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Hoofdstuk 1 

Inleiding 

1.1 Vragen over de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt 

De aansluitingsproblematiek tussen onderwijs en arbeidsmarkt mag zich in Nederland 
al enige tijd op een ruime belangstelling verheugen. In de krant verschijnen 
regelmatig artikelen met koppen als 'Zo veel academici heeft de samenleving niet 
nodig', 'Academici werken ver beneden hun niveau' en 'Laaggeschoolden meer in de 
knel'. De strekking van deze artikelen komt vrijwel altijd op hetzelfde neer en er 
wordt telkens gesproken over processen als diploma-inflatie, toenemende 
onderbenutting en verdringing. Hetzelfde diploma zou bij intrede op de arbeidsmarkt 
tegenwoordig tot een minder hoge functie leiden dan vroeger. Steeds meer 
werknemers zouden werkzaam zijn in functies die wat niveau betreft te laag zijn 
wanneer we rekening houden met de hoeveelheid onderwijs die ze hebben gevolgd. 
En hoger opgeleiden zouden minder geschoolden naar lagere functies verdringen en 
in tijden van hoge werkloosheid zelfs uit de werkgelegenheid. Als gevolg daarvan 
zouden laaggeschoolden vaker en langduriger werkloos zijn dan werknemers met een 
hogere opleiding. 

Een ongewenst gevolg van diploma-inflatie, onderbenutting en verdringing is 
dat het maatschappelijk rendement van de investeringen in het onderwijs daalt: (te) 
veel mensen volgen (te) lang duur onderwijs. In politieke kringen beseft men ook dat 
het onderwijsstelsel uit haar voegen barst en door middel van strengere selectie, 
lagere beurzen en kortere studies bedenkt de minister van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschappen maatregelen om het aantal studenten te verminderen. Ook op 
individueel niveau heeft de sterk toegenomen deelname aan het onderwijs ongewenste 
gevolgen. In de eerste plaats raken veel schoolverlaters met een hoge opleiding 
ontevreden als ze beseffen niet in aanmerking te komen voor een functie op hetzelfde 
hoge niveau. In de tweede plaats is de kans om werkloos te worden en te blijven 
(sociaal) ongelijk verdeeld over de leden van de samenleving. Vooral laaggeschoolde 
individuen vallen buiten de boot als gevolg van diploma-inflatie en verdringing. 

In deze studie onderzoeken we het proces van diploma-inflatie en verdringing 
op de Nederlandse arbeidsmarkt. De kern wordt gevormd door een vijftal 
wetenschappelijke artikelen die reeds afzonderlijk zijn gepubliceerd. Hierin 
beschrijven we voor een groot deel van de twintigste eeuw ontwikkelingen in de 
opbrengsten van diploma's en verklaren deze. 

Met betrekking tot het eerder uitgevoerde onderzoek naar diploma-inflatie en 
verdringing op de Nederlandse arbeidmarkt boeken we op drie punten vooruitgang. In 
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de eerste plaats formuleren we nieuwe onderzoeksvragen die nadere inzichten 
verschaffen in het proces van diploma-inflatie en verdringing op de arbeidsmarkt. In 
de tweede plaats maken we gebruik van verschillende soorten longitudinale 
gegevensbronnen om ontwikkelingen in de opbrengsten van diploma's te bestuderen. 
In de derde plaats wordt winst behaald door reeds gestelde vragen met meer geschikte 
analysetechnieken te beantwoorden. 

Voordat duidelijk wordt om welke nieuwe vragen, welke verschillende 
soorten longitudinale gegevens en welke meer geschikte analysetechnieken het gaat, 
bespreken we in het kort enkele theorieën over de arbeidsmarkt. Deze theorieën 
komen in de latere hoofdstukken steeds terug. Hier geven we aan in hoeverre ze 
diploma-inflatie en verdringing kunnen verklaren. 

1.2 Theorieën over allocatie op de arbeidsmarkt 

In het onderzoek naar de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt beschouwt 
men diploma's als het middel om een baan te krijgen en te behouden. De algemene 
veronderstelling luidt dat hoger opgeleiden een betere positie op de arbeidsmarkt 
hebben dan lager geschoolden. Deze betere positie heeft niet alleen betrekking op de 
kans op werk, maar ook op het niveau van de uitgeoefende baan, het verdiende 
uurloon en het maatschappelijke aanzien. Toch verschillen arbeidsmarkttheorieën in 
de veronderstelling welke functie het onderwijs vervult op de arbeidsmarkt. 

In het sociologische onderzoek naar sociale stratificatie en mobiliteit wordt de 
moderniseringstheorie (of meritocratiseringstheorie) veel gehanteerd. Deze theorie 
stelt dat er sprake is van een historische verschuiving in het verdelingsregime van 
moderne, (post-)industriële samenlevingen (Blau & Duncan, 1967; Treiman, 1970). 
Dergelijke samenlevingen kenmerken zich door doelmatige selectieprocessen. Deze 
berusten niet (meer) op toegeschreven ('ascribed') kenmerken zoals milieu van 
herkomst. In plaats daarvan is het proces van toewijzing van schaarse goederen -
zoals het bereikte beroep - gebaseerd op verworven ('achieved') kenmerken. Volgens 
de theorie is het opleidingsniveau het belangrijkste selectiecriterium in een moderne, 
meritocratische samenleving. De oorzaak van deze verschuiving is de technologische 
ontwikkeling waaraan in de westerse wereld steeds meer belang wordt gehecht. Om 
een dergelijke ontwikkeling, die hand in hand gaat met een economische groei, niet te 
belemmeren is het noodzakelijk dat het onderwijssysteem gekwalificeerde 
werknemers aflevert. Hierdoor is geleidelijk een autonoom proces van 
onderwijsexpansie ontstaan. Over de gevolgen daarvan zegt de moderniseringstheorie 
niets. 

2 



Inleiding 

De moderniseringstheorie is aan te vullen met microhypothesen afkomstig uit de 
theorie van het menselijk kapitaal (Becker, 1964). Volgens deze theorie is opleiding 
een economisch goed waarin mensen investeren. Het investeren in menselijk kapitaal 
heeft zin, omdat dit de arbeidsproductiviteit van een individu bepaalt. Bij intrede op 
de arbeidsmarkt is deze productiviteit afte lezen aan iemands onderwijskwalificaties, 
want diploma's worden - bij gebrek aan volledige informatie - beschouwd als een 
goedkope, maar doelmatige manier om iemands productiviteit in kaart te brengen 
(Arrow, 1973). De beste posities op de arbeidsmarkt worden ingenomen door de 
hoogstgekwalificeerden, omdat werkgevers veronderstellen dat de productiviteit van 
werknemers positief samenhangt met hun bereikte opleiding. 

De theorie van het menselijk kapitaal is gebaseerd op het marktmechanisme 
uit de neoklassieke economie en daarom kan ze diploma-inflatie en verdringing 
moeilijk verklaren. Dit mechanisme veronderstelt dat er loonaanpassingen 
plaatsvinden als de verhouding tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt verandert. 
In tijden van een aanbodoverschot op de arbeidsmarkt zullen de lonen dalen om 
onevenwichtigheden in vraag en aanbod te herstellen. Hierdoor treden er zogenoemde 
substitutie-effecten op: lager opgeleiden worden vervangen door hoger opgeleiden, 
omdat eerstgenoemden te duur zijn. Dit is het geval indien hooggekwalificeerde 
werknemers in dezelfde functie productiever zijn dan lager opgeleiden, terwijl ze 
(relatief gezien) niet méér verdienen. Een methodologisch probleem hierbij is dat 
arbeidsproductiviteit moeilijk meetbaar is (Hartog, 1985). 

Thurow (1975) verwerpt het idee dat lonen flexibel zijn. Volgens hem zijn 
lonen vaak institutioneel bepaald. Door de invloed die werknemers via vakbonden 
hebben op collectieve arbeidsovereenkomsten en door het bestaan van 
minimumlonen, bestaat een zekere loonrigiditeit. Daarom zou de loonhoogte van een 
baan niet rechtstreeks afhankelijk zijn van de productiviteit van de werknemer die 
deze baan bezet; in plaats daarvan is het loonniveau een kenmerk van een baan. 
Volgens het baancompetitiemodel van Thurow plaatsen werkgevers werkzoekenden 
in een wachtrij. De werknemer die de hoogste positie inneemt in deze denkbeeldige 
wachtrij, maakt de meeste kans op de beschikbare baan. De positie van een individu 
in de wachtrij hangt af van de hoeveelheid kosten verbonden aan in werktijd en on-
the-job-training die een werkgever denkt te moeten maken als hij deze werkzoekende 
in dienst neemt. Hoe hoger de trainingskosten, des te lager de relatieve positie in de 
rij. Omdat een hoge opleiding een indicatie vormt voor weinig trainingskosten, 
veroveren de relatief hoogstopgeleiden de beste posities in de wachtrij. Onderwijs 
wordt daarom ook wel als een positioneel goed beschouwd (Hirsch, 1977; Ultee, 
1978). 

Met behulp van het baancompetitiemodel kunnen diploma-inflatie en 
verdringing worden begrepen. Diploma's zijn het middel om in de concurrentie met 
anderen een plaats vooraan in de wachtrij te bemachtigen en daarom is het voor 
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individuen altijd verstandig om een zo hoog mogelijke opleiding te behalen. Het 
gevolg hiervan is dat de deelname aan het onderwijs steeds toeneemt. De vraag is of 
de arbeidsmarkt dit geweldige aanbod wel kan absorberen. Als door de 
technologische ontwikkeling het aantal hooggekwalificeerde banen groeit, maar het 
aantal mensen met een hoge opleiding nog sneller stijgt, dan zullen huidige 
schoolverlaters een lagere positie innemen in de wachtrij van banen en vervolgens in 
een lagere functie terechtkomen dan personen die langere tijd geleden met dezelfde 
opleiding het onderwijs hebben verlaten. 

Het baancompetitiemodel verklaart eveneens waarom werkloosheid vooral 
gevolgen heeft voor de laagstopgeleide werknemers. In een ruime arbeidsmarkt is de 
wachtrij langer en proberen hoger opgeleiden, die niet (meer) kunnen beschikken over 
de beste posities, een baan te vinden verderop in de rij. Hierdoor concurreren 
hooggekwalificeerde werknemers met lager geschoolde werknemers, die aanvankelijk 
deze banen bezetten, en deze strijd wordt in het voordeel van de hoger opgeleiden 
beslecht. Zij beschikken immers over meer kwalificaties. De uiterste consequentie 
van dit verdringingsproces is dat de individuen die helemaal achteraan staan in de 
wachtrij van banen, de meeste kans op werkloosheid hebben. 

Nauw verwant aan het baancompetitiemodel is het credentialisme (Collins, 
1971, 1979). Het credentialisme veronderstelt wel een samenhang tussen opleiding en 
beroep of inkomen, maar deze komt niet tot stand via arbeidsproductiviteit. In plaats 
daarvan wordt het onderwijs gezien als een goed waaraan status wordt ontleend. De 
statusaspecten van het onderwijs vormen een belangrijk selectiecriterium van 
werkgevers en degenen die over een hoge opleiding beschikken, hebben uitzicht op 
goede arbeidsmarktposities met een hoog inkomen. Uitgangspunt van de 
credentialistische visie - later uitgewerkt in haar variant de culturele 
reproductietheorie (Bourdieu, 1973) - is dat het onderwijs niet meritocratisch is, maar 
dat het kinderen uit de hogere statusgroepen van de samenleving voorziet van 
kwalificaties. Tussen statusgroepen is er strijd, waarbij de hogere groepen gebaat zijn 
bij een situatie van status quo. Dit gaat als volgt te werk. Omdat de beste 
arbeidsmarktposities terechtkomen bij de hoogstopgeleiden, proberen lagere 
statusgroepen ook een hoger onderwijsniveau te behalen. Hiermee daalt de status van 
diploma's. Als compenserende strategie gaan hoger opgeleiden nog meer onderwijs 
volgen om evenveel status te ontlenen aan het onderwijs als voorheen. Met andere 
woorden: de hogere statusgroepen stellen steeds hogere opleidingseisen. Door dit kat-
en-muis-spel stijgt het gemiddelde onderwijsniveau van de beroepsbevolking zonder 
dat de productiviteit evenredig wordt verhoogd. De credentialistische visie stelt 
daarom dat niet de technologische vooruitgang en de groei van de productie de vraag 
naar onderwijs bepalen, zoals wordt verondersteld door zowel de 
moderniseringstheorie als de theorie van het menselijk kapitaal. In plaats daarvan 
leidt de strijd tussen statusgroepen tot een groei in de onderwijsdeelname en daarmee 
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tot diploma-inflatie en verdringing op de arbeidsmarkt. 
Kort samengevat stellen zowel de moderniseringstheorie als de theorie van het 

menselijk kapitaal dat mensen zich steeds hoger scholen, omdat de arbeidsmarkt door 
de technologische ontwikkeling een groeiende behoefte heeft aan gekwalificeerde 
werknemers. Via het onderwijs investeren mensen in kennis en vaardigheden dat een 
vaste of absolute waarde heeft op de arbeidsmarkt. Het baancompetitiemodel en het 
credentialisme leiden daarentegen tot de hypothese dat diploma's een relatieve waarde 
hebben die wordt bepaald door een selectieproces op de arbeidsmarkt. Bij deze 
selectie gaat het er in principe niet om wat er inhoudelijk is geleerd op school, maar 
hoeveel meer of minder opleiding men heeft genoten in vergelijking met de 
concurrentie. Als het onderwijspeil van de beroepsbevolking sneller stijgt dan het 
niveau van de beschikbare banen, dan dalen de opbrengsten van diploma's en 
verdringen hoger opgeleiden lager geschoolden. 

1.3 Onderzoeksvragen 

Het zijn Huijgen en zijn collega's geweest die voor het eerst systematisch onderzoek 
hebben verricht naar diploma-inflatie en verdringing op de Nederlandse arbeidsmarkt 
(Conen & Huijgen, 1980; Huijgen, Riesewijk & Conen, 1983; Huijgen, 1989). In hun 
studies naar de kwalitatieve structuur van de werkgelegenheid in Nederland 
bestuderen zij in hoeverre het functieniveau van banen overeenstemt met het 
onderwijsniveau van werkenden. Hierbij wordt voor verschillende jaren vergeleken in 
welke mate banen van een hoger dan wel lager niveau worden bezet door mensen met 
een hogere dan wel lagere opleiding. 

Het voornaamste resultaat uit de studies van Huijgen en zijn collega's is dat in 
de periode 1960-1985 de kwalitatieve structuur van de werkgelegenheid in Nederland 
ingrijpend is veranderd: ondanks een toename in het gemiddelde functieniveau van de 
totale beroepsbevolking in loondienst, is het gemiddelde functieniveau van elk 
onderwijsniveau gedaald. Op basis hiervan concluderen zij dat er sinds dejaren zestig 
sprake is van een groeiende discrepantie tussen hetgeen op de arbeidsmarkt wordt 
gevraagd aan kennis en vaardigheden en het aanbod aan gekwalificeerd personeel. 
Deze discrepantie zou volgens Huijgen en zijn collega's zijn veroorzaakt doordat de 
groei van het aantal hooggekwalificeerde banen - ook wel opwaardering van de 
beroepsarbeid genoemd - de sterk gestegen onderwijsdeelname niet heeft kunnen 
bijbenen. Om die reden worden steeds meer werknemers met een bepaalde opleiding 
gedwongen werkzaam te zijn in functies waarvoor (in het verleden) een lager 
onderwijsniveau voldoende zou zijn. Deze onderbenutting leidt tot 
waardevermindering van diploma's en er is sprake van verdringing van lager 
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geschoolden door hoger opgeleiden. 
Deze studie bouwt voort op de door Huijgen en zijn collega's ingeslagen weg 

van empirisch onderzoek naar diploma-inflatie en verdringing op de Nederlandse 
arbeidsmarkt. Hoewel door de studies van Huijgen en zijn collega's redelijk veel 
bekend is geworden over diploma-inflatie en verdringing, kan er op een aantal punten 
winst worden behaald. Ze leiden tot vijf concrete onderzoeksvragen die vervolgens 
met een grote hoeveelheid gegevens worden beantwoord. De eerste vraag is 
beschrijvend van aard; de overige vier vragen zijn bedoeld om meer inzicht te krijgen 
in het proces van diploma-inflatie en verdringing. 

Een eerste wijze waarop we vooruitgang kunnen boeken heeft betrekking op 
de lengte van de onderzochte periode. In het onderzoek van Huijgen worden 
ontwikkelingen in de samenhang tussen opleiding en arbeidsmarktpositie bestudeerd 
aan de hand van zogenoemd herhaald dwarsdoorsnede-onderzoek. Men probeert door 
vergelijking van een beperkt aantal jaren (1960, 1971, 1977 en 1985) trends in de 
opbrengsten van diploma's vast te stellen. Een nadeel van deze procedure is dat 
langetermijnontwikkelingen niet goed in kaart kunnen worden gebracht. 
Grootschalige arbeidsmarktonderzoeken (eerst Arbeidskrachtentellingen, later 
Enquêtes beroepsbevolking) worden pas sinds 1973 door het Centraal Bureau voor de 
Statistiek (CBS) verzameld en voor die tijd zijn er alleen volkstellingen geweest die 
een keer in de tien jaar werden gehouden. Deze tekortkoming kan worden opgelost 
door niet dwarsdoorsnedes te vergelijken maar cohorten. Binnen iedere 
dwarsdoorsnede kunnen we cohorten van mensen onderscheiden die wat leeftijd 
betreft wel vijftig jaar van elkaar verschillen. Voor arbeidsmarktonderzoek is het 
overigens zinvol om zogenoemde arbeidsmarktcohorten te creëren. Een 
arbeidsmarktcohort bestaat uit individuen die in hetzelfde jaar op de arbeidsmarkt zijn 
gekomen. Historische ontwikkelingen kunnen worden vastgesteld door 
opeenvolgende arbeidsmarktcohorten met elkaar te vergelijken. 

Bovendien heeft een vergelijking van dwarsdoorsnedes als nadeel dat de 
samenhang tussen opleiding en arbeidsmarktpositie in een gegeven jaar niet zo veel 
zegt. Het is een gemiddelde van de gehele steekproef in dat jaar, gebaseerd op zowel 
jongeren van wie de loopbaan nog niet is uitgekristalliseerd als ouderen voor wie de 
arbeidsmarktsituatie al jaren niet meer is veranderd. Met andere woorden: de 
samenhang tussen opleiding en arbeidsmarktpositie wordt voor ieder individu op een 
ander tijdstip van de loopbaan vastgesteld, afhankelijk van de leeftijd van de 
respondent op het moment van ondervraging. Dit levert een diffuus beeld op van 
historische veranderingen. Cohortvergelijking laat historische ontwikkelingen 
daarentegen duidelijker zien, omdat de samenhang tussen opleiding en 
arbeidsmarktpositie - na modelmatige correctie - voor iedereen op hetzelfde tijdstip in 
de levensfase wordt bepaald. Jongeren met weinig werkervaring worden vergeleken 
met jongeren en ouderen met veel werkervaring met ouderen. 
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Van der Ploeg (1992) is tot nu toe de enige geweest die aan de hand van een 
cohortvergelijking langeteimijnontwikkelingen (1931-1980) in de opbrengsten van 
diploma's op de Nederlandse arbeidsmarkt heeñ bestudeerd. Hij toetste een hypothese 
van Seidman (1984) die stelt dat er een relatie bestaat tussen de verspreidingsgraad en 
de individuele opbrengsten van diploma's. In navolging van Van der Ploeg 
documenteren wij op basis van meer gezaghebbende databronnen 
langetermijnontwikkelingen in de opbrengsten van diploma's op de Nederlandse 
arbeidsmarkt voor een nog groter deel van de twintigste eeuw (1911-1991). De eerste 
onderzoeksvraag van deze studie luidt daarom: 

(1) Hoe hebben in Nederland de opbrengsten van diploma 's zich op de lange 
termijn ontwikkeld voor uiteenlopende onderwijsniveaus? 

Ons tweede punt van verbetering heeñ betrekking op de invloed van sociale 
herkomst. Het is bekend uit het sociale stratificatie- en mobiliteitsonderzoek dat 
zowel het behaalde onderwijsniveau als de bereikte arbeidsmarktpositie van een 
individu direct afhangen van het ouderlijk sociaal milieu (Blau & Duncan, 1967). 
Daarnaast hebben stratificatiesociologen aangetoond dat in Nederland de samenhang 
russen sociale herkomst en bereikte posities is verzwakt in de loop van deze eeuw (De 
Graaf & Luijkx, 1992). Beide bevindingen hebben gevolgen voor het bestuderen van 
langetermijnontwikkelingen in de opbrengsten van diploma's. Allereerst is de 
bivariate samenhang tussen iemands opleiding en arbeidsmarktpositie voor een 
gedeelte schijn. Als rekening wordt gehouden met sociale herkomst is de invloed van 
opleiding op beroep geringer. Hierdoor zijn de gevonden langetermijnontwikkelingen 
in de opbrengsten van diploma's overschat. Daarnaast is de overschatting in de 
opbrengsten van diploma's tegenwoordig geringer dan vroeger. Dit betekent dat als de 
invloed van sociale herkomst buiten beschouwing wordt gelaten - zoals is gebeurd in 
het onderzoek van Huijgen, maar ook in dat van Van der Ploeg (1992) - de 
geconstateerde diploma-inflatie op de Nederlandse arbeidsmarkt wordt overschat. 
Aan de hand van onze tweede onderzoeksvraag komen we erachter in welke mate dit 
het geval is: 

(2) In hoeverre wordt de in Nederland waargenomen diploma-inflatie overschat 
als er bij het bestuderen van (veranderingen in) de samenhang tussen 
opleiding en beroep geen rekening wordt gehouden met de (veranderde) 
invloed van sociale herkomst? 

Een derde punt van vooruitgang op het onderzoek van Huijgen en zijn collega's 
betreft de verklaring van diploma-inflatie en verdringing. Er wordt in het onderzoek 
wel geopperd dat meerdere factoren tegelijkertijd een rol spelen bij de verklaring van 
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veranderingen in de opbrengsten van diploma's op de Nederlandse arbeidsmarkt 
(Huijgen, 1989, p. 40), maar een empirische toetsing van de verklaring blijft 
achterwege. We komen aan dit bezwaar tegemoet door in het derde onderdeel van 
deze studie hypothesen te toetsen die de waargenomen trends in de opbrengsten van 
diploma's verklaren. In navolging van Huijgen veronderstellen we dat de 
geconstateerde diploma-inflatie kan worden toegeschreven aan een tweetal 
ontwikkelingen op de Nederlandse arbeidsmarkt. In de eerste plaats spelen structurele 
ontwikkelingen op de arbeidsmarkt een belangrijke rol. De Nederlandse 
beroepsbevolking raakt steeds hoger opgeleid en tegelijkertijd is de beroepsarbeid 
opgewaardeerd in de zin dat er steeds meer hooggekwalificeerde banen komen en 
steeds minder banen waarvoor nauwelijks een opleiding is vereist. Als de 
onderwijsexpansie sneller verloopt dan de opwaardering van de beroepsarbeid, dan 
verminderen de opbrengsten van diploma's. In de tweede plaats zijn ontwikkelingen 
in samenhang tussen onderwijs en arbeid van belang. Deze samenhang geeft aan in 
welke mate werkgevers een voorkeur hebben voor werknemers met een bepaalde 
opleiding en in welke mate werknemers voor nineties op een bepaald niveau. Is het 
soms zo dat onderwijs een scherper selectiecriterium is geworden? 

De derde onderzoeksvraag luidt als volgt: 

(3) In hoeverre is de in Nederland waargenomen diploma-inflatie het gevolg van 
veranderingen in de verdelingen van personen over onderwijs- en 
functieniveau, en in hoeverre van gewijzigde voorkeuren van werkgevers en 
werknemers? 

Een vierde winstpunt ten opzichte van het eerdere onderzoek houdt verband met de 
invloed van diploma-inflatie in de verschillende fasen van de beroepsloopbaan. Zoals 
we hierboven hebben aangegeven beperkt het onderzoek van Huijgen en zijn 
collega's zich tot het bestuderen van een willekeurige momentopname tijdens de 
beroepsloopbaan. Bovendien valt dit moment voor ieder individu op een ander tijdstip 
in de loopbaan. De voorgestelde cohortvergelijking houdt hier rekening mee: we 
bestuderen de opbrengsten van diploma's op het moment van intrede op de 
arbeidsmarkt voor opeenvolgende cohorten. Deze aanpak sluit niet uit dat diploma
inflatie zich beperkt tot dat ene moment. Het is mogelijk dat de groei in de 
onderwijsdeelname de waarde van onderwijskwalificaties ook in het vervolg van de 
beroepsloopbaan beïnvloedt. 

Overeenkomstig het baancompetitiemodel van Thurow (1975) veronderstellen 
we dat de opbrengsten van diploma's voor een belangrijk deel worden bepaald door 
de relatieve positie die iemand inneemt in de onderwijsverdeling binnen zijn of haar 
arbeidsmarktcohort. Het ligt voor de hand dat deze relatieve onderwijspositie niet 
alleen de waarde van een diploma bepaalt bij intrede op de arbeidsmarkt, maar ook de 

8 



Inleiding 

kans die iemand in een latere fase heeft om van functieniveau te veranderen. Volgens 
deze redenering vindt de concurrentie om een betere baan vooral plaats tussen 
individuen binnen hetzelfde arbeidsmarktcohort: degene met de beste kwalificaties 
komt het eerst in aanmerking voor een betere positie. Daarnaast is het denkbaar dat 
men gedurende de loopbaan niet alleen met het eigen arbeidsmarktcohort wedijvert, 
maar ook met de (vaak) hoger opgeleide schoolverlaters. In dat geval hangt de waarde 
van iemands diploma af van het onderwijsniveau dat iemand heeft in vergelijking met 
dat van nieuwe uitreders op de arbeidsmarkt. Onze vierde onderzoeksvraag ziet er 
daarom als volgt uit: 

(4) In hoeverre beïnvloedt de in Nederland waargenomen diploma-inflatie de 
waarde van onderwijskwalificaties bij intrede op de arbeidsmarkt, en in 
hoeverre bij latere beroepsveranderingen? 

Een vijfde punt van verbetering heeft betrekking op de relatie tussen opleiding en 
werkloosheid. Deze relatie is in het onderzoek van Huijgen en zijn collega's tot nu toe 
steeds buiten beschouwing gebleven. Dat is jammer, want verdringing wordt vaak 
gezien als een belangrijke oorzaak van de hoge werkloosheid onder laagopgeleiden 
(Thurow, 1975; Teulings, 1990, Salverda, 1991). Als hoger opgeleiden lager 
geschoolden in de concurrentie om schaarse banen uit de werkgelegenheid 
verdringen, dan zullen de laagstgekwaliñceerden vaker werkloos worden en 
langduriger werkloos blijven dan hoger opgeleiden. Tevens is de verwachting dat in 
tijden van laagconjunctuur - als werkgevers strengere opleidingseisen kunnen stellen 
aan werkzoekenden - de samenhang tussen opleiding en werkloosheid sterker is. De 
laatste onderzoeksvraag van deze studie heeft daarom betrekking op de gevolgen van 
diploma-inflatie en verdringing voor de verdeling van werkloosheid tussen 
verschillende opleidingen: 

(5) Zijn laaggeschoolden vaker en langduriger werkloos dan personen met een 
hogere opleiding en is deze samenhang tussen opleiding en werkloosheid 
sterker in tijden van laagconjunctuur op de arbeidsmarkt? 

1.4 Gebruikte gegevensbestanden 

Voor uitspraken over diploma-inflatie en verdringing op de Nederlandse arbeidsmarkt 
dient men te beschikken over gegevens die een zo lang mogelijke termijn bestrijken. 
In deze studie gebruiken we drie verschillende vormen van longitudinale gegevens. In 
de eerste plaats maken we gebruik van herhaald dwarsdoorsnede-onderzoek. Hoewel 
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elke dwarsdoorsnede feitelijk een momentopname is, kan door het volgen van 
cohorten de lichting en sterkte van historische ontwikkelingen in beeld worden 
gebracht, die zich in de loop van de tijd hebben voorgedaan. Voor deze strategie is het 
noodzakelijk dat de gegevens, verzameld in de verschillende jaren, vergelijkbaar zijn 
met elkaar. 

In de tweede plaats worden zogenoemde levensloopgegevens geanalyseerd die 
op een retrospectieve wijze zijn verzameld. Aan een representatieve groep van 
respondenten is gevraagd aan te geven welke opleidingen ze hebben voltooid, op 
welke leeftijd ze het onderwijs hebben verlaten, wat hun beroep was toen ze voor het 
eerst de arbeidsmarkt betraden, wanneer ze van baan zijn veranderd, of ze tussentijds 
werkloos zijn geweest, et cetera. Het grote voordeel van deze retrospectieve 
informatie is dat men zicht krijgt op de gehele beroepsloopbaan van individuen en zo 
veranderingen hierin kan bestuderen. Een nadeel van retrospectief verzamelde 
informatie is de gedeeltelijke onbetrouwbaarheid ervan (De Graaf, Poortman & Ultee, 
1996). Vaak vindt retrospectieve vertekening plaats, omdat oudere respondenten 
bepaalde gebeurtenissen uit een ver verleden vergeten zijn of deze foutief in de tijd 
plaatsen. Daardoor lijkt het dat jongere cohorten mobieler zijn tijdens hun 
beroepsloopbaan dan oudere. 

Deze meetonbetrouwbaarheid zou minder zijn bij zogenoemde panelgegevens. 
Dit is de derde vorm van longitudinale gegevens die we toepassen in deze studie. Het 
onderzoeksontwerp van een panel is niet retrospectief, maar juist prospectief. 
Respondenten zijn op verschillende momenten tijdens hun beroepsloopbaan 
ondervraagd en (tussentijdse) veranderingen worden genoteerd. Zodoende kunnen 
voor respondenten veranderingen over de tijd heen worden vastgesteld zonder dat dit 
onbetrouwbare antwoorden oplevert. Een bezwaar tegen het gebruiken van 
panelgegevens is de uitval van respondenten in de loop van het onderzoek. 

Tabel 1.1 Overzicht van de gebruikte longitudinale gegevensbestanden per 
onderzoeksvraag 

herhaald dwarsdoorsnede-onderzoek: 
Volkstelling 1960, Arbeidskrachtentellingen, 1973,1977,1985 en Enquête beroepsbevolking 1991 
(onderzoeksvragen 1 en 3) 
Nederlandse Stratificatie- en Mobiliteitsbestand 1970-1995 (onderzoeksvraag 2) 

retrospectieve levensloopgegevens: 
Familie-enquête Nederlandse Bevolking l992/'93 (onderzoeksvraag 4) 

prospectieve panelgegevens: 
OSA-arbeidsaanbodpanel 1985-1994 (onderzoeksvraag 5) 
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In tabel 1.1 is weergegeven welke gegevensbestanden voor de beantwoording van 
welke onderzoeksvraag worden gebruikt. Hieronder volgt een korte bespreking van de 
in deze tabel genoemde gegevensbestanden. 

Volkstelling I960 
Om voor een zo lang mogelijke tijdsspanne ontwikkelingen in de opbrengsten van 
diploma's te bestuderen, zijn we geïnteresseerd in onderwijs- en beroepsgegevens van 
individuen die lang geleden zijn verzameld. Beschikbare individuele informatie gaat 
terug tot 1960. Op 31 mei van dat jaar is de 13e Algemene Volkstelling (VT60) 
gehouden. Deze volkstelling strekte zich uit tot de telling van alle personen die op het 
teltijdstip in één van bevolkingsregisters van Nederland waren opgenomen. Het ging 
daarbij om de telling van de bevolking in woningen, inrichtingen en tehuizen, en om 
die van de varende en rijdende bevolking. 

De gegevens die we in deze studie gebruiken betreffen een aselecte steekproef 
die is getrokken uit de oorspronkelijke volkstelling. Voor deze steekproef is iedere 
22ste respondent getrokken; de steekproefomvang is dus 4,5 procent. 

In de VT60 is voor de beroepsbevolking een strikte afbakening gehanteerd. 
Om in 1960 tot de beroepsbevolking te worden gerekend, dienden in loondienst 
werkzame personen minimaal 15 uur per week te werken (onderwijzend personeel 
minimaal 8 uur). 

Arbeidskrachtentellingen 1973, 1977,1985 
In de periode 1973-1985 heeft het CBS om het andere jaar een zogenoemde 
arbeidskrachtentelling (AKT) gehouden om gegevens met betrekking tot de 
werkgelegenheid te verzamelen. Het ging om grootschalige enquêtes 
(steekproefomvang van 3 procent) die in toenmalig EG-verband plaats hadden. Maar 
ook voor nationaal gebruik waren deze tellingen van groot belang. Enerzijds begon de 
beroepsarbeid (snel) te veranderen vanaf de jaren zeventig en anderzijds werden er in 
Nederland geen volkstellingen meer gehouden met hun tienjaarlijkse frequentie en 
beperkte vraagstelling, waardoor de vraag naar gegevens over de structurele 
ontwikkeling van de beroepsbevolking toenam. 

In tegenstelling tot de VT60 strekten de AKT's zich alleen uit tot 
woonadressen en werd de bevolking in inrichtingen en tehuizen en de varende en 
rijdende bevolking niet tot het steekproefkader gerekend. 

In deze studie gebruiken we informatie uit de tellingen zoals gehouden in 
1973, 1977 en 1985. We beschikken over de oorspronkelijke tellingen, met 
uitzondering van de AKT85. De gegevens uit dit jaar zijn gebaseerd op een 50% 
steekproef uit de oorspronkelijke tellingen. 

Om vast te stellen of iemand tot de beroepsbevolking behoort, gebruikt men in 
de AKT's niet het 15-uurscriterium (zoals dat in de VT60 het geval is). Daarnaast is 

11 



Hoofdstuk I 

er sprake van een beroepsbevolking in strikte en ruime zin. Tot de strikte 
beroepsbevolking behoren de beroepsuitoefenaren (inclusief dienstplichtig militairen) 
en de werklozen. De strikte beroepsbevolking aangevuld met scholieren, studenten, 
huisvrouwen, gepensioneerden en invaliden, die een beroep als nevenactiviteit 
uitoefenen of die een werkkring zoeken, vormen tezamen de beroepsbevolking in 
ruime zin. In 1981 is de definitie van de beroepsbevolking opnieuw gewijzigd. Het 
belangrijkste verschil tussen de definitie in de AKT73 en AKT77 en die in de 
AKT85, is dat in de nieuwe definitie de eisen van actief zoekgedrag en directe 
beschikbaarheid gelden. 

Enquête beroepsbevolking 1991 
Vanaf 1987 houdt het CBS jaarlijks een Enquête beroepsbevolking (EBB). Deze 
steekproefenquête is de opvolger van de hierboven beschreven AKT. De populatie 
van de EBB's wordt gevormd door personen die woonachtig zijn in Nederland met 
uitzondering van bewoners van inrichtingen, instellingen en tehuizen. In tegenstelling 
tot de AKT's, die in het voorjaar werden gehouden, worden de EBB's maandelijks 
gehouden waarbij jaarlijks ongeveer 130.000 adressen worden benaderd 
(steekproefomvang van 2 procent). Het voordeel hiervan is dat er zo gegevens 
beschikbaar zijn over korte- en middellangetermijnontwikkelingen op de 
arbeidsmarkt (zogenoemde maand-, kwartaal- en jaarcijfers). 

Een ander verschil met de AKT's is de wijze van gegevensverzameling. Bij de 
EBB's worden de interviews via draagbare computers afgenomen door speciaal 
opgeleide enquêteurs en enquêtrices. Bij de AKT's was er sprake van een papieren 
vragenlijst en werd het veldwerk verricht door tellers van gemeenten. 

In deze studie maken we gebruik van de gegevens uit de EBB91. De definitie 
van de beroepsbevolking is afkomstig uit 1981. Alleen is de vraag anders gesteld; 
mensen met een kleine deeltijdbaan worden in tegenstelling tot bijvoorbeeld de 
AKT85 wel tot de beroepsbevolking gerekend. 

Nederlandse Stratificatie- en Mobiliteitsbestand 1970-1995 
Het Nederlandse Stratificatie- en Mobiliteitsbestand 1970-1995 is een samengevoegd 
gegevensbestand dat bestaat uit 16 Nederlandse dwarsdoorsnede-onderzoeken 
verzameld in de periode 1970-1995. Het is onder meer samengesteld uit Nederlandse 
Kiezersonderzoeken (NKO's). Het initiatief voor deze samenvoeging kwam van een 
groep van (destijds) Utrechtse stratificatiesociologen - ook wel 'Utrecht Mobility 
Seminar' genoemd - en had als doel historische ontwikkelingen in de 
intergenerationele overdracht van statusposities in Nederland vast te stellen. 
Kenmerkend voor het ontstane bestand is dan ook het gezamenlijk voorkomen van 
sociaal-economische kenmerken van respondenten (onder andere opleiding en 
beroep) en hun ouders. Daarmee biedt het Nederlandse Stratificatie- en 
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Mobiliteitsbestand 1970-1995 niet alleen de mogelijkheid om uitspraken te doen over 
langetermijntrends, maar bovendien stelt het in staat - anders dan de AKT's en EBB's 
- rekening te houden met de invloed van het ouderlijk sociaal milieu van 
respondenten. 

Familie-enquête Nederlandse Bevolking 1992/'93 
Door de vakgroep Sociologie van de Katholieke Universiteit Nijmegen is in 1992 de 
Familie-enquête Nederlandse Bevolking 1992/'93 opgezet. Het doel van deze enquête 
was door middel van een retrospectief design de levensloop van een representatieve 
steekproef uit de Nederlandse bevolking in kaart te brengen. De verzamelde 
levensloopgegevens hebben betrekking op de onderwijs- en beroepsloopbaan, het 
proces van gezinsvorming, de verhuisgeschiedenis, en tal van andere terreinen. Het 
veldwerk vond plaats tussen mei 1992 en mei 1993. De steekproef werd aselect 
getrokken uit de bevolkingsregisters van een aantal Nederlandse gemeenten. Deze 
gemeenten vormden een steekproef uit alle Nederlandse gemeenten die was gestra-
tificeerd naar regio en urbanisatiegraad. Voor deze studie maken we gebruik van de 
loopbaangegevens afkomstig van primaire respondenten en hun partners. 

OSA-arbeidsaanbodpanel 1985-1994 
Sinds 1985 houdt de Organisatie voor Strategisch Arbeidsmarktonderzoek (OSA) een 
onderzoek naar de invloed van inkomens- en sociaal-institutionele factoren op het 
functioneren van de arbeidsmarkt. In het kader daarvan is in het voorjaar van dat jaar 
het zogenoemde OSA-arbeidsaanbodpanel van start gegaan waarbij ruim 4.000 
respondenten uit een representatieve steekproef van ongeveer 2.100 huishoudens 
werden ondervraagd over hun arbeidsverleden vanaf 1980. Voor deelname aan het 
onderzoek kwamen die huishoudleden in aanmerking die op het moment van 
ondervraging tussen de 16 en 64 jaar oud waren en geen volledig dagonderwijs 
volgden dan wel geen militaire dienstplicht vervulden. In het najaar van 1986 werd de 
enquête herhaald waarbij de in 1985 geselecteerde huishoudens en de daarin 
deelnemende respondenten de basis vormden. In geval van paneluitval werd de 
oorspronkelijke steekproef aangevuld met nieuwe respondenten en/of huishoudens die 
wat betreft de kenmerken leeftijd, geslacht, gezinsgrootte en regio zoveel mogelijk op 
de uitvallers leken. Van de oorspronkelijke respondenten werden de wisselingen in de 
arbeidsmarktpositie tussen voorjaar 1985 en najaar 1986 genoteerd; van de nieuwe 
respondenten het arbeidsverleden vanaf 1980. Sindsdien wordt de enquête 
tweejaarlijks herhaald, waarbij de nadruk ligt op veranderingen in de 
arbeidsmarktpositie in de voorbije periode van telkens twee jaar. 

Voor deze studie hebben we de beschikking over de metingen gehouden in 
1985, 1986,1988,1990,1992 en 1994. Dit levert een gecombineerd gegevensbestand 
van respondenten op die minimaal een keer en maximaal zes keer zijn ondervraagd. 
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1.5 Het vaststellen van diploma-inflatie, onderbenutting en 
verdringing 

Bij het onderzoek naar diploma-inflatie en verdringing wordt onderbenutting op 
verschillende manieren geoperationaliseerd. Ondanks overeenstemming in de 
definitie van onderbenutting - we spreken van onderbenutting als een werknemer over 
een hoger onderwijsniveau beschikt dan nodig is voor de adequate functievervulling 
-, zijn er vier verschillende methoden om onderbenutting te meten. 

Bij de eerste methode, die in het onderzoek van Huijgen en zijn collega's is 
toegepast, wordt het functieniveau van het uitgeoefende beroep vergeleken met het 
feitelijke onderwijsniveau van werknemers (zie Huijgen e.a., 1983, pp. 161-162). Op 
basis van een aantal kenmerken van de beroepsinhoud (aanleertijd, zelfstandig 
initiatief en noodzakelijk geachte scholing voor adequate beroepsuitoefening) wordt 
aan beroepen een functieniveau toegekend. Dit is gebeurd voor alle beroepen die 
voorkomen in de 4-cijferige beroepenclassificatie 1984 van het CBS (CBS, 1984) 
voor zover zij worden uitgeoefend door mensen in loondienst. In totaal zijn er zeven 
functieniveaus onderscheiden, gerangordend van laag naar hoog niveau: 1. 
ongeschoolde beroepen (met zeer eenvoudig werk en eenvoudige instructies waarvoor 
geen of weinig inzicht en overleg is vereist); 2. halfgeschoolde en geoefende beroepen 
(met eenvoudig werk en weinig ingewikkelde instructies waarvoor enig inzicht en 
overleg nodig is); 3. en 4. geschoolde beroepen (met enigszins tot vrij ingewikkeld 
werk waarvoor inzicht, overleg en theoretische kennis is vereist; voor niveau 4 is, in 
vergelijking met niveau 3, niet alleen meer gerichte vakscholing, maar ook 
aanmerkelijk meer praktische ervaring vereist); S. 6. en 7. gespecialiseerde tot zeer 
gespecialiseerde beroepen (waarbij de aard van het werk varieert van ingewikkeld met 
een aanzienlijke kennis van de theorie tot het wetenschappelijke niveau). 

Deze functieniveau-indeling wordt vervolgens gekoppeld aan de Standaard 
Onderwijslndeling (SOI) 1978 van het CBS (CBS, 1987). Van onderbenutting is 
sprake in de volgende gevallen: 

Tabel 1.2 Het onderbenuttingsmodel van Huijgen 

onderwijsniveau onderbenutting vanwege 
bezetting van de functieniveaus 

1. lager onderwijs (LO) 
2. voortgezet onderwijs, lagere trap (LBO/MAVO) 1,2 
3. voortgezet onderwijs, hogere trap (MBO/HAVO/VWO) 1,2, 3 
4. hoger onderwijs, eerste fase (HBO) 1,2,3,4 
5. hoger onderwijs, tweede fase (WO) 1,2, 3,4,5 
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De tweede meetmethode gaat uit van het gemiddelde onderwijsniveau van de 
personen die werkzaam zijn in een bepaalde functie (zie Groot (1993) voor een 
toepassing). Onderbenut zijn de personen die meer dan een standaardafwijking (of 
een willekeurig andere maat) hoger zijn geschoold dan dit gemiddelde 
onderwijsniveau. 

In tegenstelling tot de eerste twee methoden wordt bij de derde meetmethode 
geen vergelijking gemaakt tussen het onderwijs- en functieniveau, maar tussen de 
gevraagde en genoten opleiding. Bij deze methode wordt het voor de functie 
gevraagde onderwijsniveau (noodzakelijk geacht door de werkgever) geconfronteerd 
met het feitelijke onderwijsniveau van de respondent. Een voorbeeld van deze 
methode vinden we bij Oosterbeek (1992). 

Bij de vierde meetmethode wordt aan werknemers zelf gevraagd of zij vinden 
dat zij voor hun functie over een te hoge, passende, of te lage opleiding beschikken 
(zie Groot en Maassen van den Brink (1996) voor een toepassing). 

Vanwege de verschillende meetmethoden is het niet verwonderlijk dat de 
onderzoeksresultaten naar de mate van onderbenutting uiteenlopen. Bij een 
vergelijking tussen de eerste, derde en vierde meetmethode concluderen zowel 
Groeneveld (1996, p. 511) als De Beer (1996, p. 75) dat de koppeling van het 
functieniveau aan een vast onderwijsniveau de meeste onderbenutting oplevert 
(respectievelijk 31 en 28 procent), terwijl bij opgave van werknemers zelf het 
percentage overschoolden het laagst is (respectievelijk 13 en 8 procent). De meting 
waarbij het door de werkgever gevraagde onderwijsniveau wordt vergeleken met de 
genoten opleiding neemt een middenpositie in (respectievelijk 19 en 23 procent). 
Daarnaast lijkt de methode waarbij het werkelijke onderwijsniveau in een functie of 
beroep wordt gerelateerd aan het gemiddelde onderwijsniveau in dat beroep wat de 
mate van onderbenutting betreft overeen te komen met de meting waarbij de door 
werkgevers gevraagde opleiding maatgevend is. Beide metingen geven aan dat in het 
begin van de jaren tachtig 16 procent van de werknemers onderbenut was (Groot, 
1993). 

Nog los van het feit dat de verschillende meetmethoden uiteenlopende 
percentages van onderbenutting laten zien, doen zich pas echt moeilijkheden voor als 
men historische ontwikkelingen in de opbrengsten van diploma's wil bestuderen. 
Allereerst is de meting waarbij personen die een standaardafwijking hoger zijn 
opgeleid dan gemiddeld in hun beroepsgroep als onderbenut worden beschouwd, 
ongeschikt om trends te bepalen, omdat het percentage onderbenutte personen al bij 
voorbaat vaststaat. Wanneer deze aanpak wordt gebruikt voor historische 
ontwikkelingen in de opbrengsten van diploma's, dan zou worden gevonden dat een 
niet-veranderende proportie van ongeveer eenzesde deel van de werknemers 
onderbenut is. Dit is geen bevinding, maar een statistisch artefact, voortkomend uit 
eigenschappen van normaalverdelingen. 
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Daarnaast ligt het niet voor de hand dat met de methode waarbij een vergelijking 
wordt gemaakt tussen de door werkgevers gevraagde opleiding en de feitelijk genoten 
opleiding van werknemers en met die waarbij aan werknemers zelf wordt gevraagd of 
zij zijn onderbenut, ontwikkelingen worden waargenomen. Het subjectieve karakter 
van deze twee maten brengt met zich mee dat mensen - in het ene geval werkgevers 
en in het andere geval werknemers - zich aanpassen aan wat gebruikelijk is in een 
functie en niet aan de werkelijk benodigde kwalificaties. Het verschijnsel van 
cognitieve dissonantie is hiervoor verantwoordelijk (Festinger, 1957; Tazelaar, 1980). 
Volgens deze theorie zullen mensen - als blijkt dat een functie niet bij de behaalde 
opleiding past - hun verwachtingen ten aanzien van de arbeidsmarktsituatie 
aanpassen. Dit heeft tot gevolg dat de subjectief ervaren discrepantie tussen het 
vereiste functieniveau en de beschikbare opleiding kleiner zal zijn dan in 
werkelijkheid het geval is. 

De methode die als enige overblijft om ontwikkelingen in de opbrengsten van 
diploma's waar te nemen is die waarbij het functieniveau van een beroep wordt 
vergeleken met het feitelijke onderwijsniveau. Het is dan ook niet verwonderlijk dat 
wij ervoor gekozen hebben deze meetmethode toe te passen in deze studie. Diploma
inflatie treedt op wanneer de kans op het bereiken van een bepaald functieniveau met 
een gegeven opleiding daalt in de loop van de tijd en uit zich in onderbenutting en 
verdringing. Een nadeel van deze objectieve methode zou kunnen zijn dat zij geen 
rekening houdt met mogelijke verhogingen in de kwalificatievereisten van functies 
(Halaby, 1994). Als functies inderdaad moeilijker zijn geworden, dan zou het proces 
van diploma-inflatie en verdringing worden overschat. Er wordt echter beweert dat 
een dergelijke verhoging in lang niet elke beroepsgroep realiseerbaar of waarschijnlijk 
is (Dronkers, 1997, p. 65). Overigens zou men zich ook kunnen afvragen of een 
bepaald diploma tegenwoordig nog wel dezelfde kwalificaties vertegenwoordigt als 
vroeger (De Beer, 1996, p. 179). Als oplossing voor mogelijke veranderingen in het 
niveau van functies en opleidingen gebruiken we in deze studie op verschillende 
plaatsen percentielscores. Deze vervangen de oorspronkelijke waarde van functies en 
opleidingen en geven hun relatieve niveau weer. Daarmee laten we de gedachte los 
dat het niveau van functies en opleidingen een vast of absoluut gegeven is. 

1.6 Analysemethoden 

De functieniveau-indeling van Huijgen en zijn collega's is van ordinaal meetniveau 
en daarom is een lineair regressiemodel strikt genomen niet geschikt voor 
onderhavige analyses (Wennekers, 1980; Van der Meer, 1993). De functies zijn wel 
gerangschikt van laag naar hoog niveau, maar de afstanden tussen de verschillende 
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niveaus hoeven niet per se aan elkaar gelijk te zijn. Loglineaire analysetechnieken 
laten deze assumptie van gelijke afstanden los. Deze technieken gaan uit van een 
nominaal meetniveau. Toch willen we rekening houden met de rangordening in de 
functies. Dit is mogelijk via een specifieke vomi van loglineaire analyse: cumulatieve 
logit analyse (Agresti, 1990, pp. 322-331). In een dergelijke analyse worden 
zogenoemde logits van cumulatieve kansen berekend zodat gebruik wordt gemaakt 
van de rangordening in de categorieën van de afhankelijke variabele. We passen 
cumulatieve logit analyse toe in deze studie voor de schatting van 
langetermijnontwikkelingen in de opbrengsten van diploma's. 

Voor de verklaring van diploma-inflatie en verdringing hanteren we een iets 
andere vorm van loglineaire analyse. We gebruiken daarvoor de modellen die 
veelvuldig worden toegepast bij de analyse van sociale mobiliteitstabellen (Hout, 
1983). Met deze modellen is het mogelijk structurele veranderingen in de onderwijs-
en functieniveauverdeling uit te schakelen zodat goed zicht kan worden geboden op 
de ontwikkelingen in de samenhang tussen opleiding en functieniveau. Deze 
samenhang bepalen we aan de hand van het zogenoemde model van geschaalde 
associatie. Evenals cumulatieve logit analyse houdt een geschaald associatiemodel 
rekening met het ordinale karakter van de functieniveau-indeling. De oorspronkelijke, 
geschaalde afstanden tussen de verschillende functieniveaus worden losgelaten en in 
plaats daarvan schat het model zelf nieuwe, optimale schaalwaarden. Een dergelijke 
analyse heeft als nadeel dat de herschaling theorieloos is. Wij komen daaraan 
tegemoet door zelf vooraf theoretisch zinvolle schaalwaarden mee te geven aan het 
model. 

De invloed van opleiding op arbeidsmobiliteit stellen we vast aan de hand van 
discrete duur gebeurtenissenanalyse (Allison, 1984; Yamaguchi, 1991). In een 
dergelijke analyse wordt de conditionele kans gemodelleerd dat er op een bepaald 
tijdstip een gebeurtenis plaatsvindt, gegeven dat deze gebeurtenis niet is opgetreden 
vóór dit tijdstip. Het discrete duurmodel wordt gespecificeerd aan de hand van een 
logistisch regressiemodel waarin de logit van de conditionele kans afhankelijk wordt 
gesteld van een aantal onafhankelijke variabelen, die al dan niet kunnen variëren over 
de tijd. De te analyseren gebeurtenissen in deze studie betreffen veranderingen in 
functieniveau tijdens de beroepsloopbaan en overgangen tussen werk en 
werkloosheid. 

1.7 Indeling van dit boek 

In de komende vijf hoofstukken van deze studie beantwoorden we achtereenvolgens 
de hierboven geformuleerde onderzoeksvragen. Elk hoofdstuk behandelt dus één 
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onderzoeksvraag. De hoofdstukken betreffen onderzoeksverslagen die eerst op een 
congres zijn gepresenteerd en daarna als wetenschappelijk artikel zijn gepubliceerd. 
Ieder hoofdstuk staat op zichzelf en kan daarom onafhankelijk van de andere 
hoofdstukken worden gelezen. Dit betekent dat, ondanks de logisch gekozen volgorde 
van de onderzoeksvragen, de hoofdstukken een beperkte eenheid vormen. Bovendien 
is er op theoretisch gebied (soms) sprake van overlap tussen de hoofdstukken. 

In de hoofdstukken 2 en 3 worden langetermijnontwikkelingen in de 
opbrengsten van diploma's op de Nederlandse arbeidsmarkt beschreven, waarbij de 
nadruk in hoofdstuk 3 ligt op de rol die sociale herkomst daarbij speelt. Vervolgens 
wordt gezocht naar een verklaring van de geconstateerde diploma-inflatie en 
verdringing op de Nederlandse arbeidsmarkt (hoofdstuk 4). In hoofdstuk S wordt 
nagegaan of de waargenomen diploma-inflatie zich alleen maar voordoet bij intrede 
op de arbeidsmarkt, of ook gedurende latere fasen in de beroepsloopbaan. Hoofdstuk 
6 behandelt de gevolgen van diploma-inflatie en verdringing voor de verdeling van 
werkloosheid tussen verschillende opleidingen. 

In het laatste hoofdstuk, hoofdstuk 7, sluiten we deze studie af door de 
belangrijkste onderzoeksbevindingen samen te vatten en te bediscussiëren. 
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Langetermijnontwikkelingen in de opbrengsten van 
diploma's op de Nederlandse arbeidsmarkt* 

Summary 

For the Netherlands, several studies have shown that the occupational returns to 
credentials have decreased in the last decades. Furthermore, it was shown that the 
impact of education on labour market success has increased since 1930. Although 
both processes seem to contradict, this contradiction is spurious. If the returns to 
lower level credentials decline at a faster rate than the returns to higher level 
credentials, credential inflation can go perfectly well with an increasing impact of 
education. Therefore, it is very important to distinguish between total and additional 
returns to credentials. In this chapter we examine how the total and additional 
returns to credentiah developed on the Dutch labour market. We merged five surveys 
together in one data-set to gain statistical power, to lengthen the period under study, 
and to disentangle cohort and age effects. In this way, we are able to determine 
developments in the period 1911-1991. Our results show that for men the total 
returns to all credentials have decreased, but that the additional impact of several 
certificates have increased, especially those at the higher levels. For women we can 
only study the period 1957-1991. For women the returns to crendentials have 
decreased at all levels, but especially those in tertiary education. 

2.1 Worden diploma's meer of minder waard? 

In de loop van deze eeuw is het opleidingsniveau van de Nederlandse 
beroepsbevolking sterk gestegen (CBS, 1994). Schoolverlaters beschikken over 
alsmaar betere papieren wanneer zij de arbeidsmarkt betreden. De vraag of dit ook 
leidt tot betere posities op de arbeidsmarkt is al vaak gesteld. Uiteraard kan dit slechts 
het geval zijn zo lang er voldoende hooggekwalificeerde banen beschikbaar zijn. Uit 
onderzoek is naar voren gekomen dat de kwalitatieve structuur van de 
werkgelegenheid in Nederland in de afgelopen decennia inderdaad is geregradeerd 
(De Grip, 1986, 1987; De Grip & Dekker, 1993; Huijgen, 1989). De sterkst in 
omvang toegenomen beroepsklassen zijn die waarvoor een relatief hoog 
opleidingsniveau is vereist, terwijl de beroepen van een relatief laag niveau tot de 
'verliezers' op de arbeidsmarkt behoren. De regradatie in de kwalitatieve structuur 
van de werkgelegenheid is echter bij lange na niet voldoende geweest om de enorme 
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onderwijsexpansie te compenseren. In verschillende studies concluderen Huijgen en 
anderen (Conen & Huijgen, 1980; Huijgen, Riesewijk & Conen, 1983; Huijgen, 
1989) dat er in de periode 1960-1985 - misschien wel eerder, maar hun eerste peiljaar 
is 1960 - sprake is geweest van een groeiende discrepantie tussen hetgeen op de 
arbeidsmarkt wordt gevraagd aan kennis en vaardigheden en het aanbod aan 
gekwalificeerd personeel. Om die reden worden veel werknemers gedwongen banen 
te kiezen van een niveau dat als te laag kan worden beschouwd wanneer we rekening 
houden met de hoeveelheid onderwijs die ze hebben gevolgd. Dit heeft geleid tot 
waardevermindering van diploma's op de arbeidsmarkt (ook wel diploma-inflatie 
genoemd) en er is sprake van verdringing van lager geschoolden door hoger 
opgeleiden. 

Deze waardevermindering van diploma's lijkt in tegenspraak te zijn met de 
vaak gehoorde hypothese dat in de moderne samenleving diploma's juist belangrijker 
zijn geworden. Volgens de door stratificatie-sociologen gehanteerde 
moderniseringstheorie (Treiman, 1970) kenmerken moderne, geïndustrialiseerde 
samenlevingen zich door doelmatige selectieprocessen die niet (meer) berusten op 
toegeschreven ('ascribed') kenmerken zoals milieu van herkomst, ras, sekse en 
dergelijke. In plaats daarvan heeft het proces van toewijzing van schaarse goederen 
(zoals het bereikte beroepsniveau) plaats op grond van verworven ('achieved') 
kenmerken. Het belangrijkste selectiecriterium in een moderne, meritocratische 
samenleving is volgens de theorie het opleidingsniveau, zeker in het begin van de 
beroepsloopbaan. 

Op basis van de moderniseringstheorie hebben Blau en Duncan (1967) hun 
inmiddels klassieke statusverwervingsmodel ontwikkeld, waarin het mogelijk is een 
trend van 'ascription' naar 'achievement' te onderzoeken. Voor Nederland is een 
dergelijke trend inderdaad gevonden. De Graaf en Luijkx (1992) concluderen dat 
sinds 1930 de directe invloed van vaders beroepsstatus op de beroepsstatus van hun 
zoon sterk is afgenomen, terwijl het effect van iemands onderwijskwalificaties op het 
bereikte beroep juist is toegenomen. 

Het proces van diploma-inflatie en de trend van een toenemende invloed van 
onderwijsverschillen zijn slechts in schijn tegenstrijdig. De paradox kan worden 
begrepen door onderscheid te maken tussen de totale en de toegevoegde opbrengsten 
van diploma's op de arbeidsmarkt (zie Van der Ploeg, 1992). In het onderzoek van 
Huijgen en anderen gaat het om de totale opbrengsten van diploma's, terwijl de 
moderniseringstheorie betrekking heeft op de verschillen tussen diploma's, ofwel de 
toegevoegde opbrengsten. Deze toegevoegde waarde van een diploma geeft aan 
hoeveel meer iemand terugkrijgt voor een bepaald diploma in vergelijking met 
iemand die dit diploma niet heeft behaald. Onderwijs wordt dan als een positioneel 
goed opgevat (Thurow, 1975; Hirsch, 1977; Ultee, 1978). Werkgevers zouden de 
voorkeur geven aan de best opgeleiden (Thurow, 1975; Serensen, 1977), omdat 
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iemands onderwijsniveau een indicatie is voor trainbaarheid en productiviteit (Arrow, 
1973). De door Huijgen gesignaleerde diploma-inflatie is verenigbaar met het 
toenemend belang van het onderwijs op de arbeidsmarkt, wanneer de absolute waarde 
van hogere diploma's minder sterk is gedaald dan die van lagere diploma's. 

In dit hoofdstuk bouwen we voort op het onderzoek van Huijgen en anderen 
en van Van der Ploeg. We documenteren langetermijnontwikkelingen in de totale en 
toegevoegde opbrengsten van diploma's op de Nederlandse arbeidsmarkt. We maken 
gebruik van grootschalige onderzoeken - de Volkstelling 1960, de 
Arbeidskrachtentellingen 1973, 1977, 1985 en de Enquête beroepsbevolking 1991' -, 
die we voor dit doel vergelijkbaar hebben gemaakt.2 Met behulp van deze gegevens 
zijn we in staat ontwikkelingen in een zeer lange periode (1911-1991) vast te stellen, 
waardoor we de onderliggende mechanismen kunnen blootleggen. De waarde van 
diploma's lezen we af aan de hand van het functieniveau dat werknemers met 
uiteenlopende diploma's bereiken in het begin van hun beroepsloopbaan. We gaan 
daarbij voorbij aan een andere belangrijke indicator voor de waarde van diploma's, 
namelijk de kans om werk te vinden. Werkloosheid blijkt sterk samen te hangen met 
het gevolgde onderwijs (SCP, 1994), maar is tegelijkertijd erg conjunctuurgevoelig en 
daarom is de samenhang tussen diploma's en werkloosheid niet bijzonder geschikt 
om langetermijntrends vast te stellen. 

2.2 Ontwikkelingen in de onderwijs- en functieniveaustructuur 

We stellen historische ontwikkelingen in de waarde van diploma's vast door 
opeenvolgende arbeidsmarktcohorten met elkaar te vergelijken. 
Arbeidsmarktcohorten bestaan uit individuen die in een gelijk jaar op de arbeidsmarkt 
zijn gekomen. Het moment van intrede hebben we bepaald aan de hand van het meest 
waarschijnlijke jaar van schoolverlaten. Voor personen met alleen lagere school of 
met een LBO- of MAVO-opleiding hebben we aangenomen dat zij op 15-jarige 
leeftijd op de arbeidmarkt zijn gekomen. Voor personen met een MBO-, HAVO- of 
VWO-opleiding is die leeftijd gesteld op 18 jaar, voor personen met een HBO-
opleiding op 21 jaar en voor personen met een universitaire opleiding op 24 jaar. 
Uiteraard zal er veel variatie bestaan in de werkelijke leeftijd waarop schoolverlaters 
de arbeidsmarkt betreden, maar we vermoeden dat onze benadering redelijk is. In de 
bestanden die we tot onze beschikking hebben, verzameld tussen 1960 en 1991, wordt 
beroepsarbeid geregistreerd van de werkzame beroepsbevolking in de leeftijd van 15 
tot en met 64 jaar. Dit brengt met zich mee dat het oudste arbeidsmarktcohort dat 
door ons kan worden bestudeerd in 1911 de arbeidsmarkt heeft betreden. Immers, in 
dat jaar zijn de 64-jarigen uit de Volkstelling van 1960 met een lage opleiding 
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volgens onze definitie begonnen met werken. Het meest recente cohort is in 1991 op 
de arbeidsmarkt gekomen. 

Om deze aanpak toe te kunnen passen, moeten enkele methodologische 
puzzels worden opgelost. In de eerste plaats kampen we met het probleem dat de 
verschillende arbeidsmarktcohorten op het moment van ondervraging niet even oud 
zijn. De oudere arbeidsmarktcohorten hebben op het moment van ondervraging een 
leeftijd bereikt van vijftig jaar of meer, terwijl personen die in de jaren tachtig de 
arbeidsmarkt betraden op dat moment jonger zijn dan veertig jaar. Als we nu 
vaststellen dat de oudere cohorten hogere functieniveaus hebben bereikt dan de 
jongere cohorten, weten we niet in hoeverre dit verschil kan worden toegeschreven 
aan historische, structurele ontwikkelingen op de arbeidsmarkt (cohorteffect), of aan 
carrière-ontwikkeling (leeftijdseffect). Dit probleem lossen we op door gebruik te 
maken van vijf databestanden (uit 1960, 1973, 1977, 1985 en 1991). Met herhaald 
dwarsdoorsnede-onderzoek is het mogelijk te corrigeren voor de ongelijke 
werkervaring van de arbeidsmarktcohorten. We 'zien' de cohorten immers op 
verschillende momenten in hun beroepsloopbaan terug en kunnen dus corrigeren voor 
het carrièreverloop. Bijvoorbeeld: het cohort dat in 1960 op de arbeidsmarkt is 
gekomen, observeren we in het jaar waarin het op de arbeidmarkt is gekomen (in 
1960), en vervolgens op de tijdstippen waarop het 13 jaar (in 1973), 17 jaar (in 1977), 
25 jaar (in 1985) en 31 jaar (in 1991) werkervaring heeft. Van dit cohort kunnen we 
vrijwel de gehele carrière in kaart brengen en de invloed van werkervaring bepalen. 
We hebben deze invloed apart berekend voor de verschillende opleidingsniveaus. De 
opleidingsspecifieke invloed van werkervaring op het bereikte functieniveau 
gebruiken we vervolgens als correctiefactor. Een voorbeeld: het cohort dat in 1940 op 
de arbeidsmarkt is gekomen observeren we voor het eerst in 1960, nadat het 20 jaar 
werkervaring heeft opgedaan. Met onze correctiefactor kunnen we nu bepalen in welk 
functieniveau dit cohort de arbeidsmarkt moet hebben betreden. De correctie kan voor 
elk cohort worden uitgevoerd zodat de cohortvergelijking een zo betrouwbaar 
mogelijk beeld oplevert van historische veranderingen. We kunnen zodoende 
langetermijnontwikkelingen observeren, die lopen van 1911 tot en met 1991. 

In deze correctieprocedure hebben we moeten aannemen dat individuen na het 
verlaten van het onderwijs voortdurend hebben gewerkt. Voor mannen is deze 
assumptie te verdedigen, maar voor vrouwen achten we haar onaanvaardbaar. 
Vrouwen met een continue beroepsloopbaan zijn zeldzaam en zij vormen een zeer 
selecte groep van hoog opgeleiden zonder beperkende gezinsomstandigheden. 
Daarom kunnen we de ontwikkelingen in de opbrengsten van diploma's over de 
periode 1911-1991 slechts voor de mannelijke beroepsbevolking beschrijven (N = 
275.920). Voor een wat minder lange periode kunnen we ook voor vrouwen 
ontwikkelingen in de opbrengsten van diploma's vaststellen en een vergelijking 
maken met mannen. Immers, vanaf 1960 hebben we geen correctiefactor nodig om 
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iemands functieniveau bij intrede op de arbeidsmarkt vast te stellen, omdat we vanaf 
1960 rechtstreekse informatie hebben over het beroep van nieuwkomers op de 
arbeidsmarkt. Voor deze analyse selecteren we in elk van de vijf bestanden slechts die 
vrouwen en mannen (N= 32.237) die nog maar kort werken (maximaal driejaar). We 
mogen aannemen dat het gerapporteerde beroep dan een goed beeld geeft van het 
eerste beroep na intrede op de arbeidsmarkt. De periode die we hier observeren loopt 
dus van 1957 tot en met 1991. 

De historische vergelijkbaarheid van opleidingen en beroepen vormt een 
tweede methodologische probleem. Gedurende de twintigste eeuw zijn verschillende 
schooltypen verdwenen of vervangen door andere schooltypen, terwijl nieuwe 
schooltypen zijn geïntroduceerd. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft 
daarom haar onderwijsindeling verschillende malen aangepast. Hetzelfde geldt voor 
de door het CBS gehanteerde beroepenclassificaties. In noot 2 wordt ingegaan op de 
door ons gevolgde procedure om de onderwijsindelingen en beroepenclassificaties 
vergelijkbaar te maken. Een bijkomend probleem is dat we ervan uit moeten gaan dat 
beroepen niet van functieniveau zijn veranderd gedurende deze eeuw. Er wordt wel 
betoogd dat het verschijnsel dat gelijke beroepen tegenwoordig door hoger 
geschoolden worden uitgevoerd, kan worden verklaard uit het feit dat die beroepen 
moeilijker zijn geworden. Deze redenering heeft een hoog tautologisch gehalte, want 
wanneer ze letterlijk wordt genomen, kan er eenvoudigweg geen diploma-inflatie 
bestaan. In dit hoofdstuk gaan we ervan uit dat het functieniveau van beroepen 
onveranderd is gedurende de gehele twintigste eeuw, wat een gewaagde 
veronderstelling is. Zo lang er echter geen functieniveau-indeling beschikbaar is die 
recht doet aan veranderingen in de voor een beroep benodigde kennis en 
vaardigheden, lijkt het ons geen verstandige onderzoeksstrategie er maar van uit te 
gaan dat veranderingen in het functieniveau van een beroep gelijk opgaan met 
veranderingen in het opleidingsniveau van de uitoefenaren van dat beroep. 

Zoals in de vorige paragraaf al is gezegd, is in Nederland gedurende deze 
eeuw het opleidingspeil van de beroepsbevolking sterk gestegen. De nieuwkomers op 
de arbeidsmarkt zijn hoger opgeleid dan de oudere werknemers die de arbeidsmarkt 
verlaten. In tabel 2.1 is weergegeven hoe snel het proces van de onderwijsexpansie is 
verlopen. De tabel heeft betrekking op de mannelijke beroepsbevolking in loondienst 
die in de periode 1911-1991 de arbeidsmarkt heeft betreden. 

Uit tabel 2.1 is afte lezen dat het percentage mannen in loondienst met alleen 
lager onderwijs (LO) sterk is gedaald in de onderzochte periode. De overgrote 
meerderheid van de mannen die in de periode 1911-1919 de arbeidsmarkt betrad 
(ruim 80 procent), had alleen lager onderwijs voltooid, terwijl dit percentage slechts 6 
procent bedraagt van de mannen die in de periode 1980-1991 op de arbeidsmarkt 
terechtkwamen. Daarnaast toont tabel 2.1 dat het aandeel mannen met LBO of 
MAVO bijna is verdubbeld in 80 jaar tijd. Momenteel beschikt ongeveer een kwart 
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van de mannen die de arbeidsmarkt betreedt over zo'n diploma. Verder zien we dat 
het voortgezet onderwijs, hogere trap (MBO/HAVO/VWO) en het hoger onderwijs 
(HBO en WO) een aanzienlijke toename hebben gekend in het aandeel van de 
nieuwelingen op de arbeidsmarkt. 

Tabel 2.1 De onderwijsverdeling van mannen in loondienst per arbeidsmarktcohort 

arbeidsmarktcohort 

1911-1919 
1920-1929 
1930-1939 
1940-1949 
1950-1959 
1960-1969 
1970-1979 
1980-1991 

totaal 

lo 

81,2% 
70,3% 
57,4% 
46,7% 
37,6% 
23,4% 
14,7% 
6,1% 

40,5% 

lbo/mavo mbo/havo/vwo 

15,4% 
21,8% 
28,3% 
32,4% 
35,9% 
34,5% 
31,3% 
26,3% 

31,2% 

2,3% 
4,3% 
8,9% 

12,8% 
15,9% 
27,8% 
33,3% 
44,6% 

17,8% 

hbo 

1,1% 
2,7% 
4,0% 
5,6% 
7,6% 

10,6% 
13,8% 
14,4% 

7,5% 

WO 

0,9% 
1,4% 
2,5% 
2,9% 
3,8% 
6,9% 
8,7% 

3,1% 

totaal 

100,0% 
100,0% 
100,0% 
100,0% 
100,0% 
100,0% 
100,0% 
100,0% 

100,0% 

N 

11.092 
21.996 
39.718 
52.902 
59.564 
55.083 
27.669 
7.896 

275.920 

Bron: CBS, Volkstelling 1960, Arbeidskrachtentellingen 1973, 1977, 1985 en Enquête beroepsbevolking 
1991, eigen berekeningen 

Tabel 2.2 laat zien dat de functieniveaustructuur voor de mannelijke 
beroepsbevolking in loondienst is gestegen. Het niveau van een baan wordt uitgedrukt 
aan de hand van de functieniveau-indeling van Huijgen (Conen & Huijgen, 1980). 
Het percentage mannen dat werkzaam is in het laagste functieniveau is gedaald (van 
28 procent voor het cohort dat in de periode 1911-1919 op de arbeidsmarkt kwam 
naar 8 procent voor het cohort dat in de periode 1980-1991 zijn beroepsloopbaan 
begon). De proporties mannen werkzaam in de functieniveaus 2 of 3 verschillen niet 
noemenswaardig tussen cohorten. Gemiddeld genomen bevindt zo'n 23 procent van 
de mannen zich in functieniveau 2, terwijl ongeveer 17 procent van de mannelijke 
beroepsbevolking een baan uitoefent in functieniveau 3. Het middelste niveau 
(functieniveau 4) vertoont een toename van ruim 9 procent in 80 jaar tijd. De omvang 
van de drie hoogste functieniveaus is eveneens gestegen, die het meest geprononceerd 
is voor het hoogste functieniveau (academische beroepen). Tabel 2.2 geeft nog een 
onderschatting van de werkelijke regradatie van de beroepsarbeid in Nederland. De 
oudere cohorten zijn pas waargenomen aan het einde van hun beroepsloopbaan en de 
jongere cohorten vooral aan het begin daarvan. Daardoor zal het verschil in 
functieniveau tussen de cohorten in werkelijkheid nog groter zijn. 
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Tabel 2.2 De functieniveaustructuur voor mannen in loondienst per 
arbeidsmarktcohort 

arbeidsmarktcohort 1 

1911-1919 
1920-1929 
1930-1939 
1940-1949 
1950-1959 
1960-1969 
1970-1979 
1980-1991 

totaal 

28,0% 
21,2% 
15,9% 
13,1% 
11,5% 
7.4% 
8,3% 
7,9% 

12,6% 

2 

24,7% 
26,3% 
26,2% 
24,4% 
22,0% 
21,0% 
19,4% 
24,1% 

23,1% 

3 

17,1% 
18,0% 
17,7% 
16,9% 
17,4% 
17,1% 
17,4% 
15,3% 

17,2% 

functieniveau 
4 

14,0% 
15,8% 
17,1% 
20,2% 
22,4% 
24,1% 
23,7% 
23,2% 

20,8% 

5 

9,9% 
10,0% 
12,3% 
13,4% 
13,4% 
14,3% 
12,8% 
12,1% 

12,9% 

6 

5,7% 
7,6% 
9,1% 
9,5% 
9,9% 

11,2% 
11,7% 
10,3% 

9,8% 

7 

0.6% 
1,1% 
1,7% 
2,6% 
3,3% 
4,9% 
6,7% 
7,1% 

3,4% 

totaal 

100,0% 
100,0% 
100,0% 
100,0% 
100,0% 
100,0% 
100,0% 
100,0% 

100,0% 

N 

11.092 
21.996 
39.718 
52.902 
59.564 
55.083 
27.669 
7.896 

275.920 

Bron: CBS, Volkstelling 1960, Arbeidskrachtentelhngen 1973, 1977, 1985 en Enquête beroepsbevolking 
1991, eigen berekeningen 

2.3 Ontwikkelingen in de opbrengsten van diploma's 

De ontwikkelingen in de opbrengsten van diploma's op de arbeidsmarkt voor de 
periode 1911-1991 staan afgebeeld in de figuren 2.1 en 2.2. We zijn ervan uitgegaan 
dat de trends niet per se lineair hoeven te zijn, maar ook curvilineair kunnen verlopen. 
De trendschattingen zijn gebaseerd op cumulatieve logit analyse, die in bijlage 1 
wordt uitgelegd. In een dergelijke analyse wordt de waarde van een diploma 
uitgedrukt in termen van relatieve kansen op het bereiken van een willekeurig hoger 
functieniveau, bijvoorbeeld functieniveau 2 in plaats van functieniveau 1 of 
functieniveau 6 in plaats van functieniveau 5. In het geval we de toegevoegde waarde 
van een diploma bepalen, vergelijken we de opbrengsten van een diploma met de 
opbrengsten van een diploma dat één niveau lager is. Wanneer we de totale waarde 
van een diploma bepalen, bestaat de referentiegroep uit personen zonder enig diploma 
na het basisonderwijs. Bij het bespreken van de resultaten drukken we de toegevoegde 
of totale waarde van diploma's steeds uit in het effect op de logit (= logodds) een 
willekeurig hoger functieniveau te bereiken. Een voorbeeld: onze analyse laat zien dat 
in 1911 het relatieve voordeel van een LBO/MAVO-diploma boven alleen lager 
onderwijs 3,3927 bedraagt. Dit effect betekent dat in 1911 de kansverhouding om een 
willekeurig hoger functieniveau te bereiken voor LBO/MAVO-gediplomeerden 29,7 
bedroeg (e33927). In 1991 bedroeg het effect nog maar 0,2327 (3,3927 - 0,0315 * 80 -
0,0001* 802), wat betekent dat de kansverhouding 1,3 bedraagt. 
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Figuur 2.1 De totale opbrengsten van diploma's op de arbeidsmarkt voor mannen, 
1911-1991 
Bron. CBS, Volkstelling I960, Arbeidskrachtentellingen 1973. 1977, 1985 en Enquête beroepsbevolking 
1991, eigen berekeningen 

In figuur 2.1 zijn de ontwikkelingen in de totale opbrengsten van diploma's 
weergegeven. De geschatte trends zijn gebaseerd op de mannelijke beroepsbevolking 
in loondienst en beslaan de periode 1911-1991. De parameters van het model zijn 
opgenomen in bijlage 2. De waarde van elk onderwijsniveau blijkt te zijn verminderd 
en er is dus sprake van diploma-inflatie. Dit is in overeenstemming met de 
bevindingen van Huijgen (1989). Het is beslist niet zo dat de ontwikkelingen in de 
waarde van diploma's voor alle onderwijsniveaus gelijk zijn geweest. De totale 
opbrengsten van een diploma op LBO/MAVO-niveau zijn het sterkst verminderd. In 
tachtig jaar tijd is het effect op de logit gedaald van ongeveer 3,4 punten in 1911 naar 
0,2 punten in 1991. Ook de totale opbrengsten van een diploma in het voortgezet 
onderwijs, hogere trap (MBO/HAVO/VWO) zijn aanzienlijk afgenomen in de periode 
1911-1991. De totale opbrengsten van een HBO-diploma namen tot het midden van 
dejaren veertig licht toe, maar daarna is ook de waarde van dit diploma gedaald. Ook 
de totale opbrengsten van een academische titel zijn gestegen tijdens de eerste 
decennia van deze eeuw en daarna gedaald. In 1991 was een academische titel 1,4 
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punten minder waard dan in 1911. 
Al met al hebben hebben de lagere onderwijsniveaus meer last gehad van 

diploma-inflatie dan de hogere niveaus. Dit betekent dat de waardeverschillen tussen 
de lagere en de hogere onderwijsniveau groter zijn geworden en het relatieve belang 
van het onderwijs is toegenomen. In figuur 2.2 zijn de relatieve ofwel toegevoegde 
opbrengsten van diploma's nog eens expliciet weergegeven. De figuur bevat dezelfde 
informatie als figuur 2.1, maar de resultaten zijn op een andere wijze gepresenteerd. 
In figuur 2.1 werden de opbrengsten afgezet tegen het arbeidsmarktsucces van 
personen zonder diploma, maar nu worden de opbrengsten gerelateerd aan het 
functieniveau van personen met een diploma dat één trede lager staat op de hiërarchie 
van onderwijsniveaus. Dit betekent uiteraard dat de ontwikkeling in de toegevoegde 
waarde van een diploma op LBO/MAVO-niveau identiek is aan de trend in de totale 
waarde van dit onderwijsniveau, omdat de referentiegroep in beide gevallen bestaat 
uit personen zonder enig diploma. 
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Figuur 2.2 De toegevoegde opbrengsten van diploma's op de arbeidsmarkt voor 
mannen, 1911-1991 
Bron: CBS, Volkstelling 1960, Arbeidskrachtentellingen 1973, 1977, 1983 en Enquête beroepsbevolking 
1991, eigen berekeningen 
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Uit figuur 2.2 blijkt dat de marginale opbrengsten van een diploma op 
MBO/HAVO/VWO-niveau ten opzichte van die op LBO/MAVO-niveau enigszins 
zijn gestegen in de periode 1911-1991. Dit betekent dat de absolute 
waardevermindering van een MBO/HAVO/VWO-diploma vooral het gevolg is 
geweest van gedaalde opbrengsten van een LBO/MAVO-diploma (zie figuur 2.1). De 
toenemende marginale opbrengsten zorgen ervoor dat het rationeel is om na een 
LBO/MAVO-opleiding de schoolloopbaan te verlengen. Ook de toegevoegde waarde 
van een HBO- boven een MBO/HA VO/VWO-diploma is toegenomen. HBO-
diploma's leverden in 1911 bijna 0,5 punten meer op dan een MBO, HAVO of VWO-
diploma, maar in 1991 is dat voordeel gestegen naar bijna 3,0 punten. De opbrengsten 
van een academische titel ten opzichte van de opbrengsten van een HBO-diploma zijn 
gestegen tot aan het emde van de jaren dertig; sindsdien is de meerwaarde van een 
doctoraalexamen in het WO boven een HBO-diploma gedaald. Maar in 1991 maken 
academici nog altijd meer kans op een hoger functieniveau dan HBO-ers (1,9 punten). 
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Figuur 2.3 De totale opbrengsten van diploma's op de arbeidsmarkt voor mannen, 
1957-1991 
Bron- CBS, Volkstelling 1960, Arbeidskrachtentellingen 1973, 1977, 1985 en Enquête beroepsbevolking 
1991, eigen berekeningen 
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De implicaties van deze bevindingen zijn belangrijk. Zo lang de meerwaarde van 
diploma's blijft bestaan, zal de onderwijsexpansie standhouden ondanks dat er sprake 
is van diploma-inflatie. Wanneer de kwalitatieve structuur van de werkgelegenheid de 
onderwijsexpansie niet kan bijhouden, zal de waargenomen diploma-inflatie zelfs nog 
ernstiger vormen aannemen. 
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Figuur 2.4 De toegevoegde opbrengsten van diploma's op de arbeidsmarkt voor 
mannen, 1957-1991 
Bron- CBS, Volkstelling I960, Arbeidskrachtentellmgen 1973, 1977, 198S en Enquête beroepsbevolking 
1991, eigen berekeningen 

2.4 Mannen en vrouwen vergeleken 

We gaven al aan dat we de ontwikkelingen in de opbrengsten van diploma's voor 
vrouwen voor een minder lange periode kunnen schetsen dan voor mannen, namelijk 
van 19S7 tot en met 1991. Om de ontwikkelingen in de opbrengsten van diploma's 
voor vrouwen optimaal te vergelijken met die voor mannen, hebben we de analyse 
voor mannen overgedaan voor deze 34 jaar. De parameterschattingen van deze 
analyse zijn opgenomen in bijlage 2. Voor mannen wijkt de ontwikkeling tussen 1957 
en 1991 niet af van het beeld dat de langetermijntrend geeft voor dezelfde periode, 
zoals een vergelijking van de figuren 2.3 en 2.4 met de figuren 2.1 en 2.2 laat zien. De 
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cijfers voor mannen bespreken we daarom niet apart, maar alleen in vergelijking met 
die voor vrouwen. 
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Figuur 2.5 De totale opbrengsten van diploma's op de arbeidsmarkt voor vrouwen, 
1957-1991 
Bron: CBS, Volkstelling 1960, Arbeidskrachtentellingen 1973, 1977, 1985 en Enquête beroepsbevolking 
1991, eigen berekeningen 

In figuur 2.5 staan de totale opbrengsten van diploma's voor vrouwen in de periode 
1957-1991 weergegeven. Uit deze figuur blijkt dat de waarde van een LBO/MAVO-
diploma in 1957 1,6 punten bedroeg, maar deze is teruggelopen tot zo'n 0,9 punten in 
1977. Na 1977 zijn de totale opbrengsten van LBO/MAVO echter weer toegenomen, 
totdat ze in 1991 nog maar weinig lagen onder het beginniveau van 1957. De totale 
opbrengsten van een MBO/HAVO/VWO-niveau zijn aanhoudend verminderd. In een 
tijdsspanne van 34 jaar is het effect op de logit gezakt van 4,4 punten naar 2,1 punten. 
Figuur 2.5 laat verder zien dat de absolute waarde van diploma's in het hoger 
onderwijs voor vrouwen sterk is gedaald. Het effect op de logit is voor zowel HBO 
als WO met 4,8 punten verminderd in de periode 1957-1991. De hypothese dat de 
totale opbrengsten van hogere diploma's minder sterk zijn gedaald dan die van lagere 
diploma's wordt hierdoor weerlegd. Hoewel dit resultaat in overeenstemming is met 
een eerdere bevinding voor Nederland (De Graaf & Luijkx, 1995), blijft het vreemd 
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dat voor vrouwen het belang van het onderwijs op de arbeidsmarkt kleiner is 
geworden. Dit lijkt in strijd te zijn met de moderniseringstheorie. De Graaf en Luijkx 
opperen dat deze negatieve trend kan zijn veroorzaakt door de toegenomen 
arbeidsmarktparticipatie van vrouwen die vooral heeft plaatsgevonden in de vorm van 
deeltijdbanen. Als het opleidingsniveau in deeltijdbanen minder oplevert dan in 
voltijdbanen, is het mogelijk dat het effect van opleiding voor de gehele vrouwelijke 
beroepsbevolking is gedaald. We achten deze verklaring hier minder toepasbaar, 
omdat de analyse betrekking heeft op het begin van de beroepsloopbaan, een periode 
waarin de meeste vrouwen in voltijd werken. Dit neemt echter niet weg dat vrouwen 
zich ook in het begin van hun beroepsloopbaan richten op beroepen die tevens in 
deeltijd zijn te vervullen, zodat in een latere fase huishoudelijke taken en 
beroepsarbeid beter kunnen worden gecombineerd (Hooghiemstra & Niphuis-Nell, 
1993). Hogere functies kunnen vaak niet in deeltijd worden uitgeoefend en daarom 
zijn vrouwen die uit zijn op deeltijdbanen beperkt in hun carrièremogelijkheden en 
kunnen zij hun diploma met optimaal verzilveren op de arbeidsmarkt. 
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Figuur 2.6 De toegevoegde opbrengsten van diploma's op de arbeidsmarkt voor 
vrouwen, 1957-1991 
Bron CBS, Volkstelling 1960, Arbeidskrachtentellmgen 1973, 1977, 1985 en Enquête beroepsbevolking 
1991, eigen berekeningen 
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Hoe de ontwikkelingen in de marginale opbrengsten van diploma's voor vrouwen zijn 
verlopen, wordt in figuur 2.6 weergegeven. De toegevoegde waarde van een 
LBO/MAVO-diploma is gelijk aan de totale waarde van een diploma op dit niveau, 
omdat de referentiegroep weer dezelfde is. Figuur 2.6 laat zien dat de toegevoegde 
opbrengsten van het voortgezet onderwijs, hogere trap (MBO/HAVO/VWO) continu 
zijn afgenomen sinds 1957. In ruim dertig jaar tijd is de meerwaarde van een diploma 
op MBO/HAVO/VWO-niveau teruggelopen van 2,8 punten naar 0,9 punten. De 
relatieve waarde van het HBOniveau is voor vrouwen eerst toegenomen en 
vervolgens afgenomen. HBO-diploma's leverden in 1957 aanzienlijk meer op dan een 
diploma op MBO/HAVO/VWO-niveau (3,2 punten), maar dat relatieve voordeel 
bedroeg aan het einde van de jaren zestig 4,0 punten waarna het weer is gedaald naar 
een verschil van ongeveer 0,9 punten. De toegevoegde waarde van een academische 
titel blijkt voor vrouwen niet te zijn veranderd in de periode 1957-1991; het verschil 
blijft groot (3,7 punten). Dit verklaart waarom de daling in de totale opbrengsten van 
WO evenwijdig is verlopen aan de absolute waardevermindering van een diploma op 
HBO-niveau (zie figuur 2.5). 

Nu ook de ontwikkelingen in de diploma-opbrengsten voor vrouwen zijn 
beschreven, kunnen we de trends voor mannen en vrouwen met elkaar vergelijken. 
Deze vergelijking berust uitsluitend op het tijdvak 1957-1991 en is getoetst op 
significantie (zie bijlage 2). 

De totale opbrengsten van alle onderwijsniveaus lagen in 1957 voor vrouwen 
hoger dan voor mannen. De meest voor de hand liggende verklaring is dat het aanbod 
van vrouwen op de arbeidsmarkt destijds nog gering was. In de jaren vijftig waren er 
nog maar weinig vrouwen met een hoge opleiding. Omdat de meeste vrouwen - ook 
al hadden ze doorgestudeerd - ophielden met betaald werk wanneer ze trouwden of 
kinderen kregen, namen werkende vrouwen met een diploma een uitzonderlijke 
positie in op de arbeidsmarkt. Hun concurrentiepositie (zowel ten opzichte van de 
meerderheid van de vrouwen zonder diploma als ten opzichte van hoogopgeleide 
mannen) was zeer gunstig, waardoor de verschillen tussen hoger en lager opgeleide 
vrouwen vroeger groter was. Tegenwoordig zijn hoogopgeleide vrouwen niet meer zo 
bijzonder en moeten ze terrein prijsgeven. De snelheid waarmee het proces van 
diploma-inflatie is verlopen in de periode 1957-1991 verschilt dan ook voor mannen 
en vrouwen. De ontwaarding van diploma's op HBO- en WO-niveau is voor vrouwen 
veel sterker geweest dan voor mannen. In 1957 betraden vrouwen met een diploma op 
HBO- of WO-niveau de arbeidsmarkt op een hoger functieniveau dan mannen, terwijl 
dat in 1991 juist andersom was. Wat betreft de toegevoegde opbrengsten zien we dat 
voor vrouwen vooral het diploma in het hoger beroepsonderwijs relatief sterk is 
gedevalueerd. De meerwaarde van een universitair diploma is voor vrouwen gelijk 
gebleven, net zoals voor mannen het geval lijkt te zijn - de neerwaartse trend die naar 
voren kwam uit de langetermijnanalyse is hier overigens niet significant. De 
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meerwaarde van een HBO-diploma ten opzichte van een MBO/HAVO/VWO-
diploma is voor vrouwen sterk gedaald, terwijl die meerwaarde voor mannen is 
gestegen, al lijkt die stijging tot stand te zijn gekomen. Vrouwen met een hoger 
opleidingsniveau kwamen vroeger gemakkelijker aan een hooggekwalificeerde baan 
dan tegenwoordig. 

2.5 Besluit 

Uitgangspunt van dit hoofdstuk wordt gevormd door het onderzoek van Huijgen en 
anderen waaruit is gebleken dat er een groeiende discrepantie is tussen het aanbod aan 
en de vraag naar gekwalificeerd personeel. Velen zijn min of meer gedwongen banen 
te accepteren die wat functieniveau betreft van te laag niveau zijn in verhouding tot 
het door hen gevolgde onderwijs. Als gevolg hiervan is de waarde van diploma's op 
de arbeidsmarkt sterk verminderd (diploma-inflatie). Deze bevinding lijkt in strijd te 
zijn met gangbaar sociologisch onderzoek dat juist beweert dat in de moderne, 
industriële samenleving de invloed van het gevolgde onderwijs op het niveau van de 
beroepsarbeid zou zijn toegenomen. 

Toch is het mogelijk dat deze tegenspraak slechts in schijn bestaat. Wanneer 
de diploma-inflatie sterker is geweest voor lagere dan voor hogere onderwijsniveaus 
kan het zijn dat alle diploma's in absolute zin minder waard zijn geworden, terwijl het 
verschil in waarde tussen de diploma's is toegenomen. Het is daarom van groot 
belang onderscheid te maken tussen de totale en de toegevoegde opbrengsten van 
diploma's. Op basis hiervan hebben we in dit hoofdstuk onderzocht hoe de 
langetermijnontwikkelingen zijn geweest in de totale en de toegevoegde opbrengsten 
van diploma's op de Nederlandse arbeidsmarkt. De resultaten van onze historische 
vergelijking, die voor mannen de periode 1911-1991 en voor vrouwen de periode 
1957-1991 beslaat, kunnen als volgt worden samengevat: 

a. Voor mannen zijn de totale opbrengsten van alle diploma's afgenomen in de 
periode 1911-1991. De diploma-inflatie is voor de lagere onderwijsniveaus 
inderdaad sterker geweest dan voor de hogere onderwijsniveaus. 

b. De toegevoegde opbrengsten van diploma's hebben zich per onderwijsniveau 
dan ook verschillend ontwikkeld. De meerwaarde van een LBO/MAVO-
diploma is sterk afgenomen in de periode 1911-1991 en tegenwoordig heeft 
dit diploma vrijwel geen waarde meer. Personen met een LBO- of MAVO-
diploma komen in dezelfde functieniveaus terecht als personen zonder 
diploma's. Het marginale nut van een MBO-, HAVO-, of VWO-diploma is 
daarentegen licht gestegen in het bestudeerde tijdvak. De toegevoegde 
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opbrengsten van een diploma in het hoger onderwijs blijken voortdurend te 

zijn gestegen. Binnen het hoger onderwijs is het relatieve voordeel van een 

academische titel boven een diploma op HBO-niveau sinds het einde van de 

jaren veertig echter langzaam verminderd, 

с De ontwikkelingen in de opbrengsten van diploma's voor vrouwen wijken op 

enkele punten af van die voor mannen. In 1957 - vanaf dit jaar is vergelijking 

mogelijk - waren de totale opbrengsten van alle onderwijsniveaus voor 

vrouwen hoger dan voor mannen. De ontwaarding van diploma's op het 

niveau van HBO en WO is voor vrouwen echter nog een stuk dramatischer 

verlopen dan voor mannen en in 1991 leverde het tertiair onderwijs voor 

vrouwen zelfs minder voordeel op dan voor mannen. Er zijn ook 

sekseverschillen met betrekking tot de toegevoegde opbrengsten van 

diploma's. We zien dat voor vrouwen de meeropbrengsten van diploma's in 

het hoger beroepsonderwijs sterker zijn gedevalueerd dan voor mannen. 

Noten 

* Dit hoofdstuk is als artikel verschenen in 'Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken', 12 (1996), pp. 

296-309. Mede-auteur is Paul M. de Graaf. 

1. Voor het beschikbaar stellen en analyseerbaar maken van de gegevens danken we het Centraal 

Bureau voor de Statistiek, de Organisatie voor Strategisch Arbeidsmarktonderzoek, het Steinmetz 

Archief, het Wetenschappelijk Statistisch Agentschap, Fred Huijgen, Ruud Luijkx, Jeroen Smits 

en Theo van der Weegen. De gegevens uit de VT60 betreffen een steekproef die getrokken is uit 

het databestand dat bij het Steinmetz Archief aanwezig is. Voor de steekproef is iedere 22ste 

respondent getrokken. De gegevens uit de AKT85 zijn gebaseerd op een 50% steekproef uit de 

oorspronkelijke tellingen. 

2. Hoewel de gegevens met hetzelfde doel zijn verzameld, bleken de verschillende onderzoeken niet 

zonder meer vergelijkbaar met elkaar. Allereerst verschilt de wijze van steekproeftrekking over de 

verschillende jaren en is de definitie van de beroepsbevolking meerdere keren veranderd. Zo 

wordt in de VT60 een striktere definitie van de beroepsbevolking gehanteerd dan in de AKT's en 

de EBB. Om tot de beroepsbevolking van 1960 te behoren moest men minimaal IS uur 

(onderwijzend personeel minimaal 8 uur) in de week werken. Voor de andere jaren geldt een 

dergelijk criterium niet. Toch denken we dat dit 15-uurscntenum geen ernstige gevolgen heeft 

voor de analyse, omdat deeltijdbanen nog maar nauwelijks bestonden in 1960 (Van den Bom & 

Van Ours, 1992). In 1981 is de definitie van de beroepsbevolking opnieuw gewijzigd. Met 

betrekking tot de AKT85 en de EBB91 betekent dit dat men I) actief moest zoeken naar en 2) 

direct beschikbaar moest zijn voor werk om binnen te categorie 'niet werkzaam' te vallen. Verder 

is de vraagstelling in de EBB91 anders; mensen met een kleine baan worden m vergelijking met 

de AKT's wel tot de beroepsbevolking gerekend (zie ook Mol, Van Ours & Theeuwes (1988) en 

Hooghiemstra & Niphuis-Nell (1993) voor informatie over de definitiewijzigingen van de 

beroepsbevolking). 

Daarnaast hebben wijzigingen m de onderwijs- en beroepenclassificatie van het CBS 

gedurende de periode 1960-1991 geleid tot enige moeilijkheden bij het vergelijken van de 

gegevens. Vóór 1978 heeft het CBS gebruik gemaakt van onderwijsclassificaties afkomstig uit de 
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VT60 en de VT71 Hoewel beide indelingen op elkaar lijken, is de classificatie uit 1971 meer 
gedetailleerd Dit komt omdat er in de VT71 met een meer uitgebreide vraagstelling is gewerkt In 
de AKT73 en de AK.T77 is gebruik gemaakt van de classificatie uit 1971 Sinds 1978 classificeert 
het CBS opleidingsgegevens volgens de Standaard Onderwijslndeling (SOI) 1978 (CBS, 1987) 
Het belangrijkste verschil tussen deze indeling en de oude classificaties betreft het leerlingwezen 
en de vakbekwaamheid die sinds 1978 als MBO in plaats van LBO worden aangemerkt De meest 
voorkomende veranderingen zijn opgenomen in een schakelschema van het CBS, zodat de 
onderwijsclassificaties toegepast vóór 1978 te hercoderen zijn naar de SOI 1978 Ondanks kleine 
verschillen die blijven bestaan, is vergelijking redelijk goed mogelijk 

De vergelijkbaarheidsproblemen ten aanzien van de beroepsgegevens zijn te wijten aan 
de wisselende gedetailleerdheid zonder dat de beroepenclassificatie zelf noemenswaardig is 
veranderd in de loop van de tijd Voor de VT60, de AK.T73 en de AKT77 hebben we 4-cijfenge 
beroepeninformatie (op het niveau van beroepen), terwijl het CBS voor de AKT85 en de EBB91 
slechts 3-cijfenge beroepencodes heeft verschaft (op het niveau van beroepsgroepen) 
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Opnieuw langetermijnontwikkelingen in de 
opbrengsten van diploma's op de Nederlandse 
arbeidsmarkt; doet sociale herkomst er wat toe?* 

Summary 

In this chapter we investigate whether earlier findings concerning the longterm 
developments in the occupational returns to educational credentials are upwardly 
biased if the effect of family background is not taken into account. According to Blau 
and Duncan's status attainment model, family background (as indicated by father's 
occupation) has a positive, direct effect on both respondent's education and 
occupation. This means that the returns to credentials are overestimated if we do not 
control for the impact of family background. Furthermore, we expect that this 
overestimation is nowadays less strong than it used to be, because in the Netherlands 
the 'ascriptive' channel of status attainment has declined over time. To test these 
hypotheses we used data from the 'Netherlands ' Stratification and Mobility File ', and 
analysed the occupational returns to educational credentials of 8,390 employed men 
who entered the Dutch labour market in the period 1921-1995. Our findings 
corroborate the hypotheses: both total and additional returns to credentials are 
overestimated if we do not control for family background, but this overestimation has 
declined since 1921. However, family background explains only for a very small part 
the bivariate relationship between education and occupation which indicates that the 
earlier findings concerning credential inflation hardly can be invalidated. 

3.1 Inleiding en probleemstelling 

Uit eerder onderzoek is bekend dat de opbrengsten van diploma's op de Nederlandse 
arbeidsmarkt zijn verminderd (Huijgen, 1989; Van der Ploeg, 1992; Wolbers & De 
Graaf, 1996 (hier hoofdstuk 2)). Vooral de lagere opleidingsniveaus hebben veel last 
gehad van diploma-inflatie. In dit onderzoek is volledig voorbij gegaan aan de 
gewoonte in het sociale stratificatie- en mobiliteitsonderzoek om bij het bestuderen 
van (veranderingen in) de relatie tussen opleiding en beroep rekening te houden met 
de (veranderde) invloed van sociale herkomst. Dit is van belang omdat zowel het 
hoogstbereikte onderwijsniveau als het functieniveau van het uitgeoefende beroep 
direct afhankelijk zijn van sociale herkomst. Daarmee zou de bivariate samenhang 
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tussen iemands opleiding en beroepspositie weleens gedeeltelijk schijn kunnen zijn. 

In dit hoofdstuk gaan we na in hoeverre de eerder gevonden 

langetermijnontwikkelingen in de opbrengsten van diploma's op de Nederlandse 

arbeidsmarkt zijn overschat, omdat geen rekening is gehouden met de (veranderde) 

invloed van sociale herkomst. Voor het beantwoorden van deze onderzoeksvraag 

maken we gebruik van een groot Nederlands gegevensbestand dat zowel informatie 

over het onderwijsniveau en de beroepspositie van de respondenten bevat als 

retrospectieve gegevens over de beroepspositie van hun vaders (als indicator voor 

sociale herkomst). 

3.2 Theoretische achtergronden 

Een klassiek model binnen de sociologie van de sociale stratificatie en mobiliteit is 

het zogenoemde statusverwervingsmodel (Blau & Duncan, 1967). Dit causale model 

maakt duidelijk hoe de maatschappelijke posities van ouders en hun kinderen met 

elkaar in verband staan. Het basismodel voor het proces van statusverwerving ziet er 

als volgt uit: 

в с 
•odale herkommt ^. opleidingsniveau ^ boroapapoaltt· 
(ЬегоорероаШа vador) raipondonl reapondOnl 

I t 
А 

Figuur 3.1 De vereenvoudigde versie van het statusverwervingsmodel van Blau en 
Duncan 

Links in figuur 3.1 is de statuspositie van de ouders van de respondent weergegeven 

(geïndiceerd door het beroepsniveau van de vader) en rechts de positie die de 
respondent zelf heeft bereikt (het beroepsniveau van de respondent). De samenhang 
tussen de statusposities van ouders en hun kinderen komt via twee wegen tot stand. 
Enerzijds is er sprake van directe statusovererving van ouders op kinderen (pad A), 
anderzijds verloopt de invloed van het ouderlijk sociaal milieu indirect, waarbij het 
onderwijsniveau van de respondent als doorgeefluik van sociale status een 
sleutelpositie inneemt (pad B-C). 

De veronderstelling dat zowel het onderwijsniveau als de beroepspositie 
rechtstreeks afhankelijk zijn van sociale herkomst heeft gevolgen voor het bestuderen 
van de samenhang tussen opleiding en beroep. Wanneer er geen rekening wordt 
gehouden met sociale herkomst, dan wordt de invloed van onderwijskwalificaties op 
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de bereikte beroepspositie overschat (Blau & Duncan, 1967; Bowles, 1972; Bowles & 
Gintis, 1976; Hauser & Featheiman, 1977). Aan hand van het volgende voorbeeld 
leggen we uit waarom dit zo is. Stel: de gestandaardiseerde regressie-coëfficiënten 
van het in figuur 3.1 geschetste statusverwervingsmodel zijn als volgt: A = 0,10; В = 
0,40 en С = 0,51. De bivariate samenhang tussen het onderwijsniveau en de 
beroepspositie van respondenten, ofwel de correlatie, beslaat het totale causale effect 
van opleiding op beroep en is gelijk aan de optelsom van een direct en indirect 
causaal effect. Het totale causale effect kan worden berekend door het effect С (het 
directe effect van opleiding op beroep) op te tellen bij de productterm А * В (het 
indirecte effect van opleiding op beroep). Deze optelsom ziet er numeriek als volgt 
uit: 

0,51+0,10*0,40 = 0,55. 

We zien dat het directe causale effect (0,51) geringer is dan het totale causale effect 
(0,55) als gevolg van het feit dat zowel opleiding als beroep sociale herkomst als 
gemeenschappelijke oorzaak hebben. De relatie tussen opleiding en beroep wordt dus 
overschat wanneer geen rekening wordt gehouden met de invloed van sociale 
herkomst. 

Aan de hand van het statusverwervingsmodel hebben Blau en Duncan 
hypothesen geformuleerd over historische ontwikkelingen in het proces van 
statusoverdracht: de directe invloed van sociale herkomst op het bereikte onderwijs-
en beroepsniveau (de effecten A en B) zou zijn afgenomen in de loop van de tijd, 
terwijl de directe invloed van opleiding op beroep (effect C) zou zijn toegenomen. De 
verklaring voor deze historische veranderingen zou zijn gelegen in het 
verdelingsregime van moderne, (post-)industriële samenlevingen (Treiman, 1970). 
Volgens de moderniseringstheorie laten hedendaagse samenlevingen zich steeds 
sterker karakteriseren door doelmatige selectieprocessen die niet langer plaatsvinden 
op basis van toegeschreven ('ascribed') kenmerken zoals sociale herkomst, sekse, ras 
en godsdienstige groepering. In plaats daarvan berust de toewijzing van schaarse 
goederen (zoals het bereikte beroep) tegenwoordig op individueel verworven 
('achieved') kenmerken. Tot deze kenmerken behoren bekwaamheden, intelligentie 
en motivatie die alle in zekere mate zijn afte lezen aan iemands onderwijsniveau. Om 
deze reden zouden diploma's het belangrijkste selectiecriterium zijn geworden in 
moderne, meritocratische samenlevingen, vooral aan het begin van de 
beroepsloopbaan. 

De directe invloed van de statusposities van ouders op hun kinderen kan dan 
wel zijn afgenomen volgens de moderniseringstheorie, maar het is de vraag of ook de 
totale samenhang tussen de statusposities van beide generaties is veranderd. Dit hangt 
af van de relatieve sterkte in de trends van de drie effecten А, В en C. Het is mogelijk 
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dat het indirecte effect van de statusposities van ouders op hun nageslacht via de 
opleiding van hun kinderen (pad B-C) is toegenomen. Dit is het geval als 
onderwijskwalificaties een stuk belangrijker zijn geworden op de arbeidsmarkt, 
terwijl de invloed van het ouderlijk sociaal milieu op de onderwijskansen van 
kinderen nauwelijks is verminderd. Hierdoor zou het toegenomen indirecte effect 
(pad B-C) de neerwaartse trend in het directe effect (pad A) te niet kunnen doen zodat 
de totale invloed van de statusposities van ouders op hun kinderen onveranderd is 
gebleven. 

Het credentialisme in de variant van de culturele reproductietheorie gaat uit 
van deze compenserende werking (Collins, 1971; Bourdieu, 1973). Als 
statusverwerving via rechtstreekse overdracht van posities (boeren of kleine 
zelfstandigen die hun bedrijf overdoen aan zonen of dochters) minder goed mogelijk 
wordt, dan proberen ouders met hoge posities hun status indirect via het onderwijs 
over te dragen. Volgens de culturele reproductietheorie worden onderwijskansen 
steeds sterker beïnvloed door culturele kenmerken die kinderen van hun ouders 
meekrijgen. Deze kenmerken bestaan zowel uit de vroegtijdige kennismaking met de 
leerstof als uit ambities en gedragscodes die niet direct te maken hebben met de 
feitelijke inhoud van het curriculum, maar wel in onderwijssituaties van leerlingen 
worden verlangd. Kinderen van hoge komaf hebben meer culturele vaardigheden 
aangeleerd van hun ouders, waardoor zij betere schoolprestaties behalen en 
gemakkelijker hindernissen in het onderwijs nemen. 

Uit het empirische onderzoek dat in Nederland is verricht blijkt ondersteuning 
voor de moderniseringstheorie (De Graaf & Luijkx, 1992,1995). In de eerste plaats is 
de rol van het ouderlijk sociaal milieu op de onderwijskansen van kinderen sterk 
gedaald. In de tweede plaats is de directe overerving van beroepsposities tussen 
generaties afgenomen. In de derde plaats is de directe invloed van de behaalde 
onderwijskwalificaties op het bereikte beroepsniveau enigszins toegenomen. Deze 
drie bevindingen tezamen bevestigen de veronderstelde verschuiving van 'ascription' 
naar 'achievement'. De culturele reproductietheorie wordt daarentegen niet bevestigd 
door het onderzoek van De Graaf en Luijkx. Vroeger kwam ongeveer de helft van de 
statusoverdracht van ouders op hun kinderen direct tot stand en de andere helft 
indirect; tegenwoordig is dat nog steeds zo. 

Het inzicht dat zowel het onderwijsniveau als de beroepspositie rechtstreeks 
afhankelijk zijn van sociale herkomst en dat de samenhang tussen sociale herkomst en 
bereikte posities is verzwakt in de loop van de tijd, heeft gevolgen voor het 
bestuderen van langetermijnontwikkkelingen in de opbrengsten van diploma's op de 
Nederlandse arbeidsmarkt. Allereerst veronderstellen we dat de eerder gevonden 
invloed van onderwijskwalificaties op het functieniveau van de bereikte 
beroepspositie (zoals in Wolbers & De Graaf, 1996 (hier hoofdstuk 2)) is overschat; 
wanneer rekening wordt gehouden met sociale herkomst zijn de opbrengsten van 
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diploma's op de arbeidsmarkt geringer dan wanneer de rol van sociale herkomst 
buitenspel wordt gelaten. Daarnaast formuleren we de hypothese dat de overschatting 
in de opbrengsten van diploma's tegenwoordig geringer is dan vroeger. De reden 
hiervoor is dat - overeenkomstig de moderniseringstheorie - de invloed van sociale 
herkomst op zowel de behaalde diploma's als het bereikte beroepsniveau is 
afgenomen. Dit betekent dat de gedocumenteerde diploma-inflatie voor Nederland is 
overschat. De opbrengsten van diploma's zijn niet alleen door de onderwijsexpansie 
minder waard geworden, maar ook vanwege het feit dat ouders tegenwoordig minder 
gemakkelijk hun gunstige posities rechtstreeks kunnen overdragen op hun kinderen. 

3.3 Onderzoeksopzet 

Om beide hypothesen te toetsen maken we gebruik van één groot gegevensbestand, 
dat is samengesteld uit 16 Nederlandse dwarsdoorsnede-onderzoeken verzameld in de 
periode 1970-1995.' In dit samengestelde gegevensbestand, het Nederlandse 
Stratificatie- en Mobiliteitsbestand genoemd, is informatie aanwezig over het 
onderwijsniveau en de beroepspositie van de respondenten op het tijdstip van 
ondervraging en retrospectief over de beroepspositie van hun vaders.2 Vanwege het 
feit dat de afhankelijke variabele het bereikte beroepsniveau is en de te bestuderen 
periode ver teruggaat in de tijd, beperkt de analyse zich tot de mannelijke 
beroepsbevolking (15-64 jaar). Vrouwen met een beroepsloopbaan waren in het 
verleden zeldzaam en bovendien vormden zij een zeer selecte groep van 
hoogopgeleiden. In tabel 3.1 is een overzicht te vinden van de afzonderlijke cross-
sectionele gegevensbestanden, het jaar van dataverzameling en het aantal 
respondenten. 

We schatten langetermijntrends in de samenhang tussen opleiding en 
beroepspositie door middel van de cohortbenadering die is toegepast in Wolbers en 
De Graaf (1996) (hier hoofdstuk 2). Hiertoe worden opeenvolgende generaties 
respondenten aan de hand van arbeidsmarktcohorten onderscheiden. Een 
arbeidsmarktcohort bestaat uit personen die in hetzelfde jaar de arbeidsmarkt hebben 
betreden. We hebben het jaar van intrede - bij gebrek aan rechtstreekse informatie -
gelijkgesteld aan het jaar waarin iemand van school is gekomen.3 Zodoende kunnen 
we voor een zeer lang tijdvak (1921-1995) ontwikkelingen in de opbrengsten van 
diploma's bestuderen. 

Het bereikte beroepsniveau bij intrede op de arbeidsmarkt wordt modelmatig 
gereconstrueerd door in de analyse rekening te houden met de hoeveelheid 
arbeidsmarktervaring. Oudere werknemers bezetten vanwege hun ervaring vaak 
hogere functies op de arbeidsmarkt dan recente schoolverlaters en daarom dienen we 
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te corrigeren voor de arbeidsmarktervaring van respondenten. Omdat we geen directe 
informatie hebben over de werkervaring van respondenten, hebben we besloten deze 
te benaderen door het aantal jaren tussen het jaar van ondervraging en het jaar van 
intrede op de arbeidsmarkt. Perioden van werkloosheid worden op deze wijze helaas 
veronachtzaamd. 

Tabel 3.1 Het Nederlandse Stratificatie- en Mobditeitsbestand 1970-1995 

jaar titel van het gegevensbestand 
(onderzoekers), no. Steinmetz Archief) 

aantal 
respondenten* 

Nationaal Kiezersonderzoek 

(Stouthard e.a., PO 136) 
Seven Nations Study 
(Verba e.a., met in Steinmetz Archief) 
Inkomen srechtv aardigheid 
(Hermkens & Van Wijngaarden, P06S3) 
Nationaal Kiezersonderzoek 
(Werkgroep NKO, P0354) 
Political Action II 
(Heunks e.a., P0823) 
Nationaal Kiezersonderzoek 
(Werkgroep NKO, P0350) 
Nationaal Kiezersonderzoek 
(Werkgroep NKO, P0633) 
Mobiliteitsonderzoek 
(Ultee & Sixma, P0839) 
OSA Arbeidsaanbodpanel 
(OSA, niet in Steinmetz Archief) 
SOCON project 
(Felling e.a., Ρ1012) 
Nationaal Kiezersonderzoek 
(Van der Eijk e.a.. P0866) 
Inkomen srechtvaardigheid 
(Hermkens & Wijngaarden, PI 194) 
MASSAT Project 
(Renckstorf e.a., Ρ1098) 
SOCON project 
(Eisingaea., P1100) 
Familie-enquête Nederlandse Bevolking 
(Ultee & Ganzeboom, PI245) 
Huishoudens in Nederland 
(Weesie e.a., met in Stemmetz Archief) 

totaal 

1970 

1971 

1976 

1977 

1979 

1981 

1982 

1982 

1985 

1985 

1986 

1987 

1989 

1990 

1992 

1995 

583 

261 

425 

426 

252 

525 

400 

335 

1365 

268 

399 

232 

257 

820 

626 

1.216 

7,0% 

3,1% 

5,1% 

5,1% 

3,0% 

6,3% 

4,8% 

4,0% 

16,3% 

3,2% 

4,8% 

2,8% 

3,1% 

9,8% 

7,5% 

14,4% 

8.390 100,0% 

': mannelijke beroepsbevolking in loondienst (15-64 jaar) die in de periode 1921-1995 op de arbeidsmarkt 
is gekomen, volledige informatie over bereikt onderwijsniveau en vaders functieniveau 
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In de samengevoegde gegevensbestanden zijn verschillende classificaties gebruikt om 
het onderwijsniveau van de respondent vast te stellen. De uiteenlopende 
onderwijsindelingen zijn vergelijkbaar gemaakt door ze te hercoderen naar de 
Standaard Onderwijslndeling 1978 (SOI) van het Centraal Bureau voor de Statistiek 
(CBS, 1987). We gebruiken de eerste digit van deze indeling: 1. lager onderwijs 
(LO); 2. voortgezet onderwijs, lagere trap (LBO/MAVO); 3. voortgezet onderwijs, 
hogere trap (MBO/HAVO/VWO); 4. hoger onderwijs, eerste fase (HBO) en 5. hoger 
onderwijs, tweede fase (WO). 

Zowel de beroepspositie van de respondenten als die van hun vaders (als 
indicator voor sociale herkomst) wordt gemeten door het bereikte functieniveau. We 
hanteren de functieniveau-indeling van Huijgen (zie bijvoorbeeld Huijgen, Riesewijk 
& Conen, 1983, pp. 161-162) die via een hercodering van de 4-cijferige CBS 
Beroepenclassificatie 1984 (CBS, 1984) tot stand komt. De functieniveau-indeling is 
samengesteld aan de hand van een aantal kenmerken (aanleertijd, noodzakelijk 
geachte scholing en zelfstandigheid voor adequate beroepsuitoefening) en bestaat uit 
zeven categorieën: 1. ongeschoolde beroepen (met zeer eenvoudig werk en 
eenvoudige instructies waarvoor geen of weinig inzicht en overleg is vereist); 2. 
halfgeschoolde en geoefende beroepen (met eenvoudig werk en weinig ingewikkelde 
instructies waarvoor enig inzicht en overleg nodig is); 3. en 4. geschoolde beroepen 
(met enigszins tot vrij ingewikkeld werk waarvoor inzicht, overleg en theoretische 
kennis is vereist; voor niveau 4 is, in vergelijking met niveau 3, niet alleen meer 
gerichte vakscholing, maar ook aanmerkelijk meer praktische ervaring vereist); 5. 6. 
en 7. gespecialiseerde tot zeer gespecialiseerde beroepen (waarbij de aard van het 
werk varieert van ingewikkeld met een aanzienlijke kennis van de theorie tot het 
wetenschappelijke niveau). Een nadeel van deze indeling is dat ze zich beperkt tot de 
personen die werkzaam zijn in loondienst. Onze analyse berust dan ook alleen op 
deze categorie van werkenden. Hierdoor is het mogelijk dat de effecten van sociale 
herkomst enigszins worden onderschat, want men kan verwachten dat personen in 
loondienst een kleiner herkomsteffect hebben dan zelfstandigen. 

Historische ontwikkelingen in de onderwijs- en functieniveauverdeling zijn 
weergegeven in de tabellen 3.2 en 3.3.4 Tabel 3.2 laat zien dat het gemiddelde 
opleidingsniveau van de mannelijke beroepsbevolking in loondienst sterk is gestegen 
in de afgelopen vijfenzeventig jaar. Van de mannen die in de periode 1921-1929 de 
arbeidsmarkt voor het eerst betraden, beschikt bijna tweederde alleen maar over lager 
onderwijs. In het meest recente arbeidsmarktcohort (1980-1995) heeft niet meer dan 
2,3 procent van de mannen geen enkel diploma na het lager onderwijs behaald. Het 
aandeel van de mannelijke beroepsbevolking dat een diploma bezit op LBO- of 
MAVO-niveau is met de helft gereduceerd in de periode 1921-1995 (van 34,2 procent 
naar 17,1 procent). De drie hoogste onderwijsniveaus van het Nederlandse 
onderwijsstelsel zijn wat hun omvang betreft toegenomen gedurende de twintigste 
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eeuw. In de eerste plaats is het aandeel mannen met een MBO/HAVO/VWO-diploma 
gegroeid van 3,4 procent in de periode 1921-1929 tot 38,7 procent in de periode 
1980-1995. In de tweede plaats is de omvang van het HBO toegenomen. Aan het 
begin van deze eeuw beschikte zo goed als niemand over een HBO-diploma, terwijl 
momenteel meer dan een kwart van de mannelijke beroepsbevolking in loondienst 
een dergelijk diploma bezit. In de derde plaats is het aandeel academici in de 
beroepsbevolking gestegen; tegenwoordig heeft bijna 15 procent van de mannelijke 
beroepsbevolking in loondienst een doctorandustitel. 

Tabel 3.2 De onderwijsverdeling van mannen in loondienst per arbeidsmarktcohort 

onderwijsniveau 
arbei dsmarktcohort 

1921-1929 
1930-1939 
1940-1949 
1950-1959 
1960-1969 
1970-1979 
1980-1995 

totaal 

lo 

61,5% 
42.7% 
31,4% 
22,3% 
13,4% 
7,7% 
2,3% 

16,8% 

Bron: Nederlandse Stratificatie- en 

lbo/mavo mbo/havo/vwo 

34,2% 
39,6% 
30,4% 
34,4% 
32,8% 
28,2% 
17,1% 

30,1% 

3,4% 
11,6% 
23,6% 
21,7% 
28,7% 
35,1% 
38,7% 

28,3% 

hbo 

0,9% 
4,7% 

10,6% 
16,2% 
17,4% 
18,9% 
27,0% 

16,9% 

Mobihteitsbestand 1970-1995, eigen 

WO 

. 
1,3% 
3,9% 
5,5% 
7,7% 

10,0% 
14,9% 

7,8% 

berekeningen 

totaal 

100,0% 
100,0% 
100,0% 
100,0% 
100,0% 
100,0% 
100,0% 

100,0% 

N 

117 
447 

1.066 
1.516 
2.177 
2.035 
1.032 

8.390 

Uit tabel 3.3 blijkt dat ook de fiinctieniveaustructuur van de mannelijke 
beroepsbevolking in loondienst is veranderd in de periode 1921-1995. Ten eerste valt 
op dat het aandeel mannen werkzaam in de functieniveaus 1 en 2 (dat wil zeggen de 
ongeschoolde, halfgeschoolde en geoefende arbeid) is gedaald. In de periode 1920-
1929 was het gezamenlijke aandeel bijna de hein van de beroepsbevolking (16,2 + 
31,6 = 47,8 procent), terwijl in de periode 1980-1995 het aandeel mannen werkzaam 
in de twee laagste functieniveaus 22,8 procent bedroeg. Ten tweede zijn de proporties 
mannen werkzaam in de functieniveaus 3 en 4 niet erg veel veranderd in de afgelopen 
vijfenzeventig jaar. De percentages waren respectievelijk 11,1 en 21,4 procent in de 
periode 1921-1929 en 10,3 en 20,7 procent in de periode 1980-1995. Ten derde is de 
omvang van de drie hoogste functieniveaus toegenomen. Voor niveau 5 geldt een 
stijging van 2,6 procent naar 17,4 procent, voor niveau 6 van 17,1 procent naar 21,6 
procent en voor niveau 7 van 3,4 procent (in de periode 1930-1939) naar 7,1 procent. 

In tegenstelling tot de ontwikkelingen in de onderwij s verdeling zijn de 
veranderingen in de fiinctieniveaustructuur niet zonder meer toe te schrijven aan 
historische ontwikkelingen. Het functieniveau van de bereikte beroepspositie is 
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onderhevig aan een levensloopeffect: hoe meer werkervaring, des te hoger het 
bereikte functieniveau. Tabel 3.3 geeft daarom een onderschatting van de werkelijke 
opwaardering van de beroepsarbeid: de oudste arbeidsmarktcohorten zijn vooral aan 
het einde van hun loopbaan geobserveerd, terwijl de informatie afkomstig van de 
meest recente cohorten grotendeels betrekking heen op het begin van hun 
beroepscarrière. In de komende analyse zullen we rekening houden met de invloed 
van arbeidsmarktervaring. 

Tabel 3.3 De functieniveaustructuur voor mannen in loondienst per 
arbeidsmarktcohort 

arbeidsmarktcohort 

1921-1929 
1930-1939 
1940-1949 
1950-1959 
1960-1969 
1970-1979 
1980-1995 

totaal 

1 

16,2% 
10,7% 
8,3% 
6,8% 
5,2% 
6,6% 
8,3% 

7,1% 

2 

31,6% 
24,2% 
20,7% 
17,1% 
16,1% 
14,0% 
14,5% 

16,8% 

functieniveau 
3 

11,1% 
14,8% 
16,0% 
14,3% 
14,0% 
15,1% 
10,3% 

14,1% 

4 

21,4% 
17,9% 
16,3% 
18,6% 
21,1% 
20,0% 
20,7% 

19,6% 

5 

2,6% 
10,1% 
14,5% 
14,2% 
15,4% 
16,1% 
17,4% 

15,0% 

6 

17,1% 
19,0% 
19,0% 
22,3% 
21,2% 
20,1% 
21,6% 

20,8% 

7 

3,4% 
5,1% 
6,7% 
7,0% 
8,0% 
7,1% 

6,7% 

totaal 

100,0% 
100,0% 
100,0% 
100,0% 
100,0% 
100,0% 
100,0% 

100,0% 

N 

117 
447 

1.066 
1 516 
2.177 
2.035 
1.032 

8 390 

Bron: Nederlandse Stratificatie- en Mobiliteitsbestand 1970-1995, eigen berekeningen 

3.4 Analyse en resultaten 

In dit hoofdstuk maken we - evenals in Wolbers en De Graaf (1996) (hier hoofdstuk 
2) - gebruik van cumulatieve logit analyse om langetermijnontwikkelingen in de 
opbrengsten van diploma's op de Nederlandse arbeidsmarkt in kaart te brengen. In 
bijlage 1 staat een korte uitleg over deze analysetechniek. Op deze plaats volstaan we 
met de opmerking dat de opbrengsten van een diploma worden uitgedrukt in het effect 
op de logit een willekeurig hoger functieniveau te bereiken. De waarde van een 
diploma wordt altijd gerelateerd aan een bepaalde referentie; in het geval van totale 
opbrengsten van diploma's vergelijken we de waarde van een diploma met de waarde 
van alleen lager onderwijs, in het geval van toegevoegde opbrengsten met de waarde 
van een diploma dat één niveau lager is. 

In de komende analyse onderscheiden we drie modellen. Het eerste model 
betreft het langetermijnmodel uit Wolbers en De Graaf (1996) en wordt hier gebruikt 
als referentie.5 Het is geschat op het samengestelde bestand van CBS-gegevens 
(bestaande uit de Volkstelling van I960, de Arbeidskrachtentellingen van 1973,1977, 
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1985 en de Enquête beroepsbevolking van 1991) en beperkt zich tot de mannen die 
vanaf 1921 de arbeidsmarkt hebben betreden. Het tweede model berust op de 
gegevens uit het Nederlandse Stratificatie- en Mobiliteitsbestand. Het is wat 
specificatie betren gelijk aan het eerste model. We vergelijken deze twee modellen 
met elkaar om te zien in hoeverre de bevindingen uit Wolbers en De Graaf (1996) 
kunnen worden gerepliceerd met kleinschaliger, meestal met andere doeleinden dan 
arbeidsmarktonderzoek verzamelde gegevensbestanden. Beide modellen houden geen 
rekening met de invloed van sociale herkomst. In het derde model is dit wel het geval. 
Het model schat de parameters van model 2 opnieuw, maar nu na controle voor de 
invloed van het functieniveau van de vader. De resultaten van de drie modellen zijn 
weergegeven in bijlage 3, maar we vatten ze samen aan de hand van een viertal 
grafische afbeeldingen. We beginnen met het presenteren van de 
langetermijnontwikkelingen in de totale opbrengsten van diploma's. 

o I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I l'i'l'f'l 
1921 1 Э0 1940 1950 1960 1970 1980 1990 1995 

Jaar vin Intrede 

lbo/m ivo (1) mbo/hivo/vwo (1) 

hbo(1) wo(1) 

lbo/mavo (2) -..—..—... mbo/havo/vwo (2) 

hbo (2) wo (2) 

Figuur 3.2 Langetermijnontwikkelingen in de totale opbrengsten van diploma 's op de 
Nederlandse arbeidsmarkt: (1) CBS-gegevens en (2) gegevens uit Nederlandse 
Stratificatie- en Mobiliteitsbestand 
Bronnen- CBS, Volkstelling I960, Arbeidskrachtentellingen 1973, 1977, 198S en Enquête 
beroepsbevolking 1991; Nederlandse Stratificatie- en Mobiliteitsbestand 1970-1995, eigen berekeningen 
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In figuur 3.2 - waar de resultaten van Wolbers en De Graaf (1996) worden vergeleken 
met de resultaten gebaseerd op het Nederlandse Stratificatie- en Mobiliteitsbestand -
wordt opnieuw het proces van diploma-inflatie zichtbaar. De opbrengsten van alle 
diploma's zijn afgenomen in de periode 1921-1995, en met name die van diploma's 
in het voortgezet onderwijs (LBO/MAVO en MBO/HAVO/VWO). Dit houdt in dat 
de verschillen in opbrengsten tussen de hogere en lagere onderwijsniveaus zijn 
toegenomen. Daarnaast valt op dat de resultaten tussen beide databronnen weinig 
uiteenlopen. De ontwikkelingen in de opbrengsten van een diploma op LBO/MAVO-
niveau verlopen evenwijdig - zowel uit de CBS-gegevens als uit de gegevens 
gebaseerd op het Nederlandse Stratificatie- en Mobiliteitsbestand blijkt de waarde van 
LBO/MAVO ieder jaar met 0,0330 te verminderen -, waarbij de totale waarde van 
een LBO/MAVO-diploma volgens de CBS-gegevens steeds iets hoger ligt. De trends 
voor MBO/HAVO/VWO ontlopen elkaar eveneens weinig. In 1921 was een 
MBO/HAVO/VWO-diploma volgens de gegevens uit het Nederlandse Stratificatie-
en Mobiliteitsbestand iets meer waard dan volgens de CBS-gegevens (het effect op de 
logit bedraagt respectievelijk 3,5626 en 3,3865), maar dit verschil in waarde is 
afgenomen in de loop van de tijd en sinds het begin van de jaren negentig is het zelfs 
verdwenen. 

Voor wat betreft de opleidingen in het hoger onderwijs hebben we wat grotere 
verschillen gevonden. Hoewel een HBO-diploma volgens beide databronnen evenveel 
waard was in 1921, is dit diploma volgens de CBS-gegevens minder sterk 
gedevalueerd dan volgens de informatie uit het Nederlandse Stratificatie- en 
Mobiliteitsbestand (de waardevermindering is respectievelijk 0,0041 en 0,0247 per 
jaar). De opbrengsten van een academische titel zijn volgens beide databronnen even 
snel gedaald sinds 1921, hoewel de absolute waarde van een doctorandustitel volgens 
de CBS-gegevens ongeveer 2 punten hoger is dan volgens de gegevens afkomstig uit 
het Nederlandse Stratificatie- en Mobiliteitsbestand. 

Figuur 3.3 maakt zichtbaar dat de langetermijnontwikkelingen in de totale 
opbrengsten van diploma's worden vertekend als geen rekening wordt gehouden met 
de rechtstreekse invloed van sociale herkomst. Ten eerste wordt de waarde van 
diploma's enigszins overschat zonder correctie voor sociale herkomsteffecten. Dit 
resultaat is in overeenstemming met onze verwachtingen. Het is echter niet zo dat 
sociale herkomst veel van het statistische verband russen opleiding en functieniveau 
'wegverklaart'. Gemiddeld over de gehele onderzochte periode bedraagt het effect op 
de logit voor LBO/MAVO ongecontroleerd voor sociale herkomst 1,0661 en 
gecontroleerd 0,9875; dit houdt in dat het oorspronkelijke effect voor 7,4 procent (1 -
0,9875 / 1,0661 = 0,0737) kan worden toegeschreven aan de invloed van sociale 
herkomst. Voor MBO/HAVO/VWO, HBO en WO zijn deze percentages over de 
periode 1921-1995 respectievelijk 7,9 procent, 6,3 procent en 6,6 procent. 
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Ten tweede blijkt de overschatting in de opbrengsten van diploma's tegenwoordig 
geringer dan vroeger. Hiermee is onze tweede hypothese bevestigd. Wanneer de 
werking van sociale herkomst uit het opleidingsefTect wordt verwijderd, blijkt de 
waardevermindering van diploma's geringer te zijn dan wordt verondersteld. In figuur 
3.3 is goed te zien dat de trendlijnen die zijn gecorrigeerd voor de effecten van sociale 
herkomst iets vlakker lopen dan de overeenkomstige trendlijnen zonder correctie voor 
sociale herkomst. De geobserveerde diploma-inflatie wordt dus enigszins overschat 
als geen rekening wordt gehouden met de (verminderde) invloed die sociale herkomst 
heeft op zowel onderwijs- als functieniveau. Dat individuen tegenwoordig niet meer 
zo eenvoudig met hun diploma een hoge positie op de arbeidsmarkt weten in te 
nemen als vroeger, komt niet alleen doordat de onderwijsexpansie zo ver is 
voortgeschreden, maar ook doordat ouders minder gemakkelijk hun gunstige posities 
rechtstreeks kunnen overdragen op hun kinderen. De overschatting is echter zo gering 
dat zij de eerder gedocumenteerde bevindingen over diploma-inflatie nauwelijks 
ontkracht. 
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1821 1930 1940 1BS0 1960 1970 1980 1990 1995 
Jaar van Intrede 

lbo/mavo (2) 

hbo (2) 

lbo/mavo (3) 

hbo(3) 

mbo/havo/vwo (2) 

wo (2) 

mbo/havo/vwo (3) 

wo(3) 

Figuur 3.3 Langetermijnontwikkelingen in de totale opbrengsten van diploma 's op de 
Nederlandse arbeidsmarkt: (2) zonder controle voor sociale herkomst en (3) met 
controle voor sociale herkomst 
Bron. Nederlandse Stratificatie- en Mobiliteitsbestand 1970-1995, eigen berekeningen 
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lbo/mavo (2) 
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wo(1) 
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wo (2) 

Figuur 3.4 Langetermijnontwikkehngen in de toegevoegde opbrengsten van 
diploma 's op de Nederlandse arbeidsmarkt. (1) CBS-gegevens en (2) gegevens uit 
Nederlandse Stratificatie- en Mobiliteitsbestand 
Bronnen CBS, Volkstelling 1960, Arbeidskrachtentellingen 1973, 1977, 1985 en Enquête 
beroepsbevolking 1991, Nederlandse Stratificatie· en Mobihteitsbestand 1970-1995, eigen berekeningen 

De figuren 3.4 en 3.5 beelden langeteimijnontwikkelingen in de toegevoegde 
opbrengsten van diploma's af. In tegenstelling tot de figuren 3.2 en 3.3, waar de 
opbrengsten werden afgezet tegen het arbeidsmarktsucces van personen zonder 
diploma, worden de opbrengsten hier gerelateerd aan het functieniveau van personen 
met één niveau lager gelegen diploma. We beginnen weer met het vergelijken van de 
resultaten uit Wolbers en De Graaf (1996) (hier hoofdstuk 2) met die gebaseerd op de 
gegevens uit het Nederlandse Stratificatie- en Mobiliteitsbestand. 

In figuur 3.4 valt te zien dat de ontwikkelingen in de toegevoegde opbrengsten 
van diploma's verschillend zijn verlopen voor de onderscheiden onderwijsniveaus. 
De trendlijnen voor LBO/MAVO tonen nogmaals dat de opbrengsten van een 
diploma op dit niveau flink zijn gedaald in de periode 1921-1995. Tegenwoordig 
bezetten personen met een LBO/MAVO-diploma nauwelijks hogere functies dan 
individuen die geen enkel diploma hebben behaald na de lagere school. Ook de 
waarde van een academische titel boven een HBO-diploma is afgenomen tussen 1921 
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en 1995. De toegevoegde opbrengsten van een MBO/HAVO/VWO-diploma zijn niet 
noemenswaardig veranderd in de onderzochte periode. De meerwaarde van een HBO-
diploma is ten slotte gestegen in de afgelopen vijfenzeventig jaar. 

Daarnaast blijkt uit figuur 3.4 dat de verschillen in resultaten tussen de CBS-
gegevens en de gegevens uit het Nederlandse Stratificatie- en Mobiliteitsbestand 
opnieuw gering zijn. De trendlijnen voor LBO/MAVO en MBO/HAVO/VWO 
variëren nauwelijks tussen beide databronnen. De verschillen in de ontwikkelingen 
voor het hoger onderwijs zijn wederom iets groter. Volgens de CBS-gegevens is de 
meerwaarde van een HBO-diploma sterker gestegen dan volgens de resultaten 
gebaseerd op de gegevens uit het Nederlandse Stratificatie- en Mobiliteitsbestand. 
Voor WO geldt precies het omgekeerde: de CBS-gegevens laten een sterkere daling 
zien in de toegevoegde opbrengsten van een academische graad boven een HBO-
diploma dan de gegevens uit het Nederlandse Stratificatie- en Mobiliteitsbestand. 
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Figuur 3.5 Langetermijnontwikkelingen in de toegevoegde opbrengsten van 
diploma's op de Nederlandse arbeidsmarkt: (2) zonder controle voor sociale 
herkomst en (3) met controle voor sociale herkomst 
Bron: Nederlandse Stratificatie- en Mobiliteitsbestand 1970-1995, eigen berekeningen 
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Figuur 3.5 toont de langetermijnontwikkelingen in de toegevoegde opbrengsten van 
diploma's zonder en met controle voor de invloed van sociale herkomst. Met 
uitzondering van het HBO worden de toegevoegde opbrengsten van alle diploma's 
over gehele periode overschat zonder correctie voor sociale herkomst. De 
overschatting in de toegevoegde opbrengsten is opnieuw gering. Zoals we al zagen 
bedraagt de reductie in het effect op de logit na uitschakeling van sociale herkomst 
voor LBO/MAVO gemiddeld 7,4 procent in de periode 1921-1995; voor 
MBO/HAVO/VWO is deze amarne 8,5 procent en voor WO 7,7 procent. De 
toegevoegde waarde van een HBO-diploma werd vroeger onderschat zonder correctie 
voor sociale herkomst, maar momenteel wordt zij lichtelijk overschat. Gemiddeld 
over de gehele periode is er toch sprake van een overschatting in het effect voor HBO: 
met controle voor sociale herkomst is het effect op de logit 4,3 procent kleiner dan 
zonder controle voor sociale herkomst. Belangrijker is evenwel de bevinding dat de 
overschatting in de toegevoegde waarde van diploma's grotendeels is verdwenen in 
de loop van de tijd. In het verleden was de meerwaarde van een diploma voor een 
(overigens) gering deel toe te schrijven aan sociale herkomst, maar tegenwoordig is 
dat niet langer het geval. 

3.5 Samenvatting en conclusie 

Uit de sociologie van de sociale stratificatie en mobiliteit is bekend dat zowel het 
behaalde onderwijsniveau als de bereikte beroepspositie direct afhankelijk zijn van 
sociale herkomst. Daarnaast is empirisch aangetoond dat in Nederland de samenhang 
tussen sociale herkomst en bereikte posities is verzwakt in de loop van de tijd. Beide 
bevindingen hebben gevolgen voor het bestuderen van langetermijnontwikkelingen in 
de opbrengsten van diploma's op de Nederlandse arbeidsmarkt. De vraag is in 
hoeverre de eerder gevonden langetermijnontwikkelingen in de opbrengsten van 
diploma's zijn vertekend, omdat bij het bestuderen van (veranderingen in) de relatie 
tussen opleiding en beroep geen rekening is gehouden met de (veranderde) invloed 
van sociale herkomst. 

In dit hoofdstuk hebben we twee hypothesen opgesteld om de mogelijke 
vertekening in de opbrengsten van diploma's in kaart te brengen. Onze eerste 
hypothese luidt dat de invloed van onderwijskwalificaties op het bereikte 
functieniveau wordt overschat als geen rekening wordt gehouden met de invloed van 
sociale herkomst. Sociale herkomst heeft zowel een directe invloed op iemands 
onderwijsniveau als op iemands beroepspositie en daardoor is de bivariate samenhang 
tussen opleiding en beroep gedeeltelijk schijn. Daarnaast veronderstellen we dat de 
overschatting in de opbrengsten van diploma's tegenwoordig geringer is dan vroeger. 
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De reden hiervoor is dat de invloed van sociale herkomst op het bereikte opleidings-
en beroepsniveau is afgenomen in de loop van de tijd. Dit betekent dat de 
geobserveerde diploma-inflatie is overschat. 

We toetsen beide hypothesen door gebruik te maken van een samengesteld 
databestand waarin zowel gegevens aanwezig zijn over het onderwijsniveau en de 
beroepspositie van de respondenten als retrospectieve informatie over het milieu van 
herkomst. Aan de hand van een cohortvergelijking kunnen we ontwikkelingen in de 
opbrengsten van diploma's vaststellen voor de periode 1921-1995. 

Uit onze analyse blijkt allereerst dat de totale opbrengsten van alle diploma's 
zijn afgenomen in de periode 1921-1995. Vooral de lagere opleidingen (LBO/MAVO 
en MBO/HAVO/VWO) hebben veel last gehad van diploma-inflatie. Dit betekent dat 
de verschillen in opbrengsten tussen de hogere en lagere onderwijsniveaus groter zijn 
geworden. De toegevoegde opbrengsten van diploma's hebben zich per niveau dan 
ook verschillend ontwikkeld. De meerwaarde van LBO/MAVO boven LO en van WO 
boven HBO is afgenomen, de toegevoegde opbrengsten van MBO/HAVO/VWO 
boven LBO/MAVO zijn ongeveer gelijk gebleven, en de marginale opbrengsten van 
HBO boven MBO/HAVO/VWO zijn toegenomen. In de tweede plaats wordt 
duidelijk dat zowel de totale als de toegevoegde opbrengsten van diploma's enigszins 
worden overschat als geen rekening wordt gehouden met de directe invloed van 
sociale herkomst. De overschatting is beperkt: ongeveer zeven procent van de 
oorspronkelijke samenhang tussen opleiding en beroep kan worden toegeschreven aan 
de invloed van sociale herkomst. In de derde plaats hebben we laten zien dat de toch 
al geringe overschatting in de opbrengsten van diploma's is afgenomen in de 
onderzochte periode en in de jaren negentig nauwelijks nog bestaat. In het verleden 
was de waarde van een diploma voor een deel toe te schrijven aan sociale herkomst, 
maar tegenwoordig is dit (bijna) niet meer het geval. Al met al kunnen we met een 
gerust hart stellen dat de eerder geobserveerde diploma-inflatie op de Nederlandse 
arbeidsmarkt blijft bestaan, ook als we rekening houden met de inzichten uit het 
sociale stratificatie- en mobiliteitsonderzoek over de (veranderde) invloed van sociale 
herkomst op de onderwijs- en beroepsloopbaan. 

Noten 

* De kern van dit hoofdstuk is verschenen in 'Tijdschrift voor Onderwijsresearch', 23 (1998), pp. 
58-61. 

1. De eerder gebruikte CBS-gegevens afkomstig uit de Volkstelling van 1960, de 
Arbeidskrachtentellingen van 1973, 1977, 1983 en de Enquête beroepsbevolking van 1991 
(Wolbers & De Graaf, 1996 (hier hoofdstuk 2)) zijn met bruikbaar, omdat in deze gegevens geen 
informatie aanwezig is over het ouderlijk sociaal milieu van de respondenten. Daarom wijken we 
hier uit naar andere bestanden, die ieder afzonderlijk te klein, maar gezamenlijk groot genoeg zijn 
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om langetermijnontwikkelrngen m de opbrengsten van diploma's op de Nederlandse arbeidsmarkt 
in kaart te brengen. 

2. Het doel van deze samenvoeging van gegevens was om historische ontwikkelingen in de 
intergenerationele overdracht van statusposities in Nederland vast te stellen. Het initiatief voor 
deze samenvoeging kwam van het zogenoemde 'Utrecht Mobility Seminar', een groep 
Nederlandse mobiliteitsonderzoekers die in de eerste helft van de jaren tachtig werkzaam was aan 
de Rijksuniversiteit Utrecht Het samengestelde gegevensbestand is gebruikt in een reeks van 
publicaties (bijvoorbeeld Ganzeboom, Luijkx, Dessens, De Graaf, De Graaf, Jansen & Ultee, 
1987, Ganzeboom & De Graaf, 1989; De Graaf & Luijkx, 1992, Van der Ploeg, 1992, De Graaf 
& Ganzeboom, 1993). 

3. Voor personen met alleen lager onderwijs of met een LBO/MAVO-opleiding hebben we 
aangenomen dat zij op 15-jange leeftijd op de arbeidsmarkt zijn gekomen. Voor personen met een 
MBO-, HAVO- of VWO-opleiding is die leeftijd gesteld op 18 jaar, voor personen met een HBO-
opleiding op 21 jaar en voor personen met een academische opleiding op 24 jaar Uiteraard 
bestaat er veel variatie in de werkelijke leeftijd waarop schoolverlaters de arbeidsmarkt betreden, 
maar we vermoeden dat onze benadering redelijk is. 

4 We geven hier geen vergelijking met de tabellen 2 1 en 2 2 uit Wolbers en De Graaf (1996) (hier 
hoofdstuk 2). 

S. Het hier geschatte model is niet helemaal identiek aan het langetermijnmodel uit Wolbers en De 
Graaf (1996) (hier hoofdstuk 2) In dit hoofdstuk worden lineaire trends geschat, terwijl in 
Wolbers en De Graaf (1996) de opbrengsten van diploma's kromlijnig zijn gemodelleerd De 
reden hiervoor is dat in de andere twee modellen van dit hoofdstuk geen kromlijnige trends 
kunnen worden geschat vanwege een sterke samenhang tussen de predictoren Omwille van de 
vergelijkbaarheid zijn de langetermijnontwikkelingen in alle modellen lineair geschat 
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Hoofdstuk 4 

Ontwikkelingen in de opbrengsten van diploma's op de 
arbeidsmarkt: structurele veranderingen én 
veranderde samenhang?* 

Summary 

In this chapter we examine whether decreasing occupational returns to educational 
credentials can simply be explained by changes in the composition of the labour force 
according to educational attainment and level of occupation (structural changes), or that 
these also should be attributed to shifted preferences of employers and employees which 
modify the net association between schooling and level of occupation. In order to answer 
this question we used data from the 1960 Census and four Labour Force Surveys held 
in 1973, 1977, 1985, and 1991. A loglinear analysis showed that the net association 
between education and occupation has increased since I960. We conclude that the 
process of credential inflation is not only the result of structural changes, but also the 
outcome of shifted preferences of both employers and employees. These shifted 
preferences are largely connected with the business cycle: in times of high unemployment 
levels employers increasingly select employees on education. We also found some 
support for the modernisation theory, but as soon as we account for the business cycle 
the impact of modernisation becomes non-significant. 

4.1 Inleiding en probleemstelling 

Uit verschillende onderzoeksbevindingen blijkt dat in Nederland de aansluiting tussen 
onderwijs en arbeid is veranderd in de twintigste eeuw (Huijgen, 1989; Van der Ploeg, 
1993; Wolbers & De Graaf, 1996 (hier hoofdstuk 2)). Diploma's zijn minder waard 
geworden, een toenemend aantal werknemers bezet nineties die in vergelijking met het 
genoten onderwijs een te laag niveau hebben, en hoger opgeleiden verdringen minder 
geschoolden naar steeds lagere nineties en zetten hen in tijden van hoge werkloosheid 
zelfs letterlijk aan de kant. Diploma-inflatie, onderbenutting en verdringing zijn 
maatschappelijk ongewenst wanneer het economisch rendement van het onderwijs 
daardoor vermindert (OSA, 1994). Men gaat steeds langer naar school zonder dat dit een 
evenredige bijdrage levert aan het nationaal product (Dronkers, 1988). Ook op 
individueel niveau zijn deze ontwikkelingen nadelig, omdat veel hoogopgeleiden geen 
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passende functie kunnen uitoefenen en daardoor gefrustreerd raken (Burns, 1983). 
De waargenomen veranderingen in de opbrengsten van diploma's kunnen worden 

verklaard door twee ontwikkelingen (Huijgen, 1989, p. 40). In de eerste plaats zijn 
structurele ontwikkelingen op de arbeidsmarkt van belang. De Nederlandse 
beroepsbevolking heen een steeds hoger opleidingsniveau gekregen (onderwijsexpansie) 
en tegelijkertijd is de beroepsarbeid opgewaardeerd (regradatie). Wanneer de 
opwaardering van de beroepsarbeid de onderwijsexpansie niet kan compenseren, 
verminderen de opbrengsten van diploma's. In de tweede plaats kunnen er 
ontwikkelingen in de samenhang zijn geweest. De samenhang tussen onderwijs en arbeid 
geeft aan hoe sterk de voorkeuren van werkgevers voor personen met een bepaald 
onderwijsniveau zijn en hoe sterk die van werknemers met een gegeven onderwijsniveau 
voor beroepen met een bepaald functieniveau. Goed zicht op de ontwikkelingen in de 
samenhang krijgt men pas wanneer er rekening wordt gehouden met de invloed van de 
structurele ontwikkelingen.1 

In dit hoofdstuk verklaren we veranderingen in de opbrengsten van diploma's op 
de Nederlandse arbeidsmarkt sinds 1960, waarvoor we zowel structurele ontwikkelingen 
als ontwikkelingen in de samenhang gebruiken. We zijn zo in staat te onderzoeken in 
hoeverre diploma-inflatie het gevolg is van veranderingen in de marginale verdelingen 
van personen over onderwijs- en functieniveau, en in hoeverre van gewijzigde 
voorkeuren van werkgevers en werknemers. Deze verklaringen toetsen we aan de hand 
van gezaghebbende databronnen: de Volkstelling van 1960, de Arbeidskrachtentellingen 
van 1973,1977,1985 en de Enquête beroepsbevolking van 1991. 

4.2 Hypothesen 

Tot op heden heeft het Nederlandse onderzoek naar de aansluitingsproblematiek tussen 
onderwijs en arbeid zich toegespitst op de invloed van structurele ontwikkelingen op de 
waarde van diploma's. De veranderde relatie tussen iemands opleiding en 
arbeidsmarktpositie wordt verklaard uit het feit dat de opwaardering van de 
beroepsarbeid de onderwijsexpansie niet heeft kunnen bijbenen (Huijgen, 1989). 
Schoolverlaters zijn over steeds betere papieren gaan beschikken om hoge functies uit 
te oefenen, maar de arbeidsmarkt heeft niet kunnen voorzien in voldoende vraag. 

Bij deze redenering past het idee van baancompetitie (Thurow, 1975) dat zegt dat 
de aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt kan worden benaderd door twee 
rijen te onderscheiden. In de ene rij zijn werkzoekenden geordend op basis van hun 
behaalde kwalificaties, in de andere banen op basis van hun niveau. Werkzoekenden 
proberen een zo hoog mogelijke functie te bemachtigen, terwijl werkgevers zo hoog 
mogelijk opgeleiden in dienst willen nemen. Werkgevers beschouwen het 
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onderwijsniveau immers als een aanwijzing voor productiviteit en trainbaarheid (Arrow, 
1973). Het gevolg is dat de beste posities terechtkomen bij de hoogst opgeleiden. 
Onderwijs wordt daarom ook wel een positioneel goed genoemd (Hirsch, 1977; Ultee, 
1978). Hoewel de arbeidsmarkt ingewikkelder in elkaar zit dan hier geschetst, geeft deze 
eendimensionale benadering een helder inzicht in het verschijnsel diploma-inflatie. De 
relatie tussen onderwijs en beroepsarbeid kent niet alleen een verticale hiërarchie, zoals 
duidelijk wordt uit beroepsspecifieke opleidingseisen en horizontale differentiatie in het 
onderwijs. De verticale ordening is echter in veel opzichten doorslaggevend zoals blijkt 
uit de grote voorsprong die hoger opgeleiden hebben. Werkloosheidsrisico, 
beroepsstatus, inkomensniveau, rechtszekerheid en arbeidssatisfactie hangen alle sterk 
samen met het onderwijsniveau, en met name de geringere kans op werkloosheid voor 
hoger opgeleiden is een sterke aanwijzing voor de empirische houdbaarheid van het 
baancompetitiemodel. 

Het door het baancompetitiemodel veronderstelde mechanisme leidt tot een 
eerste, structurele verklaring voor de verminderde opbrengsten van diploma's. 
Verondersteld wordt dat werkgevers een gelijkblijvende voorkeur hebben voor hoger 
opgeleiden, maar dat de discrepantie tussen de groei van de onderwijsdeelname en de 
opwaardering van de beroepsarbeid ertoe heeft geleid dat de absolute waarde van 
diploma's is verminderd. 

Daarnaast is het mogelijk dat het allocatiemechanisme zelf is veranderd in de 
loop van de tijd. Personen met meer kwalificaties zullen altijd een grotere kans houden 
in een hoge functie terecht te komen dan individuen met minder opleiding, maar de 
omvang van hun voorsprong op de lager opgeleiden kan variëren. Er zijn verschillende 
argumenten om te veronderstellen dat de samenhang tussen onderwijs- en beroepsniveau 
is veranderd. 

In het sociale stratificatie-onderzoek wordt uitgegaan van een historische 
ontwikkeling in het verdelingsregime van moderne, (post-)industriële samenlevingen 
(Blau & Duncan, 1967; Treiman, 1970). De modemiseringshypothese zegt dat 
samenlevingen zich steeds sterker laten karakteriseren door doelmatige selectieprocessen 
die niet langer plaatsvinden op basis van toegeschreven ('ascribed') kenmerken zoals 
milieu van herkomst, ras en godsdienstige groepering. In plaats daarvan berust de 
toewijzing van schaarse goederen (zoals het bereikte beroep) op verworven ('achieved') 
kenmerken. Volgens deze hypothese is in een moderne, meritocratische samenleving het 
opleidingsniveau het belangrijkste selectiecriterium geworden. Dit is te onderbouwen 
met hypothesen over het arbeidsmarktgedrag van werknemers en werkgevers (De Graaf 
& Luijkx, 1992, p. 414). De arbeidsmarkt is voor te stellen als een confrontatie tussen 
werknemers die investeren in onderwijs en andere vaardigheden en werkgevers die op 
zoek zijn naar productief personeel. Werknemers proberen een zo hoog mogelijke 
opleiding te bereiken om sociaal-economisch succes te bewerkstelligen, terwijl 
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werkgevers diploma's gebruiken om iemands productiviteit in te schatten. Beide 
strategieën leiden ertoe dat de moderne samenleving een steeds sterkere samenhang kent 
tussen onderwijs en beroepsarbeid. 

Een tweede reden om te veronderstellen dat de samenhang tussen onderwijs en 
beroepsarbeid is veranderd, vloeit voort uit de invloed van conjuncturele ontwikkelingen. 
Er wordt wel gesteld dat werkgevers strengere opleidingseisen opleggen aan sollicitanten 
naarmate het aanbodoverschot op de arbeidsmarkt toeneemt (Van Hoof, 1987, p. 116; 
Huijgen, 1989, p. 42; Teulings, 1990, p. 181; Batenburg & De Witte, 1995, p. 98). Dit 
brengt met zich mee dat de samenhang tussen onderwijs en arbeid toeneemt in tijden van 
laagconjunctuur. Tegen deze veronderstelling over veranderde voorkeuren van 
werkgevers is in te brengen dat werknemers weleens onverschilliger kunnen worden in 
perioden van hoge werkloosheid. Hoger opgeleiden die als gevolg van een 
aanbodoverschot op de arbeidsmarkt geen werk op niveau kunnen vinden, zullen hun 
eisen bijstellen en uitwijken naar lagere nineties in plaats van langer door te zoeken naar 
een baan op niveau. Er is aangetoond dat deze strategie vruchten afwerpt: onderbenutte 
uitreders maken de opgelopen achterstand vaak goed tijdens hun verdere loopbaan 
(Dekker, De Grip & Heijke, 1995; Wolbers & De Graaf, 1998 (hier hoofdstuk 5)). 

4.3 Gegevens en operationaliseringen 

In dit hoofdstuk maken we gebruik van bevolkingssurveys met omvangrijke 
steekproeven die (onder meer) als doel hadden het arbeidsaanbod in Nederland in kaart 
te brengen. We beschikken over gegevens uit de Volkstelling (VT) van 1960, de 
Arbeidskrachtentellingen (AKT) van 1973,1977,1985 en de Enquête beroepsbevolking 
(EBB) van 1991.2 Deze vijf bevolkingssurveys zijn samengevoegd tot één 
gegevensbestand. Hiertoe zijn de surveys zo veel mogelijk vergelijkbaar gemaakt.3 Het 
gegevensbestand bevat informatie over de werkzame beroepsbevolking in loondienst in 
de leeftijd van 15 tot en met 64 jaar. In totaal analyseren we gegevens over 371.127 
respondenten. 

Het onderwijsniveau is geoperationaliseerd aan de hand van de Standaard 
Onderwijslndeling (SOI) opgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS, 
1987). We onderscheiden de volgende opleidingscategorieën: 1. lager onderwijs (LO); 
2. voortgezet onderwijs, lagere trap (LBO/MAVO); 3. voortgezet onderwijs, hogere trap 
(MBO/HAVO/VWO); 4. hoger onderwijs, eerste fase (HBO) en 5. hoger onderwijs, 
tweede fase (WO). 

Het niveau van een baan drukken we uit met behulp van de functieniveau-
indeling van Huijgen (zie bijvoorbeeld Huijgen, Riesewijk& Conen, 1983,pp. 161-162). 
We kiezen voor deze indeling om zo goed mogelijk aan te sluiten bij het onderzoek van 
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Huijgen en zijn collega's naar de kwalitatieve structuur van de werkgelegenheid. Huijgen 
heeft de functieniveau-indeling geconstrueerd op basis van het niveau van de voor 
beroepen vereiste kwalificaties. Gebruik makend van een aantal kenmerken, zoals de 
aanleertijd, de noodzakelijk geachte scholing en zelfstandigheid voor een adequate 
beroepsuitoefening, is aan beroepen een functieniveau toegekend. Dit is gedaan voor alle 
beroepen die voorkomen in de 4-cijferige beroepenclassificatie van het CBS (CBS, 1984) 
en die worden uitgeoefend door personen in loondienst.4 In totaal zijn er zeven 
functieniveaus onderscheiden: 1. ongeschoolde beroepen (met zeer eenvoudig werk en 
eenvoudige instructies waarvoor geen of weinig inzicht en overleg is vereist); 2. 
halfgeschoolde en geoefende beroepen (met eenvoudig werk en weinig ingewikkelde 
instructies waarvoor enig inzicht en overleg nodig is); 3. en 4. geschoolde beroepen (met 
enigszins tot vrij ingewikkeld werk waarvoor inzicht, overleg en theoretische kennis is 
vereist; voor niveau 4 is, in vergelijking met niveau 3, niet alleen meer gerichte 
vakscholing, maar ook aanmerkelijk meer praktische ervaring vereist); S. 6. en 7. 
gespecialiseerde tot zeer gespecialiseerde beroepen (waarbij de aard van het werk varieert 
van ingewikkeld met een aanzienlijke kennis van de theorie tot het wetenschappelijke 
niveau). 

Een nadeel van deze objectieve indeling van functieniveaus zou kunnen zijn dat 
ze geen rekening houdt met veranderingen in het functieniveau van beroepen. Men 
beweert wel dat het verschijnsel dat gelijke beroepen tegenwoordig door hoger 
opgeleiden worden uitgevoerd, is veroorzaakt door het feit dat die beroepen moeilijker 
zijn geworden (Halaby, 1994). Dit standpunt veronachtzaamt echter dat mensen langer 
in het onderwijs blijven vanwege het feit dat een hogere opleiding meer kansen op werk 
en op een hoog inkomen biedt en de kosten van een opleiding relatief laag zijn. 

Om historische veranderingen in de samenhang tussen opleiding en functieniveau 
juist weer te geven, dienen we rekening te houden met verschillen tussen mannen en 
vrouwen. De beroepsbevolking bestaat voor een steeds groter gedeelte uit vrouwen en 
de toegenomen arbeidsmarktparticipatie van vrouwen is grotendeels gebaseerd op 
deeltijdbanen. In deeltijdbanen leveren onderwijskwalificaties minder op dan in 
voltijdbanen het geval is (Groot & Maassen van den Brink, 1996), en de toenemende 
participatie van vrouwen kan leiden tot een afnemende samenhang tussen onderwijs- en 
beroepsniveau. Ook in voltijdbanen lijken de opbrengsten van diploma's voor vrouwen 
lager te zijn dan voor mannen (Wolbers & De Graaf, 1996 (hier hoofdstuk 2)). In de 
komende analyse wordt daarom steeds rekening gehouden met verschillen tussen mannen 
en vrouwen. 

In dit hoofdstuk maken we gebruik van herhaald dwarsdoorsnede-onderzoek om 
historische ontwikkelingen in de waarde van diploma's te bestuderen. We zullen 
rekening houden met de invloed van werkervaring, omdat de leeftijdsverdeling van de 
steekproeven zal fluctueren. In de periode tussen 1960 en 1991 is de omvang van de 
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arbeidsmarktcohorten eerst gestegen en daarna gedaald, en in dezelfde periode zijn ook 
gehuwde vrouwen met kinderen gaan participeren op de arbeidsmarkt. We verwachten 
dat de samenhang tussen onderwijs- en beroepsniveau het sterkst is in het begin van de 
loopbaan en daarom moeten we rekening houden met de veranderende werkervaring van 
de beroepsbevolking. De werkervaring hebben we bepaald aan de hand van het aantal 
jaren dat iemand van school is. Het jaar waarin men is gaan werken is vastgesteld met 
behulp van het geboortejaar en de leeftijd waarop het hoogst bereikte diploma is behaald. 
Voor personen met alleen lager onderwijs of een LBO/MAVO-opleiding hebben we 
aangenomen dat zij op 15-jarige leeftijd het onderwijs hebben verlaten. Voormensen met 
een MBO-, HAVO-, of VWO-opleiding is die leeftijd gesteld op 18 jaar, voor personen 
met een HBO-diploma op 21 jaar en voor academici op 24 jaar. Hoewel er veel variatie 
zal zijn in de werkelijke leeftijd van schoolverlating, zijn we van mening dat onze 
inschatting redelijk is, vooral voor mannen. Voor vrouwen is het minder voor de hand 
liggend het aantal jaren werkervaring te bepalen aan de hand van de leeftijd, maar in de 
grootschalige CBS-onderzoeken is geen informatie aanwezig over de werkelijke 
werkervaring. 

Tabel 4.1 De onderwijsverdeling van de beroepsbevolking in loondienst, 1960-1991 

onderwijsniveau 

lo 
lbo/mavo 
mbo/havo/vwo 
hbo 
WO 

totaal 
N 

1960 

57,5% 
32,7% 

4,8% 
3,8% 
1,2% 

100,0% 
126.253 

1973 

35,9% 
34,1% 
19,9% 
7,6% 
2,5% 

100,0% 
90.533 

1977 

30,1% 
36,3% 
21,6% 

8,9% 
3,1% 

100.0% 
96.150 

1985 

13,8% 
28,4% 
39,0% 
14,1% 
4,6% 

100,0% 
23.088 

1991 

9,6% 
24,8% 
43,2% 
16,0% 
6,3% 

100,0% 
35.103 

Bron: CBS, Volkstelling 1960, Arbeidskrachtentellingen 1973,1977,1985 en Enquête beroepsbevolking 1991, 
eigen berekeningen 

In de tabellen 4.1 en 4.2 zijn de onderwijs- en beroepenverdelingen van de gehele 
beroepsbevolking in loondienst weergegeven voor de periode 1960-1991. Tabel 4.1 laat 
zien dat het gemiddelde opleidingsniveau van de Nederlandse beroepsbevolking in 
loondienst sterk is gestegen in de periode 1960-1991. In 1960 heeft ruim de helft van de 
beroepsbevolking (57,5 procent) niet meer dan lager onderwijs gevolgd, terwijl in 1991 
het percentage mensen dat alleen over lager onderwijs beschikt nog maar 9,6 procent 
bedraagt. Het aandeel van de beroepsbevolking dat op zijn hoogst een diploma in het 
voortgezet onderwijs, lagere trap (LBO/MAVO) heeft voltooid, is tot en met 1977 
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gestegen. Sindsdien is dit percentage gedaald. Momenteel bestaat de beroepsbevolking 
uit een geringer percentage mensen met hooguit LBO of MAVO dan in 1960. Verder is 
het aandeel mensen met een MBO-, HAVO-, of VWO-opleiding gestegen tussen 1960 
en 1991 (van 4,8 procent naar 43,2 procent) en is deze opleidingscategorie de grootste 
geworden. Ten slotte toont tabel 4.1 dat het percentage mensen met een diploma in het 
hoger onderwijs is gegroeid in de afgelopen decennia (voor HBO van 3,8 procent naar 
16.0 procent en voor WO van 1,2 procent naar 6,3 procent). De belangrijkste oorzaak 
voor het toegenomen onderwijsniveau van de beroepsbevolking is cohortvervanging: de 
nieuwkomers op de arbeidsmarkt zijn hoger opgeleid dan de oudere werknemers die de 
arbeidsmarkt verlaten. 

Uit tabel 4.2 is af te lezen dat ook de beroepenstructuur van de Nederlandse 
beroepsbevolking aanzienlijk is veranderd in de periode 1960-1991. In de eerste plaats 
is het aandeel personen dat werkzaam is in ongeschoolde, halfgeschoolde en geoefende 
arbeid (niveaus 1 en 2) gedaald (respectievelijk van 17,7 procent naar 5,8 procent en van 
28.1 procent naar 19,3 procent). In de tweede plaats zijn de percentages voor de 
functieniveaus 3, 4 en 5 min of meer gelijk gebleven in de afgelopen decennia. In de 
derde plaats is het aandeel van de hogere functies (niveaus 6 en 7) gestegen. Voor 
functieniveau 6 geldt een stijging van 6,5 procent naar 15,8 procent en voor 
functieniveau 7 een toename van 1,1 procent naar 6,1 procent. Of de kwalitatieve 
opwaardering van de vervulde functies opweegt tegen de stijging van het 
onderwijsniveau analyseren we in de volgende paragraaf. 

Tabel 4.2 De functieniveaustructuur voor de beroepsbevolking in loondienst, 1960-1991 

functieniveau I960 1973 1977 1985 1991 

1 laag 

2 
3 
4 
5 
6 
7 hoog 

totaal 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
N 126.253 90.533 96.150 23.088 35.103 

Bron: CBS, Volkstelling 1960, Arbeidskrachtentellingen 1973,1977,1985 en Enquête beroepsbevolking 1991, 
eigen berekeningen 

17,7% 
28,1% 
17,5% 
17,0% 
12,1% 
6,5% 
1,1% 

10,4% 
25,3% 
17,8% 
20,2% 
13,4% 
9,6% 
3,2% 

10,2% 
24,8% 
18,0% 
19,8% 
13,7% 
9,8% 
3,6% 

7,7% 
20,6% 
17,8% 
23,7% 
13,4% 
10,7% 
6,1% 

5,8% 
19,3% 
15,6% 
22,8% 
14,6% 
15,8% 
6,1% 
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4.4 Analyse en resultaten 

4.4.1 Diploma-inflatie op de Nederlandse arbeidsmarkt 
Voordat we ertoe overgaan de veranderingen in de netto samenhang tussen onderwijs en 
arbeid vast te stellen, beschrijven we de ontwikkelingen in de opbrengsten van diploma's 
op de Nederlandse arbeidsmarkt. We kijken naar twee momenten in de beroepsloopbaan: 
meteen na intrede op de arbeidsmarkt (O-S jaar na schoolverlating) en na een aantal jaren 
arbeidsmarktervaring (10-15 jaar na schoolverlating). Figuur 4.1 geeft het gemiddelde 
functieniveau van mannen weer die op het moment van ondervraging maximaal 5 jaar 
werkervaring hadden, terwijl figuur 4.2 dezelfde gegevens laat zien voor mannen van wie 
mag worden verwacht dat zij een meer uitgekristalliseerde loopbaan hebben. 

totaal lo lbo/mavo mbo/havo/vwo hbo wo 
opleidingsniveau en jaar 

Figuur 4.1 De opbrengsten van diploma 's op de arbeidsmarkt voor mannen in loondienst 
0-5 jaar na schoolverlating, 1960-1991 
Bron: CBS, Volkstelling 1960, Arbeidskrachtentellingen 1973,1977,1985 en Enquête beroepsbevolking 1991, 
eigen berekeningen 

62 



Structurele veranderingen én veranderde samenhang? 

Uit figuur 4.1 blijkt dat bij intrede op de arbeidsmarkt het gemiddelde functieniveau van 
de mannelijke beroepsbevolking in zeer geringe mate is gestegen tussen 1960 en 1991. 
Blijkbaar hebben de nieuwkomers nauwelijks geprofiteerd van de opwaardering van de 
beroepsarbeid. Hiermee sluiten we aan bij de bevindingen van Huijgen e.a. (1983). De 
geringe stijging bij intrede op de arbeidsmarkt staat in schril contrast tot de daling in het 
gemiddelde functieniveau van alle afzonderlijke onderwijsniveaus. Intredende mannen 
met alleen lager onderwijs zijn er in de periode 1960-1991 ongeveer 0,2 punten op 
achteruit gegaan. De waarde van een diploma op LBO/MAVO-niveau is met ongeveer 
0,8 punten gedaald, diploma's op MBO/HAVO/VWO-niveau met 1,1 punten, diploma's 
op HBO-niveau met 0,4 punten en diploma's op WO-niveau met 0,5 punten. In 
overeenstemming met het baancompetitiemodel is dat de opbrengsten van de lagere 
diploma's het sterkst zijn gedaald. Dat personen met alleen lager onderwijs er wat betreft 
functieniveau niet op achteruit zijn gegaan, vormt overigens geen weerlegging van dit 
model. Mensen zonder diploma's worden niet naar lagere functies verdrongen - die zijn 
er immers niet -, maar naar werkloosheid of naar een positie buiten de arbeidsmarkt. We 
concluderen dat de onderbenutting van schoolverlaters aanzienlijk is. 

totaal lo lbo/mavo mbo/havo/vwo hbo wo 
opleidingtniveau an jaar 

Figuur 4.2 De opbrengsten van diploma 's op de arbeidsmarkt voor mannen in loondienst 
10-15 jaar na schoolverlating, 1960-1991 
Bron: CBS, Volkstelling I960, Albeidskrachtentellmgen 1973,1977,1985 en Enquête beroepsbevolking 1991, 
eigen berekeningen 
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Figuur 4.2 laat zien dat het gemiddelde functieniveau van mannen die al minstens 10 jaar 
op de arbeidsmarkt zijn, een vol punt is gestegen in dertig jaar tijd. In tegenstelling tot 
de nieuwkomers op de arbeidsmarkt hebben zij wel geprofiteerd van de veranderde 
beroepenstructuur. Daarmee ondersteunen we het idee dat onderbenutting (gedeeltelijk) 
kan worden goedgemaakt gedurende de beroepsloopbaan. Ook voor de gevestigden geldt 
echter dat de opbrengsten van diploma's in de loop van de tijd zijn gedaald. Met 
uitzondering van opleidingen op L O en HBO-niveau - die niet zijn gedevalueerd - geldt 
dat diploma's in 1991 tot lagere functies leiden dan in 1960. 

totaal lo lbo/mavo mbo/havo/vwo hbo wo 
opleidingsniveau on jaar 

Figuur 4.3 De opbrengsten van diploma's op de arbeidsmarkt voor vrouwen in 
loondienst 0-5 jaar na schoolverlating, 1960-1991 
Bron: CBS, Volkstelling 1960, Arbeidskrachtentellingen 1973,1977,1985 en Enquête beroepsbevolking 1991, 
eigen berekeningen 

De figuren 4.3 en 4.4 geven de cijfers voor vrouwen weer. Vrouwen blijken gemiddeld 
in wat lagere functies werkzaam te zijn dan mannen, ongeacht het bereikte 
onderwijsniveau. Voor vrouwen geldt evenals voor mannen dat het gemiddelde 
functieniveau is toegenomen, terwijl het niveau per opleidingscategorie is gedaald. Het 
patroon van diploma-inflatie is voor vrouwen dan ook gelijk aan dat voor mannen. 
Schoolverlaters komen, met uitzondering van personen met alleen lager onderwijs, in 
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1991 op een lagere functie terecht dan in 1960. Voor LBO/MAVO is de daling 0,3 
punten, voor MBO/HAVO/VWO 1,2 punten, voor HBO 1,4 punten en voor WO 0,8 
punten. Voor vrouwen die het onderwijs reeds 10-15 jaar hebben verlaten, geldt dat de 
categorie met alleen lager onderwijs in 1991 hetzelfde functieniveau bereikt als in 1960. 
De waarde van een diploma op LBO/MAVO-niveau is met 0,6 punten gedaald, van 
MBO/HAVO/VWO-diploma's met 1,0 punten, van HBO-diploma's met 0,5 punten en 
van doctoraalexamens met 0,2 punten. 

totaal lo lbo/mavo mbo/havo/vwo hbo wo 
opleidingsniveau an jaar 

Figuur 4.4 De opbrengsten van diploma's op de arbeidsmarkt voor vrouwen in 
loondienst 10-15 jaar na schoolverlating, 1960-1991 
Bron: CBS, Volkstelling 1960, Arbeidskrachtentellingen 1973,1977,1985 en Enquête beroepsbevolking 1991, 
eigen berekeningen 

We concluderen dat de opbrengsten van diploma's aanzienlijk zijn afgenomen russen 
1960 en 1991. Dit geldt in het bijzonder voor schoolverlaters, maar ook opwaartse 
mobiliteit maakt dit niet goed en jongere cohorten hebben na tien jaar op de arbeidsmarkt 
nog steeds een aanzienlijke achterstand op oudere generaties. De trend geldt zowel voor 
mannen als voor vrouwen en lijkt zich onverminderd voort te zetten in de jaren negentig. 
De waardevermindering is het sterkst bij de lagere diploma's, wat impliceert dat de 
verschillen tussen de hogere en lagere onderwijsniveaus alleen maar zijn toegenomen in 

65 



Hoofdstuk 4 

de laatste decennia (Wolbers & De Graaf, 19% (hier hoofdstuk 2)). Ondanks de diploma

inflatie blijft het individuele rendement van onderwijs bestaan: het blijft zeer verstandig 

meer onderwijs te volgen dan generatiegenoten (OSA, 1994), zeker zo lang onderwijs 

niet bijzonder kostbaar is. De onderwijsexpansie zal dan ook nog lang niet tot een einde 

komen. 

4.4.2 Gewijzigde voorkeuren 

De volgende vraag die we stellen is of de negatieve ontwikkelingen in de opbrengsten 
van diploma's alleen maar zijn toe te schrijven aan het feit dat de opwaardering van de 
beroepsarbeid de onderwijsexpansie niet heeft kunnen bijbenen. Wellicht worden de 
ontwikkelingen mede bepaald door veranderingen in de voorkeuren van werkgevers en 
werknemers omtrent de allocatie van functies over personen. Zoals is aangegeven, zijn 
gewijzigde voorkeuren slechts vast te stellen door rekening te houden met 
ontwikkelingen in de onderwij sverdeling en veranderingen in de kwalitatieve structuur 
van de werkgelegenheid. Loglineaire modellen bieden in zo'n geval uitkomst. Met 
behulp van deze modellen kunnen verschillen in de marginalen van een (opleiding * 
functieniveau) tabel worden uitgeschakeld. Wat overblijft is de relatieve, netto verdeling 
van personen over nineties. Deze geeft aan welke 'opleiding-functieniveau-combinaties' 
meer of juist minder voorkomen dan op basis van de aantallen in de marginalen mag 
worden verwacht. Een bijkomend voordeel van loglineaire analysetechnieken is dat zij 
uitgaan van een nominaal meetniveau. Hierdoor kunnen we de discussie vermijden of de 
functieniveau-indeling van Huijgen al dan niet van interval meetniveau is (Wennekers, 
1980; Van der Meer, 1993). 

Het type modellen dat we in dit hoofdstuk gebruiken is afkomstig uit het 
onderzoek naar sociale mobiliteit. Het zijn de zogenoemde geschaalde 
associatiemodellen. Het basismodel bij geschaalde associatiemodellen is het model van 
uniforme associatie, dat als volgt kan worden weergegeven (Hout, 1983, p. S3): 

InCF,)-«.-„+«„ + **,*,. 

waar Σμ„ = Σμ2)
= 0; ln(Fy) is de natuurlijke logaritme uit de verwachte celfrequentie 

in rij ι en kolom./'; a,¡ fit de rij marginalen, a2J fit de kolommarginalen; b is de uniforme 
associatieparameter en X¡K¡ = ij (het product van de rij- en kolomscores). Het uniforme 
associatiemodel ontleent zijn naam aan het patroon van logodds ratio's in de tabel. Want 
het model veronderstelt dat de associatieparameter (= logodds ratio) tussen de rij- en 
kolomvariabele steeds hetzelfde (dat wil zeggen uniform) is voor iedere 2*2 subtabel 
die te maken valt uit de oorspronkelijke tabel. Om die reden wordt slechts één algemene 
associatieparameter geschat (b). 
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Een minder snikt model is dat waarbij de uniforme associatieparameter mag variëren 
over de rijen en kolommen van de tabel. In dit zogenoemde rij- en kolomeffect model 
worden de oorspronkelijke schaalwaarden van de opleidings- en fiinctieniveauvariabele 
optimaal herschaald. Uit deze vrije herschaling volgen rij- en kolomparameters. Door de 
optimalisering van de schaalwaarden past het rij- en kolomeffect model over het 
algemeen goed bij de data, maar een dergelijk model heeft als nadeel dat de herschaling 
theorieloos is. Door vooraf theoretisch zinvolle schaalwaarden mee te geven aan de rij
en kolomvariabele kan dit worden voorkomen (zie Hout (1984) en Kalmijn (1994) voor 
toepassingen). In deze studie kiezen we voor deze aanpak en vervangen we de 
oorspronkelijke scores van opleiding (rijvariabele) en functieniveau (kolomvariabele) 
door percentielscores (in proporties). Iedere opleidingscategorie en elk functieniveau 
krijgt een percentielscore toegekend, die aangeeft hoe groot het gedeelte van de 
beroepsbevolking is dat ten hoogste de betreffende opleiding heeft bereikt respectievelijk 
maximaal het betreffende functieniveau uitoefent. Op deze manier kunnen we de 
arbeidsmarkt voorstellen als twee rijen waarin de verdeling van functies over personen 
plaatsvindt op basis van relatieve posities (overeenkomstig het baancompetitiemodel van 
Thurow). Een bijkomend voordeel van deze procedure is dat we de schaalwaarden 
kunnen laten variëren tussen de perioden, en ook tussen mannen en vrouwen en tussen 
ervaringsgroepen. Bij rij- en kolomeffecten is dit onmogelijk, omdat de variatie in de 
herschalingen en de ontwikkelingen in de associatie onontwarbaar worden. 

De goedpassendheid van de geschaalde associatiemodellen bepalen we met 
behulp van de volgende fitmaten: 
- G2 (likelihood ratio); 
- rG2 (percentage reductie in G2 ten opzichte van het basismodel); 
- Δ (dissimilariteitsindex, die aangeeft welk percentage van alle gevallen door het model 
in de verkeerde cel wordt voorspeld). 

De modelselectie van de loglineaire analyse voor de samenhang tussen onderwijs 
en arbeid voor de Nederlandse beroepsbevolking in loondienst in de periode 1960-1991 
staat weergegeven in tabel 4.3. De analyse hebben we uitgevoerd op een tabel met 5 * 
7 * 5 * 2 * 2 cellen (opleiding * functieniveau * periode * sekse * ervaring). De variabele 
werkervaring, of meer correct het aantal jaren na schoolverlating, hebben we 
teruggebracht tot twee categorieën (0-10 jaar en 11 jaar of meer) om het aantal cellen in 
de tabel beperkt te houden. Het aantal cellen bedraagt nu 700 en bij de steekproefomvang 
van 371.127 personen bedraagt de gemiddelde celvulling 530 personen. Slechts 45 van 
de 700 cellen zijn niet gevuld en de resultaten van onze schattingen zullen dus robuust 
zijn. 
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Tabel 4.3 Modelselectie voor de samenhang tussen opleiding en functieniveau voor de 
beroepsbevolking in loondienst, 1960-1991 (N = 371.127) 

model* df TG' 

1. onafhankelijkheid 
2. uniforme associatie 
3. nj- en kolomeffect 
4. geschaalde associatie - percenhelscores constant over P, S en E 
5. geschaalde associatie - percenhelscores vanerend over Ρ 
6. geschaalde associatie - percenhelscores vanerend over Ρ en S 
7. geschaalde associatie - percentielscores vanerend over P, S en E 

213.810* 
22.543* 
14.664* 
57.452' 
55.307* 
54.628* 
54.643' 

480 
479 
471 
479 
479 
479 
479 

0,0 
89,5 
93,1 
73,1 
74,1 
74,4 
74,4 

27,1 
7.2 
5,8 

11,1 
10,6 
10,4 
10,4 

8. 6. + GAPS * Ρ 
9. 6. + GAPS * M 
10. 6. + GAPS*W 
11. 6. + GAPS * M + GAPS * W 

vergelijking tussen de modellen 
I.-2. 
1.-3. 
1.-4. 
1.-5. 
1.-6. 
I.-7. 
6.-8. 
8.-9. 
8.-10 
10.-11. 
10.-12. 
12.-13. 
13.-14. 
14.-15. 
15.-16. 

54.499* 475 74,5 10,3 
54.552* 478 74,5 10,3 
54 511* 478 74,5 10,3 
54.510* 477 74,5 10,3 

12. 10. + GAPS* E 
13. 12. + GAPS· S 

14. 13. +GAPS *W »E 
15 14. + GAPS*W*S 
16. I5. + GAPS*W*E*S 

54 188* 
54.112* 

54.077* 
54.074* 
54.071* 

477 
476 

475 
474 
473 

74,7 
74,7 

74,7 
74,7 
74,7 

10,3 
10,3 

10,3 
10,3 
10,3 

191.267* 
199.146' 
156.358' 
158 503' 
159.182' 
159.167" 

129* 
53* 
12 

1 
323* 

76* 
35' 

3 
3 

V Ρ is période; S is sekse; E is ervaring; GAPS is geschaalde associatie - percentielscores vaneraid over période 
en sekse; M is modemisenngsindex; W is werkloosheidspercentage 
*: significant (p < 0,001) 
Bron: CBS, Volkstelling 1960, Arbeidskrachtentellingen 1973, 1977,1985 en Enquête beroepsbevolking 1991, 
eigen berekeningen 
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In model 1 (onafhankelijkheidsmodel) wordt nagegaan of er samenhang bestaat tussen 
het opleidings- en functieniveau van werkenden. Aan de hand van de fitmaten 
concluderen we dat het onafhankelijkheidsmodel moet worden verworpen. Er bestaat wel 
degelijk een verband tussen opleiding en functieniveau. In model 2 is dit verband 
weergegeven met behulp van een uniforme associatieparameter. De opname van deze 
parameter levert een enorme verbetering op ten opzichte van het 
onafhankelijkheidsmodel. Door gebruik te maken van slechts 1 vrijheidsgraad wordt G2 

van het onafhankelijkheidsmodel met maar liefst 89,5 procent gereduceerd. Tevens zien 
we dat Δ daalt van 27,1 naar 7,2 procent. Model 2 valt te verbeteren door de uniforme 
associatieparameter te variëren over de rijen en kolommen van de tabel (model 3: rij- en 
kolomeffect model). Door de optimalisering van de schaalwaarden past het rij- en 
kolomeffect model vrij goed bij de data (rG2 = 93,1), maar zoals hierboven is 
aangegeven, heeft een dergelijk model als nadeel dat de herschaling theorieloos is. 
Daarom worden in model 4 op percentielscores gebaseerde schaalwaarden voor de 
opleidings- en functieniveauvariabele geïntroduceerd. We laten de percentielscores voor 
opleiding en functieniveau daarbij niet variëren over periode, sekse en ervaring. Ook dit 
geschaalde associatiemodel levert een enorme verbetering op ten opzichte van het 
onafhankelijkheidsmodel. Door gebruik te maken van slechts 1 vrijheidsgraad wordt G2 

met 73,1 procent gereduceerd. Bovendien blijkt het a priori toekennen van 
schaalwaarden door percentielscores goed te werken, want met behulp van deze 
werkwijze benaderen we het optimaal geschaalde rij- en kolomeffect model voor maar 
liefst 78,5 procent (73,1 gedeeld door 93,1). Dit bevestigt onze gedachte dat onderwijs 
een positioneel goed is. De schaalwaarden in model 5 zijn eveneens gebaseerd op 
percentielscores, maar in tegenstelling tot model 4 zijn nu binnen ieder onderzoeksjaar 
percentielscores toegekend. Op deze wijze houden we op een nog meer inhoudelijke 
wijze rekening met de veranderende onderwijs- en beroepenverdeling. Model 5 past beter 
bij de data dan model 4, want G2 van dit model is lager. In model 6 hebben we de 
percentielscores niet alleen tussen de verschillende jaren laten variëren, maar ook tussen 
mannen en vrouwen. Dit hebben we gedaan omdat vrouwen gemiddeld genomen lager 
zijn opgeleid, vaker in deeltijdbanen werken en (mede) daarom in lagere functies 
terechtkomen. Tevens richten de meeste vrouwen zich slechts op een klein gedeelte van 
de arbeidsmarkt (met beroepen als onderwijzeres, verpleegkundige en dergelijke) waarin 
ze nauwelijks concurreren met mannen. We zien dat G2 verder afneemt. Wanneer we er 
ook nog van uitgaan dat schoolverlaters nauwelijks concurreren met 'insiders' op de 
arbeidsmarkt, verkrijgen we model 7. In dit model hebben we de percentielscores 
behalve over periode en sekse ook laten variëren over de hoeveelheid werkervaring van 
individuen. Omdat model 7 slechter bij de data past dan model 6, besluiten we model 6 
als uitgangspunt voor verdere analyse te nemen. 
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Tabel 4.4 Loglineaire parameterschattingen (tussen haakjes standaardfouten) voor de 

samenhang tussen opleiding en functieniveau voor de beroepsbevolking in loondienst, 

1960-1991 (N = 371.127) 

variabele* 

GAPS 
GAPS * Ρ 

1960 
1973 
1977 
1985 
1991 

GAPS · M 
GAPS·W 
GAPS·E 

0-10 jaar 
11+jaar 

GAPS * S 
man 
vrouw 

GAPS * W · E 
0-IOjaar 
11 +jaar 

model 8. 

11,843* 

-
0,314 
0,453* 
1,726' 
0,890' 

(0.047) 

(ref.) 
(0,098) 
(0,0%) 
(0,172) 
(0,140) 

model 11. 

11,080* 

0,074 
0,150' 

(0,058) 

(0,075) 
(0,023) 

model 14. 

11,481* 

0,207' 

-
-0,734' 

-
0,814' 

-
-0,210' 

(0.066) 

(0,018) 

(ref.) 
(0,127) 

(ref.) 
(0,092) 

(ref.) 
(0,035) 

Ί voor de betekenis van de vanabelen verwijzen we naar tabel 4.3 
": significant (ρ < 0,001) 
Bron: CBS, Volkstelling 1960, Arbeidskrachtentellingen 1973,1977,1985 en Enquête beroepsbevolking 1991, 
eigen berekeningen 

Met behulp van model 8 gaan we na of de geschaalde associatieparameter uit model 6 
in de loop van de tijd is veranderd. Op basis van het baancompetitiemodel van Thurow 
verwachten we geen verschillen. Onderwijs is een positioneel goed en daarom zijn 
ontwikkelingen in de opbrengsten van diploma's puur het resultaat van structurele 
ontwikkelingen. Als nu toch zou blijken dat de geschaalde associatieparameter varieert 
over de tijd, dan zijn de voorkeuren van werkgevers en werknemers veranderd. Een 
logodds ratio is immers onafhankelijk van marginale verdelingen in een tabel. Tabel 4.3 
toont dat G2 van model 8 met 129 (54.628 - 54.499) eenheden is afgenomen ten opzichte 
van model 6. Dit is significant bij een verlies van 4 vrijheidsgraden (p < 0,001). Hieruit 
blijkt dat de geschaalde associatieparameter is veranderd in de periode 1960-1991. In 
tabel 4.4 wordt de aard van de verandering weergegeven. In de eerste kolom met 
parameters is de samenhang tussen opleiding en functieniveau voor de verschillende 
jaren weergegeven. In 1960 is de geschaalde associatieparameter gelijk aan 11,843. Dit 
betekent dat een toename in de relatieve onderwij spositi e (uitgedrukt in percentielen) 
gepaard gaat met een lineaire toename in de logodds van een hoge percentielscore in de 
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verdeling van functieniveaus. In de andere jaren is het verband tussen opleiding en 
functieniveau beduidend hoger; in 1973 is de associatie 0,314 punten hoger, in 1977 
0,453 punten, in 1985 1,726 punten en in 1991 0,890 punten. Ontwikkelingen in de 
opbrengsten van diploma's worden blijkbaar niet alleen veroorzaakt door structurele 
veranderingen op de arbeidsmarkt, maar ook door wijzigingen in de voorkeuren van 
werkgevers en werknemers. 

Vervolgens zoeken we uit hoe de ontwikkelingen in de samenhang kunnen 
worden verklaard. Zijn ze het resultaat van veranderingen in het verdelingsregime van 
moderne samenlevingen (modernisering) of van conjuncturele ontwikkelingen op de 
arbeidsmarkt? We gaan dit na in de modellen 9 tot en met 11. In model 9 toetsen we of 
de samenhang tussen opleiding en functieniveau positief samenhangt met de 
modemiseringsgraad van de Nederlandse arbeidsmarkt. De modernisering bepalen we 
aan de hand van de door De Graaf en Luijkx (1992) geconstrueerde modemiseringsindex, 
waarin indicatoren als het nationaal product per hoofd van de bevolking zijn opgenomen. 
De hypothese luidt dat de samenhang tussen onderwijs- en beroepsniveau sterker zal zijn 
in een efficiëntere economie. Hoewel model 9 slechter bij de data past dan model 8 (G2 

= 53; df= 3;p< 0,001), is het een redelijke verbetering ten opzichte van het geschaalde 
associatiemodel waarin geen trend wordt veronderstelt (model 6). Blijkbaar kan het 
moderniseringsproces niet de gehele historische ontwikkeling in de samenhang 
verklaren. 

In model 10 onderzoeken we de hypothese dat de conjuncturele ontwikkelingen 
een rol spelen. Stellen werkgevers strengere opleidingseisen naarmate het aantal mensen 
dat zich aanbiedt op de arbeidsmarkt groter is dan het aantal beschikbare banen? We 
gebruiken het werkloosheidspercentage als indicator voor het aanbodoverschot in de 
betreffende jaren (CBS, 1994). Uit tabel 3 blijkt dat model 10 niet slechter bij de data 
past dan model 8 en beter dan model 9. De conjunctuur heeft blijkbaar een sterkere 
invloed op de samenhang tussen onderwijs- en beroepsniveau dan de modernisering. Dit 
wordt ook duidelijk uit model 11 waarin de modemiseringsindex en het 
werkloosheidspercentage tegelijkertijd zijn opgenomen. In de tweede kolom van tabel 
4.4 is te zien dat beide parameters positief zijn, maar dat alleen het 
werkloosheidspercentage een significante invloed heeft op de samenhang tussen 
opleiding en functieniveau. Deze conclusie is echter voorlopig: de modernisering van de 
arbeidsmarkt is tussen 1960 en 1991 gelijk opgegaan met de werkloosheid, met 
uitzondering van de periode tussen 1985 en 1991 waarin de werkloosheid is gedaald, 
terwijl de productie verder is toegenomen. Ook al omdat we maar vijf observatiejaren tot 
onze beschikking hebben, is het moeilijk te besluiten of de toegenomen samenhang aan 
de modernisering of aan de conjunctuur kan worden toegeschreven. De bevinding dat de 
associatie weer is afgenomen tussen 1985 en 1991 geeft echter aanleiding een lichte 
voorkeur uit te spreken voor de conjunctuurhypothese. 
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In de verdere modellen uit tabel 4.3 gaan we in op verschillen tussen mannen en vrouwen 
en op verschillen tussen personen met weinig en veel werkervaring. Deze modellen 
moeten aangeven of onze geschaalde associatiemodellen aannemelijk zijn. De modellen 
12 en 13 laten zien dat de samenhang tussen onderwijs- en beroepsniveau inderdaad 
varieert tussen de twee ervaringsgroepen en tussen mannen en vrouwen. In model 14 
toetsen we of de conjuncturele ontwikkelingen een invloed hebben op de relatie tussen 
werkervaring en de samenhang tussen opleiding en beroep. Dit vierweg-interactiemodel 
verbetert de modelfit, wat niet geldt als we daarna hetzelfde interactie-effect voor sekse 
toevoegen (model 15). Model 16 is het meest ingewikkelde model; het laat zien dat een 
vijfweg-interactie niet nodig is om de data adequaat te beschrijven. 

De schattingen van de significante interactietermen zijn weergegeven in de laatste 
kolom van tabel 4.4. Allereerst zien we dat de logodds ratio van de samenhang tussen 
opleiding en beroep voor mensen met meer dan tien jaar werkervaring geringer is dan 
voor personen met maximaal tien jaar ervaring (-0,734). Opleiding heeft aan het begin 
van de beroepsloopbaan een sterkere invloed op iemands positie op de arbeidsmarkt dan 
verderop in de carrière. Ook de veronderstelling dat de samenhang tussen opleiding en 
functieniveau voor vrouwen sterker is dan voor mannen wordt ondersteund door dit 
model (0,814). Ten slotte blijkt dat het effect van de conjunctuur op de samenhang tussen 
opleidings- en beroepsniveau minder sterk is voor personen met ruime 
arbeidsmarktervaring dan voor schoolverlaters (-0,210). Deze personen hebben in het 
algemeen een baan van onbepaalde duur en zijn minder kwetsbaar voor conjuncturele 
schommelingen dan nieuwkomers op de arbeidsmarkt. 

Model 14 is ons uiteindelijke model, hoewel het niet voldoet aan de 
conventionele significantìecriteria met betrekking tot goedpassendheid. Het grote aantal 
respondenten maakt het moeilijk een passend model te vinden. Ook om theoretische 
redenen achten we model 14 zeer krachtig. Met behulp van slechts vijf parameters 
kunnen we ontwikkelingen in de samenhang tussen opleiding en functieniveau adequaat 
weergeven (rG2 = 74,7). Daarnaast toont Δ dat het model redelijk goed past. Bijna 90 
procent (100 -10,3) van de gevallen wordt door het model in de juiste cel voorspeld. 

4.5 Samenvatting en conclusie 

In dit hoofdstuk beschrijven en verklaren we ontwikkelingen in de opbrengsten van 
diploma's op de Nederlandse arbeidsmarkt tussen 1960 en 1991. We gebruiken de meest 
betrouwbare gegevens die hierover zijn verzameld, de Volkstelling van 1960 en vier 
arbeidsmarktonderzoeken van het CBS, gehouden tussen 1973 en 1991. De 
ontwikkelingen in de opbrengsten van een diploma lezen we af aan het gemiddelde 
functieniveau dat personen met dat diploma bereiken, waarbij we rekening houden met 
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werkervaring en geslacht. 
In de eerste plaats stellen we vast dat er sprake is van een aanzienlijke diploma

inflatie. Schoolverlaters worden het sterkst getroffen; ondanks hun sterk gestegen 
opleidingsniveau komen ze in 1991 in nauwelijks hogere functies terecht dan in I960. 
Met hetzelfde diploma verwerven zij posities met een aanmerkelijk lager functieniveau. 
Gedurende de beroepsloopbaan maken zij een deel van de achterstand op eerdere 
generaties goed, maar er blijft sprake van onderbenutting. Met hetzelfde diploma zouden 
eerdere generaties aanmerkelijk verder zijn gekomen in hun beroepsloopbaan. 

In de tweede plaats concluderen we dat de belangrijkste reden voor de opgetreden 
diploma-inflatie is gelegen in de ongelijke ontwikkelingen in de onderwijsverdeling en 
in de kwalitatieve structuur van de werkgelegenheid. Omdat de opwaardering van de 
beroepsarbeid geen gelijke tred heeft gehouden met de enorme onderwijsexpansie, is er 
een proces van diploma-inflatie op gang gekomen. Het baancompetitiemodel wordt 
hiermee empirisch ondersteund. Onderwijs is een positioneel goed en de hoogst 
opgeleiden komen het eerst in aanmerking voor de betere banen. Diploma-inflatie is het 
sterkst voor lager opgeleiden. Personen op LBO- en MAVO-niveau worden verdreven 
naar de laagste regionen van de arbeidsmarkt en concurreren daar met personen die in 
het geheel geen diploma's hebben behaald na het lager onderwijs. 

Er zijn twee historische ontwikkelingen in de netto samenhang tussen onderwij s-
en beroepsniveau. De invloed van de conjunctuur blijkt aanzienlijk te zijn. Wanneer het 
aanbodoverschot op de arbeidsmarkt groot is, is de samenhang tussen scholing en 
beroepsniveau sterker. We veronderstellen dat werkgevers strenger zullen selecteren bij 
een groot aanbod. Ook vinden we ondersteuning voor de hypothese die stelt dat de 
modernisering van de arbeidsmarkt een toename in de samenhang tussen opleiding en 
functieniveau met zich meebrengt. Tussen 1960 en 1991 is de samenhang tussen 
onderwijs en arbeid toegenomen, maar het blijkt moeilijk om de invloed van de 
conjuncturele ontwikkelingen en de invloed van de modernisering uit elkaar te houden. 
De conjunctuur heeft zich in dit tijdvak ongunstig ontwikkeld en de arbeidsmarkt is 
verder gemoderniseerd. We vinden echter aanwijzingen dat de invloed van de 
conjunctuur wat sterker is dan die van de modernisering. 

Het principe achter het baancompetitiemodel geldt in het begin van de jaren 
negentig net zoals in de jaren zestig en onderwijs blijft onverminderd een positioneel 
goed. De wedloop tussen hoog en laag opgeleiden om de hogere functies loopt 
tegenwoordig echter nog vaker uit op een overwinning voor de hoog opgeleiden dan 
voorheen al het geval was. Werkgevers zijn blijkbaar steeds sterker gaan selecteren op 
basis van diploma's. De ruime arbeidsmarkt bood hun hiertoe de mogelijkheid, maar ook 
de toenemende nadruk op productiviteit in de moderne, efficiënte arbeidsmarkt zal 
hebben meegespeeld. 
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Onze resultaten suggereren dat laag opgeleiden in dubbel opzicht de dupe zijn geworden 

van de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. In de eerste plaats ondervonden zij altijd al 

de meeste last van een kwalitatieve discrepantie tussen onderwijsexpansie en 

opwaardering van de beroepsarbeid. Die discrepantie is alleen maar toegenomen in de 

laatste decennia. In de tweede plaats zijn werkgevers het onderwijs nog meer dan 

voorheen als selectiecriterium gaan gebruiken. Het ligt voor de hand dat de groter 

wordende verschillen in de opbrengsten van hogere en lagere diploma's de onderwijsrace 

in stand houden of zelfs zullen versterken. 

Noten 

Dit hoofdstuk is als artikel verschenen m 'Mens en Maatschappij', 72 (1997), pp. 263-283. Mede

auteurs zijn Paul M. de Graaf en Wout С. Шее. 

Het hier gemaakte onderscheid tussen structurele ontwikkelingen in de onderwijs- en 

beroepenstructuur en de samenhang tussen onderwijs en arbeid is analoog aan het onderscheid tussen 

structurele en circulatie mobiliteit zoals dat wordt gemaakt in de analyse van sociale 

mobiliteitstabellen (Hout, 1983; Ganzeboom & De Graaf, 1983). 

Voor het beschikbaar stellen en analyseerbaar maken van de gegevens danken we het Centraal Bureau 

voor de Statistiek, de Organisatie voor Strategisch Arbeidsmarktonderzoek, het Steinmetz Archief, 

het Wetenschappelijk Statistisch Agentschap, Fred Huijgen, Ruud Luijkx, Jeroen Smits en Theo van 

der Weegen. De gegevens uit de VT60 betreffen een steekproef die getrokken is uit het databestand 

dat bij het Steinmetz Archief aanwezig is. Voor de steekproef is iedere 22ste respondent getrokken. 

De gegevens uit de AKT85 zijn gebaseerd op een 30% steekproef uit de oorspronkelijke tellingen. 

Hoewel de gegevens met hetzelfde doel zijn verzameld, bleken de verschillende onderzoeken niet 

zonder meer vergelijkbaar met elkaar. Allereerst verschilt de wijze van steekproeftrekking over de 

verschillende jaren en is de definitie van de beroepsbevolking meerdere keren veranderd. Zo wordt 

in de VT60 een striktere definitie van de beroepsbevolking gehanteerd dan in de AKT's en de EBB. 

Om tot de beroepsbevolking van 1960 te behoren moest men minimaal IS uur (onderwijzend 

personeel mmimaal 8 uur) m de weck werken. Voor de andere jaren geldt een dergelijk criterium niet. 

Toch denken we dat dit 15-uurscntenum geen ernstige gevolgen heeft voor de analyse, omdat 

deeltijdbanen nog maar nauwelijks bestonden in 1960 (Van den Bom & Van Ours, 1992). In 1981 is 

de definitie van de beroepsbevolking opnieuw gewijzigd. Met betrekking tot de AK.T85 en de EBB9I 

betekent dit dat men 1) actief moest zoeken naar en 2) direct beschikbaar moest zijn voor werk om 

binnen te categorie 'met werkzaam' te vallen. Verder is de vraagstelling in de EBB91 anders; mensen 

met een kleme baan worden m vergelijking met de AKT's wel tot de beroepsbevolking gerekend (zie 

ook Mol, Van Ours & Theeuwes (1988) en Hooghiemstra & Niphuis-Nell (1993) voor informatie over 

de defimhewijzigingen van de beroepsbevolking). 

Daarnaast hebben wijzigingen in de onderwijs- en beroepenclassificahe van het CBS 

gedurende de penode 1960-1991 geleid tot enige moeilijkheden bij het vergelijken van de gegevens. 

Vóór 1978 heeft het CBS gebruik gemaakt van onderwijsclassificaties afkomstig uit de VT60 en de 

VT71. Hoewel beide indelingen op elkaar lijken, is de classificatie uit 1971 meer gedetailleerd. Dit 

komt omdat er in de VT71 met een meer uitgebreide vraagstelling is gewerkt In de AKT73 en de 

AKT77 is gebruik gemaakt van de classificatie uit 1971. Sinds 1978 classificeert het CBS 

opleidingsgegevens volgens de Standaard Onderwijslndehng (SOI). Het belangrijkste verschil tussen 
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áas indeling en de oude classificaties betreft het leerlingwezen en de vakbekwaamheid die smds 1978 
als MBO in plaats van LBO worden aangemerkt De meest voorkomende veranderingen zijn 
opgenomen in een schakelschema van het CBS, zodat de onderwijsclassificaties toegepast vóór 1978 
te hercoderen zijn naar de SOI 1978 Ondanks kleine verschillen die blijven bestaan, is vergelijking 
redelijk goed mogelijk 

De problemen rondom de vergelijkbaarheid van de beroepsgegevens zijn te wijten aan de 
wisselende gedetailleerdheid zonder dat de beroepenclassificatie zelf noemenswaardig is veranderd 
in de loop van de tijd Voor de VT60, de AKT73 en de AKT77 hebben we 4-cijfenge 
beroepeninformatie (op het niveau van beroepen), terwijl het CBS voor de AK.T85 en de EBB91 
slechts 3-cijfenge beroepencodes heeft verschaft (op het niveau van beroepsgroepen) 

4 Omdat we in de AKT85 en de EBB9I slechts beschikken over 3-cijfenge beroepencodes 

(beroepsgroepen), levert de toekenning van het functieniveau voor respondenten uit deze 
gegevensbestanden enige moeilijkheden op Iedere beroepsgroep bevat namelijk verschillende 
beroepen die vanéren naar functieniveau Een ¿en op één hercodenng van beroepsgroep naar 
functieniveau is daarom niet mogelijk zonder verlies aan informatie Ook Huijgen is dit probleem 
tegengekomen en hij heeft voor de beroepsgegevens uit de AKT8S een afwijkende functieniveau-
indeling moeten maken (Huijgen, 1989, pp 79-80) Door het bij het CBS opvragen van de feitelijke 
frequenties waarmee beroepen voorkomen binnen iedere beroepsgroep, was het mogelijk het 
gemiddelde functieniveau te bepalen voor alle beroepsgroepen Vervolgens kon na afronding van dit 
gemiddelde functieniveau op het dichtstbijzijnde gehele niveau aan iedere respondent het 
functieniveau van zijn/haar beroepsgroep worden toegekend In dit hoofdstuk gebruiken we de door 
Huijgen ontwikkelde afwijkende functieniveau-indeling voor de AKT85 We passen deze afwijkende 
indeling ook toe op de EBB91, waardoor geen rekening wordt gehouden met veranderingen in de 
beroepen verdeling binnen beroepsgroepen tussen 1985 en 1991 
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Diploma-inflatie en carrièreperspectieven; trends in de 
waarde van diploma's bij opwaartse en neerwaartse 
functiemobiliteit in Nederland tussen 1936 en 1992* 

Summary 

This chapter addresses credential inflation in the Netherlands. We investigate whether 
the rapid educational expansion has had negative consequences for the occupational 
returns to educational credentials. We examine whether credential inflation only took 
place at labour market entry, or during the occupational career as well. In order to 
answer this question we used retrospective life-course data from the 'Netherlands ' 
Family Survey 1992/ 93 ', and analysed the occupational careers of 1,210 respondents 
who entered the Dutch labour market in the period 1936-1992. Our first finding is that 
at labour market entry the returns to educational credentials have decreased in this 
period, and our models show that education can be considered as a positional good. 
Second, we found that schooling affects career opportunities as well: the higher (lower) 
the level of education, the larger the likelihood of upward (downward) mobility. Third, 
we ascertained that during the occupational career education is a positional good too. 
Mobility rates are affected by someone's relative educational position within his or her 
labour market cohort only, but not by the increased educational qualifications of 
newcomers on the labour market. 

5.1 Inleiding en probleemstelling 

De aansluiting tussen onderwijs en arbeid is verslechterd in Nederland. Hoewel het aantal 
hooggekwalificeerde banen in de afgelopen decennia is gegroeid (De Grip, 1986,1987; 
De Grip & Dekker, 1993), valt deze toename in het niet bij de enorme onderwijsexpansie 
die zich heeft voltrokken (CBS, 1994). Op basis hiervan concluderen Huijgen en anderen 
dat er sinds dejaren zestig sprake is van een groeiende discrepantie tussen hetgeen op 
de arbeidsmarkt wordt gevraagd aan kennis en vaardigheden en het aanbod aan 
gekwalificeerd personeel (Conen & Huijgen, 1980; Huijgen, Riesewijk & Conen, 1983; 
Huijgen, 1989). Steeds meer werknemers worden gedwongen banen te aanvaarden die 
van te laag niveau zijn als we rekening houden met de genoten hoeveelheid onderwijs. 
Hierdoor zijn de opbrengsten van alle diploma's op de arbeidsmarkt afgenomen (ook wel 
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diploma-inflatie genoemd) en is er sprake van verdringing van lager geschoolden door 
hoger opgeleiden. 

Nauw verwant aan deze studies is het onderzoek van Van der Ploeg (1992) en 
Wolbers en De Graaf (1996) (hier hoofdstuk 2) waarin langetemüjnontwikkelingen in 
de opbrengsten van diploma's op de Nederlandse arbeidsmarkt in kaart worden gebracht 
Deze onderzoekers richten zich niet alleen op de totale opbrengsten van het onderwijs, 
maar ook op de toegevoegde opbrengsten van diploma's. De toegevoegde waarde van 
een diploma geen aan hoeveel meer iemand terugkrijgt voor een bepaald diploma in 
vergelijking met een ander die dit diploma niet heeft behaald. Uit de analyse van 
Wolbers en De Graaf (1996) - die de periode 1911-1991 bestrijkt - komt naar voren dat 
voor mannen de totale opbrengsten van alle diploma's sterk zijn verminderd, maar dat 
de toegevoegde opbrengsten van verschillende diploma's (MBO/HAVO/VWO versus 
LBO/MAVO en HBO versus MBO/HAVO/VWO) zijn toegenomen. Voor vrouwen zijn 
de opbrengsten van alle diploma's gedaald, maar vooral die in het hoger onderwijs. 

In dit hoofdstuk gaan we na wat de invloed van diploma-inflatie is in 
verschillende fasen van de beroepsloopbaan. We bestuderen de vraag of diploma-inflatie 
de waarde van onderwijskwalificaties vooral bij intrede op de arbeidsmarkt beïnvloedt, 
of ook gedurende latere beroepsveranderingen. Volgens verschillende theorieën, die we 
bespreken in de volgende paragraaf, worden de opbrengsten van diploma's niet zozeer 
bepaald door iemands absolute onderwijsniveau maar eerder door de relatieve positie. 
De positie die iemand inneemt in de onderwij s verdeling binnen zijn of haar 
arbeidsmarktcohort geeft de doorslag. Het ligt voor de hand dat deze relatieve 
onderwij spositie niet alleen de waarde bepaalt van een diploma bij intrede op de 
arbeidsmarkt, maar ook de kans die iemand heeft om van functieniveau te veranderen. 
Volgens deze redenering vindt de concurrentie om een betere baan vooral plaats tussen 
individuen binnen een arbeidsmarktcohort. Degene met de beste kwalificaties binnen een 
bepaald cohort komt het eerst in aanmerking voor een betere positie. Daarnaast is het 
denkbaar dat men gedurende de loopbaan niet alleen met het eigen arbeidsmarktcohort 
wedijvert, maar ook met de (vaak) hoger opgeleide schoolverlaters. In dat geval hangt 
de waarde van iemands diploma af van het onderwijsniveau dat hij of zij heeft in 
vergelijking met dat van nieuwe uitreders op de arbeidsmarkt. 

Voor de beantwoording van onze onderzoeksvraag maken we gebruik van 
levensloopgegevens. Deze gegevens hebben betrekking op een representatieve groep 
individuen afkomstig uit de Nederlandse beroepsbevolking die in de periode 1936-1992 
voor het eerst de arbeidsmarkt heeft betreden. 
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5.2 Hypothesen 

In de moderne samenleving speelt opleiding een centrale rol bij de verdeling van banen 
op de arbeidsmarkt. Volgens Becker (1964) is het menselijk kapitaal bepalend voor de 
arbeidsproductiviteit van een individu. Bij intrede op de arbeidsmarkt is deze 
productiviteit afte lezen aan iemands onderwijskwalificaties. Want diploma's worden 
- bij gebrek aan volledige informatie - beschouwd als een goedkope, maar doelmatige 
manier om iemands productiviteit in kaart te brengen (Arrow, 1973). Volgens het 
baancompetitiemodel van Thurow (1975) plaatsen werkgevers werkzoekenden in een 
wachtrij. De werknemer die de hoogste positie inneemt in deze denkbeeldige wachtrij, 
maakt de meeste kans op de beschikbare baan. De positie van een individu in de wachtrij 
hangt af van de hoeveelheid trainingskosten die een werkgever denkt te moeten maken 
als hij deze werkzoekende in dienst neemt. Hoe hoger de trainingskosten, des te lager de 
relatieve positie. Omdat iemands opleidingsniveau een indicatie vormt voor 
productiviteit en trainingskosten, veroveren de relatief hoogst opgeleiden de beste 
posities in de wachtrij. Dit is het idee dat onderwijs een positioneel goed is (Hirsch, 
1977; Шее, 1978). Aangezien de opwaardering van de beroepsarbeid geen gelijke tred 
heeft gehouden met de toegenomen onderwijsparticipatie, zullen huidige schoolverlaters 
een lagere positie innemen in de wachtrij van banen en vervolgens in een lagere functie 
de arbeidsmarkt binnenstromen dan eerdere schoolverlaters met hetzelfde diploma. Dit 
brengt ons bij de eerste hypothese: 

hypothese la: voor individuen deel uitmakend van meer recente arbeidsmarktcohorten 
zijn de opbrengsten van diploma 's bij intrede op de arbeidsmarkt geringer dan voor 
individuen afkomstig uit oudere arbeidsmarktcohorten. 

De veronderstelling dat onderwijs een positioneel goed is, leidt tot de tweede hypothese: 

hypothese lb: voor individuen deel uitmakend van welk arbeidsmarktcohort dan ook zijn 
de opbrengsten van diploma 's bij intrede op de arbeidsmarkt groter, naarmate de 
relatieve onderwijspositie binnen het cohort hoger is. 

Het in de inleiding genoemde onderzoek naar langetermijntrends in de waarde van 
diploma's in Nederland heeft zich tot nu toe beperkt tot het bestuderen van een 
momentopname tijdens de beroepsloopbaan. In het onderzoek van Huijgen en anderen 
valt deze momentopname voor ieder individu op een ander tijdstip in de loopbaan, 
afhankelijk van de leeftijd van de respondent op het moment van ondervraging. Dit levert 
een diffuus beeld op van historische veranderingen. Daarom corrigeren Van der Ploeg 
(1992) en Wolbers en De Graaf (1996) (hier hoofdstuk 2) voor de hoeveelheid 
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arbeidsmarktervaring van de respondent zodat zij de waarde van diploma's op het 
moment van intrede op de arbeidsmarkt bestuderen voor opeenvolgende cohorten. De 
vraag is echter of diploma-inflatie zich beperkt tot de intrede op de arbeidsmarkt. De 
theorie dat onderwijs een positioneel goed is voorspelt dat de onderwijsexpansie de 
waarde van onderwijskwalificaties ook gedurende de beroepsloopbaan beïnvloedt. 

Uit eerder onderzoek is bekend dat diploma's ook gedurende de beroepsloopbaan 
van belang zijn. In de eerste plaats kunnen we weer uitgaan van de theorie van het 
menselijk kapitaal (Becker, 1964). Volgens deze theorie hebben mensen die hebben 
geïnvesteerd in hun diploma's meer carrièreperspectief. Hoewel werkgevers ook andere 
indicatoren tot hun beschikking krijgen voor de productiviteit dan alleen het 
onderwijsniveau (inzet en ervaring), blijft het onderwijsniveau ook in de verdere 
loopbaan een indicatie van iemands productiviteit, zeker als men van werkgever 
verandert. Daarnaast bieden bijscholing en bedrijfscursussen een grotere kans op 
promotie. Om gelijksoortige redenen voorkomen hogere diploma's in het dagonderwijs 
en verdere investeringen in menselijk kapitaal gedurende de loopbaan neerwaartse 
beroepsmobiliteit. 

In de tweede plaats kan de invloed van diploma's op carrièremobiliteit het gevolg 
zijn van een mogelijk verkeerde inschatting van werkgevers met betrekking tot de 
productiviteit van door hen aangestelde werknemers (Tuma, 198S; Blossfeld, 1986). 
Door onvolledige informatie over werkzoekenden vinden er 'job-person mismatches' 
plaats en baanveranderingen worden gebruikt om deze te herstellen. De kans dat iemands 
productiviteit te laag wordt ingeschat, is uiteraard groter voor hoger opgeleiden. Deze 
mismatch leidt vervolgens tot een grotere kans op opwaartse mobiliteit. Met andere 
woorden: opleiding hangt positief samen met opwaartse baanveranderingen. Omgekeerd 
geldt hetzelfde: neerwaartse mobiliteit is waarschijnlijker wanneer werkzoekenden zijn 
overschat; en deze overschatting is groter naarmate iemands onderwijsniveau lager is. 

Een derde reden waarom diploma's een rol spelen gedurende iemands 
beroepsloopbaan heeft betrekking op de segmentatie van de arbeidsmarkt. Volgens 
Doeringer en Piore (1971) is de arbeidsmarkt op te delen in een interne en externe 
arbeidsmarkt. Verondersteld wordt dat promotiekansen op de interne arbeidsmarkt groter 
zijn dan op de externe arbeidsmarkt. En omdat hoger opgeleiden relatief vaker werkzaam 
zijn op de interne arbeidsmarkt dan personen met geringe onderwijskwalificaties, hebben 
eerstgenoemden een grotere kans op opwaartse mobiliteit. Daarnaast zijn 
arbeidsvoorwaarden zoals ontslagbescherming, senioriteitsprincipes en 
wachtgeldregelingen in het interne segment beter vastgelegd in collectieve 
arbeidsovereenkomsten, waardoor hoger opgeleiden gemiddeld genomen meer behoed 
worden voor neerwaartse mobiliteit dan lager gekwalificeerden. 

Deze drie argumenten leiden tot de volgende hypothese: 
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hypothese 2a: naarmate een individu beschikt over een hoger (lager) onderwijsniveau, 
des te groter is de waarschijnlijkheid van opwaartse (neerwaartse) mobiliteit gedurende 
de beroepsloopbaan. 

Deze theorieën over de waarde van diploma's gedurende de loopbaan zeggen niets over 
historische ontwikkelingen daarin. We vermoeden dat de enorme onderwij sexpansie ook 
gedurende de loopbaan heeft gezorgd voor diploma-inflatie. Hoe hoger het 
opleidingsniveau dat iemand heen binnen zijn of haar arbeidsmarktcohort, des te eerder 
zal hij of zij in aanmerking komen voor opwaartse mobiliteit. De onderwijsexpansie 
beïnvloedt de waarde van diploma's niet alleen via dit cohort-effect, maar ook via een 
periode-effect. Zo veronderstelt Berting (1983) dat de trend naar meer intergenerationele 
mobiliteit in Nederland gepaard is gegaan met een trend naar minder intragenerationele 
beroepsmobiliteit. Deze neerwaartse trend schrijñ Berting toe aan de diploma-inflatie en 
verdringing op de arbeidsmarkt die voortkomen uit het steile gestegen onderwijsniveau 
van de nieuwkomers op de arbeidsmarkt. Voorheen zouden oudere, lager opgeleide 
werknemers de hogere functies nog bereiken door promotie, maar door de 
arbeidsmarktintrede van meer recente, hoger opgeleide schoolverlaters zijn hun kansen 
op opwaartse mobiliteit gedaald. De hoger opgeleide nieuwkomers op de arbeidsmarkt 
nemen de nineties in die oudere, lager opgeleide werknemers aanvankelijk nog in het 
vooruitzicht hadden. De hypothesen 2b en 2c hebben betrekking op dit cohort- en 
periode-effect: 

hypothese 2b: voor individuen uit welk arbeidsmarktcohort dan ook is de 
waarschijnlijkheid van opwaartse mobiliteit groter, naarmate de relatieve 
onderwijspositie binnen het cohort hoger is (cohort-effect). 

hypothese 2c: voor individuen uit welk arbeidsmarktcohort dan ook is de 
waarschijnlijkheid van opwaartse mobiliteit groter, naarmate de relatieve 
onderwijspositie in vergelijking met nieuwe intreders op de arbeidsmarkt hoger is 
(periode-effect). 

We veronderstellen dat de onderwijsexpansie ook een invloed heeft op historische 
ontwikkelingen in de waarde van diploma's voor de kans op neerwaartse mobiliteit. Ook 
hier maken we theoretisch onderscheid tussen een cohort- en periode-effect. We 
verwachten dat hetzelfde diploma voor opeenvolgende cohorten een steeds grotere kans 
op neerwaartse beroepsmobiliteit met zich meebrengt, omdat de relatieve positie die men 
daarmee inneemt binnen het arbeidsmarktcohort achteruitgaat. We verwachten 
daarentegen geen periode-effect. De instroom van hoger opgeleide nieuwkomers op de 
arbeidsmarkt heeft geen invloed op de waarde van diploma's van degenen die al eerder 
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zijn ingetreden. De 'insiders' op de arbeidsmarkt weten hun belangen veilig te stellen 
door beroepsspecifieke vaardigheden aan te leren en degelijke arbeidsvoorwaarden in 
hun collectieve arbeidsovereenkomsten vast te leggen (Lindbeck & Snower, 1988). Deze 
bescherming zorgt ervoor dat een meerderheid van de werknemers alleen dan vrijwillig 
van baan zal veranderen als daar een verbetering aan is verbonden. Dit leidt tot onze 
laatste twee hypothesen: 

hypothese 2d: voor individuen uit welk arbeidsmarktcohort dan ook is de 
waarschijnlijkheid van neerwaartse mobiliteit geringer, naarmate de relatieve 
onderwijspositie binnen het cohort hoger is (cohort-effect). 

hypothese 2e: voor individuen uit welk arbeidsmarktcohort dan ook is er geen effect van 
de relatieve onderwijspositie in vergelijking met nieuwe uitreders op de arbeidsmarkt 
op de waarschijnlijkheid van neerwaartse mobiliteit (periode-effect). 

53 Onderzoeksopzet 

5.3.1 Gegevens en operationalisaties 
We toetsen de hierboven geformuleerde hypothesen door gebruik te maken van 
levensloopgegevens gebaseerd op de Familie-enquête Nederlandse Bevolking 1992/'93 
(Ultee & Ganzeboom, 1993). Het doel van deze enquête was door middel van een 
retrospectief design de levensloop van een representatieve steekproef uit de Nederlandse 
bevolking in kaart te brengen met betrekking tot de onderwijs- en beroepsloopbaan, het 
proces van gezinsvorming, de verhuisgeschiedenis, en tal van andere domeinen. Het 
veldwerk vond plaats tussen mei 1992 en mei 1993. De steekproef werd aselect 
getrokken uit de bevolkingsregisters van een aantal Nederlandse gemeenten. Deze 
gemeenten vormden een steekproef uit alle Nederlandse gemeenten die was 
gestratificeerd naar regio en urbanisatiegraad. In dit hoofdstuk gebruiken we de 
loopbaangegevens afkomstig van 1.000 primaire respondenten en 800 partners.' We 
beperken ons daarbij tot de beroepscarrières van mensen in loondienst die het volledige 
dagonderwijs hebben verlaten en die betrekking hebben op de levensfase van 15 tot en 
met 64 jaar (beroepsbevolking). Carrièremobiliteit lezen we af aan veranderingen in het 
beroepsniveau. Een nadeel van deze keuze is dat mensen er in inkomen op voor- of 
achteruit kunnen gaan en van baan of werkgever kunnen veranderen zonder dat wij ze 
als mobiel registreren. 

We drukken het niveau van een baan uit met behulp van de functieniveau
indeling van Huijgen (Huijgen e.a., 1983, pp. 161-162). Het functieniveau van een 
beroep staat voor de vereiste kwalificaties van een beroep. Op basis van een aantal 
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kenmerken van de beroepsinhoud (aanleertijd, zelfstandig initiatief en noodzakelijk 
geachte scholing voor adequate beroepsuitoefening) is aan alle beroepen die in loondienst 
worden uitgeoefend een functieniveau toegekend. We onderscheiden zeven 
functieniveaus: 1. ongeschoolde beroepen (met zeer eenvoudig werk en eenvoudige 
instructies waarvoor geen of weinig inzicht en overleg is vereist); 2. halfgeschoolde en 
geoefende beroepen (met eenvoudig werk en weinig ingewikkelde instructies waarvoor 
enig inzicht en overleg nodig is); 3. en 4. geschoolde beroepen (met enigszins tot vrij 
ingewikkeld werk waarvoor inzicht, overleg en theoretische kennis is vereist; voor 
niveau 4 is, in vergelijking met niveau 3, niet alleen meer gerichte vakscholing, maar ook 
aanmerkelijk meer praktische ervaring vereist); 5. 6. en 7. gespecialiseerde tot zeer 
gespecialiseerde beroepen (waarbij de aard van het werk varieert van ingewikkeld met 
een aanzienlijke kennis van de theorie tot het wetenschappelijke niveau). 

We bepalen het onderwijsniveau van de respondent aan de hand van de Standaard 
Onderwijslndeling (SOI) opgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS, 
1987). De volgende categorieën worden onderscheiden: 1. lager onderwijs (LO); 2. 
voortgezet onderwijs, lagere trap (LBO/MAVO); 3. voortgezet onderwijs, hogere trap 
(MBO/HAVO/VWO); 4. hoger onderwijs, eerste fase (HBO) en 5. hoger onderwijs, 
tweede fase (WO). 

Door de vereiste kwalificaties van een functie af te zetten tegen het 
onderwijsniveau meten we diploma-inflatie. Diploma-inflatie treedt op wanneer de kans 
op het bereiken van een bepaald functieniveau met een gegeven opleiding daalt in de 
loop van de tijd en uit zich in onderbenutting en verdringing. Men is het er nog niet over 
eens hoe onderbenutting en verdringing moeten worden vastgesteld. Wij gebruiken hier 
een objectieve benadering door aan een beroep een vast functieniveau toe te kennen. Er 
bestaan alternatieve manieren om onderbenutting en verdringing te meten. In de eerste 
plaats wordt wel gekeken naar het gemiddelde opleidingsniveau van de personen die 
werkzaam zijn in een bepaald beroep. Als iemand meer dan een standaardafwijking (of 
een willekeurige andere maat) hoger is geschoold dan dit gemiddelde wordt hij of zij in 
deze benadering als onderbenut beschouwd. Deze benadering is ongeschikt om trends 
in overscholing te bepalen, omdat het percentage onderbenutte personen al bij voorbaat 
vaststaat dankzij de eigenschappen van de normaalverdeling. In de tweede plaats wordt 
wel een vergelijking gemaakt tussen de door werkgevers gevraagde opleiding voor een 
bepaalde functie en de feitelijke genoten opleiding van werknemers in die functie. Bij 
een derde manier om onderbenutting in kaart te brengen wordt juist aan werknemers zelf 
gevraagd of zij overschoold zijn. Het subjectieve karakter van deze twee maten brengt 
met zich mee dat mensen - in het ene geval werkgevers en in het ander geval werknemers 
- zich aanpassen aan wat gewoon is in een functie en niet aan de werkelijk benodigde 
kwalificaties. Het is dan ook niet verwonderlijk dat met de door ons gebruikte objectieve 
benadering meer onderbenutting wordt geregistreerd dan met subjectieve benaderingen 
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(Groeneveld, 1996). Terwijl de subjectieve benadering de hoeveelheid onderbenutting 
onderschat, is het mogelijk dat onze benadering meer onderbenutting laat zien dan er in 
feite is. De objectieve indeling van functieniveaus houdt immers geen rekening met 
mogelijke veranderingen in de kwalificatievereisten van functies (Halaby, 1994). 

In alle modellen houden we rekening met de sociale herkomst van de respondent, 
omdat een deel van de invloed van iemands diploma op zijn of haar beroepsniveau moet 
worden toegeschreven aan een schijnverband: zowel het onderwijsniveau als het 
beroepsniveau worden immers direct beïnvloed door sociale herkomst. Daarom nemen 
we in de analyse het functieniveau van de vader op toen de respondent vijftien jaar oud 
was. Omdat een relatief groot aantal vaders op dat moment niet in loondienst werkzaam 
was (veel boeren en kleine zelfstandigen), kan in eerste instantie geen functieniveau aan 
hen worden toegekend. We hebben besloten deze personen het gemiddelde functieniveau 
mee te geven, zodat we tijdens de analysefase niet te veel respondenten missen. 
Daarnaast hebben we een variabele opgenomen die aangeeft of de vader al dan niet in 
loondienst werkzaam was. 

Andere individuele kenmerken die in de analyse worden gebruikt, zijn: sekse (0 
= man; 1 = vrouw), leeftijd bij intrede op de arbeidsmarkt (in jaren), 
arbeidsmarktervaring (in jaren) en het aantal eerder meegemaakte veranderingen in 
functieniveau. 

Om de geformuleerde hypothesen over de invloed van de onderwijsexpansie op 
de waarde van diploma's te toetsen, moeten we de beoogde cohort- en periodekenmerken 
operationaliseren. In eerste instantie hanteren we het jaar van intrede op de arbeidsmarkt 
als cohortkenmerk. In een statistisch model geeft de term voor de interactie tussen het 
jaar van intrede en opleiding aan in hoeverre de waarde van diploma's varieert tussen 
opeenvolgende arbeidsmarktcohorten. Vervolgens gaan we na of de eventuele verschillen 
tussen cohorten kunnen worden verklaard aan de hand van de opgetreden 
onderwijsexpansie. Op basis van gegevens afkomstig uit grootschalige surveys van het 
CBS (de Volkstelling van 1960, de Arbeidskrachtentellingen van 1973,1977,1985 en 
de Enquête beroepsbevolking van 1991) hebben we voor ieder individu de relatieve 
onderwijspositie binnen zijn of haar arbeidsmarktcohort vastgesteld. Deze 'proxy-
variabele' is gelijk aan de percentielscore (het percentage uit het betreffende cohort dat 
evenveel of minder onderwijs heeft gevolgd) en geeft iemands relatieve onderwijspositie 
binnen het cohort weer die ongewijzigd blijft gedurende de verdere loopbaan. De 
onderwijsexpansie heeft ervoor gezorgd dat individuen uit jongere cohorten lagere 
percentielscores krijgen dan individuen uit oudere cohorten met een gelijk 
opleidingsniveau, zoals figuur S.l laat zien. Voor de operationalisatie van het 
periodekenmerk hebben we een soortgelijke procedure gevolgd. Het verschil is dat nu 
iedere respondent elk jaar opnieuw een percentielscore krijgt toebedeeld die aangeeft wat 
zijn of haar onderwijsniveau is in vergelijking met die van nieuwkomers 
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(schoolverlaters) op de arbeidsmarkt. Door de onderwijsexpansie zal deze laatste 
percentielscore gedurende de loopbaan voortdurend afnemen, wat aangeeft dat men er 
in vergelijking met de jongere cohorten steeds slechter voorstaat wat betreft de relatieve 
onderwij sposi tie. 

Op basis van bovenstaande beslissingen en operatíonalisaties heeft onze analyse 
betrekking op een selectie van 1.210 respondenten. Van deze groep individuen, die in de 
periode 1936-1992 de arbeidsmarkt heeft betreden, analyseren wij ontwikkelingen in de 
waarde van diploma's zowel bij intrede als gedurende latere beroepsveranderingen. 
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Figuur 5.1 De relatieve onderwijspositie bij intrede op de arbeidsmarkt per 
onderwijsniveau, 1936-1992 (in percentielen) 
Bron CBS, Volkstelling 1960, Atbeidskrachtentellingen 1973,1977,1985 en Enquête beroepsbevolking 1991, 
eigen berekeningen 

5.3.2 Analysemethoden 
De analyse die we in dit hoofdstuk uitvoeren is op te splitsen in twee gedeelten met ieder 
een eigen analysetechniek. Allereerst bestuderen we de hoogte van iemands functie
niveau bij intrede op de arbeidsmarkt. We maken dan gebruik van cumulatieve logit 
analyse (Agresti, 1990, pp. 322-331; zie voor een toepassing Wolbers & De Graaf, 1996 
(hier hoofdstuk 2)). Vervolgens wordt mobiliteit geanalyseerd via een dynamische 
aanpak: gebeurtemssenanalyse (Allison, 1984). Gebeurtenissenanalyse is in te delen in 
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discrete en continue duurmodellen. In dit onderzoek gebruiken we een discreet 
duurmodel, omdat baanveranderingen vaak plaatsvinden op discrete tijdstippen, namelijk 
op de eerste dag van de maand. Daarnaast biedt een discreet duurmodel het voordeel dat 
tijdsvariërende (dat wil zeggen over de loopbaan heen veranderende) variabelen 
eenvoudig kunnen worden opgenomen. Een voorbeeld van zo'n tijdsvariërende variabele 
in deze analyse is de relatieve onderwij spositi e in vergelijking met nieuwkomers op de 
arbeidsmarkt. 

In discrete duur gebeurtenissenanalyse worden hazard rates gemodelleerd. Een 
hazard rate h(t) geeft de conditionele waarschijnlijkheid weer dat iemand van 
functieniveau verandert op tijdstip I, gegeven het feit dat dit individu niet al van 
functieniveau is gewisseld vóór tijdstip f. In formulevorm: 

h(t)=P(T = t,\Tít¿ 

Het model kan worden gespecificeerd door middel van een logistisch regressiemodel 
waarin de logjt van h(t) een functie is van een aantal covariaten, die al dan niet 
tijdsvariërend kunnen zijn: 

i-HO ' ^ ™ 

Het verschil met gewone logistische regressie-analyse is dat de structuur van de te 
analyseren datamatrix anders is. In een cross-sectioneel gegevensbestand is de eenheid 
van analyse een respondent, maar bij een levensloopanalyse onderscheidt men voor 
iedere respondent net zo veel rijen in de datamatrix als het aantal periode-eenheden 
(jaren, maanden, et cetera) dat het individu is gevolgd. Het resultaat wordt een persoon
periode datamatrix genoemd. 

5.4 Onderzoeksresultaten 

5.4.1 Intrede op de arbeidsmarkt 
In tabel 5.1 worden de modelschattingen weergegeven die aangeven in hoeverre de 
opbrengsten van diploma's bij arbeidsmarktintrede zijn veranderd in de periode 1936-
1992. Van intrede op de arbeidsmarkt spreken we als men minstens IS maanden het 
volledige dagonderwijs heeft verlaten en de eerste baan minimaal zes maanden heen 
geduurd (Pollaerts, De Graaf & Luijkx, 1997). Voor deze definitie is gekozen om allerlei 
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banen die men op zeer jeugdige leeftijd had (vakantiewerk) en korte, tijdelijke banen in 
het begin van de loopbaan uit te sluiten. 

Tabel 5.1 De waarde van diploma 's bij intrede op de arbeidsmarkt voor personen in 
loondienst, 1936-1992 

model 

jaar van intrede (1936=0) 

1. 

0,0149 
relatieve onderwijspositie (cohort-effect) 
functieniveau vader* 

functieniveau 2 
functieniveau 3 
functieniveau 4 
functieniveau 5 
functieniveau 6 
functieniveau 7 

vader in loondienst 
sekse 
leeftijd intrede 
onderwijsniveaub 

lbo/mavo 
mbo/havo/vwo 
hbo 
WO 

interacties met jaar van intrede 
lbo/mavo 
mbo/havo/vwo 
hbo 
WO 

intercepten 
functieniveau^ 
functieniveau^ 
functieniveauï4 
functieniveauiS 
functieniveauïó 
functieniveau-7 

model Chi' 
df 
aantal uitreders 

2,0068 
0,4414 

2. 

0,0090 

0,0739 (ns) 
0,5896 
1,1215 
0,9878 
1,6486 
2,4820 

-0,0528 (ns) 
-0,3037 

1,6445 
0,0094 (ns) 

-0,2535 (ns) -0,7408 
-1,5038 
-2,1080 
-3,5749 

11 
1 

1.210 

-2,1081 
-2,7638 
-4,3057 

160 
9 

3. 

-0,0254 

-0,0794 (ns) 
0,3097 (ns) 
0,6495 
0,3194 (ns) 
0,6848 
0,9570 
0,0643 (ns) 

-0,1555 (ns) 
0,0758 

0,9774 
1,6590 
4,0808 
5,2782 

0,6715 (ns) 
-1,1024 
-1,9673 
-3,8444 
-4,9998 
-7,3097 

719 
14 

4. 

-0,0120 (ns) 

-0,0868 (ns) 
0,3035 (ns) 
0,6366 
0,3359 (ns) 
0,6656 
1,0039 
0,0739 (ns) 

-0,1510 (ns) 
0,0749 

1,2914 
1,7382 
5,1357 
8,3341 

-0,0109 (ns) 
-0,0051 (ns) 
-0,0306 (ns) 
-0,0732 

0,2948 (ns) 
-1,4739 
-2,3367 
-4,2084 
-5,3700 
-7,7674 

729 : 
18 

5. 

0,0159 

-0,0719 (ns) 
0,3216 (ns) 
0,6594 
0,3173 (ns) 
0,7090 
0,9458 
0,0275 (ns) 

-0,1682 (ns) 
0,0640 

0,4955 
0,6444 
2,6989 
3,6401 

-0,0774 (ns) 
-1,8433 
-2,7043 
45713 
-5,7162 
-7,9884 

704 
14 

1.210 1.210 1.210 1.210 

": functieniveau 1 is referentiecategone 
b: lo is referentiecategone 
(ns):p>0,05 
Bron: Familie-enquête Nederlandse Bevolking 1992/'93, eigen berekeningen 
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In model 1 zijn de intercepten en het effect van het jaar van intrede op de arbeidsmarkt 
geschat. De parameterschattingen voor de intercepten laten niet meer zien dan dat de 
kans zich één niveau hoger te bevinden dan een gegeven functieniveau kleiner is, 
naarmate het gegeven functieniveau hoger is. Het effect van het jaar van intrede is 
positief en bedraagt 0,0149. Dit betekent dat de logodds dat iemand werkzaam is boven 
een gegeven functieniveau ieder jaar met 0,0149 toeneemt. Over de bestudeerde periode 
van 56 jaar impliceert dat een verhoging van de logodds met 0,8344 (56 * 0,0149), wat 
staat voor een kansverhouding van 2,3034 (e0S3u). Meer concreet: jongere cohorten 
hebben de arbeidsmarkt op een hoger niveau betreden dan oudere cohorten. 

In het tweede model wordt nagegaan in hoeverre het functieniveau van de vader, 
het al dan niet in loondienst werkzaam zijn van de vader en het geslacht van de 
respondent van invloed zijn op het functieniveau bij intrede op de arbeidsmarkt. Over het 
algemeen geldt dat het functieniveau bij intrede hoger is, naarmate de vader werkzaam 
is in een beroep met een hoger functieniveau. Er is dus sprake van directe overerving. De 
dummy-variabele die aangeeft of de vader al dan niet in loondienst een beroep uitoefent, 
is niet significant, wat erop wijst dat het toekennen van het gemiddelde functieniveau aan 
vaders die niet in loondienst werkzaam waren weinig vertekening met zich meebrengt. 
Vrouwen bereiken gemiddeld genomen een lager functieniveau bij intrede op de 
arbeidsmarkt dan mannen. De geïmpliceerde kansverhouding bedraagt 0,7381 (e0,3037). 

Het laatstgenoemde effect kan deels worden toegeschreven aan het feit dat 
vrouwen minder onderwijs hebben gevolgd dan mannen; door opname van de leeftijd bij 
intrede en het bereikte onderwijsniveau halveert het sekse-effect en wordt het niet-
significant (model 3). Zowel het onderwijsniveau als de leeftijd bij intrede op de 
arbeidsmarkt - als indicator van ongemeten onderwijskwalificaties - hebben een 
significant positieve invloed op het functieniveau van het eerste beroep. De odds 
werkzaam te zijn boven een gegeven functieniveau is voor academici nagenoeg 200(!) 
keer zo groot als voor personen met alleen lager onderwijs (e5-2782 = 196,0167). Tevens 
blijkt uit model 3 dat het effect van het jaar van intrede negatief wordt wanneer we 
rekening houden met de invloed van onderwijskwalificaties. Bij gelijke opleiding hadden 
de oudere arbeidsmarktcohorten betere mogelijkheden bij hun intrede op de arbeidsmarkt 
dan de jongere. Dit wijst op diploma-inflatie. 

In model 4 zijn interacties van het jaar van intrede met de opleidingsdummies 
toegevoegd. Uit dit model blijkt dat alle diploma's in absolute zin minder waard zijn 
geworden. De vier interactietermen zijn gezamenlijk significant (Chi2 = 729 -719 = 10; 
df= 18- 14 = 4; ρ < 0,05) en hypothese la wordt dus ondersteund. De afzonderlijke 
interactietermen zijn met uitzondering van die voor het wetenschappelijk onderwijs 
echter niet significant, wat de interpretatie bemoeilijkt. 

Hypothese lb die stelt dat onderwijs een positioneel goed is, wordt bevestigd in 
model 5. De parameter voor de relatieve onderwij spositie geeft aan dat binnen ieder 
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arbeidsmarktcohort het functieniveau bij intrede hoger is, naarmate men een hogere 
positie inneemt in de onderwijsverdeling. Een verdere aanwijzing of het onderwijs als 
een positioneel goed is op te vatten, verkrijgt men door de fit van model 5 met die van 
model 4 te vergelijken. Wanneer we het jaar van intrede plus de interacties ervan met de 
onderwijsdummies (model 4) vervangen door de relatieve onderwijspositie (model S), 
verslechtert de fit van het zuiniger model nauwelijks. De daling in CAi2-waarde bedraagt 
25 eenheden, wat significant is bij vier vrijheidsgraden. Dit geeft aan dat het in model 
4 gevonden cohort-effect niet volledig wordt verklaard door de onderwij sexpansie. Ook 
veranderingen in de functieniveaustructuur kunnen verschillen tussen cohorten met zich 
meebrengen. 

5.4.2 Opwaartse en neerwaartse functiemobiliteit 
Zoals gezegd verschilt de datastructuur bij gebeurtenissenanalyse van de gebruikelijke 
statische analyse op cross-sectionele gegevens. De analyse-eenheid in een dergelijke 
analyse is niet een respondent, maar een periode uit het leven van een respondent. Van 
iedere respondent bestaan net zoveel rijen in de (aangepaste) datamatrix als er perioden 
zijn waarin deze persoon at risk is de te onderzoeken gebeurtenis mee te maken. In dit 
onderzoek naar carrièremobiliteit wordt de tijdseenheid in maanden uitgedrukt. Omdat 
iedere respondent elke maand opnieuw van functieniveau kan veranderen, komt deze net 
zo vaak voor in de datamatrix als het aantal maanden dat hij of zij is gevolgd. Het 
resultaat hiervan is dat de te analyseren datamatrix omvangrijk wordt. De afhankelijke 
variabele is de waarschijnlijkheid van een opwaartse respectievelijk neerwaartse 
functieniveauverandering. Deze stellen we afhankelijk van zowel tijdsonafhankelijke 
kenmerken als van tijdsvariërende variabelen. We hebben het onderwijs- en 
functieniveau van de respondent, het aantal jaren arbeidsmarktervaring, de hoeveelheid 
eerder uitgeoefende functieniveaus en de periodekenmerken tijdsvariërend gemeten. Het 
jaar van intrede, sociale herkomst en sekse zijn als tijdsonafhankelijke variabelen in de 
analyse betrokken. 

Voordat we beginnen met het bespreken van de analyse van opwaartse en 
neerwaartse functiemobiliteit, geven we een beschrijving van de carrièreprocessen. 
Figuur 5.2 toont de loopbaanontwikkeling voor vier arbeidsmarktcohorten. Het 
percentage individuen dat bij intrede op de arbeidsmarkt terechtkomt in de 
functieniveaus 5,6 of 7 neemt toe in de loop van de tijd. Dit is in overeenstemming met 
de resultaten die we reeds vonden in model 1 van tabel 5.1. Daarnaast laat de figuur zien 
dat de jongere cohorten gedurende de verdere beroepsloopbaan hun voorsprong 
behouden. Of de carrière-ontwikkeling van de jongere cohorten gunstiger (steiler) 
verloopt dan die van de oudere cohorten is niet eenvoudig op te maken uit de figuur. Een 
modelmatige aanpak zal dit moeten uitwijzen. 
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Figuur 5.2 Het percentage mensen werfoaam in functieniveau 5 of hoger naar het aantal 
jaren arbeidsmarktervaring voor vier arbeidsmarktcohorten 
Bron: Familie-enquête Nederlandse Bevolking 1992/'93, eigen berekeningen 

Tabel 5.2 beschrijft de te analyseren beroepsepisodes per arbeidsmarktcohort. Uit deze 
tabel blijkt dat de 1.210 individuen die in de periode 1936-1992 de arbeidsmarkt hebben 
betreden op het moment van ondervraging in totaal 2.778 functieniveaus hebben 
uitgeoefend. Per persoon betekent dat gemiddeld 2,30 functieniveaus. Er is echter 
variatie tussen de cohorten. Jongere arbeidsmarktcohorten hebben gemiddeld genomen 
minder functieniveaus uitgeoefend dan oudere, maar eerstgenoemden hebben ook minder 
arbeidsmarktervaring. Of er daarom echt systematische verschillen bestaan tussen de 
cohorten, is uit deze tabel niet op te maken. Verder blijkt uit tabel 5.2 dat recente 
arbeidsmarktcohorten iets mobieler zijn dan oudere. Zowel het percentage opwaartse 
functieniveauveranderingen als het percentage neerwaartse functieniveauveranderingen 
neemt toe over de cohorten heen. Ook hier moeten we voorzichtig zijn met de 
interpretatie; er is opnieuw geen rekening gehouden met verschillen in lengtes van 
beroepsloopbanen tussen cohorten.2 
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Tabel 5.2 De beschrijving van de beroepsepisodes per arbeidsmarktcohort 

aantal uitreders 
aantal beroepsepisodes (functieniveaus) 
waarvan: 

opwaartse functieniveauverandenng 
geen functieniveauverandenng 
neerwaartse functieniveauverandenng 
rechts gecensureerde waarnemingen 

gemiddeld aantal functieniveaus 

% opwaartse functieniveauverandenng 
% geen functieniveauverandenng 
% neerwaartse functieniveauverandenng 

1936-'59 

215 
607 

121 
204 
67 

215 

2,82 

30,9 
52,0 
17,1 

arbeidsmarktcohort 
1960-"69 

307 
773 

151 
240 
75 

307 

2,52 

32,4 
51,5 
16,1 

1970-'79 

375 
823 

141 
222 

85 
375 

2,19 

31,5 
49,6 
19,0 

1980-'92 

313 
575 

91 
118 
53 

313 

1,84 

34,7 
45,0 
20,2 

totaal 

1.210 
2.778 

504 
784 
280 

1.210 

2,30 

32,1 
50,0 
17,9 

Bron' Familie-enquête Nederlandse Bevolking 1992/'93, eigen berekeningen 

In de tabellen 5.3 en 5.4 zijn de uitkomsten van onze gebeurtenissenanalyse 
weergegeven. We beginnen met het bespreken van tabel 5.3 waarin de schattingen met 
betrekking tot opwaartse mobiliteit zijn vernield. De risk set beperkt zich tot personen 
van wie het huidige functieniveau niet hoger is dan niveau 6, omdat individuen 
werkzaam in het hoogste functieniveau (niveau 7) niet opwaarts mobiel kunnen zijn. Er 
zijn vijf modellen geschat. Model 1 laat zien dat de waarschijnlijkheid van een overgang 
naar een beroep met een hoger functieniveau positief wordt beïnvloed door het jaar van 
intrede; recente arbeidsmarktcohorten hebben een grotere kans opwaarts mobiel te zijn 
dan oudere. In tegenstelling tot tabel 5.2 is nu wel gecontroleerd voor 
arbeidsmarktervaring; blijkbaar hebben jongere cohorten steilere loopbaanprofielen dan 
oudere cohorten. Daarnaast heeft het functieniveau van de vader een positieve invloed 
op iemands promotiekansen. Het effect van de dummy-variabele die aangeeft of de vader 
van de respondent een zelfstandig beroep uitoefende of in loondienst werkzaam was, is 
niet significant. Het huidige functieniveau van de respondent heeft een negatieve invloed 
op opwaartse beroepsmobiliteit. Er is hier sprake van een plafondeffect; de kans in een 
hoger functieniveau terecht te komen is geringer, naarmate het reeds bereikte niveau 
hoger is. Verder blijkt uit model 1 dat de duur dat men reeds werkzaam is op de 
arbeidsmarkt een negatieve invloed heeft op opwaartse functieniveauwisselingen; het 
aantal uitgeoefende funtieniveaus vertoont daarentegen een positief effect. 
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Tabel 5.3 De waarde van diploma's bij de overgang naar een beroep met een hoger 
functieniveau voor personen in loondienst, 1936-1992 

model 1. 2. 3. 4. 5. 

0,0102 0,0036 (ns) 
relatieve onderwijspositi ie (cohort-effect) 
relatieve onderwijsposrhe (penode-effect) 
functieniveau vader" 

functieniveau 2 
functieniveau 3 
functieniveau 4 
functieniveau 5 
functieniveau 6 
functieniveau 7 

vader in loondienst 
huidige functieniveau* 

functieniveau 2 
functieniveau 3 
functieniveau 4 
functieniveau S 
functieniveau 6 

sekse 
arbeidsmarkt ervaring 
aantal uitgeoefende functieniveaus 
onderwrjsniveaub 

lbo/mavo 
mbo/havo/vwo 
hbo 
W O 

interacties met jaar van 
lbo/mavo 
mbo/havo/vwo 
hbo 
W O 

intrede 

-0,1270 (ns) 
0,0931 (ns) 
0,1564 (ns) 
0,7538 
0,4920 
0,0756 (ns) 
0,0230 (ns) 

-0,7154 
-0,9919 
-1,1248 
-1,7268 
-3,2810 
-0,2739 
-0,0581 
0,1217 

-0,1625 (ns) 
0,0427 (ns) 
0,0481 (ns) 
0,5775 
0,2320 (ns) 

-0,3476 (ns) 
0,0769 (ns) 

-0.7232 
-1,0959 
-1,2923 
-2,2049 
-4,0053 
-0,2333 
-0,0631 
0,1330 

0,1496 (ns) 
0,7050 
1,3273 
1,2915 

-0,1608 (ns) 
0,0414 (ns) 
0,0495 (ns) 
0,5914 
0,2317 (ns) 

-0,3535 (ns) 
0,0768 (ns) 

-0,7277 
-1,0991 
-1,2973 
-2,2233 
40158 
-ОД350 
-0,0627 
0,1345 

-0,0286 (ns) 
0,5535 (ns) 
0,7813 (ns) 
1,2258 (ns) 

0,0069 (ns) 
0,0061 (ns) 
0,0178 (ns) 
0,0042 (ns) 

-0,0086 

-0,1639 (ns) 
0,0466 (ns) 
0,0581 (ns) 
0,5754 
0,2475 (ns) 

-0,3332 (ns) 
0,0758 (ns) 

-0,7223 
-1,0915 
-1,2911 
-2,1928 
-4,0007 
-0,2332 
-0,0651 
0,1332 

0,4178 
1,2457 
2,0456 
2,1462 

-0,0090 (ns) 
0,0005 (ns) 

-0,l639(ns) 
0,0469 (ns) 
0,0584 (ns) 
0,5754 
0,2480 (ns) 

-0,3330 (ns) 
0,0759 (ns) 

-0,7227 
-1,0917 
-1,2914 
-2,1931 
-4,0010 
-0,2325 
-0,0647 
0,1335 

0,4197 
1,2456 
2,0414 
2,1418 

intercept -5,3737 -5,3309 -5,1664 49393 -4,9417 

model Chi2 

àf 
aantal gebeurtenissen 
aantal sub-episodes 

403 
16 

504 
252.855 

466 
20 

504 
252.855 

467 
24 

504 
252.855 

464 
20 

504 
252.855 

464 
21 

504 
252.855 

': functieniveau 1 is referentiecategone 
b: lo is referentiecategone 
(ns)· ρ > 0,05 
Bron: Familie-enquête Nederlandse Bevolking 1992/'93, eigen berekeningen 
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Model 1 laat ten slotte zien dat vrouwen geringere promotiekansen hebben dan mannen. 
Voor dit resultaat zijn verschillende interpretaties te geven. In de eerste plaats zou het 
gevonden verschil een gevolg kunnen zijn van het lagere opleidingsniveau van vrouwen. 
De veronderstelling dat hoger opgeleiden meer opwaarts mobiel zijn (hypothese 2a), 
moet dan opgaan. Hierop komen we terug in model 2. In de tweede plaats zouden 
vrouwen minder vaak carrière maken, omdat zij over het algemeen de arbeidsmarkt 
(gedeeltelijk) verlaten wanneer ze moeder worden (Hooghiemstra & Niphuis-Nell, 1993). 
Om die reden kiezen vrouwen vaak een baan die ook in deeltijd is te vervullen zodat 
gezin en beroepsloopbaan te combineren zijn. Vanuit werkgeversperspectief is een 
soortgelijke redenering op te zetten. Waarom zou een werkgever een vrouw 
carrièreperspectief aanbieden als hij van tevoren toch al weet dat ze de arbeidsmarkt 
verlaat zodra er kinderen komen? 

Door toevoeging van de opleidingsvariabele verkrijgen we model 2. 
Overeenkomstig hypothese 2a blijken individuen met een hoger onderwijsniveau een 
beter perspectief op promotie te hebben dan lager geschoolden. Daarnaast wordt 
duidelijk dat het cohort-effect positief blijft als men rekening houdt met het 
onderwijsniveau van de respondent. Meer recente arbeidsmarktcohorten hebben, ook 
wanneer we rekening houden met hun hogere opleidingsniveau, een grotere kans op 
opwaartse mobiliteit dan oudere cohorten. Eerder zagen we dat recente cohorten bij 
intrede op de arbeidsmarkt meer last hebben van de onderwijsexpansie en met hetzelfde 
diploma lager terechtkomen. Blijkbaar wordt een deel van de aanvankelijke achterstand 
tijdens de verdere loopbaan gecompenseerd. Verder laat model 2 zien dat het effect van 
sekse vrijwel even groot is als volgens model 1. De eerder geopperde verklaring als 
zouden vrouwen minder opwaarts mobiel zijn dan mannen, omdat ze lager zijn opgeleid, 
wordt hiermee ontkracht. 

In model 3 gaan we na of de waarde van diploma's voor de kans op opwaartse 
mobiliteit is veranderd tussen cohorten die op de arbeidsmarkt kwamen tussen 1936 en 
1992. Hiertoe hebben we interacties tussen het jaar van intrede en het onderwijsniveau 
in het model opgenomen. Hoewel de invloed van opleiding op de kans van opwaartse 
mobiliteit is toegenomen, is deze stijging niet significant. 

Om hypothese 2b te toetsen vervangen we deze interactietermen en het 
hoofdeffect van het jaar van intrede door de relatieve onderwijspositie die iemand 
inneemt binnen het cohort (model 4). In tegenstelling tot onze verwachtingen vinden we 
een negatief effect van dit cohortkenmerk: hoe hoger iemands relatieve onderwij spositie 
binnen het arbeidsmarktcohort, des te onwaarschijnlijker is voor hem of haar de transitie 
naar een beroep met een hoger functieniveau. Het resultaat is wel in overeenstemming 
met het cohort-effect zoals gevonden in de eerste drie modellen van tabel 5.3. Omdat 
recente arbeidsmarktcohorten bij hetzelfde onderwijsniveau een lagere relatieve 
onderwij spositie innemen dan oudere cohorten (zie figuur 5.1), is het niet 
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verbazingwekkend dat mensen met een relatief lage onderwij spositi e binnen het cohort 
volgens model 4 meer kans op promotie hebben dan oudere. We opperden al dat jongere 
cohorten, die gezien hun onderwijsniveau de arbeidsmarkt op een lager niveau hebben 
betreden dan de oudere cohorten, dit verlies tijdens de beroepsloopbaan compenseren 
door vaker opwaarts mobiel te zijn. Deze bevinding is in overeenstemming met die van 
Dekker, De Grip en Heijke (1995), die concluderen dat onderbenutte personen een 
grotere kans op opwaartse mobiliteit hebben. Het is echter waarschijnlijk dat deze 
onderzoekers het effect van onderbenutting op mobiliteit overschatten, omdat zij geen 
rekening houden met het functieniveau van de huidige, oorspronkelijke baan. Het spreekt 
vanzelf dat vooral personen in de lagere functieniveaus een grotere kans maken 
onderbenut te zijn. Omdat zij tevens een grotere kans hebben om opwaarts mobiel te zijn, 
zal het verband tussen onderbenutting en opwaartse mobiliteit overschat worden wanneer 
geen rekening wordt gehouden met het niveau van de huidige baan. 

Hypothese 2c zegt dat de kans dat iemand in een gegeven jaar opwaarts mobiel 
is, afhangt van het onderwijspeil van de schoolverlaters in dat jaar. In model 5 wordt 
deze hypothese getoetst door een tijdsafhankelijke variabele toe te voegen die het 
onderwijsniveau van de nieuwe uitreders meet. De invloed van deze variabele is echter 
zeer gering en niet significant. We verwerpen hypothese 2c. Het cohort-effect wordt nu 
ook niet-significant, maar de grootte van het effect verandert niet. Het lijkt erop dat de 
promotiekansen van de 'insiders' op de arbeidsmarkt niet worden beïnvloed door de 
onderwij sexpansie. 

In tabel 5.4 gaan we na hoe groot de invloed is van iemands onderwijsniveau op 
neerwaartse beroepsmobiliteit. Nu zijn individuen die werkzaam zijn in functieniveau 
1 buiten de analyse gelaten; zij kunnen immers niet neerwaarts mobiel zijn. De 
specificatie van de vijf afzonderlijke modellen is overeenkomstig aan die uit tabel 5.3. 
In model 1 zien we dat het jaar van intrede een positief, maar niet-significant effect heeft 
op de waarschijnlijkheid van neerwaartse functiemobiliteit. Respondenten van wie de 
vader in loondienst werkzaam was, hebben een iets grotere kans op neerwaartse mobili
teit, maar het functieniveau van de vader heeft geen effect. De waarschijnlijkheid van 
neerwaartse mobiliteit wordt uiteraard positief beïnvloed door het huidige functieniveau 
van de respondent; hoe hoger het huidige functieniveau, des te groter de kans op 
neerwaartse functieniveauwisselingen. Terwijl vrouwen minder kans hebben op 
opwaartse carrièremobiliteit dan mannen, bestaan er geen sekseverschillen met 
betrekking tot neerwaartse mobiliteit. Ten slotte heeft het aantal jaren 
arbeidsmarktervaring een negatieve en het aantal reeds uitgeoefende functieniveaus een 
positieve invloed op neerwaartse mobiliteit. 
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Tabel 5.4 De waarde van diploma 's bij de overgang naar een beroep met een lager 
functieniveau voor personen in loondienst, 1936-1992 

model 

O.OIll(ns) 0,0054 (ns) 
relatieve onderwijspositie 
relatieve onderwijspositie 
functieniveau vader* 

functieniveau 2 
functieniveau 3 
functieniveau 4 
functieniveau S 
functieniveau 6 
functieniveau 7 

vader in loondienst 
huidige functieniveau11 

functieniveau 3 
functieniveau 4 
functieniveau S 
functieniveau 6 
functieniveau 7 

sekse 
arbeidsmarkt ervaring 

! (cohort-effect) 
! (penode-effect) 

aantal uitgeoefende functieniveaus 
onderwijsniveau' 

lbo/mavo 
mbo/havo/vwo 
hbo 
WO 

interacties met jaar van intrede 
lbo/mavo 
mbo/havo/vwo 
hbo 
WO 

0,0020 (ns) 
-0,0547 (ns) 
-0,1723 (ns) 
-0,0077 (ns) 
-0,1516 (ns) 
0,2024 (ns) 
0,4761 

0,8493 
1,1364 
1,2712 
0,6545 
1,3362 

-0,1952 (ns) 
-0,0901 
0,2480 

0,0211 (ns) 
-0,0044 (ns) 
-0,0699 (ns) 
0,0896 (ns) 

-0,0379 (ns) 
0,4745 (ns) 
0,4384 (ns) 

0,9279 
1,2604 
1,5608 
1,1868 
2,0842 

-0,1730 (ns) 
-0,0872 
0,2181 

-0,4005 
-0,5460 
-1,1624 
-1.4005 

0,0037 (ns) 
-0,0290 (ns) 
-0.0940 (ns) 
0,0981 (ns) 

-0,0532 (ns) 
0,4678 (ns) 
0,4235 (ns) 

0,9318 
1,2646 
1,5894 
1,2010 
2,0661 

-0,1817 (ns) 
-0,0877 
0,2153 

-0,5800 (ns) 
-1,2576 
-0,1282 (ns) 
-1,6882 (ns) 

0,0067 (ns) 
0,0213 (ns) 

-0,0304 (ns) 
0,0095 (ns) 

-0,0150 

0,0215 (ns) 
-0,0161 (ns) 
-0,0742 (ns) 
0,0791 (ns) 

-0,0521 (ns) 
0,4614 (ns) 
0,4278 (ns) 

0,9294 
1,2603 
1,5733 
1,1978 
2,0740 

-0,1780 (ns) 
-0,0865 
0,2175 

0,0391 (ns) 
0,3412 (ns) 
0,0652 (ns) 

-0,0097 (ns) 

-0,0278 
0,0142(ns) 

0,0IS4(ns) 
-0,0251 (ns) 
-0,0820 (ns) 
0,0681 (ns) 

-0,0618 (ns) 
0,4472 (ns) 
0,4248 (ns) 

0,9319 
1,2583 
1,5648 
1,2007 
2,0658 

-0,1652(ns) 
-0,0751 
0,2270 

0,0888 (ns) 
0,3339 (ns) 

-0,0501 (ns) 
-0,1493 (ns) 

intercept -7,2777 -7,2180 -7,0486 -6,7234 -6,7816 

model СУ 
df 
aantal gebeurtenissen 
aantal sub-episodes 

164 
16 

280 
251004 

188 
20 

280 
251004 

196 
24 

280 
251004 

191 
20 

280 
251004 

193 
21 

280 
251004 

': functieniveau 1 is referentiecategone 
b' functieniveau 2 is referentiecategone 
'• lo is referentiecategone 
(ns).,p>0,05 
Bron: Familie-enquête Nederlandse Bevolking 1992/'93, eigen berekeningen 
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In model 2 wordt het onderwijsniveau van de respondenten toegevoegd aan het model. 
Opnieuw blijkt dat diploma's ook tijdens de beroepsloopbaan een sterke invloed hebben. 
Hoe hoger het onderwijsniveau, des te geringer is de kans op neerwaartse mobiliteit. Zo 
is de odds om te wisselen naar een beroep met een lager functieniveau voor 
wetenschappelijk opgeleiden ruim 4 keer kleiner dan voor iemand met alleen lager 
onderwijs (e1,4005 = 4,0572). De opleidingseffecten zijn niet significant veranderd in de 
periode 1936-1992 (model 3). 

Volgens model 4, waarin de effecten van diploma-inflatie meer direct worden 
bestudeerd, vinden we wel een significant cohort-effect. Overeenkomstig hypothese 2d 
blijkt dat de kans op neerwaartse mobiliteit kleiner is voor mensen die een hogere 
relatieve onderwijspositie innemen binnen hun arbeidsmarktcohort. Tevens zien we dat 
door opname van dit cohortkenmerk het opleidingseffect zelf ni et-significant wordt. Dit 
onderstreept nogmaals onze veronderstelling dat het bij de allocatie op de arbeidsmarkt 
niet zo zeer gaat om iemands absolute, maar om iemands relatieve onderwijspositie. 

Ten slotte blijkt uit model 5 dat er geen invloed uitgaat van iemands relatieve 
onderwijspositie in vergelijking met nieuwe uitreders op de arbeidsmarkt op de 
overgangswaarschijnlijkheid van neerwaartse functiemobiliteit. Deze bevinding is in 
overeenstemming met hypothese 2e en laat nogmaals zien dat de beroepsloopbaan van 
de gevestigden niet wordt beïnvloed door het gestegen onderwij speil van de 
nieuwkomers op de arbeidsmarkt. 

5.5 Samenvatting 

In dit hoofdstuk staat opnieuw de aansluitingsproblematiek tussen onderwijs en arbeid 
in Nederland centraal. Uit eerder onderzoek is gebleken dat de wedren tussen het aanbod 
van meer hoger opgeleiden en de vraag naar meer hooggekwalificeerde werknemers is 
gewonnen door het eerstgenoemde proces. De verslechterde aansluiting tussen onderwijs 
en arbeid, die door deze groeiende discrepantie tussen vraag en aanbod is ontstaan, heeft 
ertoe geleid dat werknemers genoodzaakt zijn functies uit te oefenen die wat niveau 
betreft te laag zijn in verhouding tot het door hen gevolgde onderwijs. Als gevolg hiervan 
zijn de opbrengsten van diploma's op de arbeidsmarkt verminderd (diploma-inflatie) en 
er is sprake van verdringing. 

Het kenmerkende van het bestaande onderzoek is dat het proces van diploma
inflatie slechts op één tijdstip gedurende de beroepsloopbaan is vastgesteld, ook al is er 
reden genoeg te veronderstellen dat diploma-inflatie zich kan voordoen tijdens de verdere 
beroepscarrière. In dit hoofdstuk gaan we daarom na in hoeverre het proces van diploma
inflatie de waarde van onderwijskwalificaties niet alleen bij intrede op de arbeidsmarkt 
bepaalt, maar ook gedurende de loopbaan. We bestuderen de invloed van het onderwijs 
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op opwaartse en neerwaartse fiinctiemobiliteit in Nederland in de periode 1936-1992, 
waarbij we gebruik maken van retrospectief verzamelde levensloopgegevens. De 
resultaten hiervan kunnen als volgt worden samengevat. 

Bij intrede op de arbeidsmarkt speelt diploma-inflatie een belangrijke rol. De 
opbrengsten van alle diploma's voor het niveau van het eerste beroep zijn gedaald in de 
periode 1936-1992. Hiermee wordt eerder onderzoek bevestigd, maar de hier gevonden 
trends blijken niet significant, met uitzondering van de afgenomen opbrengsten van een 
opleiding op academisch niveau. We wijten de afwijkende bevindingen aan de 
aanzienlijk geringere omvang van de hier gebruikte gegevens. Wél zijn er aanwijzingen 
dat het onderwijs als een positioneel goed moet worden gezien. De relatieve positie in 
de onderwij s verdeling is belangrijker voor het intredeniveau dan de absolute waarde van 
diploma's. 

Diploma's oefenen ook een sterke invloed uit op intragenerationele 
beroepsmobiliteit. De kans op opwaartse mobiliteit is groter en de kans op neerwaartse 
mobiliteit is geringer als men over hogere diploma's beschikt. Opnieuw vinden we 
aanwijzingen dat vooral de relatieve onderwijspositie van belang is. 
Langetermijnontwikkelingen in de waarde van diploma's met betrekking tot het 
vermijden van neerwaartse mobiliteit kunnen adequaat worden gemodelleerd door ervan 
uit te gaan dat onderwijs een positioneel goed is. Tegengesteld aan onze verwachtingen 
is echter dat de relatieve onderwijspositie bij arbeidsmarktintrede een negatieve invloed 
uitoefent op de waarschijnlijkheid van opwaartse mobiliteit. We schrijven dit toe aan het 
feit dat recente arbeidsmarktcohorten meer promotiekansen hebben dan oudere cohorten. 
De meest aannemelijke verklaring hiervoor is het geringere aanvangsniveau van recente 
arbeidsmarktcohorten. Als men te laag begint in verhouding tot de gevolgde opleiding 
is het gemakkelijker te stijgen dan wanneer men meteen in een geschikte baan 
terechtkomt. 

De laatste bevinding die we hier willen vermelden is dat zittende werknemers 
geen concurrentie lijken te ondervinden van de steeds hoger opgeleide nieuwkomers op 
de arbeidsmarkt. Zowel de kans op opwaartse mobiliteit als de kans op neerwaartse 
mobiliteit hangt niet af van het onderwijspeil van de schoolverlaters. 

Noten 

* Dit hoofdstuk is als artikel verschenen in 'Sociale Wetenschappen', 41 (1998), pp. 1-23. Mede-auteur 
is Paul M. de Graaf. 

1. Met dank aan Henk Hardonk en Horn Pollaerts voor de hulp bij het analyseerbaar maken van de data. 
2. Het is ook mogelijk dat de trend naar meer intragenerationele beroepsmobiliteit is overschat, omdat 

gebruik makend van retrospectieve informatie mobiliteit van langer geleden vaker wordt vergeten (De 
Graaf, Poortman & Ultee, 1996). 
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Opleiding en werkloosheid; over de invloed van 
diploma's op de stromen tussen werk en 
werkloosheid* 

Summary 

It is known that lower educated people have higher unemployment rates than higher 
educated ones. A possible explanation of this finding is job competition: employers 
prefer higher over lower educated workers for jobs that were previously occupied by 
lower educated employees. As a consequence, the lowest educated become 
unemployed. In this chapter we investigate the relationship between education and 
unemployment in a dynamic way. The question is to what extent probabilities of 
unemployment and regaining employment vary with educational level? In order to 
answer this question we used Dutch panel data with information on shifts in labour 
market positions of more than 10,000 respondents in the period 1980-1994. Our first 
finding shows that the lowest educated employees have a higher risk of becoming 
unemployed than higher educated workers. The impact of education differs between 
current aggregate unemployment rate and sex. Second, we conclude that unemployed 
people with qualifications have higher probabilities of regaining employment than 
unemployed without qualifications. This effect varies between current aggregate 
unemployment rate, sex, and unemployment duration. Third, the loss in job level after 
regaining employment is greater for lower educated workers than for higher 
educated ones. The effect of education is smaller for people with a lot of labour 
market experience and for those who have been unemployed for a long time. 

6.1 Inleiding en probleemstelling 

Sinds de jaren tachtig wordt de Nederlandse arbeidsmarkt gekenmerkt door massale 
werkloosheid. Na decennia lang werkloosheidspercentages van enkele procenten te 
hebben gekend, steeg de werkloosheid in het begin van de jaren tachtig naar een 
dramatisch hoog peil. Het hoogtepunt werd bereikt in 1983 toen ongeveer 12 procent 
van de Nederlandse beroepsbevolking als werkloos stond geregistreerd bij de 
arbeidsbureaus (CBS, 1994). In tegenstelling tot de eveneens hoge werkloosheid 
tijdens de economische crisis van de jaren dertig, kenmerkte de hoge werkloosheid 
van de jaren tachtig zich door een nieuw verschijnsel: langdurige werkloosheid. De 
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algemene stijging van de werkloosheid was vergezeld gegaan met een steeds groter 
aandeel langdurig werklozen: in 1981 was iets meer dan eenvijfde van de werklozen 
langer dan een jaar zonder werk, terwijl in 1984 ongeveer de hein van de werklozen 
langdurig werkloos was (SZW, diverse jaren). Hoewel de werkloosheid daarna is 
teruggekeerd naar zo'n zes procent, handhaaft het aandeel langdurig werklozen in de 
totale werkloosheid zich tot aan de dag van vandaag op dit peil van 50 procent. Zo is 
men ook wel gaan spreken van een harde kern onder de groep werklozen: 
werkzoekenden die al geruime tijd werkloos zijn en van wie mag worden verwacht 
dat hun kansen om opnieuw aan het werk te komen zeer gering zijn. 

Tabel 6.1 De kans op werklooskeid naar onderwijsniveau, 1975-1993 

lager onderwijs 
mavo 
lbo 
havo/vwo 
mbo 
hbo 
WO 

totaal 

Bron: SCP (1994), tabel 8.8, p. 341 

1975 

7,1% 
5,3% 
4,2% 
5,7% 
3,6% 
2,7% 
2,0% 

5,1% 

1985 

26,1% 
18,3% 
14,2% 
18,0% 
73% 
6,8% 
6,7% 

13,0% 

1990 

14,0% 
10,8% 
6,8% 

12,2% 
4,3% 
4,8% 
5,9% 

8,5% 

1992 

13.3% 
10,2% 
6,6% 
9,4% 
4,4% 
4,9% 
5,4% 

6,5% 

1993 

15,6% 
10,3% 
8,4% 

12,2% 
5,2% 
5,1% 
6,1% 

7,5% 

De kans op (langdurige) werkloosheid is ongelijk verdeeld tussen groepen in de 
Nederlandse samenleving. Zo bestaan er aanzienlijke verschillen in de kans op 
werkloosheid tussen personen met uiteenlopende diploma's. Tabel 6.1 laat zien dat de 
werkloosheidsproblematiek het meest ernstig is onder laagopgeleiden. Het 
werkloosheidspercentage voor personen met alleen lager onderwijs, maar ook dat 
voor mensen met LBO, MAVO of HAVO/VWO is aanzienlijk hoger dan dat voor 
hoger opgeleiden. Het verband tussen opleiding en werkloosheid is bovendien sterker 
in tijden van een ruime arbeidsmarkt. Wanneer we de kansverhouding op geen werk 
versus werk voor de laagstopgeleiden (lager onderwijs) vergelijken met de 
kansverhouding op geen werk versus werk voor de hoogstopgeleiden (universiteit) -
dat wil zeggen een odds ratio uitrekenen -, dan blijkt dat deze odds ratio in 1985, het 
jaar met de meeste werkloosheid, het grootst was.' 

De weergegeven werkloosheidspercentages vormen slechts geaggregeerde 
momentopnamen, die weinig inzicht geven in wat schuil gaat op de arbeidsmarkt 
(Theeuwes, Kerkhofs & Lindeboom, 1988; De Beer, 1996). In werkelijkheid kunnen 
zich op het niveau van individuen grote wijzigingen hebben voorgedaan zonder dat 
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het werkloosheidspercentage is veranderd. Zo kan een hoog en stabiel 
werkloosheidspercentage onder laagopgeleiden samengaan met veel individuele 
mobiliteit tussen werk en werkloosheid binnen deze groep. Of anders geformuleerd: 
een werkloosheidspercentage is opgebouwd uit enerzijds individuen die werkloos 
worden en anderzijds individuen die werkloos blijven (Ultee, Dessens & Jansen, 
1988). 

Om meer zicht te krijgen op het dynamische karakter van werkloosheid 
onderzoeken we in dit hoofdstuk de invloed van diploma's op de stromen tussen werk 
en werkloosheid op de Nederlandse arbeidsmarkt. We vragen ons af in hoeverre 
laagopgeleiden sneller werkloos worden en langer werkloos blijven dan personen met 
een hogere opleiding en in hoeverre deze samenhang tussen opleiding en 
werkloosheid sterker is in tijden van laagconjunctuur op de arbeidsmarkt. Voor een 
antwoord op deze vragen maken we gebruik van panelgegevens over (veranderingen 
in) de arbeidsmarktpositie van ruim 10.000 respondenten in de periode 1980-1994. 

6.2 Theoretische achtergronden 

Als oorzaak voor de hoge werkloosheid onder laagopgeleiden wordt vaak gewezen op 
het proces van verdringing (Koopmanschap & Teulings, 1987; Salverda, 1991; 
Teulings, 1990). Volgens het baancompetitiemodel (Thurow, 1975) is de 
arbeidsmarkt voor te stellen als twee rijen. De ene rij bestaat uit banen die zijn 
gerangschikt naar functieniveau, de andere uit individuen die zijn geordend op basis 
van hun behaalde kwalificaties. Werkzoekenden proberen de meest aantrekkelijke 
functies te verkrijgen, terwijl werkgevers het liefst zo hoog mogelijk opgeleide 
personen in dienst willen nemen. Het gevolg is dat de beste posities bij de relatief 
hoogst opgeleiden terechtkomen en dat de lager opgeleiden - omdat ze een minder 
goede positie in wachtrij van banen innemen - genoegen moeten nemen met lagere 
functies. Onderwijs wordt in dit verband ook wel een positioneel goed genoemd 
(Hirsch, 1977; Ultee, 1978). In een ruime arbeidsmarkt is de wachtrij langer en 
proberen hoger opgeleiden, die niet langer toegang hebben tot de beste posities, een 
baan te vinden verderop in de rij. Hierdoor concurreren hooggekwalificeerde 
werknemers opeens met lager geschoolde werknemers, die aanvankelijk deze banen 
bezetten, en deze strijd wordt in het voordeel van de hoger opgeleiden beslecht. Zij 
beschikken immers over meer kwalificaties. Het gevolg van dit verdringingsproces is 
dat de individuen die zich helemaal achteraan in de wachtrij van banen bevinden, de 
meeste kans op werkloosheid hebben. 
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Het baancompetitiemodel is zowel bij de instroom in als bij de uitstroom uit de 
werkloosheid toepasbaar. Laagopgeleiden nemen een lagere positie in in de wachtrij 
van banen dan hoger opgeleiden en daarom worden zij het eerst bedreigd met ontslag. 
Andersom geldt dat werkgevers bij de vervulling van een vacature het eerst een 
werkzoekende selecteren die vooraan staat in de wachtrij. Zolang er meer 
werkzoekenden zijn dan banen komen de laatsten in de rij, de laagstgekwalificeerden, 
niet aan bod. 

Naast opleiding spelen andere individuele kenmerken een rol bij de kans op 
werkloosheid. Een belangrijk selectiecriterium heeft betrekking op het 
arbeidsverleden. Er kunnen drie aspecten van het arbeidsverleden worden 
onderscheiden. Allereerst is de hoeveelheid werkervaring van belang. Werkervaring 
wordt beschouwd als een manier om menselijk kapitaal op te bouwen tijdens de 
beroepsloopbaan (Becker, 1964). Terwijl opleiding staat voor leercapaciteiten, geeft 
arbeidsmarktervaring de mate van getraindheid aan. Werkgevers streven ernaar de 
trainingskosten van hun personeel zo beperkt mogelijk te houden, waardoor 
individuen met werkervaring aantrekkelijker zijn dan individuen zonder ervaring. Dit 
betekent dat werkgevers werknemers in wie ze veel hebben geïnvesteerd en die over 
veel kennis en ervaring beschikken, minder snel ontslaan. Omgekeerd nemen 
werkgevers graag werkzoekenden aan met veel ervaring, want deze hoeven ze 
nauwelijks in te werken. 

Daarnaast is de duur van de werkloosheid een indicator waarmee werkgevers 
zich informatie verschaffen over het arbeidsverleden van werkzoekenden. Hoewel de 
kans op het vinden van werk eerst toeneemt, is er na enkele maanden sprake van een 
negatieve invloed van de werkloosheidsduur (Sprengers, 1992). Zowel werkgevers als 
werkzoekenden dragen bij aan dit negatieve duureffect: werkgevers hebben weinig 
belangstelling om langdurig werklozen in dienst te nemen en werklozen hebben de 
moed om nog langer werk te zoeken opgegeven als ze al geruime tijd werkloos zijn. 

Een derde kenmerk met betrekking tot het arbeidsverleden is het niveau van 
de uitgeoefende baan. In het algemeen bieden hogere functies in vergelijking met 
lagere meer baanzekerheid, zijn allerlei bepalingen (opzegtermijnen, 
afvloeiingsregelingen, senioriteitsprincipes en dergelijke) beter vastgelegd in wetten 
en/of collectieve arbeidsovereenkomsten en zijn de kosten verbonden aan het ontslaan 
van personeel hoger (Lindbeck & Snower, 1988; Pfann, 1990). Dit betekent dat 
personen met een hoge functie minder snel worden ontslagen dan individuen met een 
lage functie. Bij de overgang van werkloosheid naar werk is er daarentegen geen 
voordeel te verwachten van werkzoekenden die voorheen in hogere functies 
werkzaam waren. Alle zittende werknemers ('insiders') kunnen zich weren tegen 
werkzoekenden ('outsiders'), ook als het om lage functies gaat. 

Ook sekse is een selectiecriterium op de arbeidsmarkt. Vrouwen hebben over 
het algemeen minder goede perspectieven op de arbeidsmarkt dan mannen, omdat zij 
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hun beroepsloopbaan vaak combineren met huishoudelijke taken en de opvoeding van 
kindeten (Van der Lippe & Van Doome-Huiskes, 1995). Een van de domeinen waarin 
dit tot uitdrukking komt is werkloosheid: voor vrouwen is het 
werkloosheidspercentage hoger dan voor mannen. We verwachten daarom dat 
vrouwen eerder werkloos worden en minder snel opnieuw werk vinden dan mannen. 
Bovendien kan worden voorspeld dat de invloed van opleiding op werkloosheid voor 
vrouwen sterker is dan voor mannen. Het is bekend dat de samenhang tussen 
opleiding en bereikte functieniveau voor vrouwen groter is dan voor mannen 
(Wolbers, De Graaf & Ultee, 1997 (hier hoofdstuk 4)) en daarom dienen vrouwen 
hoger gekwalificeerd te zijn dan mannen om hetzelfde te bereiken. 

Ten slotte is sociale herkomst een individuele hulpbron die van belang is in 
beroepsloopbanen. Het is bekend dat mensen van hoge komaf vaker een beroep 
uitoefenen waaraan veel status is verbonden dan mensen van lage komaf. Naast 
directe overerving van beroepen (denk aan boeren en kleine zelfstandigen) geven 
mensen uit de hogere lagen van de bevolking hun kinderen hulpbronnen mee die de 
toegang tot de hogere beroepsgroepen bevorderen (Collins, 1971). Met betrekking tot 
werkloosheid is eenzelfde strategie voor te stellen. Personen uit de hogere strata van 
de samenleving gebruiken hun hulpbronnen als bescherming tegen werkloosheid. 
Voor deze hypothese is ondersteuning gevonden door Batenburg, Smeenk en Ultee 
(1995) die concluderen dat iemands kans op werkloosheid niet alleen afhangt van de 
eigen beroepsklasse vóór werkloosheid, maar ook van de beroepsklasse van de vader. 

Behalve individuele kenmerken beïnvloeden structurele ontwikkelingen de 
mobiliteit op de arbeidsmarkt. Een voor de hand liggende structurele factor is de 
ontwikkeling in de werkgelegenheid (Hartog, Mekkelholt & Van Ophem, 1988; 
Vissers, 1987). Wanneer de werkloosheid hoog is, bestaat er minder vrijwillige 
mobiliteit dan wanneer er sprake is van een conjuncturele opleving. De economische 
verklaring luidt dat er weinig alternatieve banen zijn tijdens een recessie, waardoor de 
zoekkosten hoog zijn. Een meer psychologische verklaring stelt dat mensen naar 
zekerheid zoeken tijdens een periode van laagconjunctuur en niet het risisco willen 
lopen opgebouwde rechten te verliezen door van baan te veranderen. 

De hoeveelheid gedwongen mobiliteit neemt daarentegen toe als de 
werkgelegenheid zich negatief ontwikkelt. Uit figuur 6.1 blijkt dat de instroom in de 
werkloosheid sterk positief samenhangt met het werkloosheidspeil van de 
beroepsbevolking als geheel (de correlatie is 0,82). Vooral de minst productieve 
werknemers, die achteraan staan in de wachtrij van banen worden ontslagen: de 
laagstgekwalificeerden. Onze hypothese luidt daarom dat de invloed van diploma's op 
de kans om werkloos te worden groter is in tijden van hoge werkloosheid. Figuur 6.1 
laat verder zien dat de uitstroom uit de werkloosheid geen verband houdt met het 
geaggregeerde werkloosheidspercentage (de correlatie is 0,01). Blijkbaar profiteren 
werkzoekenden niet van een groei in de werkgelegenheid en dreigen velen van hen 
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(langdurig) werkloos te blijven. Dit zal dan met name het geval zijn voor degenen met 
weinig opleiding, omdat hun relatieve concurrentiepositie op de arbeidsmarkt slecht 
is. 

Niet alleen de huidige werkgelegenheidsstructuur maar ook structurele 
omstandigheden uit het verleden spelen een rol bij de kans op werkloosheid. Uit 
onderzoek blijkt dat cohorten die tijdens een economische recessie de arbeidsmarkt 
hebben betreden, blijvend worden benadeeld in hun verdere loopbaan vergeleken met 
schoolverlaters die onder meer gunstige omstandigheden hun intrede op de 
arbeidmarkt deden (De Vreyer, Layte & Wolbers, 1997). Deze nadelige situatie uit 
zich zowel in een grotere kans om later werkloos te zijn, als in een lagere bereikte 
beroepsstatus. De laatste hypothese van dit hoofdstuk luidt daarom dat personen die 
in tijden van hoge werkloosheid de arbeidsmarkt hebben betreden, eerder werkloos 
worden en langer werkloos blijven dan personen die in een conjuncturele opleving de 
overgang van het onderwijs naar de arbeidsmarkt maakten. 

1Θ80 1985 19B0 1894 

Jaar 

werklooahald inatroom uitatroom 

Figuur 6.1 Geïndexeerde cijfers voor het werkloosheidspeil, de instroom in en de 
uitstroom uit werkloosheid, 1980-1994 (1980 = 100) 
Bronnen· CBS (1994), kolom 56, ρ 49, OSA, Arbeidsaanbodpanel 1985-1994, eigen berekeningen 
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6.3 Onderzoeksopzet 

6.3.1 Gegevens 
De gegevens die we in dit hoofdstuk gebruiken zijn afkomstig uit het 
Arbeidsaanbodpanel van de Organisatie voor Strategisch Arbeidsmarktonderzoek 
(OSA).2 Het OSA-arbeidsaanbodpanel bestaat sinds het voorjaar van 1985, toen ruim 
4.000 respondenten uit een representatieve steekproef van ongeveer 2.100 
huishoudens werden ondervraagd over hun arbeidsverleden vanaf 1980. Voor 
deelname aan het onderzoek kwamen die huishoudleden in aanmerking die op het 
moment van ondervraging tussen de 16 en 64 jaar oud waren en geen volledig 
dagonderwijs volgden dan wel geen militaire dienstplicht vervulden. In het najaar van 
1986 werd de enquête herhaald waarbij de in 1985 geselecteerde huishoudens en de 
daarin deelnemende respondenten de basis vormden. In geval van paneluitval werd de 
oorspronkelijke steekproef aangevuld met nieuwe respondenten en/of huishoudens die 
wat betreft de kenmerken leeftijd, geslacht, gezinsgrootte en regio zoveel mogelijk op 
de uitvallers leken. Van de oorspronkelijke respondenten werden de wisselingen in de 
arbeidsmarktpositie tussen voorjaar 1985 en najaar 1986 genoteerd; van de nieuwe 
respondenten het arbeidsverleden vanaf 1980. Sindsdien wordt de enquête 
tweejaarlijks herhaald, waarbij de nadruk ligt op veranderingen in de 
arbeidsmarktpositie in de voorbije periode van telkens twee jaar. Voor dit hoofdstuk 
hebben we de beschikking over de metingen gehouden in 1985, 1986, 1988, 1990, 
1992 en 1994. Dit levert een gecombineerd gegevensbestand op van in totaal 10.514 
respondenten die minimaal een keer en maximaal zes keer zijn ondervraagd (zie tabel 
6.2).3 

Tabel 6.2 Deelname per enquête naar cohort in aantallen respondenten 

enquête 
apr. '85 sep. '86 okt, '88 okt. '90 okt. '92 okt. '94 

deelname 4.020 4.115 4.464 4.438 4.536 4.538 

cohort 1985 4.020 
cohort 1986 
cohort 1988 
cohort 1990 
cohort 1992 
cohort 1994 

Bron: OSA (1995), tabel B.1.2, p. 74 

2.755 
1.360 

1.974 
1.021 
1.469 

1.432 
751 
988 

1.267 

1.072 
584 
711 
890 

1.279 

904 
407 
560 
678 
869 

1.119 
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6.3.2 Operationalisaties 
Bij het bestuderen van arbeidsmobiliteit zijn verschillende transities denkbaar. Wij 
beperken ons in dit hoofdstuk over de relatie tussen opleiding en werkloosheid tot 
twee overgangen: van werk naar werkloosheid en van werkloosheid naar werk. De 
overgang van scholier/student naar werk (eventueel met een periode van 
werkloosheid daartussenin) blijft buiten beschouwing, omdat de beschikbare 
gegevens een dergelijke analyse niet toelaten. Eveneens bestuderen we de overgang 
van werk naar huisvrouw en andersom niet. Vrouwen verlaten de arbeidsmarkt vaak 
wanneer werk en zorgtaken niet te combineren zijn en treden opnieuw in als de 
kinderen naar school gaan of het ouderlijk huis uit zijn. Als gevolg van deze 'typisch 
vrouwelijke' loopbanen is de werkloosheid onder vrouwen niet te vergelijken met die 
onder mannen. Door dergelijke transities echter buiten beschouwing te laten, zijn de 
werkloosheidsstromen onder mannen en vrouwen wel vergelijkbaar en kunnen we de 
gegevens voor mannen en vrouwen gezamenlijk analyseren. Ten slotte vallen 
overgangen tussen werk en vervroegd uittreden of arbeidsongeschiktheid buiten het 
bereik van dit hoofdstuk. 

Voor het bepalen van werkloosheid hanteren we de definitie van het Centraal 
Bureau voor de Statistiek (CBS) uit 1991. Volgens deze definitie zijn werklozen 
personen die geen werk hebben of werk hebben voor 1 tot en met 11 uur per week, 
tenminste 12 uur per week willen werken, daarvoor beschikbaar zijn en 
zoekactiviteiten ontplooien. We beperken ons overigens tot de personen die in 
loondienst werkzaam zijn. Dit houdt in dat we bij de overgang van werk naar 
werkloosheid alleen werknemers in loondienst beschouwen; bij de overgang van 
werkloosheid naar werk bestuderen we alleen werklozen die een baan in loondienst 
zoeken. 

Het onderwijsniveau van respondenten stellen we vast aan de hand van de 
Standaard Onderwijslndeling (SOI) van het CBS (CBS, 1987). We onderscheiden de 
volgende categorieën: 1. lager onderwijs (LO); 2. voortgezet onderwijs, lagere trap 
(LBO/MAVO); 3. voortgezet onderwijs, hogere trap (MBO/HAVO/VWO); 4. hoger 
onderwijs, eerste fase (HBO) en 5. hoger onderwijs, tweede fase (WO). 

Een andere belangrijke variabele in onze analyse is het niveau van de 
uitgeoefende baan. We kiezen daarbij voor de functieniveau-indeling van Huijgen 
(Huijgen, Riesewijk & Conen, 1983, pp. 161-162). Het functieniveau van een baan 
staat voor de vereiste kwalificaties van dat beroep. Op basis van een aantal 
kenmerken van de beroepsinhoud (aanleertijd, zelfstandig initiatief en noodzakelijk 
geachte scholing voor adequate beroepsuitoefening) is aan alle beroepen die in 
loondienst worden uitgeoefend een functieniveau toegekend. Er zijn zeven functieni
veaus: 1. ongeschoolde beroepen (met zeer eenvoudig werk en eenvoudige instructies 
waarvoor geen of weinig inzicht en overleg is vereist); 2. halfgeschoolde en 
geoefende beroepen (met eenvoudig werk en weinig ingewikkelde instructies 
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waarvoor enig inzicht en overleg nodig is); 3. en 4. geschoolde beroepen (met 
enigszins tot vrij ingewikkeld werk waarvoor inzicht, overleg en theoretische kennis 
is vereist; voor niveau 4 is, in vergelijking met niveau 3, niet alleen meer gerichte 
vakscholing, maar ook aanmerkelijk meer praktische ervaring vereist); 5. 6. en 7. 
gespecialiseerde tot zeer gespecialiseerde beroepen (waarbij de aard van het werk 
varieert van ingewikkeld met een aanzienlijke kennis van de theorie tot het 
wetenschappelijke niveau). 

Het functieniveau van de uitgeoefende baan komt op drie verschillende 
manieren terug in de analyse: als het functieniveau van de huidige baan (bij de 
overgang van werk naar werkloosheid), als het functieniveau van de baan vóór de 
periode van werkloosheid (bij de overgang van werkloosheid naar werk) en als het 
bereikte functieniveau van de gevonden baan na beëindiging van de werkloosheid. Bij 
het bepalen van het functieniveau vóór de werkloosheidsperiode hebben we voor 
zelfstandigen en voor individuen van wie het functieniveau onbekend is een aparte 
categorie toegevoegd. 
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Figuur 6.2 De kans om werkloos te worden naar aantal jaren arbeidsmarktervaring 
Bron: OSA, Arbeidsaanbodpanel 1985-1994, eigen berekeningen 

107 



Hoofdstuk 6 

Omdat zowel het onderwijsniveau als de bereikte arbeidsmarktpositie van 
respondenten direct wordt beïnvloed door sociale herkomst, nemen we in de analyse 
het functieniveau van de vader op toen de respondent twaalf jaar oud was.4 Voor 
vaders die op het moment van ondervraging niet in loondienst werkzaam waren en 
voor vaders van wie het functieniveau van de door hen uitgeoefende baan niet bekend 
is, hebben we een aparte categorie opgesteld. 

Verschillen tussen mannen en vrouwen bepalen we aan de hand van de 
variabele sekse, waarbij mannen de referentiecategorie vormen. 

Bij de variabele arbeidsmarktervaring zijn we uitgegaan van het aantal jaren 
dat iemand werkzaam is. Vanwege het kromlijnige verband tussen deze variabele en 
de arbeidsmarktpositie (zie figuur 6.2) wordt werkervaring zowel in een lineaire als in 
een kwadratische vorm opgenomen in de analyse. 

I l l l l l l l l l l l l l l l l l l l II I I I II l l l l l ' l l l l l l l l l l l l l l HIT 
6 12 1Θ 24 30 36 42 48 54 

aantal maanden warklooa 

Figuur 6.3 De kans om werk te vinden naar werkloosheidsduur 
Bronnen: OSA, Arbeidsaanbodpanel 1983-1994, eigen berekeningen 

Volgens verwachting neemt de kans op het opnieuw vinden van werk gedurende de 

eerste maanden na ontslag toe en daarna neemt deze af (zie figuur 6.3). Na enkele 

jaren is de kans om opnieuw aan het werk te komen zeer gering. Het specifieke 

patroon van het duureffect vraagt om een bijzondere behandeling van deze variabele 

in de analyse (Blossfeld & Rohwer, 1995). We modelleren werkloosheidsduur aan de 
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hand van twee variabelen. Het effect van de tweede variabele (/л(84 -
werkloosheidsduur)) geeñ aan hoe sterk de toename is in het begin van de 
werkloosheidsperiode, terwijl het effect van de eerste variabele (/^(werkloosheidsduur 
-1)) laat zien hoe sterk de latere amarne is. Als beide effecten even groot zijn, ligt het 
omslagpunt precies in het midden van het gekozen bereik in werkloosheidsduur (1-84 
maanden). Het effect van de tweede variabele zal echter veel sterker zijn dan dat van 
de eerste, omdat de kans om opnieuw werk te vinden al na enkele maanden haar 
maximum bereikt. 

Structurele omstandigheden op de arbeidsmarkt lezen we af aan de hand van 
zogenoemde cohort- en periode-effecten. In eerste instantie gebruiken we het jaar van 
intrede op de arbeidsmarkt om cohortontwikkelingen vast te stellen. Vervolgens 
onderzoeken we in hoeverre de gevonden verschillen tussen de arbeidsmarktcohorten 
kunnen worden verklaard door ontwikkelingen in de werkgelegenheid bij intrede op 
de arbeidsmarkt. Deze ontwikkelingen worden geïndiceerd door de geregistreerde 
werkloosheid (CBS, 1979, 1994), waarbij we geen onderscheid maken in de 
werkloosheidspercentages tussen mannen en vrouwen. Om het cohort-effect weer te 
geven krijgt elke respondent voor dit kenmerk een waarde die het geregistreerde 
werkloosheidspercentage aangeeft in het jaar dat hij of zij de arbeidsmarkt betrad. Het 
periode-effect staat voor het huidige peil van de werkgelegenheid. Voor het periode
effect krijgt iedere respondent voor elk jaar opnieuw een waarde die het 
geregistreerde werkloosheidspercentage weergeeft in dat specifieke jaar. 

6.3.3 Analyse 
Om mobiliteit tussen werk en werkloosheid adequaat in kaart te brengen, maken we 
gebruik van een dynamische aanpak: discrete duur gebeurtenissenanalyse (Allison, 
1984; Yamaguchi, 1991; zie ook Wolbers & De Graaf, 1998 (hier hoofdstuk 5)). In 
een dergelijke analyse worden hazard rates gemodelleerd. Een hazard rate h(t) geeft 
de conditionele waarschijnlijkheid weer dat een gebeurtenis, hier het verliezen van 
werk respectievelijk het vinden van werk, plaatsvindt op tijdstip t, gegeven het feit dat 
deze gebeurtenis niet is opgetreden vóór tijdstip t. We specificeren het discrete 
duurmodel door middel van een logistische regressie-analyse waarin de logit van h(t) 
een functie is van een aantal covariaten. 

In de ons beschikbare gegevens is maandelijkse informatie aanwezig over de 
arbeidsmarktpositie van respondenten. De te analyseren datamatrix bevat daarom net 
zoveel rijen als er 'persoon-maanden' zijn. Bij de overgang van werk naar 
werkloosheid is de afhankelijke variabele de conditionele kans voor iemand om in een 
bepaalde maand werkloos te worden, ervan uitgaande dat deze persoon tot die tijd 
werkt. Bij de transitie van werkloosheid naar werk geldt precies het omgekeerde. De 
afhankelijke variabele in dit model is de conditionele kans voor iemand om in een 
bepaalde maand werk te vinden, gegeven het feit dat deze persoon tot die tijd 
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werkzoekend is. De onafhankelijke variabelen in de analyse zijn tijdsafhankelijk dan 
wel -onafhankelijk gemeten. De scores op de variabelen onderwijsniveau, 
werkloosheidsduur, arbeidsmarktervaring en het huidige werkloosheidspercentage 
kunnen variëren over de tijd. De variabelen jaar van intrede, sekse, vaders 
functieniveau, het huidige functieniveau, het functieniveau vóór werkloosheid en het 
werkloosheidspercentage bij intrede op de arbeidsmarkt zijn daarentegen als 
tijdsonafhankelijke kenmerken in de analyse opgenomen. 

Bij de analyse van het bereikte functieniveau van de gevonden baan na een 
periode van werkloosheid passen we cumulatieve logit analyse toe (zie bijlage 1). 

6.4 Resultaten 

6.4.1 Van werk naar werkloosheid 
In tabel 6.3 is weergegeven welke factoren van invloed zijn op de 
overgangswaarschijnlijkheid van werk naar werkloosheid. We bespreken de gevonden 
effecten in termen van kansen, doordat de verhouding tussen het aantal 
gebeurtenissen en de hoeveelheid sub-episodes zo klein is dat de odds (= e4) de kans 
benaderen. 

Model 1 laat zien dat werknemers met een HBO-diploma de kleinste kans 
hebben om werkloos te worden, gevolgd door mensen met een opleiding in het 
voortgezet onderwijs, hogere trap (MBO/HAVO/VWO). Ongediplomeerden hebben 
de grootste kans op werkloosheid, evenals academici en personen met een 
LBO/MAVO-diploma. Daarnaast blijkt dat mensen met veel werkervaring een 
kleinere kans hebben om werkloos te worden dan mensen met weinig ervaring. De 
negatieve samenhang tussen werkervaring en de kans om werkloos te worden is niet 
lineair, maar kromlijnig. Ieder jaar meer ervaring levert steeds minder extra 
bescherming op tegen werkloosheid. Na 40 jaar arbeidsmarktervaring - dus ongeveer 
aan het einde van de beroepsloopbaan - is de kans op werkloosheid het kleinst 
(0,0646 / 2 * 0,0008 = 40,3750). In figuur 6.4 is een en ander nog eens samengevat. 

In model 2 wordt nagegaan of werknemers met een hoge functie minder snel 
werkloos worden dan werknemers met een lage functie. Dit blijkt het geval te zijn, 
hoewel het verband tussen de huidige functie en de kans op werkloosheid niet 
helemaal rechtlijnig is. Vooral mensen die werkzaam zijn in de functieniveaus 3 en 7 
hebben een kleinere kans om hun werk te verliezen. Een andere conclusie uit model 2 
is dat de waarde van diplomabezit nauwelijks vermindert als rekening wordt 
gehouden met de huidige functie. Van twee werknemers die een baan op hetzelfde 
functieniveau uitoefenen, heeft degene met de hoogste opleiding - met uitzondering 
van het wetenschappelijk onderwijs - het kleinste risico om werkloos te worden. 
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Tabel 6.3 De invloed van het onderwijsniveau op de overgang van werk naar 
werkloosheid, 1980-1994 

model 

onderwijsniveau* 
lbo/mavo 
mbo/havo/vwo 
hbo 
WO 

arbeidsmarktervanng 
arbeidsmarktervanng kwadraat 
jaar van intrede (1930=0) 
sekse 
functieniveau vader11 

functieniveau 2 
functieniveau 3 
functieniveau 4 
functieniveau S 
functieniveau 6 
functieniveau 7 
functieniveau onbekend of met m loondienst 

huidige functieniveau11 

functieniveau 2 
functieniveau 3 
functieniveau 4 
functieniveau S 
functieniveau 6 
functieniveau 7 

huidige werkloosheidspercentage 
werkloosheidspercentage bij intrede 

interacties met huidige werkloosheidspercentagt 
lbo/mavo 
mbo/havo/vwo 
hbo 
WO 

interacties met sekse 
lbo/mavo 
mbo/havo/vwo 
hbo 
wo 

intercept 

1. 

-0.0955 (ns) 
-0,5040 
-0,8280 
-0,4545 (ns) 
-0,0646 
0,0008 
0,0069 (ns) 

-0,0701 (ns) 

0,0235 (ns) 
-0,0222 (ns) 
-0,3792 
0,0261 (ns) 

-0,0534 (ns) 
0,1178 (ns) 
0,0179 (ns) 

-5,4556 

2 

-0,0663 (ns) 
-0,4286 
-0,6600 
-0,1942 (ns) 
-0,0636 
0,0007 
0,0069 (ns) 

-0,0748 (ns) 

0,0368 (ns) 
0,0067 (ns) 

-0,3445 (ns) 
0,0630 (ns) 
0,0019 (ns) 
0,1941 (ns) 
0,0481 (ns) 

-0,0912 (ns) 
-0,3472 
-0,2422 (ns) 
-0,2860 (ns) 
-0,3503 (ns) 
-0,7325 

-5,3165 

3. 

-0,0695 (ns) 
-0,4453 
-0,6944 
-0,2673 (ns) 
-0,0519 
0,0006 (ns) 
0,0082 (ns) 

-0,0483 (ns) 

0,0446 (ns) 
0,0082 (ns) 

-0,3326 (ns) 
0,0637 (ns) 

-0,0055 (ns) 
0,2028 (ns) 
0,0342 (ns) 

-0,0965 (ns) 
-0,3519 
-0,2382 (ns) 
-0,2950 (ns) 
-0,3231 (ns) 
-0,7329 
0,1231 
0,0353 

-«.5503 

4. 

-1,3626 
-0,5886 (ns) 
-0,7892 (ns) 
-0.4348 (ns) 
-0,0508 
0,0005 (ns) 
0,0075 (ns) 

-0,3241 (ns) 

0,0335 (ns) 
0,0102 (ns) 

-0,3442 (ns) 
0,0488 (ns) 

-0,0265 (ns) 
0,1873 (ns) 
0,0104 (ns) 

-0,1053 (ns) 
-0,3764 
-0,2765 (ns) 
-0,3112 (ns) 
-0,3453 (ns) 
-0,7402 
0,0754 (ns) 
0,0355 

0,1713 
-0,0061 (ns) 
-0,0260 (ns) 
0,0180 (ns) 

-0,0230 (ns) 
0,5005 (ns) 
0,7094 
0,0673 (ns) 

-6.0421 
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vervolg tabel 6.3: 

model Chi2 170 180 207 231 
df 15 21 23 31 
aantal transities 574 574 574 574 
aantal sub-episodes 309 696 309.696 309.696 309.696 

(ns):p>0,05 
': lo is referentiecategorie 
b: functieniveau I is referentiecategone 
Bron: OSA, Arbeidsaanbodpanel 1985-1994, eigen berekeningen 

Vervolgens bestuderen we de invloed van structurele arbeidsmarktomstandigheden op 
de waarschijnlijkheid van werkloosheid (model 3). Zoals figuur 6.1 al liet zien, hangt 
het algemene peil van de werkgelegenheid - afgemeten aan het geaggregeerde 
werkloosheidspercentage - positief samen met de instroom in de werkloosheid. Ook 
nu blijkt de werkgelegenheid een aanzienlijke invloed uit te oefenen op de kans om 
werkloos te worden. Bij een stijging van de werkloosheid met één procent, neemt de 
kans voor iemand om de volgende maand werkloos te worden met ongeveer 13 
procent toe {e01"' = 1,1310). Daarnaast beïnvloedt het algemene werkloosheidspeil 
bij intrede op de arbeidsmarkt de latere kans om werkloos te worden. Hoewel het 
effect van de werkloosheid bij intrede een stuk geringer is dan dat van de huidige 
werkloosheid, worden personen die onder slechte omstandigheden de arbeidsmarkt 
betraden, blijvend benadeeld gedurende hun verdere loopbaan. 

Ten slotte zijn we nagegaan of de invloed van werkervaring, sekse en 
ontwikkelingen in de werkgelegenheid verschillen tussen opleidingen. In model 4 zijn 
alleen de termen van de statistische interacties van opleiding met het huidige 
werkloosheidspercentage en sekse weergegeven, omdat de andere interactietermen 
niet significant waren. We zien dat de in model 3 gevonden invloed van de 
werkgelegenheid het sterkst is voor mensen met een LBO/MAVO-opleiding. In 
vergelijking met de andere opleidingen is de invloed van het huidige peil van de 
werkgelegenheid op de kans om werk te verliezen voor mensen met een 
LBO/MAVO-diploma ruim twee keer groter. Daarnaast moet de eerder getrokken 
conclusie dat mannen en vrouwen een even grote kans op werkloosheid hebben 
enigszins worden genuanceerd: voor personen met een HBO-diploma klopt deze 
uitspraak niet. Vrouwelijke HBO-ers hebben een twee maal zo grote kans om 
werkloos te worden dan hun mannelijke opleidingsgenoten (e°7m = 2,0328). 
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Figuur 6.4 Gemiddeld voorspelde kansen om werkloos te worden naar aantal jaren 
arbeidsmarktervanng en onderwijsniveau 
Bron OSA, Arbeidsaanbodpanel 1985-1994, eigen berekeningen 

6.4.2 Van werkloosheid naar werk 
Tabel 6.4 laat zien welke factoren bepalend zijn voor de overgang van werkloosheid 
naar werk. We drukken de gevonden resultaten opnieuw uit in termen van kansen. Uit 
model 1 komt naar voren dat personen met een diploma betere kansen hebben om 
opnieuw aan het werk te komen dan personen die geen diploma na de lagere school 
hebben behaald. Tussen de uiteenlopende diploma's zijn weinig verschillen. Alleen 
voor academici is de kans om opnieuw aan het werk te komen wat geringer, en hun 
intredekans wijkt dan ook met significant af van die van mensen met alleen lager 
onderwijs. De variabelen voor werkloosheidsduur laten zien dat de kans op werk eerst 
sterk toeneemt (1,3127) en vervolgens langzaam afneemt (0,1077). Het omslagpunt3 

wordt al erg snel bereikt: na ongeveer zeven maanden is de kans om werk te vinden 
het grootst ((84 * 0,1077 + 1 * 1,3127) / (0,1077 + 1,3127) = 7,2934). De effecten 
voor arbeidsmarktervaring tonen aan dat de kans op werk daalt tot aan ruim 18 jaar 
ervaring (0,0450 / 2 * 0,0012 = 18,75) en daarna neemt de kans voor iemand om 
opnieuw werk te vinden weer langzaam toe. Verder hebben respondenten uit meer 
recente arbeidsmarktcohorten betere kansen om opnieuw aan het werk te komen dan 
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oudere cohorten, ongeacht hun geringere werkervaring (0,0255). In hoeverre dit 
cohort-effect staat voor structurele ontwikkelingen in de werkgelegenheid wordt zo 
meteen duidelijk. Ten slotte blijkt uit model 1 dat het voor vrouwen moeilijker is om 
opnieuw werk te vinden dan voor mannen (-0,6198). 

Volgens verwachting vinden personen die - voordat zij werkloos werden - in 
een hoge functie werkzaam waren niet sneller opnieuw werk dan personen die een 
lage functie uitoefenden (model 2). Alleen voor de categorie mensen van wie 
informatie over het functieniveau van de laatst uitgeoefende baan ontbreekt of die als 
zelfstandige werkten, vinden we een significant verschil. Deze groep mensen komt 
moeilijker aan een baan. Model 2 laat verder zien dat het opleidingseffect opnieuw 
nauwelijks kleiner wordt door rekening te houden met het functieniveau van de laatst 
uitgeoefende baan. 

We zien in model 3 dat structurele arbeidsmarktomstandigheden gemiddeld 
over de totale steekproef geen rol spelen bij de kans op het vinden van werk. Dit 
resultaat is in overeenstemming met figuur 6.1, want uit deze figuur bleek al dat de 
uitstroom uit de werkloosheid niet samenhangt met het algemene peil van de 
werkgelegenheid. Het gevonden cohort-effect in model 1 duidt blijkbaar op een 
andere ontwikkeling op de arbeidsmarkt. Mogelijkerwijs leidt de modernisering van 
de arbeidsmarkt (onder andere flexibilisering) tot meer mobiliteit tussen werkloosheid 
en werk. 

Uitgesplitst naar onderwijsniveau is er echter wel een effect van het huidige 
werkloosheidspercentage op de kans om opnieuw werk te vinden (model 4). Vooral 
onder werklozen met alleen lager onderwijs neemt de kans om werk te vinden sterk af 
bij een toename van de werkloosheid: bij iedere procent stijging van de werkloosheid 
daalt de kans op werk met bijna 16 procent (e~°1727 = 0,8414). Een soortgelijke 
conclusie gaat op voor LBO/MAVO en WO. Personen met een diploma op het niveau 
van MBO/HAVO/VWO en HBO ondervinden daarentegen geen nadelige gevolgen 
van het huidige peil van de werkgelegenheid. Een andere uitkomst van model 4 is dat 
het eerder gevonden sekseverschil met name betrekking heeft op de laagste 
onderwijsniveaus. Vooral voor vrouwen met een lage opleiding is het moeilijk om 
opnieuw een baan te vinden. Vrouwelijke WO-ers zijn daarentegen wel aantrekkelijk 
voor de arbeidsmarkt: hun kans om weer aan het werk te komen is zelfs groter dan die 
voor mannen (-0,8306 + 1,1743 = 0,3437). 
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Tabel 6.4 De invloed van het onderwijsniveau op de overgang van werkloosheid naar 
werk 1980-1994 

model 

onderwijsniveau* 
lbo/mavo 
mbo/havo/vwo 
hbo 
wo 

In (werkloosheidsduur-1) 
In (84 - werkloosheidsduur) 
arbeidsmarktervanng 
arbeidsmarktervanng kwadraat 
jaar van intrede (1930=0) 
sekse 
functieniveau vader* 

functieniveau 2 
functieniveau 3 
functieniveau 4 
functieniveau S 
functieniveau 6 
functieniveau 7 
functieniveau onbekend of met m loondienst 

functieniveau voor werkloosheidb 

functieniveau 2 
functieniveau 3 
functieniveau 4 
functieniveau 5 
functieniveau 6 
functieniveau 7 
functieniveau onbekend of niet in loondienst 

huidige werkloosheidspercentage 
werkloosheidspercentage bij intrede 

interacties met huidige werkloosheidspercentage 
lbo/mavo 
mbo/havo/vwo 
hbo 
WO 

interacties met sekse 
lbo/mavo 
mbo/havo/vwo 
hbo 
WO 

interacties met werkloosheidsduur 
lbo/mavo 
mbo/havo/vwo 
hbo 
WO 

intercept 

1. 

0,3228 
0,3309 
0,3559 
0,2460 (ns) 
0,1077 
1,3127 

-0,0450 
0,0012 
0,0255 

-0,6198 

-0,2272 (ns) 
-0,0213 (ns) 
-0,0055 (ns) 
0,1074 (ns) 
0,0903 (ns) 
0,2734 (ns) 

-0,0850 (ns) 

-10,1035 

2. 

0,2832 
0,2876 
0,3440 (ns) 
0,2279 (ns) 
0,1143 
1,1727 

-0,0609 
0,0015 
0,0246 

-0,5920 

-0,2415 (ns) 
-0,0386 (ns) 
0,0063 (ns) 
0,0977 (ns) 
0,1338 (ns) 
0,2724 (ns) 

-0,0890 (ns) 

0,0338 (ns) 
0.2786 (ns) 
0,1848 (ns) 
0,2019 (ns) 

-0,0308 (ns) 
0,3093 (ns) 

-0,4784 

-9,1794 

3. 

0,2900 
0,2989 
0,3537 (ns) 
0,2369 (ns) 
0,1155 
1,1800 

-0,0627 
0,0014 
0,0195 

-0,6203 

-0,2421 (ns) 
-0,0328 (ns) 
-0,0071 (ns) 
0,1062 (ns) 
0,1354 (ns) 
0,2680 (ns) 

-0,0833 (ns) 

0,0354 (ns) 
0,2954 (ns) 
0,1891 (ns) 
0,1979 (ns) 

-0,0481 (ns) 
0,2983 (ns) 

-0,4878 
-0,0384 (ns) 
0,0103 (ns) 

-8,7110 

4. 

-0,1401 (ns) 
-0,4395 (ns) 
-1,3349 (ns) 
-0,2799 (ns) 
0,1573 
0,3422 (ns) 

-0,0595 
0,0014 
0,0203 

-0,8306 

-0,2329 (ns) 
-0,0746 (ns) 
0,0308 (ns) 
0,1079 (ns) 
0,0645 (ns) 
0,2382 (ns) 

-0,1017 (ns) 

0,0030 (ns) 
0,2832 (ns) 
0,0932 (ns) 
0,1863 (ns) 
0,0437 (ns) 
0,2487 (ns) 

-0,5235 
-0,1727 
0,0088 (ns) 

0,1437 (ns) 
0,1529 
0,2689 
0,1172 (ns) 

-0,0508 (ns) 
0,3027 (ns) 
0,5312 (ns) 
1,1743 

-0,0342 
-0.0262 
-0,0285 
-0,0410 

-4,3269 
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vervolg tabel 6.4: 

model Chi' 
df 
aantal transities 

aantal sub-episodes 

232 
17 
537 

21 581 

278 
24 
537 

21581 

281 
26 
537 

21 581 

326 
38 
537 

21.581 

(ns) ρ > 0,05 
' lo is referentiecategone 
ь functieniveau I is referentiecategone 
Bron: OSA, Arbeidsaanbodpanel 1985-1994, eigen berekeningen 

0 I I I I I II I I I I I I I I I I I I I I I I I M M I I I I 1 I I I I M M I I I I I I I I I I I I I I I I I I II I I I I I I N I I I Ι Μ 1111111 Π 

β 12 16 24 30 3β 42 48 54 β0 08 72 78 84 

aantal maanden werkloos 

lo 

hbo 

lbo/mavo 

WO 

mbo/havo/vwo 

Figuur 6.5 Gemiddeld voorspelde kansen om werk te vinden naar werkloosheidsduur 
en onderwijsniveau 
Bron: OSA, Arbeidsaanbodpanel 1985-1994, eigen berekeningen 

Het meest interessante resultaat van model 4 is dat het gevonden duureffect varieert 
tussen de onderscheiden onderwijsniveaus. Figuur 6.5 vat deze bevinding op 
grafische wijze samen. Uit de figuur komt naar voren dat de initiële toename in de 
kans om opnieuw werk te vinden groter is naarmate het onderwijsniveau hoger is. Na 
enkele maanden van werkloosheid is de kans om in de daaropvolgende maand weer 
werk te vinden voor personen die alleen lager onderwijs hebben voltooid iets meer 
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dan 2 procent, voor mensen met een diploma in het voortgezet onderwijs 
(LBO/MAVO en MBO/HAVO/VWO) of in het hoger beroepsonderwijs ruim 4 
procent en voor academici ongeveer 6 procent. De latere afname in de kans op werk 
loopt - zeker na een werkloosheidsduur van twee jaar - voor alle opleidingen 
uitgezonderd het lager onderwijs gelijk. De amarne in de kans op het vinden van werk 
voor personen met alleen lager onderwijs is veel minder sterk en na ongeveer 
drieënhalf jaar van werkloosheid is de maandelijkse kans op werk voor 
werkzoekenden zonder een diploma zelfs iets groter dan voor werkzoekenden met een 
diploma. 

6.4.3 Het bereikte functieniveau na beëindiging van werkloosheid 
In het laatste empirische gedeelte van dit hoofdstuk gaan we in op het bereikte 
functieniveau van de gevonden baan na een periode van werkloosheid. De vraag die 
we stellen is in welk beroep een werkzoekende terechtkomt indien deze opnieuw 
werk vindt. Neemt een werkzoekende (na verloop van tijd) genoegen met een mindere 
baan om zo uit de werkloosheid te geraken of gaat een periode van werkloosheid niet 
gepaard met functieverlies? En hangt een mogelijk functieverlies samen met 
opleiding? 

Voor een antwoord op deze vragen bestuderen we voor alle mensen die 
volgens tabel 6.4 opnieuw werk hebben gevonden in welke functie zij terecht zijn 
gekomen. Een eventueel functieverlies stellen we vast door in elk model het 
functieniveau na beëindiging van de werkloosheidsperiode te vergelijken met het 
functieniveau vóór de periode van werkloosheid. Een mogelijkheid hiertoe is het 
verschil in functieniveau als afhankelijke variabele te analyseren. We geven echter de 
voorkeur aan een methode waarbij het bereikte functieniveau na werkloosheid de 
afhankelijke variabele is en het functieniveau vóór de werkloosheidsperiode telkens 
als covariaat wordt meegenomen. De resultaten van deze analyse staan vermeld in 
tabel 6.5. 

Uit model 1 blijkt - weinig verrassend - dat het functieniveau vóór 
werkloosheid sterk samenhangt met het bereikte niveau na werkloosheid. Personen 
die voorheen in een hoge functie werkzaam waren, komen ook na een periode van 
werkloosheid terecht in een hoge functie. Het is tegelijkertijd ook zo dat - rekening 
houdend met het functieniveau vóór de werkloosheidsperiode - de duur van de 
werkloosheid een negatief effect heeft op het bereikte functieniveau. Langdurig 
werklozen keren in een lagere functie terug op de arbeidsmarkt dan mensen die niet 
zo lang werkloos zijn geweest. 

Het duureffect verdwijnt zodra rekening wordt gehouden met andere 
variabelen (model 2). Tevens laat model 2 zien dat zowel de hoeveelheid 
arbeidsmarktervaring als het jaar van intrede op de arbeidsmarkt niet van invloed zijn 
op het bereikte functieniveau van de gevonden baan na beëindiging van werkloosheid. 
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Een andere uitkomst is dat de sociale herkomst van respondenten een zeer geringe 

invloed heeft op het bereikte functieniveau. Over het algemeen geldt dat respondenten 

met een vader die een hoge functie uitoefende, zelf ook in een hoge functie 

terugkeren. De effecten van de afzonderlijke dummies zijn echter klein en met 

uitzondering van functieniveau 7 niet significant. Verder hebben structurele 

ontwikkelingen in de werkgelegenheid geen invloed op het bereikte functieniveau na 

beëindiging van werkloosheid. Ten slotte toont model 2 dat de invloed van de 
variabele sekse significant is: na een periode van werkloosheid keren vrouwen 
gemiddeld genomen in een hogere functie terug dan mannen. Er lijkt hier sprake te 
zijn van een selectie-effect. Uit tabel 6.4 bleek dat laagopgeleide vrouwen moeilijker 
opnieuw aan het werk komen dan laagopgeleide mannen en hoogopgeleide vrouwen 
juist gemakkelijker. Dit impliceert dat de vrouwen die werk hebben gevonden, relatief 
hoger zijn opgeleid dan de mannen die werk hebben gevonden. Bijkomend is dat 
beter gekwalificeerde personen in hogere functies terechtkomen dan minder 
geschoolden. Het gevolg is dat vrouwen die opnieuw werk hebben gevonden, 
gemiddeld genomen hogere functies innemen dan mannen die weer werken. Of deze 
redenering klopt wordt in het volgende model getoetst: het sekse-effect moet 
verdwijnen zodra rekening wordt gehouden met het onderwijsniveau van 
respondenten. 

Uit model 3 blijkt dat na uitschakeling van opleiding het sekse-effect voor 
bijna tweederde deel wordt gereduceerd. Bovendien is de invloed van de variabele 
sekse niet meer significant. Het zojuist geopperde idee van selectie blijkt dus juist te 
zijn: alleen vrouwen die in onderwijs hebben geïnvesteerd, vinden opnieuw een baan. 
Model 3 laat verder zien dat een hoge opleiding in sterke mate bescherming biedt 
tegen functieverlies na werkloosheid. Rekening houdend met het functieniveau vóór 
werkloosheid komen hoger opgeleiden in betere posities terecht na een periode van 
werkloosheid dan lager opgeleiden. Daarnaast verdwijnt het effect van het 
functieniveau van de vader zodra wordt gecorrigeerd voor het onderwijsniveau van 
respondenten. 

In model 4 zijn opnieuw significante interactietermen van opleiding met 
andere variabelen opgenomen. De interactietermen van de verschillende 
onderwij sdummies met arbeidsmarktervaring laten zien dat de invloed van opleiding 
geringer is voor mensen met meer werkervaring. Dit geldt vooral voor het HBO, waar 
het effect significant is. Daarnaast is het relatieve voordeel van academici boven lager 
opgeleiden kleiner als men langer werkloos is geweest. 
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Tabel 6.5 De invloed van het onderwijsniveau op het bereikte functieniveau van de 
gevonden baan na beëindiging van werkloosheid, 1980-1994 

model 

onderwijsniveau* 
lbo/mavo 
mbo/havo/vwo 
hbo 
WO 

werkloosheidsduur 
arbeidsmarktervanng 
arbeidsmarktervartng kwadraat 
jaar van intrede (1930=0) 
sekse 
functieniveau vader" 

functieniveau 2 
functieniveau 3 
functieniveau 4 
functieniveau S 
functieniveau 6 
functieniveau 7 
functieniveau onbekend of niet in loondienst 

functieniveau voor werkloosheid" 
functieniveau 2 
functieniveau 3 
functieniveau 4 
functieniveau 5 
functieniveau 6 
functieniveau 7 
functieniveau onbekend of niet in loondienst 

huidige werkloosheidspercentage 
werkloosheidspercentage bij intrede 

interacties met arbeidsmarktervaring 
lbo/mavo 
mbo/havo/vwo 
hbo 
wo 

interacties met werkloosheidsduur 
lbo/mavo 
mbo/havo/vwo 
hbo 
WO 

intercepten 
functieniveau^ 
functieniveau^ 
functieniveau^ 
funeri emveauìj 
functieniveau Ì 6 
functieniveau=7 

1. 

-0,0103 

1,5463 
2,1341 
2,8731 
3,5349 
5,0306 
5,6615 
2,9198 

-0.2287 (ns) 
-1,7751 
-2,7746 
-3,5667 
-4,8580 
-6,6506 

2. 

-0,0065 (ns) 
0,0159 (ns) 
0,0002 (ns) 
0,0277 (ns) 
0,3904 

0,2048 (ns) 
0,1710 (ns) 
0,1844 (ns) 
0,3954 (ns) 
0,6104 (ns) 
1,1498 

-0,0433 (ns) 

1,4685 
2,1965 
2,8129 
3,3436 
4,7967 
5.4219 
2,7952 
0,0415 (ns) 

-0,0157 (ns) 

-2,2010 
-3,7636 
-4,7891 
-5,6081 
-6,9262 
-8,7279 

3. 

1,2075 
1,3438 
2,9552 
4,2504 

-0,0089 (ns) 
-0,0364 (ns) 
0,0010(ns) 
0,0076 (ns) 
0,1407 (ns) 

0,3287 (ns) 
0,2463 (ns) 
0,2239 (ns) 
0,4000 (ns) 
0,2653 (ns) 
0,7859 (ns) 

-0,0792 (ns) 

1,6684 
2,2038 
2,7221 
3,1783 
4,0273 
4,2421 
2,6481 
0,0290 (ns) 

-0,0307 (ns) 

-1,6226 (ns) 
-3,2956 
-4,4230 
-5,3577 
-6,9451 
-9,0569 

4. 

1,2282 
1,5484 
3,9338 
6,1949 

-0,0113 (ns) 
0,0088 (ns) 
0,0007 (ns) 
0,0162 (ns) 
0,1053 

0,3468 (ns) 
0,2209 (ns) 
0,3139 (ns) 
0,4352 (ns) 
0,2884 (ns) 
0,7529 (ns) 

-0,0940 (ns) 

1,7206 
2,2883 
2,7415 
3,3161 
4,0617 
3,9195 
2,6809 
0,0297 (ns) 

-0,0364 (ns) 

-0,0225 (ns) 
-0,0337 (ns) 
-0,0949 
-0,0899 (ns) 

0,0143 (ns) 
0,0074 (ns) 

-0,0037 (ns) 
-0,0714 

-2,3629 
-4,0394 
-5,1805 
-6,1318 
-7,7785 

-10,0493 
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vervolg tabel 6.5: 

model Chi' 155 174 290 307 
df 8 21 25 33 
aantal baanvmders 537 537 537 537 

(ns):p>0,05 
': lo is referentiecategone 
b: functieniveau 1 is referentiecategone 
Bron: OSA, Arbeidsaanbodpanel 1985-1994, eigen berekeningen 

6.5 Conclusie en discussie 

In Nederland is de werkloosheid onder mensen met een lage opleiding aanmerkelijk 
hoger dan onder mensen met een hoge opleiding. Dit kan het gevolg zijn van 
verdringing op de arbeidsmarkt. Hoger opgeleiden bezetten de banen die voorheen 
werden uitgeoefend door lager opgeleiden, waardoor de laagstgekwalificeerden uit de 
arbeidsmarkt worden verdrongen. In dit hoofdstuk analyseren we de relatie tussen 
opleiding en werkloosheid vanuit een dynamisch perspectief. We gaan na in hoeverre 
diploma's van invloed zijn op de stromen tussen werk en werkloosheid op de 
Nederlandse arbeidsmarkt. Hiertoe worden panelgegevens gebruikt over de 
arbeidsmarktsituatie van een representatieve groep individuen in de periode 1980-
1994. 

In de eerste plaats blijkt dat diploma's bescherming bieden tegen het verliezen 
van werk. Laagopgeleiden hebben een grotere kans om hun baan te verliezen dan 
hoger opgeleiden. Daarnaast is de invloed van het huidige niveau van de 
werkgelegenheid op de kans om werkloos te worden voor personen met een 
LBO/MAVO-diploma groter dan voor mensen met een andere opleiding. Verder 
blijken vrouwen met een HBO-diploma een grotere kans te hebben om werkloos te 
worden dan mannen die een opleiding in het hoger beroepsonderwijs hebben voltooid. 

In de tweede plaats concluderen we dat personen met wat voor diploma dan 
ook een grotere kans hebben om opnieuw aan het werk te komen dan individuen die 
na de lagere school het onderwijs al hebben verlaten. Daarnaast bepalen 
ontwikkelingen in de werkgelegenheid het verschil in de kans op het vinden van werk 
tussen opleidingen. Werklozen met alleen lager onderwijs of een LBO/MAVO- of 
WO-diploma vinden moeilijker een baan als de werkgelegenheid afneemt, terwijl de 
baanvindkans van personen met een diploma op het niveau van MBO/HAVO/VWO 
of HBO niet daalt als gevolg van een periode van laagconjunctuur. Ook de invloed 
van sekse varieert tussen opleidingen. Over het algemeen hebben vrouwen een 
kleinere kans op het vinden van werk dan mannen, maar vrouwelijke afgestudeerden 
aan een universiteit vinden sneller opnieuw werk dan hun mannelijke 
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opleidingsgenoten. Ten slotte verschilt de rol van de werkloosheidsduur tussen de 
onderscheiden onderwijsniveaus. De toename in de kans op werk aan het begin van 
een werkloosheidsperiode is groter naarmate het onderwijsniveau hoger is. De latere 
amarne loopt voor alle opleidingen uitgezonderd het lager onderwijs gelijk. 

In de derde plaats stellen we vast dat een hoge opleiding in sterke mate 
bescherming biedt tegen fiinctieverlies na een periode van werkloosheid. Wanneer we 
rekening houden met het functieniveau vóór werkloosheid komen hoger opgeleiden in 
betere posities terecht na beëindiging van werkloosheid dan lager opgeleiden. De 
invloed van opleiding neemt overigens af naarmate men over meer werkervaring 
beschikt of langer werkloos is geweest. 

Deze resultaten bevestigen het baancompetitiemodel. Laagopgeleiden staan 
vooraan in de rij als er ontslagen vallen en achteraan als er vacatures zijn te vervullen. 
Bovendien is het fiinctieverlies na een periode van werkloosheid groter. Toch zijn er 
ook aanwijzingen dat het baancompetitiemodel niet allesbepalend is voor de relatie 
tussen opleiding en werkloosheid. Academici hebben tegenwoordig een grotere kans 
op werkloosheid dan HBO-ers en MBO-ers, hoewel zij in theorie de beste posities in 
de wachtrij van banen zouden bezetten. Het lijkt erop dat we naast een hypothese over 
opleidingsniveaus ook een hypothese over opleidingsrichtingen nodig hebben. Deze 
luidt dat personen met een opleiding die meer op de arbeidsmarkt is gericht een 
kleinere kans hebben om werkloos te worden dan personen met een meer algemeen 
gerichte opleiding. Daarnaast bestaan er in het WO minder strikte richtlijnen over het 
aantal inschrijvingen voor studies dan in het HBO. In tegenstelling tot het HBO geldt 
er slechts voor enkele universitaire opleidingen een numerus fixus. Als deze maatregel 
het beoogde resultaat heeft, dan is het te begrijpen waarom de werkloosheid onder 
HBO-ers lager is dan onder academici. 

Noten 

* Dit hoofdstuk is m enigszins gewijzigde vorm als artikel verschenen in 'Mens en Maatschappij', 

73 (1998), pp. 178-197. 
1. De ratio van de odds op geen werk versus werk voor personen met lager onderwijs en die voor 

personen met een academische opleiding bedroeg 4,92 in 1985 ((26,l/73,9)/(6,7/93,3)). In 1973 
was de odds ratio 3,74; in 1990 2.37; in 1992 2,69 en in 1993 2,85. 

2. Met dank aan de OSA en Ruud Luijkx voor het beschikbaar stellen respectievelijk analyseerbaar 
maken van de paneldata. 

3. Voor meer gedetailleerde informatie over het OSA-arbeidsaanbodpanel (verantwoording van het 
veldwerk, representativiteit, paneluitval en -aanvulling, opbouw van het bestand) verwijzen we 
naar de bijlagen in het jaarlijkse Trendrapport Aanbod van arbeid (bijvoorbeeld OSA, 1995). 

4. Feitelijk gaat het om het functieniveau van het gezinshoofd, maar meestal is dat de vader. 
5. De top van de curve kan worden berekend door de afgeleide te nemen naar werkloosheidsduur en 

deze vervolgens op nul te stellen: werkloosheidsduur - (84 * β, + 1 * β,) /(/?,+ />,). 
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Samenvatting en discussie 

7.1 Samenvatting 

Uit studies van Huijgen en zijn collega's naar de kwalitatieve structuur van de 
werkgelegenheid in Nederland blijkt dat deze aanzienlijk is veranderd in de periode 
1960-1985 (Conen & Huijgen, 1980; Huijgen, Riesewijk & Conen, 1983; Huijgen, 
1989). De belangrijkste conclusie van hun onderzoek luidt dat het functieniveau van 
banen steeds minder overeenstemt met het onderwijsniveau van werkenden. Personen 
met eenzelfde opleiding komen tegenwoordig in lagere functies op de arbeidsmarkt 
terecht dan vroeger. Dit verschijnsel wordt ook wel diploma-inflatie genoemd. 
Bovendien is er sprake van verdringing. Schoolverlaters beschikken over steeds 
hogere diploma's zonder dat daar voldoende passende banen tegenover staan, 
waardoor zij banen bezetten die voorheen werden uitgeoefend door lager 
geschoolden. Als gevolg daarvan worden de laagstgekwalifkeerden met werkloosheid 
bedreigd. 

Deze studie ligt in het verlengde van het onderzoek van Huijgen en zijn 
collega's. Aan de hand van nieuwe onderzoeksvragen, verschillende soorten 
longitudinale gegevens en meer geschikte analysetechnieken hebben we 
ontwikkelingen in de opbrengsten van diploma's op de Nederlandse arbeidsmarkt 
beschreven en deze vervolgens verklaard. Daartoe zijn vijf concrete 
onderzoeksvragen geformuleerd die we achtereenvolgens hebben beantwoord. 
Hieronder volgt een samenvatting van de belangrijkste resultaten, die we per 
onderzoeksvraag bespreken. Na een uitvoerig antwoord volgt steeds een kort, 
vetgedrukt antwoord. 

De eerste onderzoeksvraag die we in deze studie hebben bestudeerd, heeft 
betrekking op het in kaart brengen van diploma-inflatie. Hiertoe hebben we 
langetermijnontwikkelingen beschreven in de totale en toegevoegde opbrengsten van 
diploma's op de Nederlandse arbeidsmarkt voor een groot deel van de twintigste 
eeuw (1911-1991). De bijbehorende onderzoeksvraag luidde als volgt: 

(!) Hoe hebben in Nederland de opbrengsten van diploma 's zich op de lange 
termijn ontwikkeld voor uiteenlopende onderwijsniveaus? 

Aan de hand van cumulatieve logit analyse hebben we in hoofdstuk 2 een 
cohortvergelijking gemaakt tussen 1911 en 1991. Deze vergelijking is gebaseerd op 
gegevens uit de Volkstelling van 1960, de Arbeidskrachtentellingen van 1973, 1977, 

123 



Hoofdstuk 7 

1985 en de Enquête beroepsbevolking van 1991. We zijn daarbij tot de volgende 
conclusies gekomen. 

Voor mannen zijn de totale opbrengsten van alle diploma's afgenomen in de 
periode 1911-1991. Met name de laagste onderwijsniveaus hebben veel last gehad 
van diploma-inflatie. Dit houdt in dat de toegevoegde opbrengsten van diploma's zich 
verschillend hebben ontwikkeld. Zo is gebleken dat de toegevoegde opbrengsten van 
een diploma op het niveau van LBO of MAVO sterk zijn gedaald in de onderzochte 
periode en tegenwoordig heeft een dergelijk diploma vrijwel geen waarde meer op de 
arbeidsmarkt. Momenteel komen personen met een LBO- of MAVO-diploma in 
dezelfde functies terecht als personen zonder diploma's. De meerwaarde van een 
diploma op MBO/HAVO/VWO-niveau is in geringe mate gestegen in de periode 
1911-1991. Ook de toegevoegde opbrengsten van een diploma in het hoger onderwijs 
(HBO en WO) zijn toegenomen in het bestudeerde tijdvak. De voorsprong van 
academici boven personen met een HBO-diploma is echter sinds het einde van de 
jaren veertig geleidelijk afgenomen. 

De historische ontwikkelingen in de opbrengsten van diploma's voor vrouwen 
verschillen op enkele punten van die voor mannen. In het eerste vergelijkingsjaar 
(1957) kwamen vrouwen met hetzelfde diploma gemiddeld genomen in hogere 
functies terecht dan mannen. Vrouwen hebben echter hardnekkiger te kampen gehad 
met diploma-inflatie dan mannen. De enorme toename van (deeltijd-)arbeid van 
gehuwde vrouwen in de bestudeerde periode is wellicht een verklaring hiervoor. 
Vooral diploma's in het hoger onderwijs zijn sterk in waarde gedaald en 
tegenwoordig brengt een HBO- of WO-diploma voor vrouwen een minder hoge 
functie met zich mee dan voor mannen. Daarnaast hebben we gevonden dat de 
toegevoegde opbrengsten van diploma's verschillen tussen mannen en vrouwen. Met 
name de meerwaarde van een diploma op HBO/WO-niveau is voor vrouwen sterker 
afgenomen dan voor mannen. 

• Alle diploma's zijn in absolute zin minder waard geworden. Omdat het 
verschil in waarde tussen de lagere en de hogere opleidingsniveaus groter 
is geworden, is het relatieve belang van het onderwijs echter toegenomen. 

Vervolgens hebben we onderzocht of de gevonden langetermijnontwikkelingen in de 
opbrengsten van diploma's worden vertekend als men geen rekening houdt met de 
invloed van sociale herkomst (hoofdstuk 3). Uit het sociologische onderzoek naar 
sociale stratificatie en mobiliteit is immers bekend dat zowel de behaalde opleiding 
als de bereikte beroepspositie van een individu direct afhankelijk zijn van het milieu 
van herkomst. Bovendien is de samenhang tussen sociale herkomst en bereikte 
posities verzwakt in de loop van deze eeuw. Beide bevindingen tezamen impliceren 
dat de waargenomen diploma-inflatie wordt overschat als de (veranderde) invloed van 
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sociale herkomst niet wordt uitgeschakeld. Aan de hand van onze tweede 
onderzoeksvraag zijn we nagegaan in welke mate dit het geval is: 

(2) In hoeverre wordt de in Nederland waargenomen diploma-inflatie overschat 
als er bij het bestuderen van (veranderingen in) de relatie tussen opleiding en 
beroep geen rekening wordt gehouden met de (veranderde) invloed van 
sociale herkomst? 

Deze vraag hebben we beantwoord door gebruik te maken van het Nederlandse 
Stratificatie- en Mobiliteitsbestand 1970-1995. Dit samengestelde databestand van 
dwarsdoorsnedes bevat zowel gegevens over het onderwijsniveau en de 
beroepspositie als retrospectieve informatie over het milieu van herkomst van de 
respondenten. Door middel van cumulatieve logit analyse hebben we een 
cohortvergelijking gemaakt. Zodoende zijn ontwikkelingen in de opbrengsten van 
diploma's vastgesteld voor de periode 1921-1995. 

Uit deze analyse is naar voren gekomen dat zowel de totale als de toegevoegde 
opbrengsten van diploma's worden overschat als het effect van sociale herkomst niet 
wordt uitgeschakeld. De overschatting is echter gering, want slechts zeven procent 
van de oorspronkelijke samenhang tussen opleiding en beroep kan worden 
toegeschreven aan de invloed van sociale herkomst. Bovendien hebben we 
geconstateerd dat deze beperkte overschatting in de opbrengsten van diploma's is 
verminderd in de loop van de tijd. Momenteel is er nauwelijks nog sprake van. 
Daarmee is de in eerder onderzoek gevonden diploma-inflatie iets overschat. Deze 
overschatting is echter onbeduidend. Ook als we rekening houden met de inzichten uit 
het sociale stratificatie- en mobiliteitsonderzoek over de (veranderde) invloed van 
sociale herkomst op de onderwijs- en beroepsloopbaan, dan luidt de conclusie dat de 
Nederlandse arbeidsmarkt te kampen heeft gehad met diploma-inflatie. 

• Als men geen rekening boudt met (veranderingen in) de rechtstreekse 
invloed van sociale herkomst op zowel de opleiding als het beroep van 
mensen, dan wordt de geobserveerde diploma-inflatie nauwelijks 
overschat 

In hoofdstuk 4 hebben we gezocht naar oorzaken voor de waargenomen 
ontwikkelingen in de opbrengsten van diploma's. We hebben gesteld dat diploma-
inflatie en verdringing kunnen worden verklaard door twee ontwikkelingen op de 
Nederlandse arbeidsmarkt. Allereerst zijn structurele veranderingen in de onderwij s-
en beroepenverdeling van belang. Het onderwij speil van de Nederlandse 
beroepsbevolking is razendsnel gestegen in de afgelopen decennia, terwijl het aantal 
hooggekwalificeerde banen veel minder vlug is gegroeid. Als gevolg hiervan heeft de 
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arbeidsmarkt het geweldige aanbod van hoger opgeleiden niet kunnen opvangen, 
waardoor de opbrengsten van diploma's zijn gedaald. Daarnaast hebben we een 
hypothese geformuleerd over ontwikkelingen in samenhang tussen onderwijs en 
arbeid: scholing is een scherper selectiecriterium geworden, omdat werkgevers in de 
loop van de tijd een sterkere voorkeur hebben gekregen voor werknemers met een 
hoge opleiding. Beide verklaringen zijn verwoord in de derde onderzoeksvraag van 
deze studie: 

(3) In hoeverre is de in Nederland waargenomen diploma-inflatie het gevolg van 
veranderingen in de verdelingen van personen over onderwijs- en 
functieniveau, en in hoeverre van gewijzigde voorkeuren van werkgevers en 
werknemers? 

Voor de beantwoording van deze vraag hebben we loglineaire analyse uitgevoerd, 
gebaseerd op de gegevens uit de Volkstelling van 1960, de Arbeidskrachtentellingen 
van 1973, 1977, 1985 en de Enquête beroepsbevolking van 1991. De bevindingen van 
deze analyse zijn als volgt samen te vatten. 

We hebben opnieuw aangetoond dat de Nederlandse arbeidsmarkt te kampen 
heeft gehad met diploma-inflatie. Vooral voor personen met weinig werkervaring is 
de situatie ernstig: in 1991 bereikten zij een lagere beroepspositie op de arbeidsmarkt 
dan in 1960. Ook voor personen met meer ervaring zijn de opbrengten van diploma's 
verminderd. Met hetzelfde diploma zouden eerdere generaties aanmerkelijk verder 
zijn gekomen in hun beroepsloopbaan. 

Daarnaast hebben we gevonden dat de waargenomen diploma-inflatie voor 
een groot deel kan worden verklaard door structurele ontwikkelingen in de onderwijs-
en functieniveauverdeling. De expansie van het onderwijs is sneller verlopen dan de 
kwalitatieve opwaardering van de beroepsarbeid, waardoor de opbrengsten van 
diploma's zijn gedaald. Deze bevinding is in overeenstemming met het 
baancompetitiemodel van Thurow (1975). Onderwijs is een positioneel goed en 
daarom komen de hoogstopgeleiden het eerst in aanmerking voor de betere banen. Dit 
heeft tot gevolg dat laagopgeleide personen - met diploma's op het niveau van LBO 
of MAVO - worden verdrongen naar de onderkant van de arbeidsmarkt en daar 
wedijveren zij met individuen die geen enkel diploma hebben behaald na de lagere 
school. 

Ook zijn er ontwikkelingen geweest in de samenhang tussen onderwijs en 
arbeidsmarkt. In de eerste plaats hebben conjuncturele omstandigheden een invloed 
gehad op de relatie tussen onderwijs- en functieniveau. We hebben gevonden dat in 
tijden van een ruime arbeidsmarkt de samenhang tussen scholing en beroep sterker is. 
Werkgevers selecteren blijkbaar strenger op basis van opleiding als zij de keuze 
hebben uit een groot aanbod van werkzoekenden. In de tweede plaats hebben we 
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steun gevonden voor de veronderstelling dat een moderne, efficiënte economie leidt 
tot een sterkere samenhang tussen onderwijs en arbeidsmarkt: in de periode 1960-
1991 is de associatie tussen opleiding en functieniveau toegenomen. Het is echter 
moeilijk gebleken om beide ontwikkelingen van elkaar te scheiden. De 
arbeidsmarktsituatie heeft zich in de afgelopen dertig jaar voornamelijk negatief 
ontwikkeld en de Nederlandse arbeidsmarkt is geleidelijk efficiënter geworden. Toch 
spreken we een lichte voorkeur uit voor de invloed van conjuncturele ontwikkelingen 
boven die van de modernisering van de arbeidsmarkt. 

• Diploma-inflatie en verdringing zijn grotendeels veroorzaakt door de 
ongelijke ontwikkelingen in de onderwijsverdeling en de kwalitatieve 
structuur van de werkgelegenheid. Bovendien hebben ontwikkelingen in 
de samenhang tussen onderwijs en arbeidsmarkt geleid tot diploma-
inflatie en verdringing. 

In het vierde onderdeel van deze studie zijn we nagegaan wat de invloed van diploma
inflatie is in de verschillende fasen van de beroepsloopbaan. We hebben ons daarbij 
laten leiden door het baancompetitiemodel dat veronderstelt dat diploma's niet zozeer 
een absolute, maar eerder een relatieve waarde hebben. De relatieve positie in de 
onderwijsverdeling binnen het arbeidsmarktcohort bepaalt in welke functie een 
schoolverlater terechtkomt. Hetzelfde idee hebben we toegepast op 
beroepsveranderingen: de concurrentie om een betere baan vindt plaats tussen 
individuen binnen hetzelfde cohort. Degene met de beste kwalificaties binnen een 
bepaald cohort komt het eerst in aanmerking voor opwaartse mobiliteit. Verder 
hebben we verondersteld dat personen tijdens de loopbaan niet alleen concurreren met 
individuen die tegelijkertijd de arbeidsmarkt hebben betreden, maar ook met latere, 
(vaak) hoger opgeleide schoolverlaters. Dit betekent dat de kans op mobiliteit ook 
afhangt van de relatieve onderwij sposi tie die iemand bezet in vergelijking met 
nieuwkomers op de arbeidsmarkt. De vierde onderzoeksvraag luidde: 

(4) In hoeverre beïnvloedt de in Nederland waargenomen diploma-inflatie de 
waarde van onderwijskwalificaties bij intrede op de arbeidsmarkt, en in 
hoeverre bij latere beroepsveranderingen? 

We hebben deze vraag beantwoord door gebruik te maken van retrospectief 
verzamelde levensloopgegevens uit de Familie-enquête Nederlandse Bevolking 
1992Λ93. Deze gegevens hebben betrekking op een representatieve groep individuen 
die in de periode 1936-1992 de Nederlandse arbeidsmarkt heeft betreden. De 
gebeurtenissenanalyse die we in hoofdstuk 5 hebben uitgevoerd, heeft de volgende 
resultaten opgeleverd. 
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Bij intrede op de arbeidsmarkt is er sprake van diploma-inflatie. Deze bevinding is 
echter niet zo expliciet als in eerdere hoofdstukken van deze studie het geval was. De 
waarschijnlijke oorzaak hiervan is de geringe hoeveelheid respondenten over wie we 
levensloopgegevens hebben. We hebben wel duidelijke aanwijzingen gevonden dat 
onderwijs een positioneel goed is. Uit de analyse is gebleken dat de relatieve 
onderwijspositie een grotere invloed heeft op het niveau van de bereikte functie bij 
intrede op de arbeidsmarkt dan het absolute opleidingsniveau. 

Daarnaast zijn diploma's van belang bij latere beroepsveranderingen. We 
hebben laten zien dat de kans op opwaartse mobiliteit groter en de kans op 
neerwaartse mobiliteit kleiner is voor mensen met een hoge opleiding. Verder wordt 
beroepsmobiliteit bepaald door de relatieve onderwijspositie. We hebben 
geconstateerd dat de kans op neerwaartse mobiliteit kleiner is voor personen die een 
hogere relatieve onderwijspositie innemen binnen hun cohort. De waarschijnlijkheid 
van opwaartse mobiliteit wordt ook negatief beïnvloed door de relatieve 
onderwijspositie bij intrede op de arbeidsmarkt. Deze onverwachte bevinding hebben 
we toegeschreven aan het feit dat recente schoolverlaters meer promotiekansen 
hebben dan personen die reeds langer geleden de arbeidsmarkt hebben betreden. Het 
lagere niveau waarin recente cohorten de arbeidsmarkt binnenstromen is de meest 
waarschijnlijke oorzaak voor hun grotere kans op opwaartse mobiliteit. De kans op 
een opwaartse functieverandering is immers groter naarmate jongeren meer zijn 
onderbenut in hun eerste beroep. 

Ten slotte hebben we gevonden dat werknemers die reeds langere tijd 
werkzaam zijn wat betren hun kansen op opwaartse en neerwaartse mobiliteit geen 
hinder ondervinden van de vaak hoger geschoolde nieuwkomers op de arbeidsmarkt. 

• Diploma-inflatie vindt niet alleen plaats bij intrede op de arbeidsmarkt, 
maar doet zich ook voor bij latere beroepsveranderingen. 

De vijfde en tevens laatste onderzoeksvraag die we in deze studie hebben 
beantwoord, heeft betrekking op de gevolgen van diploma-inflatie en verdringing 
voor de verdeling van werkloosheid tussen verschillende opleidingsniveaus. Uit het 
baancompetitiemodel valt af te leiden dat diploma-inflatie en verdringing ervoor 
zorgen dat - in het geval van een aanbodoverschot op de arbeidsmarkt - de kans op 
werkloosheid ongelijkmatig is verdeeld. Als hoger opgeleiden de banen van lager 
geschoolden bezetten, dan zal werkloosheid vooral een probleem zijn onder 
laagopgeleiden. We hebben daarom verondersteld dat laagopgeleiden eerder werkloos 
worden en langer werkloos blijven dan hoger opgeleiden. Daarnaast hebben we de 
hypothese opgesteld dat de samenhang tussen opleiding en werkloosheid sterker is in 
tijden van hoge werkloosheid. In een dergelijke periode kunnen werkgevers hun 
opleidingseisen immers aanscherpen. Om deze veronderstellingen te toetsen is de 
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laatste onderzoeksvraag als volgt geformuleerd: 

(5) Zijn laaggeschoolden vaker en langduriger werkloos dan personen met een 
hogere opleiding en is deze samenhang tussen opleiding en werkloosheid 
sterker in tijden van laagconjunctuur op de arbeidsmarkt? 

We hebben deze vraag beantwoord aan de hand van gegevens uit het OSA-
arbeidsaanbodpanel 1985-1994. In dit panelbestand is informatie aanwezig over de 
arbeidsmarktsituatie van een representatieve groep individuen in de periode 1980-
1994. Via gebeurtenissenanalyse die we hebben uitgevoerd op deze data, zijn we in 
hoofdstuk 6 tot de volgende conclusies gekomen. 

In de eerste plaats is gebleken dat laagopgeleiden een grotere kans hebben om 
werkloos te worden dan hoogopgeleiden. Daarnaast is het positieve effect van 
laagconjunctuur op de kans om werk te verliezen voor individuen die een diploma op 
het niveau van LBO of MAVO hebben sterker dan voor anderen. Verder hebben we 
laten zien dat vrouwelijke HBO-ers eerder werkloos worden dan hun mannelijke 
opleidingsgenoten. Voor andere opleidingen bestaan er geen verschillen tussen 
mannen en vrouwen in de kans op werkloosheid. 

In de tweede plaats hebben we aangetoond dat werkzoekenden zonder 
diploma's minder snel opnieuw een baan vinden dan werkzoekenden met diploma's. 
Het maakt overigens weinig uit welk diploma men bezit: de kans op het vinden van 
werk na een periode van werkloosheid verschilt nauwelijks tussen diploma's. Ook 
hebben we geconcludeerd dat de invloed van ontwikkelingen in de werkgelegenheid 
varieert tussen onderwijsniveaus. Werkzoekenden zonder diploma's of met een 
diploma op het niveau van LBO, MAVO of WO hebben meer moeite met het vinden 
van werk als de totale werkloosheid hoog is. Voor personen met een 
MBO/HAVO/VWO- of HBO-diploma neemt de kans op herintrede daarentegen niet 
af tijdens een economische crisis. Daarnaast is gebleken dat de invloed van sekse 
verschilt tussen opleidingen. Gemiddeld genomen is voor vrouwen de kans om 
opnieuw aan het werk te komen kleiner dan voor mannen. Behalve op het 
universitaire niveau, want vrouwen met een bul hebben een grotere baanvindkans dan 
mannen met een academische titel. Verder is duidelijk geworden dat de invloed van 
de werkloosheidsduur sterk verschilt tussen personen met en zonder diploma's. Voor 
werkzoekenden met diploma's is de initiële toename in de baanvindkans groter dan 
voor werkzoekenden zonder diploma's, maar de latere amarne is voor personen met 
diploma's steiler dan voor personen zonder diploma's. 

In de derde plaats hebben we vastgesteld dat na correctie voor het niveau van 
de uitgeoefende baan vóór een periode van werkloosheid, hoger opgeleiden een betere 
functie bereiken na beëindiging van werkloosheid en bij werk vinden dan lager 
geschoolden. We moeten daarbij de kanttekening plaatsen dat de beschermende rol 
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van opleiding geringer is naarmate men meer werkervaring heeft of langduriger 
werkloos is geweest. 

• Laagopgeleiden hebben een grotere kans om werkloos te worden en een 
kleinere kans om werk te vinden na een periode van werkloosheid dan 
hoger opgeleiden. In een ruime arbeidsmarkt zijn de verschillen in 
werkloosheidskansen zelfs groter. 

7.2 Discussie 

7.2.1 Wetenschappelijke implicaties 
Ondanks de vooruitgang die we hebben geboekt in het onderzoek naar diploma
inflatie en verdringing op de Nederlandse arbeidsmarkt, blijft er in wetenschappelijke 
zin natuurlijk wel een en ander aan te merken op deze studie. We zijn er niet aan 
toegekomen om op ten minste vier punten verbeteringen aan te dragen. 

In de eerste plaats hebben we in deze studie de samenhang tussen onderwijs en 
arbeidsmarkt geanalyseerd alsof die eendimensionaal is. Het onderwijs werd 
vertegenwoordigd door het onderwijsniveau. Over de rol van de onderwijsrichting is 
in zijn geheel niet gesproken. Toch kunnen studierichtingen variëren naar de mate van 
diploma-inflatie en verdringing. Een indicatie hiervoor is dat er aanzienlijke 
verschillen bestaan in de werkgelegenheidsperspectieven tussen opleidingsrichtingen. 
Personen met een opleiding die meer op de arbeidsmarkt is gericht hebben een 
kleinere kans om werkloos te worden dan personen met een meer algemeen gerichte 
opleiding. Hiermee zouden we de interessante bevinding kunnen verklaren waarom de 
werkloosheid onder HBO-ers en MBO-ers sinds de jaren negentig lager is dan die 
onder academici. Daarnaast verschilt de arbeidsmarktpositie van opleidingen 
(Glebbeek, 1988). Sommige opleidingen zijn specialistisch en bieden weinig 
uitwijkmogelijkheden op de arbeidsmarkt. Andere zijn algemeen, waardoor het 
beroependomein van deze opleidingen breed is. We verwachten dat het proces van 
diploma-inflatie en verdringing minder voorkomt bij opleidingen met een beperkt 
beroependomein, omdat daar de relatie tussen de gevolgde beroepsopleiding en de 
bereikte functie zeer direct is. Nader onderzoek zal moeten uitwijzen of dit het geval 
is. 

Ook hebben we de arbeidsmarkt vereenvoudigd weergegeven door slechts in 
te gaan op het beroepsniveau en niet op de beroepssector waarin iemand werkzaam is. 
Uit recent onderzoek is bekend dat de arbeidsmarkt bestaat uit deelsegmenten waar 
krimp en groei in de werkgelegenheid carrièremogelijkheden bepalen (DiPrete, De 
Graaf, Luijkx, Tâhlin & Biossfeld, 1997). Hierdoor komen diploma-inflatie en 
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verdringing waarschijnlijk in ongelijke mate voor tussen verschillende 
beroepssectoren. In sectoren die sterk onderhevig zijn aan krimp zijn werknemers 
eerder gedwongen om werk onder hun niveau te aanvaarden. Omgekeerd stellen 
werkgevers minder hoge opleidingseisen in sectoren waarin de vraag het aanbod 
overtreft. Momenteel zien we dit in de informatiseringsbranche. Het aanbod van 
regulier geschoolde IT-deskundigen schiet tekort, waardoor werkgevers 
arbeidskrachten aannemen met geheel andere opleidingsachtergronden. Daarnaast zijn 
er aanwijzingen dat de kans op onderbenutting varieert tussen de interne en externe 
arbeidsmarkt en tussen de primaire en secundaire sector (Dekker, De Grip & Heijke, 
1995). 

In de tweede plaats hebben we bij het bestuderen van verdringing uit de 
arbeidsmarkt alleen maar gekeken naar werkloosheid. Verdringing naar vervroegd 
uittreden (VUT) of arbeidsongeschiktheid (WAO) zijn in deze studie niet aan bod 
gekomen. Toch zijn beide vormen van 'verborgen' werkloosheid gerelateerd aan 
opleiding. Met betrekking tot de WAO verwachten we dat deze 'uitlaatklep' vooral 
onder lager opgeleiden is gebruikt ten tijde van de massale werkloosheid in de jaren 
tachtig. Hoger opgeleiden profiteerden daarentegen meer van de financieel veel 
gunstiger regelingen van de VUT. 

In de derde plaats hebben de in deze studie gebruikte gegevensbestanden hun 
beperkingen. Ondanks de aanwezigheid van betrouwbare beroepsgegevens in de 
Enquêtes beroepsbevolking (en de vroegere Arbeidskrachtentellingen) van het CBS, 
bevatten deze databronnen geen informatie over inkomens. Het ontbreken van 
grootschalige inkomensgegevens - of liever gezegd de ontoegankelijkheid ervan - is 
een beperking voor het wetenschappelijk onderzoek. Zo hebben we in deze studie 
vooral gesproken over baancompetitie en weinig over looncompetitie. De vraag is of 
dit terecht is geweest (vergelijk Hoek & Groot, 1997). Het baancompetitiemodel is 
zonder inkomensgegevens niet expliciet te toetsen tegen de neoklassieke verklaringen 
afkomstig uit de theorie van het menselijk kapitaal. De onderwijsexpansie kan dan 
wel hebben geleid tot diploma-inflatie en verdringing op de arbeidsmarkt, maar wat 
als er een positieve samenhang bestaat tussen het opleidingsniveau en de 
productiviteit (en daarmee wellicht ook de beloning) van individuen, onafhankelijk 
van de uitgeoefende functie? Hieruit volgt dat onderbenutte werknemers productiever 
zijn in dezelfde functie dan personen die niet onderbenut zijn (Hartog, 1988; Wieiers 
& Glebbeek, 1990), waardoor de hoge investeringen in het onderwijs (deels) rendabel 
blijven. 

Daarnaast hebben we de mate van diploma-inflatie en verdringing bij intrede 
op de arbeidsmarkt vastgesteld zonder rechtstreeks gebruik te maken van gegevens 
over schoolverlaters. We hebben het intredeproces steeds - behalve in hoofdstuk 5 -
gereconstrueerd via veronderstellingen over de hoeveelheid arbeidsmarktervaring van 
respondenten. Deze aanpak is legitiem, want alleen op deze manier kan de historische 
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vergelijking ver teruggaan in de tijd. Desondanks is het wenselijk om in de toekomst 
na te gaan of de waargenomen diploma-inflatie evenzeer wordt gevonden als cohorten 
van schoolverlaters worden vergeleken. 

In de vierde plaats hebben we in deze studie een vrij starre kijk gehad op de 
structuur van de arbeidsmarkt. We hebben een indeling van beroepen naar 
functieniveau gehanteerd die onveranderlijk is. Het is evenwel mogelijk dat de 
functie-inhoud van beroepen is veranderd in de loop van de tijd. Hierbij wordt vaak 
gedacht aan het beroep van typiste. In het verleden hoefde een typiste slechts blind te 
kunnen tikken, terwijl zij tegenwoordig een tekstverwerker moet kunnen bedienen. 
Bovendien is het de vraag of een diploma tegenwoordig nog dezelfde kwalificaties 
vertegenwoordigt als vroeger (De Beer, 1997). Men beweert nogal eens (vooral aan 
werkgeverszijde) dat het niveau van gediplomeerde schoolverlaters minder is 
geworden. Vaak gehoorde kreten zijn dat (een aantal) academische opleidingen 
vandaag de dag niet meer dan veredelde HBO-opleidingen zijn en dat de MAVO nu 
minder voorstelt dan de MULO vroeger. Dit zou liggen aan de expansie van het 
onderwijs. Het onderwijspeil van de bevolking groeit, waardoor op elk 
opleidingsniveau de leerlingen/studenten minder getalenteerd zijn. Vroeger kwamen 
alleen de relatief 'slimme' kinderen naar een bepaalde opleiding, tegenwoordig ook 
de minder begaafde leerlingen. 

Wat het onderzoek daarom nodig heeft zijn objectieve maten voor het niveau 
van opleidingen en beroepen die recht doen aan veranderingen in de benodigde kennis 
en vaardigheden. Hoe dergelijke maten er precies uit zullen zien, wordt in de 
toekomst hopelijk duidelijk. Als een opleiding of beroep maar niet onmiddellijk van 
niveau verandert zodra deze wordt gevolgd door minder getalenteerden, 
respectievelijk wordt uitgeoefend door hoger gekwalificeerden dan voorheen, want 
dan kunnen diploma-inflatie en verdringing per definitie niet worden vastgesteld. 

7.2.2 Maatschappelijke implicaties 
Tot besluit van deze studie merken we op dat het proces van diploma-inflatie en 
verdringing op de Nederlandse arbeidsmarkt allerminst betekent dat het behalen van 
een diploma geen nut meer heeft. Integendeel, de dwang zich hoger te scholen wordt 
alleen maar sterker. In de huidige Nederlandse situatie waarin de stijging in het 
gemiddelde onderwijsniveau sterker is dan de groei in het aantal hooggekwalificeerde 
banen, worden schoolverlaters voor een zogenoemd prisoner's dilemma geplaatst 
(Boudon, 1976). Door het grote aanbod van hooggeschoolden kunnen velen onder hen 
de baan waarvoor ze het vereiste onderwijsniveau hebben bereikt, niet krijgen. Uit 
rationele overwegingen besluiten schoolverlaters daarom extra onderwijs te volgen 
om alsnog de verlangde baan te bemachtigen. Wanneer individuen hun onderwijspeil 
echter verhogen door langer op school te blijven, dan daalt de relatieve 
onderwijspositie van degenen die dit niveau reeds hebben bereikt. Hierdoor dwingt 
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men laatstgenoemden ook weer tot het volgen van meer onderwijs. Met andere 
woorden: de onderwijsexpansie houdt zichzelf in stand. Het is daarom twijfelachtig of 
het politieke debat over het collectieve rendement van de deelname aan het onderwijs 
iets oplevert. De voorgenomen overheidsmaatregelen (in de vorm van strengere 
selectie, lagere beurzen en kortere studies) drukken de vraag naar het hoger onderwijs 
wellicht onvoldoende. Voor studenten is immers niet het collectieve, maar het 
individuele rendement doorslaggevend. 

Bovendien is extra scholing geen zinvolle strategie om het probleem van de 
werkloosheid onder laagopgeleiden te verminderen. Allerlei scholingsmaatregelmgen 
gericht op de onderkant van de arbeidsmarkt zijn misschien wel een noodzakelijke, 
maar zeker geen voldoende voorwaarde om laaggeschoolden aan het werk te 
houden/krijgen. Op het niveau van individuen is het nuttig om meer opleiding te 
volgen - de relatieve positie in de wachtrij van banen verbetert hierdoor -, maar voor 
de samenleving als geheel leidt dit slechts tot verdringing en een herverdeling van de 
werkloosheid. Door bijscholing van de laagstgekwalificeerden worden in een ruime 
arbeidsmarkt immers de net iets hoger opgeleide personen met werkloosheid 
bedreigd. 

Gezien de wijze waarop de voorraad van banen wordt verdeeld over de 
gegadigden - eerst komen de hoger opgeleiden aan de beurt -, lijkt het 
maatschappelijke probleem van diploma-inflatie en verdringing op de Nederlandse 
arbeidsmarkt zijn oplossing alleen maar te vinden wanneer de kwalitatieve structuur 
van de werkgelegenheid verder wordt opgewaardeerd. Arbeidsmarktbeleid dat er 
vooral op is gericht om het totale aantal banen te vergroten, bijvoorbeeld door meer 
laaggeschoolde arbeidsplaatsen te creëren via verlaging van het minimumloon, heeft 
niet tot gevolg dat het proces van diploma-inflatie en verdringing automatisch minder 
wordt. Wanneer het aantal hooggekwalificeerde banen geringer is dan gewenst, dan 
zullen de hoger opgeleiden met de lager opgeleiden concurreren om de gecreèrde 
banen. Het ligt meer voor de hand om voldoende werkgelegenheid te scheppen aan de 
bovenkant van de arbeidsmarkt zodat het ruime aanbod van hoger opgeleiden kan 
worden opgevangen. 
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Bijlage 

Bijlage 1 Een beschrijving van cumulatieve logit anlyse 

Omdat de functieniveau-indeling van Huijgen van ordinaal meetniveau is, mogen we strikt genomen geen 
lineair regressiemodel toepassen (Wennekers, 1980; Van der Meer, 1993). De afstanden tussen de 
verschillende categorieën zijn immers met per se aan elkaar gelijk. Technieken die deze assumptie laten 
vallen, zijn de loglineaire analysetechnieken, die uitgaan van een nominaal meetniveau. Om toch recht te 
doen aan het ordinale karakter van de functieniveau-indeling, maken we gebruik van een bijzondere vorm 
van loglineaire analyse, namelijk cumulatieve logit analyse (Agresti, 1990, pp. 322-331). Door logits van 
cumulatieve kansen te berekenen, wordt gebruik gemaakt van de rangordening in de categorieën van de 
afhankelijke variabele. Een cumulatieve logit L¡ voor een afhankelijke variabele Y met J categorieën en een 
predictor X ziet er als volgt uit: 

f \(X)* *π.{Χ) \ 

In dit model staat dat voor een gegeven score op predictor X de cumulatieve logit Lj gelijk is aan de 
natuurlijke logaritme uit de verhouding van de kans om tot de categorieën 1 t/m./ te behoren versus de kans 
om tot de categorieën j+1 t/m J te behoren. In feite is een cumulatieve logit dus mets anders dan een 
gewone logit voor een dichotome variabele, waann de categorieën 1 t/mj de eerste categorie vormen en de 
categorieën/+1 t/m J de tweede. Hierbij stelt j steeds een andere categorie voor. Voor een afhankelijke 
variabele К met J categorieën zijn er dus JA cumulatieve logits te berekenen. Deze cumulatieve logits 
worden vervolgens lineair afhankelijk gesteld van de score op predictor X, waarbij simultaan voor iedere 
cumulatieve logit afzonderlijk een intercept a¡ (dus in totaal JA intercepten) en voor alle cumulatieve logits 
gezamenlijk een parameter)? worden geschat: 

і/Л0=А>г«Иг-і/|Д0]-а,+рХ ; « l . . J-\ 

De interpretatie van de parameters komt overeen met die in een lineair regressiemodel De 
interceptparameters Oj geven de waarde aan van de cumulatieve logit voor de categorieën 1 t/m JA bij X-0 
en de effectparameter β geeft de verandering aan in de cumulatieve logit per eenheid toename van X De 
schattingstechniek die gebruikt wordt om de verschillende parameters te berekenen volgt een maximum 
likelihood-procedure. 
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Bijlage 2 Parameterschattingen van de verschillende modellen ter toetsing van de 
trends in de toegevoegde opbrengsten van diploma 's op de arbeidsmarkt 

model mannen 
1911-1991 

mannen 
1957-1991 

vrouwen 
1957-1991 

man-vrouw 
verschillen' 

jaar van intrede 
jaar van intrede kwadraat 
arbeidsmarkt ervaring 
arbeidsmarktervanng kwadraat 
onderwijsniveau' 

lbo/mavo 
mbo/havo/vwo 
hbo 
wo 

interacties met jaar van intrede 
lbo/mavo 
mbo/havo/vwo 
hbo 
wo 

interacties met jaar van intrede kwadraat 
lbo/mavo 
mbo/havo/vwo 
hbo 
WO 

interacties met arbeidsmarhervaring 
lbo/mavo 
mbo/havo/vwo 
hbo 
WO 

intercepten 
functieniveau^ 
functieniveau 23 
functieniveau^ 
functieniveau^ 
functieniveau^ 
funeri emveau«7 

model Chi' 
df 
N 

0,0100 0,0017(i 
-0,00002 (ns) -0,0006(1 
0,0306 

-0,0004 

3,3927 
0,6355 
0,4367 
2,7823 

-0,0315 
0,0110 
0,0456 
0,0212 

-0,0001 
-0,0001 
-0,0002 
-0,0004 

-0,0241 
0,0154 
0,0132 

-0,0489 

0,4303 
-1,1657 
-2,1027 
-3,4459 
-4,8511 
-7,2603 

158.218 
20 

275.920 

-
-

1,6121 
1,7313 
2,2350 
1,7062 

-0,0505 
-0,0955 
0,1846 
0,0870 

ns) 
is) 

0,0008 (ns) 
0,0019 

-0,0047 
-0,0019 (ns) 

-
-
-
-

1,0195 
-0,2763 
-1,4506 
-3.5386 
-5,3887 
-7,4975 

8.573 
14 

14.691 

0,0176 (ns) 
-0,0001 (ns) 
-
-

1,6238 
2,8228 
3,2524 
2,6266 

-0,0708 
-0,0592 
0,1481 
0,0263 (ns) 

0.0017 
0,0001 (ns) 

-0,0067 
0,0010 (ns) 

-
-
-
-

1,1590 
-1,6995 
-2,7778 
-4.1375 
-6,3260 
-9,8041 

11.899 
14 

17.546 

-0,0159 (ns) 
-0,0005 (ns) 
-
-

-0,0117 (ns) 
-1,0915 
-1,0174 
-0,9204 (ns) 

0,0203 (ns) 
-0,0363 (ns) 
0,0365 (ns) 
0,0607 (ns) 

-0,0009 (ns) 
0,0018 
0,0020 

-0,0029 (ns) 

-
-
-
-

-0,1395 
1,4232 
1,3272 
0,5989 
0,9373 
2,3066 

-
-

': lo is referentiecategone 
b: De verschillen zijn berekend als ßm 

berekend volgens de formule (β„^„ ,„,.,„, • 
(ns): ρ > 0,05 
Bron: CBS, Volkstelling I960, Arbeidskrachtentellingen 1973, 1977, 1985 en Enquête beroepsbevolking 
1991, eigen berekeningen 

im.mi - А»»«. ІЮ7.ІМІ · De t-waarden van de verschillen zijn 
"Дтаіноі im-inÙ ' * ( аГфтата mi-mu + Var(ßmma Otl-mÒ)· 
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Bijlage 3 Langetermijnontwikkelingen in de toegevoegde opbrengsten van diploma 's 
op de Nederlandse arbeidsmarkt zonder en met controle voor sociale herkomst 

model 

jaar van intrede (1921=0) 
arbeidsmarktervanng 
arbeidsmarktervanng kwadraat 
onderwijsniveau" 

lbo/mavo 
mbo/havo/vwo 
hbo 
wo 

functieniveau vader1* 
functieniveau 2 
functieniveau 3 
functieniveau 4 
functieniveau S 
functieniveau 6 
functieniveau 7 

interacties met jaar van intrede 
lbo/mavo 
mbo/havo/vwo 
hbo 
WO 

0,0023 
0,0275 

-0,0005 

2,6227 
0,7638 
1,0231 
3,4708 

-0,0330 
0,0016 (ns) 
0,0273 

-0,0200 

interacties met arbeidsmarktervanng 
lbo/mavo 
mbo/havo/vwo 
hbo 
wo 

intercepten 
functieniveau г 2 
functieniveau г 3 
functiemveau24 
functieniveaui5 
functieniveau^ 
functieniveau=7 

model Chi' 
df 
N 

-0,0191 
0,0163 
0,0121 

-0,0483 

0,7085 
-0,6426 
-1,4720 
-2,7358 
-4,0730 
-6,4204 

148.252 
15 

263.242 

0,0147 
0,0506 

-0,0007 

2,3438 
1,2188 
0,8227 (ns) 
1,4599 (ns) 

-0,0330 
-0,0015 (ns) 
0,0098 (ns) 

-0,0015 (ns) 

-0,0055 (ns) 
-0,0111 (ns) 
0,0174 (ns) 

-0,0070 (ns) 

0,2390 (ns) 
-1,3496 
-2,1714 
-3,2314 
41774 
-6,3696 

3.599 
15 

8.390 

0,0117 (ns) 
0,0536 

-0,0008 

2,1883 
1,0805 
0,9459 (ns) 
1,1897 (ns) 

0,1619 
0,2977 
0,5299 
0,6095 
0.8762 
0,8864 

-0,0311 
-0,0009 (ns) 
0,0074 (ns) 
0,0013 (ns) 

-0,0051 (ns) 
-0,0094 (ns) 
0,0131 (ns) 

-0,0049 (ns) 

0,0734 (ns) 
-1,5271 
-2,3594 
-3,4369 
43991 
-6,6163 

3.783 
21 

8.390 

': lo is referentiecategone 
b: functieniveau 1 is referentiecategone 
(ns):p>0,05 
Bronnen: CBS, Volkstelling I960, Arbeidskrachtentellingen 1973, 1977, 1985 en Enquête 
beroepsbevolking 1991; Nederlandse Stratificatie- en Mobiliteitsbestand 1970-1995, eigen berekeningen 
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Summary 

Studies by Huijgen and his colleagues have shown that the skill structure of 
employment has changed considerably in the Netherlands in the period 1960-1985 
(Conen & Huijgen, 1980; Huijgen, Riesewijk & Conen, 1983; Huijgen, 1989). The 
most important finding of their research is that the match between the job level of 
workers and their level of education has worsened. Persons with the same credentials 
nowadays reach lower job levels than was previously the case. This phenomenon is 
called credential inflation. Furthermore, there is displacement in the Dutch labour 
market. Employers now prefer higher educated workers for jobs that were previously 
occupied by lower educated employees. As a consequence, the lowest educated 
become unemployed. 

This study continues and extends the research done by Huijgen and his 
colleagues. By means of new research questions, different kinds of longitudinal data, 
and more adequate techniques of analysis, we described and explained historical 
developments in the returns to credentials in the Dutch labour market. We formulated 
five concrete research questions and answered these successively. We summarize here 
the main findings of each research question. 

The first research question deals with the process of credential inflation in the 
Dutch labour market. We describe (very) long term trends (1911-1991) in the total 
and additional returns to credentials. The following research question was posed: 

(1) How did the long term trends in the returns to credentials in the Dutch labour 
market develop for different levels of education? 

By applying cumulative logit analysis we compared individuals who entered the 
Dutch labour market in the period 1911-1991. This comparison was based on data 
derived from the 1960 Census and four Labour Force Surveys held in 1973, 1977, 
1985, and 1991. In chapter 2 we summarized the results of this analysis as follows. 

For men the total returns to all credentials decreased in the period 1911-1991, 
but the returns to lower level credentials declined at a faster rate than the returns to 
higher level credentials. Therefore, the trends in the additional returns to credentials 
differed between educational levels. The additional returns to lower secondary 
education over primary education have almost disappeared in the period 1911-1991. 
The relative advantage of upper secondary education has risen slightly in this period. 
The additional returns to tertiary education have increased too, although the relative 
advantage of university level over vocational colleges has decreased slowly since the 
late 1940s. 

The historical developments in the returns to credentials differed between men 
and women in some respects. In 1957 - the first year in which a comparison is 
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possible - the total returns to all credentials except lower secondary education are 
higher for women than for men. Moreover, the returns to credentials at the level of 
tertiary education have declined faster for women than for men. In 1991, men profit 
even more from tertiary education than women do. There are also sex-differences 
with regard to the additional returns to credentials. For women the additional returns 
to tertiary education have decreased more strongly than for men. 

Subsequently, we investigated whether the above-mentioned findings 
concerning the long term trends in the returns to credentials are upwardly biased if the 
effect of family background is not taken into account (chapter 3). According to the 
sociological tradition of social stratification and mobility, family background has a 
positive, direct effect on both respondent's education and occupation. However, the 
effect of family background on children's status positions has weakened over time. 
Both findings together imply that the earlier findings about credential inflation are 
overestimated if we do not control for the (lessened) effect of family background. By 
means of our second research question we examined to what extent this is the case: 

(2) To what extent are the earlier findings concerning credential inflation in the 
Dutch labour market overestimated if - when studying (changes in) the 
association between education and occupation - we do not control for 
(changes in) the effect of family background? 

We answered this question by using the Netherlands' Stratification and Mobility File 
1970-1995. This pooled cross-sectional dataset includes both data on the educational 
and occupational level of the respondents and retrospective information on the 
occupational level of the respondents' father. By applying cumulative logit analysis, 
we determined historical developments in the returns to credentials for the 1921-1995 
labour market cohorts. 

This analysis showed that both total and additional returns to credentials are 
overestimated if family background is not taken into account. However, the 
overestimation is small: about seven per cent of the observed association between 
education and occupation can be attributed to family background. Moreover, we 
established that the small upward bias in the returns to credentials has declined over 
time. Consequently, one can hardly speak of an overestimation. 

These results imply that the earlier findings concerning credential inflation are 
overestimated somewhat. However, this overestimation is insignificant. Even when 
the insights from social stratification and mobility research regarding the (changing) 
impact of family background on educational and occupational careers are taken into 
account, we conlude that there has been credential inflation in the Dutch labour 
market. 
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Chapter 4 was designed to shed a light on historical developments in the returns to 
credentials. In this chapter, we hypothesized that the process of credential inflation 
and displacement in the Dutch labour market can be explained by two mechanisms. 
First, changes in the composition of the labour force according to educational 
attainment and level of occupation are important. Because the upgrading of the Dutch 
job structure has not been strong enough to compensate for the increase in the 
educational level of the working population, higher educated people nowadays hold 
more often lower level jobs, often underutilizing their skills, than they used to do. As 
a consequence, the returns to credentials have declined. Second, there can be changes 
in the association between education and occupation, net of changes in the 
composition of the labour force according to educational attainment and level of 
occupation. This association reflects the preferences of employers for workers with a 
particular qualification and those of workers for jobs with a given level of required 
qualifications. We formulated the hypothesis that education has become a stronger 
screening criterion, because employers nowadays more strongly prefer to workers 
with a particular level of education than they used to do. Both explanations are 
expressed in the third research question of this study: 

(3) To what extent can the findings concerning credential inflation in the Dutch 
labour market be ascribed to changes in the composition of the labour force 
according to educational attainment and level of occupation, and to what 
extent to shifted preferences of employers and employees which modify the 
association between education and occupation? 

The data we used were derived from the 1960 Census, and four Labour Force Surveys 
held in 1973, 1977, 1985, and 1991. We applied loglinear analysis to these data. The 
results of this analysis can be summarized as follows. 

Again, we demonstrated the process of credential inflation in the Dutch labour 
market. Especially for persons with little work experience the consequences are 
serious: in 1991 they occupied lower positions on the labour market than in 1960. For 
more experienced persons the returns to credentials have decreased as well. People 
from older labour market cohorts would have attained a higher job level with the 
same qualifications. 

Furthermore, we found that the observed credential inflation can be explained 
for the greater part by structural changes in the composition of the labour force 
according to educational attainment and level of occupation. The educational 
expansion could not be compensated for by the upgrading of the job structure, which 
means that the returns to credentials have declined in the Netherlands. This credential 
inflation is related to the idea of education as a positional good. The relatively highest 
educated persons get the vacant positions, because the educational level is used as an 
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indicator of productivity and training costs. This implies that the lowest educated 
persons - with qualifications at the lower secondary level - are at the back of job 
queues. There they compete for scarce positions with those with no qualifications at 
all. 

Historical changes in the association between education and occupation have 
taken place as well. First, the business cycle has an effect on the association between 
education and occupation. We found that during a downturn the association between 
education and occupation is stronger. Apparently, employers more strongly screen on 
the basis of education if they can select from a large pool of candidates. Second, we 
found support for the idea that the modernization of the labour market leads to a 
stronger relationship between education and occupation: in the period 1960-1991 the 
association between education and occupation has increased. However, it turned out 
to be difficult to distinguish between both historical developments. The economic 
trend has been downward in most of the last thirty years and the modernization of the 
labour market has increased gradually. Nevertheless, we have given some precedence 
to the impact of the business cycle over that of the modernization. 

In the fourth part of this study we examined the impact of credential inflation 
in different stages of the occupational career. Following Thurow's job competition 
model (Thurow, 1975), we have assumed that credentials not only have an absolute, 
but also a relative value. The relative educational position within the labour market 
cohort determines which level of occupation a school leaver occupies. We applied the 
same idea to intragenerational occupational mobility: the competition for a better job 
takes place between members of the same cohort. Those with the best educational 
qualifications within their labour market cohort have the best opportunities for 
upward job moves. In addition, we have hypothesized that employees not only 
compete with those that entered the labour market in the same period, but also with 
more recent, (often) higher educated school leavers. This implies that the likelihood 
of upward mobility also depends upon someone's relative educational position 
compared to newcomers in the labour market. The fourth research question reads as 
follows: 

(4) To what extent does credential inflation in the Dutch labour market take place 
at labour market entry, and to what extent during later stages in the 
occupational career? 

We answered this question by using retrospectively collected life history data taken 
from the Dutch Family Survey 1992/'93. These data consist of a group of individuals 
who entered the Dutch labour market in the period 1936-1992. The event history 
analysis we carried out in chapter 5 led to the following results. 
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First, we found that the returns to credentials have declined at labour market entry. 
However, this finding is not as explicit as was the case in the preceding chapters. This 
is probably caused by the small number of respondents for whom we have life history 
data. This observed credential inflation is related to the idea of education as a 
positional good. Our results have shown that someone's relative educational position 
has a stronger effect on the occupational level attained at labour market entry than the 
absolute level of education. 

Second, we concluded that schooling affects career opportunities as well. We 
showed that the higher (lower) the level of education, the larger the likelihood of 
upward (downward) mobility. 

Third, we observed that education is also a positional good during the 
educational career. We ascertained that the likelihood of downward mobility is 
smaller for persons who have a high relative educational position within their cohort. 
The chances of upward mobility are also negatively affected by the relative 
educational position within the labour market cohort. We have ascribed this 
unexpected finding to the fact that recent school leavers have more career 
opportunities than members of older labour market cohorts. The lower level jobs they 
start with probably constitute the reason why young people are more often upwardly 
mobile. The probability of upward job shins is larger when the skills of young people 
are underutilized during their first job. 

Fourth, we found that mobility rates - both upward and downward - are not 
affected by the increased educational qualifications of newcomers in the labour 
market. 

The fifth and last research question we answered in this study concerns the 
varying unemployment rates between educational levels due to credential inflation 
and displacement in the labour market. We deduced from the job competition model 
the hypothesis that, if there is an excess of supply, credential inflation and 
displacement cause unemployment to be unequally distributed among persons with 
different levels of education. If higher educated workers take the jobs previously 
occupied by lower educated workers, then lower educated workers have higher 
unemployment rates than higher educated workers. Furthermore, we assumed that the 
relationship between unemployment and education is stronger during a downturn. 
Employers dismiss replaceable lower educated workers before irreplaceable higher 
educated workers. To test these hypotheses we formulated the last research question 
as follows: 

(5) Are lower educated persons unemployed more often and longer than higher 
educated persons and is this association between education and 
unemployment stronger during a downturn? 
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We answered this research question by using data derived from the OSA Labour 
Supply Panel 1985-1994. In this panel study there is information about the work 
history of a representative group of individuals in the period 1980-1994. By applying 
event history analysis to these panel data, we have drawn the following conclusions in 
chapter 6. 

First, it was shown that lower educated workers become unemployed sooner 
than higher educated workers. In addition, the business cycle effect is stronger for 
individuals with a qualification at lower secondary level than for others. Furthermore, 
we demonstrated that female graduates of tertiary education, vocational colleges for 
non-academic professions have higher unemployment probabilities than their male 
counterparts. For other educational levels there are no sex-differences found in the 
likelihood of becoming unemployed. 

Second, we ascertained that job-seeking people without qualifications regain 
employment less quickly than job seekers with qualifications. It does not matter what 
kind of credential one has obtained: probabilities of regaining employment do not 
vary between people with different credentials. We also concluded that the impact of 
the business cycle varies between educational levels. Unemployed people without a 
qualification, or with a qualification at lower secondary level or at university level 
have more difficulties in finding a job when the gross unemployment rate is high. For 
persons with a qualification at upper secondary or in tertiary vocational education 
probabilities of regaining employment do not fall during a downturn. Furthermore, it 
turned out that the effect of sex differs between educational levels. On average, 
probabilities of regaining employment are lower for men than for women. An 
exception is formed by an university degree, in which case the chances of a transition 
from unemployment to a job is larger for women than for men. Moreover, it became 
clear from the analysis that the effect of unemployment duration varies strongly 
between persons with and without credentials. For unemployed persons with 
qualifications the initial increase in the likelihood of regaining employment is larger 
than for unemployed persons without qualifications. However, the subsequent 
decrease is steeper for persons with qualifications than for persons without 
qualifications. 

Third, we observed that when we control for the occupational level before an 
unemployment spell, higher educated people more often regain employment in the 
labour market at a high job level than lower educated people. However, we have to 
note that the protective role of education is smaller when people have a lot of work 
experience or have been unemployed for a long time. 

(English corrected by Jim Allen) 
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STELLINGEN 

Behorende bij het proefschrift van Maarten H.J. Wolbers 
Diploma-inflatie en verdringing op de arbeidsmarkt 

Een studie naar ontwikkelingen in de opbrengsten van diploma's in Nederland 
Promotiedatum: 2 juli 1998,15.30 uur 

1. Alle diploma's zijn in absolute zin minder waard geworden. Omdat het verschil in 
waarde tussen de lagere en de hogere opleidingsniveaus groter is geworden, is het 
relatieve belang van het onderwijs echter toegenomen (ditproefschrift). 

2. Als men geen rekening houdt met (veranderingen in) de rechtstreekse invloed van 
sociale herkomst op zowel de opleiding als het beroep van mensen, dan wordt de 
geobserveerde diploma-inflatie nauwelijks overschat (ditproefschrift). 

3. Diploma-inflatie en verdringing zijn grotendeels veroorzaakt door de ongelijke 
ontwikkelingen in de onderwijsverdeling en de kwalitatieve structuur van de 
werkgelegenheid. Bovendien hebben ontwikkelingen in de samenhang tussen 
onderwijs en arbeidsmarkt geleid tot diploma-inflatie en verdringing (dit 
proefschrift). 

4. Diploma-inflatie vindt niet alleen plaats bij intrede op de arbeidsmarkt, maar doet 
zich ook voor bij latere beroepsveranderingen (dit proefschrift). 

5. Laagopgeleiden hebben een grotere kans om werkloos te worden en een kleinere kans 
om werk te vinden na een periode van werkloosheid dan hoger opgeleiden. In een 
ruime arbeidsmarkt zijn de verschillen in werkloosheidskansen zelfs groter (dit 
proefschrift). 

6. Gelukkig heeft het onderwijs ook een niet-economische waarde. 

7. Met dit proefschrift mag het inzicht in diploma-inflatie zijn gestegen, maar de waarde 
van een doctorsbul is gedaald. 

8. "Wij stellen eerst vast dat het hoger onderwijs nauwelijks meer bestaat. Wat wij 
bezitten zijn instellingen voor ZULO, ofwel Zeer Uitgebreid Lager Onderwijs" (Piet 
Vroon, De Volkskrant, 13 oktober 1984). 

9. Het lijkt erop dat degenen die diploma-inflatie en verdringing niet waar willen 
hebben, evenwichtsdenkers zijn die geen oog hebben voor de ongewenste gevolgen 
van de onderwijsexpansie, bijvoorbeeld dat te veel mensen te lang duur onderwijs 
volgen, en dat velen met een hoge opleiding niet in aanmerking komen voor een 
functie op hetzelfde niveau en gefrustreerd raken. 

10. "Het laagste werkeloosheidscijfer van Europa hebben ze, aangezien niet-
geregistreerde werkelozen niet worden meegeteld en er bovendien voor werkelozen 
geen mogelijkheid bestaat zich te laten registreren" (Gerrit Komrij over Portugal in 
zijn verhalenbundel 'Een zakenlunch in Sintra en andere Portugese verhalen '). 











Individuen met eenzelfde opleiding komen tegenwoordig in lagere func
ties op de arbeidsmarkt terecht dan vroeger. Dit verschijnsel wordt ook wel 
diploma-inflatie genoemd. Bovendien is er sprake van verdringing. 
Schoolverlaters beschikken over steeds hogere diploma's zonder dat daar 
voldoende passende banen tegenover staan, waardoor zij functies bezetten 
die voorheen werden uitgeoefend door lager geschoolden. Als gevolg daar
van worden vooral de laagstgekwalificeerden - in tijden van een aanbod
overschot op de arbeidsmarkt - met werkloosheid bedreigd. 
In deze studie worden diploma-inflatie en verdringing op de Nederlandse 
arbeidsmarkt onderzocht aan de hand van nieuwe onderzoeksvragen, 
verschillende soorten longitudinale gegevens en meer geschikte analyse
technieken dan voorheen. De kern wordt gevormd door een vijftal 
wetenschappelijke artikelen die reeds afzonderlijk zijn gepubliceerd in 
verschillende tijdschriften. Hierin beschrijft de auteur voor een groot deel 
van de twintigste eeuw ontwikkelingen in de opbrengsten van diploma's en 
verklaart deze. 
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