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1 Onderzoeksvragen en opzet 

1.1 Transities van laag opgeleiden 

Het verbeteren van de economische positie van laag opgeleiden is een 

belangrijk beleidsthema. Laag opgeleiden nemen namelijk over het al-

gemeen een zwakkere positie in onze samenleving in, zoals wij in onze 

eerder opgestelde literatuurstudie hebben laten zien1.  

  

Het doel van dit onderzoek is om meer inzicht te krijgen in de positie 

van laag opgeleiden, de transities oftewel overgangen die zij maken op 

de arbeidsmarkt en de wisselwerking met beïnvloedende factoren. 

Daarvoor richten wij ons in verschillende deelstudies op specifieke tran-

sities. Transities kunnen positief zijn (van opleiding naar opleiding, van 

opleiding naar baan, van werkloos naar een baan of van een baan naar 

een andere baan), maar ook negatief (van opleiding naar werkloosheid, 

van baan naar werkloosheid). In deze studie ligt de nadruk op de posi-

tieve transities en de voorwaarden waaronder deze ontstaan. Wij noe-

men dat economische stijging. 

 

Naast individuele kenmerken zijn er veel (externe) factoren van invloed 

op de positie van laag opgeleiden en de transities die zij maken. Wij 

hanteren daarbij het onderstaande raamwerk met factoren die in de we-

tenschappelijke literatuur veel voorkomen (zie figuur 1). Al deze facto-

ren bepalen gezamenlijk de economische positie van laag opgeleiden en 

vormen het analysekader waarin de verschillende deelstudies worden 

uitgevoerd.  

 

In dit voortgangsrapport bespreken we de stand van zaken in de ver-

schillende deelonderzoeken. 

 

1 Edzes, A.J.E., L. Broersma en J. van Dijk (2010). 
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Figuur 1 Conceptueel raamwerk van invloedsfactoren op de economische positie van-

laag opgeleiden. 

 
 

1.2 Onderzoeksvragen en opzet 

Het begrip economische positie wordt in ons perspectief gemeten door 

te kijken naar respectievelijk opleiding en vaardigheden, loon of salaris 

en werk. Met de verschillende deelonderzoeken trachten we inzicht te 

krijgen in deze drie posities. De doelstelling van het onderzoek is na te 

gaan onder welke voorwaarden laag opgeleiden transities maken die 

hun economische positie verbeteren.   

 

Bij aanvang zijn de volgende vier transities onderscheiden:  

 van werkloos naar werk; 

 van werkloos naar opleiding;  

 van opleiding naar werk;  

 baan- en functiemobiliteit (al dan niet gekoppeld aan in-

formeel en formeel leren). 

 

Bij de voorwaarden kijken we onder meer naar:  

 de ontwikkeling van de werkgelegenheid, zowel in ter-

men van omvang als structuur (beroepen); 

 positieve en negatieve interactie-effecten met hoger op-

geleiden; 

 beleid en voorzieningenstructuur.  
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Op basis van de beschreven transities worden een drietal (deel) onder-

zoeken uitgevoerd, te weten: 

 

Van baan naar baan (paragraaf 2.1): 

1. Wat is de economische positie (baan, salaris) van laag 

opgeleiden naar sector- en bedrijfskenmerken?  

2. In hoeverre wordt deze economische positie beïnvloed 

door de aanwezigheid van hoger opgeleiden? 

Van  opleiding naar werk (paragraaf 2.2): 

1. Wat is de economische positie (opleiding, baan, salaris) 

van schoolverlaters – met en zonder startkwalificatie - 

naar opleiding en richting na het verlaten van de oplei-

ding en wat zijn hierin de regionale verschillen?  

2. Hoe verhouden de regionale verschillen zich met ken-

merken van de werkgelegenheidsstructuur en de interac-

tie met hoger opgeleiden? 

Van werkloos naar werk of opleiding (paragraaf 2.3): 

1. Wat is de ontwikkeling in de regionale werkgelegenheid 

(omvang, werkgelegenheidsstructuur, beroepenstruc-

tuur, enz.)?   

2. Wat is de relatieve omvang van het aantal en de richting 

van de transities die laag opgeleiden maken van werk-

loos naar werk en naar opleiding?  

 

Hieronder bespreken we de stand van zaken met betrekking tot de ver-

schillende deelonderzoeken. 
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2 Stand van zaken 

2.1 Transitie van ‘baan naar baan’ 

Context 

Om inzicht te krijgen in enerzijds de economische positie van laag opge-

leiden naar sector- en bedrijfskenmerken en anderzijds de effecten van 

hoog opgeleiden op de positie van laag opgeleiden, voeren we een 

tweetal deelonderzoeken uit. In het eerste onderzoek kijken we naar 

consumptie- en/of productie-effecten. Consumptie-effecten komen tot 

stand wanneer de consumptie van hoog opgeleiden in een regio een 

vraag aan dienstverlening creëert waar laag opgeleiden van kunnen 

profiteren (bijvoorbeeld schoonmaak of horecawerkzaamheden). Bij een 

productie-effect leren laag opgeleiden van hoog opgeleiden onder meer 

door kennisoverdracht. We kijken naar de economische positie van wer-

kende laag opgeleiden en analyseren in hoeverre consumptie- en pro-

ductie-effecten daadwerkelijk de positie van  laag opgeleide werkenden 

beïnvloeden (paragraaf 2.1.1). 

 

Het tweede deelonderzoek richt zich op de ontwikkeling van de werkge-

legenheidsstructuur in Nederlandse gemeenten. Hiermee willen we zicht 

krijgen op de werkgelegenheidseffecten van hoog- en laag opgeleiden. 

Uit literatuur blijkt namelijk dat er verschillen zijn tussen landen met 

betrekking tot deze werkgelegenheidseffecten2. In bijvoorbeeld Duits-

land is sprake van een convergerende beweging, wat inhoudt dat in ste-

den met een hoger aandeel hoog opgeleiden de groei van hogere banen 

juist relatief laag. Dit terwijl de groei van het aantal hogere banen juist 

relatief sterk is in steden met een relatief hoog aandeel laag opgeleiden. 

In andere landen zoals de VS is juist een divergerend beeld te zien. Hoe 

ziet de Nederlandse situatie eruit? Met andere woorden: leidt de aanwe-

zigheid van hoger opgeleiden tot werkgelegenheid waar laag opgeleiden 

van kunnen profiteren? De stand van zaken wordt besproken in para-

graaf 2.1.2. 

Data 

Voor het eerste deelonderzoek is gebruik gemaakt van het Arbeidsvoor-

waardenonderzoek (AVO) over de periode 1996-2007 dat door het Mi-

nisterie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is afgenomen. Deze da-

taset is aangevuld met regionale informatie die afkomstig is van het 

CBS. Het AVO is een representatieve steekproef uit het bedrijvenregister 

van circa 3500 ondernemingen voor iedere jaarlijkse peiling. Daarbinnen 

is een representatieve steekproef getrokken van werknemers binnen de-

 

2 Bijvoorbeeld Suedekom, 2006; Berry et al., 2005. 
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ze bedrijven. Er is zowel informatie beschikbaar van de bedrijven als de 

werknemers waaronder opleidingsniveau en baankenmerken.     

Voor het tweede onderzoek gebruiken we cijfers over de werkzame be-

roepsbevolking naar opleidingsniveau en naar beroepsniveau van 1997-

2008 naar werklocatie en naar woonlocatie, aangevuld met relevante 

regionale informatie. Deze cijfers zijn afkomstig van het CBS en/of be-

werkt en berekend uit andere beschikbare databestanden.  
 

2.1.1 Deelonderzoek: Productie- en consumptie effecten  

Stand van zaken 

Dit onderzoek is afgerond en de uitkomsten zijn besproken in de voort-

gangsbijeenkomst op 29 september 2010. De resultaten zijn weergege-

ven in een Engelstalige paper die aan de gemeenten is toegestuurd3.  

Voorlopige uitkomsten en conclusie(s): 

Het onderzoek leidt tot een aantal conclusies. Overeenkomstig met wat 

in de literatuur wordt gevonden4 levert een jaar extra scholing grosso 

modo 8% meer loon op. Voor laag opgeleiden ligt dit percentage op on-

geveer 3%. We vinden aanwijzingen voor consumptie- en productie-

effecten. In regio’s waar veel hoger opgeleiden werken is het loon van 

lager opgeleiden gemiddeld 1,5-2,5% hoger wat duidt op een productie-

effect. In regio’s waar veel hoger opgeleiden wonen is het loon nog ho-

ger, namelijk een gemiddeld looneffect voor laag opgeleiden van 2,5-

4%.  De slotsom is dat laag opgeleiden profiteren van de aanwezigheid 

van hoger opgeleiden wanneer we kijken naar laag opgeleide werkenden 

en het gemiddelde uurloon.  
 

2.1.2 Deelonderzoek: Ontwikkeling werkgelegenheids-
structuur 

Stand van zaken 

Dit onderzoek is in volle gang. De eerste uitkomsten hebben we op 30 

maart 2011 op een NICIS-bijeenkomst laten zien. In de komende perio-

de zullen we verder gaan met het bekijken van onderlinge relaties en 

het schatten van modellen rond de werkgelegenheidsontwikkeling. In de 

volgende bijeenkomst zullen we hierover rapporteren. Bovenstaand on-

derzoek zal leiden tot een Engelstalige paper. 

 

3 Broersma, L., A.J.E. Edzes & J. van Dijk (2010).  

4 Zie bijvoorbeeld Psacharopoulus (2002); Ashenfelter, Harmon & Oosterbeek (1999); 
Groot & Maassen van den Brink (2000). 
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Voorlopige uitkomsten en conclusie(s): 

Tot nu toe hebben we gekeken naar de relatie tussen de structuur van 

de arbeidsmarkt naar opleidingsniveau en baanniveau (zie bijlage 4.1 

voor een definitie) van de 22 agglomeraties en vijf consortiumgemeen-

ten in relatie tot de werkgelegenheidsgroei in totaal en per categorie. 

Steeds is de groei in de van de werkgelegenheid in de periode 1997-

2008 afgezet tegen het niveau in 1997. In figuur 2 is een overzicht te 

zien van de relaties naar opleidingsniveau. In de bijlage (4.2) zijn de re-

laties naar baanniveau te vinden. 

Figuur 2 Beroepsbevolking naar opleidingsniveau voor agglomeraties+consortiumgemeenten (naar 

werkgemeente). 

 

In de figuren zien we voor agglomeraties een positieve relatie tussen 

het aandeel hoog opgeleiden in de beginsituatie (1997) en de totale 

werkgelegenheidsgroei (naar werkgebied) in de daarop volgende perio-

de. Dit wordt in veel internationale studies ook gevonden5. Daarnaast 

vinden we een negatief verband tussen het aandeel laag opgeleiden of 

lagere banen en de groei van de werkende laag opgeleiden en lagere 

banen in de agglomeratie (naar werkgemeente). Ditzelfde verband 

 

5 Bijvoorbeeld in onderzoek van Suedekom, 2006; Shapiro, 2006; Simon, 2004, 1998; 
Gleaser et al., 1995. 
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wordt ook gevonden tussen het aandeel hoog opgeleiden/hogere banen 

en de groei van de werkenden op dit niveau. Als gevolg zien we een po-

sitieve relatie tussen het aandeel hoog opgeleiden of hogere banen 

enerzijds en de groei van de werkende laag opgeleiden en lagere banen 

anderzijds. Met andere woorden, een hoog aandeel hoger opgeleiden in 

een regio leidt tot werkgelegenheidsgroei, maar deze werkgelegenheid 

lijkt vooral ten goede te komen aan lager opgeleiden.  

Op basis van bovenstaande observaties zien we tekenen van een con-

vergerende beweging: het verschil tussen de opleidingsniveaus en 

baanniveaus wordt tussen steden langzaam kleiner omdat groepen naar 

elkaar toe lijken te bewegen. In bijlage 4.3 staan de gevonden enkel-

voudige correlaties op baanniveau en op opleidingsniveau schematisch 

weergegeven. 

2.2 Transities van opleiding naar baan 

Context 

Opleiding is één van de krachtigste determinanten voor de latere eco-

nomische positie. Veel studies bevestigen het verband tussen opleiding 

en sociale- en economische stijging6. Het belang van onderwijs wordt 

ook door de overheid onderschreven in de vorm van de leerplicht en de 

kwalificatieplicht die sinds 2007 is vastgesteld. Via dit deelonderzoek 

willen we inzicht krijgen in de voorwaarden waaronder laag opgeleiden 

transities maken van opleiding naar respectievelijk een vervolgopleiding 

of naar werk(loosheid). Hierin belichten we ook de mogelijke wisselwer-

king met hoger opgeleiden. Voor het analyseren van deze transitie voe-

ren we een drietal deelonderzoeken uit. In het eerste onderzoek kijken 

we naar de omstandigheden die laag opgeleide schoolverlaters doen be-

sluiten om al dan niet door te leren (paragraaf 2.2.1). In het tweede 

onderzoek kijken we naar de kans op werk van laag opgeleide school-

verlaters (paragraaf 2.2.2). Het derde onderzoek sluit aan bij de groep 

die een baan heeft gevonden. We brengen in kaart onder welke omstan-

digheden verschillen in loon ontstaan tussen laag opgeleiden (paragraaf 

2.2.3). 

Data 

Voor dit onderzoek hebben we een dataset beschikbaar van het ROA 

(Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt). De dataset is ge-

baseerd op een uitgebreide vragenlijst die steekproefsgewijs wordt uit-

gevraagd onder gediplomeerde schoolverlaters ongeveer 1,5 jaar na af-

studeren. De data hebben we beschikbaar voor de periode 1996-2008 

 
6 Zie bijvoorbeeld Gesthuizen & Scheepers, 2010; Layte & Whelan, 2002; Tsakloglou & 
Papadopoulos, 2002; Groot & Maasen van den Brink, 2000, 2003; Psacharopoulus, 
2002; Ashenfelter, Harmon & Oosterbeek, 1999.  
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(jaar van enquêteren) en is door ons aangevuld met regionale cijfers7. 

In totaal hebben we van 507250 schoolverlaters informatie. 

 

Uit de dataset is een selectie gemaakt van alle respondenten die afge-

studeerd zijn op maximaal MBO 2 niveau. Op basis van de gegevens zijn 

deze respondenten vervolgens ingedeeld in vier groepen afhankelijk van 

de situatie waarin zij zich bevinden: doorlerend, werkend, werkloos of 

niet participerend8. In de cirkeldiagram is de percentuele verdeling over 

de vier groepen weergegeven. 

Figuur 3 Verdeling bestand in groepen, periode 1996-2008 (n=53613). Bron: ROA, 

eigen bewerkingen. 

 
 

2.2.1 Deelonderzoek: De keuze om door te leren 

Stand van zaken: 

We hebben modellen geschat waarbij we de keuze om door te leren ver-

klaren uit onder andere individuele-, opleidingsspecifieke- en regionale 

kenmerken (zie bijlage 4.4). Als uitbreiding hebben we tevredenheid 

met de opleiding9 en meningen van respondenten met betrekking tot de 

opleiding toegevoegd10. Bij de geschatte modellen hebben we in verband 

 

7  Voor de deelonderzoeken naar de kans op doorleren en de kans op werk zijn regio- 
gegevens verzameld op RBA-gebied van de woonplaats van de respondent en op jaar 
van afstuderen aangezien er geen gedetailleerdere locatie-informatie aanwezig was. 
De RBA-indeling stamt uit de jaren negentig en verdeelt Nederland in 18 regio’s. Voor 
het deelonderzoek naar werkende schoolverlaters zijn de regiogegevens verzameld op 
COROP-gebied van de huidige baan en op jaar van enquêteren. 

8 Wanneer er onduidelijkheid optrad zijn de respondenten verwijderd uit de analyse. 

9 Tevredenheid wordt gemeten door de vraag of iemand de gevolgde opleiding opnieuw 
zou hebben gekozen met als antwoordcategorieën ja, nee een andere opleiding, of nee 
ik zou niet meer gaan studeren. 

10 Aangezien de meningen met betrekking tot de opleiding niet zijn uitgevraagd voor 
MBO, kunnen we hier voor MBO geen uitspraken over doen. De meningen zijn pas 
sinds 2002 uitgevraagd, waardoor dit model zich beperkt over een kleinere tijdsperio-
de. 
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met de grote verschillen in doorleren tussen VMBO en MBO een opsplit-

sing gemaakt voor beide niveaus.  

 

De uitkomsten van de modellen zijn besproken op de voortgangsbijeen-

komst van 30 maart 2011. Daarnaast zal dit onderzoek voor weten-

schappelijke doeleinden worden verwerkt in een Engelstalige paper.  

Voorlopige uitkomsten en conclusie(s): 

 

Beschrijvende statistieken 

Onderstaande figuren laten zien welk percentage van de respondenten 

besluit door te leren per opleidingsniveau en opleidingscategorie. 

Figuur 4 Doorleren per niveau en per categorie, periode 1996-2008. Bron: ROA, eigen 

bewerkingen. 

 

 

Duidelijk is dat van de VMBO gediplomeerden het overgrote deel door-

leert (gemiddeld 86%). De consortiumgemeenten scoren allemaal rond 

het Nederlands gemiddelde. Het percentage dat doorleert na MBO ni-

veau 1 of 2 is een stuk lager. Respondenten met een BOL diploma leren 

vaker door dan respondenten met een BBL diploma. Vooral de respon-

denten woonachtig in de RBA-regio Zuidoost-Brabant besluiten op basis 

van onze data relatief vaker door te leren. 

 

Modellen 

Op basis van onze modellen vinden we over het algemeen dat er door de 

jaren heen (1996-2007) steeds vaker wordt doorgeleerd.  

Met betrekking tot de demografische kenmerken vinden we voor zowel 

VMBO als MBO niveau 1/2 dat vrouwen minder vaak doorleren dan man-

nen. Jongeren leren vaker door. Ditzelfde geldt ook voor allochtonen. 

Wat betreft opleidingskenmerken zien we dat respondenten met een 

VMBO- TL diploma vaker doorleren ten opzichte van VMBO respondenten 

met een diploma in een beroepsgerichte leerweg. Voor MBO niveau 1/2 

geldt dat ten opzichte van afgestudeerden in techniek, afgestudeerden 

in de zorg relatief vaker en afgestudeerden in economie of landbouw re-

latief minder vaak doorleren. Daarnaast vinden we dat respondenten 
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met een BOL diploma relatief vaker doorleren ten opzichte van BBL ge-

diplomeerden. 

Er zijn ook regionale effecten. Voor VMBO-ers geldt dat in dichtbevolkte 

gebieden minder vaak wordt doorgeleerd, terwijl er in gebieden met een 

hogere jeugdwerkloosheid juist vaker wordt doorgeleerd. Voor MBO ni-

veau 1/2 vinden we op deze punten geen duidelijk verband. Voor dit ni-

veau vinden we in tegenstelling tot bij de VMBO-ers wel een verband 

met economische groei: in een economische laagconjunctuur wordt va-

ker doorgeleerd. Voor zowel VMBO als MBO niveau 1/2 vinden we dat 

een hoger regionaal aanbod van elementaire- en lagere banen het aan-

trekkelijker lijkt te maken om niet door te leren.  

Voor beide niveaus vinden we dat de mate van tevredenheid met de op-

leiding sterk positief samenhangt met de keuze om door te leren. Voor 

VMBO blijkt daarnaast een positieve relatie te bestaan tussen de waar-

dering van de hoeveelheid praktijklessen en de keuze om niet door te 

leren. Voorbereiding op een vervolgopleiding en interessante lessen lij-

ken doorleren juist te bevorderen. Dit bevestigt het belang van kwalita-

tief goed onderwijs voor het stimuleren van doorleren.  

 

2.2.2 Deelonderzoek: Kans op werk versus werkloos 

Stand van zaken:  

We hebben modellen geschat waarbij we de kans op werk (versus werk-

loosheid) verklaren aan de hand van demografische-, opleidingsspeci-

fieke- en regionale factoren. Daarnaast nemen we tevredenheid, een in-

dicator voor krapte op de arbeidsmarkt11 en het overaanbod van hoger 

opgeleiden12 mee (zie bijlage 4.5). De voorlopige bevindingen zijn be-

sproken tijdens de voortgangsbijeenkomst op 30 maart 2011.  

Voorlopige uitkomsten en conclusie(s): 

Op basis van de voorlopige uitkomsten vinden we dat door de jaren 

heen de kans op werkloosheid na de opleiding iets lijkt toe te nemen. 

Wat betreft demografische kenmerken vinden we dat vrouwen en al-

lochtonen met een laag opleidingsniveau een kleinere kans hebben op 

werk. Deze uitkomsten worden ook in ander onderzoek bevestigd13.   

 

11 We berekenden een krapte-indicator door het aantal vacatures voor lagere banen te 
delen door het totaal aantal lagere banen per RBA-gebied. De indicator hebben we 
echter alleen kunnen berekenen voor de jaren 2000, 2001, 2002, 2003 en 2006 aan-
gezien voor de andere jaren geen vacaturecijfers aanwezig zijn bij het CBS. 

12 Het overaanbod van hoger opgeleiden op de arbeidsmarkt hebben we berekend door 
het percentage werkzame beroepsbevolking met een hoge opleiding te delen door het 
percentage werkzame beroepsbevolking met een hoog baanniveau. We gebruiken deze 
variabele als indicator voor verdringingseffecten. Zie ook: Gesthuizen en Wolbers, 
2008. 

13 Zie onder meer:  Traag et al., 2005. 
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Met betrekking tot de opleiding vinden we dat de kans op werk na het 

afronden van BOL of BBL op niveau 1/2 groter is dan voor VMBO gedi-

plomeerden. Daarnaast vinden we dat een diploma op MBO niveau 2 

een grotere kans op werk geeft dan een diploma op MBO niveau 1. Een-

voudig gezegd, hoe hoger het opleidingsniveau, hoe groter de kans op 

werk. De kans op werk is relatief het grootst voor laag opgeleiden met 

een diploma in de techniek. Met andere woorden, specifieke opleidings-

richtingen verhogen de kans op werk. 

Met betrekking tot de regionale omgeving geldt dat de kans op werk ten 

tijde van een economische hoogconjunctuur groter is en ten tijde van 

een grotere regionale jeugdwerkloosheid kleiner is. Een krappe ar-

beidsmarkt bevordert de kans op werk. Respondenten die niet doorleren 

maar wel tevreden zijn over de opleiding hebben vaker werk (ten op-

zichte van degenen die aangeven een andere opleiding te zouden heb-

ben gekozen). De tevredenheid is wellicht een resultante van het heb-

ben van een baan. 

 

2.2.3  Deelonderzoek: Uurloon van laag opgeleide 
schoolverlaters 

Stand van zaken: 

Wanneer lager opgeleiden werken is het vervolgens relevant om te kij-

ken naar het gemiddelde uurloon. Immers, het uurloon is een directe 

vertaalslag van een samenstel van kenmerken waaronder het baanni-

veau, de mate van flexibiliteit, enz.  We hebben het gemiddelde uurloon 

proberen te verklaren vanuit demografische-, opleidingsspecifieke- en 

regionale factoren. Daarnaast hebben we gekeken naar de interactie 

met hoger opgeleiden, baankenmerken, bedrijfsomvang, mobiliteit en 

bedrijfssector (zie bijlage 4.6). De voorlopige uitkomsten zijn besproken 

tijdens de voortgangsbijeenkomst op 30 maart 2011. Ook dit onderzoek 

zal voor wetenschappelijke doeleinden worden verwerkt in een Engelsta-

lige paper. 

Voorlopige uitkomsten en conclusie(s): 

De voorlopige uitkomsten bevestigen het heersende beeld14 dat er nog 

steeds een verschil is tussen de seksen wat betreft loon: laag opgeleide 

vrouwen verdienen gemiddeld minder dan hun mannelijke collega’s. Ou-

dere schoolverlaters verdienen over het algemeen meer. Dit verband is 

te verklaren vanuit het leeftijdsafhankelijke minimumloon dat we in Ne-

derland kennen. We zien daarnaast een stijging van het gemiddelde uur-

loon door de jaren heen.  

 

14  Zie bijvoorbeeld Van der Meer, 2008. 
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Uit onze resultaten blijkt dat, conform ander onderzoek15, opleidingsni-

veau ertoe doet. BOL- en vooral BBL gediplomeerden verdienen relatief 

meer dan VMBO gediplomeerden, een diploma op MBO niveau 1 leidt tot 

een lager uurloon dan een diploma op MBO niveau 2.  Daarnaast zien we 

verschillen tussen opleidingsrichtingen. Naast een hogere kans op werk 

hebben mensen met een techniekopleiding ook een relatief hoger loon. 

Ook door regionale factoren komen verschillen in uurloon tot stand. We 

vinden dat in stedelijke gebieden het uurloon gemiddeld hoger ligt, ter-

wijl meer regionale jeugdwerkloosheid het uurloon juist drukt.  

Wat betreft de interactie tussen hoger- en lager opgeleiden op de ar-

beidsmarkt vinden we aanwijzingen voor een verdringingseffect. Waar 

relatief veel hoger opgeleiden zijn ten opzichte van het aantal hogere 

banen, ligt het uurloon van lager opgeleiden gemiddeld lager.  

Daarnaast leiden baankenmerken tot verschillen in verdiensten. Wan-

neer men werkt op een hoger baanniveau dan het hoogst behaalde op-

leidingsniveau verdient men vaak een hoger uurloon. Ook een baan 

waarbij een specifieke opleidingsrichting is vereist betekent vaak meer 

verdiensten. Net als andere studies vinden we een positieve relatie tus-

sen het baanniveau en uurloon16. Ook vinden we aanwijzingen voor be-

drijfssector-specifieke verschillen. Werkloosheid tijdens de intredeperio-

de komt de hoogte van het loon overigens niet ten goede.  

We vinden net als in ons deelonderzoek naar de positieve interactie tus-

sen hoger- en lager opgeleiden dat op bedrijfsniveau lager opgeleiden 

wat betreft loon profiteren van hoger opgeleiden (zie paragraaf 2.1.1). 

Hoe groter het bedrijf, hoe hoger het uurloon.  

Tevens vinden we aanwijzingen dat mobiliteit loont: respondenten die 

aangeven ergens anders te werken dan waar ze hebben gestudeerd ver-

dienen over het algemeen meer. 

2.3 Transities van werkloos naar baan  

Context: 

De derde deelstudie focust op economische stijging door een transitie 

van werkloosheid naar werk. Ondanks dat laag opgeleiden vaak een 

zwakkere arbeidsmarktpositie hebben en vaker werkloos zijn, is er de 

laatste jaren over het algemeen niet echt sprake geweest van een ver-

slechtering van deze positie. In de huidige economische crisissituatie is 

het echter de vraag of deze trend zich kan doorzetten. Voor de langere 

termijn hangt het af van de vraag hoe de werkgelegenheidsstructuur 

zicht ontwikkelt door externe invloeden als vergrijzing, 

ICT/kennisontwikkeling en globalisering. In het kader van bovenstaande 

 

15 Zie bijvoorbeeld Gesthuizen & Scheepers, 2010; Layte & Whelan, 2002; Tsakloglou & 
Papadopoulos, 2002; Groot & Maasen van den Brink, 2000, 2003; Psacharopoulus, 
2002; Ashenfelter, Harmon & Oosterbeek, 1999. 

16 Zie onder meer: Nordin et al., 2010. 
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ontwikkelingen is het interessant inzicht te hebben in de ontwikkeling 

van de regionale werkgelegenheid (paragraaf 2.3.1). 

 

Ten behoeve van re-integratie van werklozen kan scholing en training 

worden toegepast. Hoeveel mensen hier precies aan deelnemen en wat 

hierin de regionale verschillen zijn is niet geheel duidelijk.  Op basis van 

Nederlandse studies wordt een klein positief effect gevonden van scho-

ling op de baankans. Dit geldt vooral voor vrouwen, ouderen en langdu-

rig werklozen die verder van de arbeidsmarkt staan17. Vanuit dit oog-

punt willen we kijken naar de relatieve omvang van het aantal- en de 

richting van de transities die laag opgeleiden maken van werkloos naar 

werk en naar opleiding (paragraaf 2.3.2). 

Data:  

Voor het eerste deelonderzoek hebben we tot dusver gebruik gemaakt 

van data van het CBS en andere beschikbare databestanden. Daarnaast 

willen we voor beide deelonderzoeken gebruik maken van stroomcijfers 

van het niet werkende werkzoekenden bestand van het UWV waar nodig 

aangevuld met data van het CBS. 

 

2.3.1 Deelonderzoek: Ontwikkeling arbeidsmarkt 

Stand van zaken 

In de literatuurstudie (opgeleverd in januari 2010) hebben we reeds een 

inzicht gegeven in de huidige situatie op de arbeidsmarkt en effecten 

die daar op inspelen. We zullen daarnaast kijken of we aan de hand van 

het stroombestand van het UWV hier nog aanvullingen op kunnen ge-

ven. 

Voorlopige uitkomsten en conclusie(s) 

Hiervoor verwijzen we naar de literatuurstudie18. 

 

2.3.2 Deelonderzoek: Transities van werklozen 

Stand van zaken: 

Dit onderzoek bevindt zich nog in het beginstadium. Momenteel zijn we 

in onderhandeling met het UWV over het verkrijgen van data die kan 

worden gebruikt voor het analyseren van bovenstaande transitie.  

Voorlopige uitkomsten en conclusie(s): 

Nog niet van toepassing.

 

17 De Koning et al., 2004. 

18 Edzes, A.J.E., L. Broersma en J. van Dijk (2010).  
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4 Bijlage 

4.1 Uitleg opleidingsniveau en baanniveau 
In onderstaande tabel geven we weer wat er onder de verschillende oplei-

dingsniveaus en onderwijsniveaus wordt verstaan. 

 

Laag 
Basisschool, 1e fase VO, MBO niv1 

Middelbaar 2e fase VO, MBO niv 2 t/m 4. 

Opleidingsniveau 

Hoog HBO+WO 

Elementair Beroepen waarin eenvoudige werkzaamheden 

worden uitgevoerd. 
Laag Beroepen waarin werkzaamheden met een 

werkniveau op vbo-niveau worden uitgevoerd. 
Middelbaar Beroepen waarin werkzaamheden met een 

werk- en denkniveau op mbo-niveau worden 

uitgevoerd. 
Hoog Beroepen waarin werkzaamheden met een werk- 

denkniveau op hbo-niveau worden uitgevoerd 

Baanniveau 

Wetenschappelijk Beroepen waarin werkzaamheden met een 

werk- en denkniveau op wetenschappelijk ni-

veau worden uitgevoerd. 
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4.2 Scatterplot beroepsbevolking naar 
baanniveau 
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4.3 Correlaties werkgelegenheidsontwikke-
ling 

In onderstaande tabellen zijn de enkelvoudige correlaties schematisch 

weergegeven. Een ++ staat voor een positief significant verband, een – 

voor een negatief significant verband. Een leeg vakje betekent dat er geen 

significant verband is gevonden. 

 

Correlaties naar opleidingsniveau (werkgemeente) 

 

 

Correlaties naar baanniveau (werkgemeente) 
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4.4 Model de keuze om door te leren 
 

In onderstaande figuur volgen de uitkomsten van de geschatte modellen. 

Het gaat om logistische regressies. De sterretjes staan voor de verschillende 

significantieniveaus. Wanneer er geen sterretje staat is het verband niet 

significant. De Wald statistic geeft de sterkte van het verband aan: hoe ho-

ger de waarde, hoe sterker het verband. 

 

 

4.5 Model kans op werk 
 

In onderstaande figuur volgen de uitkomsten van de geschatte modellen. 

Het gaat om logistische regressies. De sterretjes staan voor de verschillende 

significantieniveaus. Wanneer er geen sterretje staat is het verband niet 

significant. De Wald statistic geeft de sterkte van het verband aan: hoe ho-

ger de waarde, hoe sterker het verband. 
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4.6 Model uurloon van laag opgeleide 
schoolverlaters 

 

In onderstaande figuur volgen de uitkomsten van de geschatte modellen. 

Het gaat om OLS regressie. De sterretjes staan voor de verschillende signifi-

cantieniveaus. Wanneer er geen sterretje staat is het verband niet signifi-

cant. De weergegeven betawaarden zijn genormaliseerd, wat betekent dat je 

ze kunt interpreteren van laag naar hoog, waarbij hogere waarden een ster-

ker effect betekenen. 

 



  

 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


