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1 Inleiding 

Voorliggend rapport heeft betrekking op een onderzoek naar de analyse van Human Capital 

stromen in de Topsector Chemie. In de Human Capital agenda’s geven de topsectoren aan 

hoe vraag en aanbod van goedgeschoolde arbeidskrachten zich de komende jaren ontwikkelt 

en hoe de aansluiting van vraag en aanbod eventueel verbeterd kan worden. Dit onderzoek 

staat in dienst van deze Human Capital Agenda en poogt te duiden hoe de feitelijke stromen 

van onderwijs naar arbeidsmarkt in de chemie verlopen en welke aangrijpingspunten dit 

oplevert voor deze Human Capital Agenda. Hieronder staan we kort stil bij de context en 

voorgeschiedenis van dit onderzoek, de onderzoeksaanpak en de opbouw van het rapport. 

1.1 Aanleiding van de Human Capital Agenda’s voor topsectoren 

In 2010 kondigt het Kabinet in het Regeerakkoord een nieuwe koers aan ten aanzien van 

het bedrijvenbeleid in Nederland. In februari 2011 wordt het nieuwe bedrijvenbeleid verder 

toegelicht in de bedrijfslevenbrief ‘Naar de Top’.1 Om tot de top 5 van kenniseconomieën te 

behoren zet het nieuwe beleid in op:  

 een meer sectorale aanpak;  

 meer gezamenlijke programmering in samenspraak met het bedrijfsleven (vraagstu-

ring); 

 minder specifieke subsidies, maar meer generieke lastenverlichting;  

 en meer ruimte voor ondernemers (verminderen regeldruk, inrichting Innovatie-

fonds, lagere lasten voor bedrijven, één loket voor bedrijven, belonen valorisatie-

inspanningen, gunstige ruimtelijke condities voor bedrijven, benutting ICT).  

1.1.1 Topsectoren 

Gekozen wordt voor het inrichten van topsectoren. Nederland kan op deze manier zijn unieke 

internationale onderscheidende sterktes beter benutten. De topsectoren kenmerken zich 

door een sterke markt- en exportpositie, een stevige kennisintensiteit en een intensieve 

samenwerking tussen ondernemers en kennisinstellingen. Daarnaast hebben de topsectoren 

potentie om een innovatieve bijdrage aan maatschappelijke uitdagingen te leveren. De vol-

gende negen topsectoren worden aangewezen: Agri-Food, Tuinbouw en Uitgangsmaterialen, 

High Tech Materialen en Systemen, Energie, Logistiek, Creatieve Industrie, Life-sciences, 

Chemie en Water.  

Er wordt waarde gehecht om per sector specifieke knelpunten en kansen te identificeren, 

omdat algemeen overheidsbeleid (bijv. op gebied van onderwijs of zorg) heel verschillend 

kan uitwerken op sectoren. In de nieuwe aanpak wordt het opstellen van sectorale actie-

agenda’s daarom nadrukkelijk gedaan in samenspraak met een Topteam. Dit team bestaat 

uit een wetenschapper, een topambtenaar, een innovatieve mkb’er en een boegbeeld uit de 

sector. 

Op de overheidsbegroting komt circa €1,5 miljard beschikbaar voor de topsectoren. De Top-

teams kunnen voorstellen indienen om deze middelen zo effectief en doelmatig mogelijk te 

besteden. De plannen worden vervolgens vastgelegd in zogenaamde Innovatiecontracten: 

dit zijn concrete roadmaps voor onderzoek & innovatie over de hele keten. Samenwerking 

tussen overheid, kennisinstellingen en bedrijfsleven (binnen de Topconsortia voor Kennis en 

Innovatie, de zogenaamde TKI’s) staat daarin centraal. Elk innovatiecontract bevat een mix 

                                                

1 Kamerbrief: Naar de top: de hoofdlijnen van het nieuwe bedrijfslevenbeleid, 4 februari 2011 
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van maatregelen op de volgende gebieden: fundamenteel onderzoek (‘kennis’), toegepast 

onderzoek (‘kunde’) en valorisatie (‘kassa’). De innovatiecontracten zijn op 2 april 2012 on-

dertekend door de deelnemende partijen. Het gaat niet om juridisch bindende contracten, 

maar om afspraken waarin partijen hun commitment ten aanzien van de kennis- en innova-

tieagenda’s vastleggen. De innovatiecontracten worden gezamenlijk met een 

uitvoeringsbrief aan de Tweede Kamer aangeboden.2  

1.1.2 Human Capital in de topsectoren 

Naast de innovatiecontracten worden er per topsector ook HCA’s opgesteld met als doel:3  

 het verbeteren van de aansluiting - kwalitatief en kwantitatief - tussen onderwijs en 

bedrijfsleven ten behoeve van de topsectorenagenda’s; 

 het vergroten van de aantrekkingskracht van de sector op werknemers door het 

verbeteren van het beroepsperspectief. 

In de verschillende HCA’s geven de topsectoren aan hoe vraag en aanbod van goedge-

schoolde arbeidskrachten zich de komende jaren ontwikkelen en hoe de aansluiting van 

vraag en aanbod eventueel verbeterd kan worden. Het gaat dan niet alleen om de kwantita-

tieve match, maar ook om inhoudelijke veranderingen in beroepen en sectoren die hun 

weerslag kunnen hebben op eisen aan (bij)scholing. 

Zo wordt er door de topsectoren ingezet op het versterken van de samenwerking tussen 

onderwijs en bedrijfsleven. Dit gebeurt onder andere door het inrichten van Centres of ex-

pertise (in het hbo) en Centra voor innovatief vakmanschap (in het mbo). De centra geven 

concreet vorm aan innovatieve nieuwe vormen van onderwijs en opleiden. Elk centrum heeft 

de opdracht om “waarde te creëren voor het onderwijs, het onderzoek en het werkveld van 

bedrijven ofwel: meer en betere studenten; waardevol toegepast onderzoek en vraaggericht 

opleiden en voorzien in om-, bij- en nascholing”. Na vier jaar moet elk centrum zelfvoorzie-

nend zijn. In januari 2016 zijn er ruim 99 samenwerkingsverbanden operationeel door heel 

Nederland.4, waarvan er 84 aan een of meerdere topsectoren verbonden zijn5.  

1.1.3 Human Capital Agenda Chemie 

De Chemie-agenda berust op het verbeteren van de aansluiting tussen onderwijs en de che-

mische industrie en het vergroten van de aantrekkingskracht van de chemische sector. De 

HCA bouwt voort op de Roadmap Human Capital Chemie (RHCC, 2008-2012) en het doel is 

helder: evenwicht bereiken tussen vraag en aanbod van goed opgeleid personeel. 

De topsector heeft hierin in 2012 de kwantitatieve als kwalitatieve behoefte geïnventari-

seerd. Gebaseerd op een prognose 2012-2020, zou de sector behoefte hebben aan een 

toename van ca. 1000 afgestudeerden op mbo-niveau per jaar en van ca. 600 op hbo/wo-

niveau per jaar om te voorzien in de vraag als gevolg van pensionering, vervanging en uit-

breiding. Naar schatting zal ca. 50% van de behoefte op hbo/wo-niveau worden opgevuld 

door buitenlands talent. De vraag van de chemische sector op hbo/wo niveau uit de ‘lokale’ 

markt is dan ca. 300 mensen per jaar. Kwalitatief gezien dreigt er, door de versnelde ont-

wikkelingen in de industrie en een niet navenant meegegroeide samenwerking en 

uitwisseling tussen industrie en onderwijs, een kloof te ontstaan tussen aangeleerde en ge-

vraagde vaardigheden.  

                                                

2 Kamerbrief: Bedrijvenbeleid in Uitvoering, 2 april 2012 

3 http://www.hcatopsectoren.nl/human-capital-agenda-s.html 

4 http://www.publiekprivaatsamenwerken.nl/instellingen 

5 Data afkomstig uit de administratie van Platform Beta Techniek (januari 2016) 

http://www.publiekprivaatsamenwerken.nl/instellingen
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In het kader van o.a. de RHCC, het Sectorplan Natuur- en scheikunde (SNS), Sectorinves-

teringsplan mbo 2011-2016, zijn al veel activiteiten ondernomen. De voorgestelde 

activiteiten bouwen hierop voort.  

De topsector Chemie heeft voor de periode 2015-2016 een nieuwe HCA opgesteld.6 Deze 

nieuwe HCA heeft de vorm van een roadmap die gedurende de looptijd op detailniveau zal 

worden vormgegeven. De voorgestelde activiteiten zijn een logisch vervolg op eerdere HCA’s 

van de Topsector Chemie, met verdere uitbouw en doorontwikkeling. Er zijn vier werkgebie-

den benoemd:  

 Stimulering instroom van chemie-opleidingen en uitstroom naar bedrijven: de ver-

hoging van de uitstroom naar het bedrijfsleven is een accentverschuiving t.o.v. 

eerder HCA’s. 

 Stimuleren excellentie in het hoger onderwijs: voortzetting beurzenprogramma’s en 

verhogen synergie tussen alle programma’s. 

 Creatie en versterking van het CIV/CoE chemie netwerk: witte vlekken analyse van 

de huidige CIV’s/ CoE’s als basis voor een nieuwe landelijke visie voor de chemie. 

 Update onderzoek arbeidsmarkt en opleidingscapaciteit: voor een up-to-date beeld 

van de vraag. 

Met betrekking tot het eerste en laatste werkgebied is er vanuit de topsector behoefte ont-

staan aan een versterking van de huidige kennispositie op het gebied van onderwijs-

arbeidsmarkt stromen in de chemie. In onderhavig onderzoek wordt data uit secundaire 

bestanden (hoofdzakelijk landelijke registerdata) ingezet om dergelijke inzichten te onttrek-

ken. Dit dient als input voor de HCA Chemie 2017-2019. 

1.2 Geraadpleegde bronnen 

Om beter inzicht te krijgen in de aansluiting van onderwijs naar arbeidsmarkt onderzoeken 

we studentstromen naar de arbeidsmarkt zoveel mogelijk aan de hand van feitelijke infor-

matie over gediplomeerden in het beroepsonderwijs (mbo) en hoger onderwijs (hbo, wo), 

aangevuld met vacaturedata en gegevens van de S-BB (specifiek voor mbo) die hun mede-

werking aan dit onderzoek hebben verleend. Dit is mogelijk, omdat (veel) gegevens over 

zowel het onderwijs als de arbeidsmarkt op een betrouwbare en bijna volledige wijze gead-

ministreerd worden. Door rechtstreeks op deze databestanden analyses uit te voeren kan, 

zonder primair7 data te verzamelen inzicht verkregen worden in de relatie onderwijs-arbeids-

markt. 

1.2.1 Bronnen onderwijsdata 

Onderwijsgegevens worden bijgehouden in het Centraal Register dat door de Dienst Uitvoe-

ring Onderwijs (DUO) wordt beheerd. In dit zogenaamde 1-cijferbestand staan alle 

inschrijvingen en gediplomeerden van studenten in het middelbaar beroeps onderwijs (MBO) 

en hoger onderwijs (HBO, WO Bachelor en WO Master). Dit bestand wordt zelfstandig ge-

bruikt om de totale studentenstromen in van chemie-studenten en niet-chemiestudenten in 

kaart te brengen. De gegevens van DUO kunnen ook worden gekoppeld met andere bronnen. 

Dat gebeurt in de micro-data omgeving van het CBS. Ten behoeve van de analyses in hoofd-

stuk 2 wordt gewerkt met directe uittreksels.  

                                                

6 Human Capital Agenda van de topsector Chemie (2015). Onderwijs en Bedrijfsleven, Samen Sterk. 

Roadmap 2015-2016. 

7 Zoals het versturen van enquêtes of het houden van interviews. 
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Figuur 1. Bron onderwijsanalyses 

1.2.2 Bronnen arbeidsmarktdata 

Feitelijke gegevens over banen en uitkeringen van alle personen in Nederland kunnen wor-

den onttrokken vanuit het Sociaal Statistisch Bestand dat in beheer is van het CBS. In dit 

bestand zijn meerdere registraties opgenomen vanuit onder andere UWV, belastingdienst en 

ABR.  

De Samenwerkingsorganisatie beroepsonderwijs Bedrijfsleven (S-BB) brengt in het kader 

van het onderzoek ‘Kans op werk’ in kaart wat de kans op werk is per kwalificatie in het 

MBO. De resultaten hiervan publiceren zij (deels) online8.  Het S-BB heeft door het beschik-

baar stellen van (ruwe) onderzoeksgegevens medewerking verleend aan deze studie. In het 

bijzonder gaat het hierin om een subset van een enquête onder leerbedrijven die werkne-

mers in dienst hebben met een CREBO die onder onze chemie-afbakening in het Mbo vallen.  

De gegevens van CBS geven weliswaar een indicatief beeld van de stroom van onderwijs 

naar arbeidsmarkt sectoren; het bevat geen informatie omtrent de (kwantitatieve en kwali-

tatieve) ontwikkeling van de arbeidsmarktvraag in de chemiesector. Hier biedt een integrale 

vacaturedatabank uitkomst. Jobfeed bevat het grote merendeel van alle vacatures die wor-

den uitgezet in de afgelopen 5 jaar. Deze vacatures zijn gemetadateerd op kenmerken als 

opleidingsniveau, SBI, jaren werkervaring, etc.  

 

Figuur 2. Bronnen arbeidsmarktanalyses 

1.2.3 Bron voor verbinden van gediplomeerden aan arbeidsmarktstatus 

Door het verbinden van de verschillende registraties, waaronder die van de UWV, DUO en 

de belastingdienst in de omgeving van het CBS kunnen onderwijs-arbeidsmarktanalyses 

worden gemaakt. Hierdoor kan Dialogic de gegevens van met name belastingdienst koppelen 

                                                

8 https://www.s-bb.nl/feiten-en-cijfers/kans-op-werk 

Onderwijs

Chemie Niet chemie

Beroepsbevolking (naar sector)

Chemie Niet Chemie

Arbeidsmarkt

Vacatures
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aan het 1cijferbestand van DUO, waarmee inzichtelijk kan worden gemaakt hoe de stroom 

van onderwijs naar de arbeidsmarkt (voor chemici) verloopt9,10.  

Deze koppeling vindt plaats in de beveiligde microdata omgeving van het CBS. Zie onder-

staand figuur voor een rudimentaire weergave van de gebruikte tabellen in deze omgeving. 

Een meer gedetailleerde uitwerking van de velden in deze tabellen / filters en volgordelijk-

heid van analyse wordt omwille van leesbaarheid van het rapport op deze plek niet verder 

gegeven.   

 

Figuur 3. Bronnen voor onderwijs-arbeidsmarktanalyses 

Een goede indicator voor de aansluiting onderwijs naar arbeidsmarkt zou zijn de combinatie 

beroep-sector zijn na het afstuderen. Helaas zijn beroepen (met uitzondering van de vaca-

ture-analyses) niet opgenomen in voornoemde registraties. De koppeling wordt dus gemaakt 

op sectoren, hetgeen impliciet een afbakening van ‘chemie-sectoren’ met zich meebrengt. 

We hebben er voor gekozen (met name relevant in hoofdstuk 3 en 4) om de volgende ‘schil-

len’ van chemie-sectoren in de analyses te onderscheiden:11 

- Schil 1: Topsector Chemie SBI 20: Vervaardiging van chemische producten en 

SBI 22:: Vervaardiging van producten van kunstof en rubber; 

                                                

9 CBS heeft enkel toegang tot de Nederlandse systemen. Studenten die bijv. na hun studie een baan 

vinden in het buitenland zijn niet opgenomen in de databank. 

10 Vanzelfsprekend zijn deze gegevens geanonimiseerd en mogen analyses op persoonsniveau niet ex-

tern worden gepubliceerd. Geaggregeerde stromen van studenten op basis van deze microdata kunnen 

wel worden gegeneerd. 

11 Zie Tabel 25 voor een overzicht van de Standaard Bedrijfs Indeling (SBI’s) van alle schillen. 
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RINPERSOON + 
RINPERSOONS

RINPERSOON + 
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RINPERSOON + 
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- Schil 2: Chemie aanpalend (SBI 19: Vervaardiging van cokesovenproducten en 

aardolieverwerking en SBI 21: vervaardiging van farmeutische grondstoffen en pro-

ducten); 

De eerste twee schillen samen worden verder in dit rapport gehanteerd als chemiesec-

toren of chemische sectoren.  

- Schil 3: Chemie-breed (een verzameling van een aantal economische sectoren die 

raken aan de chemie). In deze schil is ook: “Onderwijs” opgenomen. Dit betreft 

werknemers die een arbeidsbetrekking hebben bij een onderwijsinstelling (bijvoor-

beeld docent, PhD’er aan een universiteit of ondersteunend (wetenschappelijk) 

personeel, etc.) 

- Schil 4: Overig (Overige economische sectoren) 

1.3 Doelstelling en onderzoeksvragen 

1.3.1 Doelstelling en onderzoeksvragen 

De topsector chemie wil meer grip krijgen op de ontwikkeling van human capital binnen haar 

eigen sector om zodoende activiteiten met meer of minder prioriteit te agenderen in de che-

miesector. Geprojecteerd op de behoeftes van de topsector, kunnen met de bronnen 

beschreven in paragraaf 1.2 de volgende onderzoeksvragen worden beantwoord. 

 

Figuur 4. Onderzoeksvragen 

1) Hoe ziet de ‘human capital pipeline’ eruit voor de chemiesector als we kijken naar 

instroom en gediplomeerden in het bekostigde chemie-gerelateerde12 onderwijs op 

mbo, hbo en wo-niveau?  

 

2) Hoe verloopt de doorstroom van chemie-opleidingen op mbo, hbo en wo-niveau naar 

de arbeidsmarkt (voor chemici)?  

                                                

12 Voor afbakening van opleidingen heeft afstemming plaatsgevonden met de stuurgroep (zie bijlage I). 

2a 2b

6

Beroepsbevolking (naar sector)

Onderwijs

Chemie Niet chemie

Chemie Niet Chemie

1

2c

4

Vacatures

Arbeidsmarkt

Buitenland Onbekend

2d

5

3ab
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a. In welke sectoren komt men terecht op de arbeidsmarkt? Hoeveel procent 

van de afgestudeerde chemici13 komt in ‘chemische’ sectoren terecht?14  

b. Naar welke overige sectoren stromen afgestudeerde Chemici uit? 

c. Welk deel van de chemie gediplomeerden migreert naar het buitenland? 

d. Van welk deel van de chemie gediplomeerden hebben we geen informatie 

meer van hun arbeidsmarktpositie? 

 

3) Hoe verloopt de doorstroom van niet-chemie opleidingen op mbo, hbo en wo-niveau 

naar de arbeidsmarkt voor chemici?  

a. Welke niet chemische opleidingen leveren toe aan de chemiesectoren?  

b. In welke sectoren komt men terecht op de arbeidsmarkt voor chemici? 

 

4) Hoe ziet de arbeidsmarkt voor werknemers in de chemiesectoren eruit? Wat is het 

gemiddelde salaris? Hoeveel bedrijven en werknemers telt de chemie-sector? 

 

5) Wat is de mobiliteit van personeel tussen, van en naar chemiesectoren?  

 

6) Wat is de ontwikkeling per beroepsgroep binnen de chemiesectoren (SBI 19-22)? Is 

de vraag naar bepaalde beroepen in deze sectoren (relatief) gegroeid of gedaald?  

 

7) Wat is de match tussen gediplomeerde uitstroom naar de arbeidsmarkt in relatie tot 

de vervangingsvraag voor de komende jaren? 

Gelet op de signatuur van bovenstaande onderzoeksvragen kan worden opgemaakt dat 

sprake is van een tamelijk exploratieve vraagstelling, zonder a priori vastomlijnde hypothe-

ses. Het onderzoek beoogt dan ook primair om de algemene informatiepositie van de 

topsector chemie te verbeteren teneinde al dan niet tot gerichte aanscherping / bijstelling 

van de HCA te komen. 

We hebben gedurende het onderzoek een aantal reflectiemomenten gehad in het panel (zie 

Bijlage 1) die tot accentverschillen hebben geleid in mate van diepgang van de verschillende 

onderzoeksvragen. Zo heeft de eerste onderzoeksvraag bijvoorbeeld relatief veel gewicht 

gekregen in het onderzoek.  

1.4 Leeswijzer 

In de volgende hoofdstukken behandelen we de analyses van voornoemde onderzoeksvra-

gen. We gebruiken Figuur 4 daarbij als kapstok om de resultaten te beschrijven. In Hoofdstuk 

2 komen de onderwijs-analyses aan de orde die zicht geven op de ‘human capital pipeline’ 

vanuit het bekostigd onderwijs (onderzoeksvraag 1), waarna we in Hoofdstuk 3 de stromen 

vanuit het onderwijs naar de arbeidsmarkt voor chemici (onderzoeksvragen 2-3) voor che-

mici centraal zetten. Hoofdstuk 4 gaat vervolgens in op analyses vanuit het perspectief van 

chemiesectoren (onderzoeksvragen 4-6). In het afsluitende vijfde hoofdstuk worden de be-

langrijkste conclusies opgetekend.  

                                                

13 We gaan hier uit van een cohort chemie gediplomeerden op mbo, hbo en wo niveau die niet meer als 

student staan ingeschreven in het jaar na hun diploma. Opstromers nemen we dus pas mee als ze 

geen vervolgstudie meer volgen. Daarnaast nemen we alle gediplomeerden mee die tenminste 1 van 

de afgebakende chemie-opleidingen hebben gevolgd.  

14 We onderscheiden hierin SBI 20 en SBI 22 als topsector Chemie in ‘Schil 1’. SBI 19 en 21 worden als 

tweede schil toegevoegd. Deze vier sectoren samen (19-22) worden in dit rapport beschouwd als 

‘chemie-sectoren’ of ‘chemische sectoren’. 
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2 Human capital pipeline vanuit be-

kostigd chemie-onderwijs 

Het bekostigde onderwijs is de dominante leverancier van nieuwe aanwas van vakmensen 

en professionals voor de chemiesector. In dit hoofdstuk kijken we naar de ontwikkelingen 

omtrent instroom en gediplomeerden per opleidingsniveau in de chemiesector. Voor de af-

bakening van chemie-opleidingen verwijzen we naar Bijlage I.  

 

Figuur 5. Onderwerpen in hoofdstuk 2 

Er zijn vele mogelijkheden in de berekeningswijze van instroom- en gediplomeerdencijfers. 

Het belangrijkste uitgangspunt in onderstaande analyses is om het aantal dubbeltellingen 

tot het minimum te beperken en tegelijkertijd te voorkomen dat we relevante instroom en 

gediplomeerden missen in de overzichten.  

2.1 Instroom in bekostigd chemie onderwijs 

Voor de totstandkoming van de instroomcijfers in het Mbo is meegenomen: 

1. Alleen instroom aan bekostigde15 onderwijsinstellingen; 

2. Zowel MBO BOL als BBL instroom; alleen in paragraaf 2.2.4 worden deze vormen 

uitgesplitst voor instroom in de chemie; 

3. Historische kwalificaties die niet meer bestaan, maar binnen de tijdspanne 2005-

2016 wel chemie-relevante instroom leverden (b.v. vakfunc. laboratoriumtechniek);  

4. Zowel de directe (instroom vanuit een Vmbo-diploma) als indirecte instroom (bij-

voorbeeld vanuit een tussenjaar); 

5. Doorstroom van lagere Mbo-niveaus is niet meegenomen, aangezien dit aanzienlijke 

dubbeltellingen zou opleveren. Wel maken we in sommige paragrafen (b.v. 2.2.5) 

een expliciete uitsplitsing en analyse naar directe instroom en opstroom. Ook in het 

Hbo en Wo zijn dergelijke analyses opgenomen. 

Voor instroom in het Hoger Onderwijs (hbo + wo) zijn de volgende keuzes gemaakt: 

6. Enkel instroom aan bekostigde onderwijsinstellingen is meegenomen; 

7. Er is gewerkt met de ‘actuele equivalent’ van de betreffende chemie-opleidingen; 

8. Historische opleidingen die niet meer bestaan, maar tussen 2005-2016 wel chemie-

relevante instroom leverden (b.v. m scheikundige technologie) zijn meegenomen;  

9. Er is een onderscheid gemaakt tussen Hbo (inclusief hbo-master), Wo-bachelor en 

Wo-master instroom via een filter op het Verblijfsjaar in type Hoger onderwijs (ba-

chelor, master, oude doctoraal opleidingen) binnen Soort hoger onderwijs (hbo en 

                                                

15 Met bekostigde instellingen en opleidingen doelen we op instellingen/opleidingen die worden gefinan-

cierd vanuit de Rijksoverheid. Particulier onderwijs (NTI, LOI, etc.) valt hier niet onder. 

Onderwijs

Chemie Niet chemie
1
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wo). Enkel studenten die nieuw zijn in een type hoger onderwijs, binnen soort hoger 

onderwijs worden dus meegenomen. Dit betekent dus dat studenten niet worden 

dubbelgeteld als ze van de ene bachelor naar de andere bachelor doorstromen, maar 

wel twee keer apart worden meegenomen als ze na hun wo-bachelor doorstromen 

naar een wo-master opleiding.  

In Figuur 6 is de absolute instroom in chemie-opleidingen weergegeven voor de periode 

2005-2006 tot en met 2015-2016; Figuur 7 illustreert de geïndexeerde versie van de in-

stroom (2005=100). Ook zijn in dit figuur de landelijke instroomontwikkelingen zichtbaar. 

 

Figuur 6. Absolute instroom studenten in bekostigd chemie-onderwijs 2005-2015, per opleidingsniveau, 

bron: DUO 

 

Figuur 7. Instroom (index 2005/2006 = 100) in bekostigd chemie-onderwijs 2005-2015, per opleidings-

niveau, Bron: DUO 

Uit de figuren tekent zich overall een geleidelijke groei af in de instroom voor chemie oplei-

dingen met uitzondering van het Mbo. De grote piek in 2009/2010 wordt echter bijna in het 
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geheel veroorzaakt door een Niveau 1 opleiding: assistent operator (zie toelichting in para-

graaf 2.2.2) Los van deze ontwikkeling is sprake van een daling van het aantal Mbo-

instromers in de chemie.  Relatief gezien groeit de instroom in chemie-opleidingen op alle 

niveaus sterker dan het landelijk gemiddelde. Bij het Mbo is sprake van een daling, maar de 

landelijke dalende trend is hier sterker. Bij interpretatie van instroomontwikkeling in de mas-

terfase speelt mee dat in 2005 nog niet overal de Wo-master was ingevoerd, waardoor zowel 

de absolute als de relatieve toename in perspectief moet worden geplaatst.  

Een andere interessante constatering die sterk samenhangt met vooral de toename van in-

stroom in hbo en wo is dat het overall gemiddelde opleidingsniveau waarop wordt 

ingestroomd in de chemie door de jaren heen toeneemt. Als we alle opleidingsniveaus een 

waarde meegeven, uiteenlopend van 1 voor mbo-niveau 1 tot en met 8 voor wo-master en 

de instroom per jaar wegen voor de verschillende opleidingsniveaus en absolute instroom 

ontstaat het volgende beeld: 

 

Figuur 8. Ontwikkeling gemiddeld opleidingsniveau van instromende studenten chemie en alle opleidin-

gen 2005-2015. 

De gemiddelde instromer in de chemie zat dus in 2005 op een niveau tussen mbo niveau 4 

en associate degree. In 2015 is dit bijna een volledig niveau opgeschoven in de richting van 

een hoger gemiddeld opleidingsniveau. Dit komt vooral door de daling van de instroom in de 

lage mbo-niveaus en de stijging hbo, wo-bachelor en wo-master instroom. Landelijk gezien 

is overigens ook een stijging waarneembaar, maar die groei is substantieel lager. 

2.2 Chemie-instroom in het Middelbaar Beroepsonderwijs 

Instroomontwikkeling van deelnemers in het Mbo is van alle opleidingsniveaus het meest 

complex om eenvoudig te beschrijven, aangezien in het Mbo verschillende relevante dimen-

sies door elkaar heen lopen, zoals: 

- Kwalificatieniveaus met naast niveau elk hun eigen looptijd van de opleiding; 

- Beroeps Opleidende Leerwegen (BOL) en Beroep Begeleidende Leerweg (BBL) tra-

jecten die sterk verschillen met betrekking tot theorie-praktijk onderwijs, maar ook 

leeftijd van deelnemers. 

Om die reden staan we in dit rapport iets nadrukkelijker stil bij instroomontwikkeling in het 

Mbo, dan in het Hoger Beroepsonderwijs en Wetenschappelijk onderwijs. We merken daarbij 
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nogmaals nadrukkelijk op dat de instroom in het niet-bekostigde onderwijs buiten beschou-

wing is gelaten. 

2.2.1 Instroom mbo chemie naar kwalificatieniveau (absoluut en relatief) 

In de basis ontwikkelt de instroom in chemie per kwalificatieniveau zich volgens Figuur 9 en 

Figuur 10. De figuren geven respectievelijk het absolute en relatieve aantal instromende 

chemie-deelnemers aan.  

 

Figuur 9. Absolute instroom deelnemers in bekostigd mbo chemie-onderwijs 2005-2015, per niveau, 

bron: DUO 

Zoals blijkt uit het figuur is de overall instroomontwikkeling voor niveau 1 tot en met niveau 

3 in absolute zin negatief. Minder mbo’ers kiezen voor een chemische beroepsopleiding. Ni-

veau 4 onttrekt zich aan dit patroon. Hier is sprake van een forse stijging. Figuur 10 

hieronder plaatst deze cijfers in (landelijk) perspectief. 

 

Figuur 10. Instroom (index 2005/2006 =100)  in bekostigd mbo chemie-onderwijs 2005-2015 per ni-

veau, bron: DUO 

In de figuur die is geïndexeerd op 2005-2006 als 100, zien we dat de instroom in de chemie 

op niveau 2 en 3 zich in grote lijnen verhoudt tot de gemiddelde instroomontwikkeling over 
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alle opleidingen in het Mbo. Op niveau 1 ligt de gemiddelde instroomontwikkeling echter een 

stuk lager dan het landelijk gemiddelde voor dit niveau en bij niveau 4 is juist sprake van 

een instroomontwikkeling die zich sterker dan het landelijk gemiddelde voltrekt. 

2.2.2 Instroom mbo chemie naar kwalificatiedossier 

In Tabel 1 is de absolute instroom weergegeven per kwalificatiedossier voor de periode 2005-

2006 tot en met 2015-2016. De onderliggende kwalificaties zijn weergegeven in Tabel 18 in 

Bijlage I. De mate waarin de cellen groen zijn gearceerd geven per kwalificatiedossier welk 

jaar de grootste instroom voor de betreffende opleidingen opleverde. In Tabel 19 in Bijlage 

I zijn de onderliggende kwalificaties bij deze dossiers opgenomen. 

Tabel 1. Absolute instroom per mbo-kwalificatiedossier in de chemie, 2005-2015, Bron: DUO 

 

Uit de tabel blijkt dat de groep analisten, allround operators en operators de grootste in-

stroom voor hun rekening nemen in de meest recente jaren. De eerder gememoreerde piek 

in Figuur 6 voor instroom in 20 09 en 2010 zit op het kwalificatiedossier assistent operator.  

Deze grote piek kent een duidelijke oorzaak: In de oude, op eindtermen gerichte kwalifica-

tiestructuur, was het  tot 2012 mogelijk op een andere manier te diplomeren. Ook stond er 

in die periode een verandering van een subsidieregeling (wet vermindering afdracht)  op 

stapel. Dit betrof een verandering van een zeker subsidiebedrag naar een mogelijk subsidie-

bedrag voor opleidingen. Deze combinatie maakte het voor bedrijven aantrekkelijk om juist 

in de periode 2009-2010 op te leiden. Het ging hier om grote aantallen instromers die dus 

direct zichtbaar zijn in de landelijke trendlijn. 

2.2.3 Instroom mbo chemie naar provincie 

Tabel 2 hieronder geeft de instroom in chemie-opleidingen op mbo-niveau per provincie 

weer.  

Instroom in kwalificatiedossier: 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Allround operator 771 796 825 886 667 662 775 618 566 521 505

Assistent operator 526 893 1098 1071 2775 2156 750 621 542 141 53

Industriële processen 28

Medewerker operationele techniek 43 34 28 41 29 36 24 30 33 37 41

Operationele techniek 288 167 208 217 229 225 226 283 367 353 379

Operator 944 907 1141 1339 1105 816 976 943 644 491 433

Operator C 287 283 292 301 239 196 263 325 313 352 317

Procestechniek 11

Entrée (Assistant procestechniek) 1 10

(leeg) (techniek en procesindustrie) 31 48 16

Analist 641 614 720 741 702 802 798 944 1002 1180 1001

Analisten 259

Laboratoriummedewerker 118 128 79 67 155 152 131 189 167 183 110

Medewerker Steriele Med. Hulpmiddelen 64 81 50 62 62 44 51

Totaal 3618 3822 4391 4663 5965 5126 3993 4015 3727 3351 3214
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Tabel 2. Absolute instroom in mbo chemie opleidingen per provincie, 2005-2015, Bron: DUO 

 

Verreweg de meeste instroom in chemie-onderwijs in absolute zin is te vinden in Noord-

Brabant en Zuid-Holland. In Friesland en Zuid-Holland is de instroom de laatste jaren het 

grootst van de afgelopen 10 jaar. In Noord-Brabant is sprake van een vertekend beeld door 

de enorme aantallen in 2009 en 2010, veroorzaakt door de assistent operators, maar neemt 

de instroom niettemin geleidelijk af. 

2.2.4 Instroom in mbo-chemie naar type kwalificatie en BOL/BBL 

De kwalificaties en kwalificatiedossiers in de Mbo chemie kunnen grofweg worden ingedeeld 

naar twee typen: Procesindustrie16 en Laboratorium17. Op niveau 1 en 2 zijn (nagenoeg) 

geen kwalificatiedossiers op het gebied van Laboratoriumtechniek, alleen op procestechniek. 

Het kwalificatiedossier laboratoriummedewerker komt wel in aanmerking maar de aantallen 

ingeschreven studenten zijn dermate laag, dat deze niet zijn weergegeven in onderstaand 

figuur. In Figuur 11 is de relatieve instroomontwikkeling in niveau 3 en 4 tegen elkaar afgezet 

voor laboratorium en procesindustrie. 

 

Figuur 11. Instroom (index 2005/2006 =100)  in bekostigd mbo chemie-onderwijs 2005-2015, proces-

industrie en laboratorium kwalificaties per niveau , bron: DUO 

                                                

16  Allround operator, assistent operator, industriële processen, medewerker operationele techniek, ope-

rationele techniek, operator, operator C en procestechniek 

17 Analist, Analisten, Laboratoriummedewerker, Medewerker Steriele medische hulpmiddelen 

Instroom per provincie 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Totaal

Noord-Brabant 680 1001 1277 1550 2932 2590 1393 1190 887 758 663 14921

Zuid-Holland 504 554 522 621 618 662 572 623 702 809 750 6937

Gelderland 453 408 361 401 617 410 390 573 495 362 273 4743

Noord-Holland 327 293 511 404 373 261 294 285 442 259 298 3747

Limburg 387 305 361 429 229 295 315 364 286 236 226 3433

Overijssel 315 298 307 246 222 231 255 224 189 231 254 2772

Utrecht 217 212 308 379 202 217 160 200 247 212 235 2589

Groningen 321 262 244 274 290 173 186 227 195 178 203 2553

Zeeland 227 277 283 187 132 105 137 134 96 99 91 1768

Drenthe 115 125 133 104 47 68 161 120 103 93 91 1160

Friesland 46 41 53 52 80 57 82 73 85 114 118 801

Flevoland 26 46 31 16 223 57 48 2 12 461

Totaal 3618 3822 4391 4663 5965 5126 3993 4015 3727 3351 3214
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Wat met name opvalt is de sterke toename van de laboratoriumtechniek deelnemers in zowel 

niveau 3 en 4. In de procestechniek op niveau 4 is sprake van een lichte stijging ten opzichte 

van 2005-2006, maar stabiliseert de instroom zich de afgelopen jaren. In Figuur 12 hieronder 

is de instroom naar deze twee type opleidingen weergegeven in absolute studentenaantallen, 

uitgesplitst naar BOL en BBL. Voor de procesindustrie zijn hier ook studenten op niveau 1 en 

2 meegenomen. 

 

Figuur 12. Instroom in bekostigd mbo chemie-onderwijs 2005-2015, procesindustrie en laboratorium 

kwalificaties, bron: DUO 

De enorme daling van de BBL procesindustrie instroom komt voor een groot deel op het 

conto van de eerder gememoreerde groep van assistent operators, maar de laatste jaren zet 

deze daling verder door tot een niveau van 962 deelnemers in de BBL procesindustrie in 

2015. De laboratorium opleidingen worden nagenoeg alleen in BOL variant aangeboden en 

kennen een forse opmars vanuit 2005. De BOL procesindustrie opleidingen zijn ook geste-

gen. Achter dit figuur schuilt een overall daling van de BBL ten opzichte van BOL trajecten, 

zoals de destilleren is uit Figuur 13 hieronder18. 

 

Figuur 13. Instroom (index 2005/2006 =100) in bekostigd mbo chemie-onderwijs 2005-2015, proces-

industrie en laboratorium kwalificaties, bron: DUO 

                                                

18 De relatieve instroomontwikkeling van de BBL Laboratoriumopleidingen is niet weergegeven, aange-

zien dit om zeer kleine deelnemersaantallen gaat (63 in 2015). 
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Beide BOL varianten in zowel de laboratorium als procestechniek zijn gestegen in deelne-

mersaantallen, maar vooral de BBL procesindustrie is fors gedaald ten opzichte van 

2005/2006. 

2.2.5 Opstroom in de Mbo chemie  

Waar we in de vorige subparagrafen de instroomontwikkeling op basis van directe instroom 

hebben weergeven, kijken we in deze paragraaf naar instroomontwikkeling inclusief opstro-

mers. Figuur 14 tot en met Figuur 16 is op deze wijze weergegeven voor opstromers en 

directe instromers in de andere kwalificatieniveaus. Niveau 1 is hierin buiten beschouwing 

gelaten, omdat dit niveau geen opstroom kent. In Tabel 3 is de instroomontwikkeling voor 

alle niveaus opgenomen per jaar en het type instroom (direct en opstromers). 

Tabel 3. Samenstelling instroom verschillende mbo-niveaus voor chemie-opleidingen (2005-2015) 

Figuur 14 geeft per jaar de relatieve verdeling weer tussen directe instroom en opstromers 

in mbo niveau 2. Zo geeft het figuur bijvoorbeeld aan dat in 2015-2016, 85% van de in-

stroom bestond uit directe instromers in niveau 2 en 15% uit opstromers. Voor 2015-2016 

betreft dit 91 deelnemers. Tot slot is in het figuur ook het landelijk gemiddelde van opstro-

mers weergegeven middels een stippellijn. Uit Figuur 14 blijkt dus dat percentage 

opstromers in chemie-opleidingen op niveau 2 voor nagenoeg alle jaren onder het landelijk 

gemiddelde ligt met uitzondering van 2010 en 2011. 

 

Figuur 14. Directe instroom en opstroom in mbo chemie / landelijk Niveau 2 

Type instroom 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

instroom mbo chemie niveau 1 526 893 1098 1071 2775 2156 750 621 542 142 63

directe instroom 526 893 1098 1071 2775 2156 750 621 542 142 63

opstroom

Instroom mbo chemie niveau 2 1064 1116 1325 1548 1285 1097 1315 1144 827 702 599

directe instroom 987 942 1190 1405 1147 862 1011 976 708 577 508

opstroom 77 174 135 143 138 235 304 168 119 125 91

Instroom mbo chemie niveau 3 1245 1245 1220 1283 1236 1196 1424 1322 1249 1303 1266

directe instroom 963 923 883 928 873 889 996 923 844 824 801

opstroom 282 322 337 355 363 307 428 399 405 479 465

Instroom mbo chemie niveau 4 1360 1348 1473 1462 1309 1396 1406 1671 1844 2010 2053

directe instroom 1142 1064 1220 1259 1170 1219 1236 1495 1633 1808 1842

opstroom 218 284 253 203 139 177 170 176 211 202 211
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Figuur 15 is op dezelfde wijze opgebouwd als het vorige figuur. Ook hier is de totale instroom 

uitgesplitst naar directe instromers en opstromers. Ten opzichte van de opstroom naar ni-

veau 2, zien we in Figuur 15 een veel sterker aandeel van opstromers door de jaren heen. 

In 2015-2016 bestond 37% (in absolute zin 465 deelnemers) van de totale instroom in ni-

veau 3 chemie uit opstromers. Het aandeel opstromers in niveau 3 ten opzichte van totale 

instroom neemt gestaag toe, maar het landelijk gemiddelde van opstromers in niveau 3 ligt 

boven de 40% en dus nog steeds hoger. 

 

Figuur 15. Directe instroom en opstroom in mbo chemie / landelijk Niveau 3 

Tot slot geeft Figuur 16 de directe instroom en opstroom weer in niveau 4 chemie-opleidin-

gen. Ook hier zijn is voor de opstromers een landelijke trendlijn weergegeven van opstroom 

naar mbo niveau 4 voor alle opleidingen. 

 

Figuur 16. Directe instroom en opstroom in mbo chemie / landelijk Niveau 4 

Voor de opstroom in niveau 4 zien we een tegengestelde beweging als in het vorige figuur. 

Het relatieve aandeel van opstroom in de totale instroom neemt af tot ongeveer 10%. Een 
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belangrijke kanttekening bij die daling is wel dat het absolute aantal opstromers ongeveer 

gelijk blijft. De verklaring is relatief eenvoudig. De toename bij niveau 4 instroom die we al 

zagen in Figuur 9 komt voor het grootste deel op het conto van directe instromers. Wel is 

ook hier sprake van een fors hogere landelijk gemiddelde opstroom die rond de 20-25% ligt.  

 

Figuur 17. Opstroom in mbo chemie / landelijk Niveau 4 naar laboratorium en procestechniek 

De opstroom opgedeeld naar laboratium en procestechniek geeft een grillig verloop aan. 

Over het algemeen daalt de opstroom door de jaren heen; met name voor laboratorium 

opleidingen. Blijkbaar is over de gehele linie opstroom van deelnemers naar een hoger ni-

veau in mbo chemie minder aantrekkelijk. Meerdere redenen kunnen hieraan ten grondslag 

liggen, zoals een relatief fors toenemende moeilijkheidsgraad van een hoger kwalificatieni-

veau, maar wellicht ook simpelweg een uitstekend beroepsperspectief met de behaalde 

kwalificatie die de prikkel voor opstroom wegneemt. 

2.2.6 Instroom naar etniciteit 

In de laatste figuur van deze paragraaf kijken we naar de instroom naar etniciteit. In onder-

staand figuur is de relatieve verdeling weergegeven van instroom in de chemie voor alle 

mbo-niveaus naar etniciteit.  
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Figuur 18. Ontwikkeling Instroom in mbo chemieopleidingen naar etniciteit (absoluut en relatief), 2005-

2015 bron: DUO 

Het percentage instroom naar etniciceit verschilt eigenlijk nauwelijks door de jaren heen. 

Het aandeel van autochtone afkomst ligt rond de driekwart. In absolute zin daalt de instroom 

over de verschillende groepen dus navenant met de dalende instroom die we over de hele 

linie vaststellen. Wel zijn er verschillen tussen opleidingen in de laboratoriumtechniek en 

procestechniek. Het aandeel autochtone instroom voor de laboratoriumkwalificaties ontwik-

kelt zich van 68% in 2005 tot 78% in 2015. De instroom in de procestechniek kent juist een 

dalend aandeel instroom van autochtone afkomst; 75% in 2005 tot 72% in 2015. Vooral de 

groep niet-westerse allochtonen neemt toe in deze periode. 

2.3 Chemie-instroom in het Hoger Beroepsonderwijs 

Parallel aan voorgaande paragraaf, geeft Tabel 4 de absolute instroom(ontwikkeling) weer 

voor chemie-opleidingen in het Hoger Beroepsonderwijs op basis van de afbakening van 

opleidingen die in samenspraak met de begeleidingscommissie is gemaakt. 

Tabel 4. Absolute instroom per hbo-opleiding in de chemie, 2005-2015, Bron: DUO 

 

De toegenomen instroom in het Hbo heeft een duidelijke piek in collegejaar 2014-2015 en 

is daarna weer iets afgenomen19. Niettemin is de instroom in het Hbo behoorlijk gestegen 

vanaf 2005. De instroom is het grootst bij de opleiding b biologie en medisch laboratorium 

onderzoek, een opleiding niet direct in de kern van de chemie, maar wel aanpalend. Voor 

alle opleidingen nam de instroom zowel absoluut als relatief toe tot 2014-2015, waarna voor 

de meeste opleidingen een kleine daling is ingezet. Uitzonderingen zijn b applied science en 

chemische technologie waar de opwaartse trend onverminderd doorzet. 

Figuur 19 hieronder geeft conform dezelfde visualisatie als in eerdere figuren het aandeel 

opstromers uit het mbo weer ten opzichte van de totale instroom. Ook is de landelijke trend 

van opstroom uit het mbo weergegeven. 

                                                

19 Eind 2014 heeft een aantal hogescholen een numerus fixus ingesteld voor de opleiding biologie en 

medisch laboratoriumonderzoek; dit heeft de instroom in deze opleiding voor 2015 verkleind. 

Instroom in hbo opleiding 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

ad chemische technologie 27 16 10 6 14 6 11 6

b applied science 193 211 196 190 204 228 207 214 277 343 360

b biologie en medisch lab. ond. 799 813 823 867 984 939 975 1034 1258 1445 1140

b biotechnologie (landbouw) 32 78 74 92 71 97 95 99 163 148 139

b biotechnologie (techniek) 10 20 8 10 5 8 5 10 7 11 5

b chemie 372 442 454 546 499 498 518 551 628 759 693

b chemische technologie 99 150 179 189 191 206 209 259 262 285 345

b laboratoriumtechniek 6

b opl. leraar vo 2gr in scheikunde 53 53 49 59 54 58 52 65 52 68 47

m leraar scheikunde 14 13 17 18 16 22 21 15 24 37 34

Totaal 1578 1780 1827 1987 2034 2062 2096 2253 2682 3102 2763
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Figuur 19. Directe instroom en opstroom in Hbo chemie-opleidingen 

Het aandeel opstroom vanuit mbo naar hbo ten opzichte van totale instroom daalt van 25% 

in 2005 naar 12% in 2015. Dit contrasteert sterk met de landelijke trend, waarin een stabiele 

30% van de totale instroom in het hbo afkomstig is uit het mbo. Eerder constateerden we 

wel dat de overall instroom in het hbo is toegenomen. Dat zou een verklaring kunnen zijn 

voor het gekelderde aandeel opstromers, maar ook de absolute aantallen van opstromers 

nemen af van ruim boven de 400 tot 328 in 2015. Daarbij moet nog in oogschouw worden 

genomen dat het aantal mbo-4 studenten de afgelopen jaren stabiel is toegenomen, dus dat 

de potentiele groep van opstromers ook in absolute zin is gestegen. Mogelijke oorzaken voor 

terugloop in opstroom zijn in de vorige paragraaf al opgeworpen. 

In Figuur 20 is de relatieve instroom weergegeven naar etniciteit van hbo studenten, opge-

splitst naar autochtoon, Westers allochtoon en niet Westers allochtoon. Ook is de totale 

instroomontwikkeling in absolute zin weergegeven per etniciteit via lijngrafieken. 
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Figuur 20. Ontwikkeling Instroom in Hbo chemieopleidingen naar etniciteit (absoluut en relatief), 2005-

2015 bron: DUO 

Uit het figuur is af te leiden dat het aandeel autochtone instromers in hbo chemie opleidingen 

door de jaren heen zeer stabiel is gebleven (zo op of rond de 72%).  

Omdat het absolute aantal instromers echter is gestegen, zien we evengoed bij de niet-

autochtone groepen een gelijksoortige toename van instromers. Overigens is de landelijke 

verdeling naar etniciteit - niet weergegeven in figuur in 2015: 72% (autochtoon), 15% (niet 

Westers allochtoon) en 12% (Westers allochtoon). Dat ligt redelijk in lijn met de verdeling 

bij chemie-instroom. 

2.4 Chemie-instroom in de Wo-Bachelor 

Eerder in dit rapport constateerden we al dat de instroom in de Wo-bachelor chemie-oplei-

dingen fors is gestegen (zie Figuur 6 en Figuur 7) tot een niveau boven de 2000 studenten 

in 2015. In Tabel 5 is de instroom per opleiding weergegeven. 

Tabel 5. Absolute instroom per wo-bachelor opleiding in de chemie, 2005-2015, Bron: DUO 

 

We zien over de gehele linie een stijging van studentaantallen, maar het meest in het oog 

springend zijn ook hier de biologisch technisch georiënteerde opleidingen, zoals b biomedi-

sche technologie, biotechnologie en b life science en technology. De groei in chemie-instroom 

lijkt ook in de wo-bachelor met name uit deze hoek te komen, maar ook de ‘traditionele’ 

chemie-opleidingen als b scheikunde en b scheikundige technologie zijn in studentaantallen 

gestegen. 

Figuur 21 geeft de verhouding weer tussen directe en indirecte instroom in wo-b opleidingen 

chemie. Ook de absolute aantallen opstromers en landelijke trendlijn is zichtbaar. 

Instroom in Wo-bachelor opleiding 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

b advanced technology 60 53 38 56 38 47 79 67 75 80 67

b beta-gamma 72 62 62 111 126 143 124 68 108 122 91

b biomedische technologie 156 155 132 140 155 158 150 177 242 274 298

b biotechnologie 29 25 35 36 46 50 49 56 83 72 101

b farmaceutische wetenschappen 40 57 65 67 57 61 72 65 59 66 75

b levensmiddelentechnologie 35 39 42 55 53 61 62 71 100 123 127

b life science and technology 157 187 186 202 278 178 189 242 280 219 292

b medische natuurwetenschappen 32 24 27 33 39 30 37 52 65 53 48

b moleculaire levenswetenschappen 131 149 167 166 144 102 110 74 116 102 144

b moleculaire wetenschappen 20 13

b molecular science and technology 38 87 110 106 110 84 91 101 113 112 177

b natuurwetenschap / innov mgt. 72 84 73 60 80 63 46 83 96 78 61

b scheikunde 210 204 209 199 226 181 164 189 216 280 293

b scheikundige technologie 123 105 156 110 125 127 133 138 178 219 223

b scheikundige tech. en bioprocestech. 36 7

b science 35 31 31 32

Totaal 1211 1251 1302 1341 1477 1285 1306 1418 1762 1831 2029
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Figuur 21. Directe instroom en opstroom in Wo bachelor chemie-opleidingen 

Net als bij alle andere figuren met betrekking tot opstroom, zien we ook bij de wo-bachelors 

dat de opstroom vanuit het hbo chemie achterblijft bij de landelijke opstroompercentages 

die rond de 18% liggen. Instroom vanuit hbo is slechts 5% van de totale instroom in 2015. 

Door de jaren heen is de opstroom vanuit hbo in de chemie overigens al laag. In absolute 

aantallen echter is het aantal opstromers min of meer stabiel rond de 100 studenten. Niet-

temin geldt ook hier dat de absolute toename van Hbo’ers dat zijn diploma in de chemie 

behaalt wel fors is toegenomen, maar die potentie wordt dus niet navenant door vertaald 

naar opstroom. 

In Figuur 22 is de relatieve en absolute (lijnen) verdeling van instroom naar etniciteit opge-

nomen. We onderscheiden instroom vanuit autochtonen, Westers allochtonen en niet 

westers allochtonen origine. 
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Figuur 22. Ontwikkeling instroom in Wo-bachelor chemieopleidingen naar etniciteit (absoluut en relatief) 

2005-2015, bron: DUO 

Net als bij de instroomontwikkeling naar etniciteit in het hbo, is ook hier een tamelijk stabiel 

percentage van instroom van autochtone afkomst (zo rond de 80%). Ook hier groeit de 

instroom van westers en niet westers allochtone afkomst navenant mee met autochtone 

instroom tot een niveau van boven de 200 studenten in 2015. 

De landelijke verdeling van instroom in de wo-bachelor naar etniciteit is echter wel verschil-

lend. Dit is niet weergegeven in het figuur. In 2005 waren de percentages van autochtoon, 

niet westers allochtoon en westers allochtoon nog respectievelijk 76%, 11% en 13%. In 

2015 waren deze percentages 67%, 13% en 20%. In de wo-bachelor chemie zitten dus 

relatief weinig instromers van allochtone komaf. 

2.5 Chemie-instroom in de Wo-Master 

We sluiten het instroomdeel van dit rapport af met instroomontwikkelingen in de Wo-che-

miemasters. Door de tamelijk grote versplintering van de Wo-master naar 24 gedefinieerde 

Wo-masters is gekozen om de masters in deze sectie inhoudelijk te schikken op inhoudelijk 

profiel. De masterfase leent zich daar ook goed voor ten opzichte van de wo-bachelor aan-

gezien in veel gevallen een inhoudelijke verdieping wordt gekozen. We zijn tot zes 

inhoudelijke clusters gekomen met elk een aantal Wo-masters. Voor de afbakening verwijzen 

we naar Tabel 22 in Bijlage I. De instroom per opleiding is opgenomen in Tabel 23 in deze 

bijlage.  Figuur 23 hieronder geeft de absolute instroomontwikkeling weer op deze zes clus-

ters van opleidingen en Figuur 24 de relatieve verdeling tussen deze clusters. 

 

Figuur 23. Absolute instroom per cluster van masteropleidingen, 2005-2015, Bron: DUO 
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Figuur 24. Relatieve verdeling instroom per categorie van masteropleidingen, 2005-2015, Bron: DUO 

De instroom in de WO-master is vanaf 2005 zeer fors gegroeid, zoals ook al bleek uit Figuur 

6 en Figuur 7. Voor een belangrijk deel wordt dit ook verklaard door de masterfase die in de 

eerste jaren van de gepresenteerde tijdreeks nog niet overal was doorgevoerd. Niettemin is 

de groei in de wo-master chemie substantieel en is deze sinds 2010 ook in een stroomver-

snelling gekomen. 

Een ontwikkeling die we door de gehele onderwijsketen heen zien is de toename van perifere 

opleidingen in de richting van life sciences en biotechnologie. In deze categorie opleidingen 

zit ook op Wo-masterniveau inmiddels de bulk van de studenten. Ook de technische chemie-

masters worden aantrekkelijker en overtreffen in 2015 de absolute instroomaantallen uit de 

‘Algemene’ Chemie-opleidingen op Wo-master niveau. Ontwikkeling van opstroom vanuit het 

hbo in de Wo-masters is opgenomen in Figuur 25. 

 

Figuur 25. Directe instroom en opstroom in Wo bachelor chemie-opleidingen 
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De opstroom vanuit het Hbo is in absolute zin min of meer stabiel op ongeveer 140 tot 150 

studenten per jaar, maar door de forse toename van de Wo-master in het algemeen is er 

relatief gezien wel sprake van een behoorlijke daling, zeker met de constatering dat de po-

tentiele groep van doorstromers (gediplomeerden hbo in de chemie) is toegenomen richting 

2015. 

In Figuur 26 is de instroomverdeling in de Wo-master chemie naar etniciteit weergegeven. 

Ook de absolute aantallen zijn in de lijngrafieken getoond.  

 

Figuur 26. Ontwikkeling instroom in Wo-Master chemieopleidingen naar etniciteit 2005-2015, bron: DUO 

In tegenstelling tot de Hbo en Wo-bachelor instromers, tekent zich bij de Wo-masters een 

scherpere trend af. De instroom van instromers met een autochtone etniciteit neemt welis-

waar toe tot 743 in 2015, maar het aandeel niet Westers en Westerse allochtonen in de Wo-

master chemie stijgt relatief harder. In 2015 is iets meer dan de helft (53%) van de totale 

instromers autochtoon.  

De landelijke trend (niet weergegeven in figuur) voor alle opleidingen volgt in grote lijnen 

het patroon in Figuur 26, maar kent wel een groter aandeel van instromers met een autoch-

tone achtergrond. In 2015 is het landelijk gemiddelde een verdeling van 61% autochtoon, 

16% niet Westers allochtoon en 24% Westers allochtoon. Wat sterk meespeelt in deze ont-

wikkeling in het toegenomen gemak om een Master in het buitenland te volgen, hetgeen 

direct leidt tot een groter aandeel van allochtone instroom. Andersom zullen gediplomeerde 

Wo-bachelor studenten ook uitwijken naar omringende landen voor het volgen van een Wo-

master.  

2.6 Gediplomeerden uit bekostigd chemie-onderwijs 

In de laatste paragraaf van dit hoofdstuk staan we stil bij de ontwikkeling van gediplomeer-

den in het bekostigde chemie-onderwijs. Grofweg volgt de trend van gediplomeerden de 

instroomtrends van een aantal jaren daarvoor.  

Desalniettemin vinden er ontwikkelingen plaats vanaf het moment van instroom tot diploma 

die we meenemen in een ‘prognose’ van gediplomeerden voor de nabije toekomst. We be-

perken ons in deze paragraaf tot de driedeling op hoofdniveau (mbo, hbo, wo-master). De 

wo-bachelors stromen voor het overgrote deel door naar de Wo-master, dus nemen we ook 

niet mee in onderstaande figuren. In Figuur 27 hieronder is het aantal gediplomeerden weer-

gegeven vanuit Mbo, Hbo en de Wo-master voor 2006 tot en met 2015.  
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In het figuur is afgezien van de absolute aantallen gediplomeerden ook een gestippelde lijn 

weergegeven met gediplomeerden per opleidingsniveau. Deze geeft het aantal gediplomeer-

den aan dat niet opstroomt naar een hoger opleidingsniveau. Op basis van de opstroomcijfers 

vanuit mbo naar hbo en hbo naar wo-bachelor die in respectievelijk Figuur 14 tot en met 

Figuur 16 en Figuur 21 zijn weergegeven ontstaat daarmee een beeld dat beter recht doet 

aan de ontwikkeling van gediplomeerden naar de arbeidsmarkt. Als we een dergelijke cor-

rectie zouden weglaten, zouden we (zeker in het mbo) veel deelnemers dubbel tellen20.  

 

Figuur 27. Gediplomeerden uit bekostigd chemie-onderwijs 2006-2015, per opleidingsniveau, bron: DUO 

Zoals aangegeven is het patroon van gediplomeerden ten opzichte van instromers min of 

meer gelijksoortig, alleen met een periodeverschil. In het Mbo neemt het aantal gediplo-

meerden af en in het hbo en in de wo-master is sprake van een duidelijke toename. 

De uitvoerig beschreven instroomontwikkelingen bieden ook de mogelijkheid om een voor-

zichtige blik op de toekomstige gediplomeerde uitstroom te werpen. Het ministerie van OCW 

– Directie Kennis maakt jaarlijkse referentieramingen voor deelname in het onderwijs21. 

Deze ramingen zijn echter opgesteld op hoofdlijnen zonder verbijzondering naar specifieke 

deelgebieden, zoals bijvoorbeeld chemie-onderwijs. Specifieke trends worden daarin dus uit-

gemiddeld. 

In de stap naar een prognose van gediplomeerde uitstroom in de chemie laten we deze 

ramingen dus buiten beschouwing, maar nemen we wel de uitgangspunten van deze raming, 

te weten: Instroomontwikkeling, opstroompaden en verdiscontering van instroom naar di-

ploma. We benadrukken echter dat deze prognose een ruwe schatting oplevert voor de 

komende jaren. Een nauwkeurigere prognose is mogelijk, maar  

                                                

20 De opstroom vanuit Wo-master is niet meegenomen in het figuur, omdat er geen bekostigde oplei-

dingsvariant op een hoger niveau is. Wel is het mogelijk dat studenten na een chemie-master een nieuwe 

master volgen, maar die stroom is in dit figuur buiten beschouwing gelaten.  

 

21 Referentieramingen 2015, interne publicatie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
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vraagt om meer fijnmazige brondata van studieloopbaanpaden22. In de berekening van prog-

noses in Figuur 28 en Figuur 29 is een groot aantal aannames gehanteerd. Deze zijn 

opgenomen in Bijlage 2. In onderstaand figuur wordt de absolute gediplomeerde uitstroom 

weergegeven (excl opstroom), met daarbij een prognose van 2016 tot en met 2019. 

De gediplomeerde uitstroom ontwikkelt zich langs de lijnen van de instroomontwikkelingen 

die eerder dit hoofdstuk zijn gepresenteerd. In eerste instantie zal een daling in het Mbo 

worden voortgezet door de forse terugloop van instroom in de lagere Mbo-niveaus. Daarna 

zal een licht herstel optreden door de recente toename in de niveau 3 en niveau 4 chemie-

opleidingen. In het hbo zal de opwaartse trend zich versterkt doorzetten met een kleine 

daling in 2019. Gediplomeerde uitstroom in de wo-master zal voorlopige blijven toenemen.  

 

Figuur 28. (Prognose) gediplomeerden uit bekostigd chemie-onderwijs 2005-2019, per opleidingsni-

veau, bron: DUO, bewerking Dialogic 

Figuur 29 geeft de prognoses weer met indexcijfers. In het prognosemodel zijn ook de lan-

delijke cijfers van alle andere opleidingen toegevoegd die onder dezelfde aannames 

doorvertalen naar geprognosticeerde gediplomeerde uitstroom.  

                                                

22 Dit vraagt om loopbaanpaden op individueel niveau vanaf moment van inschrijving in het bekostigde 

onderwijs tot en met gediplomeerde uitstroom.  
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Figuur 29. (Prognose) gediplomeerden (2005/2006 = 100) uit bekostigd chemie-onderwijs 2005-2019, 

per opleidingsniveau, Bron: DUO, bewerking Dialogic 

De ontwikkeling van gediplomeerden in de chemie ontwikkelt zich positief op alle opleidings-

niveaus. Met name in de Hbo en Wo-master kan op substantieel meer gediplomeerde 

uitstroom worden gerekend. 
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3 Arbeidsmarkt voor chemici 

In het vorige hoofdstuk zijn de chemie-opleidingen in het bekostigd onderwijs onder de loep 

genomen. In dit hoofdstuk wordt voor de chemiegediplomeerden bekeken hoe zij doorstro-

men naar de arbeidsmarkt en welk loon daar tegenover staat. 

 

3.1 Doorstroom van chemici naar de arbeidsmarkt 

In deze paragraaf kijken we naar de doorstroom van personen die een chemische opleiding 

hebben afgerond op mbo, hbo of wo niveau en analyseren in welke sectoren zij de arbeids-

markt opstromen.  

Het uitgangspunt bij deze analyses is dat gekeken 

wordt naar personen die in de periode 2004-2013 

minimaal één relevant chemiediploma behaald 

hebben; waar werken zij? Wat de banen betreft 

wordt gekeken naar de banen in de periode 2010-

201423. 

In onderstaande figuur wordt een overzicht ge-

geven van de sectoren waar chemici 

terechtkomen. Het gaat hier om de laatste baan 

die zij gehad hebben in de periode 2010-2014. 

De oppervlaktes komen overeen met de aande-

len van gediplomeerde uitstroom naar de respectievelijke categorieen. In de analyse is 

uitstroom naar arbeidsbemiddeling (SBI 78) buiten beschouwing gelaten. Ongeveer 10% 

van de chemie-gediplomeerden komt terecht in deze sector. Aangezien veel chemici via de 

arbeidsbemiddeling in een diverse pallet aan sectoren werkzaam kunnen zijn, hebben we 

ervoor gekozen deze hele groep buiten de analyse in deze paragraaf te laten. De tabellen en 

                                                

23 Binnen de CBS-microdata-omgeving is voor baangegevens gebruik gemaakt van de SPOLISBUS. Er is 

alleen gekeken naar banen in de periode 2010-2014 omdat er in de periode daarvoor met andere 

bestanden gewerkt zou moeten worden met trendbreuken als gevolg. 
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figuren hieronder gaan dus over grofweg 90% van de gediplomeerde uitstroom uit het che-

mie-onderwijs. Onderstaand figuur (Figuur 30) geeft aan in welk type sector afgestudeerde 

chemici de arbeidsmarkt betreden. 

- Topsector Chemie (SBI 20: Vervaardiging van chemische producten en SBI 22: Ver-

vaardiging van producten van kunstof en rubber) 

- Chemie aanpalend (SBI 19: Vervaardiging van cokesovenproducten en aardoliever-

werking en SBI 21: vervaardiging van farmeutische grondstoffen en producten.) 

- Chemie-breed (een verzameling van een aantal economische sectoren die raken aan 

de chemie, zie Tabel 25 in de bijlage voor een precieze indeling. We hebben hier de 

uitstroom naar: Onderwijs apart uitgelicht. In de verdere analyses maakt deze sector 

wel deel uit van ‘Chemie-breed’. 

- Overig (Overige economische sectoren) 

 

Figuur 30. Sectoren waar gediplomeerde chemici werken (laatste baan in periode 2010-2014), uitge-

splitst naar opleidingsniveau  

Opvallend is dat naast de chemische sectoren, een groot deel van afgestudeerde chemici 

terechtkomt in gerelateerde sectoren, zoals de voedingsindustrie en de gezondheidszorg. 

Daarnaast stroomt 33 to 40% van de afgestudeerden door naar sectoren die niet gerelateerd 

zijn aan de chemie. Met name in het Wo is dit aandeel groot.  

Als we dieper inzoomen op de onderliggende deelsectoren van uitstroom, zien we substan-

tiele verschillen tussen opleidingsniveaus. In Tabel 6 zijn de procentuele hofafnemers van 

chemische mbo’ers weergegeven, geordend van groot naar klein. Belangrijke kanttekening 

bij deze tabel is dat de tabel in feite nog veel meer rijen bevat met uitstroom naar andere 

sectoren waar slechts enkele afgestudeerden naar uitstromen. We hebben gekozen om de 

tabel te beperken tot dekking van ongeveer de top 80% van gediplomeerde uitstroom van 

chemici op mbo-niveau omwille van leesbaarheid. 

Topsector chemie (SBI 20+22) 

Chemie-aanpalend (SBI 19+21)

Chemie-breed (o.a. gezondheidszorg, onderwijs, voeding) 

Overig (exclusief arbeidsbemiddeling)

19%

6%

38%

36%

MBO: 23.653 HBO: 8.589

8%

5%

41%

33%

5%

2%

25%

41%

WO: 10.619

Onderwijs 1%

Onderwijs: 13% Onderwijs: 27%
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Tabel 6 Gediplomeerde chemische uitstroom vanuit mbo naar de arbeidsmarkt 

 

In het Mbo is met achttien economische sectoren meer dan 80% van de uitstroom in beeld 

gebracht. De grootste afnemers van chemici zijn ook sterk verbonden aan het opleidings-

profiel, met SBI 20 als belangrijkste afnemer. Maar ook aanpalende sectoren, zoals 

vervaardiging van voedingsmiddelen, metalen en gezondheidszorg nemen relatief veel ge-

diplomeerden af. Als we kijken naar verschillen in uitstroompatronen tussen cohorten door 

de tijd heen, treden weinig noemenswaardige effecten op. De uitstroom uit het mbo naar 

sectoren 19 en 21 neemt iets af; dit wordt vermoedelijk veroorzaakt door de krimp in werk-

gelegenheid in deze deelsectoren (zie ook Figuur 40 verderop). Voor gediplomeerde 

uitstroom uit het hbo tekent zich een ander beeld af (Tabel 7).  

Tabel 7 Gediplomeerde chemische uitstroom vanuit hbo naar de arbeidsmarkt op basis van laatste baan 

2010-2014 

 

Gediplomeerde chemici uit het hbo komen voor het grootste deel terecht in de gezondheids-

zorg en het onderwijs, gevolgd door speur- en ontwikkelingswerk. Alle drie zijn gedefinieerd 

SBI Gediplomeerde chemische uitstroom vanuit mbo naar sector: %

20 Vervaardiging van chemische producten 14%

10 Vervaardiging van voedingsmiddelen 13%

86 Gezondheidszorg 6%

24 Vervaardiging van metalen in primaire vorm 6%

22 Vervaardiging van producten van rubber en kunststof 5%

46 Groothandel en handelsbemiddeling (niet in auto's en motorfietsen) 4%

23 Vervaardiging van overige niet-metaalhoudende minerale producten 4%

21 Vervaardiging van farmaceutische grondstoffen en producten 4%

17 Vervaardiging van papier, karton en papier- en kartonwaren 3%

25 Vervaardiging van producten van metaal (geen machines en apparaten) 3%

28 Vervaardiging van overige machines en apparaten 3%

19 Vervaardiging van cokesovenproducten en aardolieverwerking 3%

27 Vervaardiging van elektrische apparatuur 3%

71 Architecten, ingenieurs en technisch ontwerp en advies; keuring en controle 2%

84 Openbaar bestuur, overheidsdiensten en verplichte sociale verzekeringen 2%

52 Opslag en dienstverlening voor vervoer 2%

72 Speur- en ontwikkelingswerk 1%

38 Afvalinzameling en -behandeling; voorbereiding tot recycling 1%

Overig 20%

100%

Topsector chemie

Chemie-aanpalend

Chemie-breed

Overig

SBI Gediplomeerde chemische uitstroom vanuit hbo naar sector: %

86 Gezondheidszorg 27%

85 Onderwijs 13%

72 Speur- en ontwikkelingswerk 10%

20 Vervaardiging van chemische producten 7%

71 Architecten, ingenieurs en technisch ontwerp en advies; keuring en controle 6%

46 Groothandel en handelsbemiddeling (niet in auto's en motorfietsen) 5%

21 Vervaardiging van farmaceutische grondstoffen en producten 4%

10 Vervaardiging van voedingsmiddelen 3%

84 Openbaar bestuur, overheidsdiensten en verplichte sociale verzekeringen 3%

22 Vervaardiging van producten van rubber en kunststof 1%

19 Vervaardiging van cokesovenproducten en aardolieverwerking 1%

24 Vervaardiging van metalen in primaire vorm 1%

53 Post en koeriers 1%

94 Levensbeschouwelijk, belangen- en ideële organisaties, hobbyclubs  1%

23 Vervaardiging van overige niet-metaalhoudende minerale producten 1%

Overig 19%

100%

Topsector chemie

Chemie-aanpalend

Chemie-breed

Overig
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als aanpalende sectoren van de chemie. In speur- en ontwikkelingswerk zit veel biotechno-

logische en voedingsgerelateerde bedrijvigheid. Op de vierde, zevende,  tiende en elfde 

plaats staan de chemiesectoren als belangrijkste afnemer. De gediplomeerde uitstroom is 

van cohorten 2004-2013 redelijk stabiel verdeeld over deze sectoren, dus er treedt weinig 

verschuiving op naar andere sectoren. De enige noemenswaardige ontwikkeling is hier de 

daling van het aandeel van banen in sectoren 19 en 21 in de meest recente jaren (net als in 

het mbo). Het is moeilijk om deze ontwikkeling te duiden, aangezien ontwikkelingen op de 

arbeidsmarkt en individuele loopbaanpaden twee ontwikkelingen zijn die hier door elkaar 

heen lopen. 

Tabel 8 Gediplomeerde chemische uitstroom vanuit wo naar de arbeidsmarkt 

 

Het wo vertoont eenzelfde type patroon als het hbo. Veel uitstroom komt in chemie aan-

plende sectoren terecht. Het is belangrijk om op te merken dat het Onderwijs en de 

Gezondheidszorg beide zeer grote sectoren zijn die ongeacht vooropleiding in absolute aan-

tallen altijd een grote aantrekkingskracht zullen uitoefenen op gediplomeerden. In het geval 

van Wo-ers zijn dit bijvoorbeeld PhD’ers die na hun studie in dienst treden bij een universi-

teit.24 

Hiervoor is beschreven in welke sectoren personen met een chemiediploma gaan werken. 

Chemiegediplomeerden kunnen echter niet altijd een actieve rol op de arbeidsmarkt vervul-

len, bijvoorbeeld omdat ze ziek worden, arbeidsongeschikt raken of (tijdelijk) zonder werk 

zitten. In de tabel hieronder is weergegeven hoeveel chemiegediplomeerden na het behalen 

van hun diploma op enig moment in tijd ontvanger zijn geweest van een uitkering. Dit is 

weergegeven voor twee generaties: de generatie die in 2004 haar laatste diploma heeft 

behaald en de generatie die in 2010 haar laatste diploma heeft behaald. 

  

                                                

24 We merken bij deze tabel ook op dat met name in de laatste jaren het aandeel in het Onderwijs groter 

wordt. Voor de hand liggende verklaring is het relatief korte tijdsframe dat men zich op de arbeids-

markt begeeft. Een bijbaan in het onderwijs (bijles, studentassistentschappen, etc.) is daarmee de 

laatste baan en resulteert in een stijgend percentage van werknemers in de onderwijssector. 

SBI Gediplomeerde chemische uitstroom vanuit Wo naar sector: %

85 Onderwijs 27%

86 Gezondheidszorg 14%

72 Speur- en ontwikkelingswerk 8%

70 Holdings (geen financiële), concerndiensten en managementadvisering 5%

20 Vervaardiging van chemische producten 4%

71 Architecten, ingenieurs en technisch ontwerp en advies; keuring en controle 4%

10 Vervaardiging van voedingsmiddelen 4%

46 Groothandel en handelsbemiddeling (niet in auto's en motorfietsen) 4%

62 Dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatietechnologie 3%

47 Detailhandel (niet in auto's) 3%

84 Openbaar bestuur, overheidsdiensten en verplichte sociale verzekeringen 3%

69 Rechtskundige dienstverlening, accountancy, belastingadvisering en administratie  2%

21 Vervaardiging van farmaceutische grondstoffen en producten 2%

19 Vervaardiging van cokesovenproducten en aardolieverwerking 1%

22 Vervaardiging van producten van rubber en kunststof 0%

Overig 19%

100%

Topsector chemie

Chemie-aanpalend

Chemie-breed

Overig
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Tabel 9 chemiegediplomeerden die op enig moment in tijd na het behalen van hun (laatst behaalde) 

diploma ontvanger van een uitkering zijn geweest, generaties 2004 en 2010 (jaren van laatst behaalde 

diploma). 

 

3.2 Internationale mobiliteit chemici 

Na het behalen van een chemiediploma blijft 

het merendeel van gediplomeerden  in Neder-

land werken, maar emigratie naar het 

buitenland komt ook regelmatig voor. Tegelij-

kertijd stromen er mensen van het buitenland 

de chemie-sector binnen. 

Voor de circa 157.000 personen die in de peri-

ode 2010-2014 een baan in de chemie gehad 

hebben zijn hun (eventuele) migratiepatronen 

in de periode 2010-2014 onderzocht. Onderstaand figuur geeft dit samenvattend weer. 

 

Figuur 31. Emigratie en immigratie van personen die in de periode 2010-2014 een baan in een chemie-

sector (SBI 19-22) gehad hebben. 

Er zijn in deze periode circa 5100 emigranten geweest en circa 5400 immigranten. Binnen 

deze groepen zijn er circa 2400 personen (1,7 procentpunt) die in de periode 2010-2014 

zowel geëmigreerd als geïmmigreerd zijn. Dit kunnen bijvoorbeeld Nederlandse personen 

zijn die tijdelijk in het buitenland gaan wonen en werken en vervolgens terugkomen, of 

buitenlandse personen die tijdelijk werk in Nederland verrichten en vervolgens Nederland 

weer verlaten.  

MBO HBO WO MBO HBO WO

Totaal aantal personen met chemiediploma 1239 896 639 3661 1182 1499

Aantal personen die ooit na hun diploma....

... werkloosheidsuitkering hebben ontvangen 18,3% 14,6% 28,5% 14,2% 10,4% 9,3%

... bijstandsuitkering hebben ontvangen 4,4% 3,9% 3,0% 2,0% 3,4% 2,5%

... uitkering ziekte/AO hebben ontvangen 7,2% 4,2% 2,5% 3,2% 1,8% 1,1%

... uitkering sociale voorzieningen overig 

hebben ontvangen 4,8% 2,3% 3,1% 4,0% 1,2% 1,4%

Generatie 2004 Generatie 2010

3,2%
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Op basis van de cijfers voor de periode 2010-2014 kan gesteld worden dat de immigratie-

stroom lichtelijk sterker is dan de emigratiestroom. We hebben ook gekeken naar de landen 

waar naartoe wordt geëmigreerd vanuit Nederland. Tabel 10 geeft dit overzicht. We hebben 

ons hierin beperkt tot de dertien landen die samen ongeveer tweederde van de totale set 

aan emigratiebestemmingen vormen. 

Tabel 10  Landen waar het meest naar toe wordt geëmigreerd door gediplomeerde chemici op mbo, hbo 

en wo niveau vanuit Nederland 

 

3.2.1 Emigratie naar opleidingsniveau 

Met name bij gediplomeerden in het WO blijkt vaker sprake van emigratie. Mogelijke redenen 

zijn de internationale baankansen en het feit dat buitenlandse WO-studenten tijdelijk in Ne-

derland wonen en na hun studie weer vertrekken. Onderstaande tabel onderbouwt deze 

feitelijke constatering op basis van een analyse van emigratie naar het buitenland voor Mbo, 

hbo en wo- gediplomeerden in de chemie. 

Voor de chemiegediplomeerden (in de periode 2004-2013) is bekeken of ze in of na het jaar 

van hun laatst behaalde diploma (ooit) geëmigreerd zijn. Het kan hierbij dus ook gaan om 

een tijdelijke emigratie. 

Tabel 11 Emigratie van chemiegediplomeerden 2004-2013 naar opleidingsniveau en jaar van het laatst 

behaalde diploma 

 

Met name voor gediplomeerde Wo’ers zien we dus dat bijna 30% van het cohort dat in 2004 

en 2005 afstudeerde in de daarop volgende jaren is geëmigreerd. Voor hbo en mbo gediplo-

meerden is hier in veel mindere mate sprake van. Een andere ontwikkeling in de tabel is het 

dalende percentage van emigratie. Deze trend kan zeer waarschijnlijk worden verklaard door 

het feit dat het ‘window of opportunity’ om te migreren voor de eerdere cohorten veel groter 

is dan de recent afgestudeerden. Het is aannemelijk dat men voor werk naar het buitenland 

gaat, en naarmate men langer klaar is met studeren, neemt de kans hierop toe. De ver-

wachting is dan ook dat een soortgelijke analyse over een aantal jaar ook voor cohorten 

2011-2013 tot substantieel hogere emigratiepercentages zal leiden.  

Als we vervolgens inzoomen naar de groepen van emigranten per opleidingsniveau en kijken 

naar de achtergrond van de chemici die emigreren ontstaat het volgende beeld (zie Tabel 

12). De tabel geeft de verdeling van emigranten over etniciteit en plaatst dit in perspectief 

van het aandeel van de groepen dat überhaupt emigreert. 

Land van emigratie % van totale emigratie
Duitsland 15%

Belgie 11%

Groot Brittanie 9%

Verenigde Staten 8%

Zwitserland 4%

China 4%

Australie 3%

Frankrijk 2%

Indonesie 2%

Nederlandse Antillen 2%

Spanje 2%

Zweden 2%

Turkije 2%

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

WO 29% 28% 23% 24% 24% 20% 17% 15% 13% 11%

HBO 9% 6% 9% 6% 6% 7% 6% 6% 5%

MBO 3% 3% 3% 2% 2% 1% 1% 1% 1%
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Tabel 12 Emigratie van chemiegediplomeerden 2004-2013 naar opleidingsniveau en etniciteit 

 

We maken uit de tabel op dat personen met een geboorteland buiten Nederland gemiddeld 

genomen veel vaker emigreren dan personen die in Nederland geboren zijn. In absolute zin 

vormt de autochtone emigratie niettemin een substantiele groep, aangezien simpelweg de 

meeste gediplomeerden autochtoon zijn, zoals blijkt uit Tabel 13. 

Tabel 13 Samenstelling van absolute emigratie chemiegediplomeerden naar etniciteit en opleidingsni-

veau 2004-2013 

Samenstelling emigratie-
populatie vanuit mbo 

emigratie 
vanuit hbo 

emigratie 
vanuit wo 

Autochtoon 44% 55% 52% 

Westers allochtoon 11% 21% 22% 

Niet westers allochtoon 23% 6% 17% 

Onbekend 22% 17% 9% 

Totaal 100% 100% 100% 

 

De groepen die het meest(terug) emigreren zijn op Wo-niveau personen met als geboorte-

land Zuid-Afrika (56%), Indonesie (54%), Duitsland (45%) en China – (40%). Op hbo-

niveau betreft dit personen met als geboorteland Indonesie (37%), Nederlandse Antillen 

(34%), Duitsland (30%) en China (28%).  

3.3 Loonontwikkelingen op de arbeidsmarkt voor chemici 

Afgestudeerde chemici komen op verschillende plekken op de arbeidsmarkt aan een baan. 

Bijbehorende lonen kennen verschillen tussen sectoren. Voor deze analyse hebben we geke-

ken naar het gemiddelde bruto uurloon voor de laatste baan in de periode 2010-2014 van 

personen die in de periode 2004-2013 een chemiediploma behaald hebben25. Vervolgens 

hebben we deze lonen afgezet tegen het gemiddelde loon van de referentiegroep (alle che-

mie gediplomeerden van het betreffende opleidingsniveau). Het resulterende percentage 

geeft dus de afwijking aan van de sector t.o.v. het gemiddelde loon dat chemiegediplomeer-

den in alle sectoren verdienen. Een percentage van 50% betekent dus dat het gemiddelde 

loon van afgestudeerde chemici met een bepaald opleidingsniveau in die sector 50% hoger 

ligt dan het gemiddelde loon van alle afgestudeerde chemici van datzelfde opleidingsniveau 

over alle sectoren. Daartegenover staan ook negatieve percentages. Dit betekent dus om-

gekeerd dat het loon in deze sector lager ligt dan het gemiddelde bruto loon voor 

afgestudeerde chemici over alle sectoren. Er is vanzelfsprekend sprake van een leeftijdsef-

fect. Net afgestudeerden zullen minder verdienen dan chemici die al jaren op de 

arbeidsmarkt actief zijn. We hebben voor de sectoren waar de celvulling voldoende was26 

per cohort gekeken of de geobseerde verschillen niet konden worden wegverklaard door dit 

                                                

25 Gemiddeld bruto uurloon voor personen met een chemieopleiding is samengesteld door brutoloon te 

delen door het aantal verloonde uren in een tijdsperiode per opleidingsniveau. Er is gewerkt met een 

selectie van banen met een minimaal uurloon > 4 euro per uur. 

26 De output van het CBS per cohort stelt ons niet voor alle sectoren in staat analyses over de gehele 

tijdsperiode te maken, omdat de celvulling dan te klein wordt. 

Aandeel dat emigreert

vanuit mbo 

diploma

vanuit hbo 

diploma

vanuit wo 

diploma

Autochtoon 1% 4% 12%

Westers allochtoon 15% 33% 38%

Niet westers allochtoon 10% 19% 36%

Onbekend 5% 13% 24%
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leeftijdseffect. Het bleek dat leeftijden redelijk constant zijn over de sectoren. Zoals aange-

geven, hebben we deze analyse per opleidingsniveau gemaakt, aangezien hier grote 

verschillen tussen zitten. 

 

Figuur 32 Procentuele afwijking van gemiddelde bruto uurloon voor afgestudeerde mbo chemici in sector 

ten opzichte van gemiddelde bruto uurloon van afgestudeerde mbo chemici over alle sectoren (2004-

2013) 

Voor werknemers met een hoogste chemie-opleiding in het mbo geldt overwegend dat che-

miesectoren en chemie-aanpalende sectoren het meest aantrekkelijk zijn om te werken, met 

uitzondering van die chemici die in de zakelijke dienstverlening werkzaam in een concern 

dat onder SBI 70 (holdings en managementadvisering) valt. Het gaat hier om een kleine 

groep, maar niettemin een groep die er wat betreft salaris boven uitsteekt. Vervolgens is 

een carriere in de olie-industrie financieel aantrekkelijk.  

De werknemers die inhoudelijk wat meer afstand tot de sector hebben, zien dat ook terug in 

een minder hoge financiele compensatie. De sectoren die sterk benedengemiddeld scoren 

zijn niet in dit figuur opgenomen. In het hbo is het beeld als geillustreerd in Figuur 33. 
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Figuur 33 Procentuele afwijking van gemiddelde bruto uurloon voor afgestudeerde hbo chemici in sector 

ten opzichte van gemiddelde bruto uurloon van afgestudeerde hbo chemici over alle sectoren (2004-

2013) 

Ook voor hbo-gediplomeerden zitten de hoogste lonen bij werknemers in de olie-industrie 

en zijn ook vooral de chemische sectoren of chemie-aanpalende sectoren financieel aantrek-

kelijk om in dienst te treden. Opvallend is wel dat een baan in een aantal economische 

sectoren gemiddeld genomen financieel meer opleveren dan een baan in de farmaceutische 

industrie of vervaardiging van kunststof en rubber.   
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Voor werknemers met een wo-achtergrond zien we feitelijk een soortgelijk patroon (zie on-

derstaand figuur). 

 

Figuur 34 Procentuele afwijking van gemiddelde bruto uurloon voor afgestudeerde wo chemici in sector 

ten opzichte van gemiddelde bruto uurloon van afgestudeerde wo chemici over alle sectoren (2004-

2013) 

Uit het figuur blijkt dat met name de bruto uurlonen in de olie-industrie fors boven het 

gemiddelde liggen. Alle chemiesectoren zitten bovengemiddeld, hoewel SBI 22 (vervaardi-

ging rubber en kunststof) wat achter blijft. Sectoren waar relatief weinig wordt verdiend 

liggen inhoudelijk ook ver van de sector af. De grootste salarisontwikkeling (niet weergege-

ven in het figuur) vindt eveneens plaats in de olie-industrie (SBI19), maar ook bij SBI 20 en 

22 maken medewerkers een gestage salarisontwikkeling door (ongeveer 3 a 4% per jaar). 

Een samenvattend figuur is hieronder opgenomen.  

 

Figuur 35 Procentuele afwijking van gemiddelde bruto uurloon voor afgestudeerde chemici in sector ten 

opzichte van gemiddelde bruto uurloon van afgestudeerde chemici over alle sectoren (2004-2013) 
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De grote afwijking van de chemie-aanpalende sectoren worden tot het gemiddelde loon 

wordt verklaard door SBI 19: Vervaardiging van cokesovenproductie en aardolieverwerking. 

Over het algemeen hebben alle opleidingsniveau aantoonbaar profijt van hun opleiding bij 

een keuze voor een baan in de chemie. De gemiddelde lonen zijn niet verassend het hoogst 

in het Wo, gevolgd door Hbo en Mbo. Daarnaast wordt de hoogte van het loon ook sterk 

bepaald door hoe lang men zich op de arbeidsmarkt bevindt; Voor iedere sector en oplei-

dingsniveau geldt in de regel: hoe langer men werkt, hoe hoger het bruto uurloon. Daarbij 

zijn de lonen in de chemiesector relatief hoog, zowel in de ‘startfase’ als na een aantal jaren.  
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4 Profiel van chemische sectoren 

Dit hoofdstuk gaat dieper in op bedrijvigheid en chemici in de afgebakende chemische sec-

toren; de eerste twee chemische schillen. Dit betreft dus bedrijvigheid in de topsector 

Chemie (20+22) en de chemiegerelateerde sectoren (19 en 21). We kijken achtereenvolgens 

naar: de werkzame beroepsbevolking in chemische sectoren in paragraaf 4.1, intersectorale 

arbeidsmarktmobiliteit in paragraaf 4.2 en een beschrijving van de vraag naar chemici op de 

arbeidsmarkt in paragraaf 4.3.  

  

Figuur 36. Onderzoeksvragen in Hoofdstuk 4 

4.1 Werkzame beroepsbevolking in chemische sectoren 

In deze paragraaf ‘kantelen’ we het perspectief en vertrekken we vanuit de werkzame be-

roepsbevolking in chemische sectoren.  

4.1.1 Instroom in chemische sectoren vanuit bekostigd onderwijs 

Om in kaart te brengen welke andere opleidingen ‘toeleveren’ aan de chemiesector, zijn voor 

alle personen werkzaam in de chemiesector (SBI 19-22) de diploma’s geïdentificeerd die 

deze personen behaald hebben in de periode 2004-201327. Op basis hiervan is er een top 50 

geïdentificeerd voor opleidingen in het HBO/WO (CROHO-codes) en een top 50 voor het MBO 

(CREBO-codes). Deze lijsten zijn integraal opgenomen in Bijlage 5. 

Een geaggregeerde analyse op basis van deze tabellen volgt hieronder. Voor werkzame che-

mici met een mbo-achtergrond, zien we in Tabel 14 dat bijna de gehele top 25 van 

kwalificaties die toeleveren aan de chemiesectoren bestaat uit opleidingen die zijn geoor-

merkt als chemie-relevant. 

                                                

27 Eén persoon kan meerdere diploma’s behaald hebben. 
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Tabel 14  Top 25 kwalificaties (Crebo’s) in het mbo die toeleveren aan de chemiesector (SBI 19-22)  

 

De chemie-opleidingen vormen de hofleveranciers voor de arbeidsmarkt voor chemici. Achter 

de top 25 die hiervoor is weergegeven, ontstaat echter een aanzienlijker breder pallet aan 

opleidingen, die weliswaar in mindere mate toeleveren aan de chemie, maar niettemin sub-

stantiele instroom op de arbeidsmarkt opleveren. 

We hebben de opleidingen ingedeeld in ’Chemie-kwalificaties’, ‘Overige kwalificatie – Tech-

nisch’ en ‘Overige kwalificatie – Niet technisch’. Voor de afbakening van Techniek, hebben 

we ons gebaseerd op dezelfde definities als zijn gehanteerd in de Monitor Techniekpact28. De 

verhouding tussen deze drie typen is geillustreerd in Figuur 37. Wel merken we hierbij op 

dat deze verhouding slechts gaat over de top 50 van Crebo-kwalificaties die toeleveren aan 

de chemie. In de praktijk leveren nagenoeg alle kwalificaties wel enkele individuen toe aan 

de sector.  

Met deze top 50 dekken we (voor 2013) wel ongeveer 60% van van de totale werkzame 

beroepsbevolking met een mbo-achtergrond. 

                                                

28 http://www.techniekpact.nl/monitor 

Crebo Kwalificatie Totaal

10421 Procesoperator B 1591

90012 Allround operator (Operator B) 857

90311 Operator (Operator A) 743

10423 Mechanisch Operator A 735

10425 Basisoperator 675

10735 Middenkaderfunctionaris Algemene Operationele Techniek 513

94421 Middenkader engineering (Technicus) 456

10419 Procesoperator C 452

91730 Laboratoriummedewerker (Allround laborant) 437

93714 Analist (Chemisch-fysisch analist) 413

90452 Assistent operator (Basisoperator) 397

10706 Middenkaderfunctionaris Chemische Laboratoriumtechniek 388

10420 Mechanisch Operator B 388

90440 Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent 354

90240 Operator C 351

10736 Medewerker Algemene Operationele Techniek 335

10424 Procesoperator A 286

10054 Werktuigbouwkunde 261

10417 Middenkaderfuctionaris Procestechniek 253

93212 Financiële beroepen (Bedrijfsadministrateur) 228

92640 Helpende Zorg & Welzijn 185

10702 Vakfunctionaris Laboratoriumtechniek 174

10039 Administrateur 162

90230 Medewerker beheer ICT 160

91680 Operationele techniek (Allround operationeel technicus) 153

Chemie-kwalificatie

Overige kwalificatie - Technisch

Overige kwalificatie - Niet technisch
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Figuur 37. Samenstelling van top-50 Crebo-kwalificaties van werknemers in chemiesectoren (SBI 19-

22), 2004-2013 

Het aandeel van chemie-kwalificaties in de top-50 (naar absolute aantallen) is in 2013 dus 

73%. Een kleine 10% komt vanuit andere technische kwalificaties en 17% uit overige rich-

tingen. Deze uitkomsten bevestigen het beeld dat personen vanuit het Mbo veel ‘gerichter’ 

de arbeidsmarkt opstromen dan personen met een Hbo- of Wo-achtergrond, zoals blijkt uit 

Tabel 15. 

Tabel 15  Top 25 opleidingen in het Hoger Onderwijs die toeleveren aan de chemiesector (SBI 19-22)  

 

De top 50 van vooropleidingen in het Hoger Onderwijs van werknemers in de chemie dekt 

67% af van alle werknemers in de chemie met een diploma in het Hoger Onderwijs. Een blik 

op het profiel van deze top 50 geeft dus een redelijke doorkijk in de samenstelling van de 
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Croho Kwalificatie Totaal

34396 B Chemie 1969

34421 B Technische Bedrijfskunde 1183

34402 B Commerciële Economie 1113

34275 B Chemische Technologie 1041

34280 B Werktuigbouwkunde 1001

34397 B Biologie en Medisch Lab. onderzoek 955

34401 B Bedrijfseconomie 873

34609 B Personeel en Arbeid 735

34389 B Industrieel Produkt Ontwerpen 430

34405 B Communicatie 416

34435 B Management, Economie en Recht 408

34436 B Logistiek en Economie 388

60437 M Chemical Engineering 381

34267 B Elektrotechniek 336

34936 B International Business and Mgmt Studies 335

34407 B International Business and Languages 301

60644 M Business Administration 297

56960 B Scheikundige Technologie 289

30008 B Applied Science 285

56966 B Werktuigbouwkunde 264

34500 B Facility Management 233

34390 B Logistiek en Technische Vervoerskunde 228

56994 B Technische Bedrijfskunde 219

34422 B Small Business en Retail Management 206

34263 B Bouwkunde 205

Chemie-opleiding

Overige opleiding - Technisch

Overige opleiding - Niet technisch
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sector op basis van vooropleiding. Niettemin is de opleidingsachtergrond voor Hbo en Wo-

functies veel diffuser dan bij het mbo. Bovenstaande tabel is gemaakt op een analyse van 

alle opleidingen in het Hoger Onderwijs (hbo en wo bachelor en masters), aangezien de 

vraag primair was wat de hofleveranciers zijn in de chemie. Wo-masters zijn in absolute 

studentenaantallen een stuk kleiner. De masters die niettemin voorkomen in de top vijftig 

zijn opgenomen in Tabel 16. 

Tabel 16  Wo-Masters in top 50 van opleidingen die toeleveren aan de chemiesector (SBI 19-22)  

 

Zoals blijkt uit Tabel 15, zien we dat hier een breed pallet aan opleidingen voorkomt als 

toeleverancier voor de chemie. Eenzelfde categorisatie die hierboven ook is gehanteerd naar 

“Chemisch, Overig Technisch, en Overig – Niet technisch” is geprojecteerd op de top 50 van 

opleidingen die toeleveren aan de chemie (zie Figuur 38). 

 

Figuur 38. Samenstelling van top-50 Croho-kwalificaties van werknemers in chemiesectoren (SBI 19-

22), 2004-2013 

We zien grofweg eenderde van de vooropleidingen in de chemie, eenderde in overige oplei-

dingen met een technisch profiel, waaronder met name technische bedrijfskunde, 

werktuigbouwkunde en industrieel product ontwerp en tot slot ruim eender uit overige op-

leidingen. De gediplomeerde uitstroom vanuit aanpalende technische opleidingen lijkt een 

belangrijkere leverancier te worden voor de chemiesector. 

4.1.2 Aantal bedrijven en banen in chemische sectoren 

Het is niet eenvoudig om de arbeidsmarkt voor chemici eenduidig af te bakenen, zoals we al 

zagen in het vorige hoofdstuk. Veel gediplomeerden stromen uit naar andere sectoren en 

veel chemische beroepen hebben zich genesteld in brede sectoren als bijvoorbeeld Gezond-

heidszorg en Onderwijs. We volgen in dit hoofdstuk dan ook om praktische redenen de vier 

Croho Kwalificatie Totaal

60437 M Chemical Engineering 381

60644 M Business Administration 297

60439 M Mechanical Engineering 147

66857 M Chemistry 131

66990 M Biomedical Sciences 124

60019 M International Business 109

66157 M Farmacie 102
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chemische sectoren (19-22)  Figuur 39 hieronder geeft het aantal bedrijven in 2007 en 2016 

weer in deze sectoren op basis van data van het CBS. 

 

Figuur 39. Aantal bedrijven in chemische sectoren (SBI 19 – 22), Bron: CBS Statline, Bedrijven; be-

drijfstak 

Het aantal bedrijven in de Rubber- en kunststofproductie is het grootst, gevolgd door het 

aantal bedrijven in de chemische industrie. De opvallendste verschuivingen in de afgelopen 

tien jaar is er behoorlijke terugloop van bedrijven in de aardolie-industrie en de toename 

van bedrijven in de farmaceutische industrie. Er zijn in dit onderzoek geen achterliggende 

oorzaken van deze ontwikkelingen onderzocht. 

Figuur 40 geeft het aantal banen weer in deze sectoren. Hierin is gewerkt met de voltijdse-

quivalent van banen, waarin alle banen zijn verdisconteerd naar volledige dienstbetrekkingen 

van 1 fte om vergelijkbaarheid van arbeidsomvang in de tijd te waarborgen. Deze cijfers 

hebben overigens betrekking op werknemers in deze sectoren. De zelfstandigen zijn niet 

opgenomen in deze cijfers, maar dit gaat om zeer kleine aantallen.  

 

Figuur 40. Aantal banen / 1000, voltijdequivalent in chemische sectoren (SBI 19 – 22), Bron: CBS 

Statline, arbeidsvolume naar bedrijfstak; nationale rekeningen 

Het aantal banen in de chemiesectoren neemt af in de afgelopen 20 jaar. De werkgelegen-

heid in de aardolie-industrie is stabiel, maar in de chemische industrie is sprake van een 

lichte daling van het aantal banen. De laatste vijf jaren is het aantal banen overigens tamelijk 

stabiel. In Tabel 17 hieronder is het totaal aantal bedrijven (2016) en banen (voltijdsequi-

valent in 2015) opgenomen in de eerste twee chemie-schillen. 
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Tabel 17. Aantal bedrijven en banen in chemie-sectoren (SBI 19-22)  

 

De combinatie van voorstaande twee figuren naar het gemiddelde aantal banen per bedrijf 

is opgenomen in Figuur 41.  

 

Figuur 41. Gemiddeld aantal banen per bedrijf in chemische sectoren (SBI 19 – 22), Bron: CBS Statline 

We zien het gemiddelde aantal banen in de aardolie-industrie beroepen toenemen, mogelij-

kerwijs het gevolg van fusies en overnames bij de bedrijven die hierin opereerden. In de 

andere sectoren is sprake van een (lichte) daling. In de farmaceutische industrie is de ge-

middelde bedrijfsomvang aanzienlijk gekrompen in termen van aantal banen. 

Overall stellen we vast dat de arbeidsmarkt voor chemici in chemie-sectoren iets kleiner lijkt 

te worden, maar zoals aangetoond in het vorige hoofdstuk zijn er legio uitstroommogelijk-

heden naar aanpalende sectoren en zorgt de vervlechting van bijvoorbeeld de 

biotechnologische industrie, gezondheidszorg etc. met de chemie voor een nieuwe afzet-

markt voor chemici. Dit werpt wel de vraag op in hoeverre de traditionele afbakening van 

chemie-sectoren in de toekomst nog wel zinvol is om dergelijke inzichten te maken.  

4.1.3 Leeftijdsopbouw van werknemers in chemie-sectoren 

De leeftijdsopbouw van werknemers in de chemiesector (SBI 19-22), zie Figuur 42, vertoont 

grofweg hetzelfde patroon als het landelijke beeld. Wel vlakt de leeftijdsopbouw richting 

zowel oudere als jongere leeftijden wat geleidelijker af. Er werken dus relatief iets meer 

ouderen, maar ook meer jongeren in de chemie. De middengroep van met name 26-35 

jarigen is relatief iets kleiner. Het gaat echter om kleine verschillen. 
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Figuur 42 Leeftijdsopbouw werkenden in chemie-sectoren ten opzichte van ander sectoren 

4.1.4 Geboorteland van werknemers in chemische sectoren 

Waar we eerder in dit rapport al hebben gekeken naar emigratiecijfers met land van her-

komst en bestemming (zie paragraaf 3.2), kijken we in deze deelparagraaf naar het 

geboorteland en de etniciteit van het zittende personeel in chemische sectoren (SBI 19-22) 

in de periode van 2010 tot 2014, zie Figuur 43. Het totale overzicht van alle geboortelanden 

is opgenomen in Tabel 29 in bijlage 5.  

 

Figuur 43 Etniciteit van wernemers in chemische sectoren (19-22) 

De verdeling van werknemers naar geboorteland en etniciteit vertoont weinig ontwikkeling. 
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deel als geboorteland Polen, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Van de niet-Westerse 

allochtonen zijn Turkije, Suriname en Marokko de meest voorkomende geboortelanden. 

4.2  (Inter)sectorale arbeidsmarktmobiliteit 

Niet alle gediplomeerde chemici blijven hun werkzame leven in dezelfde sector worden. Che-

miegediplomeerden die buiten de sector werken kunnen de sector weer instromen en 

andersom geldt dat chemici de sector kunnen verlaten. Voor de periode 2010-2014 is voor 

chemiegediplomeerden deze (intersectorale) arbeidsmarktmobiliteit onderzocht. Deze Figuur 

44 betreft de arbeidsmobiliteit van chemiegediplomeerden (diploma behaald in de periode 

2004-2013) die van of naar een chemiesector (SBI 19, 20, 21, 22) stromen in de periode 

2010-2014. Weergegeven zijn enkel de stromen van werkenden die in de periode 2010-2014 

vanuit een bestaand dienstverband minimaal 1 keer een stap van of naar de topsector Che-

mie hebben gemaakt.  Stromen tussen andere sectoren, zoals personen die vanuit de 

voedingsindustrie de arbeidsbemiddeling instromen, zijn hier niet bij inbegrepen. De richting 

van de pijlen geeft aan waar de stroom naartoe gaat. De dikte van de pijlen neemt toe 

naarmate de stroom groter is. De percentages bij de stromen tellen op tot 100%29 en geven 

aan welk aandeel van de totale stromen van chemiegediplomeerden van of naar de chemie-

sectoren zij behelzen. 100% betreft dus alle werk-werk mutaties vanuit een bestaand 

dienstverband van of naar de topsector chemie (20+22) of chemiegerelateerde sectoren 

(19+21). 

 

Figuur 44. (intersectorale) arbeidsmobiliteit in de periode 2010-2014 van chemiegediplomeerden (2004-

2013) 

Uit de figuur vallen enkele zaken op te maken. Een groot aandeel van de mobiliteit vindt 

plaats binnen SBI20: Vervaardiging van chemische producten; zo komt 26% van de totale 

boven beschreven mobiliteit overeen met een baanwissel binnen de vervaardiging van che-

mische producten (SBI 20). Ten tweede is er vanuit de topsector Chemie, dus zowel SBI 20 

                                                

29 Percentages <1% zijn niet weergegeven in het figuur. 
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als SBI 22 veel dynamiek met de sector arbeidsbemiddeling (o.a. uitzendbureaus). De rol 

van intermediairs lijkt hiermee aanzienlijk te zijn.  

De stroom van chemie-sector 20 naar arbeidsbemiddeling is groot; ook groter dan de stroom 

de andere kant op, van arbeidsbemiddeling naar de Topsector Chemie. Dit suggereert dat er 

afgelopen jaren een substantieel aantal chemiegediplomeerden een ‘flexibele schil’ ingerold 

is nadat deze groep al direct werkzaam is geweest voor de sector zelf. 

4.3 Ontwikkeling van vraag naar chemici in chemiesectoren 

In deze paragraaf beschrijven we de ontwikkeling van de vraag naar personeel in de afge-

bakende chemiesectoren. In Figuur 45 is de trend opgenomen op basis van alle 

(ontdubbelde) chemievacatures die in deze jaren online zijn verschenen via alle grote vaca-

ture-sites en de voornaamste corporate recruitment sites. De vacatures betreffen zowel 

vervangingsvraag door uittreding, reciculatie alsmede eventuele uitbreidingsvraag. Deze drie 

vormen zijn niet te onderscheiden. In de figuur zijn de lijnen per opleidingsniveau geïn-

dexeerd op 2011. Op de lijnen zijn de absolute aantallen vacatures (deeltijd + voltijd) 

weergegeven. 

 

Figuur 45. Vraag naar personeel in chemiesectoren SBI 19-22 (index 2011=100) per opleidingsniveau, 

bron: Jobfeed, bewerking Dialogic 

De vraag naar mbo-personeel is na een kleine daling weer iets omhoog gekrabbeld, maar 

bevindt zich nog steeds onder het niveau van 2011. De vacatures op Hbo-niveau zijn na een 

daling weer gestegen tot een niveau net iets boven dat van 2011. De sterkste groei zit 

duidelijk op het niveau van de vacatures op Wo niveau. Hier is sprake van een forse stijging 

(bijna een verdubbeling) ten opzichte van 2011. De relatieve verschuiving van vraag naar 

hoger opgeleid personeel is goed zichtbaar in Figuur 46. 
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Figuur 46. Relatieve verdeling van vraag naar personeel in chemiesectoren SBI 19-22 per opleidingsni-

veau, bron: Jobfeed, bewerking Dialogic 

De afgelopen vijf jaar is de vraag naar personeel meer gericht op een hoger opleidingsniveau. 

Dit is overigens in lijn met de ontwikkelingen die we zagen aan de onderwijskant, waarin 

ook de aanbodzijde lijkt op te schuiven naar een gemiddeld hoger opleidingsniveau. 

4.3.1 Vraag naar werknemers in chemiesectoren naar SBI 

De vraag naar werknemers is niet alleen uitgesplitst naar opleidingsniveau, maar ook naar 

chemische deelsector in Figuur 47. 

 

Figuur 47. Relatieve verdeling van vraag naar personeel (index 2011=100) in chemiesectoren per SBI 

bron: Jobfeed, bewerking Dialogic 

De vraag naar personeel is licht gedaald voor SBI’s 20 en 22. De sterkste toename van vraag 

zit bij de farmaceutische industrie en in de aardolieverwerking. De laatste is overigens een 

zeer bescheiden sector in termen van werkgelegenheid, zoals ook blijkt uit Figuur 48. 
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Figuur 48. Relatieve verdeling van vraag naar personeel (index 2011=100) in chemiesectoren per SBI 

bron: Jobfeed, bewerking Dialogic 

Wat vooral opvalt in bovenstaande figuur is de sterke verschuiving van vacatures in de far-

maceutische deelsector die in absolute zin bijna het niveau van de SBI 20 haalt. Dit is vooral 

opvallend in het licht van de eerder gepresenteerde figuren over omvang van voornoemde 

sectoren. SBI 21 is qua werkgelegenheid een stuk kleiner dan SBI 20. Aan de andere kant 

zagen we wel een forse toename van het aantal bedrijven in deze sector. 

4.3.2 Vraag naar werknemers in chemiesectoren naar provincie en SBI 

Onderstaand figuur (Figuur 49) geeft de vraag naar chemici weer per provincie en chemische 

deelsector. 

 

Figuur 49. Relatieve verdeling van vraag naar personeel (2011-2015) in chemiesectoren per provincie 

bron: Jobfeed, bewerking Dialogic 

Noord-Brabant kende in de periode 2011-2015 de grootste vraag naar chemici, gevolgd door 

Zuid-Holland en Limburg. In Limburg zit de grootste vraag naar chemici in de deelsector: 

Chemische industrie.  
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4.3.3 Vraag naar werknemers in chemiesectoren naar provincie en opleidingsniveau 

Onderstaand figuur illustreert de vraag naar chemici naar opleidingsniveau per provincie. 

Hierin zjin alle vacatures uit 2011-2015 naar chemici in een keer meegenomen. 

 

Figuur 50. Relatieve verdeling van vraag naar personeel (2011-2015) in chemiesectoren per provincie 

en opleidingsniveau bron: Jobfeed, bewerking Dialogic 

Uit het figuur valt op te maken dat in de Randstad en Limburg de vraag naar hoogopgeleide 

chemici gemiddeld wat hoger ligt.   

4.3.4 Vraag naar werknemers in chemiesectoren naar type functie. 

Onderstaand figuur geeft het percentage weer van inhoudelijke profielen van de gevraagde 

functies in de topsector Chemie (SBI 20+22) en de chemiegerelateerde sectoren (SBI 

19+21) in de periode 2011-2015. De profielen zijn gebaseerd op een metadatering op basis 

van tekstanalyse door de integrale vacatureteksten, waar we voor dit onderzoek de beschik-

king over hadden. 

 

Figuur 51. Relatieve verdeling van vraag naar personeel per type functie (2011-2015),  bron: Jobfeed, 

bewerking Dialogic 
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Het merendeel van de vacatures heeft betrekking op functies die in de kern van de chemie 

zitten ‘technisch chemie’ Dit vormt ongeveer een derde van alle vacatures. Ondersteunende 

sales functies en management maken de top 3 compleet. Grofweg geldt, als we technisch 

chemie, sales en management als inhoudelijk het dichtst bij de chemie classifieren dat 57% 

van de vacatures in de chemie-sectoren direct inhoudelijk is gerelateerd aan de chemie. Als 

we verbijzonderen naar functies op mbo, hbo en wo niveau liggen deze percentages respec-

tievelijk op 61%, 53% en 57%. Vacatures op mbo niveau in chemie-sectoren liggen dus het 

dichtst tegen de chemie aan. In het hbo is dit percentage het laagst. Relatief meer onder-

steunende functies worden op hbo-niveau weggezet. Op Wo-niveau is de ‘technisch chemie’ 

groep ongeveer 30%, maar is de management categorie van vacatures weer wat groter. 

4.3.5 Vraag naar chemici in het Mbo 

Vanuit de S-BB is een enquête onder leerbedrijven uitgezet. Van de totale set aan leerbe-

drijven is een analyse gemaakt van alle bedrijven die input hebben geleverd op chemie-mbo-

kwalificaties. Deze leerbedrijven is onder andere gevraagd naar de ontwikkeling in vraag 

naar gediplomeerden van specifieke mbo-opleidingen. Daarbij kwam ook een eventueel ge-

wenste verhoging van het opleidingsniveau bij bepaalde kwalificaties aan de orde. 

Onderstaande figuren geven de antwoorden van de leerbedrijven visueel weer. 

 

Figuur 52. Verwachting verhoging van gewenste opleidingsniveau voor mbo-chemie kwalificaties, bron: 

S-BB enquête leerbedrijven, bewerkt door Dialogic 
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Figuur 53. Verwachting in ontwikkeling vacatures komende 5 jaar per kwalificatie, bron: S-BB enquête 

leerbedrijven, bewerkt door Dialogic 

Uit deze figuren blijkt vooral dat er geen grote verschuivingen verwacht worden met betrek-

king tot nieuwe werknemers in termen van aantallen, maar dat er wel over het algemeen 

hogere eisen worden gesteld aan bestaande kwalificaties. 

4.4 Ontwikkeling vraag en aanbod op de arbeidsmarkt voor chemici 

Tot slot zoomen we in op een vraag die mede ten grondslag lag aan dit onderzoek. In hoe-

verre zijn vraag en aanbod van chemici met elkaar in evenwicht, nu en in de nabije toekomst. 

Het is moeilijk hier een sluitend en eenduidig antwoord op te geven, maar de bouwstenen in 

dit onderzoek die zijn beschreven in voorgaande hoofdstukken en paragrafen stellen ons 

desalniettemin in staat om hier het nodige inzicht in te verschaffen.  

Omdat het gaat om een inzicht dat wordt samengesteld uit een aantal separate analyses 

met elk hun methodische afbakening en foutmarge, hechten we er waarde aan om de ver-

schillende aannames op basis waarvan de match van vraag en aanbod wordt berekend 

expliciet op te nemen. In Bijlage 3 zijn deze aannames uitvoerig beschreven.  

Deze analyse levert dus inzicht op in vraag en aanbod van chemici in chemische sectoren 

(19-22). Deze analyse geeft dus uitsluitend aan in hoeverre de eerste twee schillen (chemi-

sche sectoren 19 tot en met 22) gevuld kunnen worden op basis van gediplomeerde 

uitstroom. We kijken vooral naar verandering ten opzichte van deze uitgangssituatie (2014) 

die is geschetst in paragraaf 3.1 en de ontwikkelingen die de revue zijn gepasseerd in dit 

rapport.  
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Figuur 54. (Prognose) Vraag en aanbod van chemici in chemische sectoren 19-22.  

Uit Figuur 54 is een aantal punten op te merken. Vooropgesteld stellen we vast dat we alleen 

over de eerste twee schillen een kwantitatieve match kunnen van vraag en aanbod, en dan 

nog met de nodige armslagen (zie bijlage 3). Uit het figuur blijkt dat er op basis van het 

aantal gediplomeerden en vervangingsvraag over alle opleidingsniveaus in 2015 sprake is 

een zeer bescheiden vraagoverschot in de chemische sectoren. Ter indicatie hebben we ook 

het absolute aantal studenten/werknemers dat het betreft in het figuur opgenomen. Het gaat 

in 2015 dan om een additionele vraag in de chemische sectoren van 186 gediplomeerden 

over alle opleidingsniveaus heen ten opzichte van 2014. We concluderen dan ook dat vraag 

en aanbod in de chemische sectoren redelijk in evenwicht is. De gediplomeerde uitstroom 

voorziet grofweg gezien goed om de uittredende chemici (in aantallen) op te vangen. Zoals 

geillustreerd zou deze groep gemakkelijk kunnen worden opgevangen door het surplus aan 

chemiegediplomeerden (4048) dat de arbeidsmarkt opstroomt, maar op basis van 2010-

2014 data naar andere sectoren (chemie-breed en oveig) doorstroomt.  

Voor de nabije toekomst (2019) komt vraag en aanbod van chemici in de chemische sectoren 

dichter bij elkaar te liggen. In 2019 is de mismatch in de eerste twee schillen kleiner gewor-

den. Dat komt vooral door de forse toename in de te verwachten gediplomeerde uitstroom 

uit het chemie-onderwijs (niveau 4, hbo, wo).  

Een verbijzondering van deze prognose naar opleidingsniveau is relevant. We zagen eerder 

al het aanbod van chemici in het mbo licht afnemen (zie Figuur 28), maar gelet op de vaca-

ture-ontwikkeling en de vraag van bedrijven in chemiesectoren, zien we dat de vraag naar 

mbo opgeleid personeel verschuift naar hoger opgeleid personeel. We verwachten dan ook 

dat het mbo-aanbod in lijn is met de vraag uit de arbeidsmarkt of dat er mogelijk zelfs sprake 

gaat zijn van een aanbodoverschot. De vraag naar professionals met een hbo opleidingsni-

veau stijgt. De verwachting is dan ook dat de vraag het aanbod voor de chemie-sector zal 

overstijgen. Gelet op de forse toename van gediplomeerde hbo chemici lijkt de potentie 

hiervoor aanwezig te zijn. 
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In het wo is in de uitgangssituatie al sprake van een forser vraagoverschot. De vraag naar 

chemici met een wo-achtergrond is van de drie groepen ook het meest toegenomen. Daar-

tegenover staat ook een behoorlijke toename aan gediplomeerde uitstroom, zodat ook hier 

kannibalisatie zou kunnen plaatsvinden op de immense uitstroom naar andere sectoren. 

Tot slot merken we op de vergrijzing van de chemie-sector als een factor van betekenis 

meeweegt in de match van vraag en aanbod. Uit de brondata die onder Figuur 42 ligt, blijkt 

dat de komende 15 jaar, ongeveer 40% van het personeel in chemie-sectoren de pensioen-

gerechtigde leeftijd bereikt. Dat biedt naast uitdagingen in kwantitatieve zin ook uitdagingen 

in kwalitatieve zin op in de match van vraag en aanbod. 
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5 Conclusies 

De topsector chemie heeft net als alle andere topsectoren een human capital agenda opge-

steld met als doel om de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren en de 

aantrekkingskracht van de sector te vergroten. In dit onderzoek is uitvoerig onderzocht op 

welke wijze human capital stromen zich ontwikkelen voor chemici vanuit het bekostigde on-

derwijs tot op de arbeidsmarkt. Het doel hiervan is om de informatiepositie van de topsector 

chemie te versterken. Inzichten uit dit onderzoek kunnen worden gebruikt voor eventuele 

aanscherping, herpriotering of bijstelling van Human Capital beleid in de topsector zelf of in 

afstemming met andere topsectoren. 

Het onderzoek is gestart vanuit de notie dat de grote rijkdom aan databronnen waar derge-

lijke human capital inzichten uit kunnen worden onttrokken ruimschoots voorhanden zijn, 

maar (nog) niet altijd worden ingezet. Een dergelijke aanpak heeft als meest evidente voor-

deel dat er middels registerdata (1) een feitelijker en completer beeld van human capital 

wordt geboden en (2) de koppeling van registers ook een meer samenhangde analyse mo-

gelijk maakt. Er is in dit onderzoek dan ook ruimschoots gebruik gemaakt van informatie uit 

onderwijs- en baanregisters, aangevuld met vacaturedata en gegevens van de S-BB (speci-

fiek voor mbo) die hun medewerking aan dit onderzoek hebben verleend.  

Het arbeidsmarktonderzoek is breed en exploratief van opzet en ook nadrukkelijk een co-

productie, waarin stakeholders van de HCA Chemie hun wensen hebben kunnen ventileren 

met betrekking tot (verdiepende) analyses. De inzichten dienen dan ook vooral als eerste 

stap voor de topsector om hier zelf prioritering en gevolgtrekking aan te verbinden met 

betrekking tot human capital beleid.  

5.1 Conclusies 

Op basis van de resultaten van het onderzoek komen we tot de volgende hoofdconclusies: 

[1] De human capital pipeline voor de topsector chemie is gevuld met meer en 

hoger opgeleide chemici. Het absolute en relatieve aantal scholieren en studenten dat 

kiest voor (bekostigd) chemie-onderwijs neemt de laatste jaren toe en resulteert op hbo en 

wo niveau in stijging van gediplomeerde chemici op mbo3-4, hbo en wo niveau voor de 

komende jaren. Ten opzichte van 2006 is sprake van 1,5 tot 2 keer zoveel gediplomeerde 

uitstroom in de chemie. Vooral de laatste vijf jaar is de instroom fors gestegen. 

De groei in het hbo en wo zit op zowel algemeen (technische) chemie-opleidingen als meer 

perifere opleidingen die op toepassing van de chemie zitten in bijvoorbeeld de farmacie en 

met name de biotechnologie. Er is dus geen sprake van kannibalisatie, maar additionele 

instroom.  

Er kan niet alleen worden gesteld dat er meer chemici worden opgeleid, maar dat ook het 

opleidingsniveau toeneemt, omdat de groei vooral zit op hbo, wo-bachelor en wo-master 

niveau en er alleen groei is bij mbo-niveau 4 studenten. 

Hoewel het gemiddelde opleidingsniveau van gediplomeerde chemici dus gestaag stijgt, 

komt dit geenszins door opstroom vanuit lagere opleidingsniveaus door de onderwijsketen. 

Bijna over alle linies is het absolute en relatieve aandeel van opstroom benedengemiddeld 

en dalend in vergelijk met het landelijk gemiddelde. Mogelijke oorzaken, die in dit onderzoek 

niet verder zijn onderzocht, is een wenkend perspectief vanuit de arbeidsmarkt en de mo-

gelijk grotere verschillen in moeilijkheidsgraad tussen de verschillende onderwijsniveaus 

voor chemici. 
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[2] Chemici komen overal terecht en de sector raakt sterker verbonden aan andere 

(technische) sectoren. De ‘verbreding’ van de chemie manifesteert zich ook in de door-

stroom naar de arbeidsmarkt: veel opgeleide chemici komen buiten de chemie terecht, met 

name op hbo- en wo-niveau. Het uitstroomprofiel van chemici naar de arbeidsmarkt is daar-

mee tamelijk diffuus. Het merendeel komt niet direct in de topsector chemie of aanpalende 

chemische sectoren terecht. De schil van sectoren waar chemie wordt toegepast (onderwijs, 

zorg, vervaardiging van voedingsmiddelen, etc.) vormt feitelijk de hofleverancier voor afge-

studeerde chemici. Daarmee is het beroepsperspectief voor chemici eveneens zeer divers.  

Daarnaast hebben we vastgesteld dat de chemie-sectoren ook buiten de chemie werven. 

Vanzelfsprekend betreft dit ook werving voor ondersteunende functies die niet inhoudelijk 

aan de chemie zijn verbonden, maar op hbo en wo niveau neemt ook het aandeel werkne-

mers met een brede technische achtergrond (b.v. werktuigbouwkundigen, industrieel 

ontwerp) toe.  

Juist omdat het profiel van de chemie in Nederland opschuift naar een hoger gemiddeld 

opleidingsniveau, wordt verwevenheid met andere sectoren en techniek nog belangrijker. 

Deze notie plaatst de eerste conclusie dan ook in perspectief en legitimeert een brede aanpak 

van human capital beleid buiten de grenzen van de eigen (top)sector. 

[3] Chemici zijn breed inzetbaar. Parallel aan bovenstaande conclusie is ook onderzocht 

wat afgestudeerde chemici in verschillende sectoren op de arbeidsmarkt verdienen. Op basis 

van deze analyse kunnen we concluderen dat de best betalende sectoren over het algemeen 

ook de sectoren zijn waar men voor is opgeleid, maar dat men ook in de chemie-toepassing 

en zelfs buiten de chemie (met name financiele instellingen) ook een vergelijkbaar, concur-

rend salaris kan verdienen. Blijkbaar zijn chemici dus voldoende breed inzetbaar om ook in 

niet gerelateerde sectoren nog een goede boterham te verdienen. Vermoedelijk zijn de ana-

lytische competenties die chemici hebben opgedaan ook voor andere sectoren bruikbaar. De 

sectoren waar het best wordt verdiend, zijn gericht op winning en verwerking van olie en 

gas. Dit zal naast de inhoudelijke aansluiting ook samenhangen met onregelmatigheidstoe-

slagen in deze sectoren.  

[4] Werkgelegenheid in traditionele chemie-sectoren is stabiel, maar schuift op 

naar een hoger kennisniveau. Het aantal werknemers in de traditionele chemie-sectoren 

(SBI 19-22 in dit onderzoek) neemt over langere tijdsperiode af (met name in de procesin-

dustrie). De laatste jaren is de werkgelegenheid redelijk stabiel gebleven, maar treedt er wel 

een duidelijke verschuiving op richting hoger opgeleid personeel. Vooral de vraag naar mbo-

opgeleide chemici komt daarmee wellicht onder druk te staan, hetgeen we bevestigd zien in 

zowel de analyse van vacatures als de vraag die door het S-BB is uitgezet onder leerbedrij-

ven. Met name de vraag naar Wo-chemici neemt substantieel toe. 

We stellen vast dat de uitstroom naar de ‘chemie-breed’ en zeker uitstroom naar overige 

sectoren nog dermate substantieel is dat er tot 2019 nog ruim voldoende manoeuvre ruimte 

op de arbeidsmarkt overblijft om te spreken over krapte op de arbeidsmarkt voor chemici. 

Over het algemeen liggen de ontwikkelingen aan de vraagzijde (meer vraag naar hoogopge-

leiden) in lijn met de ontwikkeling aan de aanbodzijde (stijging van instroom hoger opgeleide 

chemici). 

[5] Arbeidsmarktmobiliteit vanuit het perspectief van chemie-sectoren vindt met 

name intern en via een flexibele schil plaats. Uit een analyse van (intersectorale) ar-

beidsmarktmobiliteit blijkt dat de meest dominante mobiliteitsbewegingen van en naar de 

chemie-sectoren plaatsvinden binnen de sector “Vervaardiging van chemische producten”. 

De meest opvallende bevinding met betrekking tot arbeidsmarktmobiliteit zijn de stromen 

van en naar de ‘arbeidsbemiddeling’. Het blijkt dat voor alle opleidingsniveaus substantiele 

stromen werknemers die een dienstverband in chemiesectoren hadden nu een dienstverband 

vanuit de arbeidsbemiddeling hebben.    
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[6] Internationale mobiliteit neemt toe. Afgezien van internationalisering aan de inno-

vatiekant van de topsector, neemt het ook in human capital context toe in relevantie. We 

stellen vast dat een belangrijk deel van de groeiende instroom in het chemie-onderwijs af-

komstig is van Westerse en niet Westerse allochtonen. Gedeeltelijk, zeker in het wo, gaat 

het hier om buitenlandse studenten die hun opleiding in Nederland volgen en daarna weer 

terugkeren naar het land van herkomst. Andersom volgt ook een substantieel deel van de 

studenten zijn opleiding in het buitenland en/of migreert na de studie voor een periode naar 

het buitenland. Van het Wo-chemie cohort dat 10 jaar geleden is afgestudeerd is bijvoorbeeld 

bijna één op de drie voor (een periode) naar het buitenland gemigreerd. Tegen de achter-

grond van een geleidelijk opschuivend opleidingsniveau en geprosnosticeerde 

gediplomeerden op wo-niveau, zullen deze stromen naar de toekomst toe in absolute zin 

substantieler worden. Aantrekken en behoud van talentvolle chemici kent daarmee ook een 

steeds belangrijkere internationale component. Op mbo en hbo-niveau speelt internationale 

mobiliteit een beperktere rol. 

5.2 Vervolgonderzoek 

Bovenstaande bevindingen zijn tot stand gekomen op basis van integrale analyse uit be-

staande databronnen, met duiding vanuit een begeleidingsgroep uit de sector (zie bijlage I). 

De rijkdom van de informatie die hieruit is voortgekomen heeft niettemin de nodige onder-

werpen voor vervolgonderzoek opgeworpen. 

[1] Er is een sterke behoefte om een topsector overstijgend beeld te krijgen van 

human capital stromen. Juist de notie dat het uitstroompatroon van afgestudeerde che-

mici tamelijk diffuus is en instroom afkomstig vanuit een breed pallet aan opleidingen 

bekrachtigt het beeld dat topsector overstijgende analyses op het gebied van human capital 

tot relevante inzichten zullen leiden. Vragen als inter(top)sectorale arbeidsmarktmobiliteit 

zijn in dit onderzoek bijvoorbeeld nog niet verkend, maar zijn zeer relevant vanuit het per-

spectief van de gemeenschappelijke human capital agenda van de topsectoren. 

[2] Er zou kwalitatieve duiding moeten komen van verschuiving van competenties 

in chemische beroepen. Dit onderzoek heeft op hoofdlijnen gekeken naar categorieen van 

vraag naar chemici in chemiesectoren. De informatiebehoefte die daaraan ten grondslag lag, 

zat vooral op het niveau van het aandeel van chemie-inhoudelijke beroepen in deze sectoren. 

Een meer kwalitatieve duiding van eventuele verschuiving van vraag naar chemici of com-

petenties binnen beroepen is een relevante verdiepingsslag die in vervolgonderzoek aan de 

orde zou moeten komen. Wat is bijvoorbeeld de rol van digitale (ICT) vaardigheden in che-

mieberoepen? 

[3] Regelmatige ijking van human capital op het streefbeeld 2030 van de topsector 

chemie is gewenst. De topsector Chemie heeft een streefbeeld opgesteld richting 2030. 

Het streefbeeld is opgesteld om een leidraad te hebben voor de activiteiten die de sector de 

komende vijftien jaar gaat ondernemen. Zicht op de ontwikkeling van human capital binnen 

en in de periferie van chemiesectoren is daarbij essentieel. Een mogelijkheid is om onderde-

len van deze studie periodiek te herhalen om de human capital ontwikkelingen te kunnen 

spiegelen aan het streefbeeld. 
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Bijlage 1. Chemie-afbakening oplei-

dingen en economische sectoren 

In de kick-off van dit onderzoek is in een breed gezelschap gereflecteerd op de afbakening 

van opleidingen en economische sectoren die als ‘chemie’ kunnen worden gelabeld. De per-

sonen die waren betrokken bij deze afbakening zijn: 

- Onno de Vreede (HCA Coördinator topsector Chemie)  

- Ellen Hilhorst (HU) 

- Marian de Regt (OVP) 

- Eefjan Breukink (UU) 

- Erik Schutjes (NRK) 

- Mark Schmets (NWO) 

- Ankie Jonkman (AkzoNobel) 

- Marijn Meijer (C3) 

- Anneke van den Engel (Vapro) 

- Oscar van den Brink (Topsector Chemie / COAST) 

- Frans van den Akker (ISPT) 

De uiteindelijke afbakening van opleidingen (ISAT) is weergegeven in onderstaande  

- Tabel 18 geeft de afbakening weer van opleidingen op Mbo-niveau.  

- Tabel 20 geeft de afbakening weer van opleidingen op Hbo-niveau.  

- Tabel 21 geeft de afbakening weer van opleidingen op Wo-niveau. 

Voor de afbakening van de arbeidsmarkt wordt gewerkt met afbakening op basis van eco-

nomische sector30. Het uitgangspunt hierbij was de Monitor Topsectoren van het CBS31. Deze 

monitor beperkt zich voor de afbakening van de Topsector Chemie tot SBI 19, 20 en 22, 

maar na afstemming met hiervoor genoemde deelnemers is ook SBI 21 (vervaardiging van 

farmaceutische grondstoffen) toegevoegd. 

- Tabel 24 geeft de afbakening weer van ‘chemie-relevante’ sectoren. 

 

 

                                                

30 Idealiter werken we hier met een afbakening op basis van beroepen, maar de brondata van CBS staat 

een dergelijke afbakening niet toe. 

31 CBS – Monitor Topsectoren 2015 – Methodebeschrijving inclusief tabellenset 
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Tabel 18. Afbakening (CREBO) Chemie opleidingen op Mbo-niveau  

 

CREBO KWALIFICATIENAAM KWALIFICATIENIVEAU

10697 Laborant Niveau 2

10702 Vakfunctionaris Laboratoriumtechniek Niveau 3

10703 Vakfunctionaris Medische Laboratoriumtechniek Niveau 3

10705 Middenkaderfunctionaris Medische Laboratoriumtechniek Niveau 4

10706 Middenkaderfunctionaris Chemische Laboratoriumtechniek Niveau 4

22082 Analist Niveau 4

23030 Analisten Niveau 4

25044 Allround laborant Niveau 3

91700 Biomedisch analist Niveau 4

91702 Biomedisch analist (Klinische chemie) Niveau 4

91710 Chemisch-fysisch analist Niveau 4

91711 Chemisch-fysisch analist (Chemisch analist) Niveau 4

91720 Laboratoriummedewerker (Laborant) Niveau 2

91730 Laboratoriummedewerker (Allround laborant) Niveau 3

93710 Analist Niveau 4

93711 Analist (Analist klinische chemie) Niveau 4

93712 Analist (Analist pathologie) Niveau 4

93713 Analist (Biotechnologisch analist) Niveau 4

93714 Analist (Chemisch-fysisch analist) Niveau 4

97315 Analist (micro-biologisch analist) Niveau 4

93716 Analist (Technisch onderwijsassistent (TOA)) Niveau 4

95010 Medewerker Steriele Medische Hulpmiddelen Niveau 3

95770 Assistent procestechniek Niveau 1

10417 Middenkaderfuctionaris Procestechniek Niveau 4

10418 Mechanisch Operator C Niveau 4

10419 Procesoperator C Niveau 4

10420 Mechanisch Operator B Niveau 3

10421 Procesoperator B Niveau 3

10422 Operator A Niveau 2

10423 Mechanisch Operator A Niveau 2

10424 Procesoperator A Niveau 2

10425 Basisoperator Niveau 1

10735 Middenkaderfunctionaris Algemene Operationele Techniek Niveau 4

10736 Medewerker Algemene Operationele Techniek Niveau 2

25303 Operator C Niveau 4

25335 Mechanisch Operator A Niveau 2

25336 Mechanisch Operator B Niveau 3

25337 Procesoperator A Niveau 2

25338 Procesoperator B Niveau 3

79020 Techniek en procesindustrie Niveau 2

90010 Allround operator Niveau 3

90011 Allround operator (Allround operator productietechniek) Niveau 3

90012 Allround operator (Operator B) Niveau 3

90013 Allround operator (Specialist textiel) Niveau 3

90015 Allround operator (Specialist textiel) Niveau 3

90240 Operator C Niveau 4

90310 Operator Niveau 2

90311 Operator (Operator A) Niveau 2

90312 Operator (Operator productietechniek) Niveau 2

90314 Operator (Operator textiel) Niveau 2

90450 Assistent operator Niveau 1

90451 Assistent operator (Assistent operator productietechniek) Niveau 1

90452 Assistent operator (Basisoperator) Niveau 1

91670 Operationele techniek (Operationeel technicus) Niveau 3

91680 Operationele techniek (Allround operationeel technicus) Niveau 4

91690 Medewerker operationele techniek (Medewerker Operationele Techniek) Niveau 2

95688 Basisoperator Niveau 1

95753 Operator B Niveau 3

25046 Chemisch fysisch analist Niveau 4

25045 Biologisch medisch analist Niveau 4

25044 Allround laborant Niveau 3

25345 Allround operationeel technicus Niveau 4

25346 Operationeel technicus Niveau 3

25334 Medewerker operationele techniek Niveau 2

25256 Assistant Procestechniek Niveau 1
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Tabel 19. Indeling kwalifcatienamen over kwalificatiedossiers (CREBO) in mbo  

 

Kwalificatiedossier Kwalificatienaam

Allround operator Allround operator

Allround operator (Allround operator productietechniek)

Allround operator (Operator B)

Allround operator (Specialist textiel)

Mechanisch Operator B

Operator B

Procesoperator B

Analist Analist

Analist (Analist klinische chemie)

Analist (Analist pathologie)

Analist (Biotechnologisch analist)

Analist (Chemisch-fysisch analist)

Analist (Microbiologisch analist)

Analist (Technisch onderwijsassistent (TOA))

Biomedisch analist

Biomedisch analist (Klinische chemie)

Chemisch-fysisch analist

Chemisch-fysisch analist (Chemisch analist)

Middenkaderfunctionaris Chemische Laboratoriumtechniek

Middenkaderfunctionaris Medische Laboratoriumtechniek

Analisten Allround laborant

Analisten

Assistent operator Assistent operator

Assistent operator (Assistent operator productietechniek)

Assistent operator (Basisoperator)

Entree Assistent procestechniek

Industriële processen Mechanisch Operator A

Mechanisch Operator B

Procesoperator A

Procesoperator B

Laboratoriummedewerker Laborant

Laboratoriummedewerker (Allround laborant)

Laboratoriummedewerker (Laborant)

Vakfunctionaris Laboratoriumtechniek

Vakfunctionaris Medische Laboratoriumtechniek

Medewerker operationele techniek Medewerker Algemene Operationele Techniek

Medewerker operationele techniek

Medewerker Steriele Medische HulpmiddelenMedewerker Steriele Medische Hulpmiddelen

Operationele techniek Middenkaderfunctionaris Algemene Operationele Techniek

Operationele techniek (Allround operationeel technicus)

Operationele techniek (Operationeel technicus)

Operator Mechanisch Operator A

Operator

Operator (Operator A)

Operator (Operator productietechniek)

Operator (Operator textiel)

Operator A

Procesoperator A

Operator C Mechanisch Operator C

Middenkaderfuctionaris Procestechniek

Operator C

Procesoperator C

Procestechniek Operator C
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Tabel 20. Afbakening (CROHO) Chemie opleidingen op Hbo-niveau  

 

 

 

CROHO-ISAT OPLEIDINGSNAAM (ACTUELE EQUIVALENT)

4192 b laboratoriumtechniek

4331 b biotechnologie (landbouw)

34192 b laboratoriumtechniek

34331 b biotechnologie (landbouw)

4275 b applied science

4275 b chemische technologie

4331 b biotechnologie (techniek)

4396 b applied science

4396 b chemie

4397 b applied science

4397 b biologie en medisch laboratoriumonderzoek

30008 b applied science

34275 b applied science

34275 b chemische technologie

34331 b biotechnologie (techniek)

34396 b applied science

34396 b chemie

34397 b applied science

34397 b biologie en medisch laboratoriumonderzoek

80005 ad chemische technologie

5519 m leraar scheikunde

35199 b opl. leraar vo 2e gr in scheikunde

45273 m leraar scheikunde
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Tabel 21. Afbakening (CROHO) Chemie opleidingen op Wo-niveau  

 

CROHO-ISAT OPLEIDINGSNAAM (ACTUELE EQUIVALENT)

60224 m life sciences

60279 m molecular medicine (research)

6841 biotechnologie

6991 moleculaire wetenschappen

56841 b biotechnologie

56991 b moleculaire wetenschappen

59304 b moleculaire levenswetenschappen

60303 m molecular life sciences

66841 m biotechnology

66991 m molecular sciences

6156 scheikunde

6162 farmacochemie

6286 life science and technology

6567 natuurwetenschappen

6843 algemene natuurwetenschappen

6857 scheikunde

6982 algemene natuurwetenschappen

6989 farmaceutische wetenschappen

9304 moleculaire levenswetenschappen

50250 b beta-gamma

50800 b medische natuurwetenschappen

56286 b life science and technology

56857 b scheikunde

56948 b science

56982 b algemene natuurwetenschappen

56989 b farmaceutische wetenschappen

59304 b moleculaire levenswetenschappen

59308 b molecular science and technology

60225 m life sciences

60303 m molecular life sciences

60322 m molecular mechanisms of disease (research)

60612 m molecular biology and biotechnology

60616 m biomolecular sciences

60617 m medical and pharmaceutical drug innovation

60706 m chemische wetenschappen

66286 m life science and technology

66857 m chemistry

66989 m drug discovery and safety

69304 m moleculaire levenswetenschappen

6226 biomedische technologie

6286 life science and technology

6960 scheikundige technologie

50002 b advanced technology

50340 b scheikundige technologie en bioprocestechnologie

56226 b biomedische technologie

56286 b life science and technology

56960 b scheikundige technologie

59308 b molecular science and technology

60339 m chemical and biochemical engineering

60437 m chemical engineering

60621 m biomedische technologie

66226 m biomedical engineering

66286 m life science and technology

66960 m scheikundige technologie

6973 levensmiddelentechnologie

56973 b levensmiddelentechnologie

66973 m food technology

8156 scheikunde

60317 m chemistry and education

60345 m chemistry education

68156 m opl tot leraar vo 1e gr scheikunde

68513 m leraar vho scheikunde
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Tabel 22. Aggregatie Chemie-master opleidingen  

 

Tabel 23. Instroom Wo chemie masteropleidingen per opleiding  

 

CATEGORIE WO-MASTER WO-MASTER CHEMIE

Chemie-Algemeen m molecular sciences

m chemische wetenschappen

m chemistry

Chemie-Technisch m scheikundige technologie

m chemical engineering

Chemie-biotechnologie m biomedical engineering

m biomedische technologie

m biotechnology

m molecular biology and biotechnology

m food technology

m medical and pharma. drug innov.

Chemie-farma m drug discovery and safety

m molecular mechanisms of disease 

m molecular medicine (research)

m moleculaire levenswetenschappen

Chemie-life science m molecular life sciences

m life science and technology

m life sciences

m biomolecular sciences

m opl tot leraar vo 1e gr scheikunde

Chemie-onderwijs m leraar vho scheikunde

m chemistry and education

m chemistry education

scheikunde **

WO-MASTER CHEMIE 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

m molecular sciences 17 14 13 0 0 0 0 0 0 0 0

m chemische wetenschappen 38 57 33 44 39 36 47 41 46 41 36

m chemistry 70 100 92 89 139 138 160 194 167 175 182

m scheikundige technologie 6 7 13 0 0 0 0 0 0 0 0

m chemical engineering 70 99 88 106 129 101 132 182 149 197 254

m biomedical engineering 70 86 100 124 78 107 150 190 186 193 262

m biomedische technologie 6 8 6 0 0 0 0 0 0 0 0

m biotechnology 36 41 55 66 56 79 64 105 94 106 126

m molecular biology and biotechnology 6 15 16 20 21 20 27 21 24 21 21

m food technology 46 63 71 66 74 108 132 155 171 182 187

m medical and pharma. drug innov. 6 7 9 10 6 9 12 13 12 20 31

m drug discovery and safety 11 17 13 13 21 34 15 33 40 23 35

m molecular mechanisms of disease 1 7 11 9 14 11 15 21 19 22 19

m molecular medicine (research) 0 4 6 5 7 10 9 11 10 13 13

m moleculaire levenswetenschappen 11 8 24 20 25 21 37 36 33 0 0

m molecular life sciences 0 0 0 12 19 20 27 44 42 81 86

m life science and technology 14 16 28 39 32 37 37 78 56 77 87

m life sciences 5 4 3 2 7 2 8 14 7 9 8

m biomolecular sciences 31 40 37 36 41 66 33 57 50 31 28

m opl tot leraar vo 1e gr scheikunde 4 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0

m leraar vho scheikunde 0 0 14 21 30 35 26 24 24 26 15

m chemistry and education 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0

m chemistry education 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

scheikunde ** 21 18 3 2 0 0 0 0 0 0 0
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Tabel 24. Afbakening Chemie-relevante sectoren (SBI) 

 

SBI Beschrijving

19 Vervaardiging van cokesovenproducten en aardolieverwerking

19.1 Vervaardiging van cokesovenproducten

19.10 Vervaardiging van cokesovenproducten

19.2 Aardolieverwerking

19.20 Aardolieverwerking

19.20.1 Aardolieraffinage

19.20.2 Aardolieverwerking (geen -raffinage)

20 Vervaardiging van chemische producten

20.1
Vervaardiging van chemische basisproducten, kunstmeststoffen en stikstofverbindingen en 

van kunststof en synthetische rubber in primaire vorm

20.11 Vervaardiging van industriële gassen

20.12 Vervaardiging van kleur- en verfstoffen

20.13 Vervaardiging van overige anorganische basischemicaliën 

20.14 Vervaardiging van overige organische basischemicaliën 

20.14.1 Vervaardiging van petrochemische producten

20.14.9 Vervaardiging van overige organische basischemicaliën (geen petrochemische producten)

20.15 Vervaardiging van kunstmeststoffen en stikstofverbindingen

20.16 Vervaardiging van kunststof in primaire vorm

20.17 Vervaardiging van synthetische rubber in primaire vorm

20.2 Vervaardiging van verdelgingsmiddelen en overige landbouwchemicaliën

20.20 Vervaardiging van verdelgingsmiddelen en overige landbouwchemicaliën

20.3 Vervaardiging van verf, vernis e.d., drukinkt en mastiek

20.30 Vervaardiging van verf, vernis e.d., drukinkt en mastiek

20.4 Vervaardiging van zeep, wasmiddelen, poets- en reinigingsmiddelen, parfums en cosmetica

20.41 Vervaardiging van zeep, wasmiddelen, poets- en reinigingsmiddelen

20.42 Vervaardiging van parfums en cosmetica

20.5 Vervaardiging van  overige chemische producten

20.51 Vervaardiging van kruit en springstoffen en van lucifers

20.52 Vervaardiging van lijm en bereide kleefmiddelen

20.53 Vervaardiging van etherische oliën

20.59 Vervaardiging van  overige chemische producten (rest)

20.6 Vervaardiging van synthetische en kunstmatige vezels

20.60 Vervaardiging van synthetische en kunstmatige vezels

21 Vervaardiging van farmaceutische grondstoffen en producten

21.1 Vervaardiging van farmaceutische grondstoffen

21.2 Vervaardiging van farmaceutische producten (geen grondstoffen)

22 Vervaardiging van producten van rubber en kunststof

22.1 Vervaardiging van producten van rubber

22.11 Vervaardiging van rubberbanden en loopvlakvernieuwing

22.19 Vervaardiging van producten van rubber (geen banden)

22.2 Vervaardiging van producten van kunststof

22.21 Vervaardiging van platen, folie, buizen en profielen van kunststof

22.22 Vervaardiging van verpakkingsmiddelen van kunststof

22.23 Vervaardiging van kunststofproducten voor de bouw

22.29 Vervaardiging van overige producten van kunststof
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Tabel 25. Afbakening Chemie-schillen 

 

 

SBI Beschrijving

20 Vervaardiging van chemische producten

22 Vervaardiging van producten van rubber en kunststof

19 Vervaardiging van cokesovenproducten en aardolieverwerking

21 Vervaardiging van farmaceutische grondstoffen en producten

85 Onderwijs

86 Gezondheidszorg

10 Vervaardiging van voedingsmiddelen

72 Speur- en ontwikkelingswerk 

24 Vervaardiging van metalen in primaire vorm

23 Vervaardiging van overige niet-metaalhoudende minerale producten

17 Vervaardiging van papier, karton en papier- en kartonwaren 

25 Vervaardiging van producten van metaal (geen machines en apparaten)

6 Winning van aardolie en aardgas

35 Productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht

8 Winning van delfstoffen (geen olie en gas)

Topsector chemie

Chemie-aanpalend

Chemie-breed

Overig



 69 

Bijlage 2. Aannames prognosemodel 

voor gediplomeerde uitstroom 

1. We gaan uit van een periode van instroom tot gediplomeerde uitstroom van: 

o Mbo1: 1 jaar 

o Mbo2: 2 jaar 

o Mbo3: 3 jaar 

o Mbo4: 4 jaar 

o Hbo: 4 jaar 

o Wo-m: 5 jaar 

2. We vertrekken vanuit alle instromers in de afgebakende chemie-opleidingen, inclu-

sief opstromers, aangezien we daar later voor corrigeren. 

3. Voor de lagere Mbo-niveaus is de ‘pipeline’ nog niet gevuld voor de jaren die verder 

in de toekomst liggen. Hiervoor hebben we de aantallen aangehouden van het meest 

recente jaar, waarvan de instroom nog wel bekend is. Het gaat alleen om Mbo-niveau 

1,2 en 3. 

4. We hebben een gewogen gemiddelde berekend op basis van het ‘verlies’ van instro-

mers richting gediplomeerde uitstroom in Jaar T+x, zie [1]. Dat verlies wordt 

afgetrokken van de groep potentiele gediplomeerden uit [2]32. 

5. De resterende groep wordt gecorrigeerd voor de opstroompercentages om dubbel-

tellingen te voorkomen. We hebben het percentage van het meest recente jaar 

(2015) genomen om deze correctie door te voeren. 

6. Het resultaat is een prognose van gediplomeerde uitstroom (exclusief opstroom) op 

basis van de instroomontwikkeling in de afgebakende chemie-opleidingen. 

 

                                                

32 In deze stap zit de meeste ruis, aangezien we niet specifiek kunnen identificeren waar dit verlies van 

afkomstig is, zoals switchers, instroom of uitstroom naar het buitenland, etc.) 
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Bijlage 3. Aannames prognoses voor 

match vraag en aanbod 

Algemene aannames: 

- We beperken ons in de kwantitatieve analyse tot een match van vraag en aanbod op 

basis van vervangingsvraag. Dat wil zeggen dat we focussen op de gediplomeerde 

uitstroom uit het bekostigde onderwijs aan de aanbodzijde en uitsluitend op vervan-

gingsvraag aan de vraagzijde.  

- Emigratie en immigratie van chemici is buiten beschouwing gelaten bij de bepaling 

van de match van vraag en aanbod. Zoals blijkt uit Figuur 31 zijn deze stromen (1) 

relatief beperkt en (2) redelijk in evenwicht. 

Aanbodzijde (gediplomeerde uitstroom) 

- De aannames voor prognoses van gediplomeerde uitstroom in het bekostigde onder-

wijs tot en met 2019 zijn reeds opgenomen in Bijlage 2. We maken dus een 

onderscheid tussen mbo, hbo en wo-ers gediplomeerde uitstroom en corrigeren voor 

opstromers om dubbeltellingen te voorkomen. 

- Omdat we van de vraagzijde hebben ingezoomd op de afbakening van chemie-sec-

toren (zie Tabel 24), beperken we ons bij de aanbodzijde ook tot uitstroom naar deze 

afbakening van sectoren. Dit betreft de eerste en tweede schil uit Figuur 30 (SBI 19-

22). 

- We nemen de percentages van gediplomeerde uitstroom per opleidingsniveau naar 

deze deelsectoren uit Figuur 30 als uitgangspunt. Dit betreft dus 25% vanuit mbo, 

13% vanuit hbo en 7% vanuit wo. Aangezien deze percentages door de jaren heen 

tamelijk stabiel zijn gebleken, werken we met deze percentages als forse correctie 

op de gediplomeerde uitstroom.  

Vraagzijde 

- Aan de vraagzijde kijken we niet naar vacature-ontwikkeling, omdat dit een diffuus 

beeld oplevert, waarin uitbreidingsvraag, vervangingsvraag door uittreding en ver-

vangingsvraag van personeel dat van baan wisselt door elkaar heenlopen. Wel zetten 

de vacature-ontwikkeling in voor kwalitatieve duiding.  

- De vervangingsvraag door uittreding staat dus centraal. De uitbreidingsvraag stellen 

we op 0. De werkgelegenheid in chemische sectoren is de laatste jaren redelijk sta-

biel, zoals vastgesteld in paragraaf 4.1.2, dus we beschouwen dit als verdedigbare 

aanname. 

- Het vertrekpunt is het aantal unieke werknemers in de chemie. Aangezien we indi-

vuen van de aanbodkant matchen, gebruiken we dus geen fte-equivalent, maar het 

absolute aantal werknemers in chemische sectoren.33 

- De verdeelsleutel van het aantal werkzame personen in chemische sectoren naar 

opleidingsniveau halen we uit het arbeidsmarktinformatiesysteem van ROA.34 Dit re-

sulteert in een verdeelsleutel van 71% mbo, 18% hbo en 11% wo.  

- Figuur 42 geeft de leeftijdsverdeling van werknemers in chemie-sectoren (19-22). 

Omdat we de prognose richten op vervangingsvraag door uittreding kijken we vooral 

naar de leeftijdsgroep >56. We gaan er vanuit dat deze groep binnen 10 jaar zal 

                                                

33 Data is afkomstig van CBS:Statline: Arbeidsvolume naar bedrijfstak en geslacht; nationale rekeningen 

34 Alle opleidingsniveaus onder hbo en wo zijn toegekend in de verdeling aan mbo. 
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uittreden. Deze groep vormt 18,1% van de werknemers in chemiesectoren. Dit per-

centage wordt vermenigvuld met het aantal werknemers in deze sectoren om tot de 

vervangingsvraag van de sectoren (19-22) te komen. Dit betreft 18.653 werkemers, 

per jaar zal dus een kleine 2000 medewerkers uittreden. 

o De aanname hierbij is dat het deel van de werkenden ouder dan 65 (2.3% 

in Figuur 42) min of meer in balans is met de vervroegde uittreders uit de 

groep die in deze tien jaar nog niet de pensioensgerechtigde leeftijd heeft 

bereikt. Volgens het CBS is dit percentage over alle sectoren in 2015 onge-

veer 5%35.  

- De sectoren 19-22 bestaan niet volledig uit chemisch opgeleid personeel. We nemen 

aan dat de sectoren zich wat betreft type functies grofweg verhouden zoals in Figuur 

51. We nemen daarbij ‘technisch chemie’ en ‘Management (support)’ mee als inhou-

delijke chemie-relevante functies, waar we het aanbod op willen matchen. Dat 

betekent dat we correctie doorvoeren op de uittreders per jaar, waarbij we respe-

cievelijk vermenigvuldigen met 61%, 53% en 57% voor mbo, hbo en wo personeel. 

 

 

                                                

35 CBS: Statline: van arbeid naar pensioen; personen 55 jaar of ouder 
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Bijlage 4. Doorstroom van chemici 

Onderstaande tabellen zijn gebaseerd op alle banen in de periode 2010-2014 van personen 

die in de periode 2004-2013 minimaal één chemiediploma behaald hebben. 

Tabel 26 Sectoren waar chemiegediplomeerden werken. Laatste baan (in periode 2010-2014) van per-

sonen die een chemiediploma hebben behaald in de periode 2004-2013. 

 

SBI-2 Beschrijving WO HBO MBO Totaal

86 Gezondheidszorg 1455 2292 1522 5269

78 Arbeidsbemiddeling, uitzendbureaus en personeelsbeheer 1329 919 3020 5268

20 Vervaardiging van chemische producten 459 641 3281 4381

85 Onderwijs 2828 1083 198 4109

10 Vervaardiging van voedingsmiddelen 378 241 3155 3774

72 Speur- en ontwikkelingswerk 807 840 353 2000

46 Groothandel en handelsbemiddeling (niet in auto 's en motorfietsen) 373 416 1010 1799

71 Architecten, ingenieurs en technisch ontwerp en advies; keuring en contro le 447 480 509 1436

24 Vervaardiging van metalen in primaire vorm 22 60 1340 1422

21 Vervaardiging van farmaceutische grondstoffen en producten 162 380 861 1403

22 Vervaardiging van producten van rubber en kunststof 31 66 1250 1347

23 Vervaardiging van overige niet-metaalhoudende minerale producten 11 45 971 1027

70 Holdings (geen financiële), concerndiensten binnen eigen concern en managementadvisering 577 197 183 957

84 Openbaar bestuur, overheidsdiensten en verplichte sociale verzekeringen 267 229 422 918

28 Vervaardiging van overige machines en apparaten 105 133 662 900

17 Vervaardiging van papier, karton en papier- en kartonwaren x x 802 802

25 Vervaardiging van producten van metaal (geen machines en apparaten) 21 32 762 815

19 Vervaardiging van cokesovenproducten en aardolieverwerking 66 66 626 758

47 Detailhandel (niet in auto 's) 280 151 289 720

27 Vervaardiging van elektrische apparatuur 11 13 608 632

56 Eet- en drinkgelegenheden 179 112 328 619

Onb Onbekend 147 130 341 618

52 Opslag en dienstverlening voor vervoer 35 42 398 475

62 Dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatietechnologie 302 68 62 432

38 Afvalinzameling en -behandeling; voorbereiding to t recycling 13 33 338 384

26 Vervaardiging van computers en van elektronische en optische apparatuur 99 73 160 332

11 Vervaardiging van dranken 15 15 280 310

69 Rechtskundige dienstverlening, accountancy, belastingadvisering en administratie  219 18 36 273

18 Drukkerijen, reproductie van opgenomen media x x 263 263

94 Levensbeschouwelijke en politieke organisaties, belangen- en ideële organisaties, hobbyclubs  152 57 35 244

81 Facility management, reiniging en landschapsverzorging 43 23 177 243

53 Post en koeriers 93 58 91 242

12 Vervaardiging van tabaksproducten x x 234 234

32 Vervaardiging van overige goederen 47 33 142 222

35 Productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht 64 24 129 217

1 Landbouw, jacht en dienstverlening voor de landbouw en jacht 55 73 87 215

87 Verpleging, verzorging en begeleiding met overnachting 68 38 93 199

29 Vervaardiging van auto 's, aanhangwagens en opleggers x x 182 182

64 Financiële instellingen (geen verzekeringen en pensioenfondsen) 112 29 55 196

88 M aatschappelijke dienstverlening zonder overnachting 70 41 77 188

96 Wellness en overige dienstverlening; uitvaartbranche x x 161 161

49 Vervoer over land x x 133 133

43 Gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw 17 31 105 153

93 Sport en recreatie 48 35 67 150

82 Overige zakelijke dienstverlening 23 32 93 148

13 Vervaardiging van textiel x x x

31 Vervaardiging van meubels x x x

33 Reparatie en installatie van machines en apparaten 28 18 81 127

74 Industrieel ontwerp en vormgeving, fo tografie, vertaling en overige consultancy 46 21 42 109

Ov Overig 444 220 659 1323

11948 9508 26673

Topsector chemie

Chemie-aanpalend

Chemie-breed

Overig
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Bijlage 5. Toeleverende opleidingen 

arbeidsmarkt voor chemici 

Tabel 27 Top 50 CREBO-codes (2004-2013) van alle personen werkzaam in de chemiesector (19-22) 

 

Crebo Kwalificatie Totaal

10421 Procesoperator B 1591

90012 Allround operator (Operator B) 857

90311 Operator (Operator A) 743

10423 Mechanisch Operator A 735

10425 Basisoperator 675

10735 Middenkaderfunctionaris Algemene Operationele Techniek 513

94421 Middenkader engineering (Technicus) 456

10419 Procesoperator C 452

91730 Laboratoriummedewerker (Allround laborant) 437

93714 Analist (Chemisch-fysisch analist) 413

90452 Assistent operator (Basisoperator) 397

10706 Middenkaderfunctionaris Chemische Laboratoriumtechniek 388

10420 Mechanisch Operator B 388

90440 Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent 354

90240 Operator C 351

10736 Medewerker Algemene Operationele Techniek 335

10424 Procesoperator A 286

10054 Werktuigbouwkunde 261

10417 Middenkaderfuctionaris Procestechniek 253

93212 Financiële beroepen (Bedrijfsadministrateur) 228

92640 Helpende Zorg & Welzijn 185

10702 Vakfunctionaris Laboratoriumtechniek 174

10039 Administrateur 162

90230 Medewerker beheer ICT 160

91680 Operationele techniek (Allround operationeel technicus) 153

93200 Financiële beroepen (Financieel administratief medewerker) 150

10704 Middenkaderfunctionaris Biologische Laboratoriumtechniek 142

90255 Logistiek medewerker (Logistiek medewerker) 138

10235 Middenkaderfunctionaris Automatiserings Energietechniek (MK-AEN) 131

10876 Beveiliger 129

90532 Medewerker marketing en communicatie (Marketing medewerker) 126

10036 Commercieel Medewerker Marketing en Communicatie 125

95688 Basisoperator 123

91711 Chemisch-fysisch analist (Chemisch analist) 118

93191 ICT-beheer (ICT-beheerder) 113
10223 Autotechnicus 107

10077 Onderhoudstechnicus Werktuigbouw 106

10002 Ondernemer Groothandel 105

10853 Verkoopmedewerker 102

94850 Particuliere beveiliging (Beveiliger) 100

10130 Middenkaderopleiding Bouwkunde 99

10849 Filiaalbeheerder 96

10040 Directiesecretaresse / Management Assistent 96

90471 Administratief medewerker (Bedrijfsadministratief medewerker) 95

90252 Logistiek medewerker (Logistiek medewerker) 95

93713 Analist (Biotechnologisch analist) 94

90112 Commercieel medewerker (Commercieel medewerker binnendienst) 93

93751 Verkoper (Verkoper detailhandel) 91

10011 Groepsleider Magazijn 88

10153 Primaire Timmerkracht 88

Overig 11001

Totaal 24698

Chemie-kwalificatie

Overige kwalificatie - Technisch

Overige kwalificatie - Niet technisch
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Tabel 28 Top 50 CROHO-codes (2004-2013) van alle personen werkzaam in de chemiesector (19-22) 

 

Croho Kwalificatie Totaal

34396 B Chemie 1969

34421 B Technische Bedrijfskunde 1183

34402 B Commerciële Economie 1113

34275 B Chemische Technologie 1041

34280 B Werktuigbouwkunde 1001

34397 B Biologie en Medisch Lab. onderzoek 955

34401 B Bedrijfseconomie 873

34609 B Personeel en Arbeid 735

34389 B Industrieel Produkt Ontwerpen 430

34405 B Communicatie 416

34435 B Management, Economie en Recht 408

34436 B Logistiek en Economie 388

60437 M Chemical Engineering 381

34267 B Elektrotechniek 336

34936 B International Business and Mgmt Studies 335

34407 B International Business and Languages 301

60644 M Business Administration 297

56960 B Scheikundige Technologie 289

30008 B Applied Science 285

56966 B Werktuigbouwkunde 264

34500 B Facility Management 233

34390 B Logistiek en Technische Vervoerskunde 228

56994 B Technische Bedrijfskunde 219

34422 B Small Business en Retail Management 206

34263 B Bouwkunde 205

56157 B Farmacie 177

34808 B Opleiding tot leraar Basisonderwijs 164

34406 B Accountancy 161
56857 B Scheikunde 156

60439 M Mechanical Engineering 147

56990 B Biomedische Wetenschappen 146

34479 B Informatica 137

34856 B Voedingsmiddelentechnologie 136

50645 B Bedrijfskunde 134

66857 M Chemistry 131

34404 B Bedrijfskundige Informatica 129

56955 B Industrieel Ontwerpen 126

66990 M Biomedical Sciences 124

56604 B Psychologie 117

60019 M International Business 109

6960 Scheikundige Technologie 109

80005 Ad Chemische Technologie 102

66157 M Farmacie 102

59308 B Sustainable Molecular Sc&tech 99

34262 B Autotechniek 99

34438 B Vrijetijdsmanagement 98

56286 B Life Science and Technology 97

34139 B Bedrijfskunde MER 97

34386 B AOT - Techniek 94

34092 B Communication and Multimedia Design 93

Overig 8342

Totaal 25517

Chemie-opleiding

Overige opleiding - Technisch

Overige opleiding - Niet technisch
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Bijlage 6. Geboorteland chemici 

Tabel 29 Geboorteland van personen werkzaam in topsector Chemie + chemie-gerelateerde sectoren 

(19-22) 

 

 
 

 

 
 
 

Land 2010 2011 2012 2013 2014 Totaal

Nederland 84.9% 82.2% 82.2% 83.3% 82.7% 83.9%

Turkije 1.7% 1.5% 1.0% 1.0% 0.9% 1.4%

Suriname 1.2% 0.9% 0.9% 0.7% 0.8% 1.1%

Polen 0.6% 1.1% 1.3% 1.6% 1.9% 1.0%

Marokko 1.0% 0.7% 0.7% 0.6% 0.5% 0.9%

Duitsland 0.8% 0.9% 0.9% 0.9% 1.0% 0.9%

Verenigd Koninkrijk 0.5% 0.7% 0.7% 0.6% 0.6% 0.6%

Nederlandse Antillen 0.6% 0.7% 0.6% 0.5% 0.5% 0.6%

Indonesië 0.5% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.5%

Servië 0.5% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4%

Frankrijk 0.3% 0.6% 0.5% 0.5% 0.6% 0.4%

België 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4%

Spanje 0.2% 0.3% 0.6% 0.4% 0.4% 0.3%

Italië 0.2% 0.2% 0.3% 0.4% 0.4% 0.3%

Verenigde Staten 0.2% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.2%

Rusland 0.2% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.2%

India 0.1% 0.3% 0.3% 0.4% 0.4% 0.2%

China 0.1% 0.3% 0.3% 0.4% 0.4% 0.2%

Vietnam 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.1% 0.2%

Irak 0.1% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2%

Iran 0.1% 0.2% 0.1% 0.2% 0.2% 0.1%

Portugal 0.1% 0.1% 0.2% 0.2% 0.2% 0.1%

Afghanistan 0.1% 0.2% 0.1% 0.1% 0.2% 0.1%

Brazilië 0.1% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.1%

Zuid-Afrika 0.1% 0.2% 0.2% 0.1% 0.1% 0.1%

Japan 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1%

Australië 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1%

Roemenië 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.2% 0.1%

Hongarije 0.1% 0.1% 0.2% 0.2% 0.1% 0.1%

Overig 2.4% 3.0% 3.1% 2.9% 2.7% 2.6%

Onbekend 2.3% 3.4% 3.3% 2.2% 2.7% 2.6%
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