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Samenvatting 

Afgestudeerden van bèta-opleidingen (hbo en wo), lerarenopleidingen voortgezet onderwijs (hbo), medische opleidingen 
(wo) en economische opleidingen (wo) hebben een relatief goede arbeidsmarktpositie. Er zijn duidelijke verschillen in 
de arbeidsmarktpositie van afgestudeerden tussen instellingen. Dit is in deze editie van Studie & Werk voor het 
eerst onderzocht op basis van registratiedata van alle afgestudeerden in de afgelopen tien jaar. 
 
De Nederlandse economie is na een reeks moeizame jaren uit de crisis geklommen en lijkt in 2017 
in veel opzichten weer op volle toeren te draaien. Die positieve ontwikkeling is grotendeels terug 
te zien in de resultaten van Studie & Werk 2017. Het aandeel in Nederland woonachtige hbo- en 
wo-afgestudeerden dat vrijwel direct na afstuderen als werknemer of zelfstandige aan de slag is 
gegaan is na jaren van daling weer licht toegenomen. Ook hebben afgestudeerden sneller een vast 
contract en zijn de maandsalarissen van starters voor het tweede jaar op rij gestegen. Tegelijkertijd 
zijn werkzame afgestudeerden meer (contract)uren gaan werken, waardoor het gemiddelde uurloon 
op een gelijk niveau blijft. Dit geldt met name voor hbo-afgestudeerden. De duur tot de eerste 
substantiële baan neemt na jaren van stijging weer af, voor zowel hbo- als wo-afgestudeerden. 
Concluderend is er sprake van een positieve ontwikkeling van de arbeidsmarktpositie van hbo- en 
wo-afgestudeerden, maar het niveau van voor de crisis in termen van salaris, baanzekerheid en duur 
tussen afstuderen en een eerste substantiële baan lijkt nog ver weg. 
 
Een salarisvergelijking tussen opleidingen levert een positief beeld op voor bèta-opleidingen (hbo 
en wo), lerarenopleidingen voortgezet onderwijs (hbo), medische opleidingen (wo) en economische 
opleidingen (wo). Tabel S.1 presenteert de vijf meest en de vijf minst verdienende opleidingen voor 
starters uit het afstudeerjaar 2014-15 en voor personen die tien jaar geleden afgestudeerd zijn. De 
top 5 is bepaald op basis van gemiddelde maandsalarissen van afgestudeerden in loondienst.  

Tabel S.1 Top vijf meest en minst verdienende opleidingen, hbo en wo 

 hbo starters hbo na 10 jaar  wo starters wo na 10 jaar 

Bovenste 5 Verloskunde Maritiem Officier  Tandheelkunde Tandheelkunde 
 Mondzorgkunde Leraar Nederlands  Geneeskunde Geneeskunde 
 Leraar Biologie Leraar Engels  Farmaceutische wet. Econometrie 
 Leraar Wiskunde Mondzorgkunde  Diergeneeskunde Fiscale economie 
 Leraar Engels Bestuurskunde  Econometrie Fiscaal recht 
      

Onderste 5 Vrijetijdsmanagement PABO  Culturele antropologie Kunst- en cultuur-
stud. 

 Kunstacademie Vrijetijdsmanagement  Archeologie Mediastudies 
 Fashion Kunstacademie  Letterkunde Bouwkunde 
 Dans Toerisme  Geschiedenis Archeologie 

 Toerisme Dans  Kunst- en cultuurstu-
dies Letterkunde 

Bron: SEO Economisch Onderzoek en Elsevier (2017) 
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De salarisgroei van afgestudeerden met een pabo-diploma is dusdanig, dat zij ondanks een gemid-
deld goed startsalaris afdalen tot één van de vijf slechtst betaalde hbo-opleidingen tien jaar na af-
studeren. Dat geldt niet voor alumni van de lerarenopleidingen gericht op het voortgezet onderwijs, 
die als starters en op termijn relatief veel verdienen. Van de wo-afgestudeerden verdienen (tand)art-
sen structureel het meest, terwijl letterkundigen, archeologen en afgestudeerden van kunst- en cul-
tuurstudies als starters en na tien jaar het laagste salaris hebben. 
 
Er zijn salarisverschillen tussen instellingen waaraan de opleiding is gevolgd, bovenop de verschil-
len tussen opleidingen. Van alle universiteiten voeren de TU Delft en TU Eindhoven de ranglijst 
van best verdienende afgestudeerden aan. Afgestudeerden van Wageningen Universiteit, Tilburg 
Universiteit en de Vrije Universiteit verdienen het minst. Tussen hogescholen zijn de verschillen 
kleiner dan tussen universiteiten. Hbo-afgestudeerden van de Hogeschool van Amsterdam, Hoge-
school Windesheim en de NTHV Breda verdienen tien jaar na afstuderen gemiddeld het meest. 
Alumni van de Christelijke Hogeschool Ede en de NHL Hogeschool verdienen op termijn het 
minst. 
 
De opleidingen die goed scoren in de salarisvergelijkingen doen het over het algemeen ook goed 
in termen van duur tussen afstuderen en de start van de eerste substantiële baan. Gemiddeld doen 
afgestudeerden aan creatieve opleidingen en kunstopleidingen er lang over om een baan te vinden. 
Afgestudeerden aan technische opleidingen vinden betrekkelijk snel een substantiële baan, evenals 
afgestudeerden aan lerarenopleidingen (zowel pabo als tweedegraads en eerstegraads). Tabel S.2 
geeft de vijf opleidingen met de kortste en de vijf opleidingen met de langste duur tot een substan-
tiële baan weer voor het afstudeercohort 2014-2015.  

Tabel S.2 Top vijf opleidingen met kortste en langste duur tot de eerste substantiële baan, hbo 
en wo 

 hbo starters  wo starters 

5 met kortste duur Optometrie en Audiologie  Farmaceutische wetenschappen 

 Mechatronica  Leraar talen 

 Leraar Economie  Fiscale economie 

 Leraar Biologie  Computer science 

 Leraar Natuur-/Scheikunde  Geneeskunde 

    

5 met langste duur Muziek  Cultuurstudies 

 Toerisme  Geschiedenis 

 Creatieve therapie  Letterkunde 

 Kunstacademie  Kunst- en cultuurstudies 

 Dans  Archeologie 

Bron: SEO Economisch Onderzoek en Elsevier (2017) 

Tabel S.3 geeft inzicht in de opleidingen met een grote dan wel een kleine kans op een vast contract 
15 maanden na afstuderen. De cijfers zijn gebaseerd op gemiddelde kansen van afgestudeerden 
werkzaam in loondienst. Hbo-afgestudeerden van lerarenopleidingen en technische opleidingen 
hebben relatief snel een vast contract. Wo-alumni van financiële studies, lerarenopleidingen en 
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technische studies werken ten opzichte van andere wo-afgestudeerden snel in een vast dienstver-
band. Wo-afgestudeerden met een medische opleiding hebben gemiddeld een goed startsalaris en 
een korte duur tot een substantiële baan, maar hebben naar verhouding een grote kans om langer 
op tijdelijke basis te werken.  

Tabel S.3 Top vijf opleidingen met meeste en minste kans op een vaste baan 15 maanden na 
afstuderen, hbo en wo 

 hbo starters  wo starters 

Bovenste 5 Algemene Operationele Techniek  Accounting 

 Management in de Zorg  Fiscale economie 

 Leraar Natuur-/Scheikunde  Leraar exacte vakken 

 Leraar Wiskunde  Informatiekunde 

 Leraar Nederlands  Computer science 

    

Onderste 5 Logopedie  Biomedische wetenschappen 

 Muziek  Diergeneeskunde 

 Toneel  Neurowetenschappen 

 European Studies  Archeologie 

 Dans  Geneeskunde 

Bron: SEO Economisch Onderzoek en Elsevier (2017) 

Studie & Werk maakt dit jaar voor het eerst gebruik van registratiedata over alle afgestudeerden in 
het Nederlandse hoger onderwijs. Deze data zijn afkomstig van het Centraal Bureau voor de Sta-
tistiek (CBS) en omvatten onder anderen alle afgestudeerden en alle dienstverbanden van werkne-
mers in Nederland. Door koppeling van bestanden wordt een compleet beeld verkregen van de 
arbeidsmarktpositie van alle afgestudeerden in het hoger onderwijs. 
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1 Inleiding 

Dit is de 21e editie van het SEO/Elsevier-onderzoek Studie & Werk. De 21e editie is een speciale 
editie. Net als voorgaande edities staan de arbeidsmarktpositie van recent afgestudeerden en de 
arbeidsmarktrelevantie van hbo- en wo-opleidingen centraal, maar de totstandkoming van het on-
derzoek is radicaal anders dan de voorgaande onderzoeken. De afgelopen twintig jaar was het on-
derzoek gebaseerd op een schriftelijke enquête onder achtduizend afgestudeerden aan het hoger 
onderwijs. Dit jaar maakt het onderzoek voor het eerst gebruik van integrale gegevens van afgestu-
deerden aan hbo- en wo-opleidingen via Microdata van het Centraal Bureau voor de Statistiek 
(CBS). Het integrale karakter van de gegevens maakt het mogelijk een compleet beeld van de ar-
beidsmarktpositie van alle afgestudeerden te presenteren. Ook zijn de arbeidsmarktuitkomsten niet 
meer gebonden aan het moment van enquêteren. Op die manier kan de ontwikkeling van de ar-
beidsmarktpositie van elk afstudeercohort in kaart worden gebracht. Bijlage A gaat nader in op de 
voor dit onderzoek gebruikte CBS Microdata. 
 
Het voorliggende onderzoek presenteert een compleet beeld van de arbeidsmarktpositie van star-
tende hbo- en wo-afgestudeerden uit het afstudeerjaar 2014-15. Bovendien geeft het onderzoek 
inzicht in de ontwikkeling van de arbeidsmarktpositie van starters en gaat het in op de arbeids-
marktpositie één en tien jaar na afstuderen van degenen die in het studiejaar 2005-06 afgestudeerd 
zijn. In overeenstemming met eerdere jaargangen is de arbeidsmarktpositie bepaald aan de hand 
van drie pijlers: het salaris, de kans op een vast contract en de duur tot de eerste substantiële baan. 
Naast de uitsplitsing van arbeidsmarktposities naar opleidingen presenteert dit onderzoek voor het 
eerst de verschillen in de arbeidsmarktposities van afgestudeerden tussen onderwijsinstellingen. 
 
Bij dit rapport horen twee bijlages met statistische informatie over de arbeidsmarktpositie van res-
pectievelijk de hbo- en wo- afgestudeerden. Deze bevatten gegevens per opleidingsniveau. Voor 
de indeling in opleidingen heeft een clustering plaatsgevonden, waarbij zeer gelijkende opleidingen 
alsook opleidingen met een klein aantal afgestudeerden zijn samengevoegd. 
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2 Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt voor 
recent afgestudeerde hoger opgeleiden  

Na een stevige crisis op de arbeidsmarkt lijkt het herstel voor hoger opgeleiden te zijn ingezet. Dit komt tot uiting in 
hogere salarissen, kortere duren tot een substantiële baan en hogere kansen op een vast contract. Daar staat tegenover 
dat het uurloon van startende hoger opgeleiden nog altijd niet stijgt en dat het herstel nog niet voor alle type opleidingen 
optreedt. 
 
Dit hoofdstuk plaatst de huidige arbeidsmarktpositie van afgestudeerde hoger opgeleiden in histo-
risch perspectief. Er wordt achtereenvolgens gekeken naar de inkomenssituatie, het salaris, de duur 
tot een passende baan en baanzekerheid. 

2.1 Inkomenssituatie 
Zowel hbo- als wo-afgestudeerden zijn kort na afstuderen vaker aan het werk dan in de afgelopen jaren. Het aandeel 
afgestudeerden dat vertrekt uit Nederland of geen inkomstenbron heeft neemt af. 
 
Als gekeken wordt naar de inkomenssituatie kort na afstuderen, zijn voor hbo- en wo-afgestudeer-
den dezelfde patronen zichtbaar. Ongeveer driekwart van de hbo-afgestudeerden werkt zes maan-
den na afronding van de studie in tijdelijke of vaste (loon)dienst en woont in Nederland, zie Figuur 
2.1.1 Dat aandeel is hoger geweest: in het begin van dit millennium hadden nog zo’n acht op de 
tien hbo-afgestudeerden na zes maanden een baan in tijdelijke of vaste dienst. Eenzelfde verschil 
geldt voor wo-afgestudeerden, al ligt het aandeel werknemers daar standaard lager (Figuur 2.2). Ten 
opzichte van het cohort 2012-2013 is er voor het meest recente afstudeercohort sprake van een 
(lichte) toename van het aandeel in Nederland woonachtige afgestudeerden dat werkt als werkne-
mer of zelfstandige. 
 
Ook het aandeel doorstudeerders is de afgelopen jaren lager dan voorheen.2 Het hoge collegegeld-
tarief voor een tweede bachelor of master en het inkorten (en afschaffen) van de basisbeurs zijn 
daar waarschijnlijk debet aan. De dalingen houden tevens verband met het toenemende aantal bui-
tenlandse studenten: het aandeel dat na afstuderen emigreert is de afgelopen jaren flink toegeno-
men. Op dit moment neemt het aandeel geëmigreerden weer af. Daarnaast is er vanaf het ontstaan 
van de economische crisis in 2008 een hoog aandeel afgestudeerden zonder inkomen. Het kan goed 
zijn dat afgestudeerden nog op zoek zijn naar een baan en daarbij geen uitkering aanvragen, of nog 

                                                        
1  De resultaten zijn afkomstig uit een multinomiale probitschatting, waarbij is gecorrigeerd voor verschillen 

in meetmoment (zie bijlage A). Inkomsten uit het buitenland van personen die in het buitenland wonen 
zijn niet bekend. Afgestudeerden die wonen in het buitenland en geen inkomsten hebben uit Nederland 
vallen onder de categorie ‘geëmigreerd’. Dit zijn voornamelijk buitenlandse studenten 

2   De afname bij wo-alumni is mede het gevolg van een registratiewijziging bij afgestudeerden Geneeskunde. 
Afgestudeerden met een opleidingsplek in het ziekenhuis werden voorheen geregistreerd als doorstudeer-
ders, waar zij tegenwoordig als werkend worden geregistreerd. 



4 HOOFDSTUK 2 

SEO ECONOMISCH ONDERZOEK 

geen recht hebben op een uitkering.3 Een andere verklaring is dat afgestudeerden vaker een (bui-
tenlandse) reis maken voordat zij op zoek gaan naar werk. In het laatste jaar is het aandeel afgestu-
deerden zonder inkomen gedaald. 

Figuur 2.1 Een lichte toename van het aandeel werknemers onder hbo-alumni uit 2014-2015 

 
Bron: SEO Economisch Onderzoek en Elsevier (2017) 

Figuur 2.2 Het aandeel werkende wo-alumni neemt voor het tweede jaar op rij toe 

 
Bron: SEO Economisch Onderzoek en Elsevier (2017) 

                                                        
3  Recht op een ww-uitkering ontstaat nadat iemand in de voorafgaande 36 weken minstens 26 weken heeft 

gewerkt en vanuit die baan werkloos is geworden. Aan deze voorwaarden voldoen veel afgestudeerden 
direct na hun studie niet. Er is geen recht op bijstand wanneer de persoon zelf en een eventuele partner 
waarmee hij of zij samenwoont samen voldoende inkomsten én vermogen hebben om van te kunnen leven. 
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Figuur 2.3 laat zien dat de lichte toename in het aandeel werkenden zich voordoet bij vrijwel alle 
typen opleidingen. Het aandeel werkende starters vanuit een medische studie blijft redelijk con-
stant; bij zowel hbo- als wo-studies geeft een medische studie veruit de grootste kans op werk. De 
kans op werk ligt voor andere typen studies dicht bij elkaar. 

Figuur 2.3 Alumni van gamma-, bèta- en alfa-studies zijn kort na afstuderen vaker aan het werk 

 
*De sterke stijging bij wo-medisch wordt mede verklaard door een registratiewijziging, zie eerdere voetnoot. 
Bron: SEO Economisch Onderzoek en Elsevier (2017) 

2.2 Salaris 
Hoewel het gemiddelde maandloon van starters toeneemt, is deze ontwikkeling door de stijging van gewerkte uren 
niet zichtbaar in het gemiddelde uurloon. Het gemiddelde loon van gamma- en bèta-alumni van wo-studies is na 
jaren van daling weer toegenomen. 
 
Na een periode van vijf jaar met jaarlijkse dalingen in het gemiddelde reële bruto maandloon is 
zowel voor hbo- als wo-alumni voor het tweede jaar op rij het loon gestegen, zie Figuur 2.4.4 Het 
herstel zet zich dus na de crisis door. Alumni uit het studiejaar 2014-15 hebben ongeveer eenzelfde 
startsalaris5 als alumni uit het studiejaar 2010-11. Het salarisniveau van voor de crisis is echter nog 
niet bereikt.  

                                                        
4  Enkel hbo- en wo-alumni die in september in het tweede jaar na afstuderen inkomsten uit loondienst in 

Nederland hebben zijn meegenomen in de berekeningen van het gemiddelde maand- en uurloon. 
5  Het ‘startsalaris’ verwijst naar het salaris gemiddeld 15 maanden na afstuderen. 
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Figuur 2.4 Het maandsalaris van hoogopgeleide starters stijgt voor het tweede jaar op rij 

 
Bron: SEO Economisch Onderzoek en Elsevier (2017) 

Alumni van alle typen hbo-opleidingen profiteren van de stijging in het gemiddelde maandloon, 
zie Figuur 2.5. Vooral het meest recente afstudeercohort van medische hbo-opleidingen is erop 
vooruitgegaan ten opzichte van het afstudeercohort van een jaar eerder. Het maandloon van afge-
studeerden van alfa-opleidingen is na een sterke stijging bij het vorige afstudeercohort nu vrijwel 
gelijk gebleven. Hun gemiddelde maandloon blijft lager ten opzichte van afgestudeerden van an-
dere typen hbo-studies.  

Figuur 2.5 Het maandsalaris van starters stijgt voor alle opleidingsrichtingen  

 
Bron: SEO Economisch Onderzoek en Elsevier (2017) 
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Ook wo-alumni uit alfa-opleidingen verdienen minder dan alumni van andere typen wetenschap-
pelijke studies. De afgelopen twee jaar is het startsalaris voor hen, evenals voor alumni uit bèta- en 
gamma-opleidingen, iets hersteld. Dat geldt nauwelijks voor de medische wo-opleidingen, al ligt 
dat gemiddelde salaris nog altijd behoorlijk boven dat van andere typen studies. De grootste stijging 
in startsalarissen vond de afgelopen jaren plaats bij wo-alumni van bèta- en gammastudies. 
 
De ontwikkeling van het uurloon toont een opvallend verschil ten opzichte van de ontwikkeling 
van het gemiddelde maandloon, zie Figuur 2.6. Daar waar het maandloon van het meeste recente 
cohort flink is toegenomen, blijft het uurloon redelijk stabiel. Dat wil zeggen dat het gemiddelde 
loon het afgelopen jaar weliswaar gestegen is, maar dat daar tegenover staat dat alumni ook meer 
(contract)uren zijn gaan werken, zie Figuur 2.7. 

Figuur 2.6 Het uurloon blijft redelijk stabiel 

 

Bron: SEO Economisch Onderzoek en Elsevier (2017) 

Figuur 2.7 Starters zijn de laatste jaren meer uren gaan werken 

 
Bron: SEO Economisch Onderzoek en Elsevier (2017) 
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Figuur 2.8 laat zien dat het uurloon voor afgestudeerden uit alle typen hbo-opleidingen de afgelo-
pen twee jaar is gestegen, met uitzondering van het uurloon van alfa-alumni: dat is na een korte 
opleving het laatste jaar gedaald. Het uurloon voor alumni van afstudeercohort 2014-15 is nagenoeg 
op hetzelfde niveau als het laagste uurloon voor starters in de afgelopen tien jaar. Voor wo-oplei-
dingen is de ontwikkeling in het uurloon positiever dan voor hbo-opleidingen, met name bij 
gamma- en bèta-alumni. Afgestudeerden van gamma-, bèta- en alfa-studies hebben qua startsalaris 
meer te lijden gehad onder de crisis dan alumni van medische opleidingen, zowel bij wo als hbo.  

Figuur 2.8  Het uurloon van hbo- en wo-afgestudeerden aan alfa-opleidingen is het laatste jaar 
gedaald 

 
Bron: SEO Economisch Onderzoek en Elsevier (2017) 

2.3 Duur tot een substantiële baan 
De duur tot een substantiële baan is gedurende de crisis opgelopen tot ongeveer negen maanden voor hbo-starters en 
zes maanden voor wo-starters. Met name alfa- en gamma-afgestudeerden vonden de afgelopen jaren moeilijker een 
substantiële baan. Inmiddels heeft zich een herstel ingezet. 
 
Hbo-opgeleide starters hebben zwaarder geleden onder de crisis dan wo-opgeleide starters. De 
duur tot een substantiële baan6 is voor hen vanaf de tweede helft van 2012 tot begin 2014 sterk 
doorgegroeid. Op het dieptepunt bedroeg de duur tot een substantiële baan voor een gemiddelde 
hbo-afgestudeerde meer dan negen maanden (Figuur 2.8). Vanaf begin 2014 neemt de duur voor 

                                                        
6   Een substantiële baan is gedefinieerd als (1) een baan in loondienst in Nederland die (2) niet bestaat uit 

oproepwerk, uitzendwerk of stage, van (3) minimaal 0,6 fte en (4) minimaal een salaris van 140 procent en 
150 procent het wettelijk minimumloon voor respectievelijk hbo-alumni en wo-alumni. Die percentages 
zijn gebaseerd op de loonhoogte waarbij wo- en hbo-afgestudeerden aan het begin van de analyseperiode 
(2007/08) een nagenoeg gelijke duur tot een substantiële baan hadden. Zie bijlage A.2 voor een toelichting. 
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zowel hbo- als wo-opgeleiden langzaamaan af. Bij het bepalen van de duur per maand van afstu-
deerders is gebruikgemaakt van een voortschrijdend gemiddelde, zodat seizoenkenmerken geen 
invloed hebben op verschillen tussen afstudeermaanden.  
 
Ramingen laten zien dat de duur tot een substantiële baan verder zal afnemen (zie stippellijn in 
Figuur 2.9). De voorspellingen zijn gebaseerd op de verhouding vacatures/werkloosheid. De ver-
wachting is dat de duur tot een substantiële baan voor hbo-opgeleiden weer dichter bij de duur 
voor wo-opgeleiden komt. 

Figuur 2.9 Na jaren van stijging neemt de duur tot een substantiële baan voor hbo- en wo-opge-
leiden af 

 
Bron: SEO Economisch Onderzoek en Elsevier (2017) 

Afgestudeerden aan alfa- of gamma-opleidingen kwamen gedurende de crisis veel moeilijker aan 
een substantiële baan dan ervoor. De duur tot een baan liep vooral voor wo-afgestudeerden van 
alfa-opleidingen hoog op tot ongeveer 16 maanden. Inmiddels is de duur afgenomen tot iets meer 
dan 14 maanden en naar verwachting zal deze de komende periode sterk dalen. Bij zowel hbo-
opleidingen als wo-opleidingen vinden medici en bèta-afgestudeerden het snelst een baan van sub-
stantiële omvang en salaris. Figuur 2.10 laat echter zien dat ook voor hen de crisis zijn sporen heeft 
achtergelaten.  
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Figuur 2.10 Alumni van alle type opleidingen vinden gemiddeld sneller een goedbetaalde baan 

  
Bron: SEO Economisch Onderzoek en Elsevier (2017) 

2.4 Baanzekerheid 
De kans op een vast dienstverband is na jaren van daling voor het cohort 2014-15 weer gestegen. De stijging in de 
kans op een vaste baan vindt niet bij ieder type opleiding plaats. 
 
Afstudeercohort 2014-15 heeft na jaren van daling weer een hogere kans om 15 maanden na afstu-
deren een vast contract te hebben. De crisis had de kans op een vast contract 15 maanden na 
afstuderen zowel voor hbo-opgeleiden als wo-opgeleiden dan ook behoorlijk aangetast (Figuur 
2.11). 7 Naast de crisis kan de trend van toenemende flexibilisering hier ook debet aan zijn. Hbo-
starters hadden in het verleden een grotere kans dan wo-starters op een vast dienstverband. Dat 
verschil is in de loop van de tijd sterk afgenomen.  

                                                        
7  De resultaten zijn afkomstig uit een probitschatting, waarbij is gecorrigeerd voor verschillen in meetmo-

ment (zie bijlage A). Enkel hbo- en wo-alumni die in september in het tweede jaar na afstuderen inkomsten 
uit loondienst in Nederland hebben zijn meegenomen in de schatting. 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

au
g-

07
m

rt-
08

ok
t-0

8
m

ei
-0

9
de

c-
09

ju
l-1

0
fe

b-
11

se
p-

11
ap

r-1
2

no
v-

12
ju

n-
13

ja
n-

14
au

g-
14

m
rt-

15
ok

t-1
5

m
ei

-1
6

de
c-

16

du
ur

 to
t s

ub
st

an
tië

le
 b

aa
n 

(m
aa

nd
en

)

afstudeermaand
hbo alfa hbo gamma

hbo medisch hbo beta

0

2

4

6

8

10

12

14

16

au
g-

07
m

rt-
08

ok
t-0

8
m

ei
-0

9
de

c-
09

ju
l-1

0
fe

b-
11

se
p-

11
ap

r-1
2

no
v-

12
ju

n-
13

ja
n-

14
au

g-
14

m
rt-

15
ok

t-1
5

m
ei

-1
6

de
c-

16

afstudeermaand
wo alfa wo gamma

wo medisch wo beta



ONTWIKKELINGEN OP DE ARBEIDSMARKT VOOR RECENT AFGESTUDEERDE HOGER OPGELEIDEN 11 

SEO ECONOMISCH ONDERZOEK 

Figuur 2.11 Na jaren van daling hebben hoogopgeleide starters weer sneller een vast contract 

 
Bron: SEO Economisch Onderzoek en Elsevier (2017) 

De stijging in de kans op een vast dienstverband vindt voor hbo-opgeleiden vooral plaats bij me-
disch- en alfa-afgestudeerden, zie Figuur 2.12. De kans op een vaste baan voor alfa-afgestudeerden 
is zoals altijd lager dan dat van afgestudeerden uit andere typen opleidingen. Bij wo-afgestudeerden 
laat elk type opleidingen een herstel zien, met uitzondering van alfa-opleidingen. Medisch-opgelei-
den hebben een aanzienlijk lagere kans op een vast contract 15 maanden na afstuderen. De kans 
op een vast dienstverband voor bèta- en gamma-opgeleiden is nagenoeg gelijk. 

Figuur 2.12 De gemiddelde stijging in de kans op een vast contract geldt niet voor alle typen oplei-
dingen 

  
Bron: SEO Economisch Onderzoek en Elsevier (2017) 
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3 Het salaris van afgestudeerden 

Alumni van lerarenopleidingen hebben een redelijk startsalaris, maar kennen minder salarisgroei ten opzichte van 
andere hbo- en wo-afgestudeerden. De salarisverschillen tussen wo-opleidingen nemen over de tijd meer toe dan tussen 
hbo-opleidingen. Tussen opleidingen zijn de salarisverschillen groter dan tussen instellingen. 
 
Dit hoofdstuk schat de effecten van individuele factoren, opleidingen en onderwijsinstellingen op 
het maandloon. Alle resultaten komen uit dezelfde analyses: een loglineaire schatting van effecten 
op het maandloon van starters voor de cohorten 2005-06 en 2014-15, en een loglineaire schatting 
van effecten op het maandloon tien jaar na afstuderen voor het cohort 2005-06. 8 De analyse betreft 
uitsluitend personen die drie of meer dagen per week in loondienst in Nederland werken.9 

3.1 De invloed van individuele factoren op het salaris 
De belangrijkste conclusies op basis van de schattingsresultaten van individuele factoren (Figuur 
3.1 tot en met Figuur 3.4 op de volgende pagina’s) luiden: 
• Hoe ouder iemand is bij afstuderen hoe groter de kans op een hoger startsalaris. Na tien jaar is 

het leeftijdseffect bij hbo-alumni bijna geheel verdwenen, en zelfs negatief bij wo-afgestudeer-
den; 

• Mannen verdienen meer dan vrouwen, en het beloningsverschil neemt toe in de loop van de 
tijd. De mannen uit afstudeerjaar 2005-06 verdienen kort na afstuderen meer dan hun vrouwe-
lijke collega-afgestudeerden ten opzichte van mannen uit het afstudeerjaar 2014-15. De effecten 
zijn groter in het hbo; 

• De achterstand in salaris van afgestudeerden met een niet-westerse achtergrond ten opzichte 
van autochtonen loopt na verloop van tijd; op 

• Afgestudeerden die tijdens hun studie in de Randstedelijke provincies woonden verdienen meer 
dan afgestudeerden uit andere provincies. Voor wo’ers is dit verschil na tien jaar groter, voor 
hbo’ers is dit verschil na tien jaar iets kleiner; 

• Afgestudeerden die tijdens hun studie thuis woonden verdienen structureel minder dan uitwo-
nenden; 

• Afgestudeerden die tijdens hun studie een bijbaan of een stage hadden in relevante sectoren 
verdienen structureel meer dan afgestudeerden zonder een dergelijke stage of bijbaan; 

• Wo-afgestudeerden die een hbo-diploma op zak hebben verdienen meer dan wo-afgestudeer-
den die doorstroomden vanuit een wo-bachelor. Dit verschil neemt na tien jaar iets af; 

• Hbo-afgestudeerden die zijn doorgestroomd vanuit het mbo verdienen kort na afstuderen meer 
dan hbo-afgestudeerden vanuit de havo. Tien jaar na afstuderen is dit juist andersom. 

                                                        
8  Het gaat bij het maandloon van starters en tien jaar na afstuderen om het maandloon van afgestudeerden 

die in september in respectievelijk het tweede en het elfde jaar na afstuderen in loondienst in Nederland 
werken. 

9  Naast de individuele factoren, opleidingen en onderwijsinstellingen is gecorrigeerd voor verschillen in meet-
moment. Daarmee wordt gecorrigeerd voor verschillen in salaris die ontstaan doordat de tijd tussen afstu-
deren en het meten van het salaris niet voor alle afgestudeerden hetzelfde is. Door uitsluitend personen die 
meer dan drie dagen per week in loondienst werken mee te nemen, blijven doorstudeerders in deze analyse 
buiten beschouwing.  
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• Wo-afgestudeerden met twee masters op zak verdienen gemiddeld meer dan wo-alumni met 
één master; 

• Hbo-afgestudeerden die lang gestudeerd hebben verdienen minder dan afgestudeerden die er 
korter over hebben gedaan. In het wo werkt het verband precies andersom. Mogelijk is langstu-
deren een proxy voor niet-waargenomen variabelen zoals het doen van een bestuursjaar of een 
werkervaringsjaar. In het wo is een bestuursjaar meer gangbaar dan in het hbo. 
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Figuur 3.1 Effecten individuele factoren op het bruto maandloon van starters (hbo’ers  
afstudeerjaar 2014-15) 

 
* De vooropleiding voor hbo is de vooropleiding voordat iemand het hoger onderwijs betrad. De vooropleiding 
voor laatste jaar hbo is het laatst behaalde diploma voor afronding van de huidige studie.  

Bron: SEO Economisch Onderzoek en Elsevier (2017) 
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Figuur 3.2 Effecten individuele factoren op het bruto maandloon van starters (wo’ers  
afstudeerjaar 2014-15) 

 
* De vooropleiding voor wo is de vooropleiding voordat iemand het hoger onderwijs betrad. De vooropleiding voor 
master is het laatst behaalde diploma voor afronding van de huidige studie. 

Bron: SEO Economisch Onderzoek en Elsevier (2017) 
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Figuur 3.3  Effecten individuele factoren op het bruto maandloon van starters en op het bruto 
maandloon 10 jaar na afstuderen, hbo’ers afstudeerjaar 2005-06) 

 
Bron: SEO Economisch Onderzoek en Elsevier (2017) 
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Figuur 3.4 Effecten individuele factoren op het bruto maandloon van starters en op het bruto 
maandloon 10 jaar na afstuderen, wo’ers afstudeerjaar 2005-06 

 
Bron: SEO Economisch Onderzoek en Elsevier (2017) 
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3.2 Opleidingseffecten 
Figuur 3.5 tot en met Figuur 3.8 presenteren de opleidingseffecten. Met betrekking tot hbo-alumni 
vallen onder andere de volgende resultaten op: 
• Verloskunde is de opleiding waarmee hbo-starters uit 2014-15 veruit het meeste verdienen;10 
• De hbo-opleiding Maritiem Officier behoort tot de best betalende studies;  
• Afgestudeerden aan tweedegraads lerarenopleidingen (hbo) uit 2005-06 verdienen relatief veel, 

zowel als starters als tien jaar na afstuderen. Aan de andere kant hebben afgestudeerden met 
een tweedegraads lesbevoegdheid uit 2014-15 een hoger startsalaris dan afgestudeerden uit 
2005-06 met eenzelfde lesbevoegdheid; 

• De salarisgroei van afgestudeerden met een pabo-diploma is dusdanig, dat zij met een gemid-
deld goed startsalaris afglijden tot één van de slechtst betaalde hbo-opleidingen tien jaar na 
afstuderen;  

• De uitstekende startpositie van fysiotherapeuten is na tien jaar verdwenen; 
• De hbo-opleidingen Dans en Toerisme verdienen structureel het minst. 
 
Met betrekking tot wo-alumni vallen onder andere de volgende resultaten op: 
• De verschillen in salarissen tussen verschillende studies zijn tien jaar na afstuderen toegenomen; 
• Afgestudeerden met een eerstegraads lesbevoegdheid uit het afstudeercohort 2014-15 hebben 

ten opzichte van andere wo-studies een hoger startsalaris dan hun voorgangers uit het cohort 
2005-06; 

• Geneeskunde en met name Tandheelkunde zijn de wo-studies die de best verdienende afgestu-
deerden kennen. Hun sterke startpositie blijft overeind als gekeken wordt tien jaar na afstude-
ren. Artsen en tandartsen uit het afstudeercohort 2014/05 hebben naar verhouding een hoger 
startsalaris dan hun collega’s uit het cohort van negen jaar eerder. 

• De meeste wo-studies leveren na tien jaar in ten opzichte van de referentiestudie Rechtsgeleerd-
heid. Dat geldt minder voor economische studies en andere rechtenstudies, die net als Rechts-
geleerdheid ook een relatief hoge salarisgroei kennen; 

• Afgestudeerden van technische opleidingen in 2014-15 doen het ten opzichte van andere wo-
afgestudeerden beter qua startsalaris dan technisch hoger opgeleiden uit het cohort van 2005-
06. Bouwkunde vormt hierop een uitzondering. De salarisgroei van bèta-alumni uit het cohort 
2005-06 is relatief laag, waardoor het verschil met afgestudeerden van economische studies en 
rechtenstudies gemiddeld groter wordt. Ook zijn de salarissen tien jaar na afstuderen van een 
groot aantal bèta -opleidingen lager dan het salaris van lerarenopleidingen; 

• Letterkunde en Archeologie vallen structureel onder de minst verdienende wo-studies. 

                                                        
10  Verloskunde was voorheen een studie aan een private onderwijsinstelling, derhalve zijn er geen resultaten 

bekend voor het afstudeerjaar 2005/06. 
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Figuur 3.5 Opleidingseffecten op het bruto maandloon van starters, hbo’ers afstudeercohort 
2014-15 (% verschil ten opzichte van Commerciële Economie) 

  
Bron: SEO Economisch Onderzoek en Elsevier (2017)  
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Figuur 3.6 Opleidingseffecten op het bruto maandloon van starters, wo’ers afstudeercohort 2014-
15 (% verschil ten opzichte van Rechtsgeleerdheid) 

 
Bron: SEO Economisch Onderzoek en Elsevier (2017) 
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Figuur 3.7 Opleidingseffecten op het bruto maandloon van starters en op het bruto maandloon 10 
jaar na afstuderen, hbo’ers afstudeercohort 2005-06 (% verschil ten opzichte van Com-
merciële Economie) 

 
Bron: SEO Economisch Onderzoek en Elsevier (2017) 

-40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50%

Bouwkunde
Werktuigbouwkunde

Civiele techniek
Elektrotechniek

Algemene Operationele Techniek
Autotechniek

Luchtvaart- en Scheepstechniek
Maritiem Officier

Aviation
Informatica

Technische natuurkunde
Chemie en Chemische technologie
Ruimtelijke ordening en planologie

Voedingsmiddelentechnologie
Tuinbouw en Akkerbouw

Dier- en Veehouderij
Bedrijfskunde en Agribusiness

Milieustudies
Biologie en medisch laboratoriumonderzoek

Gezondheidszorg en techniek
Farmakunde

Management in de Zorg
Voeding & diëtetiek

Optometrie en Audiologie
Mondzorgkunde

Logopedie
Ergotherapie en Beweging

Huidtherapie
Fysiotherapie

Verpleegkunde
Creatieve therapie

Sociaal-juridische dienstverlening
Sociaal pedagogische hulpverlening

Personeel en arbeid
Culturele en maatschappelijke vorming

Maatschappelijk werk en dienstverlening
Toerisme

Vrijetijdsmanagement
Sport en management

Hotelschool
Fashion

Technische bedrijfskunde
Facility management

Retail management
Vervoer en logistiek

Financial Services Management
International Business and Management

Bedrijfskunde en management
Accountancy en fiscaal

Commerciële economie (referentie)
Bedrijfseconomie

Vastgoed en Makelaardij
Veiligheidskunde
European studies

Bestuurskunde
HBO - Rechten

Bedrijfskunde MER
Ontwerpen

Dans
Toneel
Muziek

Kunstacademie
Media en entertainment management

Communicatiesystemen
Informatiestudies

Communicatie en multimedia design
Journalistiek

Taal en economie
Pedagogiek

Academie lichamelijke opvoeding (ALO)
Lerarenopleiding Overig

Lerarenopleiding Techniekvakken
Lerarenopleiding Natuur-/Scheikunde

Lerarenopleiding Biologie
Lerarenopleiding Wiskunde
Lerarenopleiding Economie

Lerarenopleiding Geschiedenis/Aardrijkskunde/Maatschappijleer
Lerarenopleiding Duits/Frans/Spaans

Lerarenopleiding Engels
Lerarenopleiding Nederlands

Leraar basisonderwijs (PABO)

starters 10 jaar na afstuderen



HET SALARIS VAN AFGESTUDEERDEN 23 

SEO ECONOMISCH ONDERZOEK 

Figuur 3.8 Opleidingseffecten op het bruto maandloon van starters en op het bruto maandloon 10 
jaar na afstuderen, hbo’ers afstudeercohort 2005-06 (% verschil ten opzichte van 
Rechtsgeleerdheid) 

 
Bron: SEO Economisch Onderzoek en Elsevier (2017) 
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3.3 Instellingseffecten 
Figuur 3.9 tot en met Figuur 3.12 tonen de salarisverschillen tussen instellingen, na correctie voor 
persoonlijke kenmerken en opleidingseffecten zoals eerder in dit hoofdstuk genoemd.11 De sala-
risverschillen tussen instellingen zijn in het geval van universiteiten vaak groter dan bij hogescholen. 
Ook valt op dat er tussen opleidingen (zie vorige hoofdstuk) meer spreiding zit in salarissen dan 
tussen instellingen. Wo-afgestudeerden van de Technische Universiteit Delft en de Technische 
Universiteit Eindhoven behoren structureel tot de bestbetaalde wo’ers. Alumni afkomstig van Uni-
versiteit Wageningen, de Vrije Universiteit en Tilburg Universiteit verdienen op termijn gemiddeld 
het minst. Hbo-afgestudeerden van de Hogeschool van Amsterdam, Windesheim en de NTHV in 
Breda verdienen tien jaar na afstuderen gemiddeld het meest. Onderaan de lijst ontlopen hoge-
scholen elkaar niet veel, met alumni van de Christelijke Hogeschool Ede en de NHL Hogeschool 
als hekkensluiters. 
 
Omdat gecorrigeerd is voor opleidingseffecten, regionale effecten en persoonlijke kenmerken ge-
ven de cijfers een redelijk zuiver beeld van het effect van de instelling. Een kanttekening hierbij is 
dat niet is gecorrigeerd is voor verschillen in arbeidsmarktperspectieven tussen specifieke opleidin-
gen in een bepaald opleidingscluster, die niet afhangen van de kwaliteit van de onderwijsinstelling.12 
Ook kan het zijn dat bepaalde instellingen juist studenten trekken die door hun gedrevenheid en 
onderhandelingskracht van nature meer kans maken op een goed salaris. In dat geval geven de 
resultaten geen instellingseffect weer, maar een effect van het verschil in zachte kenmerken tussen 
studentenpopulaties aan verschillende instellingen. 

Figuur 3.9 Instellingseffecten op het bruto maandloon van starters, hbo’ers afstudeercohort 2014-
15 (% verschil ten opzichte van Hogeschool van Amsterdam) 

   
Bron: SEO Economisch Onderzoek en Elsevier (2017) 

                                                        
11  Enkel de instellingen met minstens 500 afgestudeerden zijn meegenomen in de analyse. 
12  Indien de master aan de ene universiteit inhoudelijk sterk verschilt van een master aan de andere universi-

teit, kan dat leiden tot instellingseffecten die als het ware opleidingseffecten weerspiegelen. De kwaliteit van 
de opleiding in termen van arbeidsmarkperspectieven is natuurlijk afhankelijk van de kwaliteit van de in-
stelling, waardoor het in dergelijke gevallen moeilijk is om opleidingseffecten en instellingseffecten te on-
derscheiden. 
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Figuur 3.10 Instellingseffecten op het bruto maandloon van starters, wo’ers afstudeercohort 2014-
15 (% verschil ten opzichte van Universiteit van Amsterdam) 

   
Bron: SEO Economisch Onderzoek en Elsevier (2017) 

Figuur 3.11 Instellingseffecten op het bruto maandloon van starters en op het bruto maandloon 10 
jaar na afstuderen, hbo’ers afstudeercohort 2005-06 (% verschil ten opzichte van  
Hogeschool van Amsterdam) 

 
Bron: SEO Economisch Onderzoek en Elsevier (2017) 
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Figuur 3.12 Instellingseffecten op het bruto maandloon van starters en op het bruto maandloon 10 
jaar na afstuderen, wo’ers afstudeercohort 2005-06 (% verschil ten opzichte van  
Universiteit van Amsterdam) 

 
Bron: SEO Economisch Onderzoek en Elsevier (2017) 

 

-10% -5% 0% 5% 10%

Wageningen University
Vrije Universiteit Amsterdam

Universiteit van Amsterdam (referentie)
Universiteit Utrecht
Universiteit Twente

Universiteit Maastricht
Universiteit Leiden
Tilburg University

Technische Universiteit Eindhoven
Technische Universiteit Delft

Rijksuniversiteit Groningen
Radboud Universiteit Nijmegen

Erasmus Universiteit Rotterdam

starters 10 jaar na afstuderen



STUDIE & WERK 2017 27 

SEO ECONOMISCH ONDERZOEK 

4 Duur tot een substantiële baan 

Naast individuele kenmerken bepaalt de opleiding voor een groot deel hoe lang het duurt voordat afgestudeerden een 
eerste substantiële baan hebben. Voor afgestudeerden aan creatieve opleidingen en kunstopleidingen duurt die periode 
het langst. Afgestudeerden aan technische hbo- en wo-opleidingen en lerarenopleidingen hebben relatief snel een baan. 
 
Met registratiedata is bepaald hoe lang de periode duurt tussen het moment van afstuderen en het 
moment dat iemand een substantiële baan vindt.13 Een substantiële baan is gedefinieerd als een 
baan in loondienst in Nederland van minimaal 0,6 fte omvang, exclusief uitzend- en oproepcon-
tracten, en met een salaris van minimaal 140 procent (hbo-afgestudeerden) of 150 procent (wo-
afgestudeerden) van het minimum uurloon. Die percentages zijn gebaseerd op de loonhoogte waar-
bij wo- en hbo-afgestudeerden uit het cohort 2007-08 een nagenoeg gelijke duur tot een substanti-
ele baan hadden. 
 
Dit hoofdstuk schat met een duurmodel de effecten van individuele factoren, opleidingen en in-
stellingen op de duur tussen het moment van afstuderen en het starten in een substantiële baan. 
Onder de afgestudeerden bevinden zich tevens personen met een onvoltooide duur, dat wil zeggen 
zij afgestudeerden die op het moment van waarnemen volgens de gehanteerde definitie nog geen 
substantiële baan hebben. Simpelweg de mediaan berekenen van de waargenomen voltooide duren 
zou tot een onderschatting van de werkelijke mediane duur leiden. De schattingen zijn afzonderlijk 
voor hbo-afgestudeerden en wo-afgestudeerden gedaan.14 
 
Afgestudeerden die direct na afronding van hun studie aan de slag zijn gegaan als zelfstandige, naar 
het buitenland vertrokken of ingeschreven bleven staan bij een onderwijsinstelling (doorstudeer-
ders) zijn niet meegenomen in de analyses.  

4.1 De invloed van individuele factoren op de duur tot 
een substantiële baan 

Figuur 4.1 en Figuur 4.2 op de volgende pagina’s tonen de invloed van individuele factoren op de 
duur tot een substantiële baan. Hierbij betekent een negatief effect in de figuur dat het minder lang 
duurt om een substantiële baan te vinden, dit is derhalve een positief effect op de arbeidsmarktsi-
tuatie. De belangrijkste conclusies op basis van de schattingsresultaten zijn: 
• De duur tot een substantiële baan is voor hbo- en wo-afgestudeerden korter bij personen die 

op latere leeftijd afstuderen; 
• Mannen hebben sneller een substantiële baan dan vrouwen. Bij hbo-afgestudeerden is dit ver-

schil het grootst; 
• Personen met een niet-westerse migratieachtergrond hebben minder snel een substantiële baan 

dan autochtone afgestudeerden. Het verschil in het hbo is het grootst; 
                                                        
13  In vorige edities van Studie & Werk kon via een enquête precies worden uitgevraagd hoe lang iemand had 

gezocht naar een baan en naar een baan die volgens hem of haar op het niveau was van de gevolgde oplei-
ding. Met registratiedata is deze zoekduur niet te bepalen. Daar valt immers niet uit op te maken wanneer 
een afgestudeerde echt begonnen is met zoeken en in hoeverre de baan overeenkomt met het niveau en de 
richting van de gevolgde opleiding 

14  Meer specifiek betreft het een exponentiële specificatie.  
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• In de provincies verder van de Randstad woonachtige afgestudeerden vinden later een substan-
tiële baan; 

• Het hebben van een bijbaan en het volgen van een deeltijd- of duale studie zijn eigenschappen 
die gepaard gaan met een kortere duur tot een substantiële baan. Een mogelijke verklaring daar-
voor is dat een deeltijd- of duale studie wordt gevolgd vanuit een substantiële baan;  

• Afgestudeerden die al een hbo- of wo-opleiding gevolgd hadden hebben sneller een baan van 
substantiële omvang en een substantieel salaris dan andere afgestudeerden. 
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Figuur 4.1 Effecten individuele factoren op de duur tot een substantiële baan (hbo’ers afstudeer-
jaar 2014-15) 

  
Bron: SEO Economisch Onderzoek en Elsevier (2017) 
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Figuur 4.2 Effecten individuele factoren op de duur tot een substantiële baan (wo’ers afstudeer-
jaar 2014-15) 

 
Bron: SEO Economisch Onderzoek en Elsevier (2017) 
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4.2 Opleidingseffecten 
Figuur 4.3 en Figuur 4.4 presenteren de mediane duur tot een substantiële baan per opleiding, na 
correctie voor persoonlijke kenmerken en instellingseffecten. 15 De belangrijkste conclusies op ba-
sis van de schattingsresultaten zijn: 
• Tweedegraads lerarenopleidingen en bèta-opleidingen in het hbo hebben de kortste duur tot 

een substantiële baan. Voor deze opleidingen is de duur tussen afstuderen en baan gemiddeld 
nul tot twee maanden;  

• Afgestudeerden van creatieve opleidingen zoals Creatieve therapie, Muziek, Kunstacademie en 
Dans komen het minst snel in een substantiële baan terecht. Ook voor afgestudeerden Vrije-
tijdsmanagement, Sport en management en Toerisme duurt het lang totdat ze een baan hebben 
van substantiële omvang en salaris;  

• Ook afgestudeerden aan universitaire lerarenopleidingen hebben relatief snel een substantiële 
baan. Afgestudeerden farmaceutische wetenschappen hebben het snelst een substantiële baan: 
gemiddeld binnen één maand; 

• Afgestudeerden van de wo-opleidingen Cultuurstudies, Geschiedenis, Letterkunde, Kunst- en 
Cultuurstudies en Archeologie doen er het langst over om in een substantiële baan te belanden.  

                                                        
15  De vergelijkbaarheid tussen hbo- en wo-opleidingen is beperkt, omdat de definitie van een substantiële 

baan verschilt voor hbo en wo als gevolg van een verschillend minimum uurloon. 



32 HOOFDSTUK 4 

SEO ECONOMISCH ONDERZOEK 

Figuur 4.3 Mediane duur tot een baan per gevolgde opleiding, hbo’ers afstudeercohort 2014-15 

 
Bron: SEO Economisch Onderzoek en Elsevier (2017) 
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Figuur 4.4 Mediane duur tot een baan per gevolgde opleiding, wo’ers afstudeercohort 2014-15 

 
Bron: SEO Economisch Onderzoek en Elsevier (2017) 
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4.3 Instellingseffecten 
Figuur 4.5 en Figuur 4.6 presenteren de mediane duur tot een substantiële baan per instelling, na 
correctie voor persoonlijke kenmerken en opleidingseffecten.16,17 Net als bij de salarissen zijn de 
verschillen tussen de instellingen relatief klein als het gaat om de duur tot een substantiële baan, in 
vergelijking met de verschillen tussen opleidingen. 
 
Bij de universiteiten doen de Erasmus Universiteit en de Rijksuniversiteit Groningen het relatief 
goed. Afgestudeerden van Wageningen Universiteit doen er het langst over om een substantiële 
baan te vinden. Bij hogescholen vinden afgestudeerden van Driestar en de HAS Hogeschool rela-
tief snel een substantiële baan. Bij de meeste hogescholen doen afgestudeerden er gemiddeld 10-
14 maanden over om een baan te vinden. Alumni van de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht 
hebben 16 maanden de langste duur tot een substantiële baan. 
 
Ook hier past de kanttekening dat niet gecorrigeerd wordt voor verschillen in arbeidsmarktper-
spectieven tussen specifieke opleidingen in een bepaald opleidingscluster, die niet afhangen van de 
kwaliteit van de onderwijsinstelling. Ook kan het zijn dat een bepaalde instelling relatief veel ge-
motiveerde studenten trekt die van nature meer kans maken op het snel vinden van een baan. Al 
met al zorgen de correcties voor persoonlijke kenmerken en opleidingseffecten voor een redelijk 
zuiver beeld van het instellingseffect op de duur tot een substantiële baan. 

Figuur 4.5 Mediane duur tot een substantiële baan per instelling, gecorrigeerd voor persoonlijke 
kenmerken, regionale effecten en opleidingseffecten, hbo’ers afstudeercohort 2014-
15 

 
Bron: SEO Economisch Onderzoek en Elsevier (2017) 

                                                        
16  Enkel de instellingen met minstens 500 afgestudeerden zijn meegenomen in de analyse. 
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Figuur 4.6 Mediane duur tot een substantiële baan per instelling, gecorrigeerd voor persoonlijke 
kenmerken, regionale effecten en opleidingseffecten, wo’ers afstudeercohort 2014-15 

 
Bron: SEO Economisch Onderzoek en Elsevier (2017) 
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5 Baanzekerheid 

Afgestudeerden van medische wo-opleidingen doen er relatief lang over om een vast contract te bemachtigen. Afgestu-
deerden van technische hbo- en wo-opleidingen hebben naar verhouding snel een vast contract, evenals afgestudeerden 
aan lerarenopleidingen.   
 
Een vast onderdeel in de Studie & Werk-reeks is baanzekerheid: in hoeverre hebben afgestudeerde 
hbo’ers en wo’ers kans op een vast contract vijftien maanden na afstuderen en tien jaar na afstude-
ren? Dit hoofdstuk vergelijkt de opleidingen op deze kans. De kans op een vast contract is bepaald 
voor zowel het totaal aantal afgestudeerden als alleen degenen die in loondienst werken.  
 
Figuur 5.1 en Figuur 5.2 presenteren voor respectievelijk hbo-opleidingen en wo-opleidingen de 
kans op een vast contract 15 maanden na afstuderen.18 De kans op een vast contract is gepresen-
teerd voor zowel alle afgestudeerden als enkel voor hen die in loondienst werken. De volgende 
resultaten springen hierbij in het oog: 
• De kans op een vast contract is het grootst voor afgestudeerden van tweedegraads lerarenop-

leidingen en technische opleidingen. Ook Management in de Zorg scoort hoog in het percen-
tage starters met een vast dienstverband. Voor tweedegraads lerarenopleidingen en Manage-
ment in de Zorg is dat niet zo bijzonder, omdat dit vaak werkenden met een tweede opleiding 
betreft; 

• Onderaan de lijst bevinden zich de creatieve opleidingen. Enkele andere opleidingen met een 
lage kans op een vast contract zijn International Business and Management, Journalistiek, Ver-
loskunde en European Studies;   

• Bij wo-opleidingen voert Accounting de lijst aan. Bijna 80 procent van de afgestudeerden heeft 
daar 15 maanden na afstuderen een vast contract. Ook afgestudeerden Fiscale economie, In-
formatiekunde, Computer Science en de universitaire lerarenopleidingen hebben vaak een vast 
dienstverband; 

• Aan de andere kant scoren de medische opleidingen Geneeskunde en Tandheelkunde zeer laag 
op baanzekerheid, ook als het alleen gaat om werkenden in loondienst. Hoewel deze opleidin-
gen snel leiden tot een baan, heeft maar een zeer klein aandeel een vast contract. Ook afgestu-
deerden Neurowetenschappen en Archeologie hebben zelden een vast dienstverband.  

 
Naast de kans op een vast contract voor starters is ook de kans op een vast contract vastgesteld 
voor personen uit het afstudeercohort 2005-06 die al tien jaar zijn afgestudeerd. De resultaten zijn 
niet in figuren weergegeven, maar de volgende bevindingen vallen op: 
• In het hbo hebben afgestudeerden aan technische opleidingen op termijn het vaakst een vast 

contract. Gezondheidszorg en techniek voert de ranglijst aan, kort gevolgd door Civiele tech-
niek, Werktuigbouwkunde en Elektrotechniek; 

• Afgestudeerden aan creatieve opleidingen hebben ook na tien jaar een lage kans op een vast 
contract. 

                                                        
18  De resultaten zijn afkomstig uit een probitschatting, waarbij is gecorrigeerd voor verschillen in meetmo-

ment (zie bijlage A). Daarmee wordt gecorrigeerd voor verschillen in de kans op een vaste baan die ontstaan 
doordat de tijd tussen afstuderen en het meten van de contractsoort niet voor alle afgestudeerden hetzelfde 
is. 
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• Bij wo-opleidingen valt op dat afgestudeerden Criminologie tien jaar na afronding van de studie 
een relatief hoge kans op een vast contract hebben. Dat is opvallend gezien de lage kans vijftien 
maanden na afstuderen voor hetzelfde afstudeercohort; 

• Afgestudeerden Accounting, Fiscale economie, Fiscaal recht en Econometrie hebben ook een 
grote kans op een vast contract na tien jaar; 

• Afgestudeerden aan medische wo-opleidingen hebben ook na tien jaar een lage kans op een 
vast contract. Hetzelfde geldt voor afgestudeerden Filosofie, Neurowetenschappen en Theolo-
gie en Levensbeschouwing. 
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Figuur 5.1 Baanzekerheid 15 maanden na afstuderen, hbo’ers afstudeercohort 2014-15 

 
Bron: SEO Economisch Onderzoek en Elsevier (2017) 
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Figuur 5.2 Baanzekerheid 15 maanden na afstuderen, wo’ers afstudeercohort 2014-15 

 
Bron: SEO Economisch Onderzoek en Elsevier (2017)
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Bijlage A Onderzoeksverantwoording 

Bijlage A.1 Gebruikte databronnen 
Databronnen 
Voor de analyse van de arbeidsmarktpositie van afgestudeerden is gebruikgemaakt van administra-
tieve data afkomstig uit de Microdata van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).19 De Mi-
crodata bestaat uit verschillende gegevens die op persoonsniveau te koppelen zijn. In de analyse is 
gebruikgemaakt van onderwijsdata afkomstig van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), inko-
mensdata (lonen en uitkeringen) afkomstig van het Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekerin-
gen (UWV) en de Belastingdienst, en persoonskenmerken uit de Basisregistratie Personen (BRP). 

Onderzoekspopulatie 
De onderzoekspopulatie bestaat uit alle hbo-bachelor en wo-master afgestudeerden in de studieja-
ren 2004/05 tot en met 2014-15. Afgestudeerden die tijdens hun studie niet stonden ingeschreven 
in de Basisregistratie Personen zijn niet meegenomen in de analyse.  

Bijlage A.2 Uitkomstmaten en meetmomenten 
Uitkomstmaten 
Inkomenssituatie 
De inkomenssituatie is afkomstig uit het bestand met de sociaaleconomische categorie van perso-
nen in een bepaalde maand. Om de sociaaleconomische categorie te bepalen worden alle inkomsten 
in een maand uit de verschillende inkomstenbronnen die iemand heeft met elkaar vergeleken. In 
principe bepaalt het hoogste bedrag de sociaaleconomische categorie. Een mogelijke uitzondering 
hierop is wanneer een persoon is ingeschreven bij een onderwijsinstelling. Wanneer iemand staat 
ingeschreven bij een onderwijsinstelling en maandelijkse inkomsten (exclusief studiefinanciering) 
heeft die lager zijn dan de lage inkomensgrens voor een alleenstaande krijgt iemand de status ‘stu-
dent’. De lage inkomensgrens lag in 2015 op € 1.030 per maand. 
 
De gegevens met betrekking tot de inkomenssituatie zijn afkomstig van Nederlandse instanties. 
Inkomsten uit het buitenland van personen die tevens belastingplichtig zijn in het buitenland zijn 
niet bekend. Met andere woorden, van personen die in het buitenland wonen en geen inkomsten 
hebben uit Nederland is geen informatie bekend. 
 
Bruto maand- en uurloon 
De gedetailleerde loongegevens zijn bekend voor alle bedrijven en organisaties die in Nederland 
loonbelasting- en premieplichtig zijn. 
 

                                                        
19  Zie de microdata-catalogus van het CBS voor een uitvoerige beschrijving van de diverse bestanden 

(https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen/cata-
logus-microdata) 

https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen/catalogus-microdata
https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen/catalogus-microdata
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Het bruto maandloon betreft het totale maandelijkse basisloon van een werknemer, afkomstig uit 
één of meerdere banen. Een werknemer is iemand die in loondienst werkt. Dit betreft zowel ‘re-
guliere’ werknemers als Directeur-Grootaandeelhouders (DGA). Het basisloon is een benadering 
van het contractloon van een werknemer. Het wordt gebruikt om een zo constant mogelijk loon-
begrip te hanteren. Onder andere bijzondere beloningen en uitbetaald overwerk worden niet gere-
kend tot het basisloon. 
 
Conform de CBS-definitie is het uurloon berekend door het bruto maandloon te delen door het 
totale aantal reguliere uren per maand. Reguliere uren zijn de verloonde uren minus overwerkuren, 
uren van feestdagen en uren van algemene en leeftijdsspecifieke verlofdagen.  
 
Om de salarisgegevens van afstudeercohorten goed te kunnen vergelijken zijn de maand- en uur-
lonen gecorrigeerd voor inflatie. Dit is gedaan op basis van de Consumentenprijsindex, zoals ge-
publiceerd door het CBS.20  

Substantiële baan 
Een substantiële baan voldoet aan de volgende vier voorwaarden: 
1. Het betreft een baan in loondienst bij een bedrijf dat/een organisatie die in Nederland loon-

belasting- en premieplichtig is; 
2. Er is geen sprake van oproepwerk, uitzendwerk of stages; 
3. De deeltijdfactor is minimaal 0,6. De deeltijdfactor is de verhouding tussen het aantal gewerkte 

uren per week en de gebruikelijke voltijdsarbeidsduur per week volgens de CAO;  
4. Het uurloon is minimaal 1,4 maal het minimumuurloon voor afgestudeerde hbo’ers, en mini-

maal 1,5 maal het minimumuurloon voor afgestudeerde wo’ers. Die percentages zijn gebaseerd 
op de loonhoogte waarbij wo- en hbo-afgestudeerden uit het cohort 2007-08 een nagenoeg 
gelijke duur tot een substantiële baan hadden. Het gaat bij het uurloon om het contractuurloon. 
Het minimum uurloon voor personen van 23 jaar of ouder van juli 2015 bij een 38-urige werk-
week is als uitgangspunt genomen.21 Dit uurloon a € 9,16 wordt gebruikt voor de afstudeerders 
in juli 2015. Door middel van maandelijkse inflatiecorrectie op basis van de Consumenten-
prijsindex is het minimum uurloon voor andere afstudeermaanden bepaald.  

 
De duur tot een baan is niet bepaald voor afgestudeerden die: 
• Binnen drie maanden na afstuderen staan ingeschreven als student; 
• Binnen drie maanden na afstuderen zelfstandigheid (DGA, Freelancer, meewerkend gezinslid 

en Zelfstandigen) als grootste inkomstenbron hebben; 
• Binnen een jaar na afstuderen uitgeschreven worden uit de GBA. Omdat afgestudeerden die 

direct na afronding van hun studie emigreren vaak verzuimen zich uit te schrijven uit de GBA 
en het daardoor langer duurt voordat de persoon daadwerkelijk wordt uitgeschreven, is gekozen 
voor de termijn van een jaar. Uit verdere analyse blijkt dat deze personen inderdaad binnen een 
jaar worden uitgeschreven. 
 

Voor bovenstaande gevallen zou de duur tot een baan oneindig kunnen zijn, omdat zij daar niet 
naar op zoek zijn geweest. 

                                                        
20  Zie http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=83131ned&D1=0-6&D2=0&D3=(l-

39)-l&VW=T  
21  Zie https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2015-10678.html  

http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=83131ned&D1=0-6&D2=0&D3=(l-39)-l&VW=T
http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=83131ned&D1=0-6&D2=0&D3=(l-39)-l&VW=T
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2015-10678.html
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Vast contract 
Om te bepalen of iemand een vast contract heeft wordt gekeken naar de contractsoort van de 
hoofdbaan van werknemers. De hoofdbaan is de baan met het hoogste bruto maandloon. De con-
tractsoort van DGA ’s wordt tevens als vast verondersteld.  

Meetmomenten 
Salarisgegevens 
Het bruto maandloon, uurloon en het hebben van een vast dienstverband zijn voor alle afgestu-
deerden geobserveerd in de maand september in het tweede jaar na afstuderen. Zo worden de 
lonen van het cohort afgestudeerden in september 2014 tot en met augustus 2015 gemeten in sep-
tember 2016. Voor de afstudeerders in september 2014 is dit twee jaar na afstuderen, voor de 
afstudeerders in augustus 2015 iets meer dan een jaar na afstuderen. Gemiddeld worden de salaris-
gegevens geobserveerd ongeveer vijftien maanden na afstuderen. 

Inkomenssituatie 
De inkomenssituatie is gemeten in de maand december in het eerste of tweede jaar na afstuderen. 
Zo wordt de inkomenssituatie van het cohort afgestudeerden in september 2014 tot en met augus-
tus 2015 gemeten in december 2015. Voor de afstudeerders in september 2014 is dit zestien maan-
den na afstuderen, voor de afstudeerders in augustus 2015 vijf maanden na afstuderen. Gemiddeld 
wordt de inkomenssituatie geobserveerd ongeveer 6 maanden na afstuderen. 
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