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Jongeren in het hoger onderwijs en hoogopgeleiden op de arbeidsmarkt

Astrid Pleijers (CBS)

In het studiejaar 2008/’09 volgen 286 duizend jongeren van 15 tot 25 jaar een oplei-
ding in het hoger beroepsonderwijs. Daarnaast studeren ruim 163 duizend jongeren aan 
een universiteit. De deelname van jongeren aan het hoger onderwijs is de afgelopen 
jaren voortdurend gestegen; onder vrouwen harder dan onder mannen. Bovendien is 
de deelname bij vrouwen hoger. De deelname van niet-westerse allochtone jeugd aan 
het hoger onderwijs heeft een forse groei doorgemaakt. Hoogopgeleiden doen het goed 
op de  arbeidsmarkt. Van de 25- tot 35-jarige hoogopgeleiden is bijna 94 procent aan 
het werk. Zij zijn vooral werkzaam binnen de zakelijke dienstverlening, in de gezond-
heids- en welzijnszorg en in het onderwijs. Mannen en autochtonen hebben iets vaker 
een baan dan vrouwen en allochtonen. Vrouwen en allochtonen behoren vaker tot de 
niet-beroepsbevolking. 

Een op de drie schoolgaande jongeren volgt opleiding in hoger onderwijs

In het studiejaar 2008/’09 volgden bijna 1,38 miljoen jongeren van 15 tot 25 1) jaar een 
opleiding in het door de overheid bekostigde onderwijs. Hiervan zaten er 449 duizend 
in het hoger onderwijs (33 procent) 2). In Nederland behoren de opleidingen in het hoger 
beroepsonderwijs (hbo) en de opleidingen in het wetenschappelijk onderwijs (wo) tot het 
hoger onderwijs. De personen die een dergelijke opleiding hebben afgerond worden ge-
rekend tot de hoogopgeleiden. 

Van de jongeren in het hoger onderwijs volgden 286 duizend studenten van 15 tot 25 jaar 
een opleiding in het hbo. In datzelfde studiejaar telde het door de overheid gefinancierde 
wetenschappelijk onderwijs ruim 163 duizend studenten in die leeftijdsgroep. Ter vergelij-
king: in het mbo waren dat er in 2008/’09 ruim 441 duizend.  

Vrouwen volgen relatief gezien vaker hoger onderwijs dan mannen. Dit geldt zowel voor 
het hbo als het wo. In 2008/’09 namen ruim 133 duizend mannen en ruim 152 duizend 
vrouwen van 15 tot 25 jaar deel aan een hbo-opleiding. Aan een universitaire opleiding 
namen ruim 76 duizend mannen en bijna 87 duizend vrouwen deel. 

Voortdurende toename onderwijsdeelname hoger onderwijs 

Van 2000/’01 tot 2008/’09 nam de deelname aan beide typen hoger onderwijs voortdurend toe. 
Zo waren er in het schooljaar 2008/’09 ruim 50 duizend hbo-studenten meer dan in 2000/’01. 
In het wo waren dit er bijna 40 duizend meer. Het Ministerie van OCW verwacht dat het aantal 
studenten in het hbo en wo de komende tien jaar verder stijgt (Referentieraming 2009). 
In het hbo is de toename van het aantal studenten onder vrouwen iets groter dan bij man-
nen, respectievelijk 28 duizend en 24 duizend studenten. In het wo zijn het duidelijk de 
vrouwen die zorgen voor de toename van het aantal studenten. Ten opzichte van 2000/’01 
is het aantal vrouwelijke studenten met 26 duizend toegenomen en het aantal mannelijke 

1) Bij het CBS is het gebruikelijk om tienjaars leeftijdsklassen te bekijken. Om hierbij aan te sluiten 
zijn in dit rapport de jongeren onder de 15 jaar buiten beschouwing gelaten. Strikt genomen ne-
men jongeren onder de 17 jaar geen deel aan het hoger onderwijs.

2) Sommige studenten volgden in het studiejaar 2008/’09 een hbo-opleiding en een academische 
opleiding tegelijkertijd. Deze groep studenten is hier bij beide groepen (hbo en wo) meegeteld. 
Voor het aandeel maakt deze dubbeltelling nauwelijks verschil.
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studenten met 14 duizend. En waar de vrouwen in het wo in 2000/’01 nog net in de min-
derheid waren ten opzichte van de mannen, zijn zij in 2008/’09 ruim in de meerderheid. 

Deelname aan hoger onderwijs hoogst onder westers allochtone jonge vrouwen 

In het studiejaar 2008/’09 volgden ruim 60 duizend allochtone jongeren van 15 tot 25 jaar 
een hbo-opleiding en ruim 35 duizend een universitaire opleiding. Westerse allochtonen 
hebben een relatief hoog percentage deelname aan het hoger onderwijs, vooral aan het 
hbo. Westerse allochtone vrouwen spannen de kroon in zowel hbo als wo: van alle vrou-
wen in het door de overheid bekostigde onderwijs van 15 tot 25 jaar volgde 26 procent een 
opleiding in het hoger beroepsonderwijs en bijna 19 procent een universitaire opleiding. 
Van de autochtone vrouwen nam 23 procent deel aan het hbo en 13 procent aan het wo. 
Het is aannemelijk dat dit relatief hoge aandeel onder westerse allochtonen onder andere 
te maken heeft met faciliteiten die in het hoger onderwijs geboden worden voor studenten 
afkomstig uit het buitenland (en die over het algemeen ontbreken bij de opleidingstypen 

Hbo Wo

2.  Deelname jongeren (15 tot 25 jaar) aan het hoger onderwijs naar geslacht en herkomst, 2008/'09*

Bron: Landelijke Jeugdmonitor, CBS-Onderwijsstatistieken.
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Bron: Landelijke Jeugdmonitor, CBS-Onderwijsstatistieken.
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van lager niveau), bijvoorbeeld Engelstalige studieprogramma’s. Studenten uit de ons om-
ringende Europese landen, zoals Duitsland en België komen relatief vaak in Nederland 
studeren in het hoger onderwijs (Van Miltenburg, 2010).

Aantal niet-westerse allochtone jongeren in het hoger onderwijs zeer sterk 
toegenomen

Van 2000/’01-2008/’09 groeide het aantal allochtone studenten van 15 tot 25 jaar in het ho-
ger beroepsonderwijs van bijna 36 duizend tot bijna 61 duizend. In het universitair onderwijs 
was er in de overeenkomstige groep een stijging van ruim 20 duizend naar 35 duizend. De 
toename van de groep allochtone studenten is te wijten aan de groei van zowel de westerse 
als niet-westerse studenten in het hoger onderwijs. Ten opzichte van het studiejaar 2000/’01 is 
het aantal westerse allochtone jongeren in het hbo met bijna de helft toegenomen tot ruim 23 
duizend. In het wo is het aantal jongeren in de overeenkomstige herkomstgroep met meer dan 
de helft gestegen, tot bijna 18 duizend. Gelijktijdig verdubbelde bijna het aantal niet-westers 
allochtone jongeren tot ruim 37 duizend in het hbo en bijna 18 duizend in het wo. 
De absolute stijging onder niet-westerse allochtonen komt vooral voor rekening van de 
categorie ‘overige niet-westerse allochtonen’. Het gaat dus niet om Turken, Marokkanen, 
Surinamers en Antillianen, maar om hoogopgeleiden uit andere niet westerse landen, zo-
als Chinezen. Ten opzichte van het studiejaar 2000/’01 is het aantal jongeren uit die her-
komstgroep in het hbo met een factor 2,3 gestegen, van 6 tot bijna 13 duizend. In het wo is 
het aantal jongeren uit de minder traditionele niet-westerse landen zelfs 2,5 keer zo groot 
geworden en kwam uit op bijna 9 duizend in het studiejaar 2008/’09. 

Jeugd langer in het onderwijs en later pas aan het werk

Op nationaal en internationaal niveau is het overheidsbeleid gericht op groei van het aan-
deel hoogopgeleiden in de bevolking. Van hoogopgeleiden wordt verwacht dat ze een be-
langrijke bijdrage leveren aan de kenniseconomie en er wordt dan ook veel in hen geïnves-
teerd. Mede gezien de huidige economische crisis is het van belang om niet alleen naar de 
getroffen traditioneel zwakke groepen te kijken, maar ook naar de ‘vergeten’ groep van pas 
afgestudeerde hoogopgeleide jongeren. Ook zij worden getroffen door de crisis, die zich 
uitstrekt over de gehele breedte van de maatschappij (Berkhout & Smid, 2009). Daarom is 
het relevant om inzicht te krijgen in hoe jonge hoogopgeleiden het doen op de arbeidsmarkt. 

3.  Ontwikkeling deelname hoger onderwijs (15 tot 25 jaar) naar herkomst, 2000/’01–2008/’09*

Bron: Landelijke Jeugdmonitor, CBS-Onderwijsstatistieken.
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Uit de Enquête Beroepsbevolking (EBB) blijkt dat de meerderheid (bijna 55 procent) van 
de jongeren van 15 tot 25 jaar die al een opleiding in het hoger onderwijs hebben afge-
rond nog onderwijsvolgend is. Dit zijn bijvoorbeeld jongeren met een afgeronde bachelor 
in het wo, of jongeren die na het hbo verder studeren aan de universiteit. Daarnaast heeft 
40 procent van de hoogopgeleide jongeren een baan en zijn er relatief weinig werkloos 
of niet-actief op de arbeidsmarkt. Overigens is het aandeel onderwijsvolgende hoogopge-
leide jongeren sinds 2003 flink gestegen. In dat jaar was dit aandeel 41 procent. 

Omdat jonge hoogopgeleiden steeds langer onderwijs blijven volgen en pas op latere 
leeftijd aan het werk gaan, is het minder interessant om voor deze groep de situatie op 
de arbeidsmarkt uitgebreid te beschrijven. Het vervolg van deze rapportage heeft daarom 
alleen betrekking op de niet-onderwijsvolgende hoogopgeleiden van 25 tot 35 jaar.

Hoogopgeleiden op de arbeidsmarkt

In 2009 volgde bijna 77 procent van de hoogopgeleiden van 25 tot 35 jaar geen onderwijs 
meer. Dit komt overeen met 612 duizend personen. Binnen deze groep had bijna 94 pro-
cent een baan. Van de 38 duizend hoogopgeleiden van 25 tot 35 jaar die geen baan had-
den, waren er 16 duizend actief op zoek naar een baan en daarmee werkloos. De overige 
22 duizend personen waren niet actief op zoek naar een baan en behoren daarmee tot de 
niet-beroepsbevolking. Sinds 2003 is het aandeel werkenden in de groep hoogopgeleiden 
licht gestegen en vanaf 2007 nagenoeg gelijk gebleven. Het aandeel werklozen en het 
aandeel niet-actieven is enigszins gedaald. Uitzondering hierop is de lichte stijging van het 
aandeel werklozen in 2009: van 1,8 procent in 2008 naar 2,6 procent in 2009 3). 
De perspectieven op de arbeidsmarkt voor hoogopgeleiden in de komende jaren zijn on-
derzocht door het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA, 2009). Uit 
hun onderzoeksrapport blijkt dat de perspectieven het best zijn voor afgestudeerden in 

3) Het aandeel werklozen is gepercenteerd op de totale niet-onderwijsvolgende bevolking. Hiermee 
komt dit percentage niet overeen met het officiële werkloosheidspercentage waarbij alleen geper-
centeerd wordt op de niet-onderwijsvolgende beroepsbevolking. Voor deze groep zijn de verschil-
len overigens klein. Zo is het officiële werkloosheidspercentage voor de niet-onderwijsvolgende 
hoogopgeleiden in 2008 1,9 procent en in 2009 2,7 procent. 

4.  Hoogopgeleide jongeren (15 tot 25 jaar) naar arbeidsmarktpositie, 2003 en 2009

Bron: CBS-Enquête Beroepsbevolking.
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het hbo. Afgestudeerde academici zullen de komende jaren lijden onder de economische 
crisis. Zij zullen echter niet zonder meer werkloos worden, maar zullen zich aanbieden in 
richtingen waar wel nog werk te vinden is (buiten eigen richting) of een functie onder hun 
niveau (bijvoorbeeld hbo) aannemen.

Hoogopgeleiden van 25 tot 35 jaar zijn vooral werkzaam binnen de zakelijke dienstverle-
ning, in de gezondheids- en welzijnszorg en in het onderwijs. Ter vergelijking: de middel-
baar opgeleiden van 25 tot 35 jaar werken vooral in de gezondheids- en welzijnszorg en 
handel. De laagopgeleiden van 25 tot 35 jaar zijn juist vooral werkzaam in de handel, de 
industrie en de bouwnijverheid. Voor de hoogopgeleiden maakt het wat betreft werkloos-
heid niet uit in welke sector ze werkten; het aandeel hoogopgeleide werklozen is vanuit 
alle sectoren erg laag.

Vrouwen zijn enigszins in de meerderheid onder de hoogopgeleiden van 25 tot 35 jaar die 
geen regulier onderwijs meer volgden in 2009. Dat vrouwen in de meerderheid zijn onder 
de hoogopgeleiden is iets van de huidige generatie. Onder de 35-plussers zijn juist de 
mannen in de meerderheid. Het verschil tussen beide aandelen wordt steeds groter naar-

Staat 1
Niet-onderwijsvolgende hoogopgeleiden (25 tot 35 jaar) naar arbeidsmarktpositie, 2003–2009
 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
 

%
Totaal
Werkt 12 uur of meer per week 90,4 91,0 91,8 92,8 93,9 94,1 93,8
Werkloos 1) 3,9 3,5 3,4 2,7 1,7 1,6 2,6
Niet actief 5,6 5,4 4,8 4,5 4,3 4,2 3,6

Mannen
Werkt 12 uur of meer per week 93,9 94,7 95,0 95,6 97,3 97,9 96,1
Werkloos 1) 4,7 3,9 3,6 2,9 1,5 1,4 2,5
Niet actief 1,4 1,4 1,4 1,5 1,1 0,7 1,4

Vrouwen
Werkt 12 uur of meer per week 87,3 87,6 88,8 90,3 91,1 90,9 91,8
Werkloos 1) 3,2 3,3 3,3 2,6 1,9 1,8 2,7
Niet actief 9,4 9,1 7,9 7,1 7,0 7,3 5,4

 
1) Het aandeel werklozen is gepercenteerd op de totale niet-onderwijsvolgende bevolking. Hiermee komt dit percentage niet overeen met het officiële werkloosheidspercen-

tage waarbij alleen gepercenteerd wordt op de niet-onderwijsvolgende beroepsbevolking. 

Bron: CBS-Enquête Beroepsbevolking.

5.  Werkzame niet-onderwijsvolgende hoogopgeleiden (25 tot 35 jaar) naar bedrijfssector, 2009

Bron: CBS-Enquête Beroepsbevolking.
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mate de hoogopgeleiden ouder zijn. Onder hoogopgeleiden van 55 tot 65 jaar is ruim zes 
op de tien personen een man. Dit heeft te maken met het feit dat vrouwen tegenwoordig 
vaker een hogere opleiding volgen en afgerond hebben dan een aantal decennia geleden, 
toen het hoger onderwijs nog gedomineerd werd door mannen.

Hoogopgeleide vrouwen vaker niet actief op de arbeidsmarkt

Hoewel de 25- tot 35-jarige vrouwen dus iets hoger zijn opgeleid dan hun mannelijke leef-
tijdsgenoten is het percentage werkzame vrouwen lager dan het percentage werkzame 
mannen, respectievelijk 92 en 96 procent. Van de hoogopgeleide 25- tot 35-jarigen zijn 
vooral vrouwen vaker dan mannen niet actief op de arbeidsmarkt. In 2009 waren 27 dui-
zend vrouwen niet werkzaam, waarvan 18 duizend ook niet-actief op zoek waren naar 
werk voor meer dan 12 uur per week. Zij waren voornamelijk niet actief vanwege zorg-
taken. Van de mannen zijn er 11 duizend niet werkzaam, waarvan 4 duizend niet actief op 
de arbeidsmarkt. Reden hiervoor zijn bijvoorbeeld gezondheidsproblemen. 

De trend sinds 2003 laat zien, dat zowel het aandeel werkende jonge hoogopgeleide man-
nen als vrouwen toeneemt. Dit heeft vooral te maken met afname van het aantal 25- tot 
35-jarigen dat niet actief is op de arbeidsmarkt. Zo behoorde in 2003 nog 9,4 procent tot 
de niet-beroepsbevolking, in 2009 is dit 5,4 procent. Het aandeel werklozen is voor hoog-
opgeleide mannen en vrouwen door de jaren heen laag. Wel speelt ook voor deze groep 
de conjunctuur een rol. Zo nam ten opzichte van de jaren 2007 en 2008, toen het goed 
ging met de economie, de werkloosheid in 2009 weer toe. Van 1,4 naar 2,5 procent voor 
de mannen en van 1,8 naar 2,7 procent voor de vrouwen. 

Toename hoogopgeleide werkende allochtonen

Hoogopgeleide autochtone 25- tot 35-jarigen die geen onderwijs meer volgen, zijn iets 
vaker aan het werk dan hun allochtone hoogopgeleide leeftijdsgenoten. Wel is ook on-
der allochtone 25- tot 35-jarigen het aandeel werkenden hoog, bijna 90 procent in 2009. 
Ter vergelijking, onder allochtonen van 25 tot 35 jaar met een middelbare opleiding is 
dat 77 procent en onder laagopgeleiden slechts 60 procent. Binnen de groep allochtone 
hoogopgeleiden is het aandeel werkenden in de afgelopen jaren sterk toegenomen. Dit 
komt vooral door de niet-westerse allochtonen. In 2003 werkte 80 procent van deze groep, 

6.  Niet-onderwijsvolgende hoogopgeleiden naar herkomst en arbeidsmarktpositie, 2003 en 2009

Bron: CBS-Enquête Beroepsbevolking.
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   tage niet overeen met het officiële werkloosheidspercentage waarbij alleen gepercenteerd wordt op de niet-onder-
   wijsvolgende beroepsbevolking. 
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terwijl dat in 2009 bijna 89 procent is. Het aandeel hoogopgeleide werkende allochtonen  
van westerse afkomst is licht gegroeid. In 2009 is het aandeel westers en het aandeel 
niet-westers allochtone hoogopgeleiden dat een betaalde baan heeft nagenoeg gelijk. 
Ook onder de autochtone hoogopgeleiden is het aandeel werkenden licht toegenomen. 
Onder allochtone hoogopgeleiden is het werkloosheidspercentage iets hoger dan onder 
autochtonen en ook behoren ze iets vaker tot de niet-beroepsbevolking. 

Maatregelen van de overheid 

De Europese Unie streeft ernaar de meest competitieve en dynamische kenniseconomie 
ter wereld te worden. Een levenlang leren wordt hiertoe ingezet als een belangrijk instru-
ment. Scholing speelt namelijk een belangrijke rol bij het krijgen en behouden van een 
baan. Om de kenniseconomie te bevorderen heeft de EU streefcijfers vastgesteld, de zo-
genaamde Lissabondoelstellingen. Voor 2020 is bijvoorbeeld de afspraak dat in alle EU-
landen 40 procent van de bevolking van 30 tot 35 jaar hoogopgeleid moet zijn (Europese 
Unie, 2009). Ook de Nederlandse overheid wil deelname aan hoger onderwijs stimuleren 
om het opleidingsniveau van de Nederlandse (beroeps)bevolking verder te verhogen. De 
regering heeft de Europese doelstelling ambitieuzer geformuleerd. Het Kabinet Balke-
nende IV (2007-2010) wil dat in 2020 de helft van de beroepsbevolking hoogopgeleid is. 
Hiervoor zal geïnvesteerd moeten worden in een leven lang leren in het hoger onderwijs 
(projectdirectie Leren en Werken, 2007).
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Lijst van gebruikte begrippen

Hoogopgeleid
Personen die een opleiding in het hoger beroepsonderwijs of wetenschappelijk onderwijs 
hebben afgerond.

Beroepsbevolking
Personen die ten minste 12 uur per week werken, of werk hebben aanvaard waardoor ze 
ten minste 12 uur per week gaan werken, verklaren ten minste 12 uur per week te willen 
werken, daarvoor beschikbaar zijn en activiteiten ontplooien om werk voor ten minste 
12 uur per week te vinden. 

Werkzame beroepsbevolking
Personen die in Nederland wonen en betaald werk hebben van 12 uur of meer per week. 
Het gaat hierbij om de niet-onderwijsvolgenden.

Werkloze beroepsbevolking 
Niet schoolgaande personen zonder werk, of met werk voor minder dan twaalf uur per 
week, die actief op zoek zijn naar betaald werk voor twaalf uur of meer per week en die 
daarvoor direct beschikbaar zijn. 

Niet-beroepsbevolking
Niet schoolgaande personen die geen baan van minimaal 12 uur per week hebben en hier 
ook niet actief naar op zoek zijn. 

Allochtoon 
Persoon van wie ten minste één ouder in het buitenland is geboren. Daarbij wordt onder-
scheid gemaakt tussen personen die zelf in het buitenland zijn geboren en personen die 
in Nederland zijn geboren. De herkomstgroepering wordt bepaald aan de hand van het 
geboorteland van de persoon zelf of dat van de moeder, tenzij de moeder in Nederland is 
geboren. In dat geval geldt het geboorteland van de vader.

Westers allochtoon
Allochtoon met als herkomstgroepering een van de landen in de werelddelen Europa 
(excl. Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan. Op grond van hun soci-
aal-economische en sociaal-culturele positie worden allochtonen uit Indonesië en Japan 
tot de westerse allochtonen gerekend. Het gaat vooral om mensen die in het voormalig 
Nederlands-Indië zijn geboren en werknemers van Japanse bedrijven met hun gezin.

Niet-westers allochtoon
Allochtoon met als herkomstgroepering een van de landen in de werelddelen Afrika, La-
tijns-Amerika en Azië (excl. Indonesië en Japan) of Turkije. Op grond van hun sociaal-
economische en sociaal-culturele positie worden allochtonen uit Indonesië en Japan tot 
de westers allochtonen gerekend. Het gaat vooral om mensen die in het voormalig Neder-
lands-Indië zijn geboren en werknemers van Japanse bedrijven met hun gezin.

Onderwijsvolgenden
Persoon die in de vier weken voorafgaand aan het moment van interviewen scholier of 
student was in het reguliere onderwijs. Wie niet aan deze voorwaarde voldoet, wordt 
 gerekend tot de personen die niet meer op school zitten.
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