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Een goede aansluiting tussen hoger onderwijs en 

arbeidsmarkt is van groot belang. Het succes van het 

onderwijs wordt (deels) afgemeten aan het welslagen 

van afgestudeerden bij het vinden van een baan. Employabi-

lity is een graadmeter voor het succes van een opleiding en 

instelling. Wat maakt van studenten succesvolle alumni die 

over de vaardigheden beschikken waarmee ze inzetbaar zijn 

op de werkvloer? Welke vaardigheden verwachten werk-

gevers? En vooral: in hoeverre laten hoger onderwijsinstel-

lingen zich beïnvloeden door werkgevers bij het vaststellen 

van het curriculum? Wie bepaalt welke competenties en 

vaardigheden bijgebracht moeten worden?

Van onderwijs naar werk
Bij het aannemen van jonge mensen kijken werkgevers naar 

het genoten onderwijs en de behaalde resultaten. Het niveau 

van het onderwijs, de kwaliteit ervan en de academische 

prestaties van de kandidaat zijn graadmeters voor veronder-

stelde intelligentie, verworven vaardigheden en opgedane 

kennis. Een studieperiode in het buitenland wordt, zo wordt 

algemeen aangenomen, is bij de sollicitatie een pre. Over de 

grens leren studenten precies die vaardigheden die werkge-

vers vaak noemen (zie kader). 

Kaleen Robinson, Vice President Human Resources Outsour-

cing bij AON Hewitt stelt dat internationale studie en stage-

ervaring geen must is om aangenomen te worden. Maar wel 

dat kandidaten die het meest opvallen tijdens de selectie 

en vooral nadat ze zijn aangenomen, degenen zijn met een 

internationale mindset en interculturele sensitiviteit. Je 

hebt begrip nodig voor andere culturen om te begrijpen hoe 

mensen vanuit verschillende perspectieven een bijdrage 

kunnen leveren. David Hulsenbek, HR Director bij Accen-

ture in Nederland voegt daar nog wat aan toe. “Niet iedere 

buitenlandervaring is hetzelfde. Wij zoeken mensen die 

ons kunnen vertellen wat ze geleerd hebben en hoe ze als 

persoon gegroeid zijn. Een studieperiode in het buitenland 

betekent voor ons dat iemand zelfstandig is, nieuwsgierig is, 

ambitieus en volwassen. Maar dan moet je tijdens een sol-

licitatie gesprek wel kunnen laten zien welke vaardigheden 

je geleerd hebt en hoe deze vaardigheden jou gaan helpen 

tijdens je werk voor ons.” 

erVaringen omzetten in Vaardigheden
Juist het omzetten van ervaringen in vaardigheden is een 

onderdeel waar hoger onderwijsinstellingen het verschil 

kunnen maken als het gaat om de employability van hun 

afgestudeerden. In de WO Monitor 2013 krijgt de voorberei-

ding op de actuele beroepspraktijk een schamele 6-. Ander 

onderzoek laat zien dat 87% van de afgestudeerden graag 

meer loopbaanadvies gehad zouden willen hebben. 

Werkgevers maken zich met name zorgen over deze work-

ready-skills. Beth Jenkins, UK & NL Recruitment Marketing 

Advisor voor Shell, vindt vooral het niveau van de vaardig-

heden een probleem. Zij geeft aan dat recent afgestudeer-

den, meer dan andere werkzoekenden, in hun CV te weinig 

kwantificeerbare indicatoren opnemen. Terwijl de selectie 

Hoger onderwijs staat in de schijnwerpers. Onze economie heeft een grote behoefte aan talent 
Maar levert het onderwijs ook echt de mensen waar behoefte aan is op de arbeidsmarkt? Wie 
bepaalt welke competenties belangrijk zijn? En wat verwachten werkgevers van het hoger onder-
wijs? 

De vraag naar talent

Employability als een graadmeter
Door nannette ripmeester

Arbeids-
markt

top skills required to get hired:

Teamwork in a diverse team
Communication skills in a culturally diverse environment
Computer and technical literacy
Flexibility to adapt
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daar juist op is gericht. Vakkennis is maar een deel van 

de selectie, de zogenaamde soft skills zijn minstens even 

belangrijk meent David Hulsenbek. “We kunnen mensen tij-

dens hun werk verder opleiden met de benodigde vakinhou-

delijke kennis, maar dat lukt alleen als ze de juiste instel-

ling hebben. Daarom zoeken we naar mensen die ambitie 

hebben, interesse om nieuwe dingen te leren, flexibel zijn en 

willen groeien. Maar deze focus op vaardigheden neemt niet 

weg dat een finance student wel gewoon een balans moet 

kunnen lezen.” 

Als bijna de helft van de afgestudeerden (46%) aangeeft 

dat ze zich niet voorbereid voelen op de volgende stap na 

afstuderen , dan is hier nog een wereld te winnen. Zeker als 

je daarbij optelt dat volgens een Gallup survey onder 30.000 

afgestudeerden in de Verenigde Staten, mensen 2.6 keer 

meer betrokken zijn bij hun werk als de hoger onderwijsin-

stelling ze goed voorbereid heeft op het leven na afstuderen.

Ook Nicole Bueters, Head Talent Acquisition bij Philips, geeft 

aan dat ze op zoek zijn naar afgestudeerden die in staat zijn 

om te laten zien hoe ze kunnen bijdragen aan de organisatie. 

“Onze wereld is constant in beweging en we hebben mensen 

nodig die om kunnen gaan met verandering en op zoek blij-

ven naar innovatie.” Caroline Scheepmaker, Manager van het 

Career Centre van de TU Delft ziet juist hier een toegevoegde 

waarde voor de universiteit: “Met loopbaanadvies kunnen we 

studenten ondersteunen om zichzelf te leren presenteren 

richting de arbeidsmarkt”.

wie bepaalt
Maar hoe train je de genoemde vaardigheden en wie bepaalt 

welke vaardigheden geleerd moeten worden? Moet het hoger 

onderwijs beter luisteren naar wat werkgevers willen? Werk-

gevers zijn hier heel duidelijk over. Ze willen graag meeden-

ken en meepraatten en zelfs mee lesgeven door bijvoorbeeld 

gastcolleges te geven; maar de verantwoordelijkheid voor de 

curricula ligt bij het onderwijsveld. 

Philips heeft in Nederland jaarlijks bijna 700 stageplaatsen 

beschikbaar om de connectie tussen onderwijs en arbeids-

markt te ondersteunen. Maar dit bedrijf ziet geen rol voor 

zichzelf weggelegd bij het bepalen welke vaardigheden 

geleerd moeten worden. 

Christian Schultz, Global Head of University Relations bij 

Siemens in Duitsland, verwoordde het onlangs op een 

congres in Londen heel krachtig: “Sommige universiteiten 

denken dat het niet hun taak is om studenten voor te berei-

den op een baan, maar dat die verantwoordelijkheid bij de 

bedrijven zelf ligt. Wij zijn het hier totaal niet mee eens.”

De conclusie is dat de hoger onderwijsinstellingen bepalen. 

Wel  doen ze er goed aan om hun oor te luisteren te leggen 

bij werkgevers en de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt 

goed te monitoren. Employability is de graadmeter voor 

de door de samenleving gevraagde return on investment. 

Loopbaansucces leidt tot tevreden alumni en dat heeft weer 

effect op de instroom van nieuwe studenten. 

Of daarmee de loopbaankeuze door arbeidsmarktperspectie-

ven bepaald moet worden is weer een ander verhaal.

Nannette Ripmeester is directeur Expertise in 

Labour Mobility BV
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