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ARBEIDSMARKT

Jongerenmoeten breder durven dromenover hun
toekomstigemogelijkhedenopde arbeidsmarkt

ILLUSTRATIE: HEIN DE KORT VOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD
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J
ongerenmaken zich een
voorstellingoverwat ze later
willenworden.Diedroom-
beroepenhebbeneffect op
hun toekomst opdearbeids-
markt.Dat blijkt uit onder-

zoek vandeOrganisatie voorEconomi-
sche Samenwerking enOntwikkeling
(Oeso) getiteld ‘DreamJobs?’ uit janua-
ri, gebaseerdopde internationaleme-
tingen vanhet Programme for Interna-
tional StudentAssessment (Pisa).

Eenhalfmiljoen vijftienjarigen is
gevraagd inwelkberoep zij zichop
dertigjarige leeftijdwerkzaamzien.De
algemene conclusie: de loopbaanver-
wachtingen van jongeren richten zich
opeen steedsbeperkter aantal beroe-
pen. Terwijl de arbeidsmarkt ingrij-
pend verandert.Dat kanniet gunstig
zijn voorde toekomst.

DePisa-studieuit 2018 laat ziendat
in vergelijkingmetmetingenuit 2000
de loopbaanverwachtingen van jon-
gerennauwelijks zijn gewijzigd. 47%
vande jongens (een toenamevanacht

procentpunten tenopzichte van2000)
en52%vanmeisjes (toenamevan vier
procentpunten) uit 41 landen verwacht
in één van slechts tienberoepenwerk-
zaamte zullen zijn.Die top tien is sinds
2000niet veranderd.

Het gaat onder demeisjes omde
beroepenarts, leraar,manager, jurist,
verpleegkundige, psycholoog, ontwer-
per, dierenarts, architect enpolitie-
agent.De jongenshebbendeels dezelf-
dedromen; ingenieur,manager, arts,
ICT’er, sporter, leraar, politieagent,
automonteur, jurist en architect.

De zorg vandeOesobetreft eenaan-
tal punten. Inde eerste plaatswordt de
toenemende concentratie vandroom-
beroepen sterk veroorzaakt doorde
verwachtingen van jongeren in achter-
standssituaties endoor jongerendie
laag scorenopdePisa-test.DePisa-test
meet iederedrie jaar het niveau van
studentenophet gebied van lezen,wis-
kunde ennatuurwetenschappen. Zon-
der goede studiekeuzebegeleiding en
ondersteuningkomendedromenvan
deze jongerenniet uitwanneer zij de
mismatch tussenhunambities ende
kwalificatievereistenontdekken. Een
opde vijf jongerenkoerst op eenderge-
lijkemismatchaf, volgenshet rapport.
Dat leidt tot teleurstelling enmogelijke
maatschappelijke kosten voor om-
scholingofwerkloosheid.

In landenalsDuitslandenZwitser-
landwordende verwachtingenover
veelmeerberoepen verspreid.Hier is
dekeuzebegeleidingopbasis vande
arbeidsmarktsituatie goedgeorgani-
seerd. Bovendienkennendeze landen,
net alsOostenrijk, eenbeproefdduaal
stelsel vanwerkenen leren,waardoor
jongerenmakkelijker deovergang van
school naarwerkmaken. Zekunnen in
dat stelsel alwerkendehunpositie nog

verbeteren.DeOesopleit ervoor om
jongeren indeeltijd kennis te latenma-
kenmetde arbeidsmarkt, omdathet
hunpersoonlijke effectiviteit versterkt.

Een tweede zorg gaat over debevin-
dingdat jongerenuit achterstandssitu-
atiesdie goed scorenopdePisa-meting
niet verwachtendat zij hoger onderwijs
zullen volgen.Of dat zij in eenbaan
terecht kunnenkomenwaarvoordoor-
gaans eenuniversitaire studie is ver-
eist. Eenopdedrie vandeze jongeren
die goed scoren zet door omstandighe-
den juist niet hoog in,waardoorhun
potentienietwordt behaald.

Het derdeprobleemdatOeso signa-
leert is dat jongerenuit demeest ach-
tergestelde groepenhet vaakst dromen
vanberoepenmet eenhoog risico om
tewordengeautomatiseerd enwaar
weinigwerkgelegenheidsgroei is.Deze
tochal kwetsbare groepkiest dus voor
een risicovolle loopbaan.

ZWAKKE LEERLINGEN
Welke lessenkanNederlanduit dit
onderzoek trekken?Nederland springt
er niet echt uit. In overzichtenmet
een specifieke score krijgenweeen
gemiddeldepositie.Wewetendat de
schoolprestaties van vijftienjarigen in
Nederlandopbasis vanPisa-scoresde
afgelopen jaren fors zijn gedaald tot
onderhet gemiddelde vande37 rijke
landen inhet onderzoek.

De combinatie van lagere scores en
toenemende concentratie inberoeps-
keuzes is zorgwekkend. In ieder geval
dienthet niveau vanonze leerlingen
opbelangrijke aspectenomhoog te
gaan.Meer aandacht voor zwakkere
leerlingen ishierbij urgent, hoe lastig
de situatie inhet onderwijs ook is.Die
aandachtmoet er inhet bijzonder zijn
voor jongerendiemeer inhunmars

hebbendan zij zich realiseren.
HetCentraal Bureau voorde Statis-

tiekdoet ookonderzoeknaardroom-
beroepen,maar onder jongeren in
debrugklas, dus vaneen iets lagere
leeftijd. Ruimdehelft vandebrugklas-
sers uit het schooljaar 1999/2000wist
destijdswat ze laterwildeworden. Po-
pulairwarenberoependiedeels ook
inhetOeso-onderzoek terugkomen:
kapper, piloot endierenarts. In 2017
bleek ruim18%daadwerkelijk inhun
droomberoepof eenaansluitendebe-
drijfstak tewerken.

InNederland zijndeuitkeringsin-
stantieUWVenonderzoeksinstituten
in toenemendemate gericht ophet
vaststellen van - en communiceren
over kansrijkeberoepen. Eendeel van
de tienberoependiedeOesonoemt,
zoals leraar en verpleger, blijkt overi-
gensnog steeds eenkansberoepop
onze arbeidsmarkt.

Hetmbo-onderwijs inons landkent
een vast praktijkcomponent van één
danwel vier dagenperweek.De jeugd-
werkloosheid inNederlandbehoort tot
de laagste vanEuropa, zij het naDuits-
landenTsjechië.

Toch is er geen reden voor tevreden-
heid.Wij zijn inNederland sterk ge-
neigd individuele voorkeuren van jon-
gerenals uitgangspunt tenemen,waar
inhetDuitse systeemdebedrijven veel
prominenter aanwezig zijn en jonge-
ren vakmanschapen toekomst garan-
deren. InNederlandhebbennog te
veel jongerenmoeite omdeovergang
van school naarwerk soepel temaken.

Eerder dezeweek steldeVVD-
KamerlidDennisWiersma voor ombe-
drijven jongerenmeer zelf te latenop-
leiden. Er is genoeg aanleidingomons
eigen stelsel nog eens aaneen reality
check te onderwerpen.

In een veranderende
wereld is de top tien
droombanen van
jongeren sinds 2000
niet bijgesteld
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