren en competentieontwikkeling met o.a. collega’s Barbara
Belfi, Peter van Eldert, Andries de Grip, Annemarie Künn-Nelen en Davey
Poulissen) en naar de relatie tussen taken op het werk, inzetbaarheid op latere
leeftijd en de uittredingsbeslissing (binnen het Netspar onderzoek in
samenwerking met collega’s Andries de Grip en Raymond Montizaan). Wat dat
laatste betreft wijst voorlopig onderzoek (zie figuur 6) voor Engeland naar een
kleiner wordende kloof in probleemoplossend vermogen en computergebruik
tussen jong en oud (Hornstra et al., 2017).
Figuur 6: Leeftijdskloof in probleemoplossend vermogen en computergebruik, Engeland
1997-2012
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1.3

Polarisatie

De veranderende vraag naar vaardigheden op de arbeidsmarkt heeft kwalitatieve
gevolgen als het gaat om het soort taken dat aan belang toeneemt, maar ook
kwantitatieve gevolgen omdat sommige taken er helemaal niet meer toedoen
10

doordat mens-taken door machines of robots kunnen worden uitgevoerd of
elders in het buitenland. In de wetenschappelijke literatuur, maar ook in beleid, is
afgelopen jaren veel aandacht geweest voor baanpolarisering. Baanpolarisering
houdt in dat er sprake is van een verminderde vraag naar banen en beroepen in
het middensegment (vaak bestaand uit routinematige cognitieve en handmatige
taken) terwijl de vraag in laagbetaalde (vaak bestaand uit niet-routinematige
handmatige taken) en hoogbetaalde beroepen (niet-routinematige cognitieve
taken) relatief groeit. Wetenschappelijk onderzoek verwijst naar veranderingen in
de organisatie van het werk, globalisering, en automatisering als verklaringen
voor polarisering op de arbeidsmarkt (Caroli en Van Reenen, 2001; Autor et al.,
2003; Autor en Dorn, 2013). De polarisering op de arbeidsmarkt is goed
gedocumenteerd voor de Verenigde Staten (Autor et al., 2006, 2008), het
Verenigd Koningrijk (Goos en Manning, 2007), Duitsland (Spitz-Oener, 2006) en
andere OESO en Europese landen (Goos et al., 2009, 2014; Michaels et al., 2014).
Ook voor Nederland is deze polarisatietendens in publicaties van het Centraal
Planbureau (Van den Berge en ter Weel, 2015; ter Weel, 2015) en Centraal Bureau
voor de Statistiek besproken (Smits en de Vries, 2015).
Polarisatie kan zichtbaar worden gemaakt door de beroepen te sorteren naar de
hoogte van het loon om vervolgens te kijken naar de verandering in het
werkgelegenheidsaandeel in een bepaalde periode. De donkerblauwe lijn in
figuur 7 doet dit, en het laat inderdaad zien dat in de afgelopen twintig jaar het
werkgelegenheidsaandeel in het middensegment gedaald is.5 Dat van
laagbetaalde en hoogbetaalde beroepen is gestegen. In het wetenschappelijke
debat (Frey en Osborne, 2017) en in beleidsdiscussies (SER, 2016) is, zoals gezegd,
veel nadruk gelegd op de rol van automatisering en robotisering als verklaring
voor de relatieve krimp in het middensegment, omdat het banen betreft met
overwegend routinematige taken (denk hierbij aan de bankbediende en de
secretaresse) die efficiënter uitgevoerd kunnen worden met behulp van nieuwe
technologieën. Als automatisering inderdaad de verklaring is voor polarisering,
dan zou je verwachten dat de automatiseringskans het hoogst is in het
middensegment en het laagst in lage en hoge loonberoepen. Om dit te toetsen
heb ik in de figuur de automatiseringskans van beroepen (Deloitte, 2014) afgezet
tegen het brutoloon in die beroepen (lichtblauwe lijn in figuur 7). De figuur
5
Het brutoloon, gemeten in het Sociaal Statistisch Bestand (SSB), betreft enkel het loon van
werkenden in loondienst. Het bruto uurloon is verkregen door het loon te delen met de
gewerkte uren in EBB en is ingedeeld in percentielen.
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suggereert dat vooral mensen met een relatief hoog loon een kleine kans hebben
hun huidige baan te verliezen als gevolg van automatisering. Dit zou tevens
kunnen betekenen dat de waargenomen toename in het arbeidsmarktaandeel
van laagbetaalde beroepen niet zal aanhouden, omdat ook deze beroepen voor
een belangrijk deel geautomatiseerd zouden kunnen worden (Fouarge en Levels,
2016). Dit lijkt figuur 8 ook te suggereren. In de periode 1996-2006 was
polarisering duidelijker zichtbaar dan in de periode 2006-2016: in deze laatste
periode is vooral sprake van werkgelegenheidsgroei in de beter betaalde
beroepen, terwijl de relatieve groei in de laagbetaalde beroepen nul of negatief
was.6 De conclusie dat automatisering zowel de lage als de middelbetaalde
beroepen treft is in lijn met bevindingen van Graetz en Michaels (2015).7
Voorbeelden van beroepen met een laag loon en een hoog automatiseringsrisico
zijn kassamedewerkers en keukenhulpen. Aan de andere kant van het spectrum
zijn artsen en ict-managers voorbeelden van beroepen met een hoog loon en
laag automatiseringsrisico. Typische beroepen in het middensegment zijn
secretaresses, elektriciens en elektronicamonteurs, apothekersassistenten,
bouwarbeiders afbouw, loodgieters en pijpfitters, sociaal werkers, groeps- en
woonbegeleiders, fotografen en interieurontwerpers, en timmerlieden. Veel van
deze beroepen hebben een hoog automatiseringsrisico (bijvoorbeeld
secretaresses), maar niet allemaal (fotografen en interieurontwerpers). Dit rijtje
beroepen brengt mij bij een tweede, vaak genoemde, verklaring voor
polarisering: internationalisering. Voor een aantal van die beroepen in het
middensegment is offshoring van activiteiten zeker een mogelijkheid, denk
hierbij aan secretariële werkzaamheden, of zelfs apothekersassistenten als de
wetgever de markt voor medicijnen zou dereguleren. Voor andere beroepen is
offshoring niet goed denkbaar (sociaal werkers, groeps- en woonbegeleiders) of
niet handig voor de consument (loodgieters en pijpfitters). Vervolgonderzoek zal
moeten uitwijzen welke mechanismen in welke mate verantwoordelijk zijn voor
polarisering: automatisering, internationalisering, of misschien ook starheid van
lonen waar ik zo meteen op in ga.
6

Ik kan niet uitsluiten dat de grote recessie van invloed is geweest op deze verandering.
Beaudry et al. (2016) laten zien dat de vraag naar cognitieve taken in de Verenigde Staten na
een lange periode van groei vanaf 2000 is gedaald. Dit lijkt in Nederland niet aan de orde.
7
Het laatste woord hierover is nog lang niet gezegd: Acemoglu et al. (2017) laten zien dat
robotisering grote negatieve effecten heeft gehad op de werkgelegenheid in de Verenigde
Staten terwijl Arntz et al. (2016) concluderen dat slechts 9% van de banen in de OESO te
automatiseren zijn.
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Figuur 8: Verandering in werkgelegenheidsaandeel van beroepen 1996-2006 en 2006-2016,
naar loonniveau in 2009
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1.4

Lonen en vaardigheden

Op microniveau is het loonrendement van vaardigheden (zoals gemeten in
PIAAC) door Eric Hanushek en co-auteurs aangetoond (Hanushek et al., 2015). Het
rendement verschilt echter tussen landen en over de levensloop. Als wij voor
Nederland het loon in beroepen afzetten tegen het niveau van
probleemoplossend vermogen van werkenden in die beroepen, dan blijkt er
inderdaad sprake te zijn van een positief verband: in beroepen waar het niveau
van probleemoplossend vermogen hoger is, is het uurloon ook hoger (figuur 9).
Figuur 9: Relatie tussen bruto uurloon en probleemoplossend vermogen, naar beroep
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Gelet hierop, zou je verwachten dat grote verschillen in het niveau van
vaardigheden tussen mensen in beroepen zich zou vertalen in grote verschillen in
beloning binnen die beroepen. Figuur 10 laat echter zien dat hier geen sprake
van is, en dit is een eerste puzzel m.b.t. lonen en vaardigheden.8 Dit is
merkwaardig en verdient nader onderzoek. Hierbij kan worden gedacht aan de
8

De figuur relateert de standaard deviatie van het probleemoplossend vermogen en het
bruto uurloon van werkenden binnen beroepen aan elkaar.
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rol die functionele vaardigheden spelen bij het toegang verschaffen tot bepaalde
beroepen, waarbij nadien andere vaardigheden een belangrijkere rol gaan spelen
(bijvoorbeeld vakvaardigheden, leervermogen, maar ook soft skills). Het kan
echter ook zijn dat institutionele arrangementen er voor zorgen dat verschillen in
functionele vaardigheden niet weerspiegeld worden in verschillen in beloningen
binnen een beroep.
Figuur 10: Relatie tussen standaard deviatie van bruto uurloon en standaard deviatie van
probleemoplossend vermogen, naar beroep
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Een tweede puzzel met betrekking tot lonen en vaardigheden betreft de
loonontwikkeling zelf in de afgelopen 20 jaar. Figuur 7 liet zien dat de
werkgelegenheidsontwikkeling in het middensegment in relatieve termen achter
is gebleven bij de ontwikkeling in lage en hoge loonberoepen. Als vraag en
aanbod optimaal op elkaar reageren, dan zou je verwachten dat de
loonontwikkeling in het middensegment ook achter zou blijven in relatieve
termen. Dit is echter niet wat figuur 11 laat zien. De figuur is afgeleid van
gezamenlijk onderzoek met Wendy Smits en andere CBS collega’s (Fouarge et al.,
2017). Hoewel de relatieve werkgelegenheid in de laagst betaalde beroepen
gegroeid is in de afgelopen 20 jaar, zijn de mediane lonen in reële termen
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onveranderd gebleven. Het lijkt er dan ook op dat er sprake is van een
overaanbod aan de onderkant van de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld van scholieren
en studenten met een bijbaan. De loongroei in de twee hoogste kwintielgroepen
was min of meer gelijk aan elkaar (iets minder dan 15% over de gehele periode),
en dit geldt ook voor de middelste kwintielgroep. Dat laatste is dus verassend
omdat de werkgelegenheid in die groep in relatieve termen is gedaald. Dit duidt
op het bestaan van institutionele barrières, waardoor de achterblijvende vraag
naar werkenden in het middensegment zich niet reflecteert in een
achterblijvende loonontwikkeling. Ook dit verdient nader onderzoek.
Figuur 11: Relatieve ontwikkeling van bruto uurloon (in reële termen) naar kwintielgroep
van beroep
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3de kwintiel

2

Studiekeuze en transparantie van de
arbeidsmarkt

De zojuist besproken ontwikkelingen op de arbeidsmarkt zijn bepalend voor de
set aan vaardigheden en competenties die nodig zijn voor werkenden om zich
staande te houden in het dynamische spel tussen vraag en aanbod. Een leven
lang leren, hetzij formeel via cursussen hetzij informeel via leren door te doen, is
het motto. Ontwikkelingen in de vraag naar vaardigheden zijn ook bepalend voor
de positie van nieuwkomers op de arbeidsmarkt. Wanneer jongeren diplomeren
met een set aan vaardigheden waar de markt geen behoefte aan heeft, dan zullen
zij moeilijk aan werk kunnen komen.
De beslissing om aan een (vervolg)opleiding te beginnen kan volgens de
menselijk kapitaaltheorie worden beschouwd als elke andere vormen van
investeringen: een afweging tussen de kosten en de baten van de investering
(Becker, 1962). Aan de kostenkant spelen de directe (inschrijfgeld) en indirecte
kosten (ofwel opportuniteitskosten; men loopt inkomen uit arbeid mis in de
periode waarin men studeert) van scholing. Aan de batenkant kan worden
verwacht dat het afronden van een opleiding op een hoog niveau resulteert in
een
hogere
verwachte
productiviteit
en
hoger
loon.
De
arbeidsmarktperspectieven zijn echter niet alleen afhankelijk van het
onderwijsniveau (Hartog, 2000), maar ook in toenemende mate van de
arbeidsvraag voor de gekozen richting (Altonji et al., 2015). Wanneer de baten
van het volgen van een opleiding de kosten overstijgen, dan zal, volgens het
menselijk kapitaalmodel, het individu de betreffende opleiding gaan volgen, en
anders niet.
In deze kosten-baten afweging spelen de economische voorkeuren –voor tijd en
risico– van de studiekiezer een belangrijke rol. De tijdsvoorkeur bepaalt hoe men
kijkt tegen de toekomstige kosten en baten van een opleiding. Van iemand die
toekomst georiënteerd is, wordt verwacht dat hij/zij de in de toekomst gelegen
baten van een opleiding zwaarder zal meewegen dan iemand die louter
geïnteresseerd is in de korte termijn (Heckman et al., 2006; Munasinghe en
Sicherman, 2006). Studiekiezers met een sterkere voorkeur voor risico wegen de
onzekerheid rond hun inkomen in hun loopbaan minder zwaar mee dan
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studiekiezers die risico’s schuwen (Bonin et al., 2007; De Paola en Gioia, 2012;
Ruder en Van Noy, 2017). Mijn eigen onderzoek met Thomas Dohmen en Ben
Kriechel laat inderdaad zien dat jongeren die geduldig (of toekomst
georiënteerd) zijn zich sorteren in beroepen met een steiler lopend leeftijdloonprofiel. Jongeren met een sterke risicovoorkeur sorteren zich in beroepen
met een groot loonrisico, beroepen die meer conjunctuurgevoelig zijn, en
beroepen waar het risico op werkloosheid groter is (Fouarge et al., 2014). Ons
onderzoek laat tevens zien dat mensen die in beroepen werken waarvan het
loonrisico niet in overeenstemming is met de eigen risicovoorkeur vaker van
beroep wisselen en voor beroepen kiezen met een betere fit met hun
risicovoorkeur. Wij concluderen dat informatie over loonniveau en loonrisico
waardevol is voor een optimale scholings- en beroepskeuze. In een
experimenteel onderzoek rond loonrisico van opleidingskeuze komen Ruder en
Van Noy (2017) tot dezelfde conclusie.
Naast deze economische voorkeuren spelen natuurlijk een hele reeks andere
factoren een rol in de studie en beroepskeuze. Vrontis et al. (2007) onderscheiden
vier soorten determinanten: 1) individuele en 2) contextuele determinanten,
3) karakteristieken van de school waar men vandaan komt (bijvoorbeeld
compositie van de school en curriculum), en 4) karakteristieken van de school en
opleiding waar men instroomt (bijvoorbeeld aanbod van school, locatie,
toelatingseisen). Individuele determinanten omvatten naast voorkeuren,
persoonlijke eigenschappen (geslacht, sociale herkomst, etc.), cognitieve en
psychologische kenmerken (Borghans et al., 2008a), verwachtingen over inkomen
(Webbing en Hartog, 2004), en verwachtingen over niet monetaire aspecten van
de studiekeuze zoals de slaagkans (Zafar, 2013). Contextuele determinanten
hebben betrekking op de economische situatie (Liu et al., 2016), het beleid met
betrekking tot toelatingseisen en studiefinanciering, en de rol van externe
beïnvloedingsfactoren zoals familie, vrienden, media, en studieadviseurs
(Borghans et al., 2015).
De opleidingskeuze is, kortom, een complex proces. Ik wil me in het vervolg van
mijn betoog verder richten op drie dimensies –preferenties (wat wil ik?),
competenties (wat kan ik?), en arbeidsmarktkansen en loon na het afronden van
de opleiding (wat kan ik ermee verdienen?)– die een belangrijke rol spelen in de
kosten/baten afweging van de studiekeuze. De focus op preferenties en
competenties ligt voor de hand: wanneer men zou kiezen voor een opleiding die
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men niet leuk vindt of intellectueel niet aankan, dan is de kans op uitval groot
(Murnane, 2013; Fan en Wolters, 2014). Onderzoek laat tevens zien dat
interventies gericht op de ontwikkeling van realistische verwachtingen van
jongeren ten aanzien van hun academische capaciteiten de kans op schooluitval
vermindert (Goux et al., 2017). Maar waarom doen de arbeidsmarktkansen van
een opleiding er toe? Zoals eerder aangegeven gaat het menselijk kapitaalmodel
er van uit dat mensen een kosten/baten afweging maken bij hun beslissing om in
scholing te investeren. Als er geen banen zijn in de gekozen richting, dan zullen
jongeren hun scholingsinvestering niet gemakkelijk terug verdienen: zij zullen
moeten wijken naar banen buiten hun domein, of onder hun niveau, lagere lonen
moeten accepteren of wellicht werkloos raken. Uit de literatuur weten wij dat
wekloosheid een significant negatief effect heeft op het ervaren welzijn (Clark et
al., 2008). Onderzoek laat tevens zien dat drie aspecten sterk bepalend zijn voor
ervaren welzijn: het hebben van een baan, de financiële situatie, en persoonlijke
ontwikkeling en educatie (Fleubaey en Schwandt, 2016).9
In een ideale situatie zouden jongeren voor een (vervolg)opleiding kiezen die
‘matcht’ met hun individuele competenties en preferenties, maar ook goede
arbeidsmarktperspectieven
biedt.
Interesses,
capaciteiten,
en
arbeidsmarktperspectieven (in de vorm van verwacht inkomen) spelen volgens
Wiswall en Zafar (2015a) inderdaad een belangrijke rol in de studiekeuze, waarbij
interesses de dominante factor is.
Een van mijn belangrijkste taken bij ROA is vorm en sturing geven aan het
onderzoeksprogramma Arbeidsmarktdynamiek waarbinnen POA (het Project
Onderwijs-Arbeidsmarkt) wordt uitgevoerd. Binnen POA werk ik samen met een
enthousiast team aan analyses van de arbeidsmarkt en het samenstellen van
arbeidsmarktprognoses naar opleiding, beroep en regio. Als onderdeel van deze
prognoses ontwikkelen wij onder andere indicatoren voor de verwachte frictie
tussen arbeidsaanbod en arbeidsvraag voor de komende vijf jaar (ROA, 2015). De
uitkomsten van het project worden breed verspreid (onder andere via

9

Deze aspecten zijn belangrijker dan gezondheid, maar minder belangrijk dat het
gezin/partner.
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Studiekeuze123 en Keuzegids) en dit geeft informatie aan jongeren over het
verwachte rendement van hun investering in een opleiding.10
Als onderdeel van mijn leerstoel wil ik mij richten op onderzoek naar het effect
van dergelijke arbeidsmarktinformatie op de scholingskeuzes van jongeren en
volwassenen. Waar ik aan wil bijdragen, is een beter begrip van hoe jongeren hun
scholingskeuze maken en of het vergroten van de transparantie van de
arbeidsmarkt tot ‘betere’ keuzes leidt. Wat betere keuzes precies zijn, is lastig te
definiëren, maar op microniveau kun je denken aan bijvoorbeeld het hebben van
een baan of minder spijt van de scholingskeuze. Op macroniveau kun je denken
aan een verbeterde allocatie tussen vraag en aanbod. Op deze nieuwe
onderzoekslijn wil ik nu ingaan, door eerst bestaand onderzoek kort te bespreken
en vervolgens aan te geven hoe ik aan deze literatuur denk bij te dragen.
2.1

Literatuur

In een onlangs gepubliceerd rapport, waar ik hier uit put, heb ik met collega’s
Annemare Künn-Nelen en Ardi Mommers een review uitgevoerd van de
wetenschappelijke
literatuur
die
ingaat
op
de
relatie
tussen
arbeidsmarktinformatie en de studiekeuze van jongeren (Fouarge et al., 2016).11
In deze literatuur –die overigens beperkt in omvang is– vinden wij steun voor het
feit dat jongeren inderdaad tot zekere hoogte rationele keuzes maken gebaseerd
op een kosten-baten afweging (Kaufman, 2014). Ik bespreek drie soorten
onderzoek 1) naar de relatie tussen baankansen en loon en de studiekeuze,
2) (loon) verwachtingen en de studiekeuze, en 3) het causaal effect van
arbeidsmarktinformatie op de studiekeuze.
Baankans en loon
In een deel van de literatuur wordt gekeken naar de relatie tussen feitelijke
ontwikkelingen op de arbeidsmarkt (in werkgelegenheid en lonen) en de
studiekeuze. Als informatie over de omstandigheden op de arbeidsmarkt
aanwezig is (bijvoorbeeld via de media), dan zou je verwachten dat

10
In Fouarge (2015) geef ik een overzicht van de gebruikerskring van POA cijfers. Sinds 2016
maakt ook de Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs gebruik van POA cijfers bij
accreditaties.
11
Zie ook French en Oreopoulos (2017).
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veranderingen in de vraag naar vaardigheden en beroepen van invloed zijn op
het aanbod van mensen met een corresponderende opleidingsachtergrond.
Aanwijzingen hiervoor worden gevonden in Bardhan et al. (2013) voor de
Verenigde Staten: het aanbod reageert zwak op korte termijn veranderingen in
loon, en iets sterker op middellange termijn veranderingen in werkgelegenheid.
De reactie vertoont een hoge mate van heterogeniteit tussen beroepen en vindt
plaats met enige vertraging. Voor Nederland laat ik met Melline Somers zien dat
een niet-geanticipeerde stijging van het werkloosheidspercentage voor een
studierichting positief samenhangt met de mate waarin gediplomeerden spijt
van hun studiekeuze rapporteren (Somers en Fouarge, 2017). Dit suggereert dat
het geven van informatie over toekomstige verwachte ontwikkelingen op de
arbeidsmarkt de match tussen vraag en aanbod zou kunnen verbeteren.
Loon verwachtingen
Volgens het menselijk kapitaalmodel bepalen de verwachtingen die jongeren
vormen over hun inkomen na afstuderen of zij in onderwijs gaan investeren. De
mate waarin deze verwachtingen accuraat zijn (Webbing en Hartog, 2014) of niet
(Diaz-Serrano en Nilsson, 2017) verschilt van onderzoek tot onderzoek, maar een
reeks studies laat zien dat jongeren meer geneigd zijn om te gaan studeren
wanneer zij hogere verwachtingen hebben van de toekomstige salarissen na het
afronden van een opleiding (Long et al., 2014; Kaufman, 2014; Schweri en Hartog,
2015). De effecten zij echter niet altijd groot, maar suggereren wel dat het geven
van informatie van belang is om goede verwachtingen te kunnen vormen en dat
het zou kunnen helpen om beroepen waarvoor een tekort aan personeel is
aantrekkelijker te maken (Schweri en Hartog, 2015).
Dat arbeidsmarktinformatie kan bijdragen aan het vormen van betere
verwachtingen blijkt ook uit andere studies. Het onderzoek van Arcidiacono et al.
(2015) geeft aan dat studenten zouden switchen naar een major die beter past bij
hun voorkeuren en capaciteiten wanneer zij betere informatie zouden hebben
met betrekking tot de lonen per afgeronde major. Jongeren die bij hun
studiekeuze aangeven rekening te houden met arbeidsmarktuitkomsten hebben
volgens Hastings et al. (2016) meer realistische inkomensverwachtingen dan
jongeren die vooral kiezen op basis van wat zij leuk vinden en de inhoud van de
studie. Ze zijn ook eerder geneigd om voor studies te kiezen met een hoger
rendement. Conlon (2017) laat zien dat studenten geen realistische
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verwachtingen hebben van salarissen voor afgeronde majors, maar dat het geven
van informatie een groot effect heeft op deze verwachtingen. Het is natuurlijk
niet realistisch te denken dat de studiekeuze louter gebaseerd zou moeten zijn
op inkomens- en arbeidsmarktperspectieven omdat andere motieven zoals
plezier hebben in wat men doet een belangrijke rol speelt in de studiekeuze. Toch
durf ik de stelling aan dat initiatieven gericht op het verbeteren van de inkomensen arbeidsmarktverwachtingen en op het vergroten van het besef van het belang
daarvan, onder (potentiële) studenten zou kunnen leiden tot andere
opleidingskeuzes.
Arbeidsmarktinformatie
Wanneer informatie over de arbeidsmarktkansen van opleidingen beperkt
aanwezig of toegankelijk is, of wanneer deze niet goed doordringt tot de
gebruiker, dan kan er sprake zijn van suboptimale keuzes.12 Loopbaanbegeleiding
en transparante arbeidsmarkinformatie kunnen voor meer optimale keuzes
zorgen. Wat de loopbaanbegeleiding betreft laat onderzoek van collega’s Lex
Borghans en Bart Golsteyn zien dat jongeren die op de middelbare school
studiebegeleiding (van een decaan, mentor of docent) hebben ontvangen,
minder vaak spijt hebben van hun keuze voor een vervolgopleiding (Borghans et
al., 2015). Met name jongeren van laagopgeleide ouders lijken baat te hebben bij
de studiebegeleiding. Uit het onderzoek valt echter niet op te maken of de
begeleiding gericht was of het vinden van een vervolgstudie met de beste fit met
de eigen voorkeuren of capaciteiten of dat de arbeidsmarktkansen van die
vervolgopleiding ter sprake is gekomen.
Saniter en Siedler (2014) kijken naar het effect van de oprichting van
beroepsinformatiecentra (Berufsinformazionszentrum) in Duitsland. Deze centra
verschaffen informatie aan jongeren over beroepen, werkgelegenheid,
inkomensvooruitzichten, opleidingspaden en dergelijke. Ze zijn willekeurig en
sequentieel opgericht in verschillende delen van Duitsland en daar waar een
informatiecentrum was, was een bezoek er aan door jongeren verplicht. Deze
setting maakt een causale interpretatie van het effect van de oprichting van de
informatiecentra op arbeidsmarktuitkomsten mogelijk. De auteurs vinden dat
jongeren die in een locatie studeerden waar een informatiecentrum aanwezig
12
Informatie over de inhoud van specifieke opleidingsrichtingen blijkt ook niet altijd
optimaal en betere informatie hierover kan resulteren in andere keuzes (Fricke et al., 2015).
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was, een significant hoger eindniveau behalen en een soepelere transitie naar de
arbeidsmarkt maken (grotere kans op een baan en behoud ervan).
De studie door Saniter en Siedler (2014) suggereert dat de beschikbaarheid van
arbeidsmarktinformatie helpt, en ik wil me nu kort richten op de vraag of het
feitelijk geven van arbeidsmarktinformatie aan jongeren van enige invloed is op
hun gemaakte keuze. Ik richt mij op het experimenteel onderzoek op dit terrein.
Zo veel studies zijn er niet en een overzicht daarvan is opgenomen in tabel 1.
Natuurlijk zijn de eigen preferenties bepalend in de studiekeuze. Het is dan ook
niet verassend dat sommige studies nauwelijks tot geen effect vinden van
arbeidsmarktinformatie op de studiekeuze (Kerr et al., 2014). Desondanks zijn er
ook studies waaruit blijkt dat studenten hun inkomensverwachtingen en studieintentie of -keuze op een rationale manier herzien in het licht van nieuwe
informatie (Zafar, 2011). De uitkomstmaten13 en de omvang van de effecten
verschilt tussen de studies in tabel 1:14 Hastings et al. (2015) vinden matige tot
redelijke effecten, Wiswall & Zafar (2015a) vinden redelijke tot sterke effecten, en
Jensen (2010), en Oreopoulos en Dunn (2013) vinden sterke effecten. Opvallend is
ook dat de vatbaarheid voor arbeidsmarktinformatie vaak verschilt naar sociale
herkomst. Voor jongeren uit lage sociaal-economische milieus geldt over het
algemeen dat zij gevoeliger zijn voor de gegeven arbeidsmarktinformatie (Hoxby
en Truner, 2013). Dat zij meer baat hebben bij informatie kan komen door een
grotere informatieachterstand (Wiswall & Zafar, 2015b).
Ook het geven van informatie aan ouders, die in de studiekeuze van hun kinderen
een belangrijk rol spelen, kan van invloed zijn. Zo laten Harackiewicz et al. (2012)
aan de hand van een veldexperiment zien dat kinderen van ouders die
geïnformeerd zijn over het belang van wiskunde en natuurkunde in het dagelijks
leven deze vakken op school langer blijven volgen.

13
In de studies is gekeken naar 1) het ontwikkelen van hogere verwachtingen over de
opbrengsten van onderwijs, 2) een sterkere intentie om in het onderwijs te blijven, 3) vaker
voor vervolgonderwijs kiezen, 4) specifieke opleidingen kiezen met goede perspectieven.
14
De verschillen in bevindingen tussen de experimentele studies kunnen liggen aan de
onderliggende verschillen 1) tussen landen waarin de studies zijn uitgevoerd, 2) in de
operationaliseringen van het concept ‘studiekeuze’ (sommige studies kijken naar intenties,
andere naar daadwerkelijke inschrijving voor een opleiding), 3) in het soort informatie dat
gegeven is (over loon, kansen op werk, of ook andere informatie), en 4) in de wijze waarop
de arbeidsmarktinformatie is gegeven (persoonlijke voorlichting, video, of informatie via de
computer).
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Het aantal causale studies naar het effect van arbeidsmarktinformatie in de
studiekeuze is beperkt en een aantal vragen blijft open: Voor welk type informatie
zijn jongeren het meest receptief? Op welk moment tijdens het
studiekeuzeproces is het geven van informatie het meest effectief? Welke
methode van informatieoverdracht is het meest succesvol? Deze vraagstukken, in
combinatie met het feit dat er geen Nederlandse (effect)studies voorradig zijn,
maakt vervolgonderzoek noodzakelijk, bij voorkeur in een experimentele setting.
Ik verheug me op de samenwerking met collega Robert Dur op dit terrein.
Tabel 1: Experimentele studies naar het effect van verschaffen van (arbeidsmarkt)informatie
op de studiekeuze
Bron

Onderzoeksvraag

Data

Jensen
(2010)

In hoeverre spelen
toekomstige
opbrengsten (‘perceived
returns’) een rol bij
keuze van scholieren
voor vervolgonderwijs?

Wie: 2.250 jongens uit de
Dominicaanse Republiek,
aan einde van middelbare
schoolperiode.

Een deel kreeg in de
vragenlijst een
informatietekst te zien
waarin de gemiddelde
inkomens voor 30-40
Observatie: Panelstudie.
jarigen (o.b.v.
Enquêtes onder jongeren: enquêtedata)
aan einde middelbare
gepresenteerd werden,
gespecificeerd naar
school (o.a.
inkomensverwachtingen); opleidingsniveau (30-40
jarigen met alleen
in het volgende jaar
(gemaakte
basisschool; met alleen
opleidingskeuze); en
middelbare school; of met
hoger onderwijs).
enkele jaren later
(behaalde
opleidingsresultaat).

Effect: sterk

Wat is de invloed van
een
‘informatiecampagne’
over economische en
financiële aspecten van
onderwijskeuzes (kosten
en opbrengsten), op de
onderwijsaspiraties van
jongeren?

Wie: 6.615 Engelse 14- en
15-jarige scholieren,
d.w.z. kort voor het
eindigen van de
leerplicht.

Effect: redelijk

McGuigan,
McNally &
Wyness
(2012)
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Interventie

Een deel van de scholieren
onderging de
‘informatiecampagne’ met
economische (o.a.
verwachte lonen,
baankansen) en financiële
Observatie: 2 vragenlijsten informatie (studiekosten,
naar onderwijskennis
beurzen, leningen etc.).
Scholieren kregen
(kosten en baten van
onderwijs) en -aspiraties toegang tot een website
(toekomstige intenties,
en ontvingen een
bijv. van school afgaan). informatieflyer, hun
Tijd tussen vragenlijsten leraren kregen
8-12 weken.
lesmateriaal (video en een
presentatie).

Bevinding

Toelichting: Jongeren die de
interventie kregen, kiezen
4% vaker voor
vervolgonderwijs en
volgen gemiddeld 0,2 jaar
lánger onderwijs dan de
andere jongeren. Onder de
‘armste’ jongeren werd
echter nauwelijks effect
gevonden.

Toelichting: De campagne
heeft een positief effect op
de intentie van jongeren
om in het onderwijs te
blijven (3% grotere kans),
maar heeft geen invloed op
de intentie om uiteindelijk
naar de universiteit te
willen.

Oreopoulos Kan online informatie
& Dunn
over het hoger
(2013)
onderwijs de interesses
voor en verwachtingen
over vervolgonderwijs
onder kansarme
jongeren
(‘disadvantaged
students’) beïnvloeden?

Wie: 1.616 Canadese
middelbare scholieren uit
buurten met lage
inkomens.

Kerr,
Pekkarinen,
Sarvimäki &
Uusitalo
(2014)

Wie: Ongeveer 3.500
Finse scholieren aan
einde van middelbare
schoolperiode.

Heeft het verschaffen
van gedetailleerde
arbeidsmarktinformatie
een effect op de
aanmeldingen (en
acceptatie) van
jongeren in het
vervolgonderwijs?

Bleemer & Heeft
Zafar (2015) informatieverschaffing
over opbrengsten en
kosten van
vervolgonderwijs
invloed op
verwachtingen van
ouders over het volgen
van vervolgonderwijs
door hun kinderen?

Observatie: 2 surveys (met
3 weken tussen beide). In
vragenlijst 1 o.a.
demografische
kenmerken en kennis van
studenten over
vervolgonderwijs, In
vragenlijst 2: o.a.
verwachte opbrengsten
van vervolg onderwijs en
onderwijsintenties.

Observatie: Gebruik van
registratiedata over
inschrijvingen in
vervolgonderwijs.

Wie: 1.146 Amerikaanse
‘gezinshoofden’.

Een deel van de scholieren
kregen in de vragenlijst
een video van enkele
minuten te zien. Enerzijds
nuanceerde de video
studiekosten en
benadrukte het de
mogelijkheden voor
financiële ondersteuning.
Anderzijds werden
inkomens gepresenteerd
van 35-jarigen met: een
middelbareschooldiploma;
een 2-jarig ‘college’
diploma; een 4-jarig
‘college’ diploma; en een
4-jarig
universiteitsdiploma.

Effect: sterk

Alle scholieren in het
onderzoek kregen op
school een verplichte 45minuten durende
voorlichting van de
loopbaanbegeleider over
vooruitzichten op de
arbeidsmarkt (lonen,
baankansen) op basis van
afgestudeerdengegevens
in meer dan 60
opleidingen. De
controlegroep bestaat in
deze studie uit de totale
overige populatie van
studenten.

Effect: nauwelijks

In eerste vragenlijst
driedeling in
respondenten. Eerste
groep kreeg informatie te
Observatie: 2
vragenlijsten, o.a. vragen zien over opbrengsten van
studeren; tweede groep
over inschattingen van
inkomens (indien iemand over kosten van studeren;
en derde groep kreeg
wel/geen
vervolgonderwijs heeft), geen aanvullende
studiekosten en kans dat informatie (controlegroep)
kind naar ‘college’ gaat.

Toelichting: Jongeren die de
video gezien hadden,
hebben o.a. hogere
verwachtingen van de
opbrengsten van
vervolgonderwijs en geven
vaker aan dat ze in ieder
geval een ‘college’ diploma
willen behalen (3,5% vaker
dan controlegroep). De
effecten zijn het sterkst
onder jongeren die
aanvankelijk erg twijfelden
over vervolgonderwijs.

Toelichting: Er zijn (vrijwel)
geen verschillen in
aanmeldingen en
inschrijvingen voor
opleidingsrichtingen
tussen de interventiegroep
en de controlegroep.
Alleen jongeren uit de
interventiegroep met een
lagere sociaal-economische
status waren iets meer
geneigd zich aan te melden
voor opleidingen waar de
inkomens hoger liggen.
Ook hier zijn echter geen
verschillen in het
daadwerkelijk
ingeschreven staan.
Effect: redelijk
Toelichting: respondenten
die opbrengsteninformatie
kregen, hebben sterkere
intentie dat hun kind
vervolgonderwijs gaat
volgen (0,2
standaarddeviatie meer).
Dit effect is het sterkst bij
jongeren met lage sociaaleconomische status. Bij
respondenten in de
kosteninformatie-groep is
geen effect op de intentie
waarneembaar.
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Hastings,
Neilson &
Zimmerman
(2015)

Wiswall &
Zafar
(2015a)

Wat is de invloed van
informatie over
arbeidsmarktuitkomsten
op de keuze van
jongeren om te gaan
studeren, c.q. op de
keuze welke ‘major’ ze
willen volgen?

Wie: 49.166 Chileense
jongeren aan einde
middelbare
schoolperiode.

In hoeverre passen
studenten hun
verwachtingen over
inkomens van majors
aan op basis van
arbeidsmarktinformatie?
Wat betekent dit voor
studiekeuze?

Wie: 488 Amerikaanse
eerste-, tweede- of
derdejaarsstudenten.

Een deel van de studenten
kreeg in de vragenlijst
feitelijke informatie te zien
over afgestudeerden naar
major, bijvoorbeeld
Observatie: enquête
waarin meermaals (voor gemiddelde inkomens
en na de interventie) o.a. naar opleidingsrichting en
inkomensverwachtingen het gemiddelde
Amerikaanse inkomen.
voor diverse majors
werden bevraagd.

Effect: redelijk/sterk

Wie: Bijna 6.000
Colombiaanse jongeren
aan einde van middelbare
schoolperiode.

Effect: redelijk

Bonilla,
Heeft het verschaffen
Bottan &
van informatie over
Ham (2016) kosten en opbrengsten
van vervolgonderwijs
invloed op de
onderwijskeuzes van
jongeren?

Observatie: Vragenlijst
aan einde middelbare
schoolperiode o.a. naar
voorkeuren voor
instellingen en
opleidingen. In later
stadium observatie van
feitelijke
inschrijvingsgegevens
van deze jongeren.

Een deel van de
deelnemers kreeg via de
vragenlijst toegang tot
een doorzoekbare online
database met
registratiegegevens over
afgestudeerden
(inkomsten, gemaakte
studiekosten etc.).

Een deel van de jongeren
kreeg op school een
presentatie te horen van
een recent afgestudeerde
uit de regio. Hier werd
Observatie: registratiedata informatie verschaft over
o.a. over examenscores
de opbrengsten
en inschrijvingen in
(‘monetary returns’)
vervolgonderwijs.
gespecificeerd naar
instelling en opleiding, en
over mogelijkheden voor
studiefinanciering.

Effect: matig/redelijk
Toelichting: De interventie
heeft geen effect op
wel/niet ingeschreven
staan in vervolgonderwijs.
Voor jongeren met een
lage sociaal-economische
status heeft de interventie
echter wel effect. Zij kiezen
vaker voor opleidingen met
hogere inkomens.

Toelichting:
De meeste studenten
passen
inkomensverwachtingen
aan op de informatie. Van
5% bijstelling naar
beneden voor de diploma
‘Economie’ tot 55%
bijstelling naar boven voor
‘geen diploma’.
Inkomensverwachtingen
en studiekeuze zijn volgens
auteurs verweven en dus
heeft informatie volgens
hen impact.

Toelichting: De interventie
heeft geen invloed op het
wel/niet ingeschreven
staan in vervolgonderwijs.
Wel staan ze vaker
ingeschreven op betere
instellingen (2% grotere
kans op ‘top-10 instelling)
en bij opleidingen die
selectiever zijn (4% grotere
kans op een ‘academisch
programma’).

Bron: Fouarge et al. (2016: 23-25)

2.2

Onderzoek

Als voorproefje op wat komen gaat wil ik alvast verslag doen van enkele
bevindingen uit eigen koker gebaseerd op een eigen survey gehouden onder
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mbo-gediplomeerden. De survey was gericht op de door hen gebruikte
informatiebronnen bij het maken van hun eigen opleidingskeuze, met een
nadruk op de mate waarin deze gediplomeerden gebruik hebben gemaakt van
arbeidsmarktinformatie bij het maken van die keuze.15
Informatiekanalen
Figuur 12 laat zien dat voorlichtingsdagen door mbo-opleidingen en gesprekken
met familie de meest gebruikte informatiekanalen zijn. Voor deze
informatiekanalen en voor gesprekken met docent/decaan/mentor16 hebben wij
vervolgens gevraagd wat men hiervan geleerd heeft met betrekking tot eigen
interesses, capaciteiten, en arbeidsmarktperspectieven van de opleiding. De
resultaten zijn samengevat in figuur 13.
Figuur 12: Gebruikte informatiekanalen van mbo’ers bij opleidingskeuze
Bezoek studiebeurs
Meeloopdag
Voorlichtingsdagen georganiseerd
door vooropleiding
Folders, bronchures e.d.
Algemene website studiekeuze
Gesprekken docent/decaan/mentor
Website mbo-opleiding
Gesprekken met familie
Voorlichtingsdagen georganiseerd
door mbo-opleiding
0

10

20

30

Procenten

40

50

Bron: ROA, Transparante arbeidsmarkt 2016

15
De survey is afgenomen als een supplement op de 2015 BVE monitor gehouden in
november 2016. Ik richt me hier op mbo-bol-gediplomeerden uit de niveaus 2, 3, en 4 die
maximaal 25 jaar oud zijn.
16
Omdat gebleken is dat dergelijke gesprekken de kans verkleint dat men spijt heeft van de
studiekeuze (Borghans et al., 2015).
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Figuur 13 laat zien dat het bezoeken van voorlichtingsdagen en het voeren van
gesprekken met familie en docenten vooral helpen bij het verkrijgen van een
goed beeld van wat men leuk vind. Gesprekken helpen ook ontdekken waar men
goed in is. Gesprekken met familie zijn ook van invloed op de studiekeuze, meer
zo dan gesprekken met docenten of het bezoeken van voorlichtingsdagen. Nog
geen 50% is het (helemaal) eens met de stelling dat voorlichtingsdagen en
gesprekken een beter beeld hebben gegeven van de carrièremogelijkheden van
opleidingen. Daar valt winst te behalen zou ik denken.
Figuur 13: Wat men haalt uit voorlichtingsdagen en gesprekken met familie en docenten

Heeft mijn instellingkeuze beïnvloed
Heeft mijn studiekeuze beïnvloed
Goed beeld van carrièremogelijkheden
Goed beeld van gekozen mbo instelling
Goed beeld van gekozen mbo opleiding
Goed beeld van wat ik kan
Goed beeld van wat ik leuk vind

0

20

40

60

Procenten (helemaal) mee eens

80

voorlichtingsdagen
gesprekken met familie
gesprekken met decaan/docent/mentor
Bron: ROA, Transparante arbeidsmarkt 2016

Wij hebben ook direct gevraagd aan deze recent gediplomeerden uit het mbo in
welke mate zij wat zij leuk vinden, waar zij goed in zijn, en carrièremogelijkheden
hebben meegenomen bij het maken van hun opleidingskeuze. Niet verassend
kiezen jongeren vooral op basis van wat zij leuk vinden, en carrièremogelijkheden
van de gekozen opleiding komen op de laatste plaats (figuur 14). Wat interessant
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is, is dat uit regressieanalyses17 blijkt dat naarmate jongeren in sterkere mate
carrièreperspectieven hebben laten meewegen in hun keuze, zij een grotere kans
op werk hebben, en dat het vaker werk betreft in de eigen richting en op het
eigen niveau. Ze zijn ook vaker tevreden met hun functie/beroep en hebben
minder spijt van de studiekeuze. De relatie met het loon is ook positief, maar niet
significant en dit komt vooral doordat deze jongeren meer uren werken.
Figuur 14: Aspecten die meegewogen zijn bij de opleidingskeuze

Carrièremogelijkheden

Waar ik goed in ben

Wat ik leuk vind

0

20

40

60

Procenten (heel) sterk meegewogen

80

Bron: ROA, Transparante arbeidsmarkt 2016

Keuze-experiment
Het is lastig om met retrospectieve vragen zoals hierboven geschetst de afruil die
jongeren maken tussen interesses, capaciteiten, en arbeidsmarktperspectieven
goed te meten. In onze survey hebben wij een keuze-experiment (vignet)
opgenomen waarin gevraagd is een keuze te maken tussen twee verschillende
mbo-opleidingen (A of B) die van elkaar verschillen op een aantal relevante
attributen met betrekking tot de mate waarin de opleiding passend is bij

17
Waarbij gecontroleerd is voor geslacht, leeftijd, opleidingsrichting en mate waarin zij wat
ze leuk vinden en waar ze goed in zijn hebben mee laten wegen in hun opleidingskeuze.
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interesses en capaciteiten, en arbeidsmarktuitkomsten van de opleidingen.18 De
attributen en de gerandomiseerde waarde ervan zijn als volgt:
Passende opleiding:

studie passend bij capaciteiten: slecht / gemiddeld / goed.

studie passend bij interesses: slecht / gemiddeld / goed.
Arbeidsmarktkenmerken:19

kans op werk na afstuderen: slecht / gemiddeld / goed.

doorgroeimogelijkheden: slecht / gemiddeld / goed.

Omdat de respondenten van de mbo-monitor zelf hun studiekeuze al achter de
rug hebben, was het niet vanzelfsprekend om ze te vragen de keuze voor zichzelf
te maken. Wij hebben ze gevraagd een vmbo’er te adviseren welke opleiding te
gaan volgen, waarbij jongens gevraagd is een jongen en meisjes een meisje te
adviseren. Om het realistisch te houden is hierbij gekozen voor veel
voorkomende namen (Thomas en Laura) in de geboortecohort van de mbogediplomeerden. Respondenten zijn vijf keer gevraagd om een afweging te
maken tussen twee opleidingen, waarbij de volgorde van de relevante attributen
tussen respondenten gerandomiseerd is. Een voorbeeld van een dergelijk vignet
is opgenomen in figuur 15.

18

Het vignet bevatte ook twee schoolkenmerken: reistijd naar school (minder dan 15
minuten / 30 minuten / 60 minuten / meer dan 60 minuten) en kwaliteit van de
stagebegeleiding (slecht / gemiddeld / goed). Voor een verantwoording van vignetstudies,
zie Louviere et al. (2000).
19
Er is hierbij gekozen voor kwalificaties van de arbeidsmarktkansen vergelijkbaar met die
zoals gebruikt binnen het POA en zoals gepubliceerd op Studiekeuze123 en in de
Keuzegids.
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Figuur 15: Voorbeeld vignet

Als wij de gekozen opleiding relateren aan de kenmerken van die opleiding,
kunnen wij een aantal conclusies trekken (figuur 16).20 Ten eerste, alle door ons
genoemde kenmerken blijken relevant voor de opleidingskeuze. Ten tweede, de
mate waarin de opleiding passend is bij de interesses heeft het grootst effect op
het wel/niet kiezen van de opleiding. De kans dat de opleiding wordt gekozen is
ongeveer 32%-punten hoger wanneer de opleiding een goede fit heeft met de
interesses dan wanneer de fit slecht is. Ten derde, in deze setting, waarin de
arbeidsmarktkansen van opleidingen expliciet benoemd worden, blijken
jongeren sterk te reageren op deze informatie in hun keuze. Het effect van
arbeidsmarktkenmerken is in omvang vergelijkbaar met dat van de mate waarin
de opleiding passend is bij de capaciteiten. Ten slotte, het signaal ‘slecht’ (of het
nu gaat op slecht passend bij interesses, of slechte arbeidsmarktkansen) heeft
een groter effect op het niet kiezen voor een opleiding dan het
tegenovergestelde boodschap ‘goed’ op de kans dat de opleiding wel gekozen
wordt. Men moet hier wel voorzichtig blijven bij deze interpretatie omdat het niet
duidelijk is of respondenten de signalen slecht, gemiddeld en goed inderdaad
zien als onderdeel van een continuüm, maar de bevinding is in lijn met onderzoek
van Pistolesi (2017) waar uit blijkt dat studenten gevoeliger zijn voor negatieve
feedback bij hun keuze voor een major.
20
De figuur geeft de marginale effecten weer van een probit model voor opleidingskeuze (1
indien gekozen), met de kenmerken van de opleidingen als regressoren.

31

Figuur 16: Verschil in kans dat opleiding gekozen wordt, naar kenmerken van opleiding
Passend bij interesses
slecht
gemiddeld
goed
Passend bij capaciteiten
slecht
gemiddeld
goed
Kans op werk na afstuderen
laag
gemiddeld
hoog
Doorgroeimogelijkheden
slecht
gemiddeld
goed
-.3

-.2

-.1

0

Verandering in kans dat opleiding gekozen wordt
marginaal effect

.1

95% betrouwbaarheidsinterval

Bron: ROA, Transparante arbeidsmarkt 2016

Dergelijke data maakt het ook mogelijk om de afruil die jongeren maken tussen
kenmerken van opleidingen te kwantificeren. Figuur 17 laat zo een afruil zien
tussen de mate waarin de opleiding passend is bij de interesses (op de
horizontale as) en de kans op werk na diplomering (de lijnen in de figuur). Voor
de figuur heb ik er voor gekozen om de verschillen in kansen te laten zien ten
opzichte van de ‘slechtste’ optie: een opleiding met een slechte fit met interesses
en ook nog eens een slechte kans op werk na het behalen van het diploma.21 De
figuur laat twee belangrijke zaken zien. Ten eerste, bij een opleiding met een
goede fit is de kans 16%-punten hoger dat deze wordt verkozen wanneer de
kansen op werk gemiddeld zijn vergeleken met slecht (verschil tussen punten A
en B) en zelfs 22%-punten hoger bij goede perspectieven (verschil tussen punten
A en C). Al deze verschillen zijn significant. Ten tweede laat het zien dat de kans
dat een opleiding gekozen wordt met een gemiddelde fit met interesses, en
21
Ik zet de kans dat zo een opleiding gekozen wordt op 0. De figuur laat de verschillen in
marginale effecten zien voor de kans dat een opleiding wordt gekozen, waarbij de fit met
interesses en kans op werk na afstuderen zijn geïnteracteerd en de overige kenmerken op
gemiddeld staan (de reistijd op 30 minuten).
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goede of zelfs gemiddelde perspectieven op werk, significant hoger is dan een
opleiding die weliswaar een goede fit biedt met interesses, maar geen goede
perspectieven op werk heeft (punten D en E zijn significant hoger gelegen dan
punt A. Dit suggereert dat jongeren mogelijk zouden switchen van
opleidingskeuze –van de opleiding met de beste fit met interesses naar de
opleiding met de een na beste fit– wanneer zij informatie krijgen over de
verschillen in arbeidsmarktkansen van opleidingen.

Verschil in kans dat opleiding wordt gekozen

Figuur 17: Verschil in kans dat opleiding wordt gekozen
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Bron: ROA, Transparante arbeidsmarkt 2016

3

Implicaties voor beleid

De vraag naar vaardigheden verandert voortdurend, en het is van belang dat
deze dynamiek goed in beeld wordt gebracht. Niet alleen in historische reeksen,
maar ook prospectief, met een oog gericht op de toekomst. Dit belang speelt in
het bijzonder voor studiekiezers omdat zij immers voor een belangrijke beslissing
staan, namelijk: in welke studie zal ik mijn tijd en geld investeren, en wat haal ik er
straks uit?
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In beleid en media is de polariseringsdiscussie afgelopen jaren breed uitgemeten.
Daarbij zijn vaak ten onrechte twee simplificaties gemaakt. Ten eerste, zijn
conclusies uit onderzoek over de relatieve krimp van beroepen in het
middensegment van de loonverdeling geïnterpreteerd als absolute krimp van de
werkgelegenheid in de middensegmenten. Dat is onjuist. Wat onderzoek laat zien
is dat de werkgelegenheid in het middensegment minder snel groeit dan er
boven of er onder. Ten tweede, is het middensegment van de loonverdeling vaak
gelijk gesteld aan mbo-beroepen en is de conclusie getrokken dat de toekomst
van mbo-gediplomeerden onzeker is. Ook dit klopt niet: het is waar dat
groeiberoepen vaker beroepen op hbo-plus-niveau zijn en krimpberoepen
(v)mbo beroepen zijn, maar mbo’ers zijn te vinden over de hele breedte van het
loonspectrum van beroepen (zie ook Van den Berge en ter Weel, 2015). In het
middensegment –beroepen tussen de 25ste en 75ste percentiel– heeft 56% een
diploma op mbo-niveau. De rest is hoger of lager opgeleid.22 Beleidsmakers
zouden er goed aan doen om dergelijke simplificaties te voorkomen. Daarbij
komt nog dat in vergelijking met andere landen, de relatieve krimp in het
middensegment in Nederland betrekkelijk klein in omvang is. Of beroepen wel of
niet zullen verdwijnen, hangt in sterke mate af van de taaksamenstelling van die
beroepen (Autor, 2015; Arntz et al., 2016). Over hoe de taaksamenstelling van
beroepen aan het veranderen is, weten wij momenteel nog niet veel. Beleid kan
overigens de processen van automatisering en internationalisering niet stoppen
omdat deze zich buiten de beïnvloedingssfeer van beleidsmakers bevinden.
Wat beleid wel kan doen, is stimuleren dat studiekiezers en werkenden over de
juiste set aan vaardigheden beschikken om weerbaar te zijn in veranderende
marktomstandigheden. Vooral het belang van probleemoplossend vermogen en
interpersoonlijke vaardigheden in het werk neemt toe, en de ontwikkeling van
deze vaardigheden zouden meer aandacht moeten krijgen in het onderwijs. Het
stimuleren van een leven lang leren is tevens van belang omdat de vaardigheden
die nodig zijn om een beroep uit te oefenen veranderen en werkenden moeten
meegaan in deze verandering. Een leven lang leren is ook van belang bij het
maken van de overstap van een krimp- naar een groeiberoep. Ten slotte moet
beleid er voor zorgen dat de markt goed geïnformeerd is over de veranderende
22
Het is echter wel zo dat het aandeel mbo’ers in laagbetaalde beroepen (laagste kwartiel)
in de afgelopen 20 jaar gestegen is en dat in de hoogbetaalde beroepen (hoogste kwartiel)
gedaald, maar de ontwikkeling is zeer geleidelijk (0,3% per jaar).
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vraag naar vaardigheden zodat individuen en bedrijven meer optimale
overwegingen kunnen maken in hun investeringsbeslissingen. Er gebeurt nu al
e.e.a. op dit terrein, maar in mijn ogen onvoldoende. Aan de kant van het
opleidingsaanbod wordt bijvoorbeeld werk gemaakt van de doelmatigheid van
het onderwijs met bijvoorbeeld de Commissie Macrodoelmatigheid Hoger
Onderwijs en de Commissie Macrodoelmatigheid Middelbaar Beroepsonderwijs.
Echter, in het basis en voortgezet onderwijs wordt te weinig gedaan aan
loopbaanbegeleiding waarbij expliciet ingegaan wordt op de arbeidsmarkt en de
baankansen die jongeren wel of niet krijgen met de vervolgstudie die zij voor
ogen hebben.23 Docenten hebben geen tijd om hier op in te gaan en zijn daar
ook niet voor opgeleid. Dit is een terrein waar de overheid in mijn ogen in zou
moeten investeren zodat jongeren in een vroeg stadium geholpen worden bij het
nadenken over hun toekomst op de arbeidsmarkt en leren omgaan met
arbeidsmarktinformatie (in samenspel, natuurlijk, met hun interesses en
capaciteiten).24
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