
 
 
 

 

Parnassusplein 5 

Postbus 16164 

2500 BD  Den Haag 

T 070 340 70 00 

F 070 340 70 44 

www.scp.nl 

 
Inlichtingen bij 

Dr. C. Vrooman 

c.vrooman@scp.nl 

T 070 340 7846 

Pagina 1 van 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 juni 2010 

 

 

 

 

Arbeidsmarktpositie laagopgeleide 

vrouwen verbeterd; ontwikkeling bij 

laagopgeleide mannen minder gunstig 
 

 

Den Haag, 23 juni 2010 

 

 Het aantal laaggeschoolde banen is tussen 1987 en 2008 constant gebleven. 

Het zijn er 2,2 miljoen. Het aandeel op het totaal aantal banen is wel gedaald: 

van 40% in 1987 tot 30% in 2008. 

 De arbeidsmarktpositie van laagopgeleide vrouwen is verbeterd en die van 

mannen op sommige punten verslechterd. 

 Het aantal laaggeschoolde banen in de industriële en agrarische richting is in 

omvang gekrompen, dat in de dienstverlening en het transport gegroeid. 

 

 

Dit zijn enkele conclusies uit de SCP-publicatie Minder werk voor laagopgeleiden? 

– Ontwikkelingen in baanbezit en baankwaliteit 1992-2008, die op woensdag 23 

juni jl. is verschenen. In deze studie gaat onderzoeker dr. Edith Josten na hoe het 

aantal laaggeschoolde banen en de arbeidsmarktpositie van laagopgeleiden zich 

de afgelopen decennia hebben ontwikkeld.  

 

Zorgen om de arbeidsmarktpositie van laagopgeleiden…  

Een aanzienlijk deel van alle werkenden en werkzoekenden in Nederland, 24%, is 

laagopgeleid: zij hebben hoogstens een vmbo-diploma of gelijkwaardig.  

Beleidsmakers vrezen al enige tijd dat de arbeidsmarktpositie van deze groep 

slechter zal gaan worden. Zij houden rekening met een krimp van het aantal 

laaggeschoolde banen, als gevolg van voortgaande toepassing van 

informatietechnologie op de werkplek en de verplaatsing van werk naar 

lagelonenlanden.  

 

…. maar het aantal laaggeschoolde banen is de afgelopen decennia 

nauwelijks veranderd  

Het aantal laaggeschoolde banen is tot nu toe per saldo echter vrijwel 

gelijkgebleven. Alleen het aantal banen op vmbo-niveau daalde tussen 1991 en 

1996, maar dat werd gecompenseerd door een toename van het aantal banen op 

basisschoolniveau.  
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Wel andere typen laaggeschoold werk 

De aard van het laaggeschoolde werk veranderde wel. De typische laaggeschoolde 

mannenberoepen in industrie en landbouw krompen in omvang. Daar tegenover 

stond een forse groei van het dienstverlenend werk (bv. winkelbediende, 

horecamedewerker) en een iets minder sterke groei van het transportwerk (bv. 

vrachtwagenchauffeur) op laaggeschoold niveau. Het laaggeschoolde 

dienstverlenend werk wordt vooral door vrouwen gedaan, het laaggeschoolde 

transportwerk door mannen.  

 

In veel opzichten verbeterde de positie van laagopgeleiden .... 

De arbeidsmarktpositie van laagopgeleiden is de afgelopen decennia alleen 

verslechterd waar het hun beroepsniveau betreft: zij doen nu wat vaker dan 

voorheen werk dat ten hoogste basisschool vereist. 

In veel opzichten trad echter een verbetering op. Zo waren laagopgeleiden tijdens 

de vorige recessie (2004-2005) minder vaak werkloos dan tijdens de recessie van 

1994-1995. Vijf jaar geleden bedroeg de werkloosheid 6% onder vmbo'ers en 

10% bij mensen met alleen basisschool. In het midden van de jaren negentig was 

dat respectievelijk 6% en 13%.  

Verder nam de deelname aan de arbeidsmarkt toe: in 1992 had 65% van de 

vmbo'ers en 46% van de mensen met basisschool werk of zocht daar actief naar, 

in 2008 was dit opgelopen tot respectievelijk 71% en 53%. Ook het uurloon van 

laagopgeleiden groeide, met 0,4% per jaar (vmbo'ers) en 1,0% (mensen met 

basisschool) tussen 1996 en 2002 (gecorrigeerd voor de geldontwaarding).  

De baankwaliteit is echter niet veel veranderd: het percentage laagopgeleiden met 

een flexibel of kort tijdelijk contract (< 1 jaar) bleef gelijk ten opzichte van 

eerdere, vergelijkbare, perioden in de economische conjunctuur. 

 

.... maar de achterstand op hoogopgeleiden is gegroeid .... 

De achterstand van laagopgeleiden op middelbaar opgeleiden bleef de afgelopen 

decennia vrijwel gelijk. De kloof met de hoogopgeleiden werd groter. Het uurloon 

van hoogopgeleiden steeg meer, en het aandeel hoogopleiden met een flexibel of 

kort tijdelijk contract daalde. 

 

.... en de verbeteringen deden zich vrijwel uitsluitend voor onder vrouwen 

Vooral bij laagopgeleide vrouwen nam de arbeidsdeelname toe en daalde de 

werkloosheid. Ook verminderde het percentage met een flexibel of kort tijdelijk 

contract. Onder mannen deden zich juist een paar verslechteringen voor. Ten 

eerste hebben zij vaker dan vroeger een flexibel of kort tijdelijk contract. Ten 

tweede nemen de jongere leeftijdsgroepen onder hen (18 t/m 49 jaar) de laatste 

jaren wat minder vaak deel aan de arbeidsmarkt dan vroeger.  

 

 

SCP-publicatie 2010-10, Minder werk voor laagopgeleiden? – Ontwikkelingen in 

baanbezit en baankwaliteit 1992-2008, Edith Josten, Den Haag, Sociaal en 

Cultureel Planbureau, juni 2010, ISBN, 978 90 377 0474 7, prijs € 22,50.  

 

De publicatie is verkrijgbaar bij de (internet)boekhandel of te bestellen via de 

website: www.scp.nl.  

 

Voor meer informatie: dr. J.C. Vrooman, tel: 070-3407846/7000, e-mail: 

c.vrooman@scp.nl. 


