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Onderwijs en opleiding 


Bedrijfsscholing: 
scholen voor de concurrent? 

Wolff, Ch .. J. de, R. Luijkx en M.J.M. Kerkhofs (2002), BedriJfsscholing en arbeids
mobiliteit, OSA A-186, Tilburg. 

Scholing van werknemers heejt voor werkgevers ais risico dat de 

werknemer van baan verandert en de opbrengsten van scholing 

ten goede komen aan een andere werkgever. In dit onderzoek is 
fieke seholing of training (Bee

de relatie tussen schoUng en het veranderen van baan offunctie ker, 1964). Investeringen van een 
werkgever in (rammgonderzocht door middei van analyses van het OSA-arbeids
dreigen eerder verloren Ie gaan 

aanbodpanel. De resu(taten laten zien dat de kans dat een werk- dan investeringen in bedrijfsspeci
fieke training, doordat verworven nemer van baan verandert niet groter is wanneer in het jaar 
algemene vaardigheden ook bij

daarvoor scholing heejt plaats ge\'onden. Het voeren van een een andere werkgever aangewend 
en te gelde gemaakt kunnen worscholingsbeleid lijkt juist een middel om werknemers aan het 
den. De kans op externe mobiliteit 

bedrijf te binden. van de werknemer is bij 
investeringen in bedrijfsspecifieke 
seholing. Vanwege deze a;;ymme
trie in opbrengsten ligt het voor de 

ProbleemsteLLing hand dat de werknemer een groot 
dee! van de kosten van algemene scholing op zich 

Voor een werkgever is seholing van werknemers neemt (eventueel daarin financieel tegemoet geko
een riskante onderneming: het gevaar bestaat dat men door de overheid) en de werkgever vooral de 
de werknemer mede als gevolg van de extra opge kosten van bedrijfsspecifieke scholing draagt. 
dane kennis en vaardigheden van baan verandert 
en dat daarmee de opbrengsten van scholing ten In onderzoek naar investeringen in bedrijfsscho
goede komen aan een andere werkgever. Dit ling is voornamelijk aandacht besteed aan het ren
wordt als een van de belangrijkste redenen dement in termen van productivHeit en 10ongroeL 
waarom er door bedrijven niet meer in scholing De gevolgen van bedrijfsscholing in termen van 
Qei'nvesteeI'd wordt dan nu het geval is. In dit arti mobiliteit en zoekgedrag zijn nog syste
kel wordt te achterhalen of er empirische matisch onderzocht: 
aanwijzingen bestaan dat dit vermoeden juist is, 
Hoofdvraag is: leidt scholing tot zoekgedrag en ex De hierboven beschreven aehtergrond wept de 
terne mobiliteit? vraag op in hoeverre werknemers die in Nederland 

van bedrijfswege sc!101ing of training hebben ont
In de human capital theOlie wordt een onder vangen eerder geneigd zijn tot interne en externe 
scheid tussen algemene en bedrijfsspeci- mobiliteit. De volgende verwachtingen bestaan ten 
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aanzien van de relatie tussen scholing en mobili
teit: 
1. 	 Bedrijfsspecifieke scholing gaat met 

een verhoogde kans op interne mobiliteit en 
een lagere kans op zoekgedrag en externe mo
biliteit. Dit komt doordat de verkregen kennis 
en vaardigheden niet productief kunnen wor
den aangewend in andere arbeidsorganisaties. 
Bovendien heeft de werknemer na bedrijfsspe
dfieke scholing een hogere interne-marktwaar
de verkregen en er meer baat bij binnen de or
",,",,,,,,,,,e: te blijven werken. 

2. 	 Algemene scboling gaat gepaard met een ver
HULI".UC kans op interne mobiliteit en LV'~"l""
drag en externe mobiliteit. De verkregen ken
nis is immers ook van nut in andere bedrijven. 

Methode 

[n het onderzoek zijn gegevens over individuen uit 
het OSA-arbeidsaanbodpanel gebruikt uit de 
veo 1996 en 1998. 
Het OSA-arbeidsaaobodpanel bevat vier indica to
ren voor de bedriifsspecificiteit van de scholing, na
melijk: 
1. De aard van het onderwijs: scholing kan door 

de respondent getypeerd worden als regulier 
of deeltijdonderwijs of als bedrijfsscho

ling, Regulier dag- en deeltijdonderwijs is per 
definitie te beschouwen als scholing met een 

karakter. Bedrijfsscholing kan va
rieren in de mate van bedrijfsspecificiteit (zie 
bij 2 en 3). 

2. 	 De locatie van het onderwijs: bedrijfsscholing 
kan binnen of buiten het bedrijf plaats vinden. 

wardt dat bedrijfsscholing bin
nen het bedrijf een bedrijfsspecifieker kamkter 

dan bedrijfsscholing buiten het bedrijf. 
). 	 De jinanciering van het onderwijs. Vanuit de 

vooronderstelling dar bedrijfsspecifieke scho
ling hoofdzakelijk gefinancierd wordt door 
de en algemene scholing door de 
werknemer, wordt beclrijfsscholing zonder fi
nanciele steun opgevat als bedrijfsscholing met 

componenten en bedrijfsscholing 
met financiele steun van de werkgever als be
drijfsscholing met bedrijfsspecifieke compo
nenten. 

\. 	 De onderwijsrichting van bedrijfsscholing, Aan 
de hand van de SOI-codering is een onder

scheid gemaakt tussen technische, econo
misch/administratieve en overige scholing. Van 
technische bedrijfsscholing wordt aangeno
men dat deze een bedrijfsspecifieker karakter 
draagt dan scholing uit de ovedge twee catego
rieen. 

Bij onderzoek naar scholing is het verder van be
lang een onderscheid te maken naar scbolingsin
tensitelt. Het OSA-arbeidsaanbodpanel bevat twee 
indicatoren voor scholingsintensiteit van de be
drijfsscholing: het aantal cursussen en de 
duur van de gevolgde bedrijfsscholing (korter of 
langer dan 1 maand). 

Vitgaande van de situatie dat iemand in loondienst 
werkt, kunnen in principe verschillende transities 
optreden: de overgang naar een andere baan of 
functie in loondienst (baan- respectievelijk functie
mobiliteit, ook wel aangeduid als externe en inter
ne mobiliteit), de overgang naar werken als zelf
standige of meewerkend echtgenoot, de overgang 
naar werkloosheid en de overgang naar niet-parti
cipatie. In dit onderzoek staan interne mobiliteit en 
vrijwillige externe mobiliteit centraal. Daarnaast 
wordt aandacht besteed aan zoelej'lectrc.~Q 

Resultaten 

In tabel 1 is de samenhang tussen enerzijds zoek
gedrag en mobiliteit in jaar t en anderzijds het af
maken van scholing in het daaraan voorafgaande 
jaar weergegeven. De resultaten 'gepooied' 
voor de jaren 1993-1998. Vit de tabel is op te ma
ken dat 8% van degenen die scholing 
hebben afgemaakt in het daarop volgende jaar in
tern mobiel is en dat 15% extern mobiel is, terwijl 
van degenen die geen scholing ontvangen heeft 5% 
intern mobiel is geweest en 8% vrijwillig extern 
mobiel is geweest. Het afmaken van reguliere 
scholing in een bepaald jaar gaat dus samen met 
hogere interne mobiliteit en hogere vrijwillige ex
terne mobiliteit in het daarop voigende jaar. Dit is 
conform de hypothesen. Ook de bij 
bedrijfsscholing liggen in de Hjn der verwaclJtllrlg. 
Deze vorm van scholing, waarvan we vooronder
stellen dat zij een bedrijfsspecifieker karakter 
draagt dan reguliere scholing, gaat samen met ho
gere interne mobiliteit en lagere exteme mobiliteit 
dan wanneer geen scholing afgemaakt is. 
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iii • 

Mobiliteit en zoekgedrag van werkenden (1993-1997) die al dan niet schoLing hebben afgemaakt in het daaraan 
voorafgaande kalenderjaar (1992-1996) van werkenden in loondienst op 1 januari van het scholings-kalender
jaar (N=12.828)1). 

Bron: OSA. 
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Respondenten met dubbele vormen van mobiliteit (b.v. interne en externe mobiliteit) zijn buiten dE: analyse gehouden. 
Respondenten kunnen reguliere en bedrijfsscholing volgen. 

Bron: OSA. 

Overzicht van effecten van de onafhankelijke variabelen op interne mobiliteit, zoekgedrag en externe mobiliteit 
(p<O,05). 



De re!atie tussen scholing en zoekgedrag weerspie
tot op zekere hoogte de samenhang tussen 

scholing en mobiliteit. Werkenden in loondienst 
die geen scholing hebben afgemaakt, zoeken het 
minst vaak in het daarop volgende jaar naar een 
andere baan. Is reguliere seholing gevolgd en afge
maakt, dan wordt vee I vaker daarop volgend naar 
een andere baan gezoeht. Ook hel afmaken van 
bedrijfsseholing gaat samen met iets vaker naar een 
andere baan zoeken dan wanneer een jaar eerder 
geen seholing werd afgemaakt. Dit lijkt enigszins in 
strijd met de bevinding dat het afmaken van be
drijfsscholing samenhangt met lagere externe mo
biliteit. Er blijkt hier sprake van een versehillend 
patroon tussen zoeken en vinden. 

De vraag is in hoeverre deze verbanden staande 
blijven wanneer rekening gehouden wordt met 
persoons- en werkkenmerken zoals leeftijd, opJei
dingsniveau en nrd van het dienstverband. Om dit 
te onderzoeken zijn verklarende longitudinale ana
lyses uitgevoerd. In deze analyses is het volgtijdelij
ke karakter van seholing en mobiliteit geanaly
seerd. Centraal staat de vraag in hoeverre de kans 
op (interne of externe) mobiliteit of zoekgedrag in 
jaar t grater is wanneer er in jaar t-1 sprake geweest 
is van Calgemene of bedrijfsspecifieke) seholing. 

In tabel 2 zijn de resultaten samengevat van logisti
sehe regressies met zoekgedrag, interne mobiliteit 
en externe mobiliteit als afhankelijke variabelen. 
Onafhankelijke variabelen waren het al dan niet af
gemaakt hebben van reguliere en bedrijfsscholing 
en enkele karakteristieken van bedrijfsscholing, die 
uiteraard alleen relevant zijn voor zover men in het 
voorafgaande kalenderjaar bedrijfsseholing heeft af
gemaakt: drie karakteristieken die de bedrijfsspeci

. ficitcit van de scholing weerspiegelen en twee ka
rakteristieken die staan voor de scholingsintensiteit. 
Een andere onafhankelijke variabele die eveneens 
met schoHng te maken heeft, is of het bedrijf curslIs
sen organiseert. Naast deze aan scholing gerelateer
de variabelen zijn verschillende persoons- en werk
kenmerken meegenomen als controlevariabelen. 

Bestaat er volgens tabel 2 een grotere kans op in
terne mobiliteit wanneer in het daaraan vooraf
gaande jaar scholing gevolgd is? Het antwoord luidt 
nee. Het gevolgd hebben van seholing verhoogt de 
kans niet om in het claar op volgende jaar binnen 
het bedrijf van functie te veranderen. Her maakt 

we! uit wat voor soort scholing gevolgd is. De kans 
op interne mobiliteit is groter naarmate een werk
nemer meer cursussen heeft .gevolgd. Het volgen 
van langdurige cursussen verkleint juist de kans op 
interne mobiliteit, wellicht omdat dit bij uitstek cur
sussen zijn die gevolgd worden om zich te speciali
seren of beter inzetbaar te zijn in de huidige fune
tie; dit zou nader onderzocht moeten worden. 
Zoals bekend, spelen verder leeftijd en bedrijfsom
yang een rol. Of een bedrijf cursussen organiseert 
(lees: een scholingsbeleid voert) voegt daar weinig 
aan toe. Oat is ook begrijpelijk: een bedrijf van een 
bepaalde omvang zonder scholingsbeleid heeft 
vermoedelijk evenveel interne doorstroommoge
Iijkheden te bieden als een bedrijf van dezelfde 
omvang met seholingsbeleid. 

Bestaat er volgens tabel 2 een grotere kans op 
zoekgedrag en vrijwillige externe mobiliteit wan
neer in het daaraan voorafgaande jaar scholing ge
volgd is? Ook hier luidt het antwoord: nee. Wan
neer een werknemer gesehoold wordt, is de kans 
dat hij in het daarop volgende jaar een andere baan 
gaat zoeken niet groter dan anders. Er gaat wei eni
ge invloed uit van het type seholing: wanneer seho
ling binnen het bedrijf plaats vindt, is de kans op 
externe mobiliteit in het jaar daarna kleiner dan 
wanneer scholing buiten het bedrijf plaats vindt. Bij 
de feitelijke vrijwillige externe mobiliteit is de in
vloed van type scholing verdwenen: scholing heeft 
geen invloed op de kans dat men vrijwillig van 
baan verandert, ook niet wanneer bepaalde typen 
seholing Creguliere scholing of bedrijfsscholing, be
drijfsspecifieke of algemene scholing; kortdurende 
of langdurende cursussen; veel of weinig cursus
sen) in aanmerking worden genomen. Uit het on
derzoek komt verder naar voren dat indien een 
werknemer bij cen bedrijf werkt dat cursussen or
ganiseert de kans klciner wordt dat hij een andere 
baan zoekl of krijgt. Met andere woorden: het voe
ren van een seholingsbeleid lijkt dus voor bedrij
yen een middel om werknemers te behouden. 
Maar ook andere verklaringen zijn mogelijk. Wel
lkht zijn bedrijven die scholing organiseren bedrij
yen waar het voor werknemers prettig toeven is. 
Dat hoeft niet nooclzakelijk te zijn vanwcge de gro
tere kans om hier geschoold te worden; het kan 
ook zijn dat cr bij clit type bedrijven sprake is van 
een prettig bedrijfsklimaat, bijvoorbeeld van goede 
arbeidsomstandigheden, goede arbeidsvoorwaar
clen en goed P&O-beleid. 
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Conclusie en discussie 

In dit onderzoek is geen verband gevonden tussen 
scholing en externe mobiliteit. Het kan echter niet 
uitgesloten worden dat dit verband weI bestaat, 
maar zich aan ons zieht onttrekt doordat er sprake 
is van sne! op elkaar volgende gebeurtenisscn die 
plaats vinden in hetzeIfde tijdsraam. Dergelijke op
eenvolgingen zouden dan wcl opgespoord kunnen 
worden met cen fijnmaziger methode. Hoe waar
schijnlijk is dir? 

Met betrekking tot externe mobiliteit ligt dit ons in
ziens niet voor de hand. Inclien het al zo is dat 
scholing in een bepaaJd jaar de kans op externe 
mobiliteit in hetzelfdc jaar vergroot (dit verschijnsel 
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Conclusie en discussie 

In dit onderzoek is geen verband gevonden tussen 
scholing en externe mobiliteit. Het kan echter niet 
uitgesloten worden dat dit verband wei bestaat, 
maar zich aan ons zieht onttrekt doordat er sprake 
is van snel op elkaar volgende gebeurtenissen die 
plaats vinden in hetzelfde tijdsraam. Dergelijke op
eenvolgingen zouden dan wei opgespoord kunnen 
worden met een fijnmaziger methode. Hoe waar
schijnlijk is dW 

Met betrekking tot externe mobiliteit ligt dit ons in
ziens niet voor de hand. Indien het al zo is dat 
scholing in een bepaald jaar de kans op externe 
mobiliteit in hetzelfde jaar vergroot edit verschijnsel 
onttrekt zieh namelijk aan ons ziehl), is het onwaar
schijnlijk dat dit veroorzaakt wordt doordat een 
werknemer onmiddellijk na scholing van baan ver
andert. Het kost een werknemer immers meestal 
enige zoektijd voordat een passende nieuwe baan 
gevonden is. Derhalve houdt de hoofdconc1usie 
van dit onderzoek stand dat scholing niet Ieidt tot 
een grotere kans op externe mobiliteit. 
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