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Koester de basis vande arbeidsmarkt en verbeter
de kansen voor vakmensenmet eenmbo-diploma

Operationelemedewerkers op Schiphol hebben vaak eenmbo-diploma.
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BarbaraBaarsma isdirectievoorzit-
terRabobankAmsterdamenhoogle-
raar toegepaste economie aandeUvA
enMaxBoodie is oprichter endirecteur
vanPlaytoWork.

I
neenboksringwerdhetnationale
mbo-jaar vorigeweekmaandagge-
opend.Opvallendekeuze, ookom-
dat van eengevecht geen sprake
was.De sprekers, onderwiemi-
nister Ingrid vanEngelshoven van

Onderwijs, stakenallende loftrompet
overmbo-gediplomeerde vakmensen.

Endat is terecht,maar geenszins
vanzelfsprekend.Ondanksdat ruim4
opde10werkendenmiddelbaar is op-
geleid, is dewaardering voordezebasis
vanonze arbeidsmarkt beperkt. Pas
recent groeit debelangstelling voorhet
mbo.Waaromnuwel?Omdatde ar-
beidsmarkt onderhoogspanning staat.
HetCentraal Bureau voorde Statistiek
(CBS) berichtte onlangsdat ermet ge-
middeld93 vacaturesper 100werklo-
zen eennieuwhoogtepunt is bereikt.

Dat steltwerkgevers voor groteuit-
dagingen. Zij gevenaandat bijnade
helft vande vacaturesmoeilijk is te
vervullen eneenkwart ervaart hierdoor
inmiddels productiebelemmeringen.

Dekraptebiedt daarentegenkansen
voorwerkenden. Er is vooral een tekort
aanmensenmet specifiekekennis en
vaardigheden. In ruimdehelft vande
gevallengaat het omberoepenwaar-
voor vakmensenmet eenmiddelbare
beroepsopleidingwordengevraagd, zo
berichtte uitkeringsinstantieUWVaf-
gelopen vrijdag. Zie daarde reden voor
deplotsklapopgekomenbelangstel-
ling voorhetmbo.

Toch is dezenukrachtiger positie
vanmensenaandebasis vanonze ar-
beidsmarkt kwetsbaar. Vorigeweek
kwamhet Sociaal enCultureel Plan-
bureau (SCP)methet rapport over de

sociale staat vanNederland.Hieruit
blijkt dat ondanksde sterk verbeterde
arbeidsmarktpositie vanmiddelbaar
opgeleiden,hun leefsituatie sinds2008
niet is verbeterd.Hetzelfde geldt overi-
gens voorhoger opgeleiden, zodathet
verschil tussenhoger enmiddelbaar
opgeleidenhet afgelopendecennium
stabielwas. Alleen lager opgeleiden
zagen verbetering inhun leefsituatie.
Uit eerder onderzoek vanhet SCPuit
2017blijkt datmeerdandehelft vande

mbo-studenten zich zorgenmaakt over
huneigen toekomst enbaankans.

Endie zorg is reëel. Gisterenop
Prinsjesdagwerdbevestigddat de
economische groei afneemt.Dat het
kabinet alle ballenophetmiddenveld
speelt, zal niet helpenomde regie die
mbo’ers overhun leven en loopbaan
kunnen voeren te vergroten.DeMiljoe-
nennotadenkt in termen van rijk ver-
sus arm, terwijl het veelmeer gaat om
kansrijk versus kansarm.Het zouniet

De Miljoenennota
denkt in termen van
rijk versus arm, terwijl
het gaat om kansrijk
versus kansarm

moetengaanover loze koopkrachtbe-
loften,maar over geloofwaardige inves-
teringen inkansrijkheid endus inhet
onderwijs endaarbinnenhetmbo.

Nude conjunctuurneerwaarts gaat,
zal dewerkloosheidopeengoedmo-
mentweer oplopen.Degroepdiedan
dehardste klappenkrijgt opde ar-
beidsmarkt zijndembo’ers.Dewerk-
loosheid loopt voormiddelbaar opge-
leiden sterk op in een laagconjunctuur.
Washet verschil in 2003 slechts 0,8
procentpunt, in 2014washet verschil
opgelopennaar 3,4procentpunt. Te-
gelijkneemthet aantal banen inhet
middensegment af als gevolg vandi-
gitalisering englobalisering. Zelfs nu,
indehoogconjunctuur, is daaromhet
verschil inwerkloosheid tussenmid-
delbaar enhoger opgeleidenmet 1,7
procentpunt fors tenoemen.

Hetmboendembo’er verdienen
meerdandehuidige opportunistische
belangstelling.Overhetmboweten
demeesteniet-mbo’ers niet veelmeer
dandathet een lager opleidingsni-
veau is danhboofwo.Hoogopgeleide
recruiters hebben vaakgeen ideehoe
mbo’ers denkenenwaar ze zichmee
bezighouden.Dus zoeken zijmbo’ers
vaakopde tast, viamediadiembo’ers
niet consumeren.Denkaan vacatures
voor operationele Schipholmedewer-
kers in eenhuis-aan-huisbladof admi-
nistratieve krachten via LinkedIn. Zon-
de vande inspanning.

Tussende verschillendeoplei-
dingsniveaus inNederlandbestaat
meer overlapdan vaakwordt aange-
nomen. Zoblijkt uit internationaal
Pisa-onderzoekdat inNederlandde
beste vmbo’ers - het laagstembo-ni-
veau - evengoed scorenals de zwakste
vwo’ers.Duswat ofwie zoekt een re-
cruiter als hij zoekt naar eenmbo’er?

Hoekunnenwedezebelangrijkeba-
sis vanonze arbeidsmarkt koesteren?
Laat niet langerhet opleidingsniveau
leidend zijnbij vacatures,maar kijk
ooknaar vaardighedenenmotivatie.
Latenwe vaker gebruikmaken vaneen
middel als serious gamingwaarbij de
kandidaat brederwordt beoordeeld.
Dat heeft grote voordelen voordekan-
didaatmaar ook voordewerkgever,
omdatdematch tussenwatdekandi-
daat biedt enwatdewerkgever zoekt
sterk verbetert. 50.000mbo’ers hebben
zich zo al geprofileerd.Misschien een
ideeomhetmbo-jaar volgend jaarmet
serious gaming te openen?
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