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Techniek, gezondheidszorg en landbouw populair

Kans op baan weegt steeds
zwaarder bij studiekeuze
Studenten kiezen steeds vaker voor een studie met goede
arbeidsmarktperspectieven. Kansrijke studierichtingen als
techniek, gezondheidszorg en landbouw winnen aan
populariteit. Dat blijkt uit een analyse van de
instroomcijfers van universiteiten en hoge scholen van de
afgelopen jaren.
VAN ONZE VERSLAGGEVERS KAYA BOUMA, LEONIE HOSSELET
AMSTERDAM

Opvallend is de stijging in groene opleidingen, zoals agrarisch onderwijs en
natuur. In vijf jaar tijd nam het aantal landbouwstudenten aan de
universiteit met bijna 40 procent toe.
'Zachte' studies met een krappe arbeidsmarkt als kunst, taal en cultuur en
gedrag- en maatschappijstudies trekken juist minder studenten. De
aanmeldcijfers die de Vereniging Hogescholen en de Vereniging van
Nederlandse Universiteiten (VSNU) gisteren bekend maakten, bevestigen die
trend. Ook onderzoekers, studieadviseurs en decanen constateren dat
baanzekerheid de laatste jaren belangrijker is geworden voor toekomstige
studenten. De toegenomen werkloosheid van de afgelopen jaren heeft
studenten wakker geschud. Leidt die fascinerende studie culturele
antropologie eigenlijk wel tot een baan?
Bijna 66 duizend studenten hebben zich dit jaar aangemeld voor een
universitaire studie. Dat is 5 procent meer dan vorig jaar. Voor het hbo
hebben zich 105.095 studenten aangemeld, ongeveer evenveel als vorig jaar.
De cijfers zijn dit jaar eerder bekend dan andere jaren, omdat de deadline
voor aanmelding aan universiteiten en hbo's vier maanden is vervroegd naar
1 mei. Volgens de VSNU hebben veel studenten zich dit jaar voor meerdere
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studies aangemeld, ongeveer twee keer zoveel studenten als voorgaande
jaren. 'Omdat de aanmelddatum is vervroegd twijfelen veel studenten
mogelijk nog', zegt een woordvoerster.
Hoewel de definitieve inschrijvingen daarom nog kunnen afwijken van
de aanmeldcijfers, past het beeld dat uit de cijfers naar voren komt in de
trend van de afgelopen vijf jaar. Grote stijgers in de aanmeldingen voor het
wetenschappelijk onderwijs zijn techniek (zeker 10 procent), landbouw en
natuur rond de 7 procent. Omdat het hierbij om aanmeldcijfers gaat, houdt
de VSNU nog een slag om de arm. De enige studierichtingen waar zich dit
jaar minder studenten voor hebben aangemeld zijn gedrag- en
maatschappijwetenschappen en taal- en cultuurstudies. De afgelopen vijf
jaar nam het aantal inschrijvingen voor taal en cultuur met 12,6 procent af,
gedrag en maatschappij nam met 2,3 procent af. In het hbo is dezelfde trend
te zien. Daar groeide het aantal aanmeldingen voor het agrarisch, technisch
en natuurwetenschappelijk onderwijs.
De kloof tussen arbeidsmarkt en opleidingen lijkt de laatste jaren te
dichten, zegt Frank Cörvers, hoogleraar arbeidseconomie bij
Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) aan de Universiteit
Maastricht. Dat komt met name door de toegenomen animo voor technische
studies. 'Maar het is te vroeg om te zeggen dat het structureel beter gaat',
zegt Cörvers. 'Deze toename kan tijdelijk zijn, als gevolg van de crisis.'
Uit onderzoek blijkt dat de arbeidsmarkt invloed heeft op de
studiekeuze. De toename in werkloosheid van de laatste jaren heeft indruk
gemaakt op middelbare scholieren, merken decanen. 'Leerlingen zien
volwassenen in hun directe omgeving hun baan verliezen', zegt Peter Huwae
van de Nederlandse Vereniging van Schooldecanen en Leerlingbegleiders
(NVS NVL).
Ook studiekeuze-adviesbureaus valt op dat studenten in spe de laatste
jaren vaker nadenken over hun baankansen. Geert Schimmel van
StudieKeuzeAdvies laat jongeren een lijstje maken met hun belangrijkste
keuzemotieven. 'Baangarantie staat nu vaak bovenaan.'
Pagina 7: Studenten leren liever een echt vak
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