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vo orwo ord

Voorwoord

Een aanzienlijk deel van alle werkenden en werkzoekenden in Nederland, 24%, is laag-
opgeleid: zij hebben hoogstens een v mbo -diploma of gelijkwaardig. Het merendeel van 
deze groep heeft betaald werk, maar de arbeidsmarktpositie van laagopgeleiden is wel 
duidelijk slechter dan die van middelbaar en hoger opgeleiden. Het percentage werk-
lozen ligt onder hen hoger en degenen met werk hebben relatief vaak een flexibel of kort 
tijdelijk contract (< 1 jaar), waardoor zij weinig baanzekerheid hebben.
In de politiek en het beleid, maar ook in het bedrijfsleven bestaat al langere tijd de 
vrees dat de positie van laagopgeleiden nog slechter zal gaan worden. Er wordt rekening 
gehouden met een krimp van het aantal banen op laaggeschoold niveau. Dat kan het 
gevolg zijn van zowel voortgaande toepassing van informatietechnologie of andere 
technologische ontwikkelingen op de werkplek als de verplaatsing van werk naar lage-
lonenlanden.
Dit rapport plaatst die zorgen in perspectief. Het zet de verwachtingen van beleids-
makers op een rij en bespreekt de stand van de wetenschappelijke discussie over de 
ontwikkeling van de vraag naar laaggeschoolde arbeid. Het laat vervolgens zien hoe 
het aantal laaggeschoolde banen zich tot dusverre feitelijk heeft ontwikkeld, en hoe 
het laagopgeleiden de afgelopen decennia op de arbeidsmarkt is vergaan. Hiervoor zijn 
gegevens gebruikt van het cbs over de periode 1992-2008.
Uit deze cijfers blijkt dat het aantal laaggeschoolde banen de afgelopen twee decennia 
nauwelijks veranderde, terwijl het aantal laagopgeleiden daalde. De positie van laag-
opgeleiden verslechterde over het geheel genomen niet, maar het rapport laat zien dat 
de ontwikkelingen voor mannen en vrouwen anders zijn.

Prof. dr. P. Schnabel
Directeur scp
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Samenvatting en conclusies

Beleidsmakers maken zich geregeld zorgen over de huidige en toekomstige arbeids-
marktpositie van lager opgeleiden. Ze zijn bang dat een opleiding op vmbo-niveau 
tegenwoordig niet meer voldoende is voor duurzame deelname aan de arbeidsmarkt  
(t k 2006/2007). Ze vrezen dat er bovendien steeds meer laaggeschoold werk zal verdwij-
nen door technologische ontwikkelingen en de concurrentie van lagelonenlanden (zie 
bv. Europese Commissie 2008a; oc w 1998; sz w 2004; t k 2004/2005; s ta r 2006). Als dat 
inderdaad gebeurt, verslechtert de arbeidsmarktpositie van laagopgeleiden, tenzij hun 
aantal even sterk of nog sterker daalt.
De zorgen van beleidsmakers spelen al sinds het begin van de jaren negentig van de 
vorige eeuw en zijn sinds die tijd niet veel veranderd: ook toen al vreesden beleids-
makers dat een lage opleiding niet meer voldoende was voor een stabiele positie op 
de arbeidsmarkt. In 1993 besloot de overheid daarom dat iedere jongere die dat kan 
voortaan ten minste een havo-, vwo- of mbo-2-diploma moet behalen, de zogeheten 
‘startkwalificatie’ (oc w 1993). Deze zou wel voldoende perspectieven moeten geven op 
de arbeidsmarkt. Jongeren zonder startkwalificatie worden sinds die tijd beschouwd als 
voortijdig schoolverlaters.
De overheid heeft sindsdien verschillende maatregelen getroffen om te bevorderen dat 
zo veel mogelijk jongeren een startkwalificatie halen. Zo zijn er maatregelen genomen 
om de aansluiting tussen vmbo en mbo te verbeteren en is in 2007 de zogeheten kwa-
lificatieplicht ingevoerd, in aanvulling op de leerplicht die ophoudt na het schooljaar 
waarin iemand 16 wordt. De kwalificatieplicht houdt in dat iedereen zonder havo-, 
vwo- of mbo-diploma tot zijn of haar 18de een opleiding moet volgen. Dat kan ook een 
combinatie van leren en werken zijn.

Dit rapport laat zien hoe de arbeidsmarktpositie van laagopgeleiden zich heeft ontwik-
keld sinds de jaren negentig van de vorige eeuw en geeft een beperkte vooruitblik. De 
vragen die centraal staan zijn:
– Welke verwachtingen leven en leefden er onder beleidsmakers en wetenschappers 

over de toekomstige vraag naar laagopgeleiden, en waar zijn deze verwachtingen op 
gebaseerd?

– Hoe heeft de vraag naar, het aanbod van, en de arbeidsmarktpositie van laagopgelei-
den zich in de afgelopen twee decennia feitelijk ontwikkeld?

– Zijn de ontwikkelingen die zich tot nu toe hebben voorgedaan conform de verwach-
tingen van beleidsmakers en wetenschappers?

Onder laagopgeleiden worden hier, zoals gebruikelijk, personen verstaan met een 
opleiding op ten hoogste vmbo-niveau. Het zijn dus zowel mensen met een vmbo-
diploma als mensen met als hoogst afgeronde opleiding de basisschool. Bij deze laatste 
groep gaat het in veel gevallen (68%) om mensen die wel voortgezet onderwijs hebben 
gevolgd, maar dat zonder diploma hebben verlaten. Laaggeschoold werk is dan werk 
dat een vmbo-opleiding of minder vereist. Dit valt uiteen in werk waar geen formele 
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opleiding voor nodig is, het zogenaamde elementaire werk, en werk dat een opleiding 
op vmbo-niveau vereist. Het gaat dan bijvoorbeeld om de banen van schoonmaker en 
magazijnmedewerker (elementair niveau), of winkelbediende, receptioniste, bouw-
vakker, (vrachtwagen)chauffeur en mechanisch operator (vmbo-niveau).
Een relatief groot deel van de laaggeschoolde vrouwen met betaald werk werkt minder 
dan twaalf uur per week (18%). Daarom tellen zulke kleine banen in dit onderzoek ook 
mee en worden personen met een dergelijke baan hier wel tot de werkenden gerekend, 
in tegenstelling tot wat het cbs meestal doet. Hen tot de niet-werkenden rekenen doet 
ons inziens onvoldoende recht aan het feit dat deze vrouwen wel degelijk deelnemen aan 
de arbeidsmarkt.

1 Verwachtingen over de toekomstige vraag naar laaggeschoolde arbeid

Een deel van het laaggeschoolde werk kan gaan verdwijnen door technologische ontwik-
kelingen, met name de toepassing van computertechnologie op de werkplek, en door de 
concurrentie van lagelonenlanden. Computertechnologie kan sommig laaggeschoold 
werk overbodig maken; denk bijvoorbeeld aan de automatisering en robotisering in 
delen van de industrie, of aan de vervanging van een deel van het postsorteerwerk door 
computers. Een ander voorbeeld is het verdwijnen van het werk van datatypistes bij de 
banken doordat betalingsopdrachten van klanten tegenwoordig door computers worden 
gelezen of door de klanten zelf worden verwerkt via internet. De concurrentie van lage-
lonenlanden kan vooral het arbeidsintensieve productiewerk op laaggeschoold niveau 
doen verminderen. Verplaatsing van werk naar een ander land vereist dat de werkzaam-
heden ook in het buitenland kunnen worden uitgevoerd. Dat is bij productiewerk vaak 
het geval: producten zijn, in tegenstelling tot diensten, immers meestal makkelijk naar 
andere landen uit te voeren. De reden dat vooral het laaggeschoolde arbeidsintensieve 
werk gevaar loopt, is dat de achterstand in productiviteit van lagelonenlanden op wes-
terse landen bij dit type werk het kleinste is en het loonvoordeel juist relatief groot. 
Toch hoeft het totale aantal laaggeschoolde banen door deze ontwikkelingen niet per 
se te verminderen. Of het aantal daalt, hangt ook af van de mate waarin er nieuwe laag-
geschoolde werkgelegenheid ontstaat op andere terreinen.

Veel economen gaan ervan uit dat de totale vraag naar laaggeschoolde arbeid zal ver-
minderen door computertechnologie en andere technologische ontwikkelingen, maar 
dat het effect van de verplaatsing van werk naar lagelonenlanden beperkt blijft (bv. 
Katz en Murphy 1992; Krueger 1993). Deze opvatting raakte in zwang in de jaren negentig 
van de vorige eeuw. Toen werd duidelijk dat de loonachterstand van laagopgeleide op 
hoogopgeleide mannen in de vs en het v k was gegroeid in het voorafgaande decen-
nium, de jaren tachtig. Het vermoeden was dat dit kwam door computertechnologie: 
deze zou het werk van laagopgeleiden vervangen, en de behoefte aan hoogopgeleiden 
juist vergroten doordat deze laatsten dankzij computertechnologie voortaan ook 
werkzaamheden kunnen doen die voorheen niet mogelijk waren. De concurrentie van 
lagelonenlanden werd niet gezien als oorzaak van de groeiende loonachterstand van 
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laagopgeleiden, omdat de handel met lagelonenlanden daarvoor te beperkt van omvang 
was en veel minder sectoren van de economie raakte dan computertechnologie.

De laatste jaren wordt deze opvatting echter door een aantal economen in twijfel getrok-
ken. Volgens sommigen kan de concurrentie van lagelonenlanden wellicht toch tot een 
daling van het aantal laaggeschoolde banen leiden, doordat de omvang van de handel 
met lagelonenlanden nu groter is dan in de jaren tachtig en negentig van de vorige 
eeuw, en nog steeds groeit (Krugman 2008). Anderen daarentegen zijn van mening dat 
laaggeschoold werk juist helemaal niet zo gevoelig is voor technologische ontwikkelin-
gen of de concurrentie van lagelonenlanden, omdat dit werk naar hun mening vooral 
bestaat uit dienstverlenende beroepen die lastig te automatiseren of verplaatsen zijn 
(bv. de beroepen van schoonmaker of verkoper). Zij gaan ervan uit dat er vooral mid-
delbaar en laag middelbaar werk gaat verdwijnen waarin industriële of administratieve 
werkzaamheden worden gedaan (Autor et al. 2001, 2003; Levy en Murnane 2004). Zij 
verwachten dat dit type werk makkelijk te verplaatsen of automatiseren is, omdat de 
werkzaamheden veelal zouden bestaan uit de toepassing van een set van regels (bv. 
‘als …., doe dan ….’-regels). Bovendien zou dit werk dankzij de gedaalde kosten van 
transport (industrieel werk) en internet (administratief werk) niet meer zo sterk aan 
een bepaalde locatie gebonden zijn. Als deze voorspelling bewaarheid wordt, gaat de 
werkgelegenheid polariseren: het aantal middelbare banen neemt dan af. Dat is ook voor 
laagopgeleiden nadelig, want zij kunnen dan verdrongen worden door middelbaar opge-
leiden die geen baan op hun eigen niveau kunnen vinden. Bovendien verminderen dan 
hun mogelijkheden voor doorgroei naar banen van een wat hoger niveau.

In Nederland bestaan er grofweg twee verschillende opvattingen over de toekomst van 
laaggeschoolde arbeid. De eerste komt overeen met de overheersende mening onder 
economen en houdt in dat de vraag naar laaggeschoolde arbeid zal dalen door techno-
logische ontwikkelingen en mogelijk ook door de concurrentie van lagelonenlanden 
(Nahuis en Groot 2003; Jacobs 2004; De Mooij 2006). Sommige aanhangers van deze 
 sstroming zijn van mening dat laaggeschoolde mannen de meeste last zullen krijgen 
van deze ontwikkelingen, omdat de beroepen waarin zij traditioneel vaak werken 
(landbouw, industrie), het sterkste geraakt worden door automatisering en de concur-
rentie van lagelonenlanden. Uiteindelijk zouden laagopgeleide mannen daardoor zelfs 
een slechtere arbeidsmarktpositie kunnen krijgen dan laagopgeleide vrouwen (Van 
Genabeek et al. 2007). De tweede opvatting is minder pessimistisch en houdt in dat de 
totale behoefte aan laaggeschoolde arbeid niet of slechts licht gaat krimpen. Wel wordt 
soms de kanttekening geplaatst dat er een verslechtering kan optreden als het aantal 
arbeidsmigranten uit Oost-Europa nog sterker groeit (zie bv. De Beer 2006).

2 Ontwikkeling van de vraag naar laaggeschoolde arbeid

Om inzicht te krijgen in de daadwerkelijke ontwikkeling van het aantal laaggeschoolde 
banen in de afgelopen decennia is gebruikgemaakt van gegevens uit de Enquête beroeps-
bevolking (ebb) van het cbs. Dit is een jaarlijks vragenlijstonderzoek onder 80.000 tot 
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100.000 personen, waarvan 45.000 tot 50.000 werkenden, dat sinds 1987 wordt gehou-
den. In de ebb is onder meer geregistreerd wat het meest geëigende opleidingsniveau is 
voor het beroep dat een deelnemer aan deze enquête heeft. Het cbs stelt dat vast aan de 
hand van een door dit bureau in 1992 ontwikkelde beroepenclassificatie.

Het aantal laaggeschoolde banen is nauwelijks veranderd
Cijfers van het cbs laten zien dat een aanzienlijk deel van alle banen in Nederland (30%) 
uit laaggeschoold werk bestaat (elementair of vmbo-niveau) (zie tabel S1). Het totale 
aantal laaggeschoolde banen veranderde tussen 1987 en 2008 nauwelijks. Wel kromp het 
aantal banen op vmbo-niveau. De krimp concentreerde zich echter tussen 1991-1996 en 
de omvang ervan wordt wat overschat door een verandering in de beroepenclassificatie 
van het cbs destijds. Na 1996 bleef het aantal vmbo-banen per saldo vrijwel gelijk. Het 
aantal banen op elementair niveau groeide in de periode 1987-2008 matig maar gestaag, 
en dat compenseerde de daling van het aantal vmbo-banen. De door beleidsmakers 
verwachte krimp van het aantal laaggeschoolde banen heeft zich tot dusverre dus niet 
voorgedaan.

Het voor laaggeschoolde vacatures gevraagde opleidingsniveau lijkt niet op grote 
schaal te zijn gestegen
De beroepenclassificatie van het cbs dateert echter uit 1992. Werkgevers zouden 
sindsdien hogere opleidingseisen kunnen zijn gaan stellen voor laaggeschoolde 
banen. Wellicht vinden zij lagere opleidingen tegenwoordig minder waard doordat 
het opleidingsniveau van de beroepsbevolking is gestegen (diploma-inflatie). Ook 
kunnen laaggeschoolde beroepen complexer zijn geworden sinds de jaren negentig 
(Coenen et al. 2009), of kunnen werkgevers hun opleidingseisen hebben bijgesteld 
doordat een groot deel van het onderwijs in praktische, beroepsgerichte vaardig heden 
in het begin van de jaren negentig is doorgeschoven van het vmbo naar het mbo. 
Gegevens uit de cbs-vacature-enquête laten echter zien dat werkgevers hun opleidings-
eisen voor laaggeschoolde beroepen tussen 1995 en 2006 niet op grote schaal hebben 
opgeschroefd. Met ingang van 2008 lijken zij voor de grootste subgroep binnen de 
laaggeschoolde beroepen, de vmbo-beroepen, wel vaker dan voorheen ten minste een 
mbo-opleiding te vragen. Het is echter nog te vroeg om te kunnen zeggen of dit een blij-
vende verandering is. Verder valt op dat werkgevers voor vacatures op elementair niveau 
vaak toch iemand zoeken met een vmbo-opleiding of meer (60%-80% van de vacatures), 
maar dat was in de jaren negentig ook al zo.

De aard van het laaggeschoolde werk is wel gewijzigd
De inhoud van het laaggeschoolde werk is wel veranderd. De typische lagere mannenbe-
roepen in de landbouw en industrie zijn in omvang gekrompen (bv. landbouwarbeider, 
mechanisch operator, lagere metaalarbeider). Dit komt door de sterke toename van 
de productiviteit in de landbouw en industrie. Die is bereikt door schaalvergroting, 
mechanisering en automatisering. De werkgelegenheid in de industrie daalt ook 
doordat bepaald productiewerk veel goedkoper in het buitenland kan worden gedaan. 
Tegenover deze krimp staat echter een forse groei van het dienstverlenend werk (bv. 
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 winkelbediende, horecamedewerker) en een iets minder sterke groei van het transport-
werk op elementair of vmbo-niveau (bv. magazijnmedewerker, (vrachtwagen)chauffeur). 
Het eerste type werk, dienstverlenend, wordt vooral door vrouwen gedaan en is, met 
een aandeel van 23%, inmiddels de grootste beroepsrichting binnen het laaggeschoolde 
werk. De groei ervan is waarschijnlijk te danken aan de toegenomen welvaart. Hierdoor 
zijn consumenten meer gaan besteden. Het tweede type werk, transport, is traditioneel 
mannenwerk en heeft nu een aandeel van 17%. De groei hiervan hangt vermoedelijk 
eveneens samen met de gestegen welvaart (waardoor bv. de invoer en distributie van 
consumptiegoederen is toegenomen) en met de toegenomen arbeidsparticipatie (waar-
door mensen bv. meer gebruik zijn gaan maken van het openbaar vervoer). Daarnaast 
speelt wellicht mee dat Nederland een relatief groot aandeel heeft in de internationale 
distributie van goederen.

Het aandeel van lagere banen in de werkgelegenheid is wel flink verminderd
Het aandeel van lagere banen in de totale werkgelegenheid daalde tussen 1987 en 2008 
flink, van 40% in 1987 naar 30% in 2008 (zie tabel S1). Dit kwam doordat het aantal hoog-
geschoolde banen tussen 1987 en 2008 fors groeide en het aantal middelbare banen 
matig steeg, terwijl het aantal laaggeschoolde banen, zoals eerder gezegd, gelijk bleef. 
Het gemiddelde beroepsniveau nam dus toe.

Tabel S1

Aantal laaggeschoolde banen per beroepsniveau (in aantallen x 1000) en aandeel in de totale werkge-

legenheid, 1987 en 2008 (in procenten)

elementair vmbo
1987 2008 1987 2008

aantal banen 407 570 1795 1690
aandeel in de totale werkgelegenheid 7 8 33 22

Bron: cbs (ebb’87 en ’08) scp-bewerking

Het aantal middelbaar technische en economisch-administratieve banen krimpt 
niet
De veronderstelling van sommige economen dat het middelbare technische en 
economisch-administratieve werk gaat krimpen, klopt tot dusverre niet. Het aantal mid-
delbare technische banen bleef per saldo vrijwel gelijk tussen 1987 en 2008. Het aantal 
economisch-administratieve banen op middelbaar niveau groeide de afgelopen twintig 
jaar zelfs fors. De enige middelbare beroepsrichting die over het hele tijdvak 1987-2008 
kromp, is het middelbaar agrarisch werk (bv. boer). Dit komt door de mechanisering en 
schaalvergroting van de landbouw. Toch zou het aantal middelbare technische banen in 
de toekomst wel kunnen gaan dalen, doordat de sector industrie nog steeds krimpt.
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3 Ontwikkeling van de arbeidsmarktpositie van laagopgeleiden

Het aandeel laagopgeleiden is sterker gedaald dan het aandeel laaggeschoolde 
banen
De ontwikkelingen in de arbeidsmarktpositie van laagopgeleiden zijn eveneens in 
kaart gebracht met behulp van de ebb. Hieruit blijkt dat het aantal laagopgeleiden in de 
beroepsbevolking (dit zijn werkenden plus werkzoekenden) de afgelopen decennia wel 
is gedaald in tegenstelling tot het aantal laaggeschoolde banen. Dat betekent dat er in 
principe voldoende banen zouden moeten zijn voor deze groep.
Het aantal middelbaar en hoger opgeleiden steeg tegelijkertijd flink. Daardoor is het 
percentage laagopgeleiden in de beroepsbevolking tussen 1992 en 2008 afgenomen van 
35% naar 25%.

De kwaliteiten van laagopgeleiden lijken niet verslechterd te zijn
De arbeidsmarktpositie van laagopgeleiden hangt niet alleen af van de vraag naar laag-
geschoold werk, maar ook van de kwaliteiten van laagopgeleiden zelf. Door de sterke 
daling van het aantal laagopgeleiden zouden deze verminderd kunnen zijn; wellicht is 
het aandeel verborgen talenten onder hen gedaald doordat de meeste mensen die dat 
kunnen inmiddels wel doorleren. Er zijn echter geen aanwijzingen dat de cognitieve 
vaardigheden van laagopgeleiden de afgelopen decennia zijn afgenomen (iq , taalbegrip, 
wiskunde). De gegevens zijn wel van wat oudere datum, uit de jaren zeventig en negentig 
van de vorige eeuw. Bij de laagstopgeleiden, met een opleiding op basisschoolniveau, 
zou er in de jongste leeftijdsgroepen misschien toch een verslechtering opgetreden 
kunnen zijn. Ten eerste is het niet behalen van een diploma van het voortgezet onder-
wijs tegenwoordig vrij ongebruikelijk: in 2008 had slechts 5% van de 18-29-jarigen een 
opleiding op basisschoolniveau tegen 10% in 1992. Deze groep bestaat daardoor moge-
lijk voor een steeds groter deel uit jongeren voor wie regulier werk gewoonweg te hoog 
gegrepen is of die zodanig veel andere problemen hebben dat betaald werk ver uit zicht 
is. Ten tweede is het aandeel niet-westerse migranten en hun kinderen onder de laagst-
opgeleiden gestegen van 18% naar 23%. Omdat problemen met het Nederlands vooral 
voorkomen onder niet-westerse migranten met een opleiding op basisschoolniveau zou 
het aandeel met een achterstand in het Nederlands onder de laagstopgeleiden kunnen 
zijn gegroeid.

De arbeidsmarktpositie van laagopgeleiden is slechter dan die van middelbaar en 
hoger opgeleiden
De sterkte van de arbeidsmarktpositie van laagopgeleiden is gemeten aan de hand van 
verschillende indicatoren: werkloosheid, uurlonen, en baankwaliteit (beroepsniveau, 
type contractvorm (flexibel vs. vast), baanomvang (wel/niet een baan van < 12 uur per 
week)). Er is ook gekeken naar de brutoparticipatie, dat wil zeggen naar het aandeel 
mensen dat werk heeft of daar actief naar zoekt. Een deel van de niet-deelnemers aan 
de arbeidsmarkt wil wel werken, maar heeft zich afgewend van de arbeidsmarkt omdat 
ze denken toch geen baan te kunnen vinden. De brutoparticipatie is daarom ook een 
belangrijke indicator voor de sterkte van de arbeidsmarktpositie van een groep.
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Laagopgeleiden hebben op alle hiervoor genoemde indicatoren een slechtere arbeids-
marktpositie dan middelbaar en hoger opgeleiden. De achterstand op hoogopgeleiden 
is uiteraard het grootst. De verschillen met beide groepen zijn vooral groot wat betreft 
de brutoparticipatie; deze is onder zowel laagopgeleide vrouwen als mannen met een 
opleiding op basisschoolniveau veel geringer dan gemiddeld. Dit verschil blijft bestaan 
als rekening wordt gehouden met verschillen in gezondheid en met de aanwezigheid van 
kinderen in het huishouden, maar wordt dan wel kleiner. Vmbo-mannen wijken op het 
punt van de brutoparticipatie veel minder sterk af van hun seksegenoten met een mid-
delbaar of hoger opleidingsniveau.

De arbeidsmarktpositie van laagopgeleiden verslechterde de afgelopen decennia 
niet
De arbeidsmarktpositie van laagopgeleiden ging de afgelopen decennia niet syste-
matisch achteruit en op een aantal van de bovengenoemde indicatoren was zelfs een 
verbetering te zien. De werkloosheid lijkt structureel te zijn gedaald, wat wil zeggen dat 
het werkloosheidsniveau tijdens het dieptepunt van de vorige neergang, in 2004-2005, 
lager lag dan tijdens het dieptepunt van de neergang ervoor, in 1994-1995. Dat is opmer-
kelijk, want de werkgelegenheid ontwikkelde zich tijdens de neergang van 2004-2005 
juist ongunstiger. Mogelijk is de werkloosheid onder laagopgeleiden gekrompen doordat 
de toegang tot en de duur van de sociale zekerheid zijn ingeperkt en de bevolking in de 
werkzame leeftijd tegenwoordig iets minder hard groeit dan destijds.
Verder steeg de brutoparticipatie van laagopgeleiden en groeiden hun uurlonen matig. 
De baankwaliteit veranderde niet veel: het aandeel met een flexibel of klein contract 
(minder dan twaalf uur per week) veranderde nauwelijks, maar het beroepsniveau van 
laagopgeleiden daalde wel: ze hebben nu vaker dan vroeger een baan op het laagste 
niveau, het elementaire niveau. Waarschijnlijk ligt dat aan het feit dat het aantal banen 
op elementair niveau is gegroeid, terwijl het aantal banen op het niveau daarboven 
– vmbo – is gedaald in de eerste helft van de jaren negentig. Daarnaast zal meespelen 
dat werkgevers tegenwoordig makkelijker een iets beter opgeleide kandidaat kunnen 
krijgen, doordat het opleidingsniveau van de beroepsbevolking sterker steeg dan het 
beroepsniveau van de banen zelf.

De achterstand op hoogopgeleiden is gegroeid, maar die op middelbaar 
opgeleiden niet
Onder middelbaar en hoger opgeleiden waren dezelfde verbeteringen in arbeidsmarkt-
positie te zien: een afgenomen werkloosheid en een stijging van de brutoparticipatie 
en de lonen. De positie van hoogopgeleiden verbeterde in een aantal opzichten echter 
sterker dan die van laag- en middelbaar opgeleiden. Hun uurloon groeide tussen 1997 
en 2002 meer en het aandeel met een flexibel contract kromp ten opzichte van eerdere, 
vergelijkbare punten in de economische cyclus, terwijl dat aandeel onder laag- en mid-
delbaar opgeleiden niet fundamenteel veranderde. Wel daalde het beroepsniveau van 
hoogopgeleiden, maar minder sterk dan onder laagopgeleiden. Door deze ontwikkelin-
gen is de achterstand in arbeidsmarktpositie van laag- op hoogopgeleiden toegenomen. 
De achterstand op middelbaar opgeleiden groeide nauwelijks.
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Dat de positie van hoogopgeleiden op sommige punten sterker verbeterde dan die 
van laag- en middelbaar opgeleiden is op het eerste gezicht opmerkelijk, want over de 
gehele periode 1992-2008 bezien nam het aantal hoogopgeleiden sterker toe dan het 
aantal hooggeschoolde banen. Het overschot aan hoogopgeleiden zou dus moeten zijn 
gegroeid. Toch verbeterde hun positie en alleen hun beroepsniveau daalde iets. Dit kan 
verschillende oorzaken hebben.
Ten eerste komen hoogopgeleide vrouwen tegenwoordig vaker dan voorheen terecht op 
de betere posities, wellicht doordat zij hun loopbaan in het algemeen niet meer onder-
breken bij de geboorte van een kind. Ten tweede groeide het aantal hooggeschoolde 
banen tijdens de lange hoogconjunctuurperiode van 1996-2001 wel sterker dan het aan-
bod van hoogopgeleiden. Werkgevers hadden toen moeite de juiste mensen te vinden 
voor vacatures op hbo- of wetenschappelijk niveau. Voor middelbare banen gold dat 
destijds ook, maar deze zijn mogelijk eerder in te vullen door mensen zonder de juiste 
kwalificaties (bv. hoogopgeleiden met een opleidingsrichting die niet zo gewild is op de 
arbeidsmarkt, of vmbo’ers die nog bezig waren met een mbo-opleiding). Werkgevers zijn 
daardoor wellicht eerder tegemoetgekomen aan de wensen van hoogopgeleiden dan aan 
die van middelbaar opgeleiden. Ook wisten hoogopgeleiden hun sterkere onderhande-
lingspositie toen wellicht vaker te verzilveren doordat zij vaker van baan veranderen dan 
middelbaar opgeleiden. Onder 50-plussers, die veel minder vaak van baan wisselen dan 
jongere leeftijdsgroepen, nam de voorsprong van hoogopgeleiden niet toe.

De arbeidsmarktpositie van laagopgeleiden is vrijwel uitsluitend verbeterd onder 
vrouwen
Dat de arbeidsmarktpositie van laagopgeleiden is verbeterd, is uiteraard een positief 
gegeven, maar deze verbetering deed zich wel vrijwel uitsluitend onder vrouwen voor: 
zij zijn minder vaak werkloos, hebben een hogere brutoparticipatiegraad en werken 
minder vaak onder een flexibel contract dan voorheen. Onder oudere laagopgeleide 
mannen (50-64 jaar) steeg de brutoparticipatie ook, maar verder waren er onder man-
nen juist enkele verslechteringen te zien: in de jongere leeftijdscategorieën (18-49 jaar) 
nam de brutoparticipatiegraad af, en het aandeel met een flexibel contract steeg in alle 
leeftijdsgroepen. Deze ontwikkeling is ook te zien onder uitsluitend autochtone man-
nen. Ondanks de groei van het aandeel met een flexibel contract, steeg de werkloosheid 
onder laagopgeleide mannen niet. De achterstand op middelbaar opgeleide mannen 
nam eveneens niet toe, doordat in die groep dezelfde ontwikkelingen waren te zien. Het 
verschil met hoogopgeleide mannen groeide daarentegen wel, doordat het percentage 
met een flexibel contract in die groep niet veranderde, evenmin als de brutoparticipatie 
van jongere hoogopgeleide mannen.
Ondanks het feit dat de positie van mannen niet verbeterde en die van vrouwen wel, 
heeft de grootste groep laagopgeleiden, de mannen met een vmbo-opleiding, nog 
steeds een betere arbeidsmarktpositie dan vrouwen met dezelfde opleiding. Wel zijn de 
verschillen kleiner geworden, maar dat geldt ook voor middelbaar en hoger opgeleiden, 
want in deze groepen verbeterde de positie van vrouwen net zo goed. Onder degenen 
met basisschool is de achterstand van vrouwen wel deels verdwenen: in 2007 en 2008 
waren zij iets minder vaak werkloos dan mannen. Hun brutoparticipatie is echter nog 
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wel veel lager dan die van mannen en zij hebben vaker dan dezen een flexibel contract.

Het is niet zeker waardoor de brutoparticipatie van laag- en middelbaar opgeleide man-
nen in de leeftijdscategorie van 18-49 jaar is gedaald; hier kunnen meerdere oorzaken 
voor zijn. De eerste is dat de arbeidsdeelname van mensen met een arbeidsongeschikt-
heidsuitkering sinds 2004 is afgenomen (Jehoel-Gijsbers 2010). Mogelijk zijn werkgevers 
huiveriger geworden voor het aannemen van arbeidsongeschikten, doordat zij meer 
(financiële) verantwoordelijkheid hebben gekregen voor re-integratie van ziek per-
soneel. Dit kan de deelname van laagopgeleide mannen hebben verlaagd, want een 
groot deel van de niet-deelnemende laagopgeleide mannen (40%-60%) geeft aan dat de 
beschrijving ‘arbeidsongeschikt’ het beste bij hen past. Een tweede mogelijke oorzaak 
is de recessie van 2002-2005. Het percentage werkzoekende mannen zonder inschrijving 
bij u w v Werkbedrijf, en dus waarschijnlijk zonder uitkering, lag in die recessie hoger 
dan in de jaren negentig, mogelijk doordat de toegang tot en de duur van de sociale 
zekerheidsregelingen de afgelopen jaren is beperkt. Mensen zonder uitkering hebben 
geen sollicitatieplicht. Hierdoor wenden zij zich wellicht sneller – al dan niet tijdelijk – 
af van de arbeidsmarkt als ze al enige tijd zonder resultaat naar werk hebben gezocht, 
mits er uiteraard in het huishouden een andere inkomensbron is. De participatie van 
de laagst opgeleide mannen, met basisschool, in de leeftijd van 18-49 jaar daalde echter 
al voor 2002, dus mogelijk spelen hier nog meer oorzaken mee. Te denken valt aan een 
verandering in de samenstelling van deze groep. Zoals hiervoor aangegeven bestaat zij 
tegenwoordig wellicht voor een steeds groter deel uit mensen voor wie regulier werk 
gewoonweg te hoog gegrepen is of die zodanig veel andere problemen hebben dat 
betaald werk ver uit zicht is.

De verwachtingen van beleidsmakers en wetenschappers zijn grotendeels niet 
uitgekomen
Al met al zijn de verwachtingen van beleidsmakers en veel wetenschappers tot dus-
verre maar voor een klein deel uitgekomen. Het aantal laaggeschoolde banen is niet 
gedaald, maar hun aandeel in de werkgelegenheid wel. Verder is de arbeidsmarktpositie 
van laagopgeleiden niet verslechterd en in sommige opzichten juist verbeterd. Onder 
laagopgeleide mannen zijn er echter wel een aantal verslechteringen te zien en nam de 
voorsprong op vrouwen af. Dat gebeurde onder middelbaar opgeleide mannen overigens 
ook.

4 Toekomstige ontwikkelingen

De toekomstige vraag naar laaggeschoolde arbeid is lastig te voorspellen, maar zal 
het komende decennium vermoedelijk niet fors krimpen
Hoe de vraag naar laaggeschoolde arbeid zich op de lange termijn gaat ontwikkelen, 
is lastig te voorspellen. Dit komt ten eerste doordat het veel gemakkelijker is om in te 
schatten wat voor soort banen zullen verdwijnen, dan waar nieuwe werkgelegenheid zal 
ontstaan (Wentink en Zanders 1985). Het ligt ten tweede aan het feit dat langetermijn-
voorspellingen van de werkgelegenheidsontwikkeling per opleidingsniveau sowieso erg 
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onzeker zijn, want de uitkomsten hangen sterk af van de aannames die men hanteert (zie 
bv. ser 2006).
Momenteel krimpt de vraag naar laaggeschoolde arbeid waarschijnlijk – de totale werk-
gelegenheid neemt door de recessie in ieder geval af – maar na afloop van de recessie 
zal zich dat weer (deels) herstellen. Gezien de stabiliteit van het aantal laaggeschoolde 
banen in het laatste decennium is er het komende decennium geen forse structurele 
krimp te verwachten, maar een structurele groei evenmin.

De aard van het laaggeschoolde werk blijft veranderen
Wat wel zeker is, is dat de aard van het laaggeschoolde werk blijft veranderen. De afgelo-
pen decennia zijn de laaggeschoolde agrarische en technische/industriële/ambachtelijke 
beroepen structureel gekrompen. Het ziet ernaar uit dat dit proces zich de komende 
jaren voort zal zetten, doordat de behoefte aan personeel in de landbouw en industrie 
zal blijven afnemen. Dit komt door de stijgende productiviteit per werknemer in deze 
sectoren als gevolg van automatisering en mechanisering en door de verplaatsing van 
werk naar andere landen (Huizinga en Smid 2004). Tegelijkertijd zal de vraag naar laag-
geschoold verzorgend personeel (bv. alfahulp, thuishulp A) vermoedelijk juist groeien, 
doordat de vergrijzing van de bevolking tot een groter beroep op de gezondheidszorg 
leidt en het lastig is om bij dit type werk flinke productiviteitsstijgingen per werknemer 
te realiseren. Er zal met name uitbreiding zijn in de thuiszorg, want lager verzorgend 
personeel wordt daar het meeste ingezet.
Hoe de vraag naar andere typen laaggeschoold werk zich gaat ontwikkelen, is lastiger te 
voorspellen. In magazijnen en distributiecentra zijn er wellicht nog meer mogelijkheden 
voor automatisering dan nu worden gebruikt en zou de hoeveelheid werk voor laagge-
schoolden dus wellicht kunnen krimpen. Verder zou de behoefte aan verkooppersoneel 
kunnen afnemen als de koop van producten via internet een grotere vlucht neemt. Aan 
de andere kant ontstaat er dan vermoedelijk meer behoefte aan lager transportperso-
neel, doordat er dan vaker losse goederen bij mensen thuis afgeleverd moeten worden 
in plaats van grote ladingen bij verkooppunten. Bij de meeste diensten zijn vermoedelijk 
echter minder sterke productiviteitsstijgingen per werknemer te realiseren dan in de 
industrie en zal het aantal banen dus ook niet zo sterk dalen.

Het aantal laagopgeleiden zal het komende decennium blijven dalen
Wat ook zeker is, is dat het totale aanbod aan arbeidskrachten in Nederland gaat 
krimpen door de vergrijzing. Vermoedelijk zet de krimp in rond 2020 (Euwals en Fol-
mer 2007). Het aantal arbeidskrachten met een opleiding op basisschoolniveau daalt dan 
het sterkst, doordat maar liefst 40% van deze groep ouder is dan 50 jaar. Op de andere 
opleidingsniveaus ligt het aandeel 50-plussers beduidend lager, tussen de 20% en 30%.
Vanuit dit perspectief bezien zou dus verwacht mogen worden dat de arbeidsmarktpo-
sitie van laagopgeleiden gaat verbeteren; ze worden in de toekomst immers schaarser. 
Of dat ook echt gebeurt, is de vraag. Werkgevers zullen zich immers aanpassen aan een 
verminderd aanbod van potentieel personeel, bijvoorbeeld door aantrekkelijker arbeids-
voorwaarden te bieden zodat mensen die nu geen betaald werk willen doen toch naar de 
arbeidsmarkt worden gelokt; andere maatregelen die werkgevers kunnen nemen om een 
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verminderd aanbod op te vangen, is het verplaatsen van werkzaamheden naar landen 
waar wel voldoende personeel is, het anders inrichten van werkzaamheden zodat het 
werk door minder mensen kan worden gedaan, of het aantrekken van meer personeel uit 
het buitenland. Vermoedelijk zijn deze oplossingen beter toepasbaar bij laaggeschoold 
werk dan bij hooggeschoold werk: zo is er veel meer onbenut arbeidspotentieel onder 
laagopgeleide dan onder hoogopgeleide vrouwen en kunnen migranten uit Oost-Europa 
makkelijker worden ingezet bij laaggeschoold dan bij hooggeschoold werk. Hierdoor 
zou de achterstand van laagopgeleiden op hoogopgeleiden de komende jaren wellicht 
toch kunnen groeien, ondanks de krimp van de laaggeschoolde bevolking in de leeftijd 
van 18-64 jaar. Bovendien zal de laagstopgeleide groep de komende jaren voor een groter 
deel gaan bestaan uit mensen met een achterstand in de Nederlandse taal, doordat de 
uitstromende ouderen voornamelijk autochtoon zijn. Dat kan de positie van de laagst-
opgeleide groep mogelijk doen verslechteren.

5 Overheidsbeleid voor laagopgeleiden

5.1 Onderwijsbeleid

Het is belangrijk om de onderwijsdeelname van jongeren te stimuleren...
De overheid heeft de afgelopen jaren stevig ingezet op het verhogen van het oplei-
dingsniveau van jongeren. De reden daarvoor is dat mensen met een hogere opleiding 
betere kansen hebben op de arbeidsmarkt, zoals ook dit rapport laat zien. Het is daarom 
belangrijk dat jongeren worden gestimuleerd een goede opleiding te doen en hun talen-
ten ten volle te ontplooien. Overheidsinvesteringen in het onderwijs kunnen bovendien 
de productiviteit van de beroepsbevolking vergroten. Ze kunnen ook de deelname van 
de bevolking aan de arbeidsmarkt vergroten, doordat hoger opgeleiden vaker betaald 
werk hebben dan mensen met een lager opleidingsniveau.
De slechtere arbeidsmarktpositie van laagopgeleiden ligt echter niet alleen aan hun 
lagere opleidingsniveau. Ze hangt waarschijnlijk deels ook samen met aangeboren 
verschillen in cognitieve vermogens. Een gemiddelde laagopgeleide die alsnog een 
middelbaar diploma behaalt, zal daardoor vaak toch een mindere arbeidsmarktpositie 
krijgen dan de gemiddelde middelbaar opgeleide. De huidige positie zou er echter wel 
beter door zijn geweest.

...maar een vmbo-diploma kan ook voldoende zijn voor de arbeidsmarkt
Er is nog steeds veel laaggeschoold werk en dat blijft voorlopig waarschijnlijk ook wel zo. 
De arbeidsmarktpositie van laagopgeleiden is bovendien niet verslechterd in de afgelo-
pen decennia en is op sommige punten zelfs beter geworden. Het gebruik van de term 
‘voortijdig schoolverlater’ voor vmbo-gediplomeerden doet dan ook geen recht aan de 
waarde van dit diploma op de arbeidsmarkt (zie ook rw i 2006). Het geeft bovendien de 
indruk dat een vmbo-diploma geen meerwaarde heeft ten opzichte van niet afmaken 
van een vmbo-opleiding. Die meerwaarde is er wel degelijk: de arbeidsmarktpositie van 
vmbo’ers is beduidend beter dan die van mensen met een opleiding op basisschool-
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niveau (zie ook De Beer 2006). Het is daarom belangrijk dat vmbo-leerlingen nog meer 
gestimuleerd worden om hun vmbo-diploma te halen.
Het overheidsstreven dat iedere jongere ten minste een mbo-opleiding moet halen, 
lijkt gezien de hoeveelheid laaggeschoold werk die er nog steeds is vrij ambitieus. Het 
is bovendien de vraag of een middelbare opleiding voor iedere jongere haalbaar is, ook 
als degenen in het speciaal onderwijs niet worden meegerekend. Waarschijnlijk zal niet 
iedere jongere voldoende capaciteiten hebben voor dit opleidingsniveau. Als ook zij een 
middelbaar diploma moeten halen, kan de waardering door werkgevers van de lagere 
mbo-niveaus wellicht dalen.

5.2 Het arbeidsmarkt- en sociale zekerheidsbeleid

De gedaalde werkloosheid en gestegen brutoparticipatie van laagopgeleiden in de 
afgelopen decennia is vermoedelijk deels te danken aan de veranderingen die zijn door-
gevoerd in de institutionele context: de toegang tot de sociale zekerheidsregelingen is 
ingeperkt, er is een uitgebreid systeem van hulp bij re-integratie opgezet en vervroegde 
uittreding is financieel minder aantrekkelijk gemaakt. Verder hebben maatschappelijke 
veranderingen waarschijnlijk ook een bijdrage geleverd: zo is het veel gebruikelijker 
geworden dat vrouwen blijven werken na de geboorte van een kind, waardoor hun 
 brutoparticipatie is gestegen.
Inmiddels behoort Nederland tot de landen met de laagste werkloosheid en hoogste bru-
toparticipatie onder laagopgeleiden in de Europese Unie en de rest van Europa: tot nu 
toe hadden deze eeuw niet meer dan drie van de 30 landen waarover het Europese statis-
tische bureau (Eurostat) cijfers heeft een lagere werkloosheid, respectievelijk een hogere 
brutoparticipatiegraad in deze groep. Ook wat betreft de totale beroepsbevolking neemt 
Nederland op beide aspecten een koppositie in. Wel ligt de werkloosheid onder laagop-
geleiden hoger dan die onder middelbaar en hoger opgeleiden, maar een achterstand op 
deze groepen is onvermijdelijk: bij een gelijke beloning geven werkgevers nu eenmaal 
vaak de voorkeur aan de beter opgeleide kandidaat, omdat ze verwachten dat deze pro-
ductiever zal zijn en zich de werkzaamheden sneller eigen zal maken.

De vraag is dan ook in hoeverre er grote, generieke wijzigingen nodig zijn, of dat kan 
worden volstaan met bijsturing op die terreinen waar nog wel problemen zijn, zoals de 
geringe werkhervattingskans van werkloze ouderen (bv. Josten en Jehoel-Gijsbers 2009; 
Van Wijnbergen 2010), ongeacht hun opleidingsniveau. Een ander punt dat aandacht 
behoeft, is de lage brutoparticipatie van mannen met basisschool en vrouwen met basis-
school of vmbo, ook onder degenen die niet arbeidsongeschikt zijn of thuiswonende 
kinderen hebben.
Vaak worden echter toch generieke maatregelen voorgesteld, zoals een verdere ver-
korting van de maximale w w-duur of een verlaging van het minimumloon (zie bv. 
Heroverwegingsgroep ‘Op afstand van de arbeidsmarkt’ 2010). Een verkorting van de 
maximale w w-duur zou werklozen sterker moeten prikkelen het werk snel te hervat-
ten. Er moet daarbij echter niet uit het oog worden verloren dat de w w lang genoeg 
moet duren om mensen een reële zoektijd te geven voor een nieuwe baan. Dit is voor 
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 laagopgeleiden extra van belang, omdat zij vaker dan gemiddeld een flexibel of kort 
tijdelijk contract hebben en dus een verhoogde kans hebben op baanverlies.
Het idee achter verlaging van het minimumloon is dat sommige laagopgeleiden geen 
betaald werk kunnen vinden, doordat hun productiviteit onder het minimumloon of 
de laagste cao-lonen ligt: voor werkgevers is het niet lonend om dit soort mensen aan 
te nemen. Verlaging van het minimumloon zou het financieel wel aantrekkelijk maken 
deze mensen aan te nemen, zeker als de laagste cao-lonen dan ook dalen. De aanname 
achter dit idee is dat een werkgever zijn werknemers niet onder hun productiviteit zal 
betalen, omdat zij anders wel naar een andere werkgever zouden vertrekken. In wer-
kelijkheid hebben werkgevers wel degelijk enige mogelijkheden voor onderbetaling, 
zeker bij mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt, omdat deze vaak niet goed 
geïnformeerd zijn over mogelijkheden elders of georganiseerd zijn in vakbonden. Het 
minimumloon beschermt kwetsbare groepen dus tegen onderbetaling door werkgevers 
(Van den Berg et al. 2005) en deze functie moet niet te makkelijk opzij worden gezet.
Bovendien is het de vraag of een verlaging van het minimumloon de arbeidsmarktpositie 
van laagopgeleiden veel zou verbeteren. Het minimumloon is in Nederland weliswaar 
hoog in vergelijking met andere Europese landen, maar de werkloosheid onder laagop-
geleiden is juist laag. Dat wijst er niet op dat er een grote groep laagopgeleide werklozen 
is die wel wil werken maar geen baan kan vinden omdat hun productiviteit geringer is 
dan het minimumloon. Verder kan een daling van het minimumloon het voor mensen 
die niet participeren op de arbeidsmarkt onaantrekkelijker maken om zich alsnog te 
melden. Dat is niet wenselijk, want onder laagopgeleide vrouwen zit relatief veel onbe-
nut potentieel dat niet werkt en ook geen werk zoekt, maar bijvoorbeeld wel geschikt 
zou zijn voor sommige functies in de zorgsector, waar de vraag naar arbeid de komende 
jaren zal groeien. Deze groep kan wellicht juist tot participatie worden verleid als werk-
gevers redelijk betaalde banen bieden die ook inhoudelijk voldoende aantrekkelijk zijn.
De hoogte van het minimumloon is mogelijk wel een belemmering voor deelname aan 
regulier werk van een deel van de mensen die nu in de sociale werkvoorziening werken 
of in arbeidsongeschiktheidsregelingen zitten. Als dat inderdaad het geval blijkt te zijn 
en deze groep ook regulier werk moet gaan doen, zoals wel wordt voorgesteld (zie bv. 
Heroverwegingsgroep ‘Op afstand van de arbeidsmarkt’ 2010), dan zal financiële com-
pensatie voor werkgevers nodig zijn. Dat kan in de vorm van een lager minimumloon 
(met aanvulling voor werknemers via de belastingen, zodat zij niet onder het bestaans-
minimum komen) of een eenvoudige subsidieregeling voor werkgevers.
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1 Verslechtert de arbeidsmarktpositie van 
laagopgeleiden?

1.1 Aanleiding van het onderzoek

De arbeidsmarktpositie van laagopgeleiden kan verslechteren door een 
afnemende vraag naar laaggeschoold personeel
Laagopgeleiden hebben een slechtere arbeidsmarktpositie dan middelbaar en hoger 
opgeleiden: ze zijn vaker werkloos, hebben een gemiddeld lager loon en werken vaker 
onder een kort tijdelijk contract (Gesthuizen 2004; ser 2006; De Beer 2006). Beleids-
makers maken zich geregeld zorgen over deze slechtere positie; ze zijn bevreesd dat 
een opleiding op vmbo- of mbo-1-niveau tegenwoordig niet meer voldoende is voor 
duurzame deelname aan de arbeidsmarkt: ‘Een vmbo-diploma biedt een jongere een 
toegangsbewijs voor een vervolgopleiding, maar biedt weinig uitzicht op een duurzame 
plek op de arbeidsmarkt.’ (t k 2006/2007).
Over de toekomstige arbeidsmarktpositie van laagopgeleiden zijn beleidsmakers 
vaak nog somberder gestemd. Ze verwachten dat het aantal laaggeschoolde banen de 
komende jaren zal krimpen door technologische ontwikkelingen en de verplaatsing 
van werk naar lagelonenlanden (zie bv. Europese Commissie 2008a; oc w 1998; sz w 
2004; t k 2004/2005; s ta r 2006). De arbeidsmarktpositie van laagopgeleiden verslech-
tert dan, tenzij hun aantal even sterk of nog sterker daalt. Daarnaast kan het groeiende 
aantal arbeidsmigranten uit Oost-Europa de positie van laagopgeleiden onder druk zet-
ten. Oost-Europeanen komen vooral in aanmerking voor werk waarbij kennis van het 
Nederlands niet zo belangrijk is. Vaak is dat laaggeschoold werk.
De zorgen van beleidsmakers over de arbeidsmarktpositie van laagopgeleiden spelen 
al sinds het begin van de jaren negentig van de vorige eeuw. Een lbo- of mavo-diploma 
werd destijds niet meer voldoende geacht, omdat de beroepsvereisten zwaarder zouden 
zijn geworden. Net als nu vreesden beleidsmakers dat laagopgeleiden daardoor geen 
stabiele positie meer zouden verwerven op de arbeidsmarkt (zie oc w 1993). Bovendien 
verwachtten zij dat het aantal ongeschoolde en laaggeschoolde banen zou krimpen in de 
jaren negentig. De arbeidsmarktpositie van laagopgeleiden zou hierdoor verslechteren 
(Tijdelijke adviescommissie Onderwijs-Arbeidsmarkt 1990). Internationaal werd een-
zelfde verwachting geuit (oecd 1994).
Als de behoefte aan laagopgeleiden inderdaad daalt, is dat ten eerste erg vervelend voor 
de betrokkenen zelf: het vergroot hun kans op werkloosheid en verkleint hun inko-
men, en daarmee ook hun welbevinden (bv. Van Echtelt 2010; Jehoel-Gijsbers en Hoff 
2009). Ten tweede is het nadelig voor de samenleving als geheel: een hogere werkloos-
heid onder laagopgeleiden vergroot de kans op sociale uitsluiting van mensen uit de 
lagere sociale klassen. Het verkleint bovendien het financiële draagvlak voor collectieve 
voorzieningen zoals de sociale zekerheid en gezondheidszorg, terwijl de uitgaven aan 
gezondheidszorg de komende decennia juist zullen stijgen.
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Om dit soort problemen te voorkomen heeft de overheid begin jaren negentig besloten 
dat iedere jongere die dat kan minimaal een havo-/vwo-diploma of een mbo-diploma 
op niveau 2 moet behalen. Dit noemt men een startkwalificatie (zie oc w 1993). 
Jongeren zonder zo'n startkwalificatie worden sindsdien als voortijdig schoolverlaters 
beschouwd. Het idee achter de startkwalificatie is dat deze, in tegenstelling tot een 
vmbo-diploma, wel voldoende perspectieven moet geven op de arbeidsmarkt. Voor 
de komende decennia verwachten beleidsmakers namelijk structurele tekorten aan 
goedgeschoold personeel. Er zouden met name tekorten ontstaan aan hoogopgeleiden 
en aan middelbaar opgeleiden met een diploma van het hoogste mbo-niveau (mbo-4) 
(Europese Commissie 2008a, 2008b; Commissie Arbeidsparticipatie 2008; rw i 2009). De 
behoefte van werkgevers aan deze mensen zou blijven groeien, terwijl het aantal wer-
kenden en werkzoekenden door de vergrijzing gaat krimpen. Vermoedelijk zet de krimp 
van het aantal werkenden en werkzoekenden, ook wel de beroepsbevolking genoemd, in 
omstreeks 2020 (Euwals en Folmer 2007): de oudere generaties die dan de arbeidsmarkt 
verlaten, zijn groter in omvang dan de jongeren en herintreders die zich tezelfdertijd op 
de arbeidsmarkt melden. De laagopgeleide beroepsbevolking zal dan ook krimpen, maar 
de afname van het aantal laaggeschoolde banen zou de afname van de laaggeschoolde 
beroepsbevolking overtreffen. Als deze verwachtingen uitkomen, ontstaat er een groei-
ende tweedeling op de arbeidsmarkt. De achterstand van laag- op hoogopgeleiden wordt 
dan groter.

De arbeidsmarktpositie van laagopgeleiden kan ook verslechteren doordat hun 
samenstelling is gewijzigd
De afgelopen decennia is het aantal laagopgeleiden sterk gedaald (zie ook hoofdstuk 4). 
Dat komt niet alleen door het overheidsbeleid om doorleren te stimuleren, maar ook 
door de toegenomen wens van mensen zelf om een hogere opleiding af te ronden. De 
samenstelling van de groep laagopgeleiden is daardoor mogelijk deels veranderd. Dit 
kan hun arbeidsmarktpositie hebben doen verslechteren.
Ten eerste beschikken mensen die tegenwoordig niet doorleren gemiddeld genomen 
wellicht over minder aangeboren cognitieve vermogens dan mensen die vroeger niet 
doorleerden (Borghans en De Grip 1999; Hendricks en Schoelmann 2009; Howell 
2003). Het aantal verborgen talenten onder hen zou dus kleiner kunnen zijn geworden. 
Bovendien worden de verborgen talenten die er wel zijn mogelijk minder snel opgemerkt 
door werkgevers doordat een lager opleidingsniveau een negatievere uitstraling heeft 
gekregen (Solga 2002; Åberg 2003). Ten tweede is het aandeel niet-westerse migranten 
en hun kinderen in de beroepsbevolking de afgelopen decennia sterk gegroeid (zie ook 
hoofdstuk 4). Omdat vooral de laagstopgeleiden onder hen een achterstand hebben in 
het Nederlands, kan het percentage laagopgeleiden met onvoldoende taalbeheersing 
daardoor zijn toegenomen.

1.2 Onderzoeksvragen

In dit rapport wordt nader ingegaan op de ontwikkeling van de arbeidsmarktpositie 
van laagopgeleiden in de afgelopen twintig jaar en wordt een beperkte vooruitblik 



23  

ver slechtert de arbeidsm ark tp osit ie van l a agop geleiden?

gegeven. Als de vraag naar hun arbeid inderdaad gaat verminderen door technologische 
 ontwikkelingen en de concurrentie van lagelonenlanden, dan zouden de eerste effecten 
daarvan nu al zichtbaar moeten zijn omdat beide ontwikkelingen al enige tijd spelen. Is 
dat inderdaad het geval? Neemt het aantal laaggeschoolde banen de laatste jaren inder-
daad af? Wordt de arbeidsmarktpositie van laagopgeleiden slechter? Uiteraard kunnen 
de effecten van technologische ontwikkelingen en de concurrentie van lagelonenlanden 
de komende jaren wel sterker worden dan nu, doordat de veranderingen op deze terrei-
nen zich voort zullen zetten. De onderzoeksvragen zijn de volgende:
– Welke verwachtingen leven en leefden er onder beleidsmakers en wetenschappers 

over de toekomstige vraag naar laagopgeleiden, en waar zijn deze verwachtingen op 
gebaseerd?

– Hoe heeft de vraag naar, het aanbod van, en de arbeidsmarktpositie van laagopgelei-
den zich in de afgelopen twee decennia feitelijk ontwikkeld?

– Zijn de ontwikkelingen die zich tot nu toe hebben voorgedaan conform de verwach-
tingen van beleidsmakers en wetenschappers?

1.3 Opzet van het onderzoek

Afbakening van de groep laagopgeleiden
In dit rapport worden onder laagopgeleiden verstaan personen met ten hoogste een 
vmbo-/mbo-1-diploma of gelijkwaardig. Dit is de gebruikelijke definitie van laagop-
geleiden. De voorlopers van het vmbo, de algemene opleidingen zoals het mavo en het 
mulo en de beroepsgerichte opleidingen zoals het lager beroepsonderwijs (lbo) en de 
ambachtsschool, worden ook tot het vmbo gerekend. Dit geldt ook voor de kleine groep 
personen die het voortgezet speciaal onderwijs of het praktijkonderwijs heeft afgerond. 
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen mensen met een vmbo-diploma (of gelijk-
waardig) en mensen met een afgebroken vmbo-opleiding dan wel alleen basisschool.
Het rapport beperkt zich tot personen in de leeftijd van 18 tot en met 64 jaar. Scholieren 
en studenten zijn uit de cijfers verwijderd. 30% van de niet-studerende bevolking van  
18 tot en met 64 jaar is laagopgeleid. Onder de beroepsbevolking, dit zijn de werkenden 
en werkzoekenden, is het aandeel laagopgeleiden lager, 25%,1 omdat laagopgeleiden 
vaker dan gemiddeld niet actief zijn op de arbeidsmarkt (zie ook hoofdstuk 5). Mensen 
die minder dan twaalf uur per week werken of een baan zoeken voor minder dan twaalf 
uur per week rekenen we in dit rapport ook tot de beroepsbevolking, in tegenstelling 
tot wat het cbs normaliter doet, maar overeenkomstig de internationale definitie. De 
reden daarvoor is dat maar liefst 18% van de werkende laagopgeleide vrouwen een baan 
heeft van minder dan twaalf uur per week.2 Hen tot de niet-werkenden rekenen doet ons 
inziens geen recht aan het feit dat deze vrouwen wel degelijk actief zijn op de arbeids-
markt en wel degelijk een eigen inkomen verwerven, zij het klein.

Als de perspectieven van laagopgeleiden inderdaad gaan verslechteren, zal dat vermoe-
delijk als eerste zichtbaar worden bij de jongeren onder hen. Zij moeten immers nog een 
positie verwerven op de arbeidsmarkt. Er worden in dit rapport daarom uitsplitsingen 
naar leeftijd gemaakt.
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Afbakening van laaggeschoold werk
Laaggeschoold werk bestaat uit werk dat ten hoogste een opleiding op basisschool- of 
vmbo-/mbo-1-niveau vereist. Volgens de Standaard Beroepenclassificatie 1992 van het 
cbs (sbc 1992, zie ook hoofdstuk 3) gaat het bij de beroepen op basisschoolniveau 
bijvoorbeeld om de banen van schoonmaker, vakkenvuller, magazijnmedewerker of 
medewerker eenvoudig productiewerk (bv. inpakwerk). Tot de beroepen op vmbo-niveau 
behoren volgens de sbc 1992 onder meer de banen van bouwvakker, (vrachtwagen)
chauffeur, metaalarbeider (vmbo), mechanisch operator, winkelbediende en recep-
tionist/administratief medewerker. 30% van alle banen in Nederland was in 2008 
laaggeschoold werk.3

Gebruikte gegevensbronnen
Voor het in kaart brengen van de ontwikkeling van de arbeidsmarktpositie van laagopge-
leiden is hoofdzakelijk gebruikgemaakt van gegevens uit de Enquête beroepsbevolking 
(ebb) van het cbs. Dit is een jaarlijks uitgevoerd vragenlijstonderzoek onder zo’n 
80.000 tot 100.000 personen, waaronder 45.000 tot 50.000 werkenden. Waar andere 
bronnen zijn gebruikt, wordt dit in het betreffende hoofdstuk vermeld.
Waar mogelijk worden gegevens gepresenteerd vanaf 1987, de startdatum van de ebb. 
Door wijzigingen in de vraagformulering of problemen met de kwaliteit van gegevens, 
zijn consistente gegevensreeksen helaas vaak pas mogelijk vanaf 1990 of 1992. De recent-
ste ebb-gegevens in dit rapport zijn uit 2008, dus tot en met het eerste begin van de 
huidige economische neergang. De gegevens uit 2009 waren op het moment van schrij-
ven van dit rapport nog niet beschikbaar voor nadere analyses.
De vragenlijst van de ebb wordt mondeling afgenomen. Hierdoor kunnen mensen die 
niet goed kunnen lezen en schrijven toch aan het onderzoek deelnemen. Of ze daardoor 
adequaat vertegenwoordigd zijn, blijft de vraag. Vermoedelijk zullen laagopgeleiden met 
een grote achterstand op de arbeidsmarkt (bv. mensen die speciaal onderwijs hebben 
gevolgd, of allochtonen die niet of nauwelijks Nederlands spreken) toch ondervertegen-
woordigd zijn.4

Indicatoren voor de ontwikkeling van de arbeidsmarktpositie van laagopgeleiden
De arbeidsmarktpositie van laagopgeleiden is in kaart gebracht met behulp van verschil-
lende indicatoren. Ten eerste is gekeken naar de deelname aan betaald werk. Daarvoor 
zijn de volgende twee indicatoren gebruikt: de brutoparticipatiegraad, oftewel het 
percentage dat werk heeft of daar actief naar zoekt, en het percentage werklozen. Ten 
tweede is de ontwikkeling van het uurloon nagegaan. Dit geeft inzicht in de financiële 
opbrengsten van werk. Ten derde is de ontwikkeling van de baankwaliteit onderzocht. 
Hiervoor zijn gegevens gebruikt over beroepsniveau, baanomvang en type contractvorm 
(vast vs. flexibel/tijdelijk).

Een eventuele vermindering van de vraag naar laagopgeleiden kan tot een achteruitgang 
op meerdere van deze indicatoren leiden. Volgens het veelgebruikte neoklassieke model 
van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt zullen vooral de uurlonen worden geraakt en 
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hoeft de onvrijwillige structurele werkloosheid in principe niet te stijgen. In werkelijk-
heid zal dat wel gebeuren, doordat de aannames van dit model niet volledig opgaan.
Het standaard neoklassieke model gaat namelijk uit van een perfect werkende arbeids-
markt, oftewel een arbeidsmarkt zonder verstorende invloed van andere factoren (Borjas 
2000). Dat houdt onder meer in dat er volledige concurrentie is tussen werkgevers op de 
afzetmarkt voor hun producten en diensten en dat zij volledig inzicht hebben in deze 
afzetmarkt. Verder reageert de arbeidsmarkt snel op veranderingen in de vraag naar 
en het aanbod van personeel, hebben werkgevers en potentiële werknemers volledig 
inzicht in de gebruikelijke loonhoogte voor verschillende groepen werknemers en is er 
geen sociale zekerheid of ander soort bescherming. Als er op zo’n arbeidsmarkt min-
der behoefte ontstaat aan een bepaald type werknemers, dan zullen de baanverliezers 
onder hen elkaar in salaris gaan onderbieden om toch werk te vinden. Anders hebben zij 
immers geen inkomsten meer. Bedrijven die deze mensen vervolgens aannemen, krijgen 
dan lagere loonkosten per eenheid product. Deze bedrijven kunnen hun producten en 
diensten daardoor in principe tegen een lagere prijs aanbieden dan hun concurrenten. 
Dit zullen zij doen als zij daardoor zoveel extra producten verkopen dat hen dit een 
hogere winst oplevert. Om die extra producten te kunnen maken, moeten zij meer van 
dit type werknemers aannemen. Zo ontstaat er een nieuw marktevenwicht waarbij uit-
eindelijk eenzelfde aantal werknemers wordt opgenomen door de arbeidsmarkt tegen 
een gemiddeld lager loon, en de onvrijwillige structurele werkloosheid dus niet stijgt. 
Dit heet dan dat de arbeidsmarkt ruimt.

In werkelijkheid ruimt de arbeidsmarkt echter niet, waardoor een verminderde vraag 
naar laagopgeleiden wel degelijk kan leiden tot een stijging van de onvrijwillige struc-
turele werkloosheid. Volgens het neoklassieke model ligt dit aan instituties zoals het 
minimumloon en de sociale zekerheid. Deze beperken de mogelijkheden voor een 
neerwaartse aanpassing van de lonen. Het minimumloon maakt het voor werkgevers en 
werknemers onmogelijk een loon af te spreken beneden een bepaald niveau. Het heeft 
ook als gevolg dat mensen met een productiviteit beneden het minimumloon weinig 
kansen hebben op de arbeidsmarkt. De sociale zekerheid zorgt ervoor dat werklozen 
minder prikkels hebben om een lager loon te accepteren, omdat zij de uitkering als alter-
natieve inkomensbron hebben. Maatregelen ter voorkoming van misbruik van de sociale 
zekerheid, zoals een controle op sollicitatie-inspanningen, kunnen dit risico echter 
 verkleinen.
Dat de arbeidsmarkt niet ruimt, en er dus wel degelijk onvrijwillige structurele werk-
loosheid is, heeft echter nog meer oorzaken dan alleen arbeidsmarktinstituties. Ten 
eerste zijn de afzetmarkt voor producten en diensten, en de arbeidsmarkt geen perfecte 
markten, ook als er geen instituties zouden zijn. Zo is de afzetmarkt voor producten van 
werkgevers niet volledig competitief en hebben werkgevers ook geen volledig inzicht 
in deze markt, leiden lagere prijzen bij sommige producten of diensten wellicht maar 
tot een zeer beperkte toename van de afzet aan klanten (Borghans en De Grip 1999) 
en hebben werknemers en werkgevers geen volledig inzicht in de arbeidsmarkt en de 
gebruikelijke loonhoogte (Wielers 2006). Ten tweede kunnen werkgevers vanuit ratio-
nele overwegingen iets hogere lonen bieden dan strikt genomen noodzakelijk is voor 
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het trekken van voldoende werknemers, bijvoorbeeld om zo de betere werknemers te 
krijgen en ongewenst verloop te voorkomen. Dit wordt wel de theorie van de efficiënte 
lonen genoemd. Door deze efficiënte lonen ruimt de arbeidsmarkt niet (Shapiro en 
Stiglitz 1984).

Uitgangspunt: de arbeidsmarktpositie van laagopgeleiden zal altijd slechter zijn 
dan die van hoogopgeleiden
Bij het beoordelen van de arbeidsmarktpositie van laagopgeleiden moet in het achter-
hoofd worden gehouden dat zij altijd een achterstand zullen hebben op middelbaar en 
hoger opgeleiden. Deze is niet volledig weg te werken. De achterstand heeft meerdere 
oorzaken. Volgens de human-capitaltheorie (Becker 1993) ligt hij aan het feit dat scholing 
de productiviteit van werkenden vergroot. Middelbaar en hoger opgeleiden zijn produc-
tiever dan laagopgeleiden, wat zich terugbetaalt in een betere arbeidsmarktpositie. Dit 
stimuleert mensen een hogere opleiding te doen. Dat de ene leerling desondanks min-
der opleiding volgt dan de andere heeft volgens deze theorie onder meer als achtergrond 
dat de extra opbrengsten van een opleiding kleiner zijn voor leerlingen met minder 
aangeboren aanleg en talenten dan voor leerlingen met meer. Het is voor de eersten 
daardoor minder vaak lonend om langer door te leren.
De signallingtheorie (Spence 1973) stelt dat een hogere opleiding niet per se iemands 
productiviteit hoeft te verhogen, om betere kansen te geven op de arbeidsmarkt. De aan-
name achter de signallingtheorie is dat werkgevers vaak lastig kunnen inschatten welke 
sollicitanten feitelijk meer en minder productief zullen zijn. De mate van productiviteit 
hangt namelijk ook af van zaken die voor een werkgever moeilijk zichtbaar zijn, zoals 
iemands gezondheid, motivatie en aangeboren cognitieve vermogens. Volgens de sig-
nallingtheorie is het behalen van een hogere opleiding minder kostbaar in termen van 
benodigde studietijd, inspanning, enzovoort voor mensen met een goede gezondheid, 
een grote motivatie en veel aangeboren capaciteiten. Deze zullen daarom vaker een 
vervolgopleiding doen. Werkgevers weten dat en hebben daarom een voorkeur voor de 
beter opgeleide sollicitanten, omdat het percentage werknemers met een goede gezond-
heid, een grote motivatie en veel aanleg groter is in deze groep.
De job-competiontheorie ( Thurow 1975) gaat er, net als de signallingtheorie, van uit dat 
formeel onderwijs de productiviteit van werknemers niet hoeft te vergroten, om betere 
kansen te geven op de arbeidsmarkt. Volgens de job-competitiontheorie worden de ken-
nis en vaardigheden die nodig zijn in een functie vooral op het werk zelf geleerd. Deze 
theorie veronderstelt dat de voorkeur van werkgevers voor hoogopgeleiden als oorzaak 
heeft dat dezen, gemiddeld genomen, beter trainbaar zijn dan laagopgeleiden. Daardoor 
zullen zij zich sneller de voor een functie benodigde kennis en vaardigheden eigen 
maken. Hoogopgeleiden kunnen daardoor de beste banen krijgen en laagopgeleiden 
staan achteraan in de rij. Daardoor blijven voor de laatsten de mindere banen over en 
zijn zij vaker werkloos.

Welke van hiervoor genoemde mechanismen het grootste deel van de verschillen in 
arbeidsmarktpositie tussen laag- en hoogopgeleiden verklaart, is lastig door mid-
del van onderzoek vast te stellen, terwijl het, zeker vanuit beleidsmatig oogpunt, wel 
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belangrijk is om daar meer inzicht in te hebben (Borjas 2000). Immers, volgens de 
 human-capitaltheorie levert een investering in opleiding door de overheid maatschap-
pelijke baten op, doordat dit het algehele niveau van productiviteit in de samenleving 
verhoogt. Volgens de signalling- en job-competitiontheorie, daarentegen, verandert het 
algehele niveau van productiviteit niet veel door zo’n investering, en is deze dus, maat-
schappelijk gezien, weinig zinvol. Voor een individu maakt het niet uit welk mechanisme 
het grootste deel van de verschillen in arbeidsmarktpositie verklaart: in beide gevallen 
geeft een hoger opleidingsniveau betere kansen op de arbeidsmarkt.

1.4 Andere factoren die de arbeidsmarktpositie van laagopgeleiden beïnvloeden

De ontwikkeling van de arbeidsmarktpositie van laagopgeleiden hangt niet alleen af 
van structurele veranderingen in het aantal banen dat voor hen beschikbaar is en in de 
kwaliteiten van laagopgeleiden. Ze wordt ook beïnvloed door de economische situatie 
van dat moment, de institutionele context en het onderwijssysteem. De belangrijkste 
veranderingen op deze terreinen worden onderstaand daarom kort beschreven.

1.4.1 Ontwikkelingen in de economische situatie

De gegevens in dit rapport bestrijken de periode 1990/1992-2008. Bij het begin van deze 
periode ging het economisch goed, maar lag de werkloosheid desondanks naar huidige 
maatstaven hoog. Dit was een nasleep van de economische crisis van 1981-1982: de werk-
loosheid steeg toen sterk en daalde daarna maar langzaam (zie figuur 1.1), ondanks het 
feit dat ouderen gestimuleerd werden plaats te maken voor jongeren door vervroegde 
uitstroom via v u t of wao.
Tijdens de periode 1990-2008 volgden twee nieuwe, volledige, cycli van economische 
neergang, en het begin van een derde. De eerste en lichtste neergang deed zich voor in 
1992-1993. Door deze neergang groeide de werkgelegenheid tussen 1992 en 1994 slechts 
weinig en steeg de werkloosheid matig. De piek in werkloosheid deed zich voor in 
1994-1995. De tweede neergang was in 2002-2003. Deze was forser, waardoor de werk-
gelegenheid tussen 2002 en 2005 kromp. De werkloosheid liep desondanks minder hoog 
op dan begin jaren negentig. De werkloosheid piekte in 2004-2005. De derde en hevigste 
neergang vond plaats in 2008-2009. De werkgelegenheid daalde als gevolg van deze 
neergang flink vanaf 2009 en de werkloosheid begon toen te stijgen. Dat gebeurde ech-
ter na de periode die dit rapport bestrijkt (zie figuur 1.1).
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Figuur 1.1
Procentuele groei van het bbp en het aantal werkzame personen, en ontwikkeling van het  
werkloosheidspercentagea, 1976-2009
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a De werkloosheidscijfers in deze figuur zijn berekend volgens de nationale definitie van het cbs, 
in tegenstelling tot de rest van de gegevens in dit rapport.

Bron: cbs (StatLine: Nationale rekeningen en Historische reeks geregistreerde werkloosheid en 
beroepsbevolking).

1.4.2 Veranderingen in de institutionele context

Door de crisis van de jaren tachtig was het gebruik van de sociale zekerheid en de v u t 
fors gegroeid. Dit bracht flinke kosten met zich mee. Om deze te verminderen zijn er 
door de overheid sinds de jaren negentig ingrijpende wijzigingen doorgevoerd in de 
institutionele context. Zo zijn de criteria voor het verkrijgen van een arbeidsonge-
schiktheidsuitkering ingrijpend aangescherpt in 2004-2006 (Jehoel-Gijsbers 2007), is 
de toegang tot en de maximale duur van de w w beperkt in 1995, 2003 en 2006 (Soede 
et al. 2009), en werden de criteria voor ontheffing van de sollicitatieplicht in de bij-
stand aangescherpt in 1996 (Hoff et al. 2003); ook hebben de gemeenten in 2004 meer 
financiële verantwoordelijkheid gekregen voor de uitvoering van de bijstand en worden 
bijstandsaanvragers sindsdien vaker dan voorheen door hen verplicht te werken in een 
gesimuleerde werkomgeving (de zogeheten work-firstbenadering). Daarnaast is er een 
uitgebreid systeem van hulp bij re-integratie opgezet. Vervroegde uittreding is beperkt 
door de regelingen op dit terrein vanaf halverwege de jaren negentig financieel minder 
aantrekkelijk te maken voor werkgevers en werknemers.
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Verder zijn de afgelopen decennia een aantal specifieke maatregelen getroffen ter ver-
groting van de arbeidsdeelname van laagbetaalden. Vaak zijn dit mensen met een laag 
opleidingsniveau.
Ten eerste zijn in 1994 de Melkertbanen (later id -banen genoemd) ingevoerd. Dit waren 
gesubsidieerde banen voor laagbetaald werk dat anders niet zou worden gedaan. De 
bedoeling was dat de mensen op Melkertbanen door zouden groeien naar regulier werk, 
maar dat gebeurde niet veel. Deze regeling is daarom met ingang van 2003 gefaseerd 
afgebouwd. Sinds 2007 is er echter weer een vorm van gesubsidieerd werk mogelijk: 
gemeenten kunnen sindsdien zogeheten terugkeer- of participatiebanen aanbieden aan 
langdurig bijstandsgerechtigden met weinig uitzicht op werk. Omdat gemeenten de kos-
ten hiervan zelf moeten betalen uit hun bijstandsbudget, blijven zij er belang bij houden 
om bijstandsgerechtigden zo snel mogelijk aan regulier werk te helpen.
Ten tweede is het voor werkgevers een aantal malen goedkoper gemaakt om laag-
betaalden in dienst te nemen. In 1996 werd de specifieke afdrachtskorting ofwel spa k 
ingevoerd. Dit was een belastingkorting voor werkgevers voor banen met een loon 
tot 115% van het minimumloon. Ook deze regeling is met ingang van 2003 gefaseerd 
afgebouwd. Daarnaast is het minimumloon tweemaal bevroren: dat gebeurde in de 
jaren 1992-1995 en 2003-2005, toen de werkloosheid steeg. Of dat inderdaad tot meer 
laag betaald werk heeft geleid, is onbekend. Als de productiviteit van niet-werkenden 
nauwelijks onder het minimumloon ligt of het minimumloon voor hen financieel niet 
aantrekkelijk is, zullen er geen of weinig positieve effecten zijn (Van den Berg et al. 
2005).
Ten derde is het voor laagopgeleiden zelf lonender gemaakt om vanuit een uitkerings-
situatie te gaan werken, doordat de arbeidskorting voor werkenden de afgelopen twintig 
jaar een aantal keer is verhoogd.

1.4.3 Veranderingen in het onderwijssysteem

Het onderwijssysteem is de afgelopen decennia eveneens op meerdere punten gewijzigd 
(zie Bronneman 2006, 2008). Hier zijn vooral van belang de veranderde opvattingen over 
het opleidingsniveau dat mensen nodig hebben op de arbeidsmarkt, en de daarmee 
samenhangende veranderingen in het onderwijssysteem.
Tot 1969 waren jongeren na hun twaalfde niet meer leerplichtig. Zij konden vanaf 
die leeftijd dus volledig gaan werken. Toch deden veel van hen in de jaren vijftig 
en zestig van de vorige eeuw al een vervolgopleiding na de lagere school. De lagere 
vervolgopleidingen zoals de ambachtsschool (een voorloper van de lts) en het mulo 
werden daarbij voldoende gevonden voor de arbeidsmarkt, met name voor leerlingen uit 
de lagere sociale klassen. Wel werd er vaak nog een opleiding bij de werkgever gevolgd. 
De generatie waar dit voor gold is nu ouder dan 50 jaar en bevindt zich dus nog deels op 
de arbeidsmarkt.
Na invoering van de Mammoetwet in 1968 werd het geleidelijk aan steeds gebruikelijker 
om door te leren na het voorgezet onderwijs. De lagere beroepsopleidingen werden 
steeds minder populair en het imago van deze opleidingen verslechterde. Ouders stuur-
den hun kinderen, als het even kon, naar het mavo, havo of vwo.
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In 1992 besloot de overheid dat het lbo geen eindonderwijs meer moest zijn, omdat het 
niet meer voldoende zou zijn voor de arbeidsmarkt. Het overheidsstreven werd dat iedere 
jongere minimaal een havo-, vwo- of mbo-2-diploma zou moeten behalen, de zoge-
heten startkwalificatie. Het lbo diende voortaan als voorbereiding op een middelbare 
beroepsopleiding (mbo) en moest daarom vooral de mogelijkheid bieden voor beroe-
penoriëntatie. Het leren van praktische, beroepsgerichte vaardigheden werd voor een 
groot deel doorgeschoven naar het mbo. De naam lbo werd vervangen door vbo (voorbe-
reidend beroepsonderwijs), om tot uitdrukking te brengen dat dit type onderwijs geen 
eindonderwijs meer was. De eerste lichting gediplomeerden van het vbo is nu  
30 jaar of jonger en bevindt zich inmiddels op de arbeidsmarkt.
Met ingang van het schooljaar 1999/’00 werd het vbo samengevoegd met het mavo tot 
het vmbo om het imago van het vbo en de aansluiting van vbo en mavo op het ver-
volgonderwijs te verbeteren. Het mavo bleef wel een aparte leerweg binnen het vmbo, 
aangeduid als theoretische leerweg. Het imago van het vbo werd echter niet beter door 
de samenvoeging en dat van het voormalige mavo daalde, met name in de Randstad.
In de jaren daarna zijn verschillende maatregelen genomen om de kwaliteit van het 
vmbo-onderwijs te vergroten en de schooluitval te verminderen. Eén van de belang-
rijkste wijzigingen is dat de beroepsgerichtheid in de beroepsgerichte leerwegen van 
het vmbo inmiddels weer is vergroot. Het vmbo wordt echter nog steeds gezien als 
voorbereiding op het mbo, en niet als eindonderwijs. De leerlingen die met deze laatste 
wijzigingen te maken hebben gehad, moeten voor het grootste deel nog arriveren op de 
arbeidsmarkt.

Maatregelen om de deelname aan middelbaar of hoger onderwijs te vergroten
Om te bewerkstelligen dat zo veel mogelijk jongeren minimaal een diploma op havo-, 
vwo- of mbo-niveau behalen, heeft de Nederlandse overheid verschillende beleidsmaat-
regelen genomen (zie voor een overzicht Herweijer 2008). Voorbeelden daarvan zijn 
het verbeteren van de aansluiting tussen vmbo en mbo, registratie van jongeren die 
het onderwijs zonder startkwalificatie verlaten, en invoering, in 2007, van de kwalifi-
catieplicht tot 18 jaar. Dit betekent dat jongeren volledig leerplichtig zijn tot en met het 
schooljaar waarin zij 16 jaar worden. Als zij dan nog geen startkwalificatie hebben, moe-
ten zij tot hun 18de een opleiding blijven volgen. Dat kan ook een combinatie van leren 
en werken zijn.

Toenemende nadruk op het belang van de startkwalificatie
De laatste jaren legt de overheid steeds meer nadruk op het belang van de startkwalifica-
tie. Zij benadrukt daarbij steeds vaker dat het halen van een startkwalificatie niet alleen 
goed is voor iemands positie op de arbeidsmarkt, maar bovendien ook andere maat-
schappelijke baten heeft. Deze zijn (oc w 2006):
– Verhoging van het opleidingsniveau kan de arbeidsdeelname van de Nederlandse 

bevolking vergroten, doordat middelbaar en hoger opgeleiden vaker werk hebben 
dan laagopgeleiden. Vergroting van de arbeidsparticipatie is wenselijk om de  kosten 
van de vergrijzing (aow, gezondheidszorg) te kunnen blijven betalen.
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– Verhoging van het opleidingsniveau kan de sociale cohesie vergroten, doordat mid-
delbaar en hoger opgeleiden een betere maatschappelijke positie hebben dan lager 
opgeleiden.

– Verhoging van het opleidingsniveau zou de criminaliteit kunnen verminderen. Het 
idee is dat mensen met een laag opleidingsniveau door hun zwakke arbeidsmarktpo-
sitie vaker wegglijden in de criminaliteit. Verdenking van criminaliteit komt onder 
jongeren met een laag opleidingsniveau inderdaad vaker voor dan gemiddeld (zie 
voor een overzicht Herweijer 2008), maar een laag opleidingsniveau en criminaliteit 
kunnen ook een gemeenschappelijke oorzaak hebben (In ’t Veld et al. 2006) zoals een 
drugs- of alcoholverslaving, psychiatrische problemen, een lichte verstandelijke han-
dicap, of een problematische thuissituatie. Het is daarom onzeker in welke mate een 
verhoging van het opleidingsniveau van jongeren de criminaliteit inderdaad vermin-
dert.

– Verhoging van het opleidingsniveau is nodig om de concurrentie met de Verenigde 
Staten en de lagelonenlanden het hoofd te kunnen bieden. Nederland en de andere 
Europese landen willen deze concurrentie niet aangaan op de hoogte van de loon-
kosten, want dat leidt tot een neerwaartse spiraal waarin de lonen steeds verder 
moeten dalen om de lagelonenlanden bij te kunnen benen. In plaats daarvan willen 
ze concurreren op productiviteit, productkwaliteit en innovatie. Een goed opgeleide 
beroepsbevolking wordt daartoe noodzakelijk geacht (Europese Commissie 2004).

Noten

1 Bron: cbs (ebb’08) scp-bewerking.

2 Bron: cbs (ebb’08) scp-bewerking.

3 Bron: cbs (ebb’08) scp-bewerking.

4 Het cbs herweegt de gegevens uit de ebb om te corrigeren voor de lagere respons van bepaalde 

groepen. Het cbs kan uiteraard alleen herwegen voor gegevens uit registraties, zoals geslacht, 

herkomst en inkomen, maar niet voor de mate van taalachterstand en het opleidingsniveau. 

Bovendien wordt de ebb alleen in het Nederlands afgenomen, waardoor mensen die het 

Nederlands niet of nauwelijks beheersen moeilijk aan de ebb kunnen deelnemen.
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2 Verwachtingen over de toekomstige vraag naar 
laaggeschoolde arbeid

Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de verwachtingen over de toekomstige vraag 
naar laaggeschoolde arbeid. Er wordt vaak van uitgegaan dat het aantal laaggeschoolde 
banen in de toekomst zal gaan dalen als gevolg van technologische ontwikkelingen en 
de concurrentie van lagelonenlanden. Beleidsmakers vrezen vooral de concurrentie van 
lagelonenlanden. Wetenschappers zijn bezorgder over de gevolgen van technologische 
ontwikkelingen (zie bv. Jacobs 2004; Autor et al. 2008), omdat computertechnologie veel 
meer sectoren van de economie raakt dan de concurrentie van lagelonenlanden.

2.1 Mogelijke effecten van technologische ontwikkelingen

Jaren tachtig van de vorige eeuw: uiteenlopende verwachtingen over de gevolgen 
van technologische ontwikkelingen voor de werkgelegenheidsstructuur
De discussie over de gevolgen van computertechnologie voor de werkgelegenheids-
structuur wordt al enige decennia door wetenschappers gevoerd. In de jaren tachtig van 
de vorige eeuw hielden vooral sociologen zich met dit onderwerp bezig. Hun verwach-
tingen over de effecten liepen sterk uiteen. Er werd voor zowel degradatie, regradatie als 
polarisatie van de werkgelegenheidsstructuur gevreesd.
De aanhangers van de degradatiethese waren bang dat computers de ingewikkelde 
denkarbeid zouden overnemen. Er zouden vooral simpele banen overblijven, naar 
analogie van het werk aan de lopende band in fabrieken. Computers zouden het 
namelijk mogelijk maken om kantoorwerk, net als industriearbeid, op te splitsen in 
banen van een eenvoudig niveau. Mensen zouden daardoor slechts het verlengstuk 
van machines worden (zie bv. het overzicht in De Beer 2001; Wentink en Zanders 1985). 
Computertechnologie zou in deze opvatting dus leiden tot een daling van de werk-
gelegenheid op middelbaar en hoger niveau.
Degenen die van een regradatie uitgingen, verwachtten juist dat computers vooral het 
eenvoudige, vieze en repeterende werk zouden gaan doen. De banen die overbleven 
zouden ingewikkelder en abstracter zijn omdat het werk steeds vaker zou bestaan uit het 
bewerken en verwerken van informatie via de computer, in plaats van het direct, fysiek 
manipuleren van voorwerpen (Aronsson 1989; Roe 1990; Zuboff 1982). De werkgelegen-
heid voor laagopgeleiden zou dus door computertechnologie dalen.
De polarisatie-stroming, tot slot, vermoedde dat het aantal geschoolde arbeidsplaat-
sen dat echte vakkennis vereist, zou afnemen door computertechnologie. In plaats 
daarvan zou er veel meer semi-geschoolde arbeid komen, waarin vooral algemene vaar-
digheden van belang zijn, zoals nauwkeurigheid. Daarnaast zou er een beperkt aantal 
hooggeschoolde functies bijkomen (zie bv. Van Hoof 1980). De werkgelegenheid voor 
laagopgeleiden zou in deze visie dus groeien en die van middelbaar opgeleiden niet. 
Toch zouden laagopgeleiden het moeilijker krijgen op de arbeidsmarkt. Dit had twee 
oorzaken: zij zouden verdrongen worden door middelbaar opgeleiden die geen baan op 
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hun eigen niveau meer konden vinden; en door de afname van het aantal functies op 
middelbaar niveau zou het voor laagopgeleiden lastiger worden om door te groeien naar 
een iets hoger niveau (Wentink en Zanders 1985).

Jaren negentig van de vorige eeuw: consensus onder economen dat technologische 
ontwikkelingen leiden tot minder laaggeschoold werk
De belangstelling van economen voor de werkgelegenheidseffecten van technologische 
ontwikkelingen groeide vanaf het begin van de jaren negentig, dus een decennium later. 
Hun belangstelling was niet zozeer gebaseerd op a-prioriverwachtingen over de effec-
ten van computers, als wel op de observatie dat de loonachterstand van laagopgeleide1 
op hoogopgeleide mannen in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk duidelijk 
was gegroeid in de jaren tachtig van de vorige eeuw (Verenigde Staten: zie onder meer 
Lewis (2006) en Autor et al. (2008); Verenigd Koninkrijk: zie Katz et al. (1995) en Chevalier 
et al. (1999)). In de Verenigde Staten waren de ontwikkelingen het ongunstigst. Daar 
groeide niet alleen de achterstand van laagopgeleide mannen, maar daalde ook hun 
reële uurloon, oftewel het uurloon gecorrigeerd voor inflatie. Hun koopkracht was dus 
afgenomen. In het Verenigd Koninkrijk steeg het reële uurloon wel, maar werd de ach-
terstand op hoogopgeleiden steeds groter (Machin en Van Reenen 2007). Het uurloon 
van mannen met een hogere opleiding bleef gelijk (vs) of groeide flink (v k).
De daling van het uurloon van laagopgeleide mannen in de vs betekende volgens 
veel economen dat de vraag naar laaggeschoolde arbeid destijds moest zijn gedaald 
ten opzichte van het aanbod aan laagopgeleiden. Immers, volgens het standaard 
neo klassieke model van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt (zie hoofdstuk 1) is de loon-
hoogte van een groep werknemers afhankelijk van de verhouding tussen de vraag naar 
en het aanbod van hun arbeid. Aangezien het aantal laagopgeleiden in dezelfde periode-
was gedaald, moest de vraag naar hun arbeid wel sterker zijn afgenomen; anders hadden 
de lonen immers niet moeten dalen. Het feit dat het uurloon van hoogopgeleide man-
nen steeg of gelijk bleef, ondanks een forse toename van het aantal hoogopgeleiden, 
moest er dan op wijzen dat de vraag naar hoogopgeleiden was gegroeid.De algemene 
consensus onder economen was dat de vraag naar laagopgeleiden was afgenomen door 
technologische ontwikkelingen, met name door de toepassing van computers op de 
werkplek (Katz en Murphy 1992; Krueger 1993). Dit wordt wel skill biased technological change 
genoemd, oftewel technologische veranderingen die gunstiger uitpakken voor hoog- 
dan voor laag opgeleiden.
Het idee is dat computers de arbeid van laagopgeleiden vervangen. Een voorbeeld daar-
van is de automatisering en robotisering van sommige werkzaamheden in de industrie. 
Het werk van hoogopgeleiden, daarentegen, zou door computers niet overgenomen, 
maar juist ondersteund worden. Daardoor zouden hoogopgeleiden productiever zijn 
geworden en dus meer zijn gaan verdienen (zie bv. Katz en Murphy 1992). Een veel-
genoemd voorbeeld is dat hoogopgeleiden dankzij computers ook werkzaamheden 
kunnen verrichten die voorheen niet mogelijk waren, zoals bepaalde chirurgische 
ingrepen. Hierdoor ontstaat er meer vraag naar hoogopgeleiden. Er wordt echter niet 
inhoudelijk onderbouwd waarom hoogopgeleid werk niet door computers zou kunnen 
worden vervangen en laagopgeleid werk wel (De Beer 2006).



34

minder werk vo or l a agop geleiden?

Veel economen verwachten dat de vraag naar laagopgeleiden zal blijven dalen en 
die naar hoogopgeleiden zal blijven stijgen door technologische ontwikkelingen. 
Laagopgeleiden krijgen het dan steeds moeilijker op de arbeidsmarkt. In de Verenigde 
Staten en het Verenigde Koninkrijk zou dit vooral leiden tot een toenemende loonach-
terstand van laag- op hoogopgeleiden. In continentaal Europa zou dit vooral zorgen 
voor een stijging van de werkloosheid onder laagopgeleiden, omdat de lonen daar niet 
voldoende zouden kunnen dalen door de relatief hoge minimumlonen en relatief hoge 
uitkeringen (Krugman 1994). Deze redenering werd ook overgenomen in beleidskringen, 
met name door de oecd (zie bv. oecd 1994, 1997).

Jaren nul: groeiende twijfels over het verband tussen technologische 
ontwikkelingen en toenemende loonverschillen
De laatste jaren betwijfelt een groeiend aantal economen dat technologische ont-
wikkelingen dé oorzaak zijn van de toenemende loonverschillen tussen laag- en 
hoogopgeleiden in de vs en het v k. Volgens hen klopt de timing niet: in de jaren negen-
tig namen de loonverschillen tussen laag- en hoogopgeleiden in de vs niet meer toe, 
terwijl de mogelijkheden en toepassingen van computertechnologie toen nog steeds 
flink groeiden. Bovendien is de arbeidsmarktpositie van laagopgeleiden in continentaal 
Europa niet of slechts een beetje verslechterd, terwijl computertechnologie daar net zo 
goed veel wordt toegepast. De loonachterstand op hoogopgeleiden is er niet of slechts 
licht gegroeid. Verder hebben laagopgeleiden in continentaal Europa geen structureel 
grotere kans gekregen op werkloosheid ten opzichte van hoogopgeleiden ((bv. Lee 1999; 
Card en DiNardo 2002; Howell 2003; Lemieux 2006; Lewis 2006).
De critici van de skill-biased-technological-changestroming dragen alternatieve oorzaken 
aan voor de groeiende loonachterstand van laagopgeleiden in de jaren tachtig, zoals 
de afname van de onderhandelingsmacht van vakbonden in de Verenigde Staten en het 
Verenigd Koninkrijk in die periode, veranderingen in de samenstelling van de beroeps-
bevolking, de recessie van de jaren tachtig en, voor de Verenigde Staten, de in de jaren 
tachtig doorgevoerde verlaging van het reële minimumloon (Lee 1999; Card en DiNardo 
2002; Card et al. 2003; Howell 2003; Lemieux 2006). Dit betekent niet dat voornoemde 
onderzoekers uitsluiten dat technologische ontwikkelingen kunnen leiden tot het ver-
dwijnen van bepaald laaggeschoold werk. Zij denken echter niet dat dit dé oorzaak is van 
de toegenomen loonverschillen.

Jaren nul: leiden technologische ontwikkelingen tot het verdwijnen van 
middelbaar werk?
Ook sommige aanhangers van de skill-biased-technological-changestelling hebben hun 
mening inmiddels bijgesteld. Zij wijten de verslechterde positie van Amerikaanse en 
Britse laagopgeleide mannen nu niet meer uitsluitend aan technologische verande-
ringen, maar aan een complex van factoren, waaronder een afgenomen vraag naar 
laagopgeleiden, een afzwakkende krimp van het aantal laagopgeleiden, en de daling van 
het minimumloon (Autor et al. 2008). Hun stelling is nu (Autor et al. 2001, 2003; Levy 
en Murnane 2004) dat technologische ontwikkelingen vooral leiden tot een verlies aan 
industriële en administratieve banen op laag middelbaar of middelbaar niveau. In deze 
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banen worden vaak routinematige handmatige of cognitieve werkzaamheden verricht, 
die bestaan uit de toepassing van een set van regels (bv. ‘als …., doe dan ….’-regels). Dit 
type werkzaamheden is gemakkelijk te automatiseren (Levy en Murnane 2004). Som-
mige diensten op dit niveau zijn ook door de klanten zelf uit te voeren zonder dat hen dit 
veel extra werk kost, bijvoorbeeld het invoeren van betalingsopdrachten aan iemands 
bank. Dat geldt niet voor laag- of ongeschoolde banen, waarin niet-routinematige hand-
matige diensten worden verricht (bv. schoonmaakwerk), en hooggeschoolde banen, 
waarin niet-routinematig cognitief werk wordt verricht (bv. het werk van een advocaat). 
Dit type werkzaamheden is niet goed in een set van ‘als …, doe dan …’- regels te vatten, 
omdat ze flexibel denk- en handwerk vereisen (Goos en Manning 2007), dan wel implicie-
te kennis veronderstellen die niet goed onder woorden is te brengen (Levy en Murnane 
2004). Daardoor zijn deze werkzaamheden lastiger te automatiseren.

Cijfers over de werkgelegenheidsstructuur in de Verenigde Staten laten zien dat het aan-
deel routinematige banen inderdaad is gedaald in de laatste twintig à dertig jaar (Autor 
et al. 2003). Vaak zijn dit, zoals eerder gezegd, banen op middelbaar of laag middelbaar 
niveau. In het Verenigd Koninkrijk is een vergelijkbaar patroon te zien. Daar is het aan-
deel van beroepen met een middeninkomen in de totale werkgelegenheid afgenomen 
(Goos en Manning 2007). Tegelijkertijd is de achterstand van de middelste op de hoogste 
lonen in de vs en het v k gegroeid sinds het begin van de jaren tachtig van de vorige 
eeuw en deze achterstand neemt nog steeds toe (gegevens vs tot en met peildatum 
2005 (Autor et al. 2008), gegevens v k tot en met peildatum 2004 (Machin en Van Reenen 
2007)).
Levy en Murnane (2004) verwachten dat de afname van het aandeel middelbare 
beroepen zich de komende tien jaren voort zal zetten. De arbeidsmarkt zal hierdoor 
polariseren. Er zal dan vooral groei van de werkgelegenheid zijn in de hogere banen. 
Er zal in mindere mate ook groei zijn aan de onderkant van de arbeidsmarkt, bij de laag-
betaalde dienstverlenende banen. Deze banen kennen echter vaak weinig baanzekerheid 
en de mogelijkheden voor fulltime werk zijn er beperkt. De kwaliteit van deze banen is 
dus slecht. De banen in het betere middensegment zullen krimpen. Dit is niet alleen 
nadelig voor middelbaar opgeleiden, maar ook voor laagopgeleiden, want zij zullen dan 
verdrongen worden naar de laagste en slechtste banen door beter opgeleiden en minder 
mogelijkheden hebben voor doorgroei naar een iets hoger niveau.
De hier beschreven vorm van polarisatie is van een andere aard dan die waar sommige 
sociologen begin jaren tachtig voor vreesden. Zij gingen uit van een beperkte groei van 
het aantal hooggeschoolde banen en een forse groei van het aantal laaggeschoolde 
banen. Levy en Murnane (2004) verwachten juist het tegenovergestelde: een forse 
groei van het aantal hooggeschoolde banen en een beperkte groei van het aantal laag-
geschoolde banen.

Jaren nul: twijfels over het verdwijnen van middelbaar werk
De polarisatie van de loonverdeling in de vs en het v k kan echter ook andere oorza-
ken hebben dan computertechnologie. Als alternatieve verklaringen worden onder 
meer genoemd veranderde sociale normen ten aanzien van inkomensongelijkheid en 
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topinkomens (Piketty en Saez 2004), en een toename van prestatiebeloning bij hogere 
inkomens (bonussen, aandelenopties), waardoor de hogere inkomens sterker zouden 
zijn gestegen (Lemieux 2008).
Daarnaast wordt betwijfeld of de arbeidsmarkt echt gaat polariseren. In de Verenigde 
Staten vormen middelbare beroepen, ondanks een afname van hun aandeel in de 
werkgelegenheid, nog steeds bijna de helft van alle banen. Volgens prognoses van het 
Amerikaanse Bureau of Labor Statistics blijven middelbare banen de komende jaren 
bovendien een groter aandeel in de werkgelegenheid houden dan lagere en hogere 
banen (Holzer en Lerman 2007).

2.2 Mogelijke effecten van de concurrentie van lagelonenlanden

De concurrentie van lagelonenlanden kan leiden tot een krimp van laag en 
mogelijk ook middelbaar productiewerk
Beleidsmakers vrezen vaak dat de behoefte aan laaggeschoold productiewerk zal vermin-
deren door de concurrentie van lagelonenlanden, want dit type werk is vaak niet aan een 
specifieke locatie gebonden en daardoor goed te verplaatsen naar een ander land. Som-
mig productiewerk, zoals het maken van kleren, komt inmiddels niet veel meer voor in 
Nederland, want importeren uit het buitenland is veel goedkoper.
Volgens de economische theorie kan de concurrentie van lagelonenlanden inder-
daad vooral het laaggeschoolde productiewerk treffen. De reden hiervoor is dat de 
achterstand in productiviteit van een lagelonenland op een westers land kleiner is bij 
laaggeschoold arbeidsintensief werk dan bij arbeidsextensief of hooggeschoold werk. 
Hierdoor is het voor lagelonenlanden het lonendst om zich te specialiseren in laag-
geschoold arbeidsintensief productiewerk (Krugman 2008).
Levy en Murnane (2004) verwachten overigens dat het verplaatsen van productiewerk 
naar lagelonenlanden niet zozeer de onderkant van de arbeidsmarkt zal treffen, omdat 
dat vooral uit laag dienstverlenend werk zou bestaan, als wel de industriële banen op 
laag middelbaar of middelbaar niveau. Dezelfde banen dus die volgens hun voorspelling 
ook geraakt worden door technologische ontwikkelingen.

De concurrentie van lagelonenlanden wordt in het algemeen echter niet gezien als oor-
zaak van de toegenomen loonachterstand van laagopgeleiden in de Verenigde Staten en 
het Verenigd Koninkrijk in de jaren tachtig. De omvang van de internationale handel met 
lagelonenlanden was daarvoor destijds te gering (Card en DiNardo 2005). Inmiddels is de 
invoer van producten uit lagelonenlanden flink gestegen (Krugman 2008), maar hij is, 
in ieder geval wat Nederland betreft, nog wel geringer dan de import uit westerse landen 
(Gorter et al. 2005). Mogelijk kan de concurrentie van lagelonenlanden nu wel een nega-
tief effect hebben op de vraag naar laagopgeleiden, en daarmee op hun lonen (Krugman 
2008). Er zijn echter ook economen die dit betwijfelen (bv. Lawrence 2008). Goed bewijs 
voor of tegen ontbreekt echter. Er zijn geen of weinig studies met recent cijfermateriaal 
op dit terrein (Machin en Van Reenen 2007; Krugman 2008) en de resultaten van onder-
zoek naar de effecten van internationale handel zijn sterk afhankelijk van de aannames 
die de onderzoekers maken ten aanzien van wereldhandel en concurrentie (Card en 
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DiNardo 2005). Het verdwijnen van productiewerk naar lagelonenlanden zal tot dusverre 
echter minder effect hebben gehad op de arbeidsmarktpositie van laagopgeleiden dan 
zaken zoals technologische ontwikkelingen en institutionele veranderingen (bv. mini-
mumloon, uitkeringen), omdat dat veel meer sectoren treft (zie ook Autor et al. 2008). De 
invloed van concurrentie uit lagelonenlanden zou de komende jaren echter groter kun-
nen worden, doordat de internationale handel met deze landen toeneemt.

De concurrentie van lagelonenlanden heeft vermoedelijk weinig effect op de 
omvang van lager dienstverlenend werk
Dienstverlenend werk is lastiger te verplaatsen naar een ander land dan productiewerk, 
hoewel computertechnologie en internet dat de laatste jaren wel gemakkelijker hebben 
gemaakt. Daardoor kan bepaalde i t-dienstverlening nu wel worden uitbesteed, bijvoor-
beeld naar een land als India. Onderzoek naar de effecten van verplaatsing van diensten 
op de werkgelegenheid is bij ons weten (nog) niet gedaan. Omdat diensten tot dusverre 
maar in beperkte mate zijn verplaatst, zal het effect op de werkgelegenheid beperkt zijn 
geweest (Blinder 2006; Gorter et al. 2005). Het is niet zeker hoe de verplaatsing van dien-
sten zich in de toekomst zal ontwikkelen.
Levy en Murnane (2004) verwachten dat vooral administratieve banen op (laag) mid-
delbaar niveau zullen worden verplaatst. Net als bij het productiewerk gaat het dus 
om hetzelfde type banen dat ook geraakt wordt door technologische ontwikkelingen. 
Omdat dit type banen bestaat uit toepassing van een set van ‘als …, doe dan …’-regels, 
zouden ze goed in een protocol vast te leggen zijn en daarmee makkelijker in het buiten-
land gedaan kunnen worden. De verplaatsing van hoger geschoold dienstenwerk naar 
het buitenland, zoals sommig i t-werk, wordt door Levy en Murnane als uitzondering 
gezien. De meeste hooggeschoolde banen zouden niet naar het buitenland kunnen wor-
den verplaatst, omdat ze impliciete kennis vereisen over bijvoorbeeld de markt voor de 
diensten die geleverd worden.

Deze mening wordt echter niet door iedereen gedeeld. Blinder (2006) gaat ervan uit 
dat de verplaatsing van werk uit de dienstensector zich niet zal beperken tot middel-
baar of laaggeschoold werk, maar ook hooggeschoolden zal treffen. Volgens hem is 
het niet zozeer van belang of de werkzaamheden bestaan uit de toepassing van een 
set van ‘als …., dan ….’-regels, maar of de te leveren diensten persoonlijk of onper-
soonlijk zijn. Onpersoonlijke diensten kunnen elektronisch worden geleverd, omdat 
zij geen face-to-facecontact vereisen en het werk, dankzij computers en internet, niet 
(meer) locatiegebonden is. Het gaat dan bijvoorbeeld om het werk van typistes, com-
puterprogrammeurs, radiologen en accountants. Persoonlijke diensten vereisen wel 
face-to-facecontact en/of zijn wel locatiegebonden. Dit type diensten is daarmee geen 
kandidaat voor verplaatsing naar lagelonenlanden. Voorbeelden hiervan zijn het werk 
van schoonmakers, kappers, politieagenten, leerkrachten, verpleegkundigen en artsen. 
Zoals eerder aangegeven, vindt verplaatsing van diensten tot dusverre vermoedelijk 
echter niet op grote schaal plaats.
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2.3 Verwachtingen voor Nederland

Geen consensus onder Nederlandse onderzoekers over de toekomstige vraag naar 
laaggeschoolde arbeid
Nederlandse onderzoekers denken verschillend over de ontwikkeling van de vraag naar 
laaggeschoolde arbeid in het komende decennium. Nahuis en Groot (2003), Jacobs (2004) 
en De Mooij (2006) gaan er, net als veel economen en beleidsmakers, van uit dat de vraag 
naar laagopgeleiden zal blijven afnemen door technologische ontwikkelingen en de uit-
besteding van werk naar lagelonenlanden. De behoefte aan hoogopgeleiden zal volgens 
hen juist blijven groeien.
Van Genabeek et al. (2007) hebben een vergelijkbare redenering, maar stellen dat vooral 
laaggeschoolde mannenberoepen zullen verdwijnen, bijvoorbeeld in de industrie en 
bouw. Zij voorzien een groei van het aantal laaggeschoolde banen in de persoonlijke 
dienstverlening, zoals die van kinderoppas of schoonmaker. Dit zijn vooral vrouwen-
beroepen.
De Beer (2006) en het roa (2005) zien de ontwikkelingen minder somber in. De Beer 
(2006) merkt op dat het totale aantal laaggeschoolde banen volgens cbs-cijfers niet is 
gedaald sinds 1994, terwijl technologische ontwikkelingen en de concurrentie van lage-
lonenlanden ook nu al spelen. Het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt 
(roa) gaat ervan uit dat de behoefte aan laagopgeleiden de komende jaren slechts 
licht krimpt. Wel verandert de aard van het laaggeschoolde werk, doordat het aantal 
laaggeschoolde banen in de industrie en landbouw afneemt, terwijl het aantal in de 
dienstverlening groeit. Nieuwe technieken leiden volgens het roa in eerste instantie tot 
meer vraag naar hoogopgeleiden. Als de grootste veranderingen zich eenmaal hebben 
voltrokken, zou de vraag naar hoogopgeleiden niet veel meer stijgen.

2.4 Conclusies

De consensus onder economen was en is dat de vraag naar laaggeschoolde arbeid ver-
mindert door technologische ontwikkelingen, en dat de invloed van lagelonenlanden 
op de behoefte aan laaggeschoold werk beperkt is. De laatste jaren zijn er echter steeds 
meer tegengeluiden hoorbaar. De inhoud van deze tegengeluiden verschilt. Sommi-
gen merken op dat de concurrentie van lagelonenlanden wellicht toch tot een daling 
van het aantal laaggeschoolde banen kan leiden, doordat de omvang van de handel 
met lagelonenlanden nog steeds groeit. Anderen zijn daarentegen van mening dat 
laag geschoold werk niet zo gevoelig is voor technologische ontwikkelingen of de con-
currentie van lagelonenlanden, omdat veel laaggeschoold werk uit dienstverlenende 
taken zou bestaan die lastig te automatiseren of verplaatsen zijn (bv. de beroepen van 
schoonmaker of verkoper). Zij gaan ervan uit dat er vooral (laag) middelbaar industrieel 
en administratief werk zal gaan verdwijnen, omdat dat door zijn routinematige karakter 
veel makkelijker te verplaatsen of te automatiseren is.
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Noot

1 In de vs zijn laagopgeleiden gedefinieerd als personen met ten hoogste een high-schooldiploma. 
In het Verenigd Koninkrijk zijn zij gedefinieerd als personen zonder enige kwalificatie. Katz et al. 
(1995) zeggen hierover ‘All British children must attend full-time education until the age of sixteen, 
at which time a large portion of them leave school without earning any educational qualifications.’
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3 Feitelijke ontwikkelingen in de vraag naar 
laaggeschoolde arbeid

Dit hoofdstuk laat zien of het aantal laaggeschoolde banen inderdaad begint te krimpen, 
zoals wel wordt gevreesd. Het beschrijft daartoe de ontwikkeling vanaf 1987 tot en met 
2008. Weergegeven wordt de ontwikkeling van het aantal banen, en niet het aantal fte’s.1 
De ontwikkeling in fte’s is echter niet wezenlijk anders. De gegevens zijn inclusief kleine 
deeltijdbanen.

3.1 Indeling naar beroepsniveau volgens de Standaard Beroepenclassificatie

De cijfers in dit hoofdstuk komen uit de Enquête beroepsbevolking (ebb) van het cbs. 
Hierin worden werkenden onder meer gevraagd naar hun precieze beroep. Het cbs heeft 
het niveau van het beroep vervolgens vastgesteld aan de hand van zijn Standaard Beroe-
penclassificatie 1992 (sbc 1992). Deze geeft per beroep aan wat het meest geëigende 
opleidingsniveau is en wat de meeste geëigende opleidingsrichting (cbs 2001). Binnen 
de laaggeschoolde beroepen onderscheidt het cbs twee niveaus: elementaire banen, 
oftewel banen waarvoor geen formele opleiding nodig is, en lagere banen, oftewel 
banen die een opleiding op vmbo-/mbo-1-niveau vereisen. Naar die laatste verwijzen wij 
in dit rapport met het begrip vmbo-banen.2

De sbc 1992 is aan het begin van de jaren negentig door deskundigen opgesteld aan 
de hand van bestaande functiebeschrijvingen. Sindsdien is haar structuur niet meer 
gewijzigd. Wel zijn nieuwe functiebenamingen toegevoegd aan reeds bestaande beschrij-
vingen. We moeten dus aannemen dat het meest geëigende opleidingsniveau voor een 
beroep niet veel is veranderd sinds de jaren negentig (Coenen et al. 2009). In sommige 
beroepen zou het echter kunnen zijn gestegen, en wel om de volgende redenen:
– De inhoud van beroepen kan zijn veranderd, waardoor ze een ander opleidingsniveau 

vereisen dan vroeger. Zo zouden sommige beroepen door technologische ontwik-
kelingen ingewikkelder kunnen zijn geworden (Coenen et al. 2009). In een ander 
onderzoek vertelde een werkgever bijvoorbeeld dat zijn machines tegenwoordig com-
plexer zijn dan vroeger, waardoor er meer verschillende bewerkingen mee gedaan 
kunnen worden (Borghouts-van de Pas et al. 2006).

– Bij de verandering van het lbo in het vbo is het leren van praktische, beroeps gerichte 
vaardigheden voor een groot deel doorgeschoven naar vervolgopleidingen. Wellicht 
kunnen de opleidingseisen van werkgevers voor sommige beroepen daardoor zijn 
verschoven van vmbo- naar mbo-niveau.3

– Doordat het opleidingsniveau van de beroepsbevolking is gestegen, kunnen lagere 
opleidingen minder waard zijn geworden in de ogen van werkgevers. Werkgevers zijn 
daardoor wellicht hogere eisen gaan stellen dan voorheen (diploma-inflatie).

Bij sommige beroepen stijgt het beroepsniveau overigens automatisch met het toe-
nemen van het opleidingsniveau van de beroepsbeoefenaren, want daar wordt bij het 
bepalen van iemands beroepsniveau mede gekeken naar zijn of haar opleidingsniveau. 
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Het gaat dan om beroepen die op meerdere niveaus voorkomen (bv. gezins- cq. bejaar-
denverzorgende thuiszorg, timmerman of constructiebankwerker (alledrie op vmbo- en 
middelbaar niveau)).

Vermoedelijk is het benodigde opleidingsniveau voor de laaggeschoolde beroepen ech-
ter niet op grote schaal gestegen in de periode waarop wij terugkijken. In ieder geval is 
het opleidingsniveau dat werkgevers vragen voor vacatures op dit niveau tussen 1995 en 
2006 nauwelijks toegenomen (zie tabel 3.1). Vanaf 2008 lijkt er bij de vmbo-vacatures wel 
een stijging van het gevraagde opleidingsniveau te zijn, maar het is nog te vroeg om te 
kunnen zeggen of deze blijvend is.
Bij de beroepen die geen formele opleiding vereisen, de elementaire beroepen, valt 
op dat werkgevers vaak toch een werknemer zoeken met vmbo of meer. Dat deden 
zij in 1995 echter ook al. Wellicht is basisschool voor sommige elementaire beroepen 
niet genoeg. Ook vrezen werkgevers waarschijnlijk dat drop-outs uit het voortgezet 
onderwijs niet zo gemotiveerd zullen zijn, want anders hadden zij hun opleiding wel 
afgemaakt (zie ook de signallingtheorie uit hoofdstuk 1).

Tabel 3.1

Aandeel vacatures binnen de laaggeschoolde en middelbare beroepen waarvoor kandidaten worden 

gezocht met een hoger opleidingsniveau dan volgens de Standaard Beroepenclassificatie 1992 vereist 

is, 1995-2008 (in procenten)a

laaggeschoolde beroepen

elementair niveau vmbo-niveau middelbare beroepen

1995 41 25 17
1996 55 29 12

2000 70 25 12
2001 61 21 8
2002 80 28 9
2003 83 32 7

2006 69 32 22

2008 58 40 25

a De cijfers hebben betrekking op het einde van het derde kwartaal van het betreffende jaar.

Bron: Vacaturestatistiek 1995 en 1996 (cbs 1996, 1997); cbs (StatLine’00-’08) scp-bewerking

Het cbs is momenteel bezig met een herziening van de sbc 1992. Daarbij gebruikt het 
informatie van onder meer c w i/u w v en gegevens uit vacatureteksten op internet. In de 
nieuwe classificatie is het beroepsniveau van bepaalde beroepen gewijzigd. Een deel van 
de elementaire beroepen wordt voortaan waarschijnlijk ingedeeld bij de vmbo-beroe-
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pen. Verder zouden sommige vmbo-beroepen voortaan zowel op vmbo als middelbaar 
niveau voorkomen, omdat er inmiddels mbo-opleidingen voor deze beroepen zijn.

3.2 Ontwikkelingen per beroepsniveau

Een groot deel van de werkgelegenheid in Nederland, zo’n 2,2 miljoen banen, bestond 
in 2008 uit laaggeschoold werk (zie tabel 3.2). Het gaat dan zowel om banen waar geen 
formele opleiding voor nodig is, de zogeheten elementaire banen, als om banen op 
vmbo- of mbo-1-niveau. Het aandeel van laaggeschoolde banen in de werkgelegenheid is 
30%. Dat is vrijwel evenveel als het aandeel van hogere banen, maar wat minder dan het 
aandeel van middelbare banen.

Tabel 3.2

Aantal banen per beroepsniveau (in aantallen x 1000) en aandeel in de totale werkgelegenheid  

(in procenten), 2008

laaggeschoold

elementair niveau vmbo-niveau middelbaar hoger totaal

aantal banen 570 1690 2922 2357 7539
aandeel in de totale 
werkgelegenheid 8 22 39 31 100

Bron: cbs (ebb’08) scp-bewerking

De ontwikkeling van het aantal laaggeschoolde banen is niet in kaart gebracht voor de 
jaren 1992-1995, omdat toen niet naar het beroep is gevraagd indien iemands hoofdbaan 
kleiner dan twaalf uur per week was, een ws w-dienstverband was, of een tijdelijk con-
tract was van korter dan een half jaar zonder uitzicht op vast dienstverband.4 Dit type 
banen komt onder laaggeschoold werk relatief vaak voor. Er zijn wel gegevens over eer-
dere en latere jaren.

Het aantal laaggeschoolde banen is nauwelijks veranderd
In een artikel van De Beer (2006) werd vastgesteld dat het aantal laaggeschoolde banen 
in Nederland tussen 1994 en 2004 licht is gestegen.5 Als naar een iets langere periode, 
1987-2008, wordt gekeken, blijkt dat het aantal laaggeschoolde banen per saldo nauwe-
lijks is gewijzigd (zie figuur 3.1): de gemiddelde jaarlijkse groei was de afgelopen 21 jaar 
vrijwel 0%. Het aantal laaggeschoolde banen is tot dusverre dus (nog) niet gekrompen.

De ontwikkeling van het aantal laaggeschoolde banen verschilt wel duidelijk per niveau: 
het aantal elementaire banen is gestegen, terwijl het aantal vmbo-banen per saldo is 
gedaald (zie figuur 3.1). De daling van het aantal vmbo-banen concentreerde zich tussen 
1991 en 1996. Daarbuiten bleef het aantal vrijwel gelijk.
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De daling tussen 1991 en 1996 is waarschijnlijk iets kleiner dan figuur 3.1 suggereert. De 
afname in deze periode valt namelijk te groot uit door de wijziging van de beroepenclas-
sificatie. In de jaren vóór 1992 had het cbs de beroepen in de Enquête beroepsbevolking 
in eerste instantie geclassificeerd met behulp van een oudere beroepenclassificatie, de 
Beroepenclassificatie 1984. Deze classificering is later alsnog omgezet naar de sbc 1992, 
maar het probleem daarbij is dat sommige beroepen uit de Beroepenclassificatie 1984 
niet één op één omgezet kunnen worden naar een beroep uit de sbc 1992. Daardoor lijkt 
er bij de grote beroepsgroep ‘lagere economisch-administratieve beroepen’ (bv. recepti-
oniste/administratief medewerker) toch een trendbreuk te zijn opgetreden. Hierdoor is 
de omvang van dit beroep te sterk afgenomen tussen 1991 en 1996.6

Figuur 3.1
Aantal laag-, middelbaar en hooggeschoolde banen in de werkgelegenheid, 1987-2008  
(in aantallen x 1000)a, b
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a De ontwikkeling naar beroepsniveau is niet bekend vanaf 1992 tot en met 1995, omdat sommige 
groepen werkenden toen niet naar hun beroep zijn gevraagd. De jaren 1991 en 1996 zijn daarom 
door een rechte stippellijn met elkaar verbonden.

b De weegfactor van de ebb is veranderd in 1996 en 2007. Dat leidt tot een kleine breuk in de 
gegevens voor die jaren.

Bron: cbs (ebb’87-’08) scp-bewerking
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De stijging van het aantal elementaire banen beperkt zich niet tot de ‘slechte’ banen, dat 
wil zeggen de kleine banen (< 12 uur per week) of de banen met een flexibel contract (bv. 
uitzendwerk, oproepwerk, kort tijdelijk werk van < 1 jaar). Integendeel, de groei was het 
sterkst onder de middelkleine en grote parttimebanen (12-23, respectievelijk 24-34 uur 
per week), de voltijdbanen (35 uur of meer per week), en de banen met een vast contract.

Bij de vmbo-banen is het aantal voltijdbanen (35 uur of meer per week) juist verminderd. 
Het aantal parttimebanen op vmbo-niveau nam, net als bij het elementaire niveau, in 
omvang toe. Dit geldt voor alle categorieën parttimebanen (1-11, 12-23 en 24-34 uur per 
week). De vermoedelijke oorzaak hiervan is dat sommige typische mannenberoepen op 
vmbo-niveau in omvang zijn gekrompen, terwijl enkele typische vrouwenbanen duide-
lijk in omvang zijn gegroeid (zie § 3.3). De verhouding tussen het aantal vaste en flexibele 
banen op vmbo-niveau veranderde niet; de kwaliteit van de vmbo-banen is in dit opzicht 
dus niet verslechterd.

Het aandeel van laaggeschoold werk in de werkgelegenheid is wel gedaald
De totale werkgelegenheid groeide tussen 1987 en 2008 flink, met gemiddeld 1,6% per 
jaar (cbs 2010a). Dat kwam door een matige groei van het aantal middelbare banen en 
een forse groei van het aantal hogere banen.
Het aandeel van de laaggeschoolde banen in de werkgelegenheid is daardoor de afgelo-
pen 21 jaar afgenomen: het daalde van 40% naar 30% (zie figuur 3.2; zie ook Batenburg et 
al. 2003; Dagevos 2004; Vrooman et al. 2007). Binnen de laaggeschoolde banen daalde 
alleen het aandeel van de vmbo-banen. Dat van de elementaire banen bleef vrij constant.

De werkgelegenheidsstructuur polariseert licht
De laatste tien jaar lijkt er sprake te zijn van een lichte polarisatie van de werkgelegen-
heidsstructuur: het aandeel van de middelbare banen krimpt inmiddels ook, zij het licht. 
Dit komt vooral doordat de werkgelegenheid op middelbaar niveau harder werd geraakt 
tijdens de recessie van 2002-2003 dan de werkgelegenheid op hoger niveau. Middelbare 
banen hebben echter nog steeds het grootste aandeel in de werkgelegenheid.
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Figuur 3.2
Aandeel laag-, middelbaar en hooggeschoolde banen in de werkgelegenheid, 1987-2008  
(in procenten)a, b
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a De ontwikkeling naar beroepsniveau is niet bekend vanaf 1992 tot en met 1995, omdat sommige 
groepen werkenden toen niet naar hun beroep zijn gevraagd. De jaren 1991 en 1996 zijn daarom 
door een rechte, onderbroken lijn met elkaar verbonden.

b De weegfactor van de ebb is veranderd in 1996 en 2007. Dat leidt tot een kleine breuk in de 
gegevens voor die jaren.

Bron: cbs (ebb’87-’08) scp-bewerking

3.3 Ontwikkelingen per beroepsrichting

De ontwikkelingen per beroepsniveau geven alleen inzicht in de globale ontwikkeling 
van de vraag naar laag-, middelbaar en hooggeschoolde arbeid. Ze geven geen inzicht 
in het type vmbo-banen dat is gekrompen. Ze laten ook niet zien of het aantal (laag) 
middelbare industriële en economisch-administratieve beroepen vermindert, zoals 
sommige wetenschappers veronderstellen. De richting van een beroep geeft daar wel 
informatie over.
Er worden in dit rapport dertien beroepsrichtingen onderscheiden.7 Sommige beroeps-
richtingen komen alleen op bepaalde beroepsniveaus voor. Iedere combinatie van 
beroepsrichting en -niveau wordt aangeduid met de term beroepsgroep. Tabel 3.3 geeft 
een aantal voorbeelden van veelvoorkomende beroepen in zo’n beroepsgroep.
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Tabel 3.3

Voorbeelden van veelvoorkomende beroepen per combinatie van beroepsniveau en -richtinga

beroepsniveau

beroepsrichting
elementair 
niveau vmbo-niveau middelbaar niveau hoger niveau

economisch- 
administratief

kantoorhulp receptionist secretaresse, boekhouder, 
commercieel-administra-
tief medewerker

jurist, econoom, 
manager

technisch/ 
industrieel/ 
ambachtelijk

productie-
medewerker

metaalarbeider (lager), 
mechanisch operator

elektromonteur, proces-
operator, bedrijfshoofd 
klein technisch bedrijf

natuur-
wetenschapper

dienstverlenend vakkenvuller horecamedewerker, 
verkoper

winkelier, bedrijfshoofd 
klein of middelgroot hotel

bouwkundig bouwvakker, 
wegenbouw arbeider

aannemer architect

(para)medisch leerling-verpleegkundige verpleegkundige arts, apotheker

pedagogisch zweminstructeur sportinstructeur docent

transport magazijn-
medewerker

(vrachtwagen)chauffeur schipper, conducteur piloot

sociaal-cultureel activiteitenbegeleider sociaalwetenschap-
pelijk medewerker

informatica programmeur, systeem-
beheerder (middelbaar)

systeembeheerder 
(hoger), systeem-
analist

verzorgend alfahulp ziekenverzorgende

agrarisch hulparbeider 
landbouw

landbouw arbeider boer, hoofd 
plantsoenendienst

landbouwkundige

schoonmaak schoonmaker

cultureel bibliotheekassistent journalist, 
 kunstenaar

openbare orde  
en veiligheid

soldaat, beveiligings-
hulpkracht

politieagent politie-inspecteur, 
officier

totaal

a Veel beroepsrichtingen komen maar op een beperkt aantal beroepsniveaus voor.

Bron: roa-classificatiegids 2002 (roa 2002)
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Aantal elementaire transportbanen is structureel gegroeid
De matige stijging van het aantal elementaire beroepen komt vooral door een groei 
van de elementaire transportberoepen (bv. magazijnmedewerker, lader/losser) (zie 
tabel 3.4). Dit is een typisch mannenberoep: meer dan 80% van de mensen met dit 
beroep is man. Het grootste beroep op elementair niveau is al jaren het schoonmaak-
werk, met een aandeel van 35% in 2008. Hierin werken vooral vrouwen: meer dan 75% is 
vrouw.

Door de huidige economische neergang zal het aantal elementaire transportberoepen 
vermoedelijk krimpen. De werkgelegenheid in de sectoren handel en transport daalt 
immers (cbs 2009a) en tijdens de vorige recessie, die van 2002-2004, nam het aantal 
elementaire transportberoepen af. Daarna groeide het echter weer.
Het totale aantal ongeschoolde banen gaat volgens voorspellingen van het roa de 
komende vijf jaar niet krimpen (roa 2009). Op de wat langere termijn kan sommig 
elementair werk, zoals het magazijnwerk, wellicht (nog) meer geautomatiseerd worden 
dan nu het geval is. Bij de grootste elementaire beroepsrichting, het schoonmaakwerk, 
is automatisering of robotisering vermoedelijk lastiger, omdat de omgeving waarin dat 
werk wordt gedaan moeilijker te standaardiseren is. Gezien de matige groei van het aan-
tal elementaire beroepen tot nu toe, lijkt op dit moment geen structurele krimp van deze 
beroepen te verwachten.

Tabel 3.4

Ontwikkeling van de elementaire beroepen naar beroepsrichting, 1987-2008 (in aantallen en 

procenten)a

aantal (x 1000) aandeel (in %) gem. jaarlijkse groei 
1987-2008 (in %)beroepsrichting 1987 2008 1987 2008

schoonmaak 160 194 42 35 0,9

technisch/industrieel/

ambachtelijk 109 150 29 27 1,5
transport 68 137 18 25 3,4
dienstverlenend 42 70 11 13 2,4

a Beroepsrichtingen met minder dan 50.000 werkenden zijn niet in de tabel opgenomen.

Bron: cbs (ebb’87 en ’08) scp-bewerking

Aantal agrarische en technische, industriële en ambachtelijke vmbo-banen krimpt 
structureel
Binnen de vmbo-beroepen zijn twee beroepsrichtingen de afgelopen decennia fors 
gekrompen. Dit zijn de technische, industriële en ambachtelijke beroepen en het agra-
risch werk (zie tabel 3.5). Beide zijn echte mannenberoepen: meer dan 70% (agrarische 
richting), respectievelijk 80% (technische/industriële/ambachtelijke richting) van de 
beroepsbeoefenaren is man.
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Beide beroepsrichtingen krimpen door de sterke productiviteitsstijging in de industrie 
en landbouw. Deze is het gevolg van mechanisering, automatisering en schaalvergro-
ting. Daarnaast daalt de werkgelegenheid in de industriële vmbo-beroepen mogelijk ook 
door de concurrentie van lagelonenlanden.
Tussen 1991 en 1996 was er ook een krimp zichtbaar bij de economisch-administratieve 
en openbare orde- en veiligheidsberoepen op vmbo-niveau, maar dit is zeer waarschijn-
lijk grotendeels een artefact, veroorzaakt door een omzetting van de oudere jaargangen 
naar de Standaard Beroepenclassificatie 1992.

Aantal dienstverlenende banen op vmbo-niveau is fors gegroeid
De enige drie groeirichtingen op vmbo-niveau zijn de dienstverlenende beroepsgroep 
(bv. horecamedewerker, verkoper), het transportwerk (bv. chauffeur) en de verzorgende 
beroepen (bv. alfahulp). Het aantal banen in de dienstverlenende richting is zelfs fors 
toegenomen. Dit is inmiddels de grootste beroepsrichting binnen de vmbo-beroepen: 
in 2008 was 26% van alle vmbo-beroepen een dienstverlenend beroep. Binnen al het 
laaggeschoolde werk, dus vmbo plus elementair, is dienstverlening eveneens de grootste 
beroepsrichting, met een aandeel van 23%.
Dienstverlenend werk lijkt een typisch vrouwenberoep: meer dan 70% van degenen met 
een dienstverlenend vmbo-beroep is vrouw. De stijging van dit type werk is te danken 
aan de toegenomen welvaart: consumenten besteden daardoor meer in de horeca en 
winkels dan vroeger.

Tabel 3.5

Ontwikkeling van de vmbo-beroepen naar beroepsrichting, 1987-2008 (in aantallen en procenten)a

aantal (x 1000) aandeel (in %) gem. jaarlijkse groei 
1987-2008 (in %)beroepsrichting 1987 2008 1987 2008

dienstverlenend 319 430 19 26 1,4
economisch-administratief 353 253 21 16 -1,6b

transport 194 248 11 15 1,2

technisch/industrieel/ 

ambachtelijk 326 235 19 14 -1,6
bouw 207 205 12 13 0,0
verzorgend 84 107 5 7 1,1
agrarisch 125 94 7 6 -1,3
openbare orde en veiligheid 81 54 5 3 -1,9b

a Beroepsrichtingen met minder dan 50.000 werkenden zijn niet in de tabel opgenomen.
a Krimp wordt overschat door een wijziging van de beroepenclassificatie.

Bron: cbs (ebb’87 en ’08) scp-bewerking
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De tweede grote groeirichting op vmbo-niveau is het transportwerk. Inmiddels heeft 
deze beroepsrichting een aandeel van 15% binnen de vmbo-beroepen en 17% binnen al 
het laaggeschoold werk. Het is traditioneel mannenwerk: meer dan 80% van de mensen 
met dit beroep is man. De stijging ervan hangt vermoedelijk eveneens samen met de 
gestegen welvaart (bv. invoer en distributie van consumptiegoederen) en met de toe-
genomen arbeidsparticipatie (bv. gebruik van het openbaar vervoer). Daarnaast speelt 
wellicht mee dat Nederland een relatief groot aandeel heeft in de internationale distri-
butie van goederen.

Door de huidige recessie zullen de technische, industriële en ambachtelijke beroepen, 
transportberoepen en bouwberoepen op vmbo-niveau vermoedelijk krimpen. De werk-
gelegenheid in de sectoren industrie, transport en bouw neemt momenteel immers af 
(cbs 2009a).

Het totale aantal vmbo-beroepen zal naar verwachting van het roa de komende vijf jaar 
ongeveer gelijk blijven (roa 2009). Wel zal de aard van de werkgelegenheid op dit niveau 
blijven verschuiven. De werkgelegenheid in de industrieberoepen zal waarschijnlijk 
structureel blijven krimpen, als gevolg van de voortschrijdende automatisering en de 
verplaatsing van werk naar lagelonenlanden. De agrarische beroepen op vmbo-niveau 
blijven de komende jaren vermoedelijk eveneens een structureel krimpend beroep.
De komende tien tot vijftien jaar kunnen sommige functies als verkoper wellicht in 
omvang afnemen, doordat het kopen op internet mogelijk nog meer gaat toenemen. 
Dat zal voor de ene soort producten waarschijnlijk eerder gebeuren dan voor de andere. 
Als er meer via internet wordt verkocht, neemt het aantal transportberoepen op vmbo-
niveau wellicht toe, omdat er dan vaker spullen bij klanten thuis afgeleverd moeten 
worden. Het verzorgend werk op vmbo-niveau kan structureel groeien, doordat de vraag 
naar zorg zal blijven toenemen door de vergrijzing en het lastig is om de productiviteit 
per werknemer in dit type werk sterk te vergroten.

Aantal middelbare economisch-administratieve banen is fors gegroeid
Tabel 3.6 laat de ontwikkeling van het aantal middelbare banen naar beroepsrichting 
zien. Hieruit blijkt dat de matige stijging van het aantal middelbare banen vooral 
te danken is aan een forse stijging van de middelbare economisch-administratieve 
beroepen (bv. secretaresse, boekhouder, commercieel-administratief medewerker, 
bankmedewerker). Dit type beroepen had in 2008 een aandeel van 36% in alle 
middelbare beroepen. Het is geen uitgesproken mannen- of vrouwenwerk.
Het roa noemt de groei van het middelbaar economisch-administratief werk opmer-
kelijk, gezien de toenemende automatisering van administratieve processen en de 
uitbesteding van werk naar landen zoals India (De Grip en Dijksman 2008). Het roa 
schrijft de groei toe aan de toenemende nadruk op verantwoording afleggen over aller-
lei bedrijfsprocessen en subsidieaanvragen. Een andere oorzaak is wellicht dat veel 
middelbaar economisch-administratief werk mogelijk toch niet zo gemakkelijk te auto-
matiseren of te verplaatsen is. Dat geldt in ieder geval voor het werk van secretaresses.
De stijging van het aantal middelbare economisch-administratieve banen wordt wel iets 
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overschat door de omzetting van de oudere jaargangen naar de sbc 1992. Hierdoor is 
sommig middelbaar economisch-administratief werk vóór 1992 vermoedelijk ingedeeld 
op vmbo-niveau (zie ook De Grip en Van Loo 2000).

Aantal middelbare technische, industriële en ambachtelijke banen fluctueert met 
de conjunctuur, aantal agrarische beroepen krimpt
Het aantal middelbare technische, industriële en ambachtelijke beroepen is per saldo 
nauwelijks in omvang gewijzigd tussen 1987 en 2008. De ontwikkeling verschilt echter 
duidelijk van periode tot periode. In tijdvakken met een laagconjunctuur krimpt dit 
beroep. Tijdens perioden van hoogconjunctuur groeit het. Per saldo is het nauwelijks in 
omvang gewijzigd tussen 1987 en 2008.

De enige middelbare beroepsrichting die over het hele tijdvak 1987-2008 krimpt, is het 
middelbaar agrarisch werk (bv. boer). Dit komt door de mechanisering en schaalvergro-
ting van de landbouw. De omvang van de krimp tussen 1991 en 1996 valt echter wel iets te 
groot uit, doordat de omzetting van de oudere jaargangen naar de sbc 1992 in de oudere 
databestanden ook bij dit beroep tot een te sterke daling heeft geleid.

Tabel 3.6

Ontwikkeling van de middelbare beroepen naar beroepsrichting, 1987-2008 (in aantallen en  

procenten)a

aantal (x 1000) aandeel (in %) gem. jaarlijkse groei 
1987-2008 (in %)beroepsrichting 1987 2008 1987 2008

economisch-administratief 581 989 31 36 2,6

technisch/industrieel/ 

ambachtelijk 467 494 25 18 0,3
dienstverlenend 243 380 13 14 2,1
bouw 147 226 8 8 2,1
para(medisch) 136 180 7 6 1,3
verzorgend 78 166 4 6 3,6
sociaal-cultureel 21 104 1 4 8,0
agrarisch 147 101 8 4 -1,8
informatica 29 78 2 3 4,7
openbare orde en veiligheid 54 61 4 6 0,6

a Beroepsrichtingen met minder dan 50.000 werkenden zijn niet in de tabel opgenomen.

Bron: cbs (ebb’87 en ’08) scp-bewerking

De huidige recessie zal waarschijnlijk leiden tot een krimp van zowel de middelbare 
technische, industriële, en ambachtelijke banen als de bouwkundige banen. De werkge-
legenheid in de sectoren industrie en bouw neemt momenteel immers af (cbs 2009a).
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Mogelijk zal de werkgelegenheid in het middelbaar technisch, industrieel en ambach-
telijk werk de komende jaren ook structureel gaan krimpen. De werkgelegenheid in de 
industrie wordt immers al jaren minder. Het middelbaar agrarisch werk blijft vrijwel 
zeker een structureel krimpberoep.

Aantal hogere economisch-administratieve banen is fors gegroeid
De hogere banen namen de afgelopen decennia het sterkst in omvang toe (zie § 3.2). 
Deze sterke groei blijkt voor het overgrote deel te danken aan een sterke groei van het 
aantal hogere economisch-administratieve banen (bv. accountant, econoom, jurist, 
marketingadviseur) (zie tabel 3.7). Deze banen hadden in 2008 een aandeel van 39% in 
alle hogere beroepen.

Tabel 3.7

Ontwikkeling van de hogere beroepen naar beroepsrichting, 1987-2008 (in aantallen en procenten)a

aantal (x 1000) aandeel (in %) gem. jaarlijkse groei 
1987-2008 (in %)beroepsrichting 1987 2008 1987 2008

economisch-administratief 362 857 31 39 4,2
pedagogisch 302 398 26 18 1,3
(para)medisch 148 237 13 11 2,3
sociaal-cultureel 76 205 6 9 4,9
informatica 64 191 5 9 5,4
cultureel 66 118 6 5 2,8
technisch/industrieel/ 
ambachtelijk 117 111 10 5 -0,2
bouw 44 87 4 4 3,4

a Beroepsrichtingen met minder dan 50.000 werkenden zijn niet in de tabel opgenomen.

Bron: cbs (ebb’87 en ’08) scp-bewerking

Aantal hogere technische, industriële en ambachtelijke banen groeit als enige niet
De enige beroepsrichting op hoger niveau die niet groeit, is het technisch, industrieel en 
ambachtelijk werk (bv. natuurwetenschapper). Daardoor is het aandeel van deze richting 
in de werkgelegenheid op hoger niveau gedaald van 10% naar 5%.
Door de huidige recessie zal dit beroep waarschijnlijk in omvang krimpen. Dat geldt 
vermoedelijk ook voor de informaticaberoepen en de economisch-administratieve 
beroepen. In de vorige recessie (2002-2004) krompen deze beroepen namelijk, maar 
daarna herstelden zij zich weer.
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3.4 Conclusies

Veel beleidsmakers verwachten dat het aantal laaggeschoolde banen zal dalen door tech-
nologische ontwikkelingen en de concurrentie van lagelonenlanden. Deze verwachting 
leeft al sinds de jaren negentig van de vorige eeuw.

Het aantal laaggeschoolde banen is sinds 1987 echter niet gedaald, maar gelijk gebleven. 
De vrees van beleidsmakers is tot dusverre dus niet uitgekomen. Wel is het aantal banen 
op vmbo-niveau gekrompen. Het aantal banen op basisschoolniveau is echter matig 
gegroeid sinds 1987. Dit compenseert de krimp van het aantal banen op vmbo-niveau. 
Bovendien deed de krimp van de vmbo-banen zich alleen voor tussen 1991 en 1996.
Binnen de vmbo-banen is het agrarisch en het technisch, industrieel en ambachtelijk 
werk duidelijk in omvang gedaald. Dat komt vermoedelijk inderdaad door techno-
logische ontwikkelingen (mechanisering, automatisering), schaalvergroting en de 
concurrentie van lagelonenlanden. De krimp van deze beroepen zal zich vermoede-
lijk nog wel blijven voortzetten. Hij wordt echter voor een groot deel gecompenseerd 
door een forse groei van het dienstverlenend werk op vmbo-niveau (bv. verkoper, 
horecamedewerker) en het transportwerk op elementair of vmbo-niveau (bv. magazijn-
medewerker, (vrachtwagen)chauffeur).

Sommige economen verwachten dat juist bepaalde soorten (laag) middelbaar 
werk zullen gaan krimpen door technologische ontwikkelingen en de concurren-
tie van lagelonenlanden. Zij denken dan aan industrieel en administratief werk. De 
werkgelegenheid zou daardoor gaan polariseren: er zou voornamelijk groei van de werk-
gelegenheid zijn op lager en hoger niveau.
De werkgelegenheid in de middelbare industriële en economisch-administratieve 
beroepen is echter niet gedaald. Het aantal middelbare technische, industriële en 
ambachtelijke banen is per saldo vrijwel niet veranderd tussen 1987 en 2008. De 
komende jaren zou het echter wel structureel in omvang kunnen dalen, doordat de sec-
tor industrie nog steeds kleiner wordt.
Het aantal economisch-administratieve banen op middelbaar niveau is de afgelopen 
twintig jaar zelfs fors gegroeid. Het lijkt dan ook niet waarschijnlijk dat dit type werk de 
komende jaren structureel gaat krimpen.
Toch is de werkgelegenheidsstructuur wel licht aan het polariseren. Dat komt vooral 
doordat het aantal banen op mbo-niveau harder kromp tijdens de recessie van 
2002-2004 dan het aantal banen op basisschool- en hoger niveau.

Noten

1 Alleen de voornaamste baan van een werkende telt mee, ongeacht de grootte van die baan. 
Eventuele tweede of derde banen naast een hoofdbaan zijn niet meegenomen.

2 De cbs-term ‘lagere banen’ lijkt te veel op het woord ‘laaggeschoolde banen’, dat in dit rapport 
gebruikt wordt voor alle elementaire en vmbo-banen samen. Vandaar dat we deze term liever niet 
gebruiken.
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3 Voor sommige laaggeschoolde beroepen (bv. metselaar) bestond er begin jaren negentig al een 
opleiding in het primaire leerlingwezen, wat gelijk is aan het huidige mbo-2. Desondanks werden 
deze beroepen door het cbs toch als ‘laaggeschoold’ gekwalificeerd, vermoedelijk omdat een 
lbo-opleiding, al dan niet aangevuld met een afgebroken opleiding in het primaire leerlingwezen, 
voldoende werd gevonden (zie de toelichting op de sbc 1992 in cbs (2001)). Wellicht vragen werk-
gevers voor deze beroepen nu vaker iemand met een mbo-opleidingsniveau.

4 Vanaf 1996 tot en met 1999 is het beroepsniveau van banen kleiner dan vier uur per week niet 
geregistreerd. Banen van minder dan vier uur per week zijn daarom voor alle jaren uit de analyses 
verwijderd. 

5 De Beer (2006) telt banen van minder dan twaalf uur per week in deze gehele periode niet mee.
6 De Beroepenclassificatie 1984 kan door het cbs niet één op één worden omgezet naar de sbc 

1992. Omdat de Beroepenclassificatie 1984 geen goed onderscheid maakt naar beroepsniveau, 
gebruikt het cbs aanvullende gegevens zoals het opleidingsniveau van de beroepsbeoefenaar en 
het aantal mensen waaraan leiding wordt gegeven. Bij banen in de economisch-administratieve 
hoek doet zich nog het extra probleem voor dat deze in de Beroepenclassificatie 1984 slechts 
globaal getypeerd werden. Om na te gaan of de omzetting van de Beroepenclassificatie 1984 naar 
de sbc 1992 tot een trendbreuk heeft geleid, hebben wij het aantal banen per beroepsgroep in 
1991 (oude classificatie) en 1992 (nieuwe classificatie) vergeleken. We hebben alleen gekeken naar 
banen van twaalf uur of meer per week, omdat het beroepsniveau van kleine banen in 1992 niet 
bekend is. De vergelijking laat zien dat het aantal banen in de grote beroepsgroep ‘lager econo-
misch-administratief beroep’ gedaald is van 354.000 in 1991 naar 270.000 in 1992. Een verschil dus 
van 84.000, terwijl het verschil tussen 1990 en 1991, respectievelijk 1992 en 1993 maximaal 21.000 
is. Er is tussen 1991 en 1992 ook een te grote verandering in het aantal banen in de beroepsgroepen 
‘lagere openbare orde en veiligheidsberoepen’ en ‘middelbare agrarische beroepen’. Omdat dit 
relatief kleine beroepsgroepen zijn, heeft deze trendbreuk slechts een klein effect op het totale 
aantal vmbo-, respectievelijk middelbare banen.

7 Voor het indikken van de beroepsrichtingen uit de sbc is gebruikgemaakt van de classificatie van 
het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (roa 2002). Bij drie beroepsrichtingen 
is afgeweken van de roa-indeling. Dit zijn de schoonmaakberoepen, verzorgende beroepen en 
de bouwkundige beroepen (incl. weg en waterbouw). Deze worden hier als een aparte richting 
beschouwd, terwijl ze in de roa-indeling behoren tot respectievelijk de ‘verzorgende en dienst-
verlenende beroepen’ en de ‘technische, ambachts- en industrieberoepen’. Deze beroepen zijn 
afgesplitst vanwege hun grote omvang. De bouwberoepen zijn bovendien afgesplitst vanwege het 
feit dat dit type werk aan een specifieke locatie gebonden is, in tegenstelling tot veel van de ande-
re banen uit de richting ‘technisch/industrieel/ambachtelijk’. Deze beroepen kunnen daardoor niet 
worden verplaatst naar het buitenland.
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4 Ontwikkelingen in het aanbod van laagopgeleiden

De arbeidsmarktpositie van laagopgeleiden wordt niet alleen beïnvloed door de ont-
wikkeling van het aantal laaggeschoolde banen. Ze is ook afhankelijk van de omvang, 
samenstelling en kwaliteiten van de groep laagopgeleiden. Dit hoofdstuk geeft meer 
inzicht in de ontwikkelingen op dit terrein.
Er is gebruikgemaakt van gegevens uit de Enquête beroepsbevolking (ebb) van het cbs, 
tenzij anders aangegeven. Helaas is er geen informatie over het opleidingsniveau van de 
beroepsbevolking in de eerste jaren van de ebb, 1987 tot en met 1989, omdat de kwaliteit 
van de opleidingsgegevens in deze jaren onvoldoende is.

4.1 Ontwikkeling van het aantal laagopgeleiden

Het aantal laagopgeleiden is duidelijk geringer dan het aantal middelbaar en hoger 
opgeleiden
Iets meer dan 1,9 miljoen mensen uit de beroepsbevolking, dit zijn alle werkenden en 
werkzoekenden, waren in 2008 laagopgeleid. Dat is duidelijk minder dan het aantal mid-
delbaar en hoger opgeleiden, dat 3,3 miljoen respectievelijk 2,5 miljoen bedraagt (zie 
tabel 4.1). Het aandeel van laagopgeleiden in de beroepsbevolking is daarmee ongeveer 
een kwart.
Het merendeel van de laagopgeleide beroepsbevolking (19%) heeft een afgeronde vmbo-
opleiding of gelijkwaardig. Slechts 5% heeft ten hoogste een afgeronde opleiding op 
basisschoolniveau. Bij deze laatste groep gaat het vaak, in 68% van de gevallen, om 
mensen die wel een vervolgopleiding hebben gedaan na de basisschool, maar daar geen 
diploma van hebben gehaald.1

Tabel 4.1

Aantal personen in de beroepsbevolking naar opleidingsniveau (in aantallen x 1000) en aandeel in de 

totale beroepsbevolking (in procenten)

lage opleiding

basisschool vmbo havo, vwo of mbo hbo of wo totaal

aantal personen 423 1490 3326 2497 7736

aandeel in de totale 

beroepsbevolking 5 19 43 32 100

Bron: cbs (ebb’08) scp-bewerking

Het aantal laagopgeleiden in de beroepsbevolking is sinds 1992 gekrompen
Het aantal laagopgeleiden in de beroepsbevolking is sinds 1992 gedaald met ruim 
200.000 personen (zie figuur 4.1). Vooral het aantal laagstopgeleiden, met een opleiding 
op basisschoolniveau, is flink gekrompen. Dit opleidingsniveau komt vooral voor in de 
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oudere leeftijdsgroepen, en een deel van hen heeft de arbeidsmarkt inmiddels verlaten 
vanwege (pre)pensioen.
Tegelijkertijd is de totale beroepsbevolking juist flink toegenomen met 1,8 miljoen 
(cbs 2010c). Het aantal middelbaar opgeleiden steeg matig, het aantal hoogopgeleiden 
steeg zelfs fors. Het gemiddelde opleidingsniveau van de beroepsbevolking nam daar-
door toe.
In de jaren vóór 1992 steeg het gemiddelde opleidingsniveau van de Nederlandse 
beroepsbevolking ook (Huijgen 1989). Deze stijging is onder meer te danken aan het feit 
dat vervolgonderwijs toegankelijker is geworden en dat het gebruikelijker werd om door 
te leren, zowel voor mannen als voor vrouwen (Bronneman 2008). Ook is de leerplicht 
verschillende malen verlengd.

Figuur 4.1
Aantal laag-, middelbaar en hoogopgeleiden in de beroepsbevolking, 1992-2008 (in aantallen x 1000)a, b
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a De weegfactor van de ebb is veranderd in 1996 en 2007. De gegevens over 1996 en 2007 zijn zowel 
met de oude als de nieuwe weegfactor berekend.

b De stijging van het aantal laagopgeleiden tussen 2007 en 2008 ligt vermoedelijk aan het feit dat het 
aandeel personen met opleidingsniveau ‘onbekend’ scherp is gedaald tussen 2007 en 2008. In deze 
groep zaten waarschijnlijk relatief veel mensen met een laag opleidingsniveau.

Bron: cbs (ebb’92-’08) scp-bewerking

Het aandeel laagopgeleiden is inmiddels kleiner dan het aandeel laaggeschoolde 
banen
Door de daling van het aantal laagopgeleiden en de stijging van het aantal middelbaar en 
hoger opgeleiden is het aandeel van laagopgeleiden in de beroepsbevolking tussen 1992 
en 2008 met 10 procentpunten afgenomen (zie figuur 4.2). Het aandeel laaggeschoolde 
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banen in de werkgelegenheid is in dezelfde periode veel minder hard gedaald, met  
3 procentpunten (zie voor een vergelijkbare conclusie De Beer 2006).
Het percentage laagopgeleiden in de beroepsbevolking is daardoor inmiddels kleiner 
dan het percentage laaggeschoolde banen (25% tegen 30%). In 1991-1992 was het nog 
ongeveer gelijk (35% tegen 36%).

Figuur 4.2
Aandeel laag-, middelbaar en hoogopgeleiden in de beroepsbevolking, 1992-2008 (in procenten)a, b
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a De weegfactor van de ebb is veranderd in 1996 en 2007. De gegevens over 1996 en 2007 zijn zowel 
met de oude als de nieuwe weegfactor berekend.

b De stijging van het aandeel laagopgeleiden tussen 2007 en 2008 ligt vermoedelijk aan het feit dat 
het aandeel personen met opleidingsniveau ‘onbekend’ scherp is gedaald tussen 2007 en 2008. In 
deze groep zaten waarschijnlijk relatief veel mensen met een laag opleidingsniveau.

Bron: cbs (ebb’92-’08) scp-bewerking

4.2 Veranderingen in de samenstelling van de groep laagopgeleiden

De samenstelling van de groep laagopgeleiden is de afgelopen jaren op verschillende 
punten gewijzigd (zie tabel 4.2 en tabel 4.3). Het aandeel ouderen, vrouwen, en niet-
westerse migranten en hun kinderen is gestegen. Het aandeel jongeren is gedaald. De 
verdeling naar leeftijd is het sterkst veranderd. Deze verandering komt niet alleen door 
de vergrijzing en ontgroening van de bevolking, maar ook door de sterk groeiende deel-
name van ouderen aan de arbeidsmarkt sinds 1994 (bv. Wildeboer Schut en Josten 2008). 
In de totale beroepsbevolking zijn dezelfde wijzigingen te zien.
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Sterkere vergrijzing en groot aandeel niet-westerse migranten onder de 
laagstopgeleiden
De laagstopgeleide groep, met alleen basisschool, wijkt qua samenstelling sterk af van 
de rest van de beroepsbevolking. Ten eerste is de vergrijzing er verder voortgeschreden 
dan in de overige groepen: het percentage 50-plussers ligt er veel hoger dan gemiddeld 
en is de afgelopen jaren ook harder gegroeid. Inmiddels is 40% van deze groep 50 jaar of 
ouder, tegen 26% tot 29% op de andere opleidingsniveaus.
Ten tweede is het percentage niet-westerse migranten en hun kinderen onder de laagst-
opgeleiden beduidend hoger dan gemiddeld: het bedraagt 23%, tegen 6% tot 12% op de 
andere opleidingsniveaus. Omdat niet-westerse migranten relatief vaak een taalachter-
stand hebben, zullen er onder de laagstopgeleiden meer mensen zijn die het Nederlands 
niet goed beheersen. Iets meer dan de helft van de niet-westerse migranten en hun 
kinderen met een opleiding op basisschoolniveau (52%) is van Turkse of Marokkaanse 
herkomst (cbs 2010b). Turken en Marokkanen met basisschool hebben naar eigen zeg-
gen vaak moeite met Nederlands spreken, lezen en schrijven (Turkenburg en Gijsberts 
2007). Vanaf een opleiding op vmbo-niveau zijn de problemen kleiner.

De sterke vergrijzing en de sterke verkleuring van de groep laagstopgeleiden kunnen 
tegengestelde effecten hebben gehad op hun arbeidsmarktpositie. De stijging van het 
aandeel ouderen kan op sommige terreinen (bv. het gemiddelde loon, het aandeel met 
een flexibel contract) tot een verbetering van de arbeidsmarktpositie van laagstopgelei-
den hebben geleid. De sterke verkleuring kan echter tot een groei van het aandeel met 
een taalachterstand en daardoor juist tot een verslechtering van de arbeidsmarktpositie 
hebben geleid. Het is niet op voorhand aan te geven wat de resultante van beide ontwik-
kelingen is geweest.

Tabel 4.2

Aandeel 50-plussers en vrouwen in de laag-, middelbaar en hoogopgeleide beroepsbevolking,  

1992 en 2008 (in procenten)

50-plussers vrouwen

1992 2008 toe-/afname 1992 2008 toe-/afname

basisschool 22 40 + 18 36 40  + 4
vmbo 15 29 + 14 42 43 + 1
havo, vwo, mbo 13 23 + 10 40 47 + 7
hbo, wo 14 26 + 12 39 46 + 7
totaal 14 26 + 12 40 45 + 5

Bron: cbs (ebb’92 en ’08) scp-bewerking



58

minder werk vo or l a agop geleiden?

Aandeel niet-westerse migranten blijft de komende jaren groeien onder de 
laagstopgeleiden
De komende tien tot vijftien jaar zal het aantal laagstopgeleiden in de beroepsbevolking 
blijven krimpen, doordat een groot deel van hen, 40%, momenteel al 50 jaar of ouder is. 
Het merendeel van de uitstromende ouderen zal autochtoon zijn: 90% van de 50-plus-
sers is autochtoon, tegen slechts 68% van de 50-minners. Het percentage niet-westerse 
migranten en hun kinderen in de groep laagstopgeleiden zal daardoor stijgen. Het per-
centage laagstopgeleiden met taalproblemen zal dan groeien, tenzij de taalbeheersing 
van de laagstopgeleide migranten verbetert.

Tabel 4.3

Aandeel niet-westerse migranten en hun kinderen in de laag-, middelbaar en hoogopgeleide  

beroepsbevolking, 1996 en 2008 (in procenten)a

niet-westerse migranten en hun kinderen

1996 2008 toe-/afname

basisschool 18 23 + 5
vmbo 7 12 + 5
havo, vwo, mbo 4 8 + 4
hbo, wo 4 6 + 2
totaal 6 9 + 3

a De etnische herkomst is niet bekend in de jaren voor 1996. Vanaf 2004 is er een trendbreuk 
in het opleidingsniveau van allochtonen door een wijziging in de manier waarop het cbs het 
opleidingsniveau codeert.2 Daardoor is de toename van het percentage niet-westerse migranten 
en hun kinderen onder laagopgeleiden iets onderschat, en dat onder middelbaar opgeleiden iets 
overschat.

Bron: cbs (ebb’96 en ’08) scp-bewerking

4.3 Veranderingen in de kwaliteiten van de groep laagopgeleiden

Afnemende kwaliteiten van laagopgeleiden?
Bij het in kaart brengen van de arbeidsmarktpositie van laagopgeleiden over de tijd, 
wordt meestal impliciet verondersteld dat de kwaliteiten van laagopgeleiden gelijk zijn 
gebleven, en dat een eventuele verslechtering in de arbeidsmarktpositie van laagopge-
leiden dus niet veroorzaakt kan zijn door een afname van hun kwaliteiten. Deze kunnen 
in principe echter wel degelijk zijn verminderd. Ten eerste is, zoals in paragraaf 4.3 
werd aangegeven, het aandeel niet-westerse migranten en hun kinderen toegenomen. 
Het aandeel laagopgeleiden met een taalachterstand kan daardoor zijn gestegen, met 
name onder de laagstopgeleiden, degenen met een afgeronde opleiding op ten hoogste 
basisschool niveau.
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Ten tweede was het onder vroegere generaties veel minder gebruikelijk om door te leren. 
Daardoor kunnen vroegere generaties voor een groter aandeel bestaan uit verborgen 
talenten, mensen die wel de capaciteiten hadden om door te leren, maar daar niet de 
mogelijkheid toe hadden of daar niet toe zijn gestimuleerd (Gesthuizen en Kraaykamp 
2002). Aannemende dat iemands uiteindelijke kwaliteiten na afronding van een oplei-
ding niet alleen afhangen van de gevolgde opleiding, maar ook van de aangeboren 
capaciteiten van de persoon, kunnen de kwaliteiten van vroegere generaties laagopge-
leiden wellicht groter zijn dan die van de huidige generaties laagopgeleiden (Hendricks 
en Schoelmann 2009). Onder kwaliteiten verstaan we zowel cognitieve vermogens als 
kennis en vaardigheden en de motivatie om iets te willen bereiken (prestatiemotivatie). 
Deze zijn uiteraard nauw met elkaar verbonden (bv. Neisser et al. 1996).

Ten derde is er de laatste jaren veel discussie over de kwaliteit van het onderwijs. Er 
zijn zorgen over de kwaliteit van het onderwijs in rekenen en de Nederlandse taal 
(Turkenburg en Vogels 2009). Een ander punt van zorg is de verminderde aandacht voor 
de beroepspraktijk in het vmbo en zijn voorganger, het vbo. Bij de invoering van het 
vbo, in 1992, werden de meeste praktische, beroepsgerichte vaardigheden verschoven 
naar het mbo. De reden hiervoor was dat men leerlingen breed inzetbaar wilde houden; 
men wilde voorkomen dat zij te snel een smalle, functiegerichte opleiding zouden kie-
zen en daardoor niet door zouden leren. De veralgemenisering van het voorbereidend 
beroepsonderwijs heeft bij een deel van de leerlingen echter tot motivatieproblemen 
geleid. Inmiddels zijn op beide terreinen maatregelen genomen, zoals de verplichte taal- 
en rekentoets voor studenten aan de opleiding voor leerkracht basisonderwijs, en de 
grotere aandacht voor de beroepsgerichtheid in de beroepsgerichte leerwegen van het 
vmbo (werkplekkenstructuur, leerwerktrajecten, vakcolleges) (Bronneman 2008).

Een vierde ontwikkeling waardoor de kwaliteiten van laagopgeleiden kunnen zijn 
gedaald, is de groei van het aantal zorgleerlingen. De laatste tien jaar stijgt het aantal 
leerlingen in het speciale onderwijs harder dan het totale aantal kinderen in de school-
gaande leeftijd. Hetzelfde geldt voor het aantal leerlingen met extra ondersteuning in 
het reguliere onderwijs. In 2007 was daardoor een op de zestien leerlingen een zorgleer-
ling tegen een op de twintig begin jaren negentig (Minne et al. 2009). Het is onduidelijk 
of het aantal probleemleerlingen echt aan het groeien is, bijvoorbeeld doordat de 
samenleving complexer wordt. De toename van het aantal zorgleerlingen heeft deels 
ook andere oorzaken: de nieuwe regelingen voor zorgleerlingen zijn vermoedelijk 
laagdrempeliger, er is geen maximum gesteld aan het totale beschikbare budget, en de 
definities van autisme en andere stoornissen zijn verbreed (zie voor de verschillende 
oorzaken l c t i 2006; Minne et al. 2009; Turkenburg en Vogels 2009).

Of toch gelijk blijvende kwaliteiten?
Aan de andere kant kunnen de kwaliteiten van laagopgeleiden toch grotendeels gelijk 
zijn gebleven doordat de kwaliteiten van mensen voor een belangrijk deel natuurlijk 
wel worden bepaald door het gevolgde opleidingsniveau. Opleiding vergroot iemands 
kennis en vaardigheden. Het vergroot ook iemands intelligentieniveau, tenminste zoals 
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 gemeten door intelligentietesten. Als iemand zijn of haar capaciteiten niet hoeft te 
gebruiken, bijvoorbeeld omdat hij of zij weinig onderwijs volgt, dan komen deze minder 
tot ontwikkeling.
Jongere cohorten laagopgeleiden hebben bovendien gemiddeld meer jaren opleiding 
genoten dan oudere cohorten, omdat zij vaker een niet-afgeronde opleiding op middel-
baar of hoger niveau hebben gedaan (zie tabel 4.4). Aangenomen mag worden dat zij wel 
het een en ander van die afgebroken opleiding hebben opgestoken, ondanks het feit dat 
ze geen diploma hebben behaald.
Verder zal een deel van de verborgen talenten in de oudere generaties later, via avond-
studie of volwassenenonderwijs, alsnog een vervolgopleiding hebben gedaan, zodat 
het aandeel verborgen talenten in de oudere generaties laagopgeleiden wellicht toch 
beperkter is dan men in eerste instantie zou denken.

Tabel 4.4

Aandeel van de beroepsbevolking met een afgebroken opleiding op een hoger niveau dan het huidige, 

naar hoogst behaalde opleidingsniveau en leeftijdscategorie, 2008 (in procenten)a

basisschool vmbo havo, vwo, mbo hbo of wo totaal

18-29 jaar 77 56 19 n.v.t. 24
30-39 jaar 72 37 14 n.v.t. 14
40-49 jaar 67 25 9 n.v.t. 12
50-64 jaar 64 13 7 n.v.t. 11

a Mensen die zichzelf als hoofdzakelijk scholier of student beschouwen, tellen niet mee.

Bron: cbs (ebb’08) scp-bewerking

Feitelijke veranderingen in kwaliteiten zijn lastig vast te stellen, maar aanwijzingen 
voor een verslechtering ontbreken
Het is helaas lastig vast te stellen of de kwaliteiten van laagopgeleiden wel of niet over de 
tijd zijn gewijzigd. De gegevens die er zijn, wijzen niet op een verslechtering. De meeste 
van deze gegevens zijn echter van oudere datum.
De score van Nederlandse dienstplichtigen op een standaard iq-test steeg tussen 1952 en 
1982. In andere westerse landen namen de scores op intelligentietesten van dienstplich-
tigen en andere groepen mensen ook toe tot het einde van de vorige eeuw. De stijging 
van het opleidingsniveau van de beroepsbevolking is dus mogelijk gepaard gegaan met 
een stijging van hun iq. In Nederland steeg het iq tot en met 1972 ook binnen oplei-
dingsniveaus. Het is helaas niet bekend of het iq van dienstplichtigen na 1972 ook nog 
toenam binnen dezelfde opleidingscategorieën. Voor andere landen wordt geen uitsplit-
sing naar opleidingsniveau gegeven (Flynn 1987). Het laatste decennium zijn de scores op 
iq-testen wellicht gelijk gebleven (Sundet et al. 2004).
Opvallend genoeg steeg de score vooral op testonderdelen die samenhangen met 
abstract en logisch redeneren (fluid intelligence) (Blair 2006). Dit vermogen is deels aan-
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geboren (Toga en Thompson 2005), en zou dus minder afhankelijk moeten zijn van het 
genoten onderwijsniveau. Bij testonderdelen die gaan over de kennis die mensen in de 
loop van de tijd vergaren, en die dus sterker met het gevolgde onderwijs samenhangen, 
zoals woordenschat en feitenkennis (crystallized intelligence) is de stijging veel kleiner, 
terwijl daar juist eerder een groei verwacht had mogen worden vanwege het gestegen 
opleidingsniveau van de bevolking.
Het is onduidelijk wat de oorzaak is van de stijging van de scores op intelligentietesten 
van dienstplichtingen en andere groepen mensen in de vorige eeuw (Neisser et al. 1996; 
Neisser 1997). Is het te danken aan betere voeding en hygiëne? Of is het te danken aan het 
feit dat ouders tegenwoordig beter opgeleid zijn en kleinere gezinnen hebben, waardoor 
ze meer tijd en aandacht besteden aan de intellectuele ontwikkeling van hun kinderen? 
Of is de oorzaak wellicht dat jongere generaties veel meer met visuele media geconfron-
teerd worden (televisie, computer) en daardoor beter zijn geworden in visuele analyse: 
de onderdelen van iq-testen waarop de scores het sterkste gestegen zijn?
De oorzaken zijn niet bekend, maar in ieder geval duidt de stijging van het iq van 
Nederlandse dienstplichtigen tussen 1952 en 1972 er niet op dat de kwaliteiten van laag-
opgeleiden toentertijd zijn afgenomen.

Het International Adult Literacy Survey (i a l s) uit 1994 bevat Nederlandse gegevens van 
wat recentere datum over de kennis en vaardigheden van mensen. Dit onderzoek liet 
zien dat ouderen van 46-55 jaar minder goed zijn in het begrijpen van informatie uit 
formulieren en andere documenten dan jongeren van 16-25 jaar. Het gaat hierbij om 
een vergelijking van de totale groepen, dus zonder uitsplitsing naar opleidingsniveau. 
Ouderen scoren ook slechter dan jongeren als de vergelijking wordt beperkt tot mensen 
met ten minste een mbo-opleiding (Houtkoop 1999). Helaas zijn ouderen en jongeren 
met een laag opleidingsniveau in dit onderzoek niet met elkaar vergeleken.
In een aantal andere landen is dat wel gedaan (Noorwegen, Canada, Verenigde Staten, 
Zwitserland, Italië en Bermuda), zowel voor het i a l s als voor zijn opvolger van recentere 
datum, het a l l uit 2003. Oudere laagopgeleiden (56-65 jaar) bleken in die landen iets 
slechter te zijn dan jongere laagopgeleiden (26-35 jaar) in het begrijpen van teksten, met 
uitzondering van de Verenigde Staten (Statistics Canada en oecd 2005).

Een onderzoek uit 2000, daarentegen (Gesthuizen en Kraaykamp 2002) vond dat oudere 
laagopgeleiden juist beter scoorden op woordkennis dan jongere (30-40 jaar). Het ging 
dan om een set van twaalf woorden. De onderzoekers melden echter dat sommige woor-
den in het verleden wellicht meer werden gebruikt dan tegenwoordig. Bovendien meet 
dit onderzoek een veel beperkter aspect van het taalbegrip dan het i a l s.

Een onderzoek met gegevens uit schooltoetsen uit de jaren negentig leverde geen een-
duidig beeld op. In dit onderzoek werden de kennis en vaardigheden vergeleken van 
Nederlandse jongeren die in 1989, 1993 of 1999 aan hun opleiding in het voortgezet 
onderwijs begonnen. Laagopgeleide jongeren uit 1999 haalden in hun derde leerjaar 
vrijwel dezelfde scores op wiskunde en taal als jongeren uit 1989 en 1993. De scores op 
algemene vaardigheden basisvorming (ordenen, samenvatten, samenwerken, mening 
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vormen e.d.) waren daarentegen wat lager (Kuyper en Van der Werf 2007). De inhoud 
van de testen is echter gewijzigd, waardoor het de vraag is of de scores vergelijkbaar zijn, 
ondanks correcties die erop zijn doorgevoerd (Borghans et al. 2008).

Al met al wijzen de hiervoor genoemde gegevens niet op een verslechtering van de kwa-
liteiten van laagopgeleiden. Toch lijkt het onvermijdelijk dat de kwaliteiten van vooral de 
laagstopgeleide groep, met basisschoolniveau, gaan verslechteren. Het niet behalen van 
een diploma van het voortgezet onderwijs is tegenwoordig namelijk vrij ongebruikelijk: 
in 2008 had slechts 5% van de 18-29-jarigen een opleiding op basisschoolniveau tegen 
10% in 1992 (exclusief scholieren/studenten). Daardoor zal het percentage verborgen 
talenten in deze groep vermoedelijk toch steeds verder dalen.

4.4 Conclusies

Het aantal laagopgeleiden in de beroepsbevolking is de afgelopen vijftien jaar sterk 
gedaald, doordat het steeds gebruikelijker is geworden om door te leren na het voort-
gezet onderwijs. Hierdoor is de samenstelling van de groep laagstopgeleiden, met 
basisschool, veranderd: het aandeel 50-plussers is onder hen sterker gestegen dan onder 
de totale beroepsbevolking en bedraagt inmiddels 40%.
Het aandeel niet-westerse migranten en hun kinderen is in deze groep ook hoog 
(23%) en is de afgelopen zestien jaar duidelijk toegenomen. Doordat deze groep vaak 
problemen heeft met het Nederlands, kan het aandeel laagstopgeleiden met een taalach-
terstand zijn toegenomen.
Er zijn verder geen aanwijzingen dat de kwaliteiten van laagopgeleiden (iq , taalbegrip, 
wiskunde) de afgelopen decennia zijn verminderd. Onder de laagstopgeleiden lijkt een 
verslechtering echter onvermijdelijk. Aangezien het steeds ongebruikelijker wordt om 
geen diploma van het voortgezet onderwijs te hebben, zal het percentage verborgen 
talenten in deze groep vermoedelijk toch dalen.

Noten

1 Bron: cbs (ebb’08) scp-bewerking. 
2 Tot en met 2003 werd het opleidingsniveau na afloop van het interview gecodeerd aan de hand 

van de antwoorden die door de interviewer geregistreerd waren. Vanaf 2004 wordt het oplei-
dingsniveau tijdens het interview vastgesteld met behulp van algoritmen. Dit heeft onder niet-
westerse migranten en hun kinderen geleid tot een afname van het aantal laagopgeleiden en een 
toename van het aantal middelbaar opgeleiden (Turkenburg en Gijsberts 2007).
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5 Veranderingen in de arbeidsmarktpositie van 
laagopgeleiden

Dit hoofdstuk laat zien hoe de arbeidsmarktpositie van laagopgeleiden zich de afgelo-
pen vijftien jaar heeft ontwikkeld. Er worden verschillende indicatoren gebruikt, die 
uiteenvallen in drie clusters. De indicatoren uit het eerste cluster geven inzicht in de 
mate waarin laagopgeleiden deelnemen op de arbeidsmarkt. Het gaat om de aspecten 
brutoparticipatiegraad, oftewel het percentage dat werk heeft of daar actief naar zoekt, 
en werkloosheid. Het tweede cluster geeft informatie over de financiële opbrengsten 
van werk. Het bestaat uit één aspect, uurloon. Het derde cluster laat zien wat de baan-
kwaliteit is. Hiertoe behoren de indicatoren beroepsniveau, baanomvang en type 
contractvorm (vast vs. flexibel/tijdelijk). Uurloon kan ook als een aspect van de baan-
kwaliteit worden gezien, maar wordt hier als een zelfstandig onderwerp behandeld.

De gegevens in dit hoofdstuk zijn afkomstig uit de Enquête beroepsbevolking van het 
cbs, tenzij anders aangegeven. Er worden uitsplitsingen gemaakt naar geslacht en 
leeftijd als er opvallende verschillen zijn op dit vlak. De volgende leeftijdscategorieën 
worden onderscheiden: 18-29 jaar, 30-39 jaar, 40-49 jaar en 50-64 jaar.
Uitsplitsingen naar herkomst zijn helaas minder goed te maken. Er zijn geen gegevens 
naar herkomst in de ebb over de jaren vóór 1996. Vanaf 2004 is er een trendbreuk in de 
wijze van coderen van het opleidingsniveau, waardoor het opleidingsniveau van niet-
westerse migranten en hun kinderen hoger wordt ingeschat dan voorheen. Hierdoor 
zijn de gegevens voor en na 2004 niet zo goed met elkaar vergelijkbaar. We beperken ons 
er daarom toe aan te geven of eventuele verschuivingen in de arbeidsmarktpositie van 
laagopgeleiden zich ook voordoen onder uitsluitend autochtone Nederlanders.

5.1 Mate van deelname op de arbeidsmarkt

5.1.1 Brutoparticipatiegraad

De brutoparticipatie van laagopgeleiden ligt lager dan gemiddeld
Laagopgeleiden hebben een lagere brutoparticipatie dan gemiddeld (zie tabel 5.1). Voor-
al de laagstopgeleiden onder hen nemen veel minder vaak deel: van hen is slechts 53% 
werkzaam of actief op zoek naar werk, tegen 81% van alle Nederlanders in de leeftijd van 
18-64 jaar. Onder de vmbo’ers ligt de brutoparticipatiegraad op 71%.

De lagere deelname ligt onder meer aan gezondheids- en sociaal-culturele 
verschillen
De geringere brutoparticipatie van laagopgeleiden ligt onder meer aan het feit dat zij 
vaker dan gemiddeld gezondheidsproblemen hebben en is daarmee deels lastig te ver-
mijden: gezondheidsproblemen bemoeilijken immers deelname aan de arbeidsmarkt. 
Vooral onder degenen met een opleiding op ten hoogste basisschoolniveau komen dat 
soort problemen vaak voor: 19% van hen is niet actief op de arbeidsmarkt én zegt dat de 
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term ‘arbeidsongeschikt’ het beste bij hen past. In de andere opleidingscategorieën is 
het aandeel dat niet deelneemt en zichzelf arbeidsongeschikt noemt duidelijk lager, te 
weten 8% (vmbo), 4% (mbo) respectievelijk 2% (hbo/wo).1

Een andere oorzaak voor de geringere brutodeelname vormen de sociaal-culturele 
verschillen. Laagopgeleiden hebben traditionelere opvattingen over de gewenste taak-
verdeling tussen mannen en vrouwen dan middelbaar en hoger opgeleiden. Hierdoor 
stoppen laagopgeleide vrouwen verhoudingsgewijs vaak met werken na de geboorte van 
een kind (Cloïn (in voorbereiding); Steenvoorden 2008).

Gezondheid en de aanwezigheid van kinderen zijn echter niet de enige twee oorzaken 
van de geringere participatie, want laagopgeleide vrouwen zonder kinderen die zich-
zelf niet arbeidsongeschikt vinden nemen ook minder vaak deel dan gemiddeld, zij het 
dat hun achterstand wel kleiner is. Hetzelfde geldt voor mannen met een opleiding op 
basisschoolniveau die volgens henzelf niet arbeidsongeschikt zijn (zie figuur 5.1). Vmbo-
mannen zonder gezondheidsproblemen hebben daarentegen een nauwelijks geringere 
brutoparticipatiegraad dan gemiddeld. Andere mogelijke oorzaken voor de geringere 
deelname van de twee eerstgenoemde groepen zijn dat betaald werk hen financieel te 
weinig oplevert (Cloïn (in voorbereiding)), dat de voor hen beschikbare banen niet erg 
aantrekkelijk zijn of dat zij zich uit ontmoediging hebben teruggetrokken uit de arbeids-
markt.

Tabel 5.1

Aandeel laag-, middelbaar en hoogopgeleiden in de leeftijd van 18 tot en met 64 jaar dat werk heeft of 

zoekt voor ten minste één uur per week, 1992-2008 (in procenten)a

 1992 2000 2008 toe- / afname 1992-2008

basisschool 46 50 53  + 7
vmbo 65 67 71 + 6
havo/vwo/mbo 79 83 84 + 5
hbo/wo 86 89 90 + 4
totaal 71 77 81 + 10

a Mensen die zichzelf als hoofdzakelijk scholier of student beschouwen, tellen niet mee.

Bron: cbs (ebb’92, ’00 en ’08) scp-bewerking
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Figuur 5.1
Aandeel niet-arbeidsongeschikte kinderloze vrouwen en aandeel niet-arbeidsongeschikte mannen 
dat werk heeft of daar actief naar zoekt, 2008 (in procenten)a
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a Exclusief scholieren/studenten. De cijfers hebben alleen betrekking op mensen van 18-64 jaar.

Bron: cbs (ebb’08) scp-bewerking

De brutoparticipatiegraad van laagopgeleiden steeg de afgelopen vijftien jaar, 
maar de achterstand op hoogopgeleiden bleef gelijk
De deelname van laagopgeleiden aan de arbeidsmarkt groeide de afgelopen vijftien jaar 
(zie tabel 5.1). Hun arbeidsmarktpositie is in dit opzicht dus verbeterd. De participatie 
onder middelbaar en hoger opgeleiden steeg in dit tijdvak vrijwel evenveel. Daardoor 
bleven de verschillen in participatie naar opleidingsniveau vrijwel gelijk.
Op alle opleidingsniveaus is de gestegen deelname te danken aan het feit dat vrouwen en 
ouderen vaker participeren dan voorheen. Dit komt deels door het gestegen opleidings-
niveau van deze groepen: mensen met een hoger opleidingsniveau zijn vaker actief op de 
arbeidsmarkt dan gemiddeld (Deelen en Van Vuuren 2009; Euwals et al. 2007). Het komt 
deels ook door culturele veranderingen: het is veel gebruikelijker geworden dat vrouwen 
blijven werken na de geboorte van een kind (bv. Cloïn en Souren 2008). Institutionele 
veranderingen hebben eveneens een belangrijke rol gespeeld. Zo zijn de voorzieningen 
voor kinderopvang verbeterd en zijn de mogelijkheden voor vervroegde uittreding van 
ouderen via v u t/prepensioen, w w en wao/w i a sterk ingeperkt.
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5.1.2 Werkloosheid

Een klein deel van de participanten op de arbeidsmarkt heeft geen werk, terwijl zij daar 
wel actief naar zoeken. De afgelopen jaren lag dit werkloosheidspercentage op 3% tot 
5%, afhankelijk van de stand van de conjunctuur.2

Laagopgeleiden zijn vaker werkloos dan gemiddeld
Laagopgeleiden hebben een duidelijk hoger risico op werkloosheid dan gemiddeld (zie 
figuur 5.2). Zij zijn dus niet alleen minder vaak actief op de arbeidsmarkt, maar slagen er 
ook minder vaak in om werk te vinden als zij zich wel melden.
De werkloosheid onder laagopgeleiden is, net als bij middelbaar en hoger opgeleiden, 
sterk afhankelijk van de conjunctuur. Tijdens de hoogconjunctuur van de jaren 1999-2001 
was slechts een beperkt deel van hen werkloos: 3% tot 4% van degenen met een vmbo-
opleiding en 5% tot 6% van degenen met een opleiding op basisschoolniveau. Op het 
dieptepunt van de vorige recessie, in 2004-2005, was dit bijna verdubbeld tot 6% (vmbo), 
respectievelijk 10% (basisschool).

De werkloosheid onder laagopgeleiden daalde de afgelopen vijftien jaar
De werkloosheid onder laagopgeleiden kromp de afgelopen vijftien jaar (zie figuur 5.2): 
tijdens het dieptepunt van de vorige neergang, in 2004-2005, zat een kleiner deel van 
hen zonder werk dan tijdens het dieptepunt van de neergang daarvoor, die van 1994-
1995. Dat is opmerkelijk, want in de eerstgenoemde periode nam de werkgelegenheid af 
met gemiddeld -0,7% per jaar, terwijl zij tijdens de neergang van de jaren negentig licht 
bleef groeien met gemiddeld +0,6% per jaar. Mogelijk is de werkloosheid onder laag-
opgeleiden gekrompen doordat de bevolking in de werkzame leeftijd nu minder sterk 
groeide dan toen (cbs 2010c).

De verschillen met hoogopgeleiden bleven gelijk
De werkloosheid onder hoger opgeleiden kromp de afgelopen vijftien jaar eveneens (zie 
figuur 5.2). Daardoor bleven laagopgeleiden ongeveer twee (vmbo) tot drie keer (basis-
school) zo vaak werkloos als hoogopgeleiden.
Middelbaar opgeleiden waren in de periode 2004-2005 eveneens minder vaak werkloos 
dan in 1994-1995, maar onder hen was de afname minder groot. Daardoor groeide hun 
achterstand op hoogopgeleiden in die jaren, terwijl hij in de jaren daarvoor juist vrijwel 
nihil was geworden.
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Figuur 5.2
Aandeel laag-, middelbaar en hoogopgeleiden in de leeftijd van 18 tot en met 64 jaar dat werkloos is, 
1992-2008 (in procenten)a, b
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a De weegfactor van de ebb is veranderd in 1996 en 2007. De gegevens over 1996 en 2007 zijn zowel 
met de oude als de nieuwe weegfactor berekend.

b Exclusief scholieren/studenten.

Bron: cbs (ebb’92-’08) scp-bewerking

Door de huidige recessie stijgt de werkloosheid onder laagopgeleiden weer flink. Het 
recentste cijfer is een werkloosheidspercentage van 6% voor alle laagopgeleiden samen 
(vierde kwartaal van 2009, niet seizoengecorrigeerde cijfers, Eurostat 2010b). Dat cijfer 
zal nog verder toenemen, maar blijft waarschijnlijk wel lager dan tijdens de neergang 
van 1994-1995, want het werkloosheidspercentage onder de totale beroepsbevolking was 
toen hoger dan het cijfer (cpb 2010) dat nu voorspeld wordt.

5.1.3 Ontwikkelingen onder vrouwen en mannen

De participatie van laagopgeleiden op de arbeidsmarkt heeft zich de afgelopen vijftien 
jaar dus gunstig ontwikkeld: de brutoparticipatiegraad is gestegen en tegelijkertijd is de 
werkloosheid gedaald. Bovendien doet Nederland het op deze aspecten goed in verge-
lijking met andere Europese landen. Tot nu toe hadden in deze eeuw niet meer dan drie 
Europese landen een hogere brutodeelname, respectievelijk een lagere werkloosheid 
onder laagopgeleiden. Bij de brutoparticipatiegraad waren dit IJsland, Portugal en Dene-
marken (Eurostat 2010a). Bij de werkloosheid waren dit afwisselend Noorwegen, IJsland, 
Denemarken, Zwitserland en Cyprus (Eurostat 2010b). Ook wat betreft de totale beroeps-
bevolking neemt Nederland een koppositie in op deze aspecten.
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De verbeteringen in brutoparticipatie beperken zich tot vrouwen en oudere 
mannen en die in werkloosheid tot vrouwen
Wel deden de verbeteringen op bovengenoemd vlak zich slechts voor onder een deel van 
de laagopgeleiden: de vrouwen en de oudere mannen in de leeftijd van 50-64 jaar. De 
stijging van de brutoparticipatiegraad deed zich voor onder zowel vrouwen als oudere 
mannen. De werkloosheid daalde onder vrouwen. Alleen in de jongste groep laagop-
geleide vrouwen (18-29 jaar) kromp zij niet, maar bleef zij vrijwel gelijk, net als bij de 
oudere mannen met een laag opleidingsniveau. Ondanks het feit dat de positie van man-
nen niet verbeterde en die van vrouwen wel, heeft de grootste groep laagopgeleiden, 
de mannen met een vmbo-opleiding, nog steeds een betere arbeidsmarktpositie dan 
vrouwen met dezelfde opleiding. Onder degenen met basisschool is de achterstand van 
vrouwen wel deels verdwenen: in 2007 en 2008 waren zij iets minder vaak werkloos dan 
mannen, maar hun brutoparticipatie is nog wel veel lager.
Op de middelbare en hogere opleidingsniveaus beperkten de verbeteringen zich ook 
grotendeels tot deze groepen. Wel nam brutoparticipatie daar onder vrouwen sterker 
toe, waardoor de achterstand van laagopgeleide vrouwen groeide (zie ook Gesthuizen 
2008). Onder oudere mannen namen de verschillen in brutodeelname niet toe, omdat 
de deelname op alle opleidingsniveaus vrijwel even sterk groeide. De achterstand in 
werkloosheid van laagopgeleide op middelbaar opgeleide oudere mannen werd zelfs 
kleiner, doordat de laatsten tegenwoordig vaker werkloos zijn dan vroeger en hun laag-
opgeleide leeftijdsgenoten niet.

5.1.4 Ontwikkelingen onder jongeren

De brutoparticipatiegraad onder jongere laagopgeleide mannen is gedaald
In de jongste leeftijdsgroep van laagopgeleiden (18-29 jaar) steeg de brutoparticipatie 
van vrouwen, zoals hiervoor reeds genoemd. Bij de mannen was er echter sprake van 
verslechtering: hun brutoparticipatiegraad nam de laatste jaren juist af (zie figuur 5.3). 
Dit betekent dat zij dus vaker dan voorheen geen werk hebben en daar ook niet naar 
zoeken. Dat geldt ook voor uitsluitend autochtone mannen. Hetzelfde verschijnsel doet 
zich overigens voor bij de twee leeftijdscategorieën erboven, 30-39 jaar (zie figuur 5.4) 
en 40-49 jaar (niet in een figuur) en bij jongere mannen met een middelbaar opleidings-
niveau (zie figuur 5.3 en figuur 5.4), zij het dat de deelname van de laatsten na afloop van 
de recessie van 2004-2005 weer groeide.
Het is niet zeker wat de oorzaak van deze achteruitgang is; hier kunnen meerdere 
oorzaken voor zijn. De eerste is dat de arbeidsdeelname van mensen met een arbeids-
ongeschiktheidsuitkering sinds 2004 is afgenomen (Jehoel-Gijsbers 2010). Mogelijk zijn 
werkgevers huiveriger geworden voor het aannemen van arbeidsongeschikten doordat 
zij meer (financiële) verantwoordelijkheid hebben gekregen voor re-integratie van ziek 
personeel. Dit kan de deelname van laagopgeleide mannen hebben verlaagd, want een 
groot deel van de niet-deelnemende laagopgeleide mannen (40%-60%) geeft aan dat de 
beschrijving ‘arbeidsongeschikt’ het beste bij hen past.
Ten tweede kan ook de toegenomen instroom in de Wajong wellicht debet zijn aan de 
gestegen niet-participatie van laagopgeleide jonge mannen: de instroom in de Wajong 
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steeg tussen 2001 en 2006 namelijk het sterkst onder jonge mannen (Ferber et al. 2010). 
Helaas is in voornoemde rapportage geen uitsplitsing naar opleidingsniveau gemaakt.
Een derde mogelijke oorzaak is de economische neergang van 2002-2005, in combina-
tie met het feit dat mensen minder snel dan vroeger aanspraak kunnen maken op een 
uitkering (w w, bijstand). De laatste tien jaar is het percentage mannelijke werklozen 
zonder registratie bij u w v w er kbedrijf gestegen (cbs 2010d, 2010e) en dat wijst erop 
dat het percentage zonder uitkering is toegenomen want voor een uitkering is registratie 
verplicht. Als mensen geen uitkering hebben, zijn ze niet verplicht om te solliciteren. 
Wellicht wendt een deel van degenen zonder sollicitatieplicht zich – al dan niet tijdelijk – 
af van de arbeidsmarkt als zij enige tijd zonder succes naar een baan hebben gezocht. Of 
dit inderdaad het geval is, is helaas niet bekend. Daarnaast zal meespelen dat een deel 
van de jonge mannen bij hoge werkloosheid stopt met het zoeken van werk omdat ze van 
plan zijn later in het jaar een opleiding te gaan volgen (Ewalds 2009). Wellicht deden zij 
dat vroeger minder vaak.

Figuur 5.3
Aandeel laag-, middelbaar en hoogopgeleide mannen in de leeftijd van 18 tot en met 29 jaar dat werk 
heeft of zoekt, 1992-2008 (in procenten)a, b
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a De weegfactor van de ebb is veranderd in 1996 en 2007. De gegevens over 1996 en 2007 zijn zowel 
met de oude als de nieuwe weegfactor berekend.

b Exclusief scholieren/studenten.

Bron: cbs (ebb’92-’08) scp-bewerking

Onder de laagstopgeleide mannen lijkt de daling van de brutoparticipatiegraad zich ech-
ter al te hebben ingezet vóór 2002. Mogelijk spelen bij deze groep meer oorzaken mee, 
zoals een verandering in de samenstelling van de groep. Het aandeel jongeren zonder 
diploma van het voortgezet onderwijs is de afgelopen jaren sterk gedaald, van 10% in 
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1992 naar 5% in 2008, en daardoor is hun samenstelling wellicht ongunstiger geworden. 
Wellicht bestaat de groep laagstopgeleide mannen tegenwoordig voor een steeds groter 
deel uit jongeren voor wie regulier werk gewoonweg te hoog gegrepen is of die zodanig 
veel andere problemen hebben dat betaald werk ver uit zicht is.

Figuur 5.4
Aandeel laag-, middelbaar en hoogopgeleide mannen in de leeftijd van 30 tot en met 39 jaar dat werk 
heeft of zoekt, 1992-2008 (in procenten)a, b
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a De weegfactor van de ebb is veranderd in 1996 en 2007. De gegevens over 1996 en 2007 zijn zowel 
met de oude als de nieuwe weegfactor berekend.

b Exclusief scholieren/studenten.

Bron: cbs (ebb’92-’08) scp-bewerking

De werkloosheid onder jonge laagopgeleiden veranderde niet fundamenteel
Het risico op werkloosheid van jonge laagopgeleiden lag tijdens de neergang van 2004-
2005 op vrijwel hetzelfde niveau als tijdens de neergang van 1994-1995. Dit geldt voor 
zowel mannen als vrouwen.

Achterstand op jongere hoogopgeleiden is toegenomen, die op middelbaar 
opgeleiden niet
De achterstand in brutoparticipatie en werkloosheid op jonge middelbaar opgeleiden 
bleef gelijk, doordat de ontwikkelingen in deze groep vrijwel hetzelfde waren. Het 
verschil met jongere hoogopgeleiden groeide daarentegen wel. Onder mannen werden 
zowel de verschillen in brutoparticipatie als de verschillen in werkloosheid groter. De 
brutodeelname van jonge hoogopgeleide mannen daalde namelijk niet (zie figuur 5.3) 
en hun risico op werkloosheid was in 2004-2005 lager dan in 1994-1995, terwijl het werk-
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loosheidsniveau onder hun laag- en middelbaar opgeleide leeftijdsgenoten in beide 
perioden vrijwel gelijk was. Onder jonge vrouwen namen alleen de verschillen in werk-
loosheid toe, conform de ontwikkelingen onder jonge mannen.

5.2 Lonen

Deelname aan de arbeidsmarkt en werkloosheid zijn belangrijke indicatoren voor de 
sterkte van de arbeidsmarktpositie van laagopgeleiden, maar zeggen op zichzelf nog 
niet voldoende. Belangrijk is ook hoe het met hun inkomsten uit werk staat, met andere 
woorden, wat hun arbeid de werkgever waard is. We beperken ons hier tot de ontwikke-
ling van de inkomsten uit dienstverband, dus de lonen van werknemers. Gegevens over 
de inkomsten van zelfstandigen uitgesplitst naar opleidingsniveau zijn er, voor zover ons 
bekend, niet.
Helaas zijn goede loongegevens naar opleidingsniveau maar voor een beperkt aantal 
jaren beschikbaar. Het cbs voert op onregelmatige basis een loonstructuuronderzoek 
(l so) uit, waarin loongegevens naar opleidingsniveau bij elkaar worden gebracht. Het 
recentste l so dateert van 2002. Eerdere l so’s werden gehouden in 1979, 1985, 1989 en 
1995-1997. Omdat de wijze van dataverzameling voor het loonstructuuronderzoek is 
gewijzigd in 1995, zijn de gegevens uit 1989 en eerder niet goed vergelijkbaar met die 
vanaf 1995.3 Daarom worden hier alleen de l so -gegevens van 1995 en later gebruikt.4 
Het l so -bestand bevat gegevens over zo’n 40.000 tot 80.000 banen, afhankelijk van de 
precieze meting.

De cijfers uit het l so zijn aangevuld met gegevens uit loonbestanden van het onder-
zoeksinstituut seo over de jaren 2001 en 2004. Deze loonbestanden zijn uit dezelfde 
bronnen opgebouwd als het l so. Het loon is echter anders gedefinieerd: in het 
seo-bestand tellen eenmalige beloningen, exclusief overwerk, wel mee, en in het 
l so -bestand niet. De lonen uit de seo-bestanden liggen daardoor hoger dan die uit de 
l so -bestanden. Van de seo-bestanden zijn alleen de gepubliceerde gegevens beschik-
baar (zie Heyma et al. 2004; Berkhout et al. 2006). Nadere uitsplitsingen naar geslacht en 
leeftijd zijn daardoor niet te maken, en helaas is er ook geen onderscheid mogelijk tus-
sen vmbo’ers en personen met alleen basisschool. De gegevens uit beide bestanden zijn 
inclusief de lonen van scholieren en studenten met een bijbaan, in tegenstelling tot de 
andere gegevens in dit rapport.

De uurlonen van laagopgeleiden zijn lager dan gemiddeld
Laagopgeleiden hebben een duidelijk lager uurloon dan middelbaar en vooral hoger 
opgeleiden (zie tabel 5.2). De bruto-uurlonen van vmbo’ers en personen met een oplei-
ding op basisschoolniveau zijn daarentegen vrijwel gelijk aan elkaar.
Personen met een opleiding op basisschoolniveau zijn gemiddeld echter ouder. Als 
gecorrigeerd wordt voor verschillen in samenstelling naar leeftijd en geslacht, dan levert 
het afronden van een vmbo-opleiding wel degelijk iets meer op (Corpeleijn 2005).
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De reële bruto-uurlonen van laagopgeleiden stegen matig, maar lijken achter te 
blijven bij die van hoogopgeleiden
De bruto-uurlonen van laagopgeleiden stegen tussen 1995 en 2004 matig na correctie 
voor de inflatie. Hetzelfde geldt voor middelbaar opgeleiden. Onder hoogopgeleiden 
groeide het uurloon volgens de l so -bestanden tussen 1995 en 2002 meer, en volgens 
de seo-bestanden tussen 2001 en 2004 minder. Mogelijk heeft de sterkere loongroei 
van hoogopgeleiden uit de l so -bestanden zich dus vooral vóór 2001 voorgedaan. In 
ieder geval waren de loonverschillen tussen hoogopgeleiden enerzijds, en laag- en mid-
delbaar opgeleiden anderzijds in 2002 groter dan in de jaren 1995, 1996 en 1997 (zie ook 
Corpeleijn 2005; cpb 2008; Jacobs en Webbink 2006). Tussen 2001 en 2004 lijken de 
loonverschillen weer wat te zijn afgenomen.
Of dat ook echt zo is, is helaas niet goed vast te stellen, want de uurlonen uit 2001 en 
2004 zijn inclusief eenmalige beloningen zoals bonussen, en die van 1995-2002 niet. We 
weten daardoor niet zeker of de verschillen in basissalaris zijn afgenomen, of alleen de 
verschillen in eenmalige bonussen. In ieder geval lijkt de loonverschillen tussen laag- en 
hoogopgeleiden in de jaren 2001-2004 niet verder te zijn gegroeid.

Tabel 5.2

Gemiddeld reëel bruto-uurloon van laag-, middelbaar en hoogopgeleiden (in guldens van 1990), en 

gemiddelde jaarlijkse groei (in procenten)

loon volgens lso
(uurloon exclusief eenmalige  
beloningen en overwerk)a

loon volgens seo
(uurloon inclusief eenmalige  
beloningen en exclusief overwerk)b

 

gemiddelde 
over 1995-
1997 2002

gem. jaarlijkse 
groei 1995/1996/
1997-2002 (in %) 2001 2004

gem. jaarlijkse groei 
2001-2004 (in %)

basisschool plus 

vmboc 23 25 +2,1
basisschool 18 19 +1,0
vmbo 19 19 +0,4

havo/vwo/mbo 22 23 +0,9 29 30 +1,4
hbo/wo 31 34 +1,6 43 44 +0,7

a Het loonstructuuronderzoek (l so) bevat gegevens over alle werknemers in de leeftijd van 18-64 
jaar die ten minste acht uur per week werken.

b De bestanden van onderzoeksinstituut seo bevatten gegevens over alle werknemers in de leeftijd 
van 15-64 jaar, exclusief wsw ’ers en personen met een id-baan.

c In de seo-publicaties is geen onderscheid gemaakt tussen vmbo’ers en personen met een 
opleiding op basisschoolniveau. De l so-bestanden maken dat onderscheid wel.

Bron: l so-bestanden: cbs (l so’95-’02) cpb-bewerking; seo-bestanden: Heyma et al. (2004); 
Berkhout et al. (2006)
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De grotere stijging van het uurloon van hoogopgeleiden tussen 1995/1996/1997 enerzijds 
en 2002 anderzijds heeft mogelijk als oorzaak dat de vraag naar hun arbeid destijds ster-
ker steeg dan het aanbod (vgl. hoofdstuk 3 en 4). Onder mbo’ers overtrof de groei van de 
vraag toen ook de toename van het aanbod, maar wellicht kon dat tekort makkelijker 
worden ingevuld door vmbo’ers die nog bezig waren met een mbo-opleiding of hoogop-
geleiden met een verkeerde opleidingsrichting voor de groeibanen op hoger niveau. Een 
andere mogelijke verklaring voor de grote stijging van het uurloon van hoogopgeleiden 
is dat hoogopgeleiden hun betere onderhandelingspositie vaker weten te verzilveren 
doordat zij gemiddeld vaker van baan of functie veranderen. In de oudste leeftijdsgroep 
(50-64 jaar), waar de mobiliteit beperkt is, groeiden de loonverschillen tussen laag- en 
hoogopgeleiden tussen 1995/1996/1997 enerzijds en 2002 anderzijds vrijwel niet.

5.2.1 Ontwikkelingen onder vrouwen en mannen

De groei van de loonverschillen tussen 1995/1996/1997 enerzijds en 2002 anderzijds deed 
zich vooral voor onder vrouwen (zie ook Corpeleijn 2005). Een alternatieve verklaring 
voor de gestegen loonverschillen is daarom dat huidige generaties hoogopgeleide vrou-
wen wellicht vaker een hooggeschoolde baan nastreven dan vroegere generaties, en 
daar ook vaker voor in aanmerking komen, omdat zij hun loopbaan in het algemeen niet 
meer onderbreken bij de geboorte van een kind.

5.2.2 Ontwikkelingen onder jongeren

Helaas is niet in kaart te brengen wat de ontwikkelingen in de jongste leeftijdsgroep zijn 
geweest. De loongegevens over deze groep zijn namelijk inclusief de gegevens van stu-
denten/scholieren met een bijbaan, en dergelijke bijbanen zijn tussen 1997 en 2002 veel 
gebruikelijker geworden (Corpeleijn 2005). Dat drukte de loonontwikkeling onder laag- 
en middelbaar opgeleiden in de jongste leeftijdsgroep.

5.3 Baankwaliteit

Het is voor werkenden uiteraard niet alleen van belang hoeveel inkomsten hun werk hen 
oplevert, maar ook wat hun baankwaliteit is. Baankwaliteit is hier gemeten aan de hand 
van drie aspecten, namelijk het niveau van de baan, de omvang van de baan en het type 
contract. We kijken naar het aandeel met een beroep onder (of juist boven) hun oplei-
dingsniveau, met een kleine baan (< 12 uur per week), en met een flexibel of kort tijdelijk 
contract (< 1 jaar). Idealiter hadden we het aandeel met een kleine baan dat geen grotere 
baan kan krijgen, oftewel het aandeel gedwongen parttimers, in kaart gebracht. De ont-
wikkeling daarin is echter niet bekend.

5.3.1 Beroepsniveau

Tabel 5.3 laat zien welk deel van de werkenden een beroep heeft onder of juist boven hun 
opleidingsniveau. Mensen met ten hoogste basisschool kunnen uiteraard geen beroep 
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hebben onder hun niveau en hoogopgeleiden geen erboven. De gegevens hebben 
betrekking op alle werkenden, dus inclusief zelfstandigen.

Het beroepsniveau van laagopgeleiden ligt iets hoger dan hun opleidingsniveau
Laagopgeleiden werken vaker boven hun niveau dan eronder, wat niet verwonderlijk is, 
want de mogelijkheden voor een baan onder hun niveau zijn natuurlijk beperkt. Hun 
beroepsniveau ligt daardoor gemiddeld genomen iets hoger dan hun opleidingsniveau. 
Vooral mensen met alleen basisschool hebben vaak een hogere beroep dan waarvoor zij 
zijn opgeleid, meestal is dat dan een vmbo-beroep. Veel van degenen met basisschool 
hebben een vmbo-opleiding gevolgd, maar daar geen diploma van gehaald (68%).

Het beroepsniveau van laagopgeleiden daalde de afgelopen decennia
Het beroepsniveau van laagopgeleiden is sinds 1990 afgenomen: de laagstopgeleiden 
onder hen werken minder vaak op vmbo-niveau of hoger dan vroeger en de vmbo’ers 
hebben vaker dan voorheen een beroep op elementair niveau (zie tabel 3.2). Dat komt 
waarschijnlijk doordat zij tegenwoordig op een lager beroepsniveau instromen op de 
arbeidsmarkt dan vroeger, want het beroepsniveau van de jongste leeftijdscategorie is 
ook gedaald. Verder zijn er wellicht minder mogelijkheden voor doorstroom naar een 
wat hogere functie later in de loopbaan.5 
Het gedaalde beroepsniveau van laagopgeleiden is mogelijk veroorzaakt door de afname 
van het aantal vmbo-banen en de stijging van het aantal elementaire banen in de afgelo-
pen decennia. De daling van het beroepsniveau kan ook samenhangen met het gestegen 
opleidingsniveau van de beroepsbevolking. Werkgevers lijken hun opleidingseisen in 
vacatures weliswaar niet te hebben opgeschroefd, met uitzondering wellicht van de 
laatste jaren (zie hoofdstuk 3), maar doordat de stijging van het opleidingsniveau van 
de beroepsbevolking die van het beroepsniveau overtreft, zijn er tegenwoordig wellicht 
vaker dan vroeger over gekwalificeerde sollicitanten. Mogelijk verdringen zij een deel 
van de kandidaten met het eigenlijk gevraagde opleidingsniveau. Dat kan bijvoorbeeld 
gebeuren als een werkgever verwacht dat een overgekwalificeerde kandidaat een kortere 
inwerktijd heeft en/of productiever zal zijn, maar niet veel duurder is (vgl. de signalling-
theorie en job- competitiontheorie uit hoofdstuk 1).
Ondanks de daling van hun baanniveau zijn laagopgeleiden tussen 1990 en 2002 niet 
minder tevreden met hun baan geworden.6

Het verschil in beroepsniveau met middelbaar en hoger opgeleiden groeide sinds 
1990
Het beroepsniveau van middelbaar en hoger opgeleiden daalde licht en duidelijk minder 
dan het beroepsniveau van laagopgeleiden. Daardoor zijn de verschillen in beroeps-
niveau tussen laagopgeleiden enerzijds en middelbaar en hoogopgeleiden anderzijds 
gegroeid.
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Tabel 5.3

Aandeel laag-, middelbaar en hoogopgeleiden in de leeftijd van 18 tot en met 64 jaar met werk boven 

of onder hun opleidingsniveau, 1990-2008 (in procenten)a

 1990 1999 2008 toe- / afname 1990-2008

met werk boven opleidingsniveau
basisschool 76 71 67 - 9
vmbo 32 33 30 - 2
havo/vwo/mbo 13 14 12 - 1
hbo/wo n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

met werk onder opleidingsniveau
basisschool n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.
vmbo 12 15 17 + 5
havo/vwo/mbo 25 25 25 0
hbo/wo 20 20 22 + 2

a Mensen die zichzelf als hoofdzakelijk scholier of student beschouwen, tellen niet mee.

Bron: cbs (ebb’90, ’99 en ’08) scp-bewerking

5.3.2 Baanomvang

Laagopgeleiden hebben vaker een kleine baan dan gemiddeld en daar veranderde 
de afgelopen decennia weinig in
Het merendeel van de parttimers in Nederland werkt niet gedwongen parttime, in de zin 
dat zij eigenlijk meer uren zouden willen werken maar geen grotere baan kunnen vinden 
(Portegijs 2009). Hoe kleiner de baanomvang echter is, hoe beperkter de loopbaanmoge-
lijkheden zijn en hoe groter het percentage is dat eigenlijk meer uren zou willen werken. 
We kijken hier daarom naar de ontwikkeling van het percentage met een kleine baan 
(< 12 uur per week).
Het aandeel laagopgeleiden met een kleine baan van minder dan twaalf uur per week is 
hoger dan gemiddeld (zie tabel 5.4). De afgelopen decennia is het slechts licht gedaald. 
Onder middelbaar en hoger opgeleiden daalde het ook, waardoor het verschil tussen hen 
en laagopgeleiden vrijwel gelijk is gebleven.
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Tabel 5.4

Aandeel werkenden in de leeftijd van 18 tot en met 64 jaar met een kleine baan van minder dan twaalf 

uur per week, 1990-2008 (in procenten)a

 1990 1999 2008 toe- / afname 1990-2008

basisschool 10 11 10 0
vmbo 9 8 8 - 1
havo/vwo/mbo 6 5 5 - 1
hbo/wo 5 3 3 - 2
totaal 7 6 5 - 2

a Mensen die zichzelf als hoofdzakelijk scholier of student beschouwen, tellen niet mee.

Bron: cbs (ebb’90, ’99 en ’08) scp-bewerking

5.3.3 Type contractvorm

Werknemers kunnen verschillende contractvormen hebben: vast of tijdelijk, en allerlei 
flexibele vormen zoals werk op oproepbasis of als inval- of uitzendkracht. In deze para-
graaf wordt gekeken naar de ontwikkeling van het aandeel flexwerknemers. Dit zijn 
werknemers met een flexibel of kort tijdelijk contract (uitzend-, inval- of oproepkracht 
dan wel een tijdelijk contract < 1 jaar).

Laagopgeleiden hebben vaker een flexibel of kort tijdelijk contract dan gemiddeld
Laagopgeleiden werken vaker op tijdelijke of flexibele basis dan gemiddeld. Het percen-
tage met zo’n contractvorm varieert naar gelang de stand van de conjunctuur, net als het 
werkloosheidspercentage. Het patroon is echter anders (zie figuur 5.5). Zodra de econo-
mie zich ongunstig begint te ontwikkelen, daalt het aandeel flexibele contracten, want 
deze zijn door werkgevers sneller te beëindigen dan vaste contracten. Als de economie 
de eerste tekenen van herstel vertoont, groeit het aandeel flexibele contracten in eerste 
instantie flink, omdat werkgevers dan eerst even afwachten of het herstel zich doorzet 
vooraleer zij vaste contracten aanbieden. Als het herstel daarna inderdaad duurzaam 
blijkt te zijn, daalt het aandeel flexibele contracten weer omdat er dan meer vaste con-
tracten worden afgesloten.
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Figuur 5.5
Aandeel werknemers in de leeftijd van 18 tot en met 64 jaar met een flexibel contract, naar  
opleidingsniveau, 1992-2008 (in procenten)a, b
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a De weegfactor van de ebb is veranderd in 1996 en 2007. De gegevens over 1996 en 2007 zijn zowel 
met de oude als de nieuwe weegfactor berekend.

b Exclusief scholieren/studenten.

Bron: cbs (ebb’92-’08) scp-bewerking

Het percentage laagopgeleiden met een flexibel of kort tijdelijk contract 
veranderde niet, maar het verschil met hoogopgeleiden groeide wel
Het aandeel laagopgeleiden met een flexibel contract veranderde in de afgelopen vijftien 
jaar niet structureel. Voor middelbaar opgeleiden geldt hetzelfde, waardoor het verschil 
met hen vrijwel gelijk bleef. Hoogopgeleiden daarentegen werken wel minder vaak op 
flexibele basis dan vroeger: toen de economie halverwege de jaren negentig aantrok, 
steeg het percentage met een flexibel contract onder hoogopgeleiden in eerste instantie, 
maar na de neergang van 2002-2004 gebeurde dat niet, en bleef het aandeel laag. Daar-
door is de achterstand van laag- op hoogopgeleiden op dit baankenmerk toegenomen.

5.3.4 Ontwikkelingen onder vrouwen en mannen

Al met al laat de ontwikkeling van de baankwaliteit van laagopgeleiden een gemengd 
beeld zien. Er waren geen verslechteringen wat betreft het type contractvorm en het per-
centage met een kleine baan, maar het beroepsniveau daalde wel iets. Dat laatste komt 
waarschijnlijk doordat de startfuncties van laagopgeleiden lager liggen dan vroeger, en 
wellicht is de doorstroom naar functies van een wat hoger niveau ook gedaald. Laagop-
geleiden zijn desondanks nog even tevreden met hun baan als vroeger, dus in die zin lijkt 
hun baankwaliteit niet verslechterd te zijn.
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De baankwaliteit van laagopgeleide vrouwen steeg
Het beeld verschilt echter voor mannen en vrouwen. Bij de vrouwen waren de ontwik-
kelingen gunstig. Hun beroepsniveau daalde weliswaar net als bij de mannen, maar 
op de twee andere aspecten werd hun situatie juist beter: het aandeel met een kleine 
baan kromp, evenals het aandeel met een flexibel of kort tijdelijk contract. Dat laatste 
percentage groeide na de neergang van 2004-2005 tot minder grote hoogten dan na de 
neergang van 1994-1995 (zie tabel 5.5). Wel werd de achterstand op middelbaar en hoog-
opgeleide vrouwen in dit aspect groter, omdat het percentage met een flexibel contract 
daar sterker afnam.

Tabel 5.5

Aandeel werkenden in de leeftijd 18 tot en met 64 jaar met een flexibel of kort tijdelijk contract, naar 

geslacht en opleidingsniveau, 1992-2008 (in procenten)a

 1992 1997 2002 2008 toe- / afname 1992-2008

mannen
basisschool 6 10 8 13 + 7
vmbo 5 8 7 11 + 6
havo/vwo/mbo 4 6 5 8 + 4
hbo/wo 4 5 4 4 0
totaal 4 7 6 8 + 4

vrouwen
basisschool 19 25 16 19 0
vmbo 18 21 14 17 - 1
havo/vwo/mbo 15 15 10 11 - 4
hbo/wo 12 12 7 7 - 5
totaal 15 17 10 11 - 4

a Mensen die zichzelf als hoofdzakelijk scholier of student beschouwen, tellen niet mee.

Bron: cbs (ebb’92, ’97, ’02 en ’08) scp-bewerking

De baankwaliteit van laagopgeleide mannen daalde
De baankwaliteit van laagopgeleide mannen lijkt daarentegen wel wat verslechterd te 
zijn, want zij hebben vaker dan vroeger een flexibel en dus onzeker contract (zie tabel 
5.5) en hun beroepsniveau is gedaald. Het aandeel met een klein contract veranderde 
vrijwel niet. Dat geldt ook voor uitsluitend autochtone mannen, en voor zowel jongere 
als oudere leeftijdsgroepen. Onder middelbaar opgeleide mannen steeg het percentage 
met een flexibel of kort tijdelijk contract eveneens en daalde het beroepsniveau ook, 
waardoor de achterstand op middelbaar opgeleiden gelijk bleef. Bij de hoogopgeleide 
mannen was er ook een daling van het beroepsniveau, maar groeide het aandeel met een 
flexibel contract niet. De achterstand in baankwaliteit op hoogopgeleiden steeg daar-
door.
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5.3.5 Ontwikkelingen onder jongeren

De baankwaliteit van jonge laagopgeleide vrouwen is licht verslechterd, die van 
jonge laagopgeleide mannen nog meer
Jonge laagopgeleide vrouwen (18-29 jaar) gingen er in baankwaliteit iets op achteruit: het 
aandeel met een flexibel contract steeg onder hen licht. Hun beroepsniveau bleef echter 
hetzelfde, evenals het aandeel met een contract van minder dan twaalf uur per week. 
De achterstand op middelbaar opgeleiden in baankwaliteit groeide licht, want bij die 
laatsten veranderde het aandeel met een flexibel contract niet. Het verschil met hoger 
opgeleiden groeide sterk, omdat de baankwaliteit van die groep juist verbeterde: jonge 
hoogopgeleide vrouwen hebben minder vaak dan vroeger een flexibel contract en een 
beroep onder hun opleidingsniveau.
Bij de jonge laagopgeleide mannen waren de verslechteringen groter. Het aandeel met 
een flexibel of kort tijdelijk contract nam bij hen sterker toe dan bij hun vrouwelijke 
evenknieën. Hun beroepsniveau daalde. Zij zijn nog wel minder vaak op een flexibel 
contract werkzaam dan jonge vrouwen met hetzelfde opleidingsniveau. De achterstand 
op jonge middelbaar opgeleide mannen nam iets toe, doordat het aandeel met een flexi-
bel contract daar minder sterk steeg. De achterstand op jonge hoogopgeleide mannen 
groeide sterk, want die werken wat minder vaak dan vroeger onder een flexibel contract.

5.4 Conclusies

De arbeidsmarktpositie van laagopgeleiden is over het geheel genomen de afgelopen 
vijftien jaar niet verslechterd. Er zijn zelfs een aantal verbeteringen te zien: de werkloos-
heid daalde structureel en de deelname aan de arbeidsmarkt nam toe. Verder stegen 
de uurlonen matig en veranderde de baankwaliteit niet veel, met uitzondering van het 
beroepsniveau, dat daalde. Dat komt vermoedelijk doordat ze op een lager beroepsni-
veau instromen op de arbeidsmarkt, en wellicht is de doorstroom naar een iets hogere 
functie ook wat geringer. Laagopgeleiden zijn echter nog net zo tevreden met hun baan 
als vroeger en hun achterstand op middelbaar opgeleiden nam op de meeste aspecten 
niet toe. De afstand tot hoogopgeleiden werd op een aantal punten wel groter (uurloon 
tussen 1996-2002, beroepsniveau, aandeel met een flexibel contract), doordat de positie 
van die groep sterker verbeterde.

De verbeteringen van de positie van laagopgeleiden deden zich vooral voor onder vrou-
wen: zij participeren vaker op de arbeidsmarkt dan vroeger (werken en/of actief naar 
werk zoeken), zijn minder vaak werkloos en hebben minder vaak een flexibel contract 
dan voorheen. Wel groeide de achterstand op middelbaar en hoger opgeleide vrouwen 
in participatie en het aandeel met een flexibel contract, omdat de verbeteringen bij 
deze laatste twee groepen groter waren. Verder steeg het verschil in uurloon met hoog-
opgeleide vrouwen. De positie van laagopgeleide mannen verslechterde daarentegen 
in een aantal opzichten: zij nemen minder vaak deel aan de arbeidsmarkt dan vroeger, 
met uitzondering van de oudste leeftijdscategorie waar de deelname juist groeide, en 
het aandeel met een flexibel contract steeg in alle leeftijdscategorieën. De achterstand 
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op middelbaar opgeleiden groeide niet, omdat in deze groep dezelfde ontwikkelingen 
waren te zien. De verschillen met hoogopgeleiden stegen wel.

Noten

1 Bron: cbs (ebb’08) scp-bewerking. 
2 Tot en met 2003 werd het opleidingsniveau na afloop van het interview gecodeerd aan de hand 

van de antwoorden die door de interviewer geregistreerd waren. Vanaf 2004 wordt het oplei-
dingsniveau tijdens het interview vastgesteld met behulp van algoritmen. Dit heeft onder niet-
westerse migranten en hun kinderen geleid tot een afname van het aantal laagopgeleiden en een 
toename van het aantal middelbaar opgeleiden (Turkenburg en Gijsberts 2007).

3 Bron: cbs (ebb’08) scp-bewerking.
4 Het werkloosheidspercentage is in dit rapport berekend volgens de internationale definitie van 

Eurostat, en niet volgens de nationale definitie van het cbs.
5 Vóór 1995 gaf de werkgever zowel het loon van een werknemer als diens opleidingsniveau door 

aan het cbs. Vanaf 1995 zijn de opleidingsgegevens afkomstig uit de ebb, dus van de werknemer 
zelf, en worden ze gekoppeld aan de door de werkgever verstrekte loongegevens. Dit kan tot een 
trendbreuk hebben geleid, omdat werkgevers het opleidingsniveau van hun werknemers gemid-
deld lager inschatten dan de werknemer zelf opgeeft. Bovendien kennen werkgevers het oplei-
dingsniveau van hun werknemers soms niet.

6 Met dank aan het Centraal Planbureau voor het aanleveren van de gegevens.
7 Volgens het osa-aanbodpanel was in 1990 5% van de laagopgeleiden in de voorafgaande twee 

jaar doorgestroomd naar een hogere functie bij de huidige werkgever tegen 2% in 2006. De vraag-
stelling is echter iets veranderd waardoor het niet zeker is of de gegevens vergelijkbaar zijn.
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Summary and conclusions

Less work for the low-skilled?

Trends in job occupancy and job quality 1992-2008

The present and future labour market position of people with a low education level is 
a regular source of concern for policymakers in the Netherlands. They are afraid that 
an education to no more than pre-vocational secondary (v mbo) level is no longer 
enough to guarantee lasting participation in the labour market (t k 2006/2007). They 
are moreover concerned that low-skilled work will increasingly disappear in the face of 
technological developments and competition from low-wage countries (see e.g. Euro-
pean Commission 2008a; oc w 1998; sz w 2004; t k 2004/2005; s ta r 2006). If that does 
indeed happen, the labour market position of the low-skilled will deteriorate unless 
their number falls to at least the same degree.
Policymakers have had these concerns since the beginning of the 1990s, and little has 
changed since that time: then, too, they were afraid that a low education level was 
no longer adequate for securing a stable position on the labour market. In 1993 the 
Dutch government therefore decided that every young person who was capable would 
henceforth have to obtain at least a certificate at senior general secondary (h avo), 
 pre-university (v wo) or senior secondary vocational year two (mbo-2) level, referred to 
as the ‘basic qualification’ (oc w 1993). This, it was felt, would give them adequate pros-
pects on the labour market; since that time, young people without a basic qualification 
have been classed as premature school-leavers.
The Dutch government has taken several measures since then to ensure that as many 
young people as possible obtain a basic qualification. These measures include improving 
the match between pre-vocational secondary and senior secondary vocational educa-
tion, and in 2007 the ‘qualification duty’ was introduced, to supplement the compulsory 
education requirement which ceases after the school year in which a student reaches 
the age of 16. The qualification duty means that everyone without a basic qualification 
must follow a course of study until they reach the age of 18, possibly in combination with 
working.

This report describes how the labour market position of the low-skilled has developed 
since the 1990s, and briefly looks ahead to future developments. It does this by address-
ing the following questions:
– What expectations do and did policymakers and researchers have about future 

demand for low-skilled workers, and what are those expectations based upon?
– How has the actual demand for, supply of and labour market position of low-skilled 

workers developed over the last two decades?
– Have the developments to date been in line with the expectations of policymakers 

and researchers?
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In this report, low-skilled workers are taken to be people with an education level up to 
a maximum of pre-vocational secondary level (v mbo). This group therefore includes 
people with a v mbo certificate as well as people who have completed no more than a 
primary school education. A majority of people in this latter group (68%) have in fact fol-
lowed a secondary education programme, but without obtaining a qualification. Under 
this definition, therefore, low-skilled work is work which demands a qualification at 
v mbo level or lower. This can be broken down into work for which no formal training is 
needed – unskilled work – and work which demands a qualification at v mbo level – jobs 
such as cleaner, warehouse operative (unskilled), shop assistant, receptionist, building 
labourer, (lorry) driver and machine operator (v mbo level).
A relatively high proportion (18%) of low-skilled women in paid employment work 
for less than 12 hours per week. Given this relatively high figure, these small jobs are 
included in this study and persons with such a job are counted as working people, in 
contrast to the usual practice adopted by Statistics Netherlands (cbs). In our view, class-
ing them as non-working would largely ignore the fact that these women do participate 
in the labour market.

1 Expectations regarding future demand for low-skilled labour

Some low-skilled work could disappear in the future due to technological developments, 
especially the application of computer technology in the workplace, and to competi-
tion from low-wage countries. Computer technology could make some low-skilled work 
superfluous – for example due to automation and use of robots in sections of industry, 
or the performance of some postal sorting work by computers. Another example is 
the disappearance of the work of data typists working in banks, as customer payment 
instructions are increasingly read by computers or processed by customers themselves 
online. The competition from low-wage countries could particularly affect labour-inten-
sive low-skilled production work. Relocating work to another country requires that the 
activities concerned are not heavily dependent on a particular location, and this is often 
the case with production work since products, unlike services, are often easy to export 
to other countries. The reason that it is mainly low-skilled, labour-intensive work that 
is in danger is that this is the area where the productivity of low-wage countries comes 
closest to that of Western countries, while the wage advantage is considerable. None-
theless, the total number of low-skilled jobs need not by definition reduce due to these 
developments; this will also depend on the extent to which new low-skilled employment 
is created in other areas.

Many economists are predicting that total demand for low-skilled labour will reduce 
as a result of computer and other technological developments, but that the effect of 
the relocation of work to low-wage countries will be limited (e.g. Katz & Murphy 1992; 
Krueger 1993). This view gained popularity in the 1990s, when it became clear that the 
pay gap between low-skilled and high-skilled men in the us and the uk had widened in 
the preceding decade, the 1980s. The assumption was that this was caused by computer 
technology, which it was believed would displace the work of low-skilled workers while 
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the demand for high-skilled workers would increase because computer technology 
would henceforth mean that these workers were able to perform activities that had pre-
viously not been possible. The competition from low-wage countries was not seen as the 
cause of the growing wage gap suffered by the low-skilled because the volume of trade 
with low-wage countries was too limited for this and affected far fewer sectors of the 
economy than computer technology.

In recent years, however, a number of economists have cast doubt on this view. 
According to some observers, competition from low-wage countries could indeed lead 
to a fall in the number of low-skilled jobs in the West, because the volume of trade 
with low-wage countries is now greater than in the 1980s and 1990s and is still grow-
ing (Krugman 2008). Others take a different view, arguing that low-skilled work is not 
particularly sensitive to technological developments or competition from low-wage 
countries, because it consists mainly of jobs in the service industry which are difficult to 
automate or relocate (e.g. cleaners or sales assistants). They take the view that it will be 
mainly middle ranking and low-middle ranking industrial or administrative jobs which 
disappear (Autor et al. 2001, 2003; Levy & Murnane 2004). They believe that this type of 
work is easy to relocate or automate, arguing that the activities largely involve the appli-
cation of a set of rules (e.g. ‘if X, then do Y’). Moreover, they argue that the reduced costs 
of transport (industrial work) and the Internet (administrative work) mean that this type 
of work is no longer so strongly tied to a particular location. If these predictions prove to 
be correct, the employment field will be polarised, and the number of jobs in the middle 
will decline. This would also be bad news for the low-skilled, however, who could then 
be displaced by medium-skilled workers who are unable to find jobs at their own quali-
fication level. Moreover, their opportunities to progress to jobs at a slightly higher level 
would then reduce.

There are broadly two different views in the Netherlands about the future of low-skilled 
labour. The first corresponds with the predominant view among economists, predicting 
a reduction in demand for low-skilled labour as a result of technological develop-
ments and possibly also competition from low-wage countries (Nahuis & Groot 2003; 
Jacobs 2004; De Mooij 2006). Some proponents of this view believe that low-skilled men 
will suffer most from these developments, because the occupations in which they are 
traditionally frequently found (agriculture, industry) will be hardest hit by automation 
and competition from low-wage countries. Ultimately, this could mean that low-skilled 
men are pushed into a worse position on the labour market than low-skilled women 
(Van Genabeek et al. 2007). The second view is less pessimistic, arguing that the total 
demand for low-skilled labour will either not shrink at all or will fall only slightly. The 
caveat is sometimes added that the situation could deteriorate if the number of labour 
migrants from Eastern Europe grows even more strongly (see e.g. De Beer 2006).
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2 Trend in demand for low-skilled labour

To gain an understanding of the actual trend in the number of low-skilled jobs in recent 
decades, data were drawn from the Labour Force Survey (ebb). This annual question-
naire-based survey has been conducted by Statistics Netherlands (cbs) since 1987. Each 
year, between 80,000 and 100,000 people are surveyed, of whom between 45,000 and 
50,000 are workers. Among other things, the ebb records the most appropriate qualifica-
tion level for the occupation held by each participant in the survey. cbs determines this 
on the basis of its own job classification system, developed in 1992.

Number of low-skilled jobs virtually unchanged
cbs figures show that a substantial proportion of jobs in the Netherlands (30%) involve 
low-skilled work (unskilled or v mbo-level) (see table S1). The total number of low-skilled 
jobs barely changed between 1987 and 2008. The number of jobs at v mbo level did fall 
over this period, but this was concentrated in the period 1991-1996, and the extent of the 
drop is somewhat inflated by a change in the job classification system used by cbs at 
the time. After 1996, the number of v mbo-level jobs remained virtually unchanged on 
balance. The number of unskilled jobs showed modest but steady growth in the period 
1987-2008, and this compensated for the reduction in the number of v mbo -level jobs. So 
far, therefore, the fall in the number of low-skilled jobs forecast by policymakers has not 
materialised.

Required qualification level for low-skilled vacancies appears not to have risen 
massively
The cbs job classification system dates back to 1992, and it could be that since then 
employers have begun setting higher qualification standards for low-skilled jobs. It 
could be that they regard lower-level educational programmes as less valuable because 
the overall education level of the labour force has risen (‘qualification inflation’). It 
could also be the case that low-skilled jobs have become more complex since the 1990s 
(Coenen et al. 2009), or employers might have adjusted their qualification requirements 
because a high proportion of education in practical, vocational skills was transferred in 
the early 1990s from pre-vocational secondary (v mbo) to senior secondary vocational 
education (mbo). However, data from the cbs job vacancy survey show that employers 
did not raise their qualification requirements for low-skilled jobs to any major degree 
between 1995 and 2006. It is true that from 2008 they appear to have begun demand-
ing a qualification of at least mbo level more often for the biggest subgroup within the 
low-skilled occupations, i.e. v mbo-level jobs, but it is too early to say whether this is a 
permanent change. It is also notable that employers seeking to fill unskilled vacancies 
often look for someone with a least a v mbo qualification (60-80% of vacancies), but this 
was also the case in the 1990s.

Nature of low-skilled work has changed
The content of low-skilled work has changed. The number of typical low-skilled male 
occupations in agriculture and industry (e.g. farm labourers, machine operators, low-
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skilled metalworkers) has fallen due to a big increase in productivity in agriculture and 
industry as a result of increases in scale, mechanisation and automation. The number of 
jobs in industry is also falling because some production work can be carried out much 
more cheaply abroad. However, this shrinkage is offset by strong growth in unskilled 
or v mbo-level work in the services sector (e.g. shop assistants, jobs in the hospitality 
industry) and slightly less strong growth in the transport sector (e.g. warehouse opera-
tives, (lorry) drivers). The first type of work, in the services sector, is done mainly by 
women and, with a share of 23%, is now the biggest subgroup within the low-skilled 
employment sector. This growth is probably due to the increased prosperity of Dutch 
society, as a result of which consumers are spending more. The second type of work, 
in the transport sector, is traditionally done by men and now accounts for 17% of low-
skilled work. The growth in this type of work is also probably connected to the increased 
prosperity of Dutch society (e.g. import and distribution of consumer goods) and the 
increased labour participation rate (e.g. use of public transport). A further factor may be 
that the Netherlands plays a relatively prominent role in the international distribution of 
goods.

Sharp reduction in low-skilled jobs as a proportion of total employment
The number of low-skilled jobs as a proportion of total employment fell sharply between 
1987 and 2008, from 40% in 1987 to 30% in 2008 (see table S1). This was caused by a strong 
rise in the number of skilled jobs over that period, combined with a modest increase in 
the number of middle-ranking jobs, whereas, as stated earlier, the number of low-skilled 
jobs remained unchanged. In other words, the average occupational level rose.

Table S1

Number of low-skilled jobs per occupational level (in numbers x 1,000) and as a proportion of total 

employment (in percentages), 1987 and 2008

unskilled vmbo
1987 2008 1987 2008

number of jobs 407 570 1795 1690
share in total employment 7 8 33 22

vmbo = pre-vocational secondary education

Source: cbs (ebb’87 and ’08) scp treatment

No reduction in the number of middle-ranking technical and economic/
administrative jobs
The predictions by some economists that there will be a reduction in the amount of mid-
dle-ranking technical and economic/administrative work have not materialised, at least 
not thus far. The number of middle-ranking technical jobs remained virtually unchanged 
on balance between 1987 and 2008, while the number of middle-ranking economic/
administrative jobs has actually risen sharply over the last 20 years. The only middle-
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ranking occupational area where the number of jobs fell over the period 1987-2008 as a 
whole is agriculture (e.g. farmers), a result of mechanisation and increases in scale in the 
farming industry. Nonetheless, the number of middle-ranking technical jobs could fall 
in the future because the industry sector is still shrinking.

3 Trend in the labour market position of the low-skilled

Proportion of low-skilled workers has fallen more sharply than the proportion of 
low-skilled jobs
The trend in the labour market position of low-skilled workers was also mapped out 
using data from the Labour Force Survey (ebb). This revealed that the number of low-
skilled workers and jobseekers as a percentage of the labour force fell in recent decades, 
in contrast to the number of low-skilled jobs. This means that there should in principle 
be enough jobs for those in this group.

The number of medium and high-skilled workers and jobseekers rose sharply over the 
same period, so that the number of low-skilled workers and jobseekers as a percentage 
of the labour force fell from 35% to 25% between 1992 and 2008.

Qualities of low-skilled workers do not appear to have deteriorated
The labour market position of the low-skilled depends not only on the demand for low-
skilled work, but also on the qualities of the low-skilled themselves. The sharp fall in 
the number of low-skilled workers could mean that those qualities have reduced; the 
percentage of hidden talents in this group could have fallen because most people who 
have the capacity do now go on to improve their skills. In practice, however, there are 
no indications that the cognitive abilities of low-skilled workers have declined in recent 
decades (iq , language comprehension, mathematics), though it has to be borne in 
mind that these data are somewhat older, dating from the 1970s and 1990s. It is possible 
that a deterioration may have taken place among the lowest-skilled in the youngest age 
groups, with an education no higher than primary school level. First, failure to obtain 
a secondary school certificate is fairly uncommon today: only 5% of 18-29 year-olds had 
only a primary school education in 2008, compared with 10% in 1992. It may therefore 
be that this group contains a steadily growing proportion of young people for whom 
mainstream work is simply beyond their capacities, or who have so many other problems 
that paid work is beyond their reach. Second, the proportion of non-Western migrants 
and their children in the lowest-skilled group rose from 18% to 23%. As problems with 
the Dutch language occur primarily among non-Western migrants with an education 
no higher than primary school level, the percentage of people with a poor command of 
Dutch amongst the lowest-skilled could have increased.

Labour market position of the low-skilled worse than that of the medium and 
higher-skilled
Several indicators were used to assess the labour market position of the low-skilled: 
unemployment, hourly wage and job quality (occupational level, contract type (flexible 
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versus permanent), job size (more or less than 12 hours per week)). The gross participa-
tion rate was also taken into account, i.e. the percentage of people who are in work or 
actively looking for work. A proportion of those not participating in the labour market 
would like to work, but have turned their backs on the labour market because they think 
they will not be able to find a job. The gross participation rate is thus also an important 
indicator of the strength of a group’s labour market position.

The labour market position of the low-skilled is worse on all the above indicators than 
that of the medium and more highly skilled. Naturally, the gap relative to high-skilled 
workers is the widest. The differences compared with the other two groups are especially 
marked as regards the gross participation rate, which is much lower than average for 
both low-skilled women and men with an education of no more than primary school 
level. This difference remains after correcting for differences in health status and the 
presence of children in the household, but does reduce. Men qualified to pre-vocational 
secondary (v mbo) level differ less markedly on this point from medium or higher-skilled 
men.

No deterioration in labour market position of the low-skilled in recent decades
The labour market position of the low-skilled has not systematically weakened in 
recent decades, and has actually improved according to some of the above indicators. 
Low-skilled unemployment appears to have fallen structurally, which means that the 
unemployment rate was lower during the peak in unemployment of the previous reces-
sion, in 2004-2005, than during the peak in unemployment of the recession before that, 
in 1994-1995. That is remarkable, because the number of jobs actually performed worse 
during the recession of 2004-2005. This may be due to the restrictions introduced in the 
access to and duration of social security benefits, and also to the fact that the population 
of working age is currently growing slightly less rapidly than in the past.

The gross participation rate of the low-skilled has also increased and their hourly wages 
have shown modest growth. There has been little change in job quality: the percentage 
with a flexible or small employment contract (less than 12 hours per week) has barely 
changed, but the occupational level of the low-skilled has declined: they now hold 
unskilled jobs more often than in the past. This is probably due to an increase in the 
number of unskilled jobs, while the number of jobs at the next level up – v mbo - fell in 
the first half of the 1990s. Another probable factor is that it is easier for employers today 
to obtain slightly more highly skilled candidates because the education level of the 
labour force has risen more steeply than the occupational level of the jobs themselves.

Gap relative to skilled workers has widened, but not the gap relative to the 
medium-skilled
Medium and high-skilled workers have seen similar improvements in their labour 
market position: reduced unemployment and an increase in their gross participa-
tion rate and wages. However, the position of skilled workers has improved in some 
respects more than that of the low and medium-skilled: their hourly wages increased 
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more between 1997 and 2002, and the percentage with a flexible employment contract 
fell relative to earlier comparable points in the economic cycle, whereas this aspect 
showed no fundamental change among the low and medium-skilled. Moreover, while 
the occupational level of the high-skilled declined, it did so less sharply than among the 
low-skilled. These developments widened the gap in labour market position between 
the low-skilled and high-skilled. By contrast, the gap between the low-skilled and medi-
um-skilled barely widened at all.

The fact that the position of high-skilled workers improved more in some respects than 
that of the low-skilled and medium-skilled is remarkable at first sight, because taken 
over the whole period 1992-2008 the number of high-skilled workers grew more rapidly 
than the number of high-skilled jobs. The surplus of high-skilled labour must therefore 
have increased, yet their position improved and only their occupational level showed a 
slight fall. There may be several reasons for this apparent anomaly.

First, high-skilled women end up in more senior positions more often today than in 
the past, possibly because they generally no longer interrupt their careers after starting 
a family. Second, the number of high-skilled jobs grew more strongly during the long 
economic boom from 1996 to 2001 than the supply of high-skilled labour. Employers 
found it more difficult during this period to find the right people for degree-level vacan-
cies. The same applied for middle-ranking jobs, but it may be that these were more easily 
filled by people without the right qualifications (e.g. high-skilled workers with qualifica-
tions that are less desirable on the labour market, or holders of v mbo qualifications who 
were still engaged in a senior secondary vocational (mbo) programme). It may therefore 
have been more necessary for employers to meet the wishes of high-skilled workers than 
of the medium-skilled. It may also have been the case that high-skilled workers were 
more often able to cash in on their stronger negotiating position because they change 
jobs more often than medium-skilled workers. Among the over-50s, who change jobs 
much less often than younger age groups, the advantage of high-skilled workers did not 
increase.

Improvement in labour market position of the low-skilled almost entirely confined 
to women
While the improvement in the labour market position of the low-skilled is of course a 
positive development, it has occurred almost exclusively among women: they are less 
often unemployed, have a higher gross participation rate and less often have a flexible 
employment contract than in the past. The gross participation rate of older low-skilled 
men (50-64 years) has also increased, but beyond this the position of men has actually 
deteriorated in some respects: the gross participation rate in the younger age groups 
(18-49 years) has declined, while the percentage with flexible employment contracts has 
increased in all age categories. Despite the growth in the percentage of workers with 
flexible employment contracts, the unemployment rate among low-skilled men has 
not risen. There has also been no widening of the gap relative to medium-skilled men, 
since the same trends occurred in that group. The difference relative to high-skilled men 
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has by contrast increased, because the percentage of workers with flexible employment 
contracts in the latter group has not changed, and nor has the gross participation rate of 
younger high-skilled men.

Despite the fact that the position of men has not improved while that of women has, 
the biggest group of low-skilled workers, men with a pre-vocational secondary (v mbo) 
qualification, still have a better labour market position than women with the same skill 
level. Although the differences have narrowed, that also applies for the medium and 
high-skilled, where the position of women has improved as well. Among those with 
no more than a primary school education, by contrast, the disadvantage of women has 
virtually disappeared: in 2007 and 2008 they were slightly less often unemployed than 
men, though their gross participation rate is still much lower and they more often work 
on flexible employment contracts than their male counterparts.

It is not entirely clear why the gross participation rate of low and medium-skilled men 
aged 18-49 years has declined; there could be several reasons for this. First, the labour 
participation rate of men in receipt of incapacity benefit has fallen since 2004 (Jehoel-
Gijsbers 2010). It may be that employers have become more reluctant to take on disabled 
workers because they have been given greater (financial) responsibility for the reinte-
gration of staff on sick leave. This could have reduced the participation of low-skilled 
men, since a high proportion of non-working low-skilled men (40-60%) say they think 
the description ‘unfit for work’ fits them best. A second possible cause is the recession 
in 2002-2005. The percentage of male jobseekers who were not registered with the 
employment and benefits agency (u w v Werkbedrijf ), and who were probably there-
fore not receiving benefit, was higher during this recession than in the 1990s, possibly 
because the access to and duration of social security benefits had been restricted since 
then. People not in receipt of benefit do not have a duty to apply for jobs, and they may 
therefore be more inclined to turn their backs on the labour market temporarily or 
permanently if they have been looking for work without success for some time, and of 
course provided that there is another source of income in the household. However, the 
labour participation rate of the lowest-skilled men, with no more than primary school 
education, in the age group 18-49 was already falling prior to 2002, suggesting that other 
causes may be at work here. Examples might include a change in the composition of this 
group; as indicated earlier, a growing proportion of this group may consist of people for 
whom mainstream work is simply beyond their capabilities or who have so many other 
problems that paid work is beyond their reach.

Expectations of policymakers and researchers have largely failed to materialise
All in all, the expectations of policymakers and many researchers have so far material-
ised to only a slight extent. The number of low-skilled jobs has not fallen, but their share 
in the employment figures has. Additionally, the labour market position of the low-
skilled has not deteriorated, and in some respects has actually improved. However, the 
position of low-skilled men has deteriorated in a number of respects and their advantage 
over women has reduced, though this development has also occurred among medium-
skilled men.
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4 Future developments

Future demand for low-skilled labour difficult to predict, but unlikely to fall 
sharply in the next decade
It is difficult to predict how demand for low-skilled labour will develop in the long term. 
This is due in the first place to the fact that it is much easier to predict what kind of jobs 
will disappear than where new employment opportunities will arise (Wentink & Zanders 
1985). Second, long-term predictions of trends in employment at different skill levels are 
by definition highly uncertain, because the outcomes depend greatly on the assump-
tions made (see e.g. ser 2006).

Demand for low-skilled labour is probably falling at present – the recession means that 
employment overall is falling – but is likely to recover (partially) once the recession has 
ended. Given the stability in the number of low-skilled jobs over the last decade, a sharp 
structural fall over the next decade is unlikely, but so is any structural growth.

Nature of low-skilled work continues to change
One thing that is certain is that the nature of low-skilled work will continue to change. 
There has been a structural reduction in recent decades in low-skilled agricultural and 
technical/industrial/craft-based occupations, and this process seems likely to continue 
in the coming years due to the declining need for personnel in agriculture and industry 
in the wake of rising productivity per employee in these sectors as a result of automation 
and mechanisation, and because of relocation of jobs to other countries (Huizinga & 
Smid 2004). At the same time, demand for low-skilled staff in the care sector (e.g. domes-
tic help services) is likely to grow as population ageing places heavier demands on the 
healthcare system, and it is difficult to achieve major per capita productivity increases 
with this type of work. There will be an increase in the number of low-skilled jobs in 
home care services in particular, since lower-skilled care staff are deployed in this sector 
the most often.

It is more difficult to forecast how the demand for other types of low-skilled work will 
develop. It may be that there are opportunities for increased automation in warehouses 
and distribution centres, and this could possibly reduce the amount of low-skilled work 
there. Demand for sales staff could also reduce if Internet shopping continues to grow. 
On the other hand, this will then probably create more demand for lower-skilled trans-
port personnel, as individual packages will more often have to be delivered to people’s 
homes rather than large consignments being taken to sales outlets. However, major per 
capita productivity increases are likely to be less easy to achieve in most of the services 
sector than in industry, and the number of jobs is therefore not likely to fall as sharply.

Number of low-skilled workers will continue to fall over the next decade
What is also certain is that the total labour supply in the Netherlands will fall in the 
future due to population ageing. This downturn is likely to set in in around 2020 
( Euwals & Folmer 2007). The biggest fall will be in the number of workers and jobseekers 
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with an education of no more than primary school level, since no fewer than 40% of this 
group are aged over 50. The percentage of over-50s with qualifications at other education 
levels is substantially lower, at between 20% and 30%.

Viewed from this perspective, then, it is likely that the labour market position of the low-
skilled will improve in the future, since they will become a scarcer resource. Whether 
this will actually happen is however uncertain; employers will for example adjust to a 
reduced supply of potential labour, for example by offering more attractive terms of 
employment so that people who are currently not prepared to do paid work are tempted 
to do so; by relocating activities to countries where there is an adequate labour supply; 
by configuring working processes differently so that the same work can be done by fewer 
people; or by recruiting more labour from abroad. These solutions are probably more 
readily applied to low-skilled than high-skilled work: for example, there is much more 
untapped labour potential among low-skilled than high-skilled women, and migrants 
from Eastern Europe can more easily be deployed in low-skilled than high-skilled work. 
This could widen the gap between the low-skilled and high-skilled in the coming years, 
despite the shrinkage of the low-skilled population in the 18-64 age group. Moreover, 
a higher proportion of the lowest-skilled group will in future years consist of persons 
with a weak command of the Dutch language, since older workers leaving this group are 
primarily indigenous Dutch while the younger ones remaining or entering this group are 
quite often of non-Western descent. This could potentially lead to a deterioration in the 
position of the lowest-skilled group.

5 Government policy for the low-skilled

5.1 Education policy

Encouraging participation in education by young people is important
The Dutch government has worked hard in recent years to raise the education level 
of young people. The reason for doing this is that, as this report shows, people with a 
higher education level have better opportunities on the labour market. It is therefore 
important that young people are encouraged to get a good education and to develop 
their talents to the full. Government investments in education can moreover increase 
the productivity of the labour force. They can also boost the overall labour participation 
rate, because well-educated people are more often in paid employment than people with 
a lower education level.

The weaker labour market position of the low-skilled is however caused by more factors 
than their lower education level alone. It may for example also be related to congenital 
differences in cognitive abilities. An average low-skilled person who later manages to 
obtain a secondary school certificate will probably still have a weaker labour market 
position than the average medium-skilled person. On the other hand, their present posi-
tion would improve as a result.
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A vmbo qualification can also be sufficient for the labour market
There is still a lot of low-skilled work in the Netherlands, and this is likely to remain the 
case for the foreseeable future. Moreover, the labour market position of the low-skilled 
has not deteriorated in recent decades, and in some respects has actually improved. The 
use of the term ‘premature school-leavers’ for people with no more than a pre-vocation-
al secondary education (v mbo) qualification therefore does not fully reflect the value 
of this qualification on the labour market (see also rw i 2006). Moreover, it gives the 
impression that a v mbo qualification has no added value compared with someone who 
fails to complete a v mbo programme, whereas that added value is very real: the labour 
market position of someone holding a v mbo qualification is substantially better than 
that of a person qualified to no more than primary school level (see also De Beer 2006). 
It is therefore important that v mbo pupils are encouraged even more to obtain their 
v mbo certificate.
The government commitment to ensuring that every young person obtains a qualifica-
tion at at least senior secondary vocational (mbo) level is fairly ambitious in the light of 
the continuing large volume of low-skilled work. It is moreover questionable whether 
every young person is capable of obtaining the ‘basic qualification’, even if those in 
special needs education are left out of consideration; not every young person will have 
the capacities needed to obtain this education level. If they are also to be required to 
obtain a secondary school certificate, this could potentially even lead to a downgrading 
of education standards. The knock-on effect of this would probably be a concomitant 
downgrading of the value placed by employers on the lower mbo levels.

5.2 The labour market and social security policy

The fall in unemployment and rise in the gross participation rate of the low-skilled over 
the last decade is probably due in part to changes made to the institutional context: 
access to social security benefits has been restricted, an extensive system has been set 
up to foster reintegration, and early retirement has been made financially less attractive. 
Social changes have probably also played a role: for example, it has become much more 
common for women to continue working after the birth of a child, and their gross par-
ticipation rate has therefore increased.

The Netherlands today has one of the lowest unemployment rates and highest gross 
participation rates by the low-skilled in the European Union and the wider Europe: so 
far this century, no more than three of the 30 countries on which Eurostat has figures 
have a lower unemployment rate or higher gross participation rate in this group. The 
Netherlands also occupies a leading position as regards the total labour force. Although 
unemployment among the low-skilled is higher than among the medium and higher-
skilled, this is inevitable: given equal pay conditions, it is a simple truth that employers 
often prefer to pick the best-educated candidate, because they expect them to be more 
productive and to become proficient in their tasks more quickly.



93  

summ ary and conclusions

The question then is whether major generic changes are needed, or whether it is enough 
to make adjustments in those areas where there are still problems, such as the low prob-
ability of older unemployed people resuming work (e.g. Josten & Jehoel-Gijsbers 2009; 
Van Wijnbergen 2010), regardless of their skill level. Another point which warrants atten-
tion is the low gross participation rate of men with only a primary school education and 
women with a primary school or pre-vocational secondary (v mbo) education, even if 
those who are unfit for work or have children living at home are excluded.

Generic measures are however frequently proposed, such as a further reduction in the 
maximum duration of unemployment benefit or lowering the minimum wage (see e.g. 
Heroverwegingsgroep ‘Op afstand van de arbeidsmarkt’ 2010). Shortening the maximum 
duration of unemployment benefit would, it is argued, provide a stronger incentive for 
unemployed people to resume work quickly. On the other hand, it is important that 
unemployment benefit lasts long enough to give people a realistic chance of finding 
work. This is of special importance for the low-skilled, because they are employed more 
than average on flexible or short temporary contracts, and are therefore at greater risk of 
losing their jobs.

The idea behind lowering the minimum wage is that some low-skilled people are unable 
to find paid work because their productivity is so low that it does not pay employers 
to take them on. Lowering the minimum wage would make it financially attractive to 
recruit such people, especially if the lowest pay rates in Collective Labour Agreements 
were also reduced. The assumption underlying this idea is that employers will not pay 
their employees too low a rate for their productivity, because otherwise they will leave 
for a different employer. In reality, however, employers do have some scope for under-
payment, especially at the bottom end of the labour market, since the people concerned 
are often not well-informed about opportunities elsewhere or organised in trade 
unions. The minimum wage thus protects vulnerable groups against underpayment by 
employers (Van den Berg et al. 2005), a function that should not be too readily pushed to 
one side.

It is also by no means certain that lowering the minimum wage would improve the 
labour market position of the low-skilled. While it is true that the minimum wage in the 
Netherlands is high in comparison with other European countries, the unemployment 
rate among the low-skilled is low. This does not suggest that there is a large group of 
low-skilled unemployed persons who would like to work but are unable to do so because 
their productivity is lower than that applying for the minimum wage. Moreover, a fall in 
the minimum wage could make it less attractive for people currently not working to start 
looking for work. That would be undesirable, because there is a relatively large untapped 
potential among low-skilled women who do not work and are not looking for work, but 
who would for example be suitable for some jobs in the care sector, where demand for 
labour will increase in the coming years. It may prove easier to tempt this group to par-
ticipate in the labour market if employers offer reasonably paid jobs which also provide 
sufficiently appealing content.
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The level of the minimum wage could be a potential obstacle though to participation 
in the mainstream labour market by people who are currently employed in sheltered 
workshops or on incapacity benefits. If that were indeed the case, and this group 
were forced to join the mainstream jobs market, as is sometimes proposed (see e.g. 
Heroverwegingsgroep ‘Op afstand van de arbeidsmarkt’ 2010), employers would have 
to be financially compensated. This could be achieved through a lower minimum wage 
(with a top-up for employees via the tax system so that they do not fall below the guaran-
teed minimum income) or a simple subsidy scheme for employers.
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