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Trends

Aansluiting onderwijs –
arbeidsmarkt: zwarte pieten
helpt in ieder geval niet

1.
2.
3.
4.
5.

Economische groei stagneert: crisis is nog niet over
Krimp/vergrijzing: beroepsbevolking neemt af
Regionale verschillen nemen af en positie Randstad verschuift
Economische herstructurering naar meer diensten gaat door
Kennisintensivering, opleidingsniveau stijgt: maar ook 250.000
analfabeten en 1,5 miljoen laaggeletterden
6. Banen op MBO-2/3 niveau verdwijnen en komen niet weer terug
7. Toenemende mobiliteit,‘Nieuwe Werken’ (migratie, pendel en wonen)
8. Veranderende arbeidsverhoudingen (flexibiliteit, ZZP, employability)
9. Veranderende competentie-eisen en mismatch vraag en aanbod
10. Decentralisatie van (arbeidsmarkt)beleid door rijk naar gemeenten

Presentatie voor de Branche Advies Groepen van Friese Poort en
Friesland College, Gebouw Triangel, Leeuwarden, 18 november 2014

Jouke van Dijk, Hoogleraar Regionale Arbeidsmarktanalyse
Rijksuniversiteit Groningen, Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen, Economische
Geografie, Postbus 800, 9700 AV Groningen
Email: jouke.van.dijk@rug.nl
Website: www.joukevandijk.nl
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Werkloosheid %, 2013

Hoe staan we ervoor?
Source: EU-Commission
(July 2014)
Investment for jobs and growth,
6-th Report on Economic, Social
and Territorial Cohesion
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Jeugdwerkloosheid
15-24 jaar, 2013

Source:
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Ontwikkeling werkloosheid 2003-2014
Crisis: explosieve stijging werkloosheid 2012-2013!

Is de crisis nu voorbij of komt er weer een nieuwe dip?
Niemand weet het!
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Toename WW sinds januari 2010
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Friesland, juni 2014

MBO

Vooral grote stijging in de Zorg vanaf 2012

Zorg

Techniek

Bouw valt mee, maar wel
seizoenspatroon!
MBO
Bron: UWV, 2014
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Geen startkwalificatie

MBO-2,3,4

MBO-2,3,4
Bron: Friesch Dagblad, zaterdag 1 november , 2014
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Ontwikkeling werkgelegenheid

Bron: Louter, 2011

Structurele trends
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Stand en groei materiaal gerichte activiteiten (industrie,bouw,transp,distributie)

Bron: Tordoir & Louter, 2013
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Stand en groei informatie gerichte activiteiten(zak.+fin.diensten,hoofdkant., R&D)

Bron: Tordoir & Louter, 2013
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Stand en groei persoons gerichte activiteiten (media,cultu/recrea,onderwijs,zorg)

Sectorstructuur Nederland – Noorden wordt gelijker!

Bron: Tordoir & Louter, 2013
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Groei / krimp van de werkgelegenheid 2008-2013
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Regionale werkloosheidverschillen worden kleiner
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Bron: UWV, 2014
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Bevolkingsontwikkeling 2010-2025
Bevolking 15-64

Totale bevolking

Vergrijzing grotere
impact dan krimp!
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Ruimtelijke
uitsortering via het
roltrap model:
jongeren gaan naar
de stad voor hoger
onderwijs

Hoger opgeleiden
concentreren zich
in stedelijke
gebieden
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Absoluut aantal banen Noord-Nederland, naar
opleidingsniveau en sector, december 2011

Veranderende competentie-eisen in beroepen

Ruim de helft van de banen
wordt bezet door mensen met
een middelbare opleiding

Bron: CAB/E&E, Macro Economische Verkenning SER NN, 2014

Bron: Arbeidsmarktanalyse 2011, RWI
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Onderzoek in de zaal:
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Ontwikkeling werkgelegenheidsstructuur

Steek uw hand op wanneer..

Nederland

› U vijf jaar geleden een iPad/Tablet had
MBO

› U vijf jaar geleden dacht dat u NU een tablet
zou hebben
› U er nu eentje heeft

(CBS, statline/bewerking RUG)

Noord-Nederland
MBO

Veel van de ca.1 miljoen banen in NL op MBO 2 en 3 niveau
zullen verdwijnen  startkwalificatie MBO-4?
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Bron: Goos, Manning & Salomons, 2012 / CPB, 2012
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Toename verdringing van lager opgeleiden:
MBO-ers die werken onder hun niveau?

MBO

Bron: Financieel Dagblad, 6-11-2014
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Mismatch: waar hebben
we het over?
- Over/onder scholing
- Over/onder kwalificatie
- Over/onder skills
- Over/onder abilities
- Objectief – Subjectief
- Horizontaal - Verticaal

› Komen er tekorten op de
arbeidsmarkt voor MBO-ers, bijv. in
de techniek of de zorg of juist niet?
› Mismatch op de arbeidsmarkt?
› Aansluiting Onderwijs-Arbeidsmarkt
› Moet de opleiding daarop inspelen?

Bron: CEDEFOF, 2010
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Mismatch?
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Mismatch in het MBO: ca. 1/3 buiten kerndomein

Verticale mismatch: het niveau van de
opleiding is te hoog of te laag

Horizontale mismatch: het
niveau van de opleiding is
goed, maar het type niet

1. Hebben we het over opleiding, kwalificaties of skills?
2. Hebben we het over de korte (baan) of de lange termijn (loopbaan?
Probleem of teken van flexibiliteit / adaptief vermogen?
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Bron: ROA, 2013

NARSC November 2010 | 42

Verticale mismatch | Ontwikkeling werkgelegenheidsstructuur
naar opleidingsniveau (CBS, statline/bewerking RUG)
100%
90%
80%
70%
60%
50%

Hoger onderwijs

40%

Middelbaar onderwijs

30%

Lager onderwijs

20%
10%
0%

1996 2011

1996 2011

1996 2011

1996 2011

Elementaire
banen

Lagere
banen

Middelbare
banen

Hogere
banen

1996 2011

Wetenschappelijke
banen

7

ROC brochure:
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Bedrijf
Onderwijs

Een beroepsopleiding is
geen bedrijfsopleiding!
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Benodigde vaardigheden voor de 21ste eeuw:
Toenemend belang van algemene
vaardigheden die zorgen voor
aanpassingsvermogen

Bussemaker in
FD 15-11-2014

Moeten zgn. ‘pret’opleidingen
als dierverzorging, kapster
worden afgeschaft?
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•
•
•

•

Arbeidsaanbod van MBO: instellingsinformatie
Noord-Nederland kent in
2013 acht aanbieders van
middelbaar beroepsonderwijs.
In totaal zijn er een kleine
60.000 leerlingen in het MBO
Friesland kent over 20092013 de meeste groei in
MBO-deelnemers aan
onderwijsinstellingen
Geografisch overlappen de
werkgebieden van de ROC’s,
zeker in Groningen en
Drenthe. Dat geldt minder
voor AOC’s.

Bron: DUO, bewerking RUG.

•

MBO leerlingen naar type opleiding: totaal 60.000

Bron: CAB/E&E, Macro Economische Verkenning SER NN, 2014
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Voortijdig Schoolverlaten neemt af
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Kansen en
tekorten van
stageplaatsen en
leerbanen in
Friesland in
augustus 2014
groen: ruim
rood: krap

Bron: UWV, 2014

Bron: CAB/E&E, Macro Economische Verkenning SER NN, 2014
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Vraag en aanbod MBO 2013-2018: onderzoek SER NN door RUG
Volumes arbeidsaanbod 2013

Werkzoek
enden
(arbeidsre
serve)
Noord-Nederland
Oost-Groningen
Delfzijl e.o.
Overig Groningen
Noord Friesland
Zuidwest Friesland
Zuidoost Friesland
Noord Drenthe
Zuidoost Drenthe
Zuidwest Drenthe

21.880
2.010
670
5.010
4.650
1.210
2.540
2.150
2.100
1.520

Jaarlijkse
Uitstroom
MBO
15.060
1.530
480
2.960
2.990
1.203
1.670
1.580
1.570
1.080

Volumes arbeidsvraag
gemiddeld 2013-2018

Jaarlijkse
Uitstroom MBO
(alleen startkw.)

Baanopening
en 2013-2018
(ongunstig)

Baanopening
en 2013-2018
(gunstig

12.340
1.190
380
2.400
2.490
1.000
1.410
1.300
1.260
910

8.760
690
260
2.290
1.660
490
1.130
870
680
700

11.540
890
330
3.020
2.260
670
1.530
1.100
870
890
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Vraag en aanbod MBO: saldi op jaarbasis (negatief = tekort aan banen)
Volumes arbeidsvraag 2012-2018
Uitstroom uit het MBO (met
startkwalificatie) zijn zelfs bij
Saldo op jaarbasis Saldo op jaarbasis
een gunstig scenario de
(ongunstig)
(gunstig)
komende jaren voldoende
middelbaar opgeleiden voor Noord-Nederland
-3.590
-810
de arbeidsmarkt
Oost-Groningen
-500
-300
beschikbaar. Daarnaast
-120
-50
ook nog de huidige reserve Delfzijl e.o.
Overig Groningen
van niet-werkende
-120
610
werkzoekende MBO-ers.
Noord Friesland
-830
-230
• Alleen in de CoropZuidwest Friesland
-510
-340
gebieden ‘ Overig
Zuidoost Friesland
-280
Groningen’ en ‘Zuidoost
120
Friesland’ zijn in het
Noord Drenthe
-430
-200
gunstige scenario tekorten Zuidoost Drenthe
-580
-400
te verwachten. Met pendel
Zuidwest Drenthe
zijn deze vanuit andere
-210
-30
gebieden op te lossen.
Door afrondingen op tientallen tellen de cellen soms niet helemaal op tot de rij- en kolomtotalen.
1

•

1
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Vraag en aanbod MBO: saldi op jaarbasis (negatief = tekort aan banen)
Ook in de twee hoofdsectoren:
Techniek en Zorg geen tekorten
tot 2018, eerder gebrek aan
banen. Deze vraag- en
aanbodontwikkelingen kunnen
veranderen wanneer kwalificatieeisen die aan
opgeleiden worden gesteld,
worden opgehoogd (ge-upgrade).

Volumes arbeidsvraag
2013-2018
Saldo op
jaarbasis
(gunstig)
Noord-Nederland
Oost-Groningen
Delfzijl e.o.
Overig Groningen
Noord Friesland
Zuidwest Friesland
Zuidoost Friesland
Noord Drenthe
Zuidoost Drenthe
Zuidwest Drenthe

-810
-300
-50
610
-230
-340
200
-200
-400
-30

Saldo
Saldo
voor
voor
Techniek Zorg

-+
-----

--+
-+
-+
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Het regionale en lokale arbeidsmarktprobleem
› Voldoende kennis over aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt? Nee
› Kan dat beter? Ja, maar in zeer beperkte mate
› Kwantitatief: te weinig banen, ook in zorg en techniek  economische
crisis (maar vergeleken met de rest van Europa valt het best mee!)
› Vergrijzing – Krimp: jongeren vervangen door ouderen?
› Verdringing door hoger opgeleiden, buitenlanders
› Kwalitatief: Onderwijs – skills – competenties – arbeidsmarkt: MBO 2
en 3 banen verdwijnen; pretopleidingen; 21st century skills, zzp-ers
› Maatschappelijke tweedeling hoger/lager opgeleiden? Sociale
uitsluiting en ruimtelijke uitsortering? Verloren generatie?
› Is die kloof oplosbaar door scholing, job carving?
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Wie moet wat gaan
doen?
Lokaal arbeidsmarktbeleid: iedereen
bemoeit zich ermee, veel overleg,
banenplannen, maar weinig regie en
kennis om door te pakken
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Werkloosheidscijfers aanleiding tot maatregelen:

0.a. Techniekpact, Zorgpact
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De plannen van Bussemaker
› Scholen kunnen elke drie maanden het lesprogramma aanpassen zodat
ROC’s zich beter kunnen richten naar de regionale arbeidsmarkt en
sneller kunnen inspelen op de veranderende eisen van werkgevers.
› De ontwikkelingen in het bedrijfsleven gaan steeds sneller: robotisering,
automatisering, 3D-printen, noodzaak van Duits spreken in grensregio’s
› Scholen leiden niet op voor de vacatures van vandaag (een baan),
maar voor die van morgen (een loopbaan);
› Maar ROC’s moeten niet alleen eenzijdig opleiden voor de regionale
arbeidsmarkt (en/of sector?) maar zijn verantwoordelijk voor het
algemene deel van de opleiding, bedrijf(scholen) voor de rest. Dit
laatste kan best in samenwerking!
› PROBLEM SOLVED?

NEE! Dat lukt alleen als het zwarte pieten ophoudt!

› Ondernemers: investeren in scholing, stageplaatsen, leven lang leren,
meer contacten met docenten.
› Onderwijs: flexibeler onderwijsprogramma’s, docenten en leerlingen
moeten naar bedrijven, meer aandacht voor adaptief vermogen (21st
Century Skills) naast vakkennis; onderwijs moet ook leuk zijn
› Opleiden voor een loopbaan, niet voor een baan; een beroepsopleiding is geen bedrijfsopleiding; beter een ‘verkeerde’
(pret)opleiding dan voortijdig schoolverlater; leven lang leren
› Overheid: flexibeler regels voor BBL, stages, combinaties onderwijs
uitkering, minimumloon etc., begrip startkwalificatie herzien
› Ouders/Leerlingen: besef dat investeren in jezelf nodig is
› Ga het samen oplossen in plaats van te klagen dat de andere
partij het niet goed doet, niet snapt, niet wil, niet kan etc.
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En dat vergt heel veel 21st Century Skills!
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Dank voor uw aandacht
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