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In deze studie stellen we ons de 
vraag of deze aanvankelijke voor-
delen van beroepsonderwijs ook 
behouden blijven als de werkne-
mers in kwestie ouder worden. 
In een context van steeds snel-
ler veranderende eisen op de ar-
beidsmarkt is het immers maar de 
vraag of wat men op de school-
banken leert, voldoende voorbe-
reidt voor een lange loopbaan. Zo 
kan de introductie van een nieu-

we technologie er in één klap toe leiden dat heel 
wat bestaande technische knowhow plots verou-
derd is. Van werknemers wordt dan ook verwacht 
dat ze zich voortdurend blijven bijscholen zodat 
hun vaardigheden up-to-date blijven. Een leven 
lang leren, inderdaad.

Dat voortdurende bijscholen is echter niet voor ie-
dereen even eenvoudig. Meer bepaald is de mate 
waarin werknemers erin slagen zich flexibel aan 
veranderende omstandigheden aan te passen af-
hankelijk van de mate waarin hun algemene vaar-
digheden (leesvaardigheid, numerieke geletterd-
heid, enzovoort) goed ontwikkeld zijn. Een goede 
functionele geletterdheid is immers essentieel 
voor de verwerking van steeds nieuwe informatie. 
In de literatuur worden deze basisvaardigheden 
dan ook foundational skills genoemd: ze vormen 
de sokkel waarop men nieuwe vaardigheden kan 
bouwen.

Onderwijs

Een sterke basisvorming voor duurzame 
kansen op de arbeidsmarkt

Lavrijsen, J., & Nicaise, I. (2014). Life cycle patterns in the labour market re-
turns to vocational education. Evidence from the LFS and PIAAC (Research paper 
SSL/2014.05/1.1.1). Leuven: Steunpunt Studie- en Schoolloopbanen.

Uit internationale PIAAC-data blijkt dat beroepsonderwijs een 

relatief veilige overgang naar werk garandeert (in vergelijking 

met algemeen onderwijs). Dit voordeel van beroepsgerichte op-

leidingen verdwijnt echter als werknemers ouder worden, ter-

wijl de waarde van algemene vaardigheden net toeneemt met 

de leeftijd. Deze tendens kan in verband worden gebracht met 

veranderende eisen op de arbeidsmarkt, waarbij werknemers zich 

eenvoudiger kunnen bijscholen als ze kunnen vertrekken van een 

voldoende brede basisopleiding.

Uit eerder empirisch onderzoek (Shavit & Muller, 
2000; Gangl, 2001; Breen, 2005; Iannelli & Raffe, 
2007; Bol & Van de Werfhorst, 2013) weten we dat 
de overgang tussen school en werk vlotter gaat in 
systemen met een goed uitgebouwd beroepsonder-
wijs. In beroepsopleidingen krijgen jongeren speci-
fieke competenties en vaardigheden mee die door 
werkgevers vaak bijzonder naar waarde worden 
geschat. Ook in Vlaanderen blijkt uit de schoolver-
latersrapporten van de VDAB dat sommige tso- en 
bso-richtingen het erg goed doen op de arbeids-
markt: een groot deel van de uitstroom vindt bin-
nen het jaar na afstuderen werk. Daarom wordt 
wel eens gezegd dat beroepsonderwijs fungeert als 
een vangnet voor die leerlingen die om één of an-
dere reden minder aan hun trekken komen in het 
abstract-cognitief gerichte onderwijs. Door hen de 
kans te geven een bepaald vak te leren, ondervin-
den ze na afstuderen toch niet al te veel moeilijk-
heden om vlot aan werk te geraken.
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Data en model

Als deze hypothese klopt, dan zou men verwach-
ten dat beroepsspecifieke vaardigheden vooral van 
belang zijn aan het begin van de loopbaan, terwijl 
meer algemene vaardigheden aan belang winnen 
doorheen de loopbaan.

We toetsen deze hypothese op basis van microdata 
uit PIAAC (Programme for the International Assess-
ment of Adult Competencies), een door de OESO 
in 2012 uitgevoerde survey waaraan ook Vlaande-
ren deelnam (Vansteenkiste, 2014). In PIAAC wordt 
de onderwijsachtergrond van de respondenten ge-
karakteriseerd door het hoogst behaalde diploma 
onder te brengen in een tiental gestandaardiseerde 
categorieën. Om de vergelijkbaarheid tussen lan-
den zoveel mogelijk te waarborgen, reduceren we 
deze informatie tot twee variabelen: ten eerste het 
aantal jaren scholing dat nodig is om het diploma 
te behalen (wat overeenkomt met het onderwijs-
niveau waarin dit diploma behaald werd, namelijk 
lager, secundair of hoger onderwijs), en ten tweede 
het karakter van dit diploma, waarmee dan het on-
derscheid wordt gemaakt tussen algemene en be-
roepsgerichte opleidingen, afhankelijk van het aan-
deel in het curriculum dat specifiek voorbereidt op 
de arbeidsmarkt. De waarde van beroepsgerichte 
vaardigheden kan men dan dus aflezen aan het 

verschil tussen een algemene en een beroepsge-
richte opleiding, waarbij de duur van de opleiding 
constant wordt gehouden.

De deelnemers aan PIAAC werden bovendien ge-
test op hun algemene competenties (wiskundige 
geletterdheid, leesvaardigheid en probleemoplos-
send vermogen), die we allen kunnen zien als 
onderdelen van functionele geletterdheid. Omdat 
deze algemene competenties vrij sterk met elkaar 
correleren, gebruiken we de wiskundescore als 
aanduiding voor iemands basisvaardigheden (de 
resultaten wijzigen niet indien men een ander type 
vaardigheid in de modellen gebruikt).

Tabel 1.
Landen in de dataset en steekproefgrootte

Land Aantal Land Aantal

Denemarken 1 157 Noorwegen 1 076

Duitsland 1 359 Oostenrijk 1 253

Finland 1 294 Spanje 824

Frankrijk 1 585 Zweden 999

Ierland 1 114 USA 905

Japan 1 400 Vlaanderen 1 263

Nederland 985 Zuid-Korea 1 825

Bron: PIAAC (Eigen berekeningen)

Tabel 2. 
Effect van onderwijsachtergrond en leeftijd op verschillende arbeidsmarktuitkomsten (20- tot 55-jarige mannen)

Werk hebben Inkomensdeciel Log loon

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Intercept -1,54 0,54 – – 6,46 6,73

[Leeftijd-20] 0,07*** 0,08*** 0,172*** 0,171*** 0,056*** 0,052***

[Leeftijd-20]² -0,002*** -0,002*** -0,003*** -0,003*** -0,001*** -0,001***

Hoofdeffecten ( = op 20 jaar)

Jaren scholing 0,21*** 0,07*** 0,342*** 0,236*** 0,058*** 0,042***

Beroepsgerichtheid van opleiding 1,04*** 1,10*** 0,075 0,066 0,020 0,045*

Wiskundige geletterdheid (100 punten) 0,76*** 0,633*** 0,196***

Interactie-effecten met leeftijd    

Beroepsgerichtheid*[leeftijd-20] -0,05*** -0,06*** -0,013* -0,013* -0,006*** -0,006***

Wiskunde*[leeftijd-20]  0,03*** 0,036*** 0,003***

N 14 14 14 14 10 10

N 17 039 17 039 14 573 14 573 13 448 13 448

Noot: *** p < 0,01; ** p < 0,05; * p < 0,10
Bron: PIAAC (Eigen berekeningen)
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De afhankelijke variabele – de arbeidsmarktpositie 
– benaderen we op drie manieren. Ten eerste gaan 
we na of iemand aan het werk is of niet. Daarnaast 
bekijken we ook de door de respondent gerappor-
teerde verloning (waaronder ook het inkomen van 
zelfstandigen wordt begrepen). Omdat de absolute 
loongegevens niet voor alle landen beschikbaar 
zijn (niet voor Oostenrijk, Duitsland, de Verenigde 
Staten en Zweden) gebruiken we daarnaast ook de 
relatieve positie in de inkomensverdeling van het 
land.

Tot slot beperken we de steekproef (tabel 1) tot de 
mannelijke respondenten tussen 20 en 55 jaar (ex-
clusief studenten en immigranten). De responden-
ten wonen in veertien westerse landen, waaronder 
Vlaanderen (Wallonië en het Brussels Hoofdstede-
lijk Gewest namen niet deel aan het PIAAC-onder-
zoek).

Op basis van deze data modelleren we eerst de 
kans dat iemand aan het werk is als een functie van 
zijn leeftijd en onderwijsachtergrond (logistische 
regressie, model 1). In model 2 voegen we daar 
de informatie aan toe over de gemeten algemene 
vaardigheden van elke respondent (wiskunde). 
Daarnaast modelleren we de effecten van leeftijd 
en onderwijsachtergrond op het inkomensdeciel 
(model 3 en 4) en het logaritme van het maandloon 
(model 5 en 6). Aangezien we werken met een ge-
poolde dataset, nemen we in elk model ook steeds 
landspecifieke vaste effecten op. De resultaten zijn 
te vinden in tabel 2.

Intrede op de arbeidsmarkt

We bespreken eerst de hoofdeffecten voor de ver-
schillende modellen. Omdat we de leeftijdsvaria-
bele herschaalden, komt dit overeen met het effect 
van de achtergrondvariabelen op het moment van 
de eerste intrede op de arbeidsmarkt.

Ten eerste merken we op dat het aantal scholings-
jaren een positief effect heeft op de arbeidsmarkt-
vooruitzichten. Hoe hoger het bereikte onderwijs-
niveau, hoe meer kans men heeft om snel aan het 
werk te zijn (model 1). Bovendien leiden langere 
onderwijsloopbanen (tot op een hoger diploma-
niveau) ook tot een hogere verloning (model 
3 en 5).

Anderzijds zien we dat het bij de intrede op de 
arbeidsmarkt rendeert om een beroepsgerichte 
opleiding te hebben gevolgd. Jonge respondenten 
uit beroepsgerichte opleidingen vinden doorgaans 
eenvoudiger werk dan jongeren die eerder een al-
gemeen diploma bezitten (model 1). Het effect is 
vrij sterk: een beroepsgerichte in plaats van een 
algemene opleiding gevolgd hebben, komt over-
een met het effect van vijf extra jaren scholing. 
Beroepsgerichte opleidingen spelen dus inder-
daad een belangrijke rol bij het versoepelen van 
de overgang tussen school en werk. Merk op dat 
de beroepsgerichtheid van de opleiding aanvanke-
lijk weinig verschil lijkt te maken in de verloning 
(model 3 en 5).

Wanneer we ook de wiskundescore in het model 
opnemen (model 2), dan blijkt dat ook het bezit 
van goede algemene vaardigheden de kans om snel 
werk te vinden gevoelig doet toenemen. Ook de 
verloning stijgt evenredig met de wiskundescore 
(model 4 en 6). Merk daarbij nog op dat een vrij 
groot deel van het eerder vastgestelde effect van 
hogere scholing wordt verklaard door het effect 
van beter ontwikkelde algemene vaardigheden: de 
schatting van het effect van het aantal jaren scho-
ling ligt in de modellen 2, 4 en 6 een stuk lager dan 
in de modellen 1, 3 en 5. Wellicht spelen hier twee 
effecten. Enerzijds zorgt meer scholing voor beter 
ontwikkelde algemene vaardigheden. Anderzijds 
speelt er wellicht ook een selectie-effect: jongeren 
met een sterkere academische aanleg kiezen door-
gaans immers ook voor een langere scholingsloop-
baan.

Effect doorheen de loopbaan

Het voorgaande is voornamelijk een bevestiging 
van wat we al wisten. Beroepsopleidingen zijn 
erg waardevol bij de intrede op de arbeidsmarkt. 
Interessanter wordt het als we de evolutie van de 
werkzaamheid en de verloning over de loopbaan 
bekijken.

Wat betreft het effect van de leeftijd zelf stellen we 
in alle modellen een U-vormig verband vast. Ook 
dit is geen nieuw gegeven. De arbeidsmarktpositie 
is vaak het gunstigst rond het midden van de carri-
ère, terwijl ze zowel bij intrede (fricties bij het zoe-
ken naar werk) als aan het einde van de loopbaan 
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(bijvoorbeeld vervroegde uittreding) minder voor-
delig is.

Interessant zijn echter de interactie-effecten tus-
sen het beroepsgerichte karakter van de initiële 
opleiding en de leeftijd. Voor alle specificaties 
zijn deze interactie-effecten significant negatief. 
Dit toont aan dat de aanvankelijke voordelen van 
beroepsgerichte opleidingen verdwijnen met het 
ouder worden. Deze tendensen zijn vrij sterk, zo-
als blijkt uit figuur 1. Deze figuur stelt de kans 
voor om zonder werk te zitten in functie van de 
leeftijd. Het aantal scholingsjaren en de gemid-
delde wiskundescore in elke groep worden hier-
bij constant gehouden. De kans om zonder werk 
te zitten is aanvankelijk het laagst voor wie uit 
een beroepsgericht programma komt, maar deze 
vooruitzichten verslechteren vrij snel ten opzich-
te van de meer algemene programma’s. Tegen 
het einde van de loopbaan hebben werknemers 
met een beroepsgerichte opleidingsachtergrond 
het dan ook veel moeilijker om aan het werk te 
blijven.

Figuur 1. 
Percentage respondenten zonder job in functie van 
leeftijd en opleidingsachtergrond (20- tot 55-jarige 
mannen; gemiddeld aantal jaren scholing en alge-
mene vaardigheden)
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Bron: PIAAC (Eigen berekeningen)

De hypothese dat op langere termijn flexibiliteit 
aan waarde wint ten overstaan van een (te?) spe-
cifieke vooropleiding, wordt ook bevestigd door 
de tendens die we vaststellen ten aanzien van de 
waarde van de algemene vaardigheden zelf. Voor 

alle specificaties is het interactie-effect tussen de 
algemene vaardigheden en de leeftijd significant 
positief. De waarde van deze vaardigheden, die al 
vrij groot was bij de intrede op de arbeidsmarkt 
(zie hoger), neemt doorheen de loopbaan dus en-
kel maar verder toe. Terwijl de eerste overgang 
naar werk dus bevorderd wordt door een goede 
beroepsspecifieke opleiding, zijn het op termijn 
eerder de bredere, meer algemene vaardigheden 
die aan belang winnen op de arbeidsmarkt.

Merk tot slot nog op dat onze operationalisering 
van ’beroepsgerichte opleidingen‘ een vrij ruim pa-
let aan opleidingen uit verschillende niveaus om-
vatte (bijvoorbeeld in Vlaanderen vallen hier zo-
wel een getuigschrift van het zesde jaar bso als een 
diploma uit het Hoger Beroepsonderwijs – HBO5 
onder). De vastgestelde tendensen gaan echter ook 
op als we de categorieën strikter afbakenen. Zo 
daalt ook de waarde van beroepsgerichte kwalifica-
ties uitsluitend behaald in het secundair onderwijs 
doorheen de loopbaan.

Verschillen tussen landen

De hierboven beschreven tendensen waren van 
toepassing op de gepoolde gegevens over de lan-
den heen. Ook wanneer we ons beperken tot elk 
van de landen afzonderlijk, vinden we steeds ge-
lijkaardige patronen. Toch lijken er ook verschil-
len te bestaan tussen de verschillende landen. In 
het bijzonder in de Scandinavische landen lijkt de 
waarde van beroepsgerichte opleidingen wat min-
der snel te dalen dan in de andere landen. Be-
roepsgerichte opleidingen lijken in die systemen 
dus beter bestand tegen veroudering. Naast de 
kenmerken van de volwasseneducatie in de noor-
delijke landen, die er zeer breed toegankelijk is 
voor werknemers van allerlei leeftijden en oplei-
dingsniveaus, speelt daarbij mogelijk ook de ster-
kere nadruk – reeds vanaf de initiële beroepsoplei-
dingen – op algemene vaardigheden een rol (denk 
bijvoorbeeld aan het langere gemeenschappelijke 
curriculum en de sterkere verwevenheid tussen 
algemene en beroepsgerichte opleidingen door-
heen het secundair onderwijs). In PIAAC scoren 
de Scandinavische jongeren met een beroepsge-
richte opleiding inderdaad beter op de algemeen-
cognitieve tests dan hun tegenhangers in de an-
dere landen.
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De rol van beroepsonderwijs voor de 
arbeidsmarktintegratie van kwetsbare 
jongeren

Tot slot kunnen we deze resultaten ook even vanuit 
het perspectief van de kansengelijkheid bekijken. 
Uit internationale scholierentests zoals PISA weten 
we dat in Vlaanderen de link tussen leerprestaties 
en sociale achtergrond vrij sterk is (Nicaise, Spruyt, 
Van Houtte, & Kavadias, 2014). Leerlingen met een 
minder sterke sociaaleconomische achtergrond ko-
men bij ons vaak al vroeg in beroepsgerichte rich-
tingen terecht en deze leerlingen raken vervolgens 
relatief ver achterop ten opzichte van hun sterkere 
leeftijdsgenoten (Lavrijsen, Nicaise, & Wouters, 
2013; Lavrijsen & Nicaise, 2014).

Gegeven het voorgaande is het echter belangrijk 
om op te merken dat internationale scholierentests 
uitsluitend oog hebben voor de algemeen-cogni-
tieve vaardigheden van leerlingen (leesvaardigheid 
en wiskunde). De beroepsspecifieke vaardigheden 
die typisch in het technisch en beroepsonderwijs 

worden ontwikkeld, die duidelijk hun waarde heb-
ben op de arbeidsmarkt, blijven in dit soort vergelij-
kingen dus per definitie wat onderbelicht.

In PIAAC stellen we inderdaad vast dat in landen 
met een sterk uitgebouwd beroepsonderwijs, zo-
als in de meeste Noord- en West-Europese landen 
(waaronder Vlaanderen), het beroepsonderwijs 
voor een groot deel wordt bevolkt door jongeren 
van wie de ouders zelf laagopgeleid waren. In deze 
landen zien we dat ook deze relatief kwetsbare jon-
geren vrij gemakkelijk werk vinden: het risico om 
geen werk te hebben is ook in deze groep relatief 
laag (tabel 3).

Anders is de situatie in de landen met een meer al-
gemeen gericht onderwijssysteem, zoals Ierland en 
vooral de Verenigde Staten. Het beroepsonderwijs 
is in die landen van oudsher minder sterk ontwik-
keld. Leerlingen uit de minder sterke sociale mi-
lieus blijven daar bijna hun volledige schoolloop-
baan in een weinig gedifferentieerd programma 
hangen. Het weinig specifieke diploma dat ze daar 

Tabel 3. 
Opleidingsachtergrond en werkloosheid van jongeren uit sociaal zwakke milieus (20- tot 35-jarige mannen; geen 
van de ouders bezit een diploma secundair onderwijs)

Percentage sociaal zwakke jongeren dat onderwijs verlaat... Percentage sociaal 
zwakke jongeren dat 

geen werk heeft
zonder diploma van 
minstens secundair 

niveau

met beroepsgericht 
diploma (minstens 
secundair niveau)

met algemeen 
diploma (minstens 
secundair niveau)

Duitsland 20 77 3 17

Oostenrijk 25 67 8 20

Finland 6 63 31 17

Frankrijk 19 55 27 28

Vlaanderen 13 52 35 15

Zweden 20 48 32 17

Nederland 25 47 28 11

Denemarken 30 43 27 31

Noorwegen 25 38 37 15

Zuid-Korea 5 54 41 27

Japan 28 25 48 23

Ierland 24 33 43 36

USA 25 9 65 45

Spanje 52 17 31 32

Noot: In Denemarken wordt een categorie van korte beroepsopleidingen internationaal niet tot het secundair niveau gerekend, 
wat het relatief grote aandeel jongeren zonder diploma secundair mee verklaart.
Bron: PIAAC (Eigen berekeningen)
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behalen is echter niet zo in trek bij werkgevers. 
Een erg lage tewerkstelling onder jongeren uit so-
ciaal zwakkere milieus is daarvan het duidelijke 
gevolg. Nog een andere situatie doet zich voor in 
sommige Zuid-Europese landen, in onze steekproef 
vertegenwoordigd door Spanje. Het ontbreken van 
aantrekkelijke beroepsopleidingen leidt er tot een 
vrij hoge schooluitval (Lavrijsen & Nicaise, 2013), 
waarvan met name kansarmere leerlingen vaak het 
slachtoffer zijn. Deze leerlingen, die dan zonder di-
ploma op de arbeidsmarkt terechtkomen, hebben 
evenmin erg goede vooruitzichten.

In vergelijking met dit soort landen hebben de con-
tinentale beroepsgerichte onderwijssystemen dan 
ook alleszins het voordeel dat, ook wanneer een 
te vroeg of te sterk onderscheid tussen de verschil-
lende onderwijsvormen de vorming van algemene 
vaardigheden belemmert, ze er wel in slagen ook 
jongeren uit minder sterke sociale milieus relatief 
vlot te integreren in de arbeidsmarkt.

Conclusie

De gegevens uit het PIAAC-onderzoek suggereren 
dat de arbeidsmarktwaarde van een beroepsspeci-
fieke opleiding afneemt met de leeftijd, terwijl die 
van algemene vaardigheden net toeneemt. Dit lijkt 
erop te wijzen dat, zeker in een context van voort-
durend veranderende uitdagingen en eisen op de 
arbeidsmarkt, een voldoende brede basisvorming 
cruciaal is voor een flexibele en duurzame inzet-
baarheid. In deze zin bevestigt onze analyse één 
van de uitgangspunten in de Beleidsnota Onderwijs 
2014-2019 van Minister Crevits, waarin ze vaststelt 
dat een “loopbaanlange inzetbaarheid brede com-
petenties voor iedereen vereist”.

Daartegenover staat wel dat beroepsspecifieke op-
leidingen een soepele integratie van jongeren uit 
verschillende milieus en met verschillende talen-
ten op de arbeidsmarkt mogelijk maken. Beroeps-
onderwijs zal dus steeds een evenwicht moeten 
zoeken tussen het aanleren van beroepsspecifieke 
vaardigheden enerzijds en het ontwikkelen van 
voldoende brede algemene vaardigheden ander-
zijds. Wat dat laatste betreft, lijkt er in Vlaanderen 
nog wel wat ruimte voor verbetering. Zo bleek 
bijvoorbeeld ook uit een recente peiling door het 
Steunpunt Toetsontwikkeling en Peilingen (2014) 

dat een aanzienlijk deel van de leerlingen uit het 
zesde jaar bso de eindtermen voor de algemene 
vakken niet bereikten. Dit verbeteren door het ver-
sterken van de basisvorming voor alle leerlingen, 
zoals voorzien in het Masterplan voor de Hervor-
ming van het Secundair Onderwijs, wordt dus al-
leszins een belangrijke uitdaging voor het Vlaamse 
onderwijsbeleid.

Jeroen Lavrijsen 
Ides Nicaise 
HIVA-KU Leuven
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