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>> Er rijdt een historicus met de bus
Over onder- en overkwalificatie van
hooggeschoolde werkzoekenden

n deze economisch onzekere tijden is een
job vinden voor een aantal mensen een
moeilijke opdracht. Scholingsniveau is in

veel gevallen een belangrijke factor tot suc-
ces, maar in sommige gevallen hebben ook
hooggeschoolden moeilijk toegang tot de
arbeidsmarkt, of toch tot een job die
overeenstemt met hun kwalificaties.

Zoek je als hooggeschoolde dan een job op
hetzelfde niveau maar in een ander vakge-
bied, of mik je eerder iets lager maar blijf je
op bekend terrein?

In deze arbeidsmarkttopic gingen wij het na.

Een korte situering
In het arbeidsbemiddelingsmodel oude stijl
registreerde een consulent een vacature met
een aantal kenmerken, ging op zoek naar
geschikte kandidaten en noteerde vervolgens
welke werkzoekende geplaatst werd. De ken-
merken van zowel de vacature als de werk-
zoekende die ze invulde waren op die wijze in
de meeste gevallen gekend.

Ondertussen is het dienstverleningsmodel
danig gewijzigd. Een werkgever registreert
zijn vacature nu veelal zelf, de werkzoekende
kan via internet of andere open systemen
deze vacatures raadplegen, contacten leggen
met de werkgever en een job aannemen zon-
der enige tussenkomst van de VDAB. 

In deze gevallen stelt de VDAB dus zijn sys-
teem ter beschikking maar gebeurt de inter-
actie tussen werkgever en werkzoekende vol-
strekt anoniem voor de consulent.

Gelukkig zijn er over een deel van de vaca-
turebemiddeling nog wel details gekend.

I

1 Onder hooggeschoolden wordt verstaan alle werkzoekenden met een diploma hoger onderwijs van 1 cyclus of 2 cycli of met een univer-
sitair diploma.

Over de hooggeschoolde werkzoekenden
1

uit
dit segment gaan we het hierna hebben.

Voor alle afgehandelde vacatures uit 2002
wordt nagegaan of het gevraagde studie-
niveau in de vacature ook overeenstemt met
het studieniveau van de werkzoekende.

Onvermijdelijk komen we uit bij gevallen
waarin er sprake is van onder- en overkwalifi-
catie.

Naast de vergelijking van studieniveaus wordt
ook bekeken in hoeverre de gevraagde stu-
diespecialisatie overeenstemt met deze van
de werkzoekende.

In wat volgt wordt, voor 6.226 afgehandelde
jobs in 2002 die alle werden ingevuld door
hooggeschoolde werkzoekenden, onderzocht
waarom sommigen blijkbaar meer dan
anderen niet terechtkomen waar we het
zouden verwachten.

Aangezien de doelgroep van hooggeschool-
den meer dan anderen gebruik maakt van de
open bemiddelingssystemen kan men er van
uitgaan dat diegenen die toch de hulp van de
VDAB nodig hebben om een job te vinden een
minder gunstig profiel hebben.

Het is dan ook logisch dat zij meer onder hun
niveau zullen werken dan diegenen die op
eigen kracht hun weg naar de arbeidsmarkt
hebben gevonden.

Meer gedetailleerde cijfergegevens omtrent
deze arbeidsmarkttopic zijn te vinden op de
VDAB-site: vdab.be/trends/topics.shtml
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Samenstelling van de onderzochte groep

2.215 van de geplaatste hooggeschoolden of
36% zijn mannen. 4.011 of bijna twee derden
zijn vrouwen.

Bij de vrouwen uit de onderzochte groep is
bijna drie kwart houder van een diploma van
het HO1C.
Bij de mannen is dit zes op tien.

Bij de mannen ligt het aandeel van de werk-
zoekenden met een diploma uit het HO2C
merkelijk hoger dan bij de vrouwen.

In de onderzochte groep is het aandeel van de
mannelijke universitairen iets groter dan bij
de vrouwen. Hun aandeel ligt voor beiden
rond 20%.

22%
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59%
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Bekijken wij de onderzochte groep vanuit de
gevolgde studies, dan blijkt dat quasi zeven
op tien van de werkzoekenden met een oplei-
ding HO1C vrouwen zijn.

In het HO2C treffen wij dan weer meer man-
nelijke werkzoekenden aan dan vrouwen.

Bij de universitairen is zes op de tien werk-
zoekenden in de onderzochte groep een
vrouw. 

Deze grafiek toont duidelijk het overwicht aan van de vrouwen, zowel in het HO1C als bij de uni-
versitairen. De vrouwen zijn in de onderzochte groep ook veel sterker aanwezig dan de mannen.
In het HO1C heeft dit vooral te maken met de keuze van de vrouwen voor het onderwijs en de zorg-
sector.

Bij de jonge universitairen die intreden op de arbeidsmarkt stellen wij ook sinds enige tijd een
oververtegenwoordiging vast bij de vrouwen. Vrouwen scoren qua scholingsniveau beter dan de
mannen.

Enkel in het HO2C zijn de mannen oververtegenwoordigd. Dit heeft vooral te maken met het aan-
bod binnen dit studieniveau. Veel meer mannen dan vrouwen kiezen bijvoorbeeld voor een oplei-
ding industrieel ingenieur.

Gebruikte afkortingen:

HO1C: Hoger onderwijs van 1 cyclus

HO2C: Hoger onderwijs van 2 cycli

UNIV: Universitair onderwijs

HO1C HO2C UNIV

M V
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55%

60%

40%
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2 Dit studiegebied bevat enkel de opleidingen kleuteronderwijs, lager onderwijs en de lerarenopleidingen groep 1 (regentaat). Indien andere
diploma's gevraagd worden voor een onderwijsopdracht, dan worden deze beschouwd als jobs binnen het studiegebied van het betreffende
diploma.

Vraag en aanbod vergeleken

De gevraagde studie in een vacature bestaat
uit twee componenten. Enerzijds is er het stu-
dieniveau (bijv. univ) maar ook de studiespe-
cialisatie (bijv. rechten) is van belang.

De ideale situatie is natuurlijk deze waarbij de
opleiding van de werkzoekende zowel qua
niveau als qua studiespecialisatie overeen-
komt met de vraag van de werkgever. Deze
"ideale" situatie komt echter niet steeds
voor. Enkel waar het aanbod voldoende groot
is of wanneer een bepaald beroep ook een
beschermde titel is moet de overeenkomst
tussen niveau en studiespecialisatie totaal
zijn (bijv. bij vacatures voor architect, arts, …).

In veel gevallen echter zal ofwel het stu-
dieniveau ofwel de studiespecialisatie af-
wijken van de vraag. Dit hoeft niet direct een
probleem te zijn, de meeste opleidingen 
verschaffen de werkzoekende een voldoende
ruime basis om meer dan alleen maar in een
job te stappen waarvan de kenmerken over-
eenkomen met zijn/haar opleiding.

Zo zijn er dus verschillende combinaties
mogelijk.

Komen werkzoekenden overwegend terecht in
jobs waar het gevraagde studieniveau gelijk
of hoger is dan hun opleiding dan ligt deze
opleiding goed in de markt.

Als een aantal van deze werkzoekenden een
job vinden binnen een ander studiegebied
dan wijst dit er tevens op dat hun opleiding
veel uitwijkmogelijkheden biedt op de ar-
beidsmarkt.

In het geval waarin een groot aantal werkzoe-
kenden binnen een studiegebied in jobs onder
hun niveau terechtkomen wijst dit op een
onevenwicht tussen vraag en aanbod en een
studiespecialisatie met weinig uitwijk-
mogelijkheden voor de werkzoekende.

In deze arbeidsmarkttopic gaan wij na, eerst
globaal maar daarna ook per studiespe-
cialisatie (gegroepeerd tot studiegebied), in 
hoeverre de opleiding van hooggeschoolde
werkzoekenden ook aansluit bij de gevraagde
kwalificaties in de vacatures waarin zij terecht-
komen.

Om werkbaar te zijn was het nodig de studie-
specialisaties te bundelen in 12 studiege-
bieden. De inhoud van ieder studiegebied is
terug te vinden op de kaart in bijlage aan deze
topic.

Studiegebieden:
01 Architectuur
02 Landbouw en bio
03 Economie – Handel
04 Taal- en Letterkunde
05 Gezondheidszorg
06 Onderwijs

2

07 Kunst – Archeologie
08 Sociologie – Psychologie
09 Toegepaste Wetenschappen
10 Geschiedenis – Wijsbegeerte
11 Rechten
12 Wetenschappen
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Vergelijking van het studieniveau van vraag en aanbod

De onderstaande tabel geeft per studieniveau
aan in welke gevallen er overeenstemming is
tussen het studieniveau van de geplaatste
werkzoekende en het studieniveau dat ge-
vraagd werd in de vacature.

De percentages in het oranje geven aan hoeveel werk-

zoekenden binnen een bepaald studieniveau onder hun

niveau tewerkgesteld zijn. De percentages in het groen

geven aan wie op of boven zijn niveau tewerkgesteld is.

Maar liefst 80% van de werkzoekenden die
een opleiding HO1C hebben genoten komen
ook terecht in een vacature waar dit oplei-
dingsniveau gevraagd werd. 

Slechts een gering aantal werkzoekenden uit
deze groep slaagt erin om een job te
bemachtigen waar door de werkgever een
hoger studieniveau gevraagd is.

Bijna één op vijf moet zich tevreden stellen
met een job waarvoor geen studies uit het
hoger onderwijs als vereiste gesteld werd.

Een derde van de werkzoekenden met een
opleiding uit het HO2C komt terecht in een job
waarvoor dit studieniveau ook gevraagd was.
9% slaagt erin een job te vinden waarvoor een
academische opleiding als vereiste gesteld
was.

Iets meer dan een derde van de werkzoe-
kenden uit deze groep komt terecht in een job
waarvoor een opleiding HO1C gevraagd werd.
Zij zorgen in een aantal gevallen voor een
sterke verdringing

3
van werkzoekenden met

een opleiding uit het HO1C.

Opmerkelijk is dat 22% van de werkzoe-
kenden met een opleiding HO2C zich moet
tevreden stellen met een job waarvoor geen
opleiding uit het hoger onderwijs vereist is.

55% van de werkzoekenden met een univer-
sitair diploma komt ook terecht in een job
waar dit studieniveau vereist is.
Slechts 1% van de werkzoekenden uit deze
groep vindt een job waarvoor HO2C gevraagd
werd.
32% van de werkzoekenden uit deze groep
vindt een job waarvoor een opleiding HO1C
door de werkgever voldoende wordt geacht.
Ook zij zorgen dus voor heel wat concurrentie
voor werkzoekenden met een opleiding uit
het HO1C.
12% van de werkzoekenden met een univer-
sitaire opleiding komt terecht in een job waar-
voor geen hogere opleiding als vereiste
gesteld is.

3 Wij spreken van verdringing als werkzoekenden uit een bepaald studieniveau jobs innemen op een lager niveau en zij er daar voor zorgen
dat deze op hun beurt ook naar een lager niveau moeten uitwijken omwille van een ontoereikend aanbod aan vacatures in hun eigen studie-
niveau.  

Studieniveau

 werkzoekende Andere HO1C HO2C UNIV

  HO1C 18% 80% 1% 1%

  HO2C 22% 35% 34% 9%

  UNIV 12% 32% 1% 55%

Gevraagd studieniveau
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Vergelijking van de studiespecialisatie van vraag en aanbod

Naast de vraag of een hooggeschoolde werk-
zoekende een job vindt op zijn/haar niveau, is
het natuurlijk ook interessant te weten of het
studiegebied van de werkzoekende overeen-
komt met dat wat in de vacature was
opgegeven.

In de onderstaande tabel wordt de overeen-
komst nagegaan tussen het studiegebied van
de werkzoekende en dit gevraagd in de vaca-
ture.

Maar liefst 41% van deze werkzoekenden
komt terecht in het studiegebied onderwijs.

Ook in het studiegebied "Kunst- en Archeo-
logie" is het aantal werkzoekenden dat een
job vindt binnen zijn eigen studiegebied
beperkt. Gelukkig biedt ook voor deze werk-
zoekenden het onderwijs soelaas.

Werkzoekenden uit het studiegebied 
"Gezondheidszorg" en "Onderwijs" komen in

Om werkbaar te zijn werden alle studiespe-
cialisaties geclusterd tot een 12-tal studie-
gebieden. In deze tabel wordt geen rekening
gehouden met het studieniveau.

Verder in deze topic wordt ieder studiegebied
afzonderlijk besproken en wordt ook het stu-
dieniveau in de analyse betrokken.

De ingekleurde velden in de tabel geven
telkens de mate van overeenkomst weer
tussen vraag en aanbod.

In het studiegebied "Geschiedenis - Wijs-
begeerte" komt slechts één op zes van de
werkzoekenden terecht in een job waarvoor
dit studiegebied ook gevraagd werd.

Studiegebied

Sollicitant Andere 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

01. Architectuur 29% 35% 0% 8% 1% 1% 4% 3% 1% 16% 0% 0% 3%

02. Landbouw en Bio 24% 1% 29% 7% 0% 4% 17% 0% 0% 14% 0% 0% 4%

03. Economie - Handel 29% 0% 0% 59% 1% 0% 7% 0% 1% 2% 0% 0% 0%

04. Taal- en Letterkunde 9% 0% 0% 9% 63% 1% 17% 0% 1% 0% 0% 0% 0%

05. Gezondheidszorg 8% 0% 0% 2% 0% 76% 8% 0% 2% 1% 0% 0% 1%

06. Onderwijs 8% 0% 0% 2% 1% 1% 86% 0% 1% 1% 0% 0% 0%

07. Kunst - Archeologie 43% 1% 0% 6% 0% 0% 23% 21% 2% 4% 1% 0% 0%

08. Sociologie - Psychologie 15% 0% 0% 5% 1% 3% 8% 0% 68% 0% 0% 0% 1%

09. Toegepaste Wetenschappen 25% 0% 0% 5% 0% 1% 6% 1% 0% 60% 0% 0% 1%

10. Geschiedenis - Wijsbegeerte 16% 0% 0% 8% 8% 0% 41% 2% 8% 0% 16% 0% 2%

11. Rechten 10% 0% 0% 12% 0% 5% 9% 0% 26% 0% 2% 36% 1%

12. Wetenschappen 11% 0% 2% 5% 0% 3% 10% 1% 0% 4% 0% 0% 64%

Totaal 17% 1% 0% 15% 5% 10% 27% 1% 12% 9% 0% 1% 2%

Gevraagd studiegebied

de meeste gevallen ook terecht in een job uit
hetzelfde studiegebied.

De mate waarin het studiegebied van vraag en
aanbod overeenkomt of verschilt kan diverse
oorzaken hebben.

In wat volgt gaan wij dieper in op deze mo-
gelijke oorzaken.

Voor ieder studiegebied wordt de onder-
verdeling in studieniveaus gemaakt en wordt
er nagegaan in hoeverre een sollicitant al dan
niet binnen zijn studiegebied terechtkomt en
of hij/zij daarbij moet inleveren qua niveau of
er juist in slaagt aan de slag te gaan op het-
zelfde of een hoger niveau.
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12 studiegebieden nader bekeken
STUDIEGEBIED "ARCHITECTUUR" (AANTAL WZ = 113)

STUDIENIVEAU: VERGELIJKING VRAAG EN AANBOD

VACATURE-INVULLING

Van alle werkzoekenden met een hogere
opleiding uit het studiegebied "Architectuur"
komt één op vier terecht in een job waarvoor
geen hoger onderwijs als vereiste gesteld is.

In alle niveaus scoort "Architectuur" zwakker
dan het gemiddelde voor de onderzochte
vacatures.
Vooral binnen het opleidingsniveau HO1C en
HO2C moeten nogal wat werkzoekenden zich
tevreden stellen met een job waarvoor geen
diploma hoger onderwijs gevraagd was.
Binnenhuisarchitectuur scoort wel opmer-
kelijk slechter dan architectuur.

HO1C 82% 70%

HO2C 43% 41%

UNIV 55% 40%

 Globaal

 Architectuur

65% 35%

 Globaal

 Architectuur

GEVRAAGD SSTTUUDDIIEENNIIVVEEAAUU
GELIJK OF HOGER DAN

SSTTUUDDIIEENNIIVVEEAAUU WERKZOEKENDE

SSTTUUDDIIEEGGEEBBIIEEDD WERKZOEKENDE
GELIJK AAN

GEVRAAGD SSTTUUDDIIEEGGEEBBIIEEDD

Werkzoekende 

= aanbod Andere HO1C HO2C UNIV

HO1C - 69 WZ 30% 68% 2% 0%

HO2C - 39 WZ 26% 33% 28% 13%

UNIV -    5 WZ 0% 40% 20% 40%

Totaal 27% 55% 12% 6%

Vacature = vraag

Voor de werkzoekenden met opleidings-
niveau HO1C valt er ook weinig te rapen op
een hoger niveau omwille van de beschermde
titels binnen de architectuur.

Werkzoekenden met een diploma uit het
HO2C zorgen voor verdringing van werkzoe-
kenden die het moeten hebben van hun scho-
ling op niveau HO1C.

Als we abstractie maken van het niveau en
enkel kijken naar het studiegebied, dan blijkt
slechts 35% van de werkzoekenden terecht te
komen in een job die aansluit bij hun studies.
Bijna één op zes vindt een job binnen het
studiegebied "Toegepaste wetenschappen".
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GEVRAAGD SSTTUUDDIIEENNIIVVEEAAUU
GELIJK OF HOGER DAN

SSTTUUDDIIEENNIIVVEEAAUU WERKZOEKENDE

SSTTUUDDIIEEGGEEBBIIEEDD WERKZOEKENDE
GELIJK AAN

GEVRAAGD SSTTUUDDIIEEGGEEBBIIEEDD

STUDIEGEBIED "LANDBOUW EN BIO" (AANTAL WZ = 83)

Van alle werkzoekenden met een hogere
opleiding uit het studiegebied "Landbouw en
Bio" komt één op vier terecht in een job waar-
voor geen hoger onderwijs als vereiste
gesteld is.

In het HO1C en het HO2C scoort "Landbouw
en Bio" beduidend zwakker dan het gemid-
delde voor de onderzochte vacatures. De 
universitairen halen een hogere score dan het
gemiddelde voor alle onderzochte vacatures.

Nogal wat werkzoekenden, en dan vooral bin-
nen het opleidingsniveau HO1C, moeten zich
tevreden stellen met een job waarvoor geen
diploma hoger onderwijs gevraagd was.

STUDIENIVEAU: VERGELIJKING VRAAG EN AANBOD

VACATURE-INVULLING

HO1C 82% 46%

HO2C 43% 29%

UNIV 55% 61%

 Globaal

 Landbouw en Bio

65% 29%

 Globaal

 Landbouw en Bio

Werkzoekende

 = aanbod Andere HO1C HO2C UNIV

HO1C - 22 WZ 55% 41% 5% 0%

HO2C -   7 WZ 29% 43% 29% 0%

UNIV - 54 WZ 11% 24% 4% 61%

Totaal 24% 30% 6% 40%

Vacature = vraag

Binnen het HO1C werkt meer dan de helft van
de werkzoekenden in een job waarvoor geen
diploma uit het hoger onderwijs werd
gevraagd. Dit is niet verwonderlijk als we zien
dat 43% van de werkzoekenden met een
opleiding HO2C en 24% van de universitairen
jobs innemen op niveau HO1C.
Men kan hier zonder meer spreken van een
ernstige verdringing van werkzoekenden met
een opleiding uit het HO1C.

Als we abstractie maken van het niveau en
enkel kijken naar het studiegebied, dan blijkt
slechts 29% van de werkzoekenden terecht te
komen in een job die rechtstreeks aansluit bij
hun studies. 17% van de werkzoekenden uit
dit studiegebied vindt een job in het onder-
wijs - vooral universitairen die als leraar in het
secundair onderwijs gaan werken -, terwijl het
studiegebied "Toegepaste wetenschappen"
ook nog goed is voor 14% van de werkzoe-
kenden.
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STUDIEGEBIED "ECONOMIE - HANDEL"(AANTAL WZ = 1.201)

STUDIENIVEAU: VERGELIJKING VRAAG EN AANBOD

VACATURE-INVULLING

GEVRAAGD SSTTUUDDIIEENNIIVVEEAAUU
GELIJK OF HOGER DAN

SSTTUUDDIIEENNIIVVEEAAUU WERKZOEKENDE

SSTTUUDDIIEEGGEEBBIIEEDD WERKZOEKENDE
GELIJK AAN

GEVRAAGD SSTTUUDDIIEEGGEEBBIIEEDD

HO1C 82% 68%

HO2C 43% 37%

UNIV 55% 53%

 Globaal

 Economie - Handel

65% 59%

 Globaal

 Economie - Handel

Werkzoekende

 = aanbod Andere HO1C HO2C UNIV

HO1C - 1.013 WZ 32% 66% 1% 1%

HO2C -    72 WZ 11% 52% 11% 26%

UNIV -    116 WZ 11% 35% 1% 53%

Totaal 28% 62% 2% 8%

Vacature = vraag

Van alle door de VDAB geplaatste werkzoe-
kenden met een hogere opleiding uit het
studiegebied "Economie - Handel" komt 28%
terecht in een job waarvoor geen hoger onder-
wijs als vereiste gesteld is.

Voor alle niveaus is het percentage van de
werkzoekenden dat minstens op zijn/haar
niveau werkt, lager dan het gemiddelde voor
alle onderzochte vacatures.

In het HO2C stellen we een opvallend
fenomeen vast. Bijna twee derden van de
werkzoekenden moet zich tevreden stellen
met een job beneden zijn niveau, maar daar-
naast slaagt liefst 26% erin een job te
bemachtigen waarvoor eigenlijk een universi-
tair diploma vereist was.
Het laat zich aanzien dat werkzoekenden uit
dit studiegebied breed inzetbaar zijn en dat
naast studieniveau vooral de persoonlijk-
heidskenmerken van de sollicitant van
doorslaggevend belang zijn.

Het relatief groot aantal werkzoekenden uit
het HO2C dat een job vindt waarvoor HO1C
gevraagd werd (52%) leidt mogelijk tot een
verdringingseffect voor de gediplomeerden uit
het HO1C. 

Met 53% van de werkzoekenden uit het uni-
versitair onderwijs die een job vonden op hun
niveau scoort het studiegebied "Economie –
Handel" quasi even goed als het gemiddelde
voor alle geplaatste hooggeschoolden.
Opmerkelijk is hier toch dat er weinig concur-
rentie is voor HO2C. Ook hier worden werk-
zoekenden met een opleiding uit het HO1C
voor een deel verdrongen door de 35% univer-
sitairen die een job op HO1C-niveau voor hun
neus wegkapen.
Een aanzienlijk aantal WZ uit het HO1C komt
echter in een job terecht waarvoor geen hoger
onderwijs gevraagd werd omdat het aanbod
aan deze WZ de vraag overtreft.

Als we abstractie maken van het niveau en
enkel kijken naar het studiegebied, dan blijkt
59% van de werkzoekenden terecht te komen
in een job die aansluit bij hun studies.
Ongeveer 7% werkzoekenden vindt zijn weg
naar een vacature uit het studiegebied onder-
wijs.
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STUDIEGEBIED "TAAL- EN LETTERKUNDE"(AANTAL WZ = 382)

GEVRAAGD SSTTUUDDIIEENNIIVVEEAAUU
GELIJK OF HOGER DAN

SSTTUUDDIIEENNIIVVEEAAUU WERKZOEKENDE

SSTTUUDDIIEEGGEEBBIIEEDD WERKZOEKENDE
GELIJK AAN

GEVRAAGD SSTTUUDDIIEEGGEEBBIIEEDD

HO2C 43% 47%

UNIV 55% 66%

 Globaal

 Taal- en Letterkunde

65% 63%

 Globaal

 Taal- en Letterkunde

STUDIENIVEAU: VERGELIJKING VRAAG EN AANBOD

VACATURE-INVULLING

De werkzoekenden met een hogere opleiding
uit het studiegebied "Taal- en Letterkunde"
komen meer dan gemiddeld terecht in jobs
waarvan het gevraagde studieniveau min-
stens overeenkomt met wat zij te bieden
hebben.

18% van de werkzoekenden met een diploma
uit het HO2C komt terecht in jobs waarvoor
een universitair diploma gevraagd was.
Werkzoekenden met een opleiding HO2C
ondervinden weinig concurrentie van univer-
sitairen uit hun studiegebied.

Werkzoekende

 = aanbod Andere HO1C HO2C UNIV

HO2C - 156 WZ 12% 41% 29% 18%

UNIV -  226 WZ 8% 24% 2% 66%

Totaal 10% 31% 13% 46%

Vacature = vraag

Opvallend voor werkzoekenden uit het
studiegebied "Taal- en Letterkunde" is dat we
ze weinig terugvinden in jobs waarvoor geen
diploma van het hoger onderwijs gevraagd
was. 

Als we abstractie maken van het niveau en
enkel kijken naar het studiegebied, dan blijkt
63% van de werkzoekenden terecht te komen
in een job die rechtstreeks aansluit bij hun
studies. Dit komt nagenoeg overeen met het
gemiddelde voor alle onderzochte vacatures.

In totaal komt 17% van de werkzoekenden uit
dit studiegebied terecht in een job die
bedoeld was voor mensen met een onderwijs-
diploma.
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STUDIEGEBIED "GEZONDHEIDSZORG" (AANTAL WZ = 729)

STUDIENIVEAU: VERGELIJKING VRAAG EN AANBOD

VACATURE-INVULLING

GEVRAAGD SSTTUUDDIIEENNIIVVEEAAUU
GELIJK OF HOGER DAN

SSTTUUDDIIEENNIIVVEEAAUU WERKZOEKENDE

SSTTUUDDIIEEGGEEBBIIEEDD WERKZOEKENDE
GELIJK AAN

GEVRAAGD SSTTUUDDIIEEGGEEBBIIEEDD

HO1C 82% 91%

HO2C 43% 0%

UNIV 55% 47%

 Globaal

 Gezondheidszorg

65% 76%

 Globaal

 Gezondheidszorg

De werkzoekenden met een opleiding HO1C
uit het studiegebied "Gezondheidszorg" vin-
den meer dan gemiddeld een job waarvan het
gevraagde studieniveau minstens overeen
komt met wat zij te bieden hebben.

Werkzoekenden met niveau HO2C komen alle
terecht in jobs waarvoor HO1C gevraagd was.
Er dient wel opgemerkt dat het hier slechts 10
gevallen betreft. Meestal ging het om licenti-
aten in de kinesitherapie die als kinesithera-
peut werk vonden.

Van de werkzoekenden met een universitair
diploma vindt slechts iets minder dan de helft
een job waarvoor ook een academische 
opleiding gevraagd was. Evenveel werkzoe-
kenden met een universitair diploma komen
terecht in jobs waarvoor een niveau van HO1C
voldoende was, nl. vooral voor kinesithera-
peuten, logopedisten en leraren (lichamelijke
opvoeding).

Werkzoekende

 = aanbod Andere HO1C HO2C UNIV

HO1C - 556 WZ 9% 90% 0% 1%

HO2C -   10 WZ 0% 100% 0% 0%

UNIV -  163 WZ 6% 46% 1% 47%

Totaal 8% 81% 0% 11%

Vacature = vraag

Gezien de tekorten in de gezondheidssector
op HO1C-niveau kunnen we in dit specifiek
geval moeilijk spreken van verdringing. De
universitairen lossen eerder de problemen op
die zich op HO1C-niveau stellen in dit
studiegebied.

Globaal moet toch nog 8% van de werkzoe-
kenden zich tevreden stellen met een job
waarvoor een hogere opleiding niet als
vereiste gesteld was.

Als we abstractie maken van het niveau en
enkel kijken naar het studiegebied, dan blijkt
liefst 76% van de werkzoekenden terecht te
komen in een job die aansluit bij hun studies.
Dit cijfer ligt ruim boven het gemiddelde voor
alle onderzochte vacatures.
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STUDIEGEBIED "ONDERWIJS" (AANTAL WZ = 1.426)

STUDIENIVEAU: VERGELIJKING VRAAG EN AANBOD

VACATURE-INVULLING

GEVRAAGD SSTTUUDDIIEENNIIVVEEAAUU
GELIJK OF HOGER DAN

SSTTUUDDIIEENNIIVVEEAAUU WERKZOEKENDE

SSTTUUDDIIEEGGEEBBIIEEDD WERKZOEKENDE
GELIJK AAN

GEVRAAGD SSTTUUDDIIEEGGEEBBIIEEDD

HO1C 82% 93%

 Globaal

 Onderwijs

65% 86%

 Globaal

 Onderwijs

In dit studiegebied komen enkel werkzoe-
kenden voor met een opleiding van het HO1C.
Werkzoekenden met een aggregaatsopleiding
uit hogere niveaus werden niet weerhouden.

De werkzoekenden met een opleiding HO1C
komen in 93% van de gevallen uit op een job
waarvoor minstens een niveau HO1C werd
gevraagd.
Toch komt 7% nog terecht in een job waarvoor
geen opleiding van het hoger onderwijs
gevraagd werd.

Ook qua studiegebied is er in 86% van de
gevallen overeenstemming tussen vraag en
aanbod, dit cijfer wordt door geen enkel ander
studiegebied overtroffen.

Werkzoekende

 = aanbod Andere HO1C HO2C UNIV

HO1C - 1.426 WZ 7% 91% 1% 1%

Totaal 7% 91% 1% 1%

Vacature = vraag
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STUDIEGEBIED "KUNST - ARCHEOLOGIE" (AANTAL WZ = 263)

STUDIENIVEAU: VERGELIJKING VRAAG EN AANBOD

VACATURE-INVULLING

In het studiegebied "Kunst - Archeologie" vin-
den werkzoekenden met een opleiding uit het
HO1C opvallend minder dan gemiddeld een
job waarvoor minstens een niveau HO1C werd
gevraagd.

Gediplomeerden uit het HO2C doen het nog
slechter en komen in 84% van de gevallen in
een job onder hun niveau terecht.

44% van de werkzoekenden met een oplei-
ding HO1C en 47% van hen uit het HO2C moet
zich tevreden stellen met een job waarvoor
geen hogere studies gevraagd werden.

GEVRAAGD SSTTUUDDIIEENNIIVVEEAAUU
GELIJK OF HOGER DAN

SSTTUUDDIIEENNIIVVEEAAUU WERKZOEKENDE

SSTTUUDDIIEEGGEEBBIIEEDD WERKZOEKENDE
GELIJK AAN

GEVRAAGD SSTTUUDDIIEEGGEEBBIIEEDD

HO1C 82% 56%

HO2C 43% 16%

UNIV 55% 34%

 Globaal

 Kunst - Archeologie

65% 21%

 Globaal

 Kunst - Archeologie

Werkzoekende

 = aanbod Andere HO1C HO2C UNIV

HO1C -   34 WZ 44% 47% 9% 0%

HO2C - 188 WZ 47% 37% 16% 0%

UNIV -    41 WZ 25% 39% 2% 34%

Totaal 43% 39% 13% 5%

Vacature = vraag

Opvallend veel werkzoekenden met een oplei-
ding uit het HO2C komen ook nog eens terecht
in jobs waarvoor HO1C gevraagd was, zodat zij
werkzoekenden met een opleiding HO1C ver-
dringen.

Van de WZ uit dit studiegebied met een uni-
versitair diploma vindt slechts één op drie een
job op hun niveau. Eén op vier WZ uit dit
studiegebied vindt een job waarvoor geen
hoger onderwijs gevraagd werd.
Een kleine 40% moet zich tevreden stellen
met een job op HO1C-niveau, gezien de aard
van hun opleiding kan men hier echter niet
spreken van verdringing van de WZ met een
HO1C-diploma.

Opmerkelijk is dat slechts één op vijf van de
werkzoekenden uit dit studiegebied een job
vindt die rechtstreeks aansluit bij hun oplei-
ding.
Evenveel werkzoekenden vinden een job in
het onderwijs, waarvan vermoedelijk veel in
het kunstonderwijs.
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STUDIEGEBIED "SOCIOLOGIE - PSYCHOLOGIE" (AANTAL WZ = 961)

GEVRAAGD SSTTUUDDIIEENNIIVVEEAAUU
GELIJK OF HOGER DAN

SSTTUUDDIIEENNIIVVEEAAUU WERKZOEKENDE

SSTTUUDDIIEEGGEEBBIIEEDD WERKZOEKENDE
GELIJK AAN

GEVRAAGD SSTTUUDDIIEEGGEEBBIIEEDD

HO1C 82% 86%

UNIV 55% 56%

 Globaal

 Sociologie - Psychologie

65% 68%

 Globaal

 Sociologie - Psychologie

STUDIENIVEAU: VERGELIJKING VRAAG EN AANBOD

VACATURE-INVULLING

In dit studiegebied komen enkel werkzoe-
kenden voor uit het HO1C en het universitair
onderwijs. De beide groepen scoren qua
invulling van vacatures op hun niveau iets
beter dan het gemiddelde voor alle onder-
zochte vacatures.

Gediplomeerden uit het HO1C komen in grote
meerderheid terecht op vacatures waarvoor
dit niveau ook gevraagd werd. Er is weinig
kans dat je als werkzoekende met een HO1C-
opleiding de sprong maakt naar een job op
een hoger niveau.

Werkzoekende

 = aanbod Andere HO1C HO2C UNIV

HO1C - 686 WZ 14% 85% 0% 1%

UNIV -  275 WZ 16% 28% 0% 56%

Totaal 15% 69% 0% 16%

Vacature = vraag

Academisch geschoolden daarentegen zijn
toch wel serieuze concurrenten voor de
gediplomeerden uit het HO1C. Meer dan een
kwart van de werkzoekenden met een univer-
sitair diploma komt in een job op niveau HO1C
terecht.

Het aandeel van de werkzoekenden dat zich
tevreden moet stellen met een job waarvoor
geen hogere opleiding werd gevraagd ligt
zowel voor HO1C als UNIV rond 15%.

Bijna zeven op tien werkzoekenden uit dit
studiegebied komen ook terecht in een job die
aansluit bij hun diploma. 8% van de werk-
zoekenden vindt een job waarvoor iemand
met een onderwijsdiploma gevraagd was.
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STUDIEGEBIED "TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN" (AANTAL WZ = 733)

GEVRAAGD SSTTUUDDIIEENNIIVVEEAAUU
GELIJK OF HOGER DAN

SSTTUUDDIIEENNIIVVEEAAUU WERKZOEKENDE

SSTTUUDDIIEEGGEEBBIIEEDD WERKZOEKENDE
GELIJK AAN

GEVRAAGD SSTTUUDDIIEEGGEEBBIIEEDD

HO1C 82% 65%

HO2C 43% 61%

UNIV 55% 62%

 Globaal

 Toegepaste wetenschappen

65% 60%

 Globaal

 Toegepaste wetenschappen

STUDIENIVEAU: VERGELIJKING VRAAG EN AANBOD

VACATURE-INVULLING

In dit studiegebied komen werkzoekenden
met een opleiding uit het HO1C minder dan
gemiddeld terecht in een job op of boven hun
niveau. Er is weinig kans dat je als werkzoe-
kende met een HO1C-opleiding de sprong
maakt naar een hoger niveau.

Werkzoekenden uit het HO2C en het universi-
tair onderwijs scoren dan weer beter dan het
gemiddelde. 

Academisch geschoolden en vooral de werk-
zoekenden met een HO2C diploma zijn
geduchte concurrenten voor de werkzoe-
kenden met een opleiding op HO1C-niveau
(leraar lager secundair, tekenaar/technicus,
informaticus).

Werkzoekende

 = aanbod Andere HO1C HO2C UNIV

HO1C - 393 WZ 35% 61% 4% 0%

HO2C - 306 WZ 13% 26% 56% 5%

UNIV -    34 WZ 9% 17% 12% 62%

Totaal 25% 45% 25% 5%

Vacature = vraag

60% van de werkzoekenden uit dit studie-
gebied komt ook terecht in een job die 
rechtstreeks aansluit bij hun diploma. 6% van
de werkzoekenden vindt een job waarvoor
iemand met een onderwijsdiploma gevraagd
was.
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STUDIEGEBIED "GESCHIEDENIS – WIJSBEGEERTE" (AANTAL WZ = 118)

STUDIENIVEAU: VERGELIJKING VRAAG EN AANBOD

VACATURE-INVULLING

In dit studiegebied komen enkel werkzoe-
kenden voor uit het universitair onderwijs. 

Bijna de helft van de werkzoekenden uit deze
groep komt terecht in een job waarvoor een
opleiding HO1C als vereiste gesteld werd,
vooral dan als leraar. 15% moet zich tevreden
stellen met een job waarvoor geen hoger
onderwijs vereist is.

Slechts 16% van de werkzoekenden uit deze
groep slaagt er in een job te vinden die recht-
streeks aansluit bij zijn opleiding. Het is dan
ook niet verwonderlijk dat meer dan vier op
tien zijn heil zoekt in het onderwijs, weliswaar
waarschijnlijk meestal toch in het eigen
vakgebied.

GEVRAAGD SSTTUUDDIIEENNIIVVEEAAUU
GELIJK OF HOGER DAN

SSTTUUDDIIEENNIIVVEEAAUU WERKZOEKENDE

SSTTUUDDIIEEGGEEBBIIEEDD WERKZOEKENDE
GELIJK AAN

GEVRAAGD SSTTUUDDIIEEGGEEBBIIEEDD

UNIV 55% 36%

 Globaal

 Geschiedenis - Wijsbegeerte

65% 16%

 Globaal

 Geschiedenis - Wijsbegeerte

Werkzoekende

 = aanbod Andere HO1C HO2C UNIV

UNIV - 118 WZ 15% 48% 1% 36%

Totaal 15% 48% 1% 36%

Vacature = vraag
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STUDIEGEBIED "RECHTEN" (AANTAL WZ = 103)

STUDIENIVEAU: VERGELIJKING VRAAG EN AANBOD

VACATURE-INVULLING

In dit studiegebied komen enkel werkzoe-
kenden voor uit het universitair onderwijs.
53% van de werkzoekenden uit het studie-
gebied "Rechten" vindt ook een job op 
universitair niveau.

Nogal wat werkzoekenden uit dit gebied
komen terecht in een job waar een oplei-
dingsniveau HO1C gevraagd werd. Het gaat
daarbij meestal om criminologen, waarvan
ongeveer de helft als maatschappelijk assis-
tent ging werken.

Eén op tien werkzoekenden moet zich tevre-
den stellen met een job waarvoor geen oplei-
ding uit het hoger onderwijs vereist was.

GEVRAAGD SSTTUUDDIIEENNIIVVEEAAUU
GELIJK OF HOGER DAN

SSTTUUDDIIEENNIIVVEEAAUU WERKZOEKENDE

SSTTUUDDIIEEGGEEBBIIEEDD WERKZOEKENDE
GELIJK AAN

GEVRAAGD SSTTUUDDIIEEGGEEBBIIEEDD

UNIV 55% 53%

 Globaal

 Rechten

65% 36%

 Globaal

 Rechten

Werkzoekende

 = aanbod Andere HO1C HO2C UNIV

UNIV - 103 WZ 10% 37% 0% 53%

Totaal 10% 37% 0% 53%

Vacature = vraag

Slechts 36% van de werkzoekenden uit deze
groep vindt een job die rechtstreeks aansluit
bij de gevolgde opleiding. Iets meer dan een
vierde gaat aan de slag in een job die valt
onder het studiegebied "Sociologie- Psy-
chologie" (maatschappelijk assistenten en
consulenten welzijnswerk e.d.). Vacatures
gericht aan mensen uit het economisch onder-
wijs of aan onderwijsmensen bieden ook voor
respectievelijk 12% en 9% van de werkzoe-
kenden uit dit studiegebied een uitweg.
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STUDIEGEBIED "WETENSCHAPPEN" (AANTAL WZ = 114)

GEVRAAGD SSTTUUDDIIEENNIIVVEEAAUU
GELIJK OF HOGER DAN

SSTTUUDDIIEENNIIVVEEAAUU WERKZOEKENDE

SSTTUUDDIIEEGGEEBBIIEEDD WERKZOEKENDE
GELIJK AAN

GEVRAAGD SSTTUUDDIIEEGGEEBBIIEEDD

UNIV 55% 70%

 Globaal

 Wetenschappen

65% 64%

 Globaal

 Wetenschappen

STUDIENIVEAU: VERGELIJKING VRAAG EN AANBOD

VACATURE-INVULLING

In dit studiegebied komen enkel werkzoe-
kenden voor uit het universitair onderwijs.
Bijna 70% van de werkzoekenden uit dit
studiegebied vindt een job op universitair
niveau. Dit is beduidend meer dan het gemid-
delde voor alle onderzochte vacatures.

18% van de werkzoekenden uit dit studiege-
bied komt terecht in een job waar een 
opleidingsniveau HO1C gevraagd werd. De
helft gaat daarbij als leraar aan de slag.

Eén op tien werkzoekenden moet zich tevre-
den stellen met een job waarvoor geen oplei-
ding uit het hoger onderwijs vereist was.

Twee op drie werkzoekenden uit het studiege-
bied "Wetenschappen" vindt ook een job die
rechtstreeks aansluit bij de gevolgde oplei-
ding.
Daarnaast vindt 10% een job in het onderwijs,
waarbij we kunnen veronderstellen dat zij aan
hun opleiding verwante vakken doceren.

Werkzoekende

 = aanbod Andere HO1C HO2C UNIV

UNIV - 114 WZ 11% 18% 1% 70%

Totaal 11% 18% 1% 70%

Vacature = vraag
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Om te onthouden

• Hoewel hooggeschoolden over het alge-
meen betere kansen hebben op de ar-
beidsmarkt, weegt de studiekeuze in niet 
onbelangrijke mate door bij het vinden van 
een geschikte job.

• Wie hoger onderwijs van 1 cyclus (het 
vroegere HOKT) volgde komt in vier op de 
vijf gevallen terecht in een job waarvoor dit 
niveau ook gevraagd werd.
Werkzoekenden met een diploma uit het 
hoger onderwijs van 2 cycli (het vroegere 
HOLT) doen het een stuk minder goed. 
Minder dan de helft vindt een job die min-
stens overeenkomt met het niveau van hun 
behaald diploma.
Van de universitairen vindt 55% een job op 
hun niveau. Eén op drie van de academici 
komt terecht in een job waarvoor hoger 
onderwijs van 1 cyclus als vereiste gesteld 
was.

• Een job vinden op niveau is natuurlijk 
belangrijk, maar in welke mate komt ook 
het studiegebied van de werkzoekende 
overeen met de job, ervan uitgaand dat dit 
het streefdoel is in de meeste gevallen? 
Voor de twaalf studiegebieden geeft dit 
het volgend resultaat:

• De jobkansen voor architecten liggen vrij 
goed. Wie binnenhuisarchitectuur stu-
deerde heeft het al een stuk moeilijker.

De werkzoekenden met een HO2C-diploma 
betekenen ook nog eens ernstige concur-
rentie voor hun collega's uit het HO1C.

• Werkzoekenden uit het studiegebied Land-
bouw en Bio hebben bij voorkeur een 
universitair diploma. Wie een diploma 
heeft uit het HO2C of het HO1C ziet zijn 
kansen op een job met hetzelfde studie-
niveau snel dalen. Dit heeft uiteraard ook 
te maken met het blijkbaar ontoereikend 
aanbod van jobs in het studiegebied 
Landbouw en Bio; slechts 29% van de 
werkzoekenden vindt een job die behoort 
tot hetzelfde studiegebied.

• In het studiegebied Economie-Handel 
nemen opvallend veel werkzoekenden uit 
het HO2C en universitairen jobs in waar-
voor eigenlijk een opleiding HO1C 
gevraagd was. Dit verklaart voor een deel 
waarom zoveel werkzoekenden uit het 
HO1C terechtkomen in een job waarvoor 
geen diploma uit het hoger onderwijs 
vereist was.

• In het studiegebied Taal- en Letterkunde
doen vooral de universitairen het goed. 
Werkzoekenden uit het HO2C vinden in 
40% van de gevallen een job waarvoor een 
opleiding HO1C gevraagd was.
Werkzoekenden uit dit studiegebied 
hebben ook interessante uitwijkmoge-
lijkheden naar de onderwijssector.

• In het studiegebied Gezondheidszorg vin-
den vooral de werkzoekenden met een 
HO1C-diploma massaal een job waarvoor 
ze gestudeerd hebben.
Werkzoekenden met een universitair diplo-
ma vinden voor de helft werk op hun 
niveau, maar een even groot aantal werkt 
op niveau HO1C. Het betreft hier voor-
namelijk licentiaten lichamelijke opvoe-
ding die een job vinden in het onderwijs, 
kinesitherapeuten en licentiaten logo-
pedie en audiologie.

• In het studiegebied Onderwijs dat de 
opleidingen kleuter en lager onderwijs + 
initiële lerarenopleiding groep 1 (regent) 
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omvat, is de overeenstemming tussen 
vraag en aanbod het grootst.
86% van de werkzoekenden met een 
onderwijsdiploma stapt ook effectief de 
klas binnen.

• Het studiegebied Kunst – Archeologie is 
vrij heterogeen. Terwijl de werkzoekenden 
met een opleiding HO1C en HO2C een meer 
praktische opleiding genoten zijn de uni-
versitairen meer theoretisch gevormd.
Slechts één op vijf werkzoekenden vindt 
ook werk in het studiegebied. Aangezien 
de opleiding niet zoveel uitwijkmogelijkhe-
den biedt, moeten relatief veel werkzoe-
kenden tevreden zijn met een job waarvoor 
een opleiding hoger onderwijs niet vereist 
was.

• In het studiegebied Sociologie – Psycho-
logie komen de werkzoekenden met een 
opleiding HO1C massaal terecht in een job 
waarvoor ze gestudeerd hebben. Het 
betreft hoofdzakelijk jobs in de welzijns-
sector.
28% van de universitairen vinden een job 
op HO1C-niveau en verkleinen zo de 
kansen van de HO1C-gediplomeerden.

• In het studiegebied Toegepaste Weten-
schappen speelt een heus watervaleffect. 
De hoogst geschoolden nemen de plaats in 
van de lager geschoolden. Hierdoor komen 
vooral werkzoekenden met een opleiding 

HO1C terecht in jobs waarvoor eigenlijk 
geen hoger onderwijs vereist was.
Verdringing door hogergeschoolden ver-
klaart dit fenomeen maar ten dele, een 
aantal technologieën zijn dusdanig gea-
vanceerd dat een diploma uit het secundair 
onderwijs niet meer volstaat al is een 
werkgever nog dikwijls geneigd uit 
gewoonte dit niveau aan te houden in zijn 
vraag.

• Het studiegebied Geschiedenis-Wijsbe-
geerte scoort zeer zwak, zowel naar 
overeenkomst qua studieniveau als naar 
studiegebied. Dit wijst op een ontoerei-
kende vraag enerzijds maar ook op een 
gebrek aan flexibiliteit van de studies, 
werkzoekenden uit dit studiegebied 
hebben dus moeite om hun opgedane ken-
nis in een ander domein te verzilveren.
Gelukkig kan een aanzienlijk aantal werk-
zoekenden in het onderwijs terecht.

• Het studiegebied Rechten omvat zowel 
werkzoekenden met een opleiding in de 
rechten als criminologen.
Kenmerkend voor dit studiegebied is het 
feit dat relatief weinig werkzoekenden een 
job vinden binnen hun studiegebied. Dit 
heeft vooral te maken met de brede oplei-
ding van de juristen die ook in een aantal 
andere sectoren fel gegeerd zijn.
Voor de criminologen ligt de situatie 
enigszins anders, blijkbaar is de vraag 
onvoldoende zodat nogal wat criminolo-
gen een job vinden als maatschappelijk 
werker of opvoeder.

• Het studiegebied Wetenschappen dat 
enkel werkzoekenden met een universi-
taire opleiding telt geeft voor dit studie-
niveau veruit de meeste garanties voor een 
job die overeenstemt met het niveau van 
de opleiding. Werkzoekenden met een 
opleiding in de wetenschappen zijn ook 
breed inzetbaar.
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Besluit
De mate waarin de combinatie van studie-
niveau en studiegebied overeenstemt tussen
vraag en aanbod geeft een goed beeld van het
succes van de opleidingen uit het hoger
onderwijs.

De kans dat een werkzoekende een job vindt
boven zijn/haar niveau is gering. Enkel in
HO2C lukt dit schijnbaar voor één op tien van
de werkzoekenden, maar het betreft hier
hoofdzakelijk werkzoekenden met een licen-
tiaatsdiploma uit het hoger onderwijs buiten
de universiteit.

Het omgekeerde, een werkzoekende die een
functie uitoefent waarvoor een lagere kwa-
lificatie werd gevraagd, komt veel meer 
voor. Vooral studiegebieden waarvoor de
vraag onvoldoende is en die daarenboven
weinig uitwijkmogelijkheden bieden hebben
hiermee te kampen.

De onderwijswereld is vaak een vangnet voor
werkzoekenden uit deze zwakker scorende
studiegebieden.

Ondanks het feit dat er voor bepaalde jobs
onvoldoende kandidaten met de gevraagde
opleiding voorhanden zijn, tellen wij in ieder
studiegebied een aantal werkzoekenden die
onder hun niveau werken.

In sommige studiegebieden zijn er zelfs
relatief veel werkzoekenden die een job
hebben waarvoor geen hoger onderwijs
vereist was.

Voor de werking van de arbeidsmarkt is deze
onderbenutting uiteraard geen goede zaak.
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