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Een goede aansluiting tussen de gevolgde studierichting en het 

werk is essentieel voor schoolverlaters en een goed functioneren-

de arbeidsmarkt. Een goede aansluiting stelt werkenden in staat 

om de verworven kennis en vaardigheden optimaal te benutten 

op de arbeidsmarkt. Aan de hand van een systematische litera-

tuurstudie gaan we in deze bijdrage na in welke mate mismatch 

tussen het werk en de gevolgde studierichting zich voordoet op 

de arbeidsmarkt en wat de oorzaken en gevolgen hiervan zijn.

2001). Horizontale mismatch is 
tevens onwenselijk vanuit maat-
schappelijk oogpunt omdat het 
kan resulteren in hogere werk-
loosheidsuitkeringen, lagere be-
lastingopbrengsten en dus minder 
rendement op publieke investerin-
gen in het onderwijs. Een goede 
match tussen de inhoud van de 
gevolgde opleiding en de baan-
vereisten is daarom van essentieel 

belang voor schoolverlaters en een goed functione-
rende arbeidsmarkt.

Tot dusver was er nog geen systematisch overzicht 
beschikbaar van de literatuur over horizontale mis-
match. Dit in tegenstelling tot de literatuur over 
mismatch tussen het werk en het behaalde oplei-
dingsniveau, ook wel verticale mismatch genoemd 
(Groot & Maassen van den Brink, 2000; Leuven & 
Oosterbeek, 2011). Hoewel de nadruk in de mis-
match literatuur voorheen lag op overscholing 
(verticale mismatch), is er steeds meer aandacht 
gekomen voor een mismatch tussen het werk en 
de inhoud van de gevolgde opleiding (horizontale 
mismatch). Deze verschuiving volgt het discours 
over veranderende taken en vereiste vaardigheden 
op de arbeidsmarkt en hoe het onderwijs hierop 
kan inspelen. De discussie over een goede aan-
sluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt gaat dan 
niet langer enkel over de hoeveelheid scholing, 

Horizontale mismatch tussen 
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De gestegen deelname aan het hoger onderwijs 
heeft ertoe geleid dat de gevolgde studierichting 
in toenemende mate het succes van schoolverlaters 
op de arbeidsmarkt bepaalt (Altonji, Arcidiacono, 
& Maurel, 2016). Veel studierichtingen bereiden 
studenten voor op een baan in een specifieke be-
roepsgroep. Daarnaast kiezen jongeren voor een 
studierichting met de verwachting werk te vinden 
in de beroepsgroep waarvoor zij worden opgeleid 
(Betts, 1996). Deze verwachting kan echter niet 
altijd worden ingelost. Indien schoolverlaters niet 
(volledig) in staat zijn om de kennis en vaardighe-
den die ze tijdens hun studie hebben verworven 
in te zetten op de arbeidsmarkt wordt er gespro-
ken van horizontale mismatch (Robst, 2007a). Deze 
vorm van mismatch kan onwenselijk zijn vanuit het 
perspectief van de schoolverlater indien het leidt 
tot een grotere kans op werkloosheid (Cedefop, 
2012), lagere lonen (Bender & Roche, 2013) en on-
tevredenheid met de baan (Allen & Van der Velden, 
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maar ook over de soort vaardigheden die jonge-
ren opdoen in het onderwijs (World Bank, 2019). 
In overeenstemming met dit discours zijn er in de 
literatuur verschillende meetmethoden en definities 
van horizontale mismatch ontwikkeld om het feno-
meen (beter) in kaart te brengen. Hiertoe draagt dit 
artikel bij. In het bijzonder gaan we in op de vraag 
hoe horizontale mismatch in de literatuur wordt 
gedefinieerd, in welke mate horizontale mismatch 
voorkomt op de internationale arbeidsmarkt, welke 
oorzaken ten grondslag kunnen liggen aan hori-
zontale mismatch, en wat de gevolgen zijn.1

De definitie en incidentie van 
horizontale mismatch

De literatuur maakt onderscheid tussen ‘subjec-
tieve’ en ‘objectieve’ maatstaven van horizontale 
mismatch. Kucel en Vilalta-Bufí (2013) spreken 
van horizontale mismatch wanneer een werknemer 
aangeeft dat niet de eigen gevolgde studierichting, 
maar een andere of geen enkele studierichting het 
meest adequaat is voor de invulling van de baan-
vereisten. Een andere subjectieve manier om ho-
rizontale mismatch te meten is om werknemers te 
vragen naar de mate waarin de gevolgde studie-
richting aansluit bij het werk (Bender & Heywood, 
2011; Bender & Roche, 2013; Robst, 2007a, 2007b).

Bij de objectieve methode wordt de vereiste stu-
dierichting bepaald door onafhankelijke job ex-
perts en wordt er gekeken of het beroep van de 
schoolverlater correspondeert aan de beroepsgroep 
waarvoor hij of zij is opgeleid. Béduwé en Giret 
(2011) leidden bijvoorbeeld een indicator van hori-
zontale mismatch af van een correspondentietabel 
die is samengesteld door job experts. De tabel wijst 
beroepsspecifieke kennis toe aan 25 categorieën 
waaraan zowel studierichtingen als beroepsgroe-
pen kunnen toebehoren. Er wordt gesproken van 
horizontale mismatch indien de gevolgde studie-
richting en de beroepsgroep waarin de schoolver-
later werkzaam is niet in dezelfde categorie vallen.

Tabel 1 laat zien dat de gerapporteerde mate waar-
in horizontale mismatch voorkomt varieert van 8% 
tot 59% en mede afhangt van de gehanteerde defi-
nitie. Gemiddeld rapporteren studies dat 21% van 
de werkenden zich in een baan bevindt waarin de 
gevolgde studierichting geen vereiste is (definitie 

A). Daarentegen geeft 21,8% van de werkenden 
aan dat zij een studierichting hebben gevolgd die 
slechts gedeeltelijk relevant is voor hun baan, ter-
wijl 23,3% aangeeft dat de studierichting slechts 
deels of compleet irrelevant is voor het werk dat 
zij doen (definitie B). 46% van de werkenden geeft 
aan niet te zijn opgeleid voor de baan (definitie 
C). Volgens de objectieve definitie (definitie D) 
heeft 22,1% van de werkenden een studierichting 
gevolgd die enigszins relevant is voor het werk, 
terwijl 35.4% van de werkenden een studierichting 
heeft gevolgd die (bijna) niet relevant is.

Het voordeel van de subjectieve maatstaf, in tegen-
stelling tot de objectieve maatstaf, is dat de indi-
cator direct betrekking heeft op de inhoud van de 
baan van de werknemer en variatie in baanvereis-
ten binnen de beroepsgroep toestaat. Een nadeel 
van de subjectieve maatstaf is dat werknemers met 
dezelfde opleidingsachtergrond in vergelijkbare 
functies de aansluiting tussen de opleiding en op-
leidingseisen anders kunnen beoordelen. Dit trekt 
de betrouwbaarheid van de subjectieve maatstaf in 
twijfel. Daarnaast meten de subjectieve maatstaven 
van horizontale mismatch niet per definitie of er 
sprake is van een onderbenutting van de kennis 
en vaardigheden die in het initieel onderwijs zijn 
verworven. Zo kunnen werknemers waarvan de 
gevolgde studierichting niet vereist was voor de 
baan over algemene vaardigheden beschikken die 
in verschillende studierichtingen kunnen worden 
verworven.

Determinanten van horizontale 
mismatch

De literatuurstudie laat zien dat er verschillende 
determinanten zijn die de kans op horizontale mis-
match beïnvloeden. We maken onderscheid tussen 
factoren die gerelateerd zijn aan de onderwijskeu-
zes van individuen, aan kenmerken van het onder-
wijssysteem, aan de conjunctuur, aan kenmerken 
van de baan en aan kenmerken van de werknemer.

Onderwijskeuzes

De kans op horizontale mismatch hangt onder 
meer samen met de gevolgde studierichting. De 
kans op horizontale mismatch is relatief groot voor 
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schoolverlaters die taal- of geesteswetenschappen 
hebben gestudeerd en kleiner voor studenten die 
een opleiding hebben gevolgd in de zorg (Robst, 
2007a; Wolbers, 2003). Opleidingen in de zorg 
worden gekenmerkt door het feit dat ze studen-
ten beroepsspecifieke kennis en vaardigheden aan-
leren. Beroepsgerichte opleidingen vergroten de 

kans dat schoolverlaters een baan zoeken binnen 
de beroepsgroep waarvoor zij zijn opgeleid (Wol-
bers, 2003). Daarentegen zullen schoolverlaters 
die een meer algemene opleiding hebben gevolgd 
hun vaardigheden in een grotere verscheiden-
heid aan beroepen kunnen inzetten. Schoolverla-
ters die overwegend over algemene vaardigheden 

Tabel 1.
Incidentie van horizontale mismatch op basis van de gehanteerde definities in de literatuur

Definitie Studie Land (jaar van datacollectie) Matige vorm 
van horizontale 

mismatch

Ernstige vorm 
van horizontale 

mismatch

A – subjectieve de-
finitie: werknemer 
geeft aan of gevolgde 
studierichting een ver-
eiste was voor de baan

Allen & Van der Velden 
(2001)

Nederland (1998)   ±20%

Mora (2010) Spanje (2000)   18,95%

Kucel & Vilalta-Bufí (2012) Polen (2008)   18%

Kucel & Vilalta-Bufí (2013) Spanje en Nederland (2005)   Spanje: 27,0%
Nederland: 

20,0%

B – subjectieve defi-
nitie: werknemer geeft 
aan of gevolgde stu-
dierichting gerelateerd 
of relevant is voor de 
baan

Robst (2007a, 2007b)1 Verenigde Staten (1993) 25,1% 20,1%

Hensen, De Vries & Cörvers 
(2009)

Nederland (1996-2001)   30%

Bender & Heywood (2011) Verenigde Staten (1993, 1995, 
1997, 1999, 2001, 2003, 2006)

24,7% 8%

Farooq (2011) Pakistan (2006-07, 2008-09) 13,8% 11,3%

Boudarbat & Chernoff 
(2012)

Canada (2005)   35,1%

Bender & Roche (2013) Verenigde Staten (2003) 23,64% 14,2%

Zhu (2014) China (2008)   28,16%

Shevchuk, Strebkov & Da-
vis (2015)

Rusland (2011)   39,31%

C – subjectieve defini-
tie: werknemer geeft 
aan of hij/zij opgeleid 
is voor de baan 

Witte & Kalleberg (1995) Duitsland (1984-1990)   46,35%

D – objectieve defini-
tie: horizontale match 
wordt bepaald door job 
experts 

Nordin, Persson & Rooth 
(2010)

Zweden (2003) 11,67% 19,2%

Yakusheva (2010) Verenigde Staten (1980, 1984, 
1986, 1992)

32,45% 14,55%

Béduwé & Giret (2011) Frankrijk (2001)   59%

Malamud (2010, 2011) (zie 
noot 1)

Engeland en Schotland (1980)   47,25%

Levels, Van der Velden & Di 
Stasio (2014)

20 landen (zie noot 2)   38,8%

Noot 1: Robst (2007a) en Robst (2007b) maken gebruik van dezelfde dataset. Dit geldt ook voor Malamud (2010) en Malamud 
(2011).
Noot 2: Oostenrijk, België, Tsjechië, Duitsland, Denemarken, Spanje, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, 
Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Polen, Zweden, Slovenië, Slowakije en het Verenigd Koninkrijk.
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beschikken komen daardoor vaker in beroepen 
terecht waarvoor geen specifieke studierichting 
wordt vereist. Nochtans hoeft een dergelijke situ-
atie er niet op te wijzen dat de kennis en vaardig-
heden van deze schoolverlaters onderbenut wordt.

De studierichting is ook bepalend voor de kans dat 
horizontale mismatch wordt ervaren gedurende de 
loopbaan. Beroepen die geassocieerd worden met 
bepaalde studierichtingen zijn sterker aan technolo-
gische veranderingen onderhevig waardoor de ver-
eiste vaardigheden ook sneller veranderen (Bender 
& Heywood, 2011). Horizontale mismatch hoeft 
echter geen onwenselijk fenomeen te zijn zolang 
werknemers zich bijscholen om over de vereiste 
kennis en vaardigheden te blijven beschikken.

Naast de studierichting is ook het gevolgde oplei-
dingsniveau van invloed op de kans dat schoolver-
laters een baan vinden die aansluit bij de gevolgde 
studierichting (Bender & Roche, 2013; Boudarbat & 
Chernoff, 2012; Hensen et al., 2009; Robst, 2007a; 
Wolbers, 2003). Werknemers die niet in staat zijn 
om een baan op niveau te vinden zullen eerder een 
baan onder hun opleidingsniveau zoeken die wel 
aansluit bij de gevolgde studierichting (Borghans 
& De Grip, 2000). Lager opgeleide schoolverlaters 
kunnen deze strategie minder gemakkelijk toepas-
sen en zullen daardoor sneller een baan accepteren 
die niet aansluit bij de gevolgde studierichting.

Het onderwijssysteem

Malamud (2011) laat zien dat schoolverlaters in het 
Schotse onderwijssysteem, waarin studenten zich 
later specialiseren ten opzichte van studenten in 
het Engelse onderwijssysteem, een kleinere kans 
op horizontale mismatch hebben. Dit kan erop wij-
zen dat studenten die zich later specialiseren ook 
meer tijd hebben om zich te informeren over hun 
beroepsvoorkeuren en over de kans om een baan 
te vinden die aansluit bij de studierichting. Levels 
et al. (2014) tonen aan dat de kans op horizontale 
mismatch verkleind kan worden in onderwijssyste-
men die beroepsgericht zijn en tegelijkertijd wor-
den omgeven door sterke instituties. Deze onder-
wijssystemen worden gekenmerkt door een sterke 
nadruk op de beroepspraktijkvorming wat werkge-
vers de kans geeft om studenten op te leiden die 
voldoen aan de vereisten van de baaninhoud.

Conjunctuur

Op het moment dat studenten het onderwijs verla-
ten, worden de kansen op het ervaren van horizon-
tale mismatch beïnvloed door de omstandigheden 
op de arbeidsmarkt. Schoolverlaters die de arbeids-
markt betreden tijdens een economische recessie 
hebben een grotere kans om een baan te moeten 
accepteren die niet aansluit bij de studierichting 
(Wolbers, 2003).

Kenmerken van de baan

De ambtsperiode van werkenden blijkt negatief ge-
relateerd te zijn aan de kans op het ervaren van 
horizontale mismatch (Witte & Kalleberg, 1995; 
Wolbers, 2003). Mogelijkerwijs gaat een langere 
ambtsperiode gepaard met de accumulatie van be-
drijfsspecifieke vaardigheden die minder aantrek-
kelijk zijn voor andere bedrijven.

Werknemers met een tijdelijk contract hebben een 
grotere kans op horizontale mismatch dan werk-
nemers met een vast contract (Boudarbat & Chern-
off, 2012; Wolbers, 2003). Tijdelijke banen bieden 
minder mogelijkheden om relevante werkervaring 
en vaardigheden te verwerven (Becker, 1964). Ver-
wacht kan worden dat werknemers met een tijde-
lijke aanstelling vaker zelf in om- of bijscholing in-
vesteren om hun positie op de arbeidsmarkt te ver-
stevigen. Enkel in landen die worden gekenmerkt 
door minder beroepsgerichte onderwijssystemen 
nemen werknemers die horizontale mismatch er-
varen vaker deel aan trainingen (Wolbers, 2003). 
Dit kan verklaard worden doordat werkgevers alge-
meen geschoolde schoolverlaters beroepsspecifie-
ke vaardigheden moeten bijbrengen die niet in het 
initieel onderwijs zijn verworven. In tegenstelling 
tot andere studies, vond Robert (2014) dat werk-
nemers met een vaste aanstelling een grotere kans 
hebben op horizontale mismatch. Mogelijkerwijs 
maken werknemers met een vaste aanstelling een 
afruil tussen baanzekerheid en het zoeken naar een 
baan die aansluit bij de gevolgde studierichting.

Individuele determinanten

Achtergrondkenmerken van individuen kunnen 
van invloed zijn op het vinden van een baan die 
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aansluit bij de gevolgde studierichting. Hoewel 
sommige studies vinden dat mannen vaker hori-
zontale mismatch ervaren dan vrouwen (Bender 
& Heywood, 2011), vinden andere studies juist 
het tegenovergestelde (Farooq, 2011; Hensen et 
al., 2009). Mannen ervaren vaker horizontale mis-
match omwille van promotie op de werkplek of 
een carrièreswitch. Vrouwen zullen eerder een 
baan accepteren die niet aansluit bij de studie-
richting om familiale redenen, de werklocatie of 
werkomstandigheden (Bender & Heywood, 2011; 
Robst, 2007b).

Gevolgen

Hoewel economische studies voornamelijk hebben 
onderzocht welke implicaties horizontale mismatch 
heeft voor lonen (Robst, 2007a), hebben sociolo-
gische studies in het bijzonder gekeken naar wat 
horizontale mismatch betekent voor de beroepssta-
tus (Wolbers, 2003). Verder hebben studies geke-
ken naar de implicaties van horizontale mismatch 
voor de tevredenheid met de baan en het hebben 
van spijt over de gemaakte studiekeuze (Kucel & 
Vilalta-Bufí, 2013; Shevchuk et al., 2015; Wolbers, 
2003).

In de meeste studies die de looneffecten onder-
zochten worden werknemers met horizontale mis-
match vergeleken met werknemers met dezelfde 
opleidingsachtergrond die wel een baan hebben 
die aansluit bij de gevolgde studierichting. Over het 
algemeen verdienen werknemers die horizontale 
mismatch ervaren een lager loon dan werknemers 
die geen mismatch ervaren. Werknemers die over 
een baan beschikken die niet volledig aansluit bij 
de studierichting, maar nog wel in staat zijn om een 
deel van de verworven kennis en vaardigheden in 
te zetten, lijden een kleiner loonverlies (Bender & 
Heywood, 2011; Bender & Roche, 2013; Nordin et 
al., 2010; Robst, 2007b; Yakusheva, 2010). Robst 
(2007b) laat zien dat mannen die horizontale mis-
match ervaren een loonverlies van 11,9% lijden, 
terwijl mannen die gedeeltelijke mismatch ervaren 
slechts een verlies van 2,9% lijden. Voor werken-
de vrouwen liggen deze cijfers respectievelijk op 
10,1% en 2,1%.

Het effect van horizontale mismatch op lonen 
hangt samen met de reden waarom werkenden 

een baan accepteren die niet aansluit bij de ge-
volgde studierichting. Het loonverlies dat gepaard 
gaat met het accepteren van horizontale mismatch 
omwille van familiale omstandigheden loopt uiteen 
van 18,1% tot 29,3% voor mannen en van 17,2% tot 
21,5% voor vrouwen (Robst, 2007a). Indien indi-
viduen niet in staat zijn om een passende baan te 
vinden, ligt het verlies op 18,5% voor mannen en 
26,5% voor vrouwen (Robst, 2007a). In sommige 
gevallen kan horizontale mismatch ook samengaan 
met een hoger loon (Zhu, 2014). Mannen die een 
baan accepteren die niet aansluit bij de studierich-
ting omwille van promotie op het werk verdienen 
gemiddeld 6,1% meer. Voor vrouwen is dit 9,1% 
(Robst, 2007a).

Zhu (2014) vond een relatief laag looneffect in 
China waar horizontale mismatch gepaard gaat 
met een loonverlies van 1,2% voor mannen en 
1,5% voor vrouwen. De auteur schrijft dit relatief 
lage loonverlies toe aan de sterke nadruk van het 
Chinese onderwijssysteem op het verwerven van 
algemene vaardigheden. Deze vaardigheden wor-
den geacht om breed inzetbaar te zijn en beloond 
te worden in een grotere variëteit aan beroepen. 
Ook Nordin et al. (2010) beargumenteren dat hoe-
wel schoolverlaters die een opleiding hebben ge-
volgd waarin de nadruk ligt op het ontwikkelen 
van beroepsspecifieke vaardigheden een kleinere 
kans hebben om horizontale mismatch te ervaren, 
zij ook een groter loonverlies lijden op het moment 
dat zij niet in staat zijn om een baan te vinden 
waarvoor zij zijn opgeleid. Zo lijden schoolverlaters 
die een opleiding in de zorg hebben gevolgd in 
China het grootste loonverlies bij horizontale mis-
match (Zhu, 2014).

Schoolverlaters die horizontale mismatch ervaren 
op het moment dat zij de arbeidsmarkt betreden, 
kunnen voor een initiële mismatch compenseren 
door additionele vaardigheden te verwerven op de 
werkvloer. Dit idee wordt ondersteund door de be-
vinding dat de lonen van mannelijke werknemers 
die horizontale mismatch ervaren harder stijgen 
dan voor mannen die een baan hebben die aansluit 
bij de studierichting (Nordin et al., 2010). Malamud 
(2010) vindt eveneens dat horizontale mismatch 
op het moment van arbeidsmarktbetreding geas-
socieerd wordt met een loonverlies van 7 procent-
punten. Werknemers met horizontale mismatch ver-
dienen 6 jaar na afstuderen echter geen significant 
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lagere lonen meer ten opzichte van werknemers 
die geen mismatch ervaren. Ook dit suggereert dat 
horizontale mismatch slechts een tijdelijk fenomeen 
is.

In tegenstelling tot economische studies, zijn socio-
logische studies over horizontale mismatch gericht 
op de gevolgen voor de beroepsstatus. Gemiddeld 
genomen hebben werknemers die horizontale mis-
match ervaren een lagere beroepsstatus dan werk-
nemers die een baan hebben die aansluit bij de 
gevolgde studierichting (Wolbers, 2003). Het status-
verlies dat gepaard gaat met horizontale mismatch 
is minder groot in landen met een beroepsgericht 
onderwijssysteem.

Horizontale mismatch kan ook leiden tot minder 
baantevredenheid. Shevchuk et al. (2015) von-
den dat dit het geval is voor vrouwen. Het heb-
ben van een baan die niet aansluit bij de gevolgde 
studierichting hoeft niet per definitie te resulteren 
in minder baantevredenheid. Dit is echter wel het 
geval wanneer er sprake is van een onderbenut-
ting van de opgedane vaardigheden (Allen & Van 
der Velden, 2001; Béduwé & Giret, 2011). Dit toont 
wederom aan dat de manier waarop horizontale 
mismatch wordt gemeten in de literatuur niet al-
tijd een weerspiegeling is van een onderbenutting 
van menselijk kapitaal. Naast ontevredenheid met 
de baan, wordt horizontale mismatch geassocieerd 
met spijt van de gemaakte studiekeuze (Kucel & 
Vilalta-Bufí, 2013).

Conclusie

Een goede aansluiting tussen de inhoud van de 
gevolgde studierichting en de baan is essentieel 
voor schoolverlaters en een goed functionerende 
arbeidsmarkt. Deze literatuurstudie laat zien dat de 
mate waarin horizontale mismatch voorkomt af-
hangt van de definitie die wordt gehanteerd. Een 
vaak gehanteerde subjectieve maatstaf vraagt werk-
nemers of de gevolgde studierichting een vereiste 
was voor de baan. Banen die overwegend bestaan 
uit taken waarvoor algemene vaardigheden wor-
den vereist kunnen in een verscheidenheid aan 
studierichtingen worden verworven. De subjectieve 
maatstaf is daarom niet altijd een goede mismatch 
indicator. Idealiter reflecteert een maatstaf van ho-
rizontale mismatch of de kennis en vaardigheden 

die in de gevolgde studierichting verworven zijn, 
aansluiten bij de vereisten van de baan.

Daarnaast is horizontale mismatch voornamelijk 
een relevante indicator voor de aansluiting tussen 
de gevolgde studierichting van schoolverlaters en 
de arbeidsmarkt. Het belang van de inhoud van de 
gevolgde studierichting neemt af naarmate werken-
den zich in een later stadium van hun loopbaan be-
vinden. Beroepen zijn onderhevig aan veranderin-
gen wat implicaties heeft voor de eisen die worden 
gesteld aan de werknemer. Bijgevolg komt meer 
nadruk te liggen op de vaardigheden en kennis die 
werknemers verwerven op de werkplek ten be-
hoeve van de succesvolle uitvoering van hun baan. 
Indien bijkomende investeringen in onderwijs en 
training op de werkplek uitblijven, kan mismatch 
tussen de inhoudelijke fit van de werknemer met 
de baanvereisten toenemen. Met de huidige defi-
nities en meetmethoden van horizontale mismatch 
kan dit fenomeen onvoldoende in kaart worden 
gebracht. Dit pleit voor verschillende definities van 
horizontale mismatch voor schoolverlaters en ou-
dere werknemers.

De mate waarin horizontale mismatch als een ne-
gatief fenomeen kan worden beschouwd hangt 
deels samen met de reden voor deze situatie van 
mismatch. Horizontale mismatch is onwenselijk 
indien er op de arbeidsmarkt te weinig vraag is 
naar een specifieke studierichting. Een overaan-
bod van schoolverlaters van een bepaalde stu-
dierichting ten opzichte van de vraag ernaar kan 
ertoe leiden dat kennis en vaardigheden die wer-
den opgedaan in het onderwijs onderbenut blij-
ven. In dit geval is mismatch tussen studierichting 
en werk vaak een onvrijwillige situatie voor de 
schoolverlater, wat gepaard kan gaan met loon-
verlies, een lagere beroepsstatus en minder baan-
tevredenheid.

In sommige gevallen accepteren schoolverlaters 
vrijwillig een baan die niet aansluit bij de studierich-
ting, omdat ze het bijvoorbeeld zien als een kans 
van heroriëntering (carrièreswitch) of promotie. 
Een dergelijke situatie hoeft niet te leiden tot loon-
verlies of baanontevredenheid. Het feit dat sommi-
ge werknemers zich in een baan bevinden die niet 
aansluit bij de studierichting kan echter ook wijzen 
op een mogelijke afruil tussen inhoudelijke fit met 
de baan en baanzekerheid. Hoewel mismatch een 
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rationele keuze kan zijn, kan horizontale mismatch 
gepaard gaan met maatschappelijke kosten.

We besluiten dat horizontale mismatch een gevolg 
is van zeer uiteenlopende situaties en hiermee een 
uitdagend beleidsvraagstuk vormt.
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Noot
1. Een uitgebreide beschrijving van de zoekstrategie is terug 

te vinden in de Engelstalige paper.
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