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VOORWOORD
Dit boek gaat over diversiteit in opleiding en werk: over de school- en
arbeidsloopbaan van hoger opgeleide jongeren in Amsterdam. Over de
schoolloopbanen van jongeren zijn veel cijfers voorhanden. Mannen en vrouwen
kiezen nog steeds verschillende studierichtingen: de zorg is van vrouwen, de
techniek van mannen. In het economische domein bestaat meer variatie naar
geslacht. In toenemende mate treden er schakeringen naar kleur op. In navolging
van het primaire en secundaire onderwijs zijn er nu ook in het hoger
beroepsonderwijs gemengde en ‘zwarte’ studierichtingen.
De hbo biedt een omgeving waar studenten kennis vergaren, vaardigheden opdoen
en sociale netwerken opbouwen, die van grote invloed zijn op hun verdere leven.
Wat daar wordt geleerd heeft effect op die samenleving, op de multiculturele
samenleving. Voor studenten is het onderwijs de plaats waar zij kunnen leren wat
diversiteit betekent voor de omgang met elkaar, hun toekomstige werk en de
samenleving. Het lectoraat gedifferentieerd HRM stimuleert de discussie over dit
onderwerp bij docenten, studenten en het beroepenveld.
Rendabele opleidingen die goed aansluiten bij het beroepenveld voor hoger
opgeleiden is de ‘core business’ van het hoger beroepsonderwijs. Onderzoek naar
de studierendementen van studenten van verschillende afkomst is ook een
terugkerend thema in het onderzoeksprogramma ‘Huis voor Allen’, dat in opdracht
van de stichting ECHO plaatsvond aan de Hogeschool van Amsterdam. De studie
die u nu in handen heeft is een onderdeel van dit project, maar reikt verder. Dit
onderzoek kijkt ook naar het rendement van hbo opleiding naar de arbeidsmarkt:
welke bijdrage levert de opleiding voor het functioneren op de arbeidsmarkt en zijn
er ook nu verschillen tussen specifieke groepen te constateren, en zo ja wat
betekenen die verschillen voor het onderwijs en het beroepenveld.
Deze studie is gericht op de loopbaan van studenten tijdens de studie en de
overgang van de studie naar de arbeidsmarkt, waar zij na diplomering zijn gaan
werken. Dit onderzoek gaat over de specifieke ervaringen van de mannen en
vrouwen van verschillende afkomst bij hun opleiding in Amsterdam. Het bleek
overigens niet altijd eenvoudig om een gevarieerde groep alumni te bereiken om
met hen over hun studie-ervaringen van gedachten te wisselen.
Dit onderzoeksrapport laat zien dat er duidelijk verschillen zijn in de omgang van
autochtone en niet-westerse studenten met docenten en met elkaar. De alumni
vertelden in beperkte mate gebruik te maken van de vele beschikbare
studievoorzieningen. De reflecties van de geïnterviewde alumni maken ook
duidelijk wat nieuwkomers van diverse pluimage drijft op de arbeidsmarkt, hoe zij
de vergaarde kennis daadwerkelijk inzetten en of hun afkomst daar invloed op
heeft. En omgekeerd, hoe de jongeren door bedrijven en instellingen worden
opgevangen om een goede werknemer te worden. Het valt op dat in de
arbeidsorganisaties tamelijk stereotiepe beelden de ronde doen, over ‘de’ jonge,

innovatieve, flexibele en ambitieuze hoogopgeleide werknemer. Dit
onderzoeksrapport laat zien dat die beelden wellicht moeten worden bijgesteld.
Het lectoraat gedifferentieerd HRM is bijzonder geïnteresseerd in hoe het jongeren
van verschillende afkomst vergaat op de arbeidsmarkt. Het voorliggende boek, dat
is geschreven in nauwe samenwerking met het Amsterdams Instituut voor
Arbeidsstudies, biedt het lectoraat goede aanknopingspunten om het debat over de
kennis- en attitudeontwikkeling van de multiculturele studentenpopulatie te voeren
met hogeschooldocenten en management. De nieuwe inzichten over hoger
opgeleide jongeren in Amsterdam zullen opleiders in het hbo-onderwijs en hrm-ers
in het beroepenveld uitdagen hun werkzaamheden verder te verbeteren.
Martha Meerman
Lector gedifferentieerd HRM aan de Hogeschool van Amsterdam

6

INHOUDSOPGAVE

Hoofdstuk 1

Inleiding: verschillende jongeren ...................................................................8
Hoofdstuk 2

Theoretische uitgangspunten ........................................................................11
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Generatie Y: oriëntaties op de levensloop.............................................................. 12
Keuzes in de schoolloopbaan ................................................................................... 13
Keuzes in de arbeidsloopbaan .................................................................................. 15
Sociale omgeving en netwerken ............................................................................... 17
Overige ervaringen met de school- en arbeidsloopbaan ..................................... 20
2.6 Conclusies ..................................................................................................................... 21
Hoofdstuk 3

Methodologische uitgangspunten en implicaties ........................................ 22
3.1
3.2
3.3
3.4

Opzet onderzoek ....................................................................................................... 22
Profiel van de respondenten.................................................................................... 23
De problemen en oplossingen bij het benaderen van de respondenten......... 24
Onderzoeksinstrumenten en analyse ..................................................................... 26

Hoofdstuk 4

Kwantitatieve gegevens over de levensloop ................................................. 28
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

De keuze voor het hbo: de startleeftijd ................................................................ 29
Tijdens de hbo-opleiding: de studieduur.............................................................. 30
Na de hbo-opleiding: doorstuderen of werken................................................... 32
Na de hbo-opleiding: werken ................................................................................. 32
Een oordeel over de opleiding ............................................................................... 35
Conclusie .................................................................................................................... 37

Hoofdstuk 5

De schoolloopbaan........................................................................................ 39
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

Motieven om te studeren......................................................................................... 39
Sociale omgeving....................................................................................................... 40
Kennismaken met de verschillende studierichtingen......................................... 43
Netwerken op school ............................................................................................... 48
Conclusie .................................................................................................................... 54

7
Hoofdstuk 6

De arbeidsloopbaan ...................................................................................... 56
6.1 Motieven om te werken........................................................................................... 56
6.2 Overgang van school naar werk............................................................................. 57
6.3 Doorgroeien in de loopbaan................................................................................... 61
6.4 Netwerken tijdens het werk .................................................................................... 67
6.5 Conclusie .................................................................................................................... 68
Hoofdstuk 7
Verwachtingen over werk en samenleven .................................................... 71
7.1 Beelden over de Toekomst ..................................................................................... 71
7.2 Netwerken .................................................................................................................. 73
7.3 Maatschappelijk succes: idealen voor de toekomst ........................................... 75
7.4 Conclusie .................................................................................................................... 79
Hoofdstuk 8

Algemene conclusies en suggesties voor nieuw onderzoek ........................ 80
8.1 Enkele algemene conclusies.................................................................................... 80
8.2 Suggesties voor verder onderzoek......................................................................... 85
Literatuurlijst

Literatuuroverzicht........................................................................................ 88
Bijlagen

Bijlage 1 ................................................................................................................................... I
Bijlage 2 ................................................................................................................................VI
Bijlage 3 .............................................................................................................................. VII

8
Hoofdstuk 1

INLEIDING: VERSCHILLENDE JONGEREN
Het hoger beroepsonderwijs (hbo) is toegankelijk geworden voor grote groepen
jongeren met een verscheidenheid aan vooropleidingen. Ook het aantal studenten uit
niet-westerse minderheidsgroepen in Nederland groeit (Van Praag, 2006).1 Vooral in
de grote steden is er sprake van een naar etnische herkomst zeer diverse
studentenpopulatie.
Uit de literatuur blijkt dat verschillen in sociale, economische en etnische
achtergrond van invloed zijn op succes, tijdens en na een hbo-studie. De
verschillende startkwalificaties van etnische groepen leiden bijvoorbeeld tot andere
studiepatronen, die weer resulteren in een verschillend studierendement (Jennissen,
2006; Wolff, 2007).
Blijven die verschillen tussen jongeren ook bestaan nadat zij een studie hebben
afgerond en in het bezit zijn van hetzelfde hbo-diploma? Onderzoek toont aan dat
ook ná het behalen van een diploma het ouderlijk milieu, etnische afkomst, geslacht
en studierichting van invloed zijn op arbeidsmarktsucces (zie o.a. Werfhorst &
Andersen, 2005; De Graaf-Zijl et al., 2006; Severiens et al., 2006). In onderzoek
onder alumni wordt doorgaans gekeken naar de uiteindelijk behaalde positie op de
arbeidsmarkt of naar de aansluiting van de geleerde competenties op de arbeidsmarkt
en de eisen die in een werkgever aan de werknemer stelt. In de jaarlijks uitgevoerde
hbo-monitor wordt landelijk verslag gedaan van de situatie van pas afgestudeerden,
van de aansluiting op de arbeidsmarkt en het externe rendement van de hboopleiding (hbo-monitor, 2006).
In dit onderzoek kijken we naar de verschillen in positie van hbo-afgestudeerde
jongeren op de arbeidsmarkt. Tevens brengen we de weg in kaart die door die
jongeren is afgelegd om die positie te bereiken. Onze interesse gaat uit naar het
proces dat jongeren van verschillende afkomst doormaken tijdens de studie, naar de
overgang van school naar werk en de stappen die zij vervolgens zetten om hun
diploma te verzilveren. Wij zijn geïnteresseerd in vragen als: Hoe vergaat het
afgestudeerde jongeren van verschillende afkomst op de arbeidsmarkt? Welke positie
hebben zij ingenomen? Werken zij ook op hbo-niveau? Hoe zijn ze aan hun baan
gekomen? Zijn zij lang werkloos geweest? Welke factoren zijn daarop van invloed?
Welke rol speelde de hbo-opleiding, de specifieke studierichting en de netwerken
waar de pas afgestudeerde deel van uit maakt of heeft uitgemaakt? Met deze vragen
1

Onder niet-westerse minderheden wordt in dit onderzoek verstaan jongeren waarvan een van de ouders in een is
geboren in Afrika, Azië (exclusief Japan en het vroegere Nederlands Indië of Indonesië), Latijns-Amerika of Turkije.
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proberen wij inzicht te krijgen in de loopbaan- en levensloop van op hbo-niveau
afgestudeerde jongeren.
Wij vroegen aan alumni van de Hogeschool van Amsterdam welke wegen zij
bewandelen en welke mogelijkheden en belemmeringen zich voordoen op de
arbeidsmarkt voor hoger opgeleide jongeren. Tot de respondenten behoren jongeren
van 22 tot 33 jaar van vijf verschillende studierichtingen, die zowel een breder en
meer algemeen karakter hebben (economie en techniek), als specifiek en
beroepsgericht zijn (HRM, ICT, gezondheidszorg). De respondentengroep is divers
van aard, zowel wat betreft de etnische herkomst als het geslacht.
Probleemstelling van de studie
Het doel van dit onderzoek is het in kaart brengen van loopbanen van hoger
opgeleide jongeren uit diverse culturele groepen op de arbeidsmarkt en de factoren
die daarop van invloed zijn. Dit onderzoek is onderdeel van het Huis voor Allen
project van de Hogeschool van Amsterdam. Het project houdt zich bezig met de
binding van etnisch divers talent aan het hoger beroeps onderwijs. Het Huis van
Allen project wordt gefinancierd door ECHO: het Expertise Centrum
diversiteitbeleid voor het Hoger Onderwijs.
In dit onderzoek onderscheiden we de onderwijsloopbaan van de
arbeidsmarktloopbaan. De onderwijsloopbaan heeft betrekking op de studiekeuze,
de voortgang en de gekozen specialisatie van studenten tijdens de opleiding. De
arbeidsloopbaan verwijst naar de weg die de jongere aflegt bij de overgang van
school naar werk en van werkgever naar werkgever op de arbeidsmarkt. We brengen
de eerste loopbaanstappen op de arbeidsmarkt in kaart vanuit het perspectief van
verschillende factoren: het geslacht, de etniciteit, de netwerken van de betrokken
personen en de aard van hun opleiding.
In dit onderzoeksproject proberen we de volgende centrale vraag en de daaruit
voortvloeiende deelvragen te beantwoorden: Welke verschillen zijn er in de schoolen arbeidsloopbaan van jongeren van etnische diverse afkomst en sekse met een
specifieke
hbo-opleiding?
Om deze vraag te beantwoorden onderscheiden we drie deelvragen:
1. Hoe ziet de schoolloopbaan van jongeren eruit? Welke factoren, motieven,
ervaringen, actoren en gebeurtenissen zijn leidend voor de schoolloopbaankeuzes en
het afronden van de hbo-opleiding?
2. Hoe ziet de arbeidsloopbaan van jongeren eruit? Welke factoren, motieven,
ervaringen, actoren en gebeurtenissen zijn leidend voor de baankeuzes?
3. Wat zijn de loopbaan- en levensloopverwachtingen van de jongeren?
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De opzet van de studie en leeswijzer
In hoofdstuk twee worden enkele theoretische uitgangspunten besproken, die het
kader vormen voor de rapportage van de resultaten. In hoofdstuk drie gaan we in op
het design van het onderzoek en de methoden van dataverzameling. Vervolgens
staan in hoofdstuk vier de kwantitatieve resultaten van het hbo-alumni
tevredenheidsonderzoek van de HvA centraal. In de hoofdstukken vijf en zes gaan
we in op de school- en arbeidsloopbaan van autochtone en niet-westerse allochtone
jongeren uit verschillende studierichtingen. In hoofdstuk zeven bespreken we de
netwerken en levensloopverwachtingen van de respondenten. In hoofdstuk acht
worden enkele conclusies getrokken en suggesties gedaan voor vervolgonderzoek.
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Hoofdstuk 2

THEORETISCHE UITGANGSPUNTEN:
ORIËNTATIES, TRANSITIES EN NETWERKEN
In dit hoofdstuk schetsen we de keuzepatronen van personen voor een studie in het
hoger beroepsonderwijs en bij de eerste stappen op de arbeidsmarkt. We gaan na of de
keuzes die jongeren maken min of meer ’automatisch’ tot stand komen en of deze veel
variatie vertonen. We bezien tevens welke sociale netwerken daarbij een rol spelen.
De levenslopen van mensen worden beïnvloed door de keuzes die mensen maken voor
bijvoorbeeld een opleiding, een beroep of een partner. Dergelijke keuzes komen tot
stand binnen de sociale omgeving en het tijdsgewricht waarin personen leven. De
huidige tijdsgeest staat voor voortdurende verandering, voor specifieke opleidingen,
voor leerconcepten die regelmatig wijzigen, voor technologische veranderingen die
ervoor zorgen dat beroepen transformeren en voor een steeds diverser wordende
beroepsbevolking. De keuzemogelijkheden nemen enorm toe (Van der Meer & Leijnse
2003; Du Bois-Rymond, 1998; Settersten & Mayer, 1997).
Door de toename van de keuzemogelijkheden gaan levenslopen van elkaar verschillen.
In tegenstelling tot enkele decennia geleden nemen vrouwen nu massaal deel aan het
onderwijs en de arbeidsmarkt en kiezen voor een loopbaan. Dat is niet alleen een eigen
keuze van vrouwen, maar ook een maatschappelijke noodzaak. In onze
kenniseconomie ‘mag’ niemand inactief aan de kant staan. Iedereen is nodig om de
sociale cohesie te bevorderen en de betaalbaarheid van de verzorgingstaat op lange
termijn te garanderen (Esping-Andersen, 2001; WRR 2006).
Het vormgeven van de levensloop gaat dus niet alleen over individuele mogelijkheden
en eigen keuzes maar ook over maatschappelijke (on)mogelijkheden en het kunnen
verantwoorden daarvan (Elchardus & Smits, 2005; Lacante et al., 2007). De
mogelijkheden worden niet alleen begrensd door de cognitieve mogelijkheden van de
persoon zelf, maar ook door zijn of haar sociale en economische omgeving. Sekse,
etniciteit en sociale omgeving zijn van invloed op de keuzes voor opleiding en beroep
(Van de Werfhorst, 2005; Portes, 1995). Tijdens een economische hoogconjectuur
kunnen persoonlijke voorkeuren voor een bepaalde baan gemakkelijker worden
gerealiseerd en veranderen hoger opgeleiden sneller van baan. Bij een economische
neergang is het veel moeilijker om werk te vinden, omdat de mensen dan minder
gemakkelijk van werkgever veranderen en de mobiliteit op de arbeidsmarkt geringer is
dan bij een hoogconjunctuur (Visser & Van der Meer 2007).
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Hoofdstuk 3

METHODOLOGISCHE UITGANGSPUNTEN EN IMPLICATIES

In dit hoofdstuk beschrijven we de opzet van het onderzoek en de wijze waarop de
data zijn verzameld onder alumni van de Hogeschool van Amsterdam. Vooral het
bereiken van de niet-westerse allochtone alumni had de nodige voeten in de aarde.

3.1 Opzet onderzoek
Op basis van de literatuur, zoals beschreven in het vorige hoofdstuk, is een
halfgestructureerde vragenlijst opgesteld om onze onderzoeksvragen te kunnen
beantwoorden. In vergelijking met eerdere studies willen we op een meer systematisch
manier te weten komen hoe de onderwijsloopbaan van studenten op de HvA verloopt
en hoe de transitie van onderwijs naar de arbeidsmarkt en op de arbeidsmarkt verlopen.
Om een antwoord te geven op de onderzoeksvragen is gebruikgemaakt van zowel
kwantitatieve als kwalitatieve gegevens. De kwantitatieve data (n= 845) zijn afkomstig
van de Alumni Tevredenheidsmonitor (ATM) van de Hogeschool van Amsterdam. De
HvA benadert jaarlijks haar alumni om de betekenis van de studie voor de baan die zij
uitoefenen vast te stellen. Enkele van deze gegevens stellen ons in staat een antwoord
geven op de vraag op welke wijze westerse en niet-westerse allochtonen hun opleiding
hebben ervaren. In 2008 is voor het eerst gevraagd naar de geografische afkomst van
HvA-alumni. Deze secundaire gegevens gebruiken we om de context van het
onderzoek te beschrijven; ze dienen als aanvulling op de kwalitatieve gegevens die wij
voor dit onderzoek hebben verzameld.
Onze primaire gegevens zijn afkomstig van 44 diepte-interviews met alumni. Hiertoe is
een vragenlijst opgesteld die is getest in een aantal proefinterviews (zie bijlage 1). De
interviews zijn op uiteenlopende locaties afgenomen door verschillende interviewers.
De interviews duurden gemiddeld anderhalf uur en maakten het mogelijk diep in te
gaan op de persoonlijke beleving van de respondenten. Behalve het interview, is ook
het CV van de respondenten gebruikt om een gedetailleerd beeld te schetsen van de
arbeids- en schoolloopbaan van de respondent. Om efficiënt gebruik te maken van de
interviewtijd is aan de respondenten eveneens gevraagd of zij van tevoren een enquête
wilden invullen over hun sociale achtergrond. De enquête werd bij het bevestigen van
de afspraak toegezonden. De respondenten vulden ten slotte een netwerkformulier in
waarin is gevraagd naar de contacten die voor hen van belang zijn bij veranderingen in
de loopbaan. Gevraagd is naar de kenmerken van vier contacten in hun netwerk, die de
respondent verder zouden kunnen helpen bij de loopbaan. Ook is gevraagd naar vier
personen met wie de respondent het meeste contact heeft. Om een beeld te vormen
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Hoofdstuk 5

DE SCHOOLLOOPBAAN
In dit hoofdstuk geven we een beeld van de studieloopbaan van de 44 alumni van de
HvA in vijf studierichtingen (zie tabel 3.1). Zij zijn uitvoerig geïnterviewd over hun
vooropleiding, de gekozen specialisaties, en de resultaten daarvan. We vangen de
analyse aan met de motieven en ervaringen die leidend zijn voor de studiekeuzes.
Daarna gaan we in op het verloop van de opleiding, de opgedane contacten en
netwerken.
5.1 Motieven om te studeren
Op een relatief jonge leeftijd kiezen studenten voor hun opleiding. Verschillende
factoren hebben invloed op deze keuze; cognitieve mogelijkheden van het individu,
sekse, etniciteit, en de sociaal-economische achtergrond van een persoon. De 44 alumni
hebben een opleiding afgerond in techniek, economie, HRM, ICT of in een van de
paramedische beroepen. In totaal zijn er 29 autochtone en 15 niet-westerse
respondenten. Het aantal mannelijke en vrouwelijke respondenten is steeds 22.
De startleeftijd van de respondenten bij aanvang van de studie varieert, uit de
beschikbare cijfers blijkt dat de respondenten zowel op jongere leeftijd als op oudere
leeftijd zijn gaan studeren (zie tabel. 5.1).
Tabel 5.1. Startleeftijd bij aanvang van de studie
Man

Vrouw

Leeftijd

17-18

19-20

21-22

≥23

17-18

19-20

21-22

≥23

Autochtoon
Niet-westerse allochtoon
Totaal

3
3
6

7
0
7

5
2
7

1
0
1

6
4
10

4
2
6

2
2
4

1
0
1

n=42; Missing=2

De keuze voor de studie is lang niet altijd goed voorbereid of doordacht. Veel
respondenten antwoorden over eerdere teleurstellingen in hun onderwijsloopbaan; hun
droomberoep bleek niet voor ze weggelegd te zijn. Sommigen zijn eerder afgehaakt bij
opleidingen in de horeca en het hotelwezen, anderen zijn afgekeurd als marinier of als
piloot of zijn toch geen stewardess geworden. Niet zelden kwam dan een brede
opleiding als economie of HRM als alternatief, zonder te weten “wat je daarmee kunt
worden” (0004). Maar dat is niet het hele beeld, anderen weten duidelijk wat ze willen,
zoals werken in de gezondheidszorg, werken met mensen, of werken met computers en
techniek. Er zijn mensen die al in de beroepspraktijk hebben gewerkt en kiezen voor
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Hoofdstuk 6

DE ARBEIDSLOOPBAAN
In dit hoofdstuk staat de arbeidsloopbaan centraal. Dezelfde alumni als in het vorige
hoofdstuk komen aan het woord. We beginnen met de motieven die leidend zijn om te
gaan werken en bespreken daarna de overgang van school naar werk. Daarna volgt een
beschrijving van de eerste kennismaking met het werkende leven van de respondenten.
Voor die jongeren die meerdere banen achter de rug hebben worden de
‘vervolgtransities’ beschreven, die de respondenten doormaken in hun arbeidsloopbaan.
We besluiten het hoofdstuk met de toekomstverwachtingen van de respondenten.

6.1 Motieven om te werken
Voor de meeste respondenten is de optie ‘aan het werk gaan’ een logische vervolgstap
in hun levensloop. Er breekt een andere fase aan. Eén van hen geeft aan dat hij aan het
werkende leven moest wennen: “Het speelse en schoolse moet langzamerhand veranderen in meer
professioneler werken.” (0016) Het ‘zoekgedrag’ van de respondenten is zeer divers te
noemen; sommige nemen eerst pauze door een korte vakantie en anderen zijn al voor
het afstuderen op zoek naar een eerste baan. Maar niet iedere respondent wil werken.
Er zijn studenten die naar het buitenland gaan of verder willen studeren. De reden
daarvoor is vaak het niet weten waar te gaan werken of nog niet klaar zijn om te kiezen
voor een goede werkgever. Du Bois-Reymond (zie hoofdstuk 2) noemt het een open en
onzekere oriëntatie. Er zijn ook alumni die heel bewust en zeker van hun zaak voor een
vervolgstudie kiezen omdat ze aan hun ontwikkeling willen werken. De motieven die de
meeste respondenten hanteren om te kiezen voor een werkend leven zijn zowel
materialistisch als expressief van aard. Zo heeft een respondent vanwege de aankoop
van een huis een vast contract aangenomen bij het uitzendbureau waar zij al tijdens haar
studie werkzaam was. Een ander respondent wilde eigenlijk een jaar reizen door
Australië maar is toch gaan werken omdat hij dringend geld nodig had. Weer een ander
wilde na 4 jaar wel eens behoorlijk geld verdienen. Bij de expressieve oriëntatie staan
carrière maken en persoonlijke ontwikkeling centraal. Na het afronden van zijn
technische opleiding wilde één van de mannelijke respondenten zich specialiseren in de
ICT-sector, omdat de ICT op dat moment een ‘booming business’ was. Zijn keuze was,
zoals hij dat zelf aangaf, zeer strategisch. Een ander wilde eigenlijk doorstuderen maar
uiteindelijk vond ze praktijkervaring opdoen toch belangrijker voor haar carrière. Op
deze manier wilde zij ook haar toekomst veilig stellen.
Hoewel de verschillende oriëntaties van Du Bois-Reymond tegelijkertijd bij mensen
kunnen voorkomen, is het zoekgedrag van de mannen in dit onderzoek toch eerder
materialistisch te noemen in vergelijking met de meer expressieve oriëntatie van de
vrouwen. De vrouwelijke respondenten denken bij de eerste baan inhoudelijk na over

71
Hoofdstuk 7

VERWACHTINGEN OVER WERK EN SAMENLEVEN
De voorgaande hoofdstukken geven inzicht in hoe de arbeidsloopbanen van de jonge hboalumni er uitzien, welke motieven en ervaringen leidend zijn in de studie- en arbeidskeuzes
van jongeren, welke factoren er toe leiden dat de studie- of arbeidsloopbaan succesvol zijn.
In dit hoofdstuk kijken we naar de toekomst. Het hbo wil mensen niet alleen opleiden tot
goede professionals maar ook tot goede burgers. We vroegen respondenten daarom naar
hun verwachtingen en wensen over de eigen loopbaan.
7.1 Beelden over de toekomst
De respondenten hebben duidelijk voor ogen wat ze willen bereiken Onafhankelijk van de
vooropleiding zijn management- en adviesfuncties bijzonder in trek. De respondenten
verschillen wel in de manier waarop ze een dergelijke functie willen bemachtigen. De één
wil daar zo snel mogelijk naar toe werken en de ander wil zich eerst inhoudelijk verder
ontwikkelen, groeien en ervaring opdoen om daarna de uiteindelijke stap te maken.
Aandacht voor persoonlijke groei en ontwikkeling staan bij hen voorop.
In hun werk hebben zij op de kortere termijn zowel een materialistische als expressieve
oriëntatie: geld verdienen, carrière maken en persoonlijk ontwikkelen. De respondenten
noemen ook betere secundaire arbeidsvoorwaarden, meer mogelijkheden om te leren en/
of ervaring op te doen. Ook willen zij in een internationale omgeving aan de slag gaan, ze
willen ook goed werk afleveren waar het bedrijf beter van wordt.
Een kwart van de jongeren richt zich op het buitenland. Sommigen willen een lange reis
maken, vrijwilligerswerk doen of in het buitenland aan het werk. Een klein aantal kijkt
liever niet te ver vooruit, met een reis naar het buitenland staan ze open voor verschillende
mogelijkheden die zich zullen aandienen. De wereld ligt aan hun voeten, alles is mogelijk.
Slechts een klein deel van de respondenten zegt expliciet over vijf jaar nog bij dezelfde
werkgever te willen werken. Anderen zeggen beslist geen lange loopbaan bij één werkgever
voor ogen te hebben.
Een derde van de respondenten spreekt over een eigen bedrijf als werkelijkheid, droom of
ambitie. Drie van hen zijn direct na het afstuderen gestart, twee binnen de ICT-sector en
de ander in de paramedische zorg. Deze ondernemers zijn man en autochtoon. De
bedrijven binnen de ICT-sector zijn gestart tijdens de ‘ICT-bubble’ waarbij sprake was van
een hoog economische conjunctuur. Naast de gunstige arbeidsmarkt is het internet een
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Hoofdstuk 8

ALGEMENE CONCLUSIES EN SUGGESTIES VOOR NIEUW
ONDERZOEK
In dit onderzoek hebben we ons laten leiden door de vraag: Welke verschillen zijn er in de
school- en arbeidsloopbaan van jongeren van etnische diverse afkomst en sekse met een
specifieke hbo-opleiding? Voor het beantwoorden van de vraag is gebruikt van de Alumni
Tevredenheidsmonitor van de Hogeschool van Amsterdam en van 44 interviews met
autochtone en niet-westerse allochtone alumni van de de HvA. De respondenten hebben
een specialisatie in relatief brede beroepsvelden, als economie en techniek en meer
afgebakende beroepsopleidingen, als ICT, HRM en paramedische zorg.
In dit hoofdstuk zullen wij de onderzoeksvraag nog eens kort en krachtig beantwoorden.
De geldigheid van de uitspraken die wij doen ligt niet zozeer in het aantal alumni dat iets
vindt over de eigen school- en arbeidsloopbaan maar eerder in de denkbeelden van alumni
op de arbeidsmarkt, anno 2008. Verschillen in de uitspraken, ervaringen of keuzes van
jongeren vragen om een serieuze reflectie.
Om dit te bereiken is getracht een evenwichtig aantal niet-westerse allochtonen en
autochtonen te interviewen. Zoals uiteengezet in hoofdstuk drie hebben we relatief veel
moeite moeten doen om een gelijkwaardige respondentengroep van autochtone en nietwesterse jongeren samen te stellen. Dat is een eerste belangrijke bevinding in ons
onderzoek. We hebben overigens expliciet niet gekeken naar de arbeidsloopbanen van
‘drop-outs’. Ook zijn er waarschijnlijk grotere verschillen binnen de groep van nietwesterse allochtonen, dan we in dit onderzoek hebben kunnen vaststellen.
8.1 Enkele algemene conclusies
In hoofdstuk 2 behandelden wij factoren die van invloed zijn op de school- en
arbeidsloopbaan van jongeren:
1.
De school- en arbeidsoriëntatie van de doelgroep, dat wil zeggen de oriëntatie van
jonge mensen in het begin van de 21ste eeuw op leren en werken: de oriëntatie
van generatie Y.
2.
De concrete keuze die de jongeren van diverse afkomst en sekse maken voor de
schoolopleidingen; de eerste baan en een mogelijke loopbaan.
3.
De sociale omgeving of netwerken die de jongeren daarbij helpen.

Dit onderzoek is mede mogelijk gemaakt door Echo en is
uitgevoerd door het Lectoraat gedifferentieerd HRM van de
Hogeschool van Amsterdam en het Amsterdams Instituut voor
Arbeidsstudies. Met dank aan alle alumni die hebben deelgenomen
aan het onderzoek.
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