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Theoretisch kader

Zoekmodellen leveren het theoretische kader bij
uitstek om de hierboven gestelde vragen te kunnen
beantwoorden. Een vaak gebruikt zoekmodel is
het wage search model van Mortensen (Mortensen,
1986). Dit model laat toe de factoren op te sporen
die een invloed hebben op de lengte van de eerste
zoekperiode op de arbeidsmarkt. Twee begrippen
staan hierbij centraal: het reservatieloon en de uit-
stroomkans. Wanneer een schoolverlater op zoek
gaat naar een eerste baan, zal hij/zij een reservatie-
loon bepalen. Dit reservatieloon wordt dan verge-
leken met de lonen die men tijdens het zoeken
aangeboden krijgt. De schoolverlater zal pas een
job aannemen indien het aangeboden loon groter
is dan het reservatieloon, anders wordt het zoek-
proces verder gezet. Een tweede centraal begrip is
de uitstroomkans. Dit is de kans dat een school-
verlater op een bepaald tijdstip zijn zoekperiode

beëindigt, op voorwaarde dat hij
tot dit tijdstip nog aan het zoeken
was. Een hogere verwachte uit-
stroomkans is via een wiskundige
transformatie equivalent met een
kortere verwachte duur van de
zoekperiode. De factoren die de
uitstroomkans bepalen, zijn dus
eveneens de factoren die de ver-
wachte duur van de zoekperiode
bepalen. Het model levert de vol-
gende determinanten op van de
uitstroomkans:
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De uitstroomkans (φ) is positief afhankelijk van
enerzijds de mate waarin de schoolverlater lonen
(of jobs) aangeboden krijgt (λ) en anderzijds de
kans dat deze aangeboden lonen minimaal gelijk
zijn aan het reservatieloon (F(w*)). Hoe hoger het
reservatieloon (w*), hoe lager deze kans. Hogere
zoekkosten (c) en een hogere interestvoet (r) lei-
den tot een lager reservatieloon en dus een hogere
uitstroomkans. Anderzijds leidt een grotere waar-
dering van vrije tijd (b) en een langere resterende
tijd vooraleer de liquiditeitsbeperking bindend
wordt (τ) tot een hoger reservatieloon en een lage-
re uitstroomkans. Naast het reservatieloon, bepaalt
ook de verdeling (F(w)) en dus de variantie (σ) en
het gemiddelde (µ) van de loonaanbiedingen deze
kans. Op hun beurt beïnvloeden deze parameters
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evenwel ook het reservatieloon. Het netto-effect
van een hoger gemiddelde is positief, dat van een
wijziging in de variantie is evenwel onbepaald.
Ook een hogere mate waarin lonen worden aange-
boden (λ) sorteert naast een direct positief effect,
een indirect negatief effect via een hoger reserva-
tieloon. Het netto-effect is slechts onder bepaal-
de voorwaarden eenduidig positief. De meest
gebruikte verdelingen van loonaanbiedingen vol-
doen evenwel aan deze voorwaarden en we veron-
derstellen dan ook een positief verband (Van den
Bergh, 1994).

Data en empirisch model

De empirische analyse is gebaseerd op een cohorte
van Vlaamse schoolverlaters, allen geboren in
1976. Deze cohorte van 3 000 jongeren werd op 23-
jarige leeftijd bevraagd in opdracht van SONAR. Als
eerste job definiëren we de eerste job van mini-
mum 1 maand en 1 uur per week. Zoals gelijkaardi-
ge studies uit het buitenland beschikken ook wij
niet over een directe meting van de duur van de
zoekperiode m.b.t. de eerste job. De twee meest
gebruikte indicatoren voor deze eerste zoekperio-
de zijn intredewerkloosheid en intrede-inactiviteit.
Met intredewerkloosheid bedoelen we hier de eer-
ste periode van officieel geregistreerde werkloos-
heid na het verlaten van de school en voor de eer-
ste job. Intrede-inactiviteit is ruimer en betreft de
periode tussen het verlaten van de school en de
start van de eerste job. Elke indicator heeft zowel
voor- als nadelen en we voeren dan ook aparte
analyses uit voor beide indicatoren. Naast de jon-
geren die op 23 jaar nog studeerden, zijn ook de
respondenten die na hun eerste werkloosheidspe-
riode of na hun eerste job zijn teruggekeerd naar
het onderwijs uit de analyse weggelaten. Hierna
houden we voor intredewerkloosheid en -inactivi-
teit respectievelijk 2 460 en 2 482 waarnemingen
over.1

Aangezien de resultaten voor beide indicatoren
niet substantieel verschillen, bespreken we in deze
samenvatting enkel deze op basis van de intrede-
inactiviteit. Een probleem dat voor beide indicato-
ren geldt, is dat er geen rekening gehouden wordt
met een mogelijke combinatie van zoeken en stu-
deren. Nochtans geven heel wat respondenten in
de SONAR-enquête aan dat ze reeds vóór het verla-

ten van het onderwijs zijn beginnen zoeken naar
een job. Bovendien beginnen heel wat responden-
ten onmiddellijk na het einde van hun studies met
hun eerste job. De meeste auteurs negeren deze
vaststellingen en veronderstellen dat de periode
van zoeken pas begint na het verlaten van de
school. Het is evenwel goed mogelijk dat bepaalde
groepen minder vlot uit de inactiviteit stromen,
maar wel een grotere kans hebben op onmiddellij-
ke tewerkstelling. Wij houden wel rekening met
deze selectie-effecten door in eerste instantie op
basis van een logistische regressie de kans op on-
middellijke tewerkstelling te schatten. Verder
wordt de kans op uitstroom uit de inactiviteit ge-
schat op basis van een Cox Proportional Hazards
model. Een voordeel van duuranalyse is dat gecen-
sureerde waarnemingen in de analyse kunnen wor-
den betrokken.

In het model wordt gecontroleerd voor een groot
aantal variabelen. Hierbij geven we een opsom-
ming van deze variabelen en het verwachte effect
op de uitstroomkans op basis van het uiteengezette
theoretisch model.
– Opleidingsniveau (+): hoe hoger het opleidings-

niveau, hoe meer jobaanbiedingen waarvoor de
schoolverlater in aanmerking komt en hoe hoger
het gemiddelde verwachte loon.

– Vrouw (–): zowel gewone als statistische discri-
minatie leidt tot minder jobaanbiedingen en een
lager gemiddeld verwacht loon. Anderzijds
wordt vaak geargumenteerd dat vrouwen vrije
tijd hoger waarderen omwille van de huishoude-
lijke taken, wat tot een hoger reservatieloon
leidt. We gaan er evenwel van uit dat dit effect
nog niet speelt bij het verlaten van de school.

– Geboren buiten België (–): zowel gewone als
statistische discriminatie leidt tot minder jobaan-
biedingen en een lager gemiddeld verwacht
loon.

– Diploma vader (?): een goede sociale achter-
grond gaat enerzijds gepaard met betere infor-
mele netwerken, waardoor het aantal jobaanbie-
dingen hoger ligt, maar anderzijds ook met min-
der liquiditeitsbeperkingen, wat leidt tot een ho-
ger reservatieloon.

– V/U ratio (+): hoogconjunctuur gaat gepaard
met meer jobaanbiedingen en een gemiddeld
hoger aangeboden loon.

– Zoeken vóór schoolverlaten (+): Een hogere
zoekintensiteit leidt tot meer jobaanbiedingen.
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– Info op school over zoeken naar werk (+): beter,
gerichter en vlotter zoeken leidt tot meer jobaan-
biedingen, een hoger gemiddeld loonaanbod en
lagere zoekkosten.

– Vakantie- of studentenjob (+): meer en betere
netwerken en werkervaring leiden tot meer en
betere jobaanbiedingen. Jongeren die tijdens hun
studies of in de vakantie gaan werken, waarderen
vrije tijd mogelijks lager of hebben meer liquidi-
teitsbeperkingen.

– Stage (+): meer en betere netwerken en werker-
varing leiden tot meer en betere jobaanbiedin-
gen.

Enkele resultaten

De resultaten van de empirische analyse stemmen
overeen met de meeste geformuleerde hypotheses.
Dit is een duidelijke bevestiging van de relevantie
van ons theoretisch model. Vrouwen en allochto-
nen hebben zowel een lagere kans op onmiddel-
lijke tewerkstelling als een lagere uitstroomkans,
terwijl het effect van sociale achtergrond niet een-
duidig is. Ook laaggeschoolden stromen trager uit

de inactiviteit. Anderzijds hebben jongeren die
reeds vóór het verlaten van het onderwijs beginnen
zoeken naar een job niet alleen een hogere kans op
onmiddellijke tewerkstelling, maar ook een signifi-
cant hogere uitstroomkans. Ook een hogere V/U
ratio en info op school over het zoeken naar werk
leidt tot een sneller intredeproces, maar in beide
gevallen is het effect niet significant tot op 5%. Ten
slotte hebben jongeren die tijdens hun studies als
jobstudent hebben gewerkt een significant hogere
uitstroomkans, terwijl stage in het kader van de ge-
volgde studies geen enkel effect heeft. Dit resultaat
relativeert het belang van tijdens de studies opge-
bouwde werkervaring en suggereert dat het snelle-
re intredeproces van jongeren met ervaring als
jobstudent eerder een gevolg is van hun lagere
voorkeur voor vrije tijd.

Alhoewel een hogere (lagere) uitstroomkans uit de
inactiviteit doorgaans ook gepaard gaat met een
hogere (lagere) kans op onmiddellijke tewerkstel-
ling, is dit niet steeds het geval. Dit selectie-effect
wordt duidelijk geïllustreerd aan de hand van fi-
guur 1. Deze figuur geeft voor schoolverlaters met
een verschillend scholingniveau de geschatte in-
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Figuur 1.
Geschatte percentages meer dan x maanden inactiviteit per opleidingsniveau*.

* Referentiepersoon is iemand met de gemiddelde steekproefwaarden voor de andere kenmerken.



en uitstroom weer. Daar waar meer dan 70% van de
schoolverlaters met een HOLT-diploma in de inac-
tiviteit stroomt, is dit voor schoolverlaters met en-
kel een diploma van de tweede graad slechts 58%.
De hoogst opgeleiden stromen evenwel beduidend
sneller uit de inactiviteit en na twee jaar heeft bijna
iedereen een job gevonden. Bij de lager opgelei-
den is op dat moment evenwel nog steeds 8 tot
10% inactief.

Andere belangrijke achtergrondvariabelen die de
duur van de intrede-inactiviteit bepalen zijn het ge-
slacht en de etnische achtergrond. Voor schoolver-
laters met een diploma van de derde graad hebben
we een aantal geschatte percentages berekend om
de invloed van deze variabelen te illustreren (cf. ta-
bel 1). Mannen hebben bijna tien procentpunten
(ppn) meer kans om onmiddellijk na de studies te
starten in hun eerste job. Bovendien stromen ze
ook vlugger uit de inactiviteit, waardoor vrouwen
na één jaar vijf tot acht ppn meer kans hebben om
nog steeds inactief te zijn. Het effect van de etni-
sche achtergrond is nog groter. Allochtonen heb-
ben in vergelijking met Belgen 13 à 14 ppn meer
kans op een periode van inactiviteit tussen het ver-
laten van het onderwijs en het begin van de eerste
job. In combinatie met een tragere uitstroom leidt
dit tot een 12 à 15 ppn hogere kans om meer dan
één jaar inactief te zijn.

Naast achtergrondkenmerken zoals scholingsni-
veau, geslacht of etnische achtergrond spelen
evenwel ook individuele gedragskenmerken een
belangrijke rol. Schoolverlaters die reeds vóór het

einde van het verlaten van de school op zoek gaan
hebben 17 ppn meer kans om onmiddellijk na hun
studies aan de slag te kunnen in hun eerste tewerk-
stelling. Door hun hogere zoekintensiteit hebben
ze bovendien vijf tot zeven ppn minder kans om
langer dan één jaar inactief te zijn. Ook jongeren
die hun studies combineerden met vakantiewerk of
werk als jobstudent kennen een vlotter intredepro-
ces. Dit uit zich vooral in een vluggere uitstroom uit
de inactiviteit. Deze jongeren hebben een 5 tot 7
ppn lagere kans om meer dan één jaar inactief te
blijven vooraleer te starten in een eerste job.
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1. Een uitgebreide beschrijving van de SONAR-data en deze

twee indicatoren is eveneens te vinden in: SONAR (2001),
‘Jongeren op zoek naar werk’, De arbeidsmarkt in Vlaan-
deren, 2001 (3), Steunpunt WAV.
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Tabel 1.
Geschatte percentages meer dan x maanden inactiviteit bij 3grSO*.

Geboren in
België

Niet geboren in
België

Zoeken vóór
schoolverlaten

Niet zoeken vóór
schoolverlaten

Man

(%)

Vrouw

(%)

Man

(%)

Vrouw

(%)

Jobstudent

(%)

Geen job-
student

(%)

Jobstudent

(%)

Geen job-
student

(%)

0 mnd 54 63 68 76 47 51 64 68

6 mnd 11 18 28 37 8 14 17 26

12 mnd 4 9 16 24 3 7 8 14

24 mnd 2 4 10 16 1 3 4 8

* Referentiepersoon: 3grSO en gemiddelde steekproefwaarden voor andere kenmerken


