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Onderbenutting van mbo’ers nuttig op de 
arbeidsmarkt? 

Johan Coenen, Frank Cörvers, Didier Fouarge, Christoph Meng, 
Annemarie Nelen 

Uit dit artikel blijkt dat overscholing of onderbenutting vaak een kwes-

tie is van allocatie op de arbeidsmarkt. Deze blijkt weliswaar in eerste 

instantie verkeerd lijkt te zijn (‘mismatch’), maar is uiteindelijk toch ef-

ficiënt is als men rekening houdt met het gebrek aan werkervaring van 

schoolverlaters en jongeren, of met de geringere capaciteiten of ambi-

ties van ‘onderbenutte’ werkenden. Zij die formeel (qua opleiding) on-

der hun niveau werken en overschoold lijken te zijn, kunnen gegeven 

hun capaciteiten en preferenties toch op hun plek zijn. Het verschijn-

sel onderbenutting of overscholing heeft dus een nuttige functie op de 

arbeidsmarkt. 

1 Inleiding 

Als werkenden een hoger opleidingsniveau hebben dan vereist voor de 

functie waarin ze werkzaam zijn spreekt men van onderbenutting of over-

scholing (Borghans en De Grip 2000). De kosten hiervan kunnen om ver-

schillende redenen aanzienlijk zijn. Onderbenutting wijst erop dat men het 

potentieel aan menselijk kapitaal in de beroepsbevolking niet volledig weet 

te benutten waardoor er productieverlies geleden wordt (McGuinness 

2006). Op de arbeidsmarkt manifesteert zich dit als verdringing van dege-

nen op de lagere beroepenniveaus door werkenden met een middelbare of 

hogere opleiding (Teulings en Koopmanschap 1989). Onderbenutting kan 

in navolging van Freeman (1976) worden uitgelegd als overscholing.1 Dat 

                                                      
1 Sinds de publicatie van Freeman (1976) is er een levendig debat gaande over de oorzaken 

van overscholing of onderbenutting, waarbij het gebruik van de ene of andere term een 

indicatie kan zijn voor de positie die men inneemt in dit debat. Naast de term skill un-

derutilization, dat het beste te vertalen is als onderbenutting, worden in de internationale 

literatuur ook overeducation, overqualification, underemployment, overtraining en occu-
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betekent dat de overheid teveel investeert in onderwijs, en dat de beschik-

bare financiële middelen efficiënter kunnen worden verdeeld. Een herver-

deling van de middelen zou dan kunnen leiden tot een hogere economische 

groei.  

Onderbenutting of overscholing kan ook op micro-economisch niveau 

tot nadelige effecten leiden, zoals een lagere beloning ten opzichte van de-

genen die in banen werken die overeenkomen met het behaalde opleiding-

niveau (Sicherman 1991). Onderbenutting zou tevens schadelijk kunnen 

zijn voor de productiviteit binnen bedrijven (Tsang 1987), en kan leiden 

tot een lagere tevredenheid van werknemers en een sterkere neiging het 

bedrijf te verlaten (Tsang e.a 1991). Door dit laatste kunnen investeringen 

in trainingen en werving en selectie verloren gaan. Voorts toont recent on-

derzoek aan dat werkenden door onderbenutting een blijvende loonachter-

stand oplopen (Mooi-Reçi 2008) en dat onderbenutting nadelige effecten 

heeft op het cognitief vermogen van werkenden (De Grip e.a. 2008). Dit 

laatste kan leiden tot een lagere productiviteit en vroegtijdige uittrede van 

de arbeidsmarkt. 

Ondanks de bovengenoemde potentieel nadelige effecten van onderbe-

nutting op onder andere de productiviteit, de beloning en de arbeidspartici-

patie, is er in de recente economische literatuur veel discussie of onderbe-

nutting een belangrijk probleem vormt. In dit artikel betogen we op basis 

van eerdere empirische studies dat onderbenutting een belangrijke functie 

op de arbeidsmarkt vervult, namelijk die van een efficiënte inzet en alloca-

tie van werkenden die minder capaciteiten of ambities hebben dan hun op-

leidingsniveau suggereert. Het gaat daarbij vaak om niet-observeerbare 

heterogeniteit van werkenden, zoals wordt geïllustreerd in het volgende ci-

taat: “Several studies show that overeducation is a less serious phenome-

non than often thought since the incidence of overeducation is overesti-

mated when no account is taken of the heterogeneity in the actual ability or 

attitudes toward the employment of workers with a particular level of edu-

cation.”(Büchel e.a. 2003, p. 8) 

Ten tweede laten we in dit artikel zien dat onderbenutting veel lager uit-

valt als men deze op een andere wijze meet. De meting van onderbenutting 

is een belangrijk thema in de literatuur over onderbenutting (Verhaest en 

Omey 2009). Ten derde wordt op basis van eigen regressie-analyses aan-

getoond dat onderbenutting vaker voorkomt onder ‘zwakkere’ mbo-

gediplomeerden. Daarmee lijkt de arbeidsmarkt juist deze personen toe te 

wijzen aan banen op lager niveau, dat wil zeggen aan banen die wel dege-

lijk in overeenstemming kunnen zijn met hun capaciteiten of ambities. De-

                                                                                                                          
pational mismatch gebruikt. Vaak zijn deze termen uitwisselbaar (Shockey 1989). We 

zullen hier voornamelijk de term ‘onderbenutting’ gebruiken.  
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ze heterogeniteit aan vaardigheden en eigenschappen van mensen met 

formeel hetzelfde niveau qua opleiding wordt in veel studies echter niet 

geobserveerd. 

Het gaat in dit artikel om mbo’ers die op een lager beroepsniveau werk-

zaam zijn. Wat betreft het opleidingsniveau waren mbo’ers met 2,6 mil-

joen personen de grootste groep in de beroepsbevolking van 2008.2 Juist in 

het middelbaar beroepsonderwijs speelt de differentiatie naar de verschil-

lende leerniveaus (1 t/m 4) een belangrijke rol, iets dat van groot belang is 

voor de vaststelling van onderbenutting.  

In Sectie 2 wordt nader ingegaan op een aantal verklaringen in de litera-

tuur voor het bestaan van onderbenutting op de arbeidsmarkt. Sectie 3 be-

spreekt het begrip en de waarneming van onderbenutting volgens zoge-

naamde objectieve en subjectieve metingen. Sectie 4 beschrijft de mate 

van onderbenutting op basis van een tweetal databestanden: de Enquête 

Beroepsbevolking (EBB) van het CBS en het SchoolverlatersInformatie-

Systeem (SIS) van het ROA. In Sectie 5 wordt aan de hand van het SIS-

bestand geanalyseerd welke factoren bijdragen aan de onderbenutting van 

schoolverlaters van het mbo. Hierbij wordt in het bijzonder aandacht ge-

schonken aan de meetmethode voor onderbenutting en de heterogeniteit 

van mbo-gediplomeerden binnen dezelfde opleiding, afgemeten aan hun 

capaciteiten en voorkeuren. In Sectie 6 volgen de conclusies. 

2 Oorzaken van onderbenutting 

Onderbenutting valt voor een belangrijk deel te verklaren doordat de rela-

tie tussen opleiding en beroep of functie niet één-op-één is. De relatie is 

niet absoluut, maar afhankelijk van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt, 

welke bovendien over de tijd kunnen fluctueren. Ter illustratie kan gedacht 

worden aan een groep mbo’ers met formeel een diploma van hetzelfde op-

leidingsniveau, maar heterogeen van samenstelling qua capaciteiten (vol-

gens bijv. een normaalverdeling). Daartegenover staan banen van middel-

baar beroepsniveau die ook heterogeen zijn wat betreft het niveau van de 

taken die uitgevoerd moeten worden (eveneens volgens een normaalverde-

ling). Er zijn enerzijds banen die relatief veel complexe taken behelzen, of 

taken waarvoor enige ervaring gewenst zou zijn of taken die veel verant-

woordelijkheden omvatten (zelfs voor hoger opgeleiden), en anderzijds 

zijn er banen met relatief veel taken van lager beroepsniveau. Als mbo’ers 

een baan zoeken zullen de besten terecht komen op de banen waarvoor 

                                                      
2 Zie www.statline.cbs.nl. Exclusief mbo’ers van niveau 1, zie Sectie 3. 
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veel capaciteiten vereist zijn, en de zwakste mbo’ers banen bezetten die 

mogelijk zelfs door (de betere) vmbo’ers vervuld zouden kunnen worden. 

De productiviteit van een baan wordt bepaald door zowel de capaciteiten 

van de mbo’er als de moeilijkheidsgraad van de taken die uitgevoerd moe-

ten worden. Eenvoudige banen (op lager beroepsniveau) waarvoor de ho-

gere productiviteit van een mbo’er niet opweegt tegen de hogere relatieve 

beloning ten opzichte van vmbo’ers, zullen bezet worden door vmbo’ers. 

Maar als door bijvoorbeeld het terugdringen van het aantal voortijdige 

schoolverlaters het aanbod van mbo’ers stijgt ten koste van het aanbod van 

vmbo’ers (zie OCW 2009), dan daalt de relatieve beloning van mbo’ers en 

wordt het voor werkgevers aantrekkelijker om mbo’ers op lager beroeps-

niveau in te zetten. Naarmate het aanbod van mbo’ers verder toeneemt 

wordt het steeds aantrekkelijker om ook de betere mbo’ers op lager be-

roepsniveau aan te stellen, ten koste van vmbo’ers. 

Bovenstaande gedachtegang is gebaseerd op het Job Assignment model. 

Het allocatieproces wordt dus bepaald door de heterogeniteit van het men-

selijk kapitaal en de heterogeniteit van de banen. Productiviteit en beloning 

zijn volgens dit matchingmodel zowel een functie van kenmerken van 

werkenden als van baankenmerken (Sloane 2003; Dupuy 2004; McGuin-

ness 2006). De Human Capital theorie (Becker 1975) benadrukt de aan-

bodzijde (werknemers) en het Job Competition model (Thurow 1975) de 

vraagzijde (werkgevers). Deze twee theorieën kunnen worden beschouwd 

als twee extremen binnen het Job Assignment model. 

Uit empirische studies blijkt inderdaad, in overeenstemming met de Job 

Assignment theorie, dat zowel het baanniveau als het opleidingsniveau de 

productiviteit en de beloning bepalen. Zo ontvangen onderbenutte werk-

nemers bij een gegeven baan een hoger salaris dan werknemers die een 

‘goede match’ hebben tussen opleiding en baan (zie ook Batenburg e.a. 

2003; Rubb 2003; Sicherman 1991). Dit kan verklaard worden doordat zij 

minder trainingskosten met zich mee brengen, of gewoonweg productiever 

zijn dan de andere (lager opgeleide) werknemers op hetzelfde baanniveau. 

Onder een hogere productiviteit valt dan ook de verzekering voor werkge-

vers dat onderbenutte werknemers beter kunnen omgaan met onverwachte 

veranderingen in het productieproces, omdat ze flexibeler zijn en beter 

kunnen improviseren (Sloane 2003). 

Er zijn verschillende redenen waarom mbo’ers worden ingezet in lagere 

beroepen. Zo kan het aanbod van middelbaar ten opzichte van lager opge-

leiden toenemen (zoals in eerder genoemd voorbeeld), maar kan ook de 

vraag naar middelbare functies afnemen ten gunste van de vraag naar lage-

re functies (bijvoorbeeld door polarisatie van de werkgelegenheid, zie 

Goos en Manning 2007). Er ontstaat dan een overaanbod van mbo’ers 
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waardoor hun relatieve lonen dalen. Werkgevers passen zich aan de gewij-

zigde beloning aan door relatief veel mbo’ers aan te trekken in lagere func-

ties. Dit aanpassingsproces leidt tot verdringing van de vmbo’ers in de la-

gere functies. Wieling en Borghans (2001) laten zien dat onderbenutting 

veel vaker voorkomt dan werkloosheid als aanpassingsproces om overaan-

bod op te vangen. 

Complicerende factor is dat de grotere inzet van middelbaar opgeleiden 

in lagere functies ook kan samenhangen met technologische of organisato-

rische factoren en ontwikkelingen aan de vraagzijde van de arbeidsmarkt. 

Vooral grotere bedrijven lijken beter dan kleinere bedrijven in staat te zijn 

om, afhankelijk van de vraag-aanbodverhoudingen op de arbeidsmarkt, 

door substitutie van verschillende soorten arbeid (bijvoorbeeld hoog- ver-

sus laaggeschoolden) een hogere gemiddelde productiviteit te behalen 

(Dupuy en De Grip 2006). Een ander voorbeeld is dat functies die voor-

heen bekend stonden als lagere functies door technologische ontwikkeling 

(skill-biased technologicial change) complexer zijn geworden, waardoor er 

steeds meer arbeidskrachten met een middelbare in plaats van een lagere 

opleiding worden gevraagd. Deze zogenaamde upgrading van lagere func-

ties tot middelbaar niveau is in empirische studies echter moeilijk te onder-

scheiden van verdringing (crowding out of bumping down, zie Borghans 

en De Grip 2000). De upgrading van kwalificatievereisten kan overigens 

ook worden veroorzaakt doordat een grotere inzet van beter geschoolden, 

in het bijzonder hoger opgeleiden, in de productieprocessen technologische 

vernieuwingen bewerkstelligt (Acemoglu 2002). Daardoor stijgt de vraag 

naar hoger en mogelijk ook middelbaar opgeleiden. Dat betekent dat 

mbo’ers door de technologische vooruitgang in bepaalde functies niet meer 

als onderbenut moeten worden geschouwd. 

In het kader van dit artikel zijn nog verschillende noties uit de empiri-

sche literatuur van belang. Uit Groot en Maassen van den Brink (1996) kan 

geconcludeerd worden dat een gebrek aan ervaring wordt gecompenseerd 

door het werken in een baan onder het niveau dat past bij het opleidingsni-

veau. Dat betekent dat pas afgestudeerden een grotere kans hebben om on-

der hun niveau te werken dan degenen met dezelfde opleiding en meer 

werkervaring. Dekker e.a. (1995) laten inderdaad zien dat werknemers die 

onder hun opleidingsniveau werkzaam zijn, doorgroeien naar hogere func-

ties naarmate ze langer in dienst zijn, waardoor hun onderbenutting weg-

valt. Ook Batenburg e.a. (2003) vinden dat werknemers met meer erva-

ringsjaren minder vaak onderbenut zijn. Zij vinden verder dat deeltijders 

vaker onderbenut zijn dan werknemers die voltijds werken. Omdat het 

aandeel werknemers dat in deeltijd werkt tussen 1990 en 2000 is gestegen, 

zou een achterstand in ervaring van deeltijders een oorzaak kunnen zijn 
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van de toename in het aandeel onderbenutte werknemers in deze periode 

(van 22 naar 25%). 

Green e.a. (1999) testen direct of onderbenutte werknemers minder be-

gaafd zijn dan werknemers met een goede aansluiting tussen hun oplei-

dingsniveau en hun baan. Zij vonden dat personen die op 16-jarige leeftijd 

een hogere score behaalden op een wiskundetest significant minder vaak 

onderbenut zijn in hun latere carrière. Büchel en Pollmann-Schult (2001) 

vonden eveneens dat een hoger eindcijfer bij het verlaten van het beroeps-

onderwijs een sterk negatief effect heeft op het latere risico van werkne-

mers om onderbenut te worden in hun werk.  

De bovenstaande studies wijzen erop dat het bij onderbenutting simpel-

weg kan gaan om heterogeniteit tussen individuen binnen opleidingscate-

gorieën wat betreft ervaring, competenties en voorkeuren. In dit artikel 

zullen we nagaan of onderbenutting inderdaad vaker voorkomt onder jon-

geren van middelbaar beroepsniveau dan onder ouderen van vergelijkbaar 

opleidingsniveau. Indien dit zo is, wijst dat erop dat veel jongere mbo’ers 

doorgroeien naar een functie op middelbaar beroepsniveau als zij voldoen-

de ervaring hebben opgedaan.3 Ook zullen er ervaringsindicatoren worden 

meegenomen in een regressievergelijking die de kans op onderbenutting 

onder mbo’ers verklaart. Deze vergelijking zal tevens het gemiddelde 

eindcijfer bij afstuderen meenemen als indicator voor de capaciteiten van 

mbo’ers. De verwachting is dat degenen met een lager eindcijfer vaker on-

derbenut zijn. Tot slot zal er in de empirische analyse van dit artikel aan-

dacht worden geschonken aan de vraagzijde van de arbeidsmarkt. De hy-

pothese is dat een krappere arbeidsmarkt niet alleen leidt tot een lagere 

werkloosheid, maar ook tot een lagere onderbenutting. Dat betekent dat de 

conjunctuurcyclus van invloed is op de mate waarin onderbenutting op de 

arbeidsmarkt voorkomt. Bovendien zal dan onderbenutting in regio’s met 

een krappere arbeidsmarkt minder vaak voorkomen. 

3 Meting van onderbenutting 

Om vast te stellen hoe groot het probleem van onderbenutting in Neder-

land is, moet het op correcte wijze worden gemeten. In dit artikel wordt 

                                                      
3 Cohorteffecten kunnen hierbij een rol spelen, omdat de intrede op de arbeidsmarkt mede 

bepaald wordt door de conjunctuur. Met andere woorden, lichtingen mbo’ers die intreden 

bij een gunstige conjunctuur hebben minder last van onderbenutting dan andere.  
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onderbenutting gemeten volgens zowel de objectieve als de subjectieve 

methode.4  

 

De objectieve methode. Deze methode bestaat uit een systematische eva-

luatie van opleidingsniveaus van werkenden met de beroepenniveaus van 

hun banen. Daarbij wordt hier gebruikt gemaakt van opleidingen- en be-

roepenclassificaties van het CBS, te weten de Standaard Onderwijsindeling 

(SOI) en de Standaard Beroepenclassificatie (CBS). Kenmerkend voor de-

ze methode is dat er uitsluitend wordt gekeken naar het formele oplei-

dingsniveau van de werkenden. 

Aan de hand van de Enquête Beroepsbevolking (EBB) van het CBS kan 

onderbenutting met de objectieve methode worden gemeten. De EBB is 

een jaarlijkse steekproef onder bijna 70.000 huishoudens. De respons is ca. 

tweederde en bevat ongeveer 90.000 personen5, waarmee het de meest om-

vangrijke bron is van arbeidsmarktgegevens over opleiding en beroep. 

mbo’ers6 zijn onderbenut als zij in één van de elementaire of lagere beroe-

pen werkzaam zijn. Omdat er uitsluitend wordt gekeken naar het oplei-

dingsniveau ten opzichte van het baanniveau, en niet naar andere capacitei-

ten van werkenden, zou men ook kunnen spreken van overscholing in 

plaats van onderbenutting. 

Een nadeel van de objectieve methode is de bandbreedte binnen de door 

het CBS onderscheiden niveaus van beroepen. Het CBS maakt onder-

scheid tussen elementaire beroepen, lagere beroepen, middelbare beroe-

pen, hogere beroepen en wetenschappelijke beroepen. mbo’ers zijn bij het 

hanteren van de objectieve methode en de naamgeving van beroepen en 

opleidingen van het CBS niet onderbenut als zij minimaal in middelbare 

beroepen werken. In de door het CBS onderscheiden beroepenniveaus ko-

men de verschillen tussen de vier opleidingsniveaus binnen het mbo niet 

tot uitdrukking. Werkenden met middelbare opleidingen van niveau 1 en 2 

hebben echter vaak een baan in de lagere beroepen, waardoor zij volgens 

deze definitie onderbenut zijn. Daarnaast kan een bepaald beroep soms 

verschillende vaardigheden (van verschillend niveau) vereisen. Hierdoor 

                                                      
4 Een derde veelgebruikte methode, de empirische methode, komt hier niet aan de orde. 

Volgens deze methode is er sprake van onderbenutting als het opleidingsniveau van een 

werknemer meer dan één standaarddeviatie boven het gemiddelde vereiste opleidingsni-

veau voor die baan ligt (zie verder Coenen e.a. 2009). 
5 Zie voor meer informatie over de EBB: http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/methoden    

/dataverzameling/onderzoeksbeschrijving-ebb-art.htm  
6 Een mbo-opleiding op niveau 1 wordt door het CBS als een opleiding van vmbo-niveau 

gezien (en zijn derhalve niet meegenomen in Figuur 1 van de volgende sectie). De reden 

hiervoor is dat algemeen opleidingen vanaf niveau 2 in het mbo erkend worden als start-

kwalificatie voor de arbeidsmarkt (zie Houtkoop e.a. 2004). 
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kan het voorkomen dat mensen met hetzelfde beroep (volgens de naamge-

ving) totaal verschillende werkzaamheden verrichten (McGuinness 2006). 

Een ander nadeel van de objectieve methode is dat beroepen over tijd kun-

nen veranderen, waardoor het oorspronkelijk toegekende niveau van het 

beroep niet meer hoeft te kloppen (Sloane 2003). Door technologische 

vooruitgang kan er bijvoorbeeld in de lagere beroepen upgrading plaats-

vinden van de door werkgevers vereiste kwalificaties. Deze upgrading van 

vereiste kwalificaties kan inhouden dat de uit te voeren taken complexer 

worden, en dat de vraag naar middelbaar opgeleiden binnen de als ‘lager’ 

geclassificeerde beroepen toeneemt ten koste van de vraag naar lager op-

geleiden. 

 

De subjectieve methode. Deze methode is gebaseerd op het bevragen van 

werknemers (of werkgevers) over het niveau van verrichte werkzaamhe-

den. Aan werknemers kan bijvoorbeeld gevraagd worden aan te geven 

welk opleidingsniveau door hun werkgever voor hun functie werd vereist. 

Dit opleidingsniveau wordt dan vergeleken met het opleidingsniveau van 

de werknemers. Soms wordt werknemers ook direct gevraagd of zij in hun 

huidige functie onderbenut zijn. Een voordeel van deze methode is dat de 

ondervraagden vaak het beste op de hoogte zijn hun eigen capaciteiten en 

over de aard en het niveau van hun werkzaamheden. 

Voor het samenstellen van de figuren over onderbenutting van mbo-

gediplomeerden in de volgende is gebruik gemaakt van de BVE-Monitor 

van het ROA, waarmee sinds 1996 gediplomeerde mbo-schoolverlaters 

ongeveer anderhalf jaar na het afronden van hun opleiding worden geën-

quêteerd. Elk jaar worden ongeveer 40.000 schoolverlaters benaderd. De 

respons is ca. 25%. In totaal bevat de BVE-Monitor voor de jaren 1996 tot 

en met 2007 (laatst beschikbare meting ten tijde van de analyses) de ant-

woorden van ongeveer 94.000 gediplomeerde mbo-schoolverlaters.7 Voor 

de schoolverlaters van het MBO-BBL zijn geen (betrouwbare) cijfers voor 

de metingen in 1996, 2005 en 2006 beschikbaar. 

Voor de objectieve methode is onderbenutting onder de mbo-

schoolverlaters in de BVE-Monitor vastgesteld aan de hand van de eerder 

in deze sectie genoemde classificaties van het CBS.8 Voor de meting van 

onderbenutting met de subjectieve methode wordt gebruik gemaakt van 

specifieke vragen uit de BVE-Monitor. In dit artikel meten we onderbenut-

                                                      
7 Ongeveer 40% van deze groep volgt een vervolgopleiding of is niet werkzaam. Zie voor 

een uitgebreide verantwoording van het veldwerk: 

http://www.roa.unimaas.nl/SIS/BVEMonitor/index.htm 
8 Mbo-niveau 1 is hier wel meegenomen in de groep van mbo-gediplomeerden. 
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ting onder schoolverlaters via twee verschillende subjectieve methodes.9 

Hiervoor zijn aan de respondenten een tweetal vragen voorgelegd: 

“Welk opleidingsniveau werd door uw werkgever voor deze functie mi-

nimaal vereist?” Respondenten konden kiezen uit wo, hbo, mbo niveau 3 

of 4, mbo niveau 1 of 2, havo of vwo, vmbo, basisonderwijs.  

“In welke mate worden in uw huidige functie uw kennis en vaardighe-

den benut?”, met antwoordmogelijkheden van ‘1’ (helemaal niet) tot ‘5’ 

(in sterke mate). 

Op basis van de eerste vraag (subjectief: vereist opleidingsniveau) wordt 

onderbenutting vastgesteld indien de respondent een lager vereist niveau 

vermeldt dan het opleidingsniveau waarop hij of zij het diploma heeft be-

haald. Voor het bepalen van onderbenutting is hier wederom het oplei-

dingsniveau van de respondent van belang in plaats van zijn of haar capa-

citeiten. Ook hier zou dus net zo goed van overscholing in plaats van 

onderbenutting kunnen worden gesproken. Op basis van de tweede vraag 

(subjectief: benutting kennis en vaardigheden) wordt onderbenutting vast-

gesteld indien de respondent vermeldt dat zijn of haar kennis en vaardig-

heden (helemaal) niet (antwoordcategorie 1 of 2) benut worden. De gege-

vens op basis van deze vraag zijn slechts beschikbaar voor de jaren vanaf 

2002. Bij deze vraag wordt bij het bepalen van onderbenutting expliciet 

rekening gehouden met de capaciteiten van de respondent in plaats van 

met zijn of haar formele opleidingsniveau.  

Kritiek op de subjectieve methode richt zich op verschillende aspecten. 

Zo zouden onderbenutte werknemers vaker ontevreden zijn over hun baan 

en daarom minder geneigd zijn om een vragenlijst hierover in te vullen. 

Dit zou dus tot een onderschatting van de mate van onderbenutting op de 

arbeidsmarkt kunnen leiden. Ten tweede hebben werknemers in kleine 

en/of slecht gestructureerde organisaties vaak geen geschikt vergelij-

kingsmateriaal om de vereisten in hun baan tegen af te zetten en zouden 

werknemers verkeerde criteria kunnen hanteren om de functievereisten 

voor hun baan vast te stellen. Ten derde bestaat er wellicht een verschil 

tussen het door de werkgever vereiste opleidingsniveau en het vereiste op-

leidingsniveau om specifieke taken in een baan te kunnen uitvoeren (Mc-

Guinness 2006). Een vierde kritiekpunt is dat er verschillende formulerin-

gen in vragenlijsten gebruikt worden om onderbenutting te achterhalen 

(Sloane 2003): een algemeen geaccepteerde standaard bestaat niet. De wij-

ze van vraagstelling speelt echter wel een belangrijke rol, zoals we zullen 

zien. 

                                                      
9 Onderbenutting kan niet via de subjectieve methode worden vastgesteld met de Enquête 

Beroepsbevolking (EBB) van het CBS. 
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4 Onderbenutting onder mbo’ers 

Beroepsbevolking. Op basis van de eerder genoemde objectieve methode 

en met behulp van EBB-gegevens van het CBS kan de onderbenutting 

worden berekend. Deze bedroeg anno 2007 27% in het mannelijke deel 

van de werkzame beroepsbevolking met een mbo-opleiding. Bij vrouwen 

was dit slechts een procentpunt lager: 26%. De onderbenutting onder niet-

westerse allochtonen lag in 2007 op een aanzienlijk hoger niveau: 42% van 

de werkende niet-westerse allochtonen met een afgeronde opleiding op 

mbo-niveau werkte onder het eigen niveau. De verschillen in onderbenut-

ting naar leeftijd zijn ook groot, zoals blijkt uit Figuur 1. Het valt op dat 

vooral jongeren (15-29 jaar) onder hun niveau werken. Dit is in overeen-

stemming met de theorie dat onderbenutting vaak tijdelijk van aard is, en 

vooral voorkomt onder werkenden die gebrek aan ervaring moeten com-

penseren. De onderbenutting onder jonge werkenden is, mede onder in-

vloed van de gunstige conjunctuur, gedaald van 36% in 1996 naar 32% in 

2002. De onderbenutting is in de jaren daarna weer opgelopen tot 36% in 

2007. Echter, de toename in de mate van onderbenutting is waarschijnlijk 

deels het gevolg van een wijziging in de manier waarop het onderwijsni-

veau in de EBB gemeten is. Vóór 2004 werd het opleidingsniveau vastge-

steld door de interviewer op basis van de antwoorden van de respondent. 

Vanaf 2004 gebeurt dit aan de hand van de antwoorden tijdens het inter-

view via algoritmes die zijn geprogrammeerd in de laptop van de intervie-

wer. De meting van onderbenutting kan dus gevoelig zijn voor het classifi-

ceren van de opleidingen naar niveau. 

Uit Figuur 1 kan worden geconcludeerd dat de onderbenutting onder 

jongeren gevoelig lijkt te zijn voor conjuncturele veranderingen in de eco-

nomie. Dit is op zich niet verwonderlijk omdat jongeren, onder wie 

schoolverlaters, nog geen vaste positie op de arbeidsmarkt hebben verwor-

ven en bij laagconjunctuur langer moeten zoeken naar een aansluitende 

baan. Voor de leeftijdsgroepen 30-49 en 50-64 jaar geldt dat de onderbe-

nutting van vergelijkbare omvang is. De laatste jaren werkt ongeveer 23 

tot 24% van de mbo’ers ouder dan 30 jaar onder het eigen niveau. Blijk-

baar neemt onderbenutting nauwelijks toe voor werkenden na hun vijftig-

ste. Dat zou kunnen betekenen dat ‘demotie’ nauwelijks voorkomt wat be-

treft het niveau van werkzaamheden.10 

 

 

                                                      
10 Uit de literatuur blijkt dat demotie onder werkende ouderen weinig voorkomt (zie Borg-

hans e.a. 2007). 
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Figuur 1 Percentage onderbenutting bij mbo’ers in de werkzame beroepsbevol-

king volgens de objectieve methode, naar leeftijdscategorie, 1996-2007 
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Bron: ROA/CBS(EBB). 

 

Schoolverlaters. In Figuur 2 en 3 wordt de ontwikkeling van het aandeel 

onderbenutte werkzame schoolverlaters van het mbo weergegeven volgens 

zowel de objectieve methode als twee subjectieve methodes. Figuur 2 be-

treft de werkzame schoolverlaters van het mbo in de BOL (beroepsoplei-

dende leerweg) en Figuur 3 geeft hetzelfde weer voor de BBL (beroepsbe-

geleidende leerweg). Deze twee leerwegen onderscheiden zich in de 

verhouding tussen de tijdscomponenten die scholieren in de praktijk (werk, 

stage) en op school doorbrengen.  

In Figuur 2 zien we dat voor de mbo-gediplomeerden van de beroepsop-

leidende leerweg (BOL) de objectieve methode over het algemeen tot de 

hoogste onderbenutting leidt. De onderbenutting is ongeveer 30 à 35%, en 

is daarmee vergelijkbaar met de onderbenutting onder jongeren in de be-

roepsbevolking volgens de objectieve meting in Figuur 1. Uit Figuur 2 

blijkt verder dat de trends in de onderbenutting volgens de objectieve en 

subjectieve methode aan de hand van het vereiste opleidingsniveau min of 
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meer overeen komen, hoewel er voor sommige jaren verschillen van 5 tot 

10 %-punt kunnen bestaan. Beide methodes lijken de conjunctuurcyclus te 

volgen, met een daling van de onderbenutting tot 1999/2000 en vervolgens 

een hoger niveau van onderbenutting tussen 2001 en 2005 waarna de mate 

van onderbenutting onder mbo-gediplomeerden flink daalt. De economi-

sche malaise aan het begin van deze eeuw lijkt als gevolg te hebben gehad 

dat er meer gediplomeerden gedwongen zijn geweest om onder hun niveau 

te gaan werken. 

Het percentage BOL-gediplomeerden dat volgens eigen inschatting in 

een functie werkzaam is waarin de eigen kennis en vaardigheden niet (vol-

doende) benut worden, varieert in de periode 2002-2007 grofweg tussen de 

13% en 17%. Dit is veel lager dan bij de objectieve en de eerste subjectie-

ve methode. De vraagstelling en meting van onderbenutting blijkt dus van 

belang te zijn voor het vaststellen voor de omvang ervan. De uitkomsten in 

de figuur laten verder zien dat, net als bij de eerste subjectieve methode, 

onderbenutting bij BOL-gediplomeerden van 2002 tot 2005 stijgt en in de 

daarna volgende betere economische tijden weer daalt. 

In Figuur 3 is de ontwikkeling van de onderbenutting volgens de drie 

methodes weergegeven voor de beroepsbegeleidende leerweg (BBL). Pas 

in 1999 was er sprake van de eerste reguliere uitstroom uit de in 1997 in-

gevoerde BBL. Bovendien stroomden er pas in 2001 schoolverlaters uit 

met een diploma van de vierjarige BBL-opleidingen van niveau 4. In de ja-

ren daarvoor gaat het om schoolverlaters uit het voormalige leerlingwezen. 

De invoering van de BBL in plaats van het leerwezen heeft wellicht tot een 

relatief sterke afname van de onderbenutting geleid. 

Uit de vergelijking tussen Figuur 2 en 3 blijkt dat de onderbenutting in 

BOL en BBL volgens de objectieve en eerste subjectieve methode (vereist 

opleidingsniveau) naar elkaar zijn toegegroeid. In de jaren negentig en in 

de beginjaren van het nieuwe millennium vinden we dat het aandeel MBO-

BBL gediplomeerden dat onderbenut is (aanzienlijk) hoger ligt dan bij de 

MBO-BOL gediplomeerden. In 1997 werkte maar liefst 61% naar eigen 

zeggen onder het gewenste niveau. In 2000 is dit nog ongeveer 46%. Vol-

gens de objectieve methode zijn in 2007 onderbenutting in BOL en BBL 

vrijwel aan elkaar gelijk (bijna 34%). 

Opmerkelijk is dat onderbenutting volgens de tweede subjectieve me-

thode (benutting van kennis en vaardigheden) juist lager ligt voor BBL dan 

voor BOL, terwijl volgens de objectieve en eerste subjectieve methode 

BBL- ten opzichte van BOL-gediplomeerden vaker onder het eigen niveau 

werkzaam zijn. BBL-gediplomeerden worden kennelijk in mindere mate 

geconfronteerd met een functie waarin zij hun kennis en vaardigheden niet 

(voldoende) kunnen benutten. Met andere woorden, de meting van onder-
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benutting volgens het opleidingsniveau dat de baan vereist komt niet één 

op één overeen met de meting volgens het niveau van de kennis en vaar-

digheden die benut worden. 

 

Figuur 2 Percentage BOL-gediplomeerden dat ‘onderbenut’ wordt volgens drie 

meetmethodes, 1996-2007 
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Figuur 3 Percentage BBL-gediplomeerden dat ‘onderbenut’ wordt volgens drie 

meetmethodes, 1996-2007 
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Determinanten van onderbenutting van schoolverlaters. Uit het voor-

gaande blijkt dat vooral de onderbenutting onder jongeren en schoolverla-

ters in de beroepsbevolking groot is. We zullen in deze paragraaf nader in-

gaan op de factoren die de onderbenutting van schoolverlaters kunnen 

verklaren, waarbij er zoals in Sectie 2 is aangekondigd bijzondere aandacht 

zal zijn voor drie factoren, namelijk de invloed van werkervaring, capaci-

teiten en ambities van schoolverlaters, en de krapte op arbeidsmarkt. We 

zullen aan de hand van de uitkomsten van een aantal logit-schattingen on-

derbenutting onder schoolverlaters trachten te verklaren. In Tabel 1 zijn de 

resultaten weergegeven van de schattingen, waarbij onderbenutting is ge-

meten met de eerder besproken drie methodes, te weten mbo-

schoolverlaters werkzaam in lagere beroepen (objectieve methode), mbo-

schoolverlaters die naar eigen zeggen in een baan werkzaam zijn met een 

lagere dan het door de werkgever vereiste opleidingsniveau (eerste subjec-

tieve methode), en mbo-schoolverlaters wiens kennis en ervaring naar ei-

gen zeggen onvoldoende benut wordt (tweede subjectieve methode). 
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Tabel 1 Determinanten onderbenutting mbo-gediplomeerden in logit regressies: 

metingen volgens objectieve en subjectieve methoden
a 
(bron: ROA/SIS) 

 Geschatte coëfficiënten  

Objectief: 

beroepen-

niveaus

Subjectief I: 

vereist oplei-

dingsniveau 

Subjectief II: 

benutting kennis 

en ervaring
Vrouw 0,011 -0,130*** 0,141*

Leeftijd -0,164*** -0,124*** 0,072**

Leeftijd kwadraat (/100) 0,206*** 0,163*** -0,102*

Westers allochtoon -0,074 -0,088 -0,302**

Niet-westers allochtoon -0,251** -0,311*** -0,202
    
Opleidingsrichting (economie is ref.)    

Groen 0,979*** 0,466*** 0,280***

Techniek -0,449*** 0,263*** 0,250***

Gezondheidszorg -0,957*** -0,168*** -0,461***

Gedrag en Maatschappij (niv. 3 en 4) -0,743*** -0,224*** -0,321**
    
BBL (BOL = ref.) 0,314*** 0,710*** -0,034
    
Mbo-niveau (niveau 4 is ref.)    

Niveau 1 2,292*** 1,249*** -0,291*

Niveau 2 1,421*** 0,555*** -0,087

Niveau 3 0,381*** 0,565*** -0,030
    
Gemid. eindexamencijfer (7 is ref.)b    

6 0,420*** 0,333*** 0,172

6,5 0,113 0,141** 0,183**

7,5 -0,151** -0,172*** -0,134*

8 -0,254*** -0,262*** -0,086

8,5 of hoger -0,397*** -0,057 -0,225
    
Intredewerkloosheid (in maanden) 0,042*** 0,032*** 0,048***

Stage/eerder werk bij werkgever2) -0,096* 0,105** -0,667***

Aantal arbeidsuren per week -0,019*** -0,014*** -0,015***
    
Regio gevolgde opleiding (west is ref)    

Noord 0,162*** -0,113** -0,118

Oost 0,114*** -0,044 -0,047

Zuid 0,057* -0,061* -0,119
    
Jaren (2007 is ref.)    

1996 0,801*** 0,709***  

1997 0,547*** 0,749***  

1998 0,574*** 0,679***  

1999 0,067 0,599***  

2000 0,392*** 0,541***  

2001 0,305*** 0,777***  

2002 0,889*** 1,075*** 0,325**

2003 0,323*** 0,679*** 0,100

2004 0,450*** 0,576*** 0,084

2005 0,483*** 0,674*** 0,023

2006 0,240*** 0,238*** 0,080
       
N 35.111 34.698 10.832

Constante term 1,838*** 0,444* -3,006***
a Afhankelijke variabele: onderbenutting (ja/nee); * = p<0.1; ** = p<0.05; *** = p<0.01. De controle-

variabelen aanstelling, bedrijfsgrootte, vereiste opleidingsrichting en opleiding basis voor starter of 

voor ontwikkeling carrière zijn wel in de analyse opgenomen, maar niet in de tabel gepresenteerd.  
b Vanwege ontbrekende jaren voor deze variabele is het effect gemodelleerd op 2002-2007.  
c De jaren 1996-2001 ontbreken voor deze indicator van onderbenutting.  



118      Johan Coenen, Frank Cörvers, Didier Fouarge, Christoph Meng, 
Annemarie Nelen 

TPEdigitaal 3(3) 

De uitkomsten voor de kans op onderbenutting leveren bij de achtergrond-

kenmerken vrouw en leeftijd wat wisselende resultaten op voor de drie me-

thodes, bij herkomst zijn de tekens hetzelfde11 maar is de statistische signi-

ficantie afwijkend voor de tweede subjectieve methode, terwijl de effecten 

en significantie van de variabele opleidingsrichting over het algemeen erg 

op elkaar lijken bij de drie metingen van onderbenutting. Eerder hebben 

we gezien dat onderbenutting volgens de objectieve en eerste subjectieve 

methode vaker voorkomt bij BBL’ers dan bij BOL’ers, hetgeen bevestigd 

wordt in de uitkomsten van de regressie-analyses. Volgens de tweede sub-

jectieve methode komt onderbenutting juist minder vaak voor onder 

BBL’ers, maar dit verschil blijkt in de regressie-analyse niet statistisch 

significant. 

We zijn met name geïnteresseerd in de effecten van de capaciteiten en 

ambities van schoolverlaters op de kans op onderbenutting. Deze capaci-

teiten zijn in de analyses gemeten door twee variabelen, namelijk het ni-

veau van de mbo-opleiding en het gemiddelde eindexamencijfer van de 

mbo-gediplomeerden. De opleidingen binnen het mbo (BOL én BBL) 

worden op vier verschillende niveaus gegeven; van laag naar hoog zijn dat 

niveaus 1, 2, 3 en 4. Op basis van de literatuur kan verwacht worden dat 

degenen met het laagste niveau (en dus de minste capaciteiten) het vaakst 

in lagere baanniveaus (= lagere of elementaire beroepen) terecht komen. 

Volgens de schatting met de objectieve methode blijkt dat inderdaad het 

geval te zijn.12 Ter ondersteuning van de objectieve methode geven ook de 

resultaten voor de eerste subjectieve methode aan dat schoolverlaters naar 

eigen zeggen onder hun niveau werkzaam zijn, dat wil zeggen een hoger 

niveau hebben dan het door de werkgever vereiste opleidingsniveau. In 

beide gevallen gaat het een vergelijking tussen het eigen opleidingsniveau 

en het opleidingsniveau dat bij de baan hoort (volgens de CBS-classificatie 

respectievelijk de werkgever). In plaats van onderbenutting zou men hier 

ook gemakkelijk kunnen spreken van overscholing. Voor de tweede sub-

jectieve methode zijn de resultaten echter anders, wellicht omdat er nu niet 

gekeken wordt naar het formele opleidingsniveau. Zoals we eerder hebben 

                                                      
11 Allochtonen werken minder vaak onder hun niveau: mogelijk heeft er een strengere se-

lectie plaatsgevonden dan bij autochtonen, met andere woorden er wordt bij allochtonen 

scherper gelet op de aansluiting tussen opleidingsniveau en baanniveau. Gevolg daarvan 

kan zijn dat ze minder vaak onderbenut zijn, maar wel vaker werkloos. 
12 Overigens leidt niveau 1 (assistent beroepsbeoefenaar) formeel niet op tot middelbaar be-

roepsniveau (niveau 1 is ook geen ‘startkwalificatie’). Daarmee is het werken in de lage-

re beroepen door gediplomeerden met niveau 1 formeel gezien volgens de objectieve me-

thode geen onderbenutting. Dit in tegenstelling tot niveau 2 (basisberoepsbeoefenaar), 

niveau 3 (zelfstandig beroepsbeoefenaar) en niveau 4 (middenkaderfunctionaris of ge-

specialiseerd beroepsbeoefenaar). 
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gezien is onderbenutting volgens deze methode gemeten naar de benutting 

van de kennis en ervaring, waardoor het percentage mbo’ers dat aangeeft 

dat hun kennis en ervaring onderbenut wordt 15 à 25 %-punt lager uitvalt 

dan bij de andere twee methodes. Mbo’ers van het laagste niveau (niv. 1) 

blijken dan juist minder vaak onderbenut te zijn. 

Het effect van het gemiddelde eindcijfer van mbo-gediplomeerden op de 

kans op onderbenutting is daarentegen voor alle drie de methodes min of 

meer vergelijkbaar, hoewel met name voor de derde methode de verschil-

len niet altijd statistisch significant zijn. Dit heeft mogelijk te maken met 

de differentiatie naar eindcijfers en de kleinere steekproef bij de derde me-

thode. Toch wijzen de resultaten allemaal in dezelfde richting: naarmate 

leerlingen slechter scoren tijdens hun opleiding hebben ze een grotere kans 

om in een baan werkzaamheden te verrichten die van lager niveau zijn dan 

past bij hun opleidingsniveau. Naarmate hun capaciteiten, motivatie of 

ambities minder ver reiken hebben ze dus een grotere kans op onderbenut-

ting.
13

 Hierbij is reeds gecorrigeerd voor het niveau van de mbo-opleiding 

(niveau 1 t/m 4) en voor een hele reeks van andere persoonlijke en baan-

kenmerken. De heterogeniteit van mbo-gediplomeerden binnen elk niveau 

blijkt derhalve van belang te zijn om ‘onderbenutting’
14

 te kunnen verkla-

ren. Dit is in overeenstemming met studies (bijv. Green e.a. 2002; Sloane 

2003) waarin gesteld wordt dat onderbenutting wijst op de heterogeniteit 

van individuen die weliswaar hetzelfde opleidingsniveau hebben maar ver-

schillen wat betreft andere eigenschappen die van belang zijn voor de allo-

catie op de arbeidsmarkt. 

Het positieve effect van intredewerkloosheid op onderbenutting kan op 

twee manieren worden geïnterpreteerd. Enerzijds is de intredewerkloos-

heid een indicator voor de werkervaring van schoolverlaters. In een perio-

de van werkloosheid wordt immers geen werkervaring opgedaan, en kan 

men zelfs het ‘menselijk kapitaal’ dat verworven is tijdens de opleiding 

kwijt raken (De Grip en Van Loo 2002). Anderzijds is de intredewerkloos-

heid wellicht een indicator voor de capaciteiten van de werklozen. Dege-

nen met een langere werkloosheidsduur hebben wellicht meer kans op on-

derbenutting omdat ze minder capaciteiten, motivatie of ambities hebben 

om snel een baan te vinden. 

                                                      
13 Het gaat dus niet per se om kennis en vaardigheden opgedaan tijdens de opleiding (in de 

geest van de human capital theory). In navolging van de ‘signalling theory’ van Spence 

(1973) kan men stellen dat jongeren met een goed eindcijfer ook een signaal aan werk-

gevers af kunnen geven van hun motivatie en ambities, of van andere kwaliteiten die ze 

al hadden voordat ze aan de opleiding begonnen. 
14 Dit staat tussen aanhalingstekens omdat er vaak in feite geen sprake blijkt te zijn van 

‘echte’ onderbenutting. 
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Twee andere variabelen die op het belang van werkervaring kunnen 

duiden zijn stage of werkervaring tijdens de studie bij de huidige werkge-

ver en het aantal arbeidsuren per week. Hoewel deze factoren over het al-

gemeen de kans op onderbenutting lijken te verkleinen, is het teken voor 

stage of werkervaring tijdens de studie tegengesteld aan de verwachting 

voor de eerste subjectieve methode. 

Voorts zijn er enkele controlevariabelen die te maken hebben met het 

soort aanstelling, de bedrijfsgrootte en de aansluiting tussen opleiding en 

werk (niet in tabel opgenomen). Hierover zijn geen expliciete verwachtin-

gen geformuleerd. Wel blijkt dat over het algemeen een betere aansluiting 

ook impliceert dat de kans op onderbenutting kleiner is. 

Tot slot zijn er twee verklarende variabelen opgenomen die de relatie 

tussen onderbenutting en de krapte op de arbeidsmarkt weerspiegelen. De 

eerste variabele betreft de regiovariabele naar landsdelen, waarvoor de 

verwachting is dat onderbenutting in het westen van het land het laagste is 

omdat daar de krapte op de arbeidsmarkt het grootst is. Dit blijkt inderdaad 

te gelden voor de objectieve methode maar niet voor de beide subjectieve 

methodes. Het blijft onduidelijk waar dit verschil vandaan komt. De twee-

de variabele is de jaardummy. De arbeidsmarkt werd na 1995 steeds krap-

per waardoor de onderbenutting over het algemeen daalde tot 2001. De 

economische crisis van 2001 leidt in 2002 tot het hoogste niveau van on-

derbenutting voor alle drie de meetmethodes. Na 2002 daalt de onderbe-

nutting weer. 

6 Conclusies 

In de beleidswereld worden onderbenutting en overscholing vaak als een 

significant probleem gezien. De gedachten hierachter zijn dat er bij over-

scholing teveel in onderwijs geïnvesteerd is, en dat er bij onderbenutting 

productieverlies is doordat mensen onder hun niveau werken qua beloning 

en productiviteit. Uit dit artikel blijkt dat overscholing of onderbenutting 

vaak een kwestie is van allocatie op de arbeidsmarkt, die weliswaar in eer-

ste instantie verkeerd lijkt te zijn (‘mismatch’), maar toch efficiënt is als 

men rekening houdt met het gebrek aan werkervaring van schoolverlaters 

en jongeren, of met de geringere capaciteiten of ambities van ‘onderbenut-

te’ werkenden. Degenen die formeel (qua opleiding) onder hun niveau 

werken en overschoold lijken te zijn, kunnen gegeven hun capaciteiten en 

preferenties toch op hun plek zijn. Het verschijnsel onderbenutting of 

overscholing heeft dus een nuttige functie op de arbeidsmarkt. 
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Een andere aanwijzing voor de ‘efficiëntie’ van onderbenutting is dat 

degenen op de arbeidsmarkt met weinig werkervaring relatief vaak onder 

hun formele opleidingsniveau werken. Van de werkzame jongeren (tot 30 

jaar) met een mbo-diploma is ongeveer 35% ‘onderbenut’, en dat is ca. 10 

à 15 %-punt hoger dan onder werkzame mbo’ers vanaf 30 jaar oud. Dat 

betekent tevens dat onderbenutting voor veel starters op de arbeidsmarkt 

tijdelijk van aard is: naarmate men meer werkervaring heeft neemt de ‘on-

derbenutting’ af, of beter gezegd stroomt men door naar een hoger functie-

niveau. Ook de regressie-analyses onder mbo-schoolverlaters wijzen op 

het belang van werkervaring. 

Onderbenutting in enge zin, gemeten volgens één van de twee hier ge-

bruikte subjectieve methodes (“Hoe worden in de huidige functie de ken-

nis en vaardigheden benut?”), komt slechts voor onder 10 à 15% van de 

werkzame mbo-schoolverlaters. Als daarentegen wordt gekeken naar hoe-

veel procent van de werkzame mbo-schoolverlaters onder het behaalde ni-

veau werkzaam is, dan stijgt dit percentage tot ongeveer 30%, zowel vol-

gens de objectieve als de andere subjectieve meetmethode. Hierbij is 

echter het opleidingsniveau dat doorgaans past bij het baanniveau leidend 

voor de beoordeling of er sprake is van onderbenutting c.q. overscholing. 

Dit laatste percentage is waarschijnlijk veel te hoog omdat het geen recht 

doet aan de verschillen tussen individuen met weliswaar hetzelfde formele 

opleidingsniveau, maar met een grote heterogeniteit aan eigenschappen 

wat betreft kennis en vaardigheden, vakbekwaamheid, ambities, motivatie, 

etc. De meting van onderbenutting of overscholing is dus niet triviaal. De 

classificatie van beroepen en opleidingen naar niveau, die in de objectieve 

methode het uitgangspunt vormt, kan groot effect hebben op de inschatting 

of mensen onder hun niveau werkzaam zijn. Daarnaast kan de vraagstel-

ling in de subjectieve methode, waarin werkenden zelf aangeven of ze een 

baan hebben die aansluit bij hun niveau van kennis- en vaardigheden, sterk 

bepalend zijn voor de meting van onderbenutting. 

Overigens is de onderbenutting onder mbo-schoolverlaters aanzienlijk 

gedaald gedurende de laatste ruim 10 jaar, reden waarom we ons tot voor 

kort weinig zorgen hoefden te maken over deze onderbenutting. Met de 

huidige economische crisis zal dat weer sterk veranderen, omdat behalve 

de werkloosheid ook de verdringing van lager opgeleiden door middelbaar 

opgeleiden en daarmee de onderbenutting en overscholing zullen toene-

men. Jongeren kunnen de kans op onderbenutting wellicht beperken door 

zoveel mogelijk werkervaring op te doen tijdens en na de opleiding, even-

tueel door stages te volgen tijdens de opleiding en relevante ervaring op te 

bouwen in vrijwilligerswerk, waardoor ze sneller doorstromen naar hogere 

functieniveaus. 
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