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digitalisering. Het ontwikkelen, 
bedienen en onderhouden van 
machines en robots vraagt immers 
ook specifieke capaciteiten. Vanuit 
die context is de vraag naar STEM-
profielen sterk toegenomen. STEM 
is een internationale term die staat 
voor science, technology, enginee-
ring and mathematics en omvat 
bijgevolg een brede waaier aan 
technologische, technische, exact-
wetenschappelijke en wiskundige 
opleidingen en beroepen.

Uit VDAB-cijfers leren we dat tech-
nische beroepen al ruim tien jaar 
de hoofdmoot vormen van de jaar-
lijks gepubliceerde knelpuntbe-
roepen. Het blijft voor werkgevers 
met andere woorden problema-
tisch om voldoende geschikte ar-
beidskrachten met een technische 
achtergrond te vinden. Het pro-

bleem neemt niet af, integendeel, onder meer om-
dat te weinig jongeren kiezen voor een technische 
opleiding. Bovendien is het risico reëel dat STEM-
afgestudeerden niet doorstromen naar STEM-jobs.

Om jongeren te stimuleren om voor STEM-opleidin-
gen en -loopbanen te kiezen, werkte de Vlaamse 
Regering het STEM-actieplan uit. Dat actieplan trad 
vanaf 2012 in werking en moet tegen 2020 onder 
andere het proces van studie- en loopbaankeuze 

Tal van maatschappelijke uitdagingen doen de vraag naar STEM-

profielen stijgen. Om tegemoet te komen aan de behoeften van 

de arbeidsmarkt, is het belangrijk dat afgestudeerden uit STEM-

richtingen hun weg vinden naar STEM-jobs. Dit vergt inzicht in de 

loopbaanpaden en -uitkomsten van schoolverlaters uit STEM-stu-

dierichtingen, maar er is ook nood aan informatie om te begrij-

pen waarom personen zonder STEM-diploma toch in een STEM-job 

terechtkomen. Via een grootschalige panelbevraging bij Vlaamse 

werkenden die gemiddeld tien jaar actief zijn op de arbeidsmarkt 

werd nagegaan hoeveel STEM-afgestudeerden actief zijn in een 

job die aansluit bij hun studies of ervan afwijkt in termen van 

niveau of studiegebied. Daarnaast werd ook geanalyseerd wie in 

een situatie van mismatch terechtkomt en welke redenen aan de 

basis liggen van dergelijke loopbaanstap. Zo wordt duidelijk welke 

onderliggende factoren beïnvloedbaar zijn door externe partijen 

(beleid, stakeholders) om doeltreffende acties te kunnen nemen.

Loopbanen en loopbaanbeleid

Blijft de schoenmaker bij zijn 
leest? Inzicht in de jobkeuze van 
afgestudeerden uit STEM-richtingen

Het tekort aan STEM-profielen zet de 
arbeidsmarkt onder druk

Demografische evoluties, de klimaatverandering en 
grondstoffenschaarste plaatsen onze samenleving 
continu voor nieuwe uitdagingen. Voor het vin-
den van antwoorden wordt vooral gekeken naar 
evoluties op vlak van wetenschap en techniek. De 
groeiende nood aan wetenschappers en techni-
sche profielen komt ook voort uit de aanhoudende 
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verbeteren. Naast beleidsactoren engageren ook 
sectorale sociale partners, onderwijs- en opleidings-
partners, scholen, leraren en de media zich om de 
doelstellingen uit het Actieplan te realiseren. Om 
de inspanningen op vlak van STEM op te volgen 
en te evalueren, is informatie nodig over de door-
stroom uit STEM-studies naar STEM-beroepen. Dit 
komt echter niet aan bod in de STEM-monitor van 
het Departement Onderwijs van de Vlaamse over-
heid of in het schoolverlatersrapport van VDAB.

Identificeren van STEM-studies, STEM-
jobs en loopbaanpaden via online 
panelbevraging

Via een online panelbevraging bij Vlaamse wer-
kenden die gemiddeld tien jaar aan het werk zijn, 
werden de nodige gegevens verzameld om een 
duidelijk beeld te krijgen van de loopbaanpaden 
en -uitkomsten van schoolverlaters in Vlaanderen. 
De enquête werd gelanceerd op 5 juni 2018 en 
stond drie maanden online tot een voldoende grote 
steekproef gerealiseerd werd binnen drie beoogde 
panels. Dit zijn 410 STEM-afgestudeerden, een con-
trolegroep van 444 afgestudeerden met een ander 
(niet-STEM) diploma en 146 STEM-werkers. Hier-
door telt de steekproef in totaal (over alle panels 
heen) 416 STEM-werkers.

Om STEM-diploma’s te kunnen onderscheiden van 
andere diploma’s werd de VDAB-classificatie voor 
de opvolging van schoolverlaters gebruikt. Deze 
classificatie is gebaseerd op de definitie van STEM 
volgens de in opdracht van de toenmalige VRWI 
(Vlaamse Raad voor Wetenschap en Innovatie) uit-
gevoerde studie (Van den Berghe & De Martelaere, 
2012). Opleidingen die niet binnen het acroniem 
‘STEM’ vallen, en dus niet (hoofdzakelijk) gericht 
zijn op wiskunde, exacte wetenschappen, ingeni-
eurswetenschappen, techniek en technologie, wor-
den niet als STEM beschouwd. STEM-beroepen wer-
den analoog geïdentificeerd aan de hand van de be-
roepenlijst van de VDAB en de daaraan gekoppelde 
STEM-classificatie die voortkomt uit de VRWI-studie.

De steekproef van STEM-afgestudeerden is repre-
sentatief naar geslacht en studieniveau (hoogopge-
leiden versus lager geschoolden) op basis van quota 
die werden bepaald aan de hand van de STEM-mo-
nitor en doorstroomcijfers van het secundair naar 

het hoger onderwijs. Ook de controlegroep heeft 
een gelijkaardige samenstelling en voor de popu-
latie STEM-werkers werden dezelfde quota gehan-
teerd, bij gebrek aan cijfers over deze populatie.

Om de mate waarin iemands beroep1 aansluit bij 
diens behaalde diploma te meten, werd gepeild 
naar de ‘onderwijsmismatch’. Op het vlak van 
onderwijsmismatch maken Verhaest en De Witte 
(2017) een onderscheid tussen twee dimensies, na-
melijk horizontale en verticale mismatch.

Een horizontale mismatch doet zich voor wanneer 
het studiegebied waarin werkenden hun diploma 
behaalden, niet het meest geschikte studiegebied is 
voor de uitoefening van hun job. De respondenten 
beoordeelden hierbij zelf hun situatie. Dit doen ze 
door eerst aan te geven in welk studiegebied2 ze 
hun hoogste of meest relevante diploma voor de 
arbeidsmarkt behaalden en door vervolgens voor 
elke job aan te duiden welk studiegebied volgens 
hen het meest geschikt is om de job in kwestie uit 
te voeren. Enkel het eigen studiegebied en gerela-
teerde studiegebieden worden als een match be-
schouwd.

Werkenden met een verticale mismatch zijn actief in 
een job die een ander onderwijsniveau vraagt dan 
het niveau waarop ze hun hoogste diploma behaal-
den. De respondenten gaven aan op welk niveau 
ze hun hoogste diploma behaalden. Vervolgens 
werd hen gevraagd om voor elke job aan te duiden 
welk type diploma volgens hen het meest geschikt 
is om die job uit te voeren, met als antwoordop-
ties ‘doctoraat’, ‘masterdiploma’, ‘bachelordiploma’, 
‘diploma secundair onderwijs’ en ‘geen diploma 
nodig’. Er is sprake van een match wanneer het be-
haalde diplomaniveau overeenstemt met het meest 
geschikte diplomaniveau om de job uit te voeren.

Door dimensies van mismatch te bevragen, kunnen 
werkenden voor elke job worden ingedeeld in vier 
categorieën. We spreken van een ‘match’ wanneer 
het behaalde diploma zowel naar studiegebied als 
studieniveau als (meest) geschikt wordt ervaren 
voor de uitoefening van de job. Een ‘verticale mis-
match’ doet zich voor wanneer er een mismatch 
is naar studieniveau, maar niet naar studiegebied. 
Een ‘horizontale mismatch’ vindt plaats bij een 
mismatch naar studiegebied, maar niet naar studie-
niveau. Ten slotte is er sprake van een ‘volledige 
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mismatch’ bij een mismatch naar studieniveau en 
naar studiegebied.

Resultaten

Een aanzienlijke groep STEM-afgestudeerden 
werkt niet binnen hun studiegebied

Voorgaand onderzoek toonde reeds aan dat de ma-
nier waarop mismatch gemeten wordt, de omvang 
van de gemeten mismatch beïnvloedt (zie onder 
andere Verhaest & Omey, 2006; Sellami, Verhaest, & 
Van Trier, 2016). De enquêteresultaten bevestigden 
dit: het aandeel personen dat een horizontale mis-
match ervaarde, was op basis van de VRWI-inde-
ling van STEM-diploma’s en STEM-beroepen bijna 
dubbel zo hoog als op basis van zelfrapportering. 
Het gebrek aan een eenduidige meting zorgt ervoor 
dat de gerapporteerde cijfers voorzichtig benaderd 
moeten worden. Eerder dan zich vast te pinnen op 
exacte percentages, kan men lessen trekken uit de 
grootteorde en de significante verbanden.

Statistische analyses tonen dat de doorstroom naar 
een job die aansluit bij de studies significant hoger 
is bij STEM-afgestudeerden dan bij personen uit de 
controlegroep. Drie op vier STEM-afgestudeerden 
startten hun loopbaan in een job binnen hun ei-
gen studiegebied en de helft start in een job die 
ook qua niveau aansluit bij hun diploma. Wanneer 
wordt gekeken naar de huidige job, de job die men 
op het moment van de bevraging uitoefende, blijkt 
een gelijkaardig aandeel personen actief te zijn in 
een job die aansluit bij het behaalde diploma qua 
niveau en studierichting.

Slechts een derde van de respondenten betrad 
de arbeidsmarkt na de inwerkingtreding van het 
STEM-actieplan. De impact van de initiatieven die 
sindsdien genomen werden, vraagt tijd en komt bij-
gevolg nauwelijks tot uiting in deze resultaten.

De situatie in de eerste job blijkt bepalend voor 
het vervolg van de loopbaan

Er blijkt een sterk verband te zijn tussen de situatie 
qua (mis)match in de eerste en in de huidige job. 
In veel gevallen wordt een mismatch uit de eerste 
job meegesleept doorheen de verdere loopbaan. 

Op het vlak van horizontale mismatch bevinden 
drie op vier STEM-afgestudeerden (met meer dan 
één job) zich sinds hun eerste job nog steeds in 
dezelfde situatie (match of mismatch). De enquê-
teresultaten tonen een grotere dynamiek qua ver-
ticale mismatch: drie op vijf STEM-afgestudeerden 
kenden in hun huidige job nog steeds dezelfde 
situatie qua (mis)match. In beide gevallen is de 
groep die startte in een situatie van mismatch en 
nadien terechtkwam in een job die wel aansloot bij 
de studies nagenoeg even groot als de groep die de 
omgekeerde beweging maakte.

Deze resultaten wijzen op een zekere ‘padafhan-
kelijkheid’: personen bouwen in hun eerste job 
ervaring en een netwerk op, die hun positie op 
de arbeidsmarkt bepalen. Montt (2015) stelde vast 
dat ervaring doorheen de loopbaan meer bepalend 
wordt voor een volgende loopbaanstap dan het be-
haalde diploma. Daar waar horizontale onderwijs-
mismatch dreigt toe te nemen met leeftijd, blijkt de 
skills mismatch te dalen. Dit relativeert het belang 
van vastgestelde diplomamismatch bij meer ervaren 
werknemers.

Middengeschoolden en minder inzetbare 
profielen hebben meer kans op mismatch

Om te achterhalen welke factoren samenhangen 
met mismatch in de eerste job, werd een multino-
miale logistische regressie uitgevoerd met de vier 
mismatchcategorieën als afhankelijke variabelen. 
De kans op volledige mismatch werd als referentie-
categorie beschouwd, waardoor de resultaten voor 
elke voorspellende variabele aangeven of het meer 
waarschijnlijk is om in een situatie van (gedeelte-
lijke) mismatch terecht te komen dan in een situatie 
van volledige match.

Geslacht, origine en leeftijd bij het behalen van het 
diploma werden opgenomen als controlevariabe-
len, maar hebben geen significant effect. De kans 
op mismatch wordt bijgevolg door andere factoren 
bepaald dan diegene die centraal staan bij het ma-
ken van een studiekeuze, waarbij meisjes bijvoor-
beeld een specifieke doelgroep vormen (zie onder 
andere het STEM-actieplan en de STEM-monitor). 
Het risico op mismatch in de eerste job hangt wel 
samen met het diplomaniveau en de positionering 
van afgestudeerden op de arbeidsmarkt tijdens hun 
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zoektocht naar hun eerste job. Zo hebben midden-
geschoolden (met hoogstens een secundair diplo-
ma) meer kans op een volledige mismatch en op 
een horizontale mismatch. Voorgaand onderzoek 
verklaart dit door het kleinere belang dat werkge-
vers aan hun diploma hechten bij rekrutering en 
door het feit dat ze gemakkelijker opnieuw op te 
leiden zijn (Montt, 2015). Daarnaast dreigen de 
beschikbare jobs voor middengeschoolden af te 
nemen door de aanhoudende digitalisering en het 
verdwijnen van routinetaken door automatisering, 
waardoor ze terechtkomen in jobs die afwijken van 
hun studieniveau en/of studiegebied.

Verder blijkt dat een lagere gepercipieerde inzet-
baarheid bij STEM-afgestudeerden gepaard gaat 
met een hoger risico op elke vorm van mismatch. 
Wanneer schoolverlaters hun kans op werk (al dan 
niet terecht) lager inschatten, is het risico reëel dat 
ze alle jobopportuniteiten grijpen die zich aandie-
nen.

Ook personen die zich flexibeler opstellen tijdens 
het zoeken naar werk, hebben meer te maken met 
een volledige mismatch in hun eerste job. Dit sluit 
aan bij voorgaand onderzoek van het Steunpunt 
Werk, waarin werd aangegeven dat een hogere 
zoekflexibiliteit negatieve gevolgen kan hebben 
voor de werkzoekende, bijvoorbeeld wat betreft de 
kwaliteit van (her)tewerkstelling (Vansteenkiste et 
al., 2015).

Mogelijkheid om werkervaring op te bouwen en 
werkzekerheid als argumenten voor de keuze 
voor een eerste job die afwijkt van gevolgde 
studies

De enquêteresultaten tonen dat werkzekerheid 
en de kans om ervaring op te bouwen algemeen 
bijzonder belangrijke drijfveren zijn voor de eer-
ste jobkeuze. De meeste respondenten betraden 
de arbeidsmarkt in de economisch onzekere peri-
ode 2006-2016, wat deze resultaten mee verklaart. 
STEM-afgestudeerden blijken wel vaker te kiezen 
voor een eerste job die aansloot bij hun interesses.

STEM-afgestudeerden wiens eerste job geen STEM-
job was, hebben het in eerste instantie over een 
pragmatische keuze uit voorkeur voor werkzeker-
heid, de kans om ervaring op te bouwen en het 

vinden van een job in de buurt. In tweede instantie 
geven ze aan te hebben gekozen voor een job in 
lijn met hun persoonlijke interesses en voor een 
job waarin ze kunnen bijleren. Het opbouwen van 
werkervaring en bekomen van werkzekerheid blij-
ken ook de meest aangehaalde redenen voor per-
sonen met een ander (niet-STEM-)diploma om een 
STEM-job te aanvaarden als eerste job. De keuze 
voor een STEM-job wordt ook in grote mate toe-
geschreven aan aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden 
en werkomstandigheden (zoals loon, voldoende 
afwisseling en de mogelijkheid om bij te leren in 
de job).

Beperkte zij-instroom vanuit persoonlijke 
interesses en arbeidsvoorwaarden

De uitstroom van STEM-afgestudeerden naar niet-
STEM-jobs lijkt groter dan de zij-instroom in STEM-
beroepen. Mogelijk zien personen zonder STEM-
ervaring hoge toetredingsdrempels om in een 
STEM-job te starten. STEM wordt vaak gelinkt aan 
snel opeenvolgende innovaties en schoolvakken 
die velen als moeilijk beschouwen, zoals wiskunde 
en wetenschappen. Hierdoor ontstaat het risico dat 
personen zichzelf uitschakelen voor STEM-jobs als 
ze geen recente positieve ervaring hadden op het 
vlak van STEM.

Terzelfdertijd tonen de enquêteresultaten dat er 
wel heel wat potentieel aan zij-instroom aanwezig 
is. Ruim de helft van de STEM-afgestudeerden die 
geen STEM-beroep uitoefenden zou in de toekomst 
wel bereid zijn om opnieuw een STEM-job uit te 
voeren. Daarnaast zou één op drie werkenden met 
een ander (niet-STEM-)diploma in de toekomst ge-
interesseerd zijn in een technischere, wetenschap-
pelijkere of meer technologische job. Daarbij zitten 
wel heel wat personen die vinden ze dat al een 
STEM-beroep hebben, zoals werknemers uit de 
gezondheidszorg of leerkrachten die STEM-vakken 
doceren.

Personen die reeds een carrièreswitch naar een 
STEM-job maakten, schrijven dat vooral toe aan 
een betere aansluiting van de job bij hun interesses 
of eigen capaciteiten. Daarnaast werden heel wat 
zij-instromers aangetrokken door aantrekkelijkere 
arbeidsvoorwaarden (loon, verlof, enzovoort). Eén 
op zes STEM-gediplomeerden wou opnieuw meer 



 OVER.WERK Tijdschrift van het Steunpunt Werk / Uitgeverij Acco • 1/2020 117

aansluiting bij de studies. Deze redenen geven aan 
dat de instroom in een STEM-beroep in vele ge-
vallen een bewuste keuze is, waar personen een 
duidelijk voordeel in zien (intrinsiek of extrinsiek).

Personen die niet langer in een STEM-job werkten, 
verklaarden die loopbaanstap vooral door de nood 
om iets anders te doen en de voorkeur voor meer 
werkzekerheid. Ook betere arbeidsvoorwaarden en 
werkomstandigheden speelden een rol. Eén op tien 
personen zag op dat moment evenwel geen andere 
opties dan te veranderen van werk.

Vooral volledige mismatch gaat gepaard met 
negatieve loopbaanuitkomsten

‘Mismatch’ heeft een negatieve connotatie, maar 
hoeft niet per se negatief te zijn. Als het gaat over 
zij-instroom of over verticale promotie, klinkt het 
discours positiever. Daarom werd ook nagegaan in 
welke mate (mis)match effectief samenhangt met 
verschillende loopbaanuitkomsten. Die analyse 
leert dat volledige mismatch systematisch lager 
scoort dan volledige match. Het is daarom enorm 
belangrijk om te vermijden dat schoolverlaters in 
een negatieve loopbaanspiraal terechtkomen door 
hun loopbaan te starten in een job die qua ni-
veau en studiegebied afwijkt van hun behaalde 
diploma.

Voor horizontale en verticale mismatch is er geen 
consistent patroon: ze scoren elk afzonderlijk be-
ter op andere loopbaanuitkomsten dan volledige 
mismatch. Het ervaren van (mis)match blijkt wel 
slechts een fractie te verklaren van de score op de 
verschillende loopbaanuitkomsten. Dat is op zich 
niet verrassend, omdat de link met het diploma 
verwatert doorheen de loopbaan en er mogelijk 
wel een match is qua ervaring, interesses, ambities, 
enzovoort. Bovendien werd slechts een beperkte 
set verklarende variabelen in de modellen opge-
nomen.

Hoewel middengeschoolden zich vaker in een situ-
atie van mismatch bevinden, ervaren ze dat door-
gaans minder negatief dan hooggeschoolden. De 
analyse leert verder dat ook het type job een rol 
speelt: bij STEM-werkers correleert (mis)match 
minder met loopbaanuitkomsten dan bij werken-
den uit de controlegroep. Personen die in een 

STEM-job werken, maar een andere achtergrond 
hebben, blijken zich dus op minder vlakken afge-
straft te voelen.

Aanbevelingen

Loopbaancompetenties aanscherpen bij 
studenten en werkenden

De resultaten tonen dat personen die zich meer 
inzetbaar vinden, minder vaak starten in een eerste 
job die afwijkt van hun studies. Het is daarom be-
langrijk dat studenten een duidelijk beeld hebben 
van de arbeidsmarkt, de actoren die daarop actief 
zijn en hun positie op de arbeidsmarkt. Dit vergt 
specifieke loopbaanvaardigheden, die ze zich idea-
liter al tijdens de schoolloopbaan eigen maken. De 
nieuwe eindtermen, gebaseerd op zestien sleutel-
competenties, waaronder ‘zelfbewustzijn en zelfex-
pressie, zelfsturing en wendbaarheid’, maken het 
mogelijk om hier al binnen het secundair onderwijs 
werk van te maken. De VDAB zou scholen hierin 
kunnen ondersteunen. Vanuit hun schoolverlaters-
rapport beschikken zij reeds over bijzonder interes-
sant cijfermateriaal om laatstejaarsstudenten realis-
tische verwachtingen te geven over de vraag naar 
kandidaten met hun profiel. Ook binnen het ho-
ger onderwijs is het aangewezen om bijvoorbeeld 
vanuit career centers de nodige ondersteuning te 
voorzien om studenten voor te bereiden op de ar-
beidsmarkt.

Analoog is het ook belangrijk om werkenden te 
ondersteunen bij de ontwikkeling van hun loop-
baancompetenties. De interviews leren onder meer 
dat STEM-werkers na het maken van een zijsprong 
in hun loopbaan vaak vrezen dat er geen weg meer 
terug is. Ze vonden het bijvoorbeeld moeilijk om 
een realistische inschatting te maken van de vraag 
naar iemand met hun profiel. Ook de vrees voor 
vaardigheidsveroudering weerhield hen ervan om 
nog een STEM-job te overwegen. Op basis van der-
gelijk subjectief aanvoelen, schakelen ze zichzelf 
bijgevolg uit. Naast bredere sensibilisering en in-
formatiecampagnes kunnen ook online tools – zo-
als een scan – helpen om personen zich te laten 
situeren op de arbeidsmarkt en feiten van fictie te 
helpen onderscheiden.



118 OVER.WERK Tijdschrift van het Steunpunt Werk / Uitgeverij Acco • 1/2020

Doordachte grenzen stellen aan gevraagde 
flexibiliteit van schoolverlaters

Personen die in een situatie van mismatch starten, 
blijken die mismatch vaak mee te slepen door-
heen hun verdere loopbaan. Hierdoor riskeert men 
STEM-afgestudeerden te verliezen voor STEM-jobs 
wanneer ze niet in een STEM-job starten. Dat maakt 
het bijzonder belangrijk om samen met afgestudeer-
den te bekijken voor welke STEM-jobs ze in aan-
merking kunnen komen, zodat ze die jobs minstens 
in overweging nemen. Ook verder in de loopbaan 
is dat aangewezen. In dat kader wordt herhaaldelijk 
gewezen op de ‘wet van de passende betrekking’, 
die werkzoekenden na drie tot vijf maanden werk-
loosheid verplicht om een jobaanbod aan te nemen 
op basis van hun competenties, die niet noodza-
kelijk aansluiten bij hun studies, interesses of be-
roepsvoorkeur. Dit kan tot een onvrijwillige hori-
zontale mismatch leiden en mee bepalen waarom 
STEM-afgestudeerden na een (lange) periode van 
werkloosheid in een niet-STEM-job starten.

Ook binnen de meer competentiegerichte werking 
van onder andere VDAB is het daarom belangrijk 
om oog te hebben voor de kwaliteit van de (her)
tewerkstelling om te vermijden dat schoolverlaters 
van bij de start in een negatieve loopbaanspiraal 
terecht komen. Dat kan door werkzoekenden 
te coachen naar de voor hen meest aangewezen 
zoekstrategie. Voorgaand onderzoek bij Vlaamse 
werkzoekenden stelde immers vast dat de kwaliteit 
van het zoekgedrag samenhangt met de kwaliteit 
van (her)tewerkstelling (Koen, Vansteenkiste, & 
Verbruggen, 2015).

Blijven investeren in de kwaliteit van STEM-jobs

Uit de enquêteresultaten bleek dat werkenden in 
STEM-jobs gemiddeld genomen niet slechter scoren 
dan andere werkenden op een aantal jobkenmer-
ken en loopbaanuitkomsten. Terzelfdertijd blijken 
de arbeidsvoorwaarden en werkomstandigheden 
vaak wel doorslaggevend te zijn om een STEM-job 
in te ruilen voor een job buiten STEM. Het blijft 
daarom een aandachtspunt om te investeren in de 
kwaliteit van die jobs, zodat niet alleen extrinsieke 
factoren zoals loon en verlof een aantrekkings-
kracht uitoefenen voor STEM-jobs. Het zou ook de 
retentie in STEM-jobs promoten, zo gaven enkele 

STEM-afgestudeerden aan dat ze niet langer actief 
waren in hun job omdat ze meer uitdaging en ver-
antwoordelijkheden zochten (bovenop de techni-
sche competenties). Als dit niet kan binnen een 
STEM-job, nemen ze bijvoorbeeld management-
functies op in beroepen die weinig of niet aanslui-
ten bij hun studies.

Inspireren van potentiële STEM-werkers

Om zij-instroom op een structurele manier te fa-
ciliteren, is een actieve wervende aanpak vereist. 
Uit de enquêteresultaten bleek dat personen tijdens 
hun loopbaan de overstap maakten naar een STEM-
job via zelfstudie en vrijetijdsactiviteiten of hobby’s. 
Het is daarom belangrijk om dergelijke activitei-
ten aan te grijpen om personen te inspireren over 
professionele STEM-activiteiten. De Vlaamse oplei-
dingsincentives tonen bijvoorbeeld wie in zijn of 
haar vrije tijd opleidingen volgt die een opstap kun-
nen zijn naar een STEM-job. Dergelijke opleidin-
gen zouden een aantal lesuren kunnen besteden 
aan professionele activiteiten die kaderen binnen 
de gevolgde cursus (bijvoorbeeld in samenwer-
king met lokale ondernemingen, sectororganisaties 
of VDAB). Daarnaast zouden arbeidsmarktactoren 
ook vertegenwoordigd kunnen zijn op grootscha-
lige activiteiten zoals de Dag van de Wetenschap.

Personen kunnen echter vaak moeilijk inschatten 
hoe groot de stap naar een andere job is, vooral 
wanneer die job zich in een ander expertisedomein 
situeert. Daarom zou het een grote meerwaarde zijn 
om hen op een laagdrempelige manier te informe-
ren over de competentiekloof die ze zouden moe-
ten overbruggen. Als ze hun weg vinden naar tra-
jecten van loopbaanbegeleiding of outplacement, 
wordt dit via persoonlijke begeleiding opgevangen. 
Niet iedereen vindt echter de weg naar dergelijke 
begeleidingstrajecten. Daarom is er nood aan com-
plementaire initiatieven die minder engagement 
vragen, maar wel duidelijk tonen waar iemand 
staat om de stap naar een andere job te zetten. Een 
concreet initiatief in die richting is de OECD-tool, 
gebaseerd op de ‘skills for jobs database’, die toont 
welke competenties personen moeten versterken 
om van het ene beroep naar het andere over te 
stappen. VDAB zou vanuit haar competentiewer-
king een gelijkaardige tool kunnen ontwikkelen 
om te tonen waar de competentiekloof zit tussen 
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de huidige job en de beoogde job en daarbij ook 
doorverwijzen naar activiteiten die kunnen helpen 
om de kloof te overbruggen.

Investeren in STEM-monitoring voor werkenden

In navolging van het STEM-actieplan werd de af-
gelopen jaren sterk ingezet op monitoring met be-
trekking tot STEM. De STEM-monitor biedt bijvoor-
beeld gedetailleerde informatie over STEM-studies 
en het schoolverlatersrapport van VDAB vermeldt 
expliciet resultaten voor STEM-afgestudeerden. Om 
een duidelijk en betrouwbaar beeld te krijgen van 
STEM-werkers en STEM-jobs is het echter aangewe-
zen om de monitoringactiviteiten uit te breiden naar 
de werkende populatie. We denken dan concreet 
aan een STEM-luik binnen de werkbaarheidsmo-
nitor van de SERV en aandacht voor STEM binnen 
de monitoringactiviteiten van het Steunpunt Werk. 
Dit vergt op zijn beurt meer gegevens over beroe-
pen binnen het Datawarehouse Arbeidsmarkt en 
Sociale Bescherming en binnen grootschalige be-
vragingen zoals de Enquête naar de arbeidskrach-
ten (EAK). Alleen zo komt STEM op de radar van 
arbeidsmarktstudies gericht op werkenden en zul-
len beleidsactoren over voldoende gedetailleerde 
informatie beschikken om onderbouwde, evidence-
based beslissingen te kunnen nemen.

An De Coen 
IDEA Consult

Noten

1. In deze studie betreft een job een tewerkstelling als werk-
nemer of zelfstandige met een duur van minstens zes maan-
den om te verzekeren dat het om ‘duurzaam’ werk gaat. 
Daarnaast werden specifieke vormen van tewerkstelling, 

zoals stages, studentenjobs en uitzendwerk (met elk een 
zeer specifieke doelgroep) niet meegenomen in de ana-
lyses om zoveel mogelijk zicht te krijgen op de reguliere 
arbeidsmarkt. Het werd aan de respondenten overgelaten 
om te beslissen wat ze meetelden als verschillende jobs. 
Een verandering van job betekent dus niet noodzakelijk 
een verandering van werkgever.

2. Voor elk studieniveau werden de studiegebieden opgeno-
men die vermeld zijn op www.onderwijskiezer.be
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