Studie informatica = gegarandeerd een baan
Jonge pasafgestudeerde
informatici zitten gebakken,
zo lijkt het.
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Informatica is het vakgebied
dat relatief de meeste
werkenden aflevert aan de
arbeidsmarkt. Zo'n 96% van
de hoogopgeleiden van 25
tot 35 jaar die een IT-studie
heeft afgerond heeft een
baan.
Geen enkel ander vakgebied wist zo'n goed resultaat neer te zetten, blijkt uit recente cijfers van
het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Overigens is hierbij alleen gekeken naar
opleidingen op hbo- en wo-niveau; de MBO-ICT-opleidingen zijn buiten beschouwing gelaten.

Arbeidsmarkt voor IT’ers naar kookpunt
Van alle hbo'ers en universitair geschoolden tussen de 25 en 35 jaar heeft 93 procent een baan.
Hoogopgeleiden met een technische opleiding zijn vrijwel helemaal verzekerd van werk als
werknemer of zelfstandige. Het hoogst is het aandeel werkende hoogopgeleiden met een
opleiding in de informatica (96 procent), gevolgd door techniek en de bouwkunde (95 procent).
Het laagste aandeel werkende hoogopgeleiden is in de vakgebieden journalistiek,
maatschappijwetenschappen, talen en geschiedenis (allen 91 procent).
Iets meer dan driekwart van de hoogopgeleiden van 25 tot 35 jaar heeft een baan op het
hoogste beroepsniveau dat het CBS hanteert (niveau 4), maar het aantal hoogopgeleiden in
banen op het beroepsniveau daar net onder (niveau 3), eigenlijk bestemd voor middelbaar
opgeleiden, groeit het hardst. Er is dus in toenemende mate sprake van verdringing. Pas
afgestudeerde ICT'ers vinden overigens wel bijna allemaal een baan op niveau.

Aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt
Het aandeel hoogopgeleiden met een baan in een beroep dat aansluit bij het gevolgde
onderwijs verschilt per richting. Van de technisch-geschoolden is ongeveer de helft werkzaam in
een technisch- of ICT-beroep. Zij komen dus ook nog relatief vaak in andere beroepen terecht.

Zo'n 17% van de pasafgestudeerde informatici is werkzaam in de categorie 'Overig', 12% vindt
een baan in de categorie 'bedrijf en administratie', 5% wordt manager, nog eens 5% vindt een
baan in de handel en net zo'n groot aandeel belandt in het onderwijs. 'Zorg & Welzijn' is goed
voor 3%, 'Creativiteit en talen 'voor 2% en 'Openbaar bestuur' voor 1%.
Van de afgestudeerden van 25 tot 35 jaar met een zorgopleiding is 65 procent werkzaam in een
zorgberoep, meer dan 60 procent van de personen met een pedagogische opleiding is
werkzaam in een pedagogisch beroep. Er zijn ook opleidingen die minder sterk gerelateerd zijn
aan een specifieke beroepsklasse. Dat geldt onder meer voor opleidingen in talen, journalistiek
en gedrag en maatschappij. Pasafgestudeerden in deze richtingen werken in uiteenlopende
beroepen, zoals commerciële en creatieve beroepen.

Meer hoogopgeleiden in alle beroepsklassen
Overigens is het aantal hoogopgeleide jongeren in ons land de laatste jaren toegenomen, net als
het aandeel hoogopgeleide werkenden in de gehele beroepsbevolking. Dat is terug te zien in
alle beroepsklassen, dus ook in de ICT. Al is de toename in de ICT niet zo sterk als bij
bedrijfseconomische of commerciële beroepen: in 2003 had 29 procent van de mensen
werkzaam in dit segment - waaronder boekhouders, secretaresses en accountants - een hbo- of
wo-diploma en in 2016 was dat al 44 procent.
De komende tijd blijft de concurrentie op de IT-arbeidsmarkt moordend. Een enorme uitdaging
voor werkgevers en HR-professionals, want een tekort aan IT’ers bedreigt steeds vaker het
bedrijfsresultaat.
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