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Samenvatting 

 

Deze thesis handelt over de doorstroming van informaticastudenten naar de arbeidsmarkt, meer 

bepaald de studenten afgestudeerd aan de Provinciale Hogeschool Limburg (PHL), het 

eXpertisecentrum voor Industrie, Onderwijs en Samenleving (Xios) of aan de Universiteit Hasselt 

(UHasselt) tijdens de jaren 2000-2005. Dit is zowel een actueel onderwerp als een relevant 

toepassingsgebied. Informatica en ICT nemen namelijk een belangrijke plaats in in de huidige 

samenleving. In het eerste deel van deze thesis wordt nagegaan waarom er een tekort heerst aan 

gekwalificeerde informatici op de arbeidsmarkt. Dit tekort wordt geanalyseerd zowel langs de 

vraagzijde als langs de aanbodzijde van de arbeidsmarkt. In het tweede deel, de praktijkstudie, 

worden er aan de hand van een enquête gelijkenissen en verschillen tussen informaticastudenten 

afgestudeerd aan de hogescholen of aan de universiteit nagegaan. Deze verschillen kunnen 

onderverdeeld worden in 4 facetten, namelijk hun eerste job, hun huidige job, hun ideale job en de 

waardering van de gevolgde opleiding. 

Om een goed zicht te krijgen op de grote vraag naar informatici, is het belangrijk om eerst de ICT-

sector correct te definiëren. Hoewel de OESO in 1998 een definitie heeft proberen op te stellen, is 

er nog steeds discussie over de te gebruiken afbakening van de ICT-sector. Dit ligt enerzijds aan 

het feit dat er een fenomeen van branchevervaging optreedt in onze economie en anderzijds 

verschilt de situatie per land door verschillende sectorale classificaties. Hetgeen wel algemeen 

aanvaard is, zijn de 2 principes waarop de definitie van de OESO steunt, namelijk de opsplitsing 

van de ICT-sector in een industriële bedrijfstak en in een dienstenbranche.  

Ook de evolutie die de ICT-sector heeft doorgemaakt, heeft een invloed op de arbeidsmarkt voor 

informatici gehad. Vanaf 1945 tot 2000 kende men alleen maar groei in deze sector. Dankzij de 

ontwikkeling van het internet, werden er gigantische stappen vooruit gezet op het gebied van 

technologische vooruitgang. Maar in 2000 volgde een ommekeer. Het ongebreideld vertrouwen dat 

investeerders in dotcom-bedrijven hadden gesteld, was plots verdwenen en de dotcom-bubble 

spatte uiteen. De volgende jaren gingen veel ondernemingen failliet en was er een overschot aan 

informatici. Pas in 2004 veranderde de situatie terug. De economie begon zich langerzamerhand te 

herstellen en dit was ook merkbaar in de ICT-sector door een stijging in de werkgelegenheid die 

zich tot op vandaag nog steeds doorzet. 

Deze woelige periodes waar de ICT-sector zich heeft moeten doorworstelen, hebben hun impact 

gehad op de vraag naar arbeidskrachten. Want de manier waarop mensen werken is altijd sterk 

beïnvloed door technologische ontwikkelingen. Niet alleen zijn er organisatorische aanpassingen 

nodig, ook andere vaardigheden van werknemers worden vereist. In 2007 waren er meer dan 

14.000 vacatures in België voor informatici volgens werkgeversfederatie Agoria. Aan de basis van 

dit grote aantal, liggen een aantal factoren. Een beperkte geografische mobiliteit tussen regio’s, de 



omschrijving van het profiel van de aan te werven werknemers, een daling in de kwaliteit van de 

aangeboden jobs en de ontoereikendheid van de kwalificaties en het gebrek aan sociale attitudes 

bij de beroepsbevolking.  

Vooral deze laatste 2 factoren hebben een bepalende invloed op het tekort, ondermeer door de 

overgang naar een kennismaatschappij en de enorme opkomst van de dienstensector. Bedrijven 

zijn niet langer alleen maar op zoek naar software-developers maar hebben ook nood aan 

informatici met welbepaalde profielen zoals business consultants, systeemontwikkelaars en 

specialisten voor het beheer en onderhoud van informatica-infrastructuur. Bovendien worden er 

andere eisen gesteld op het gebied van competenties. Werknemers mogen zich niet langer 

beperken tot louter technische kennis, maar moeten onder andere ook sterk zijn in communicatie, 

flexibel en creatief zijn en in team kunnen werken. Het is duidelijk dat technische kennis en 

analytisch denkvermogen van primordiaal belang blijven bij het aanwerven van nieuwe ICT-

werknemers maar soft skills zoals communicatie, flexibiliteit, zelfstandig werken krijgen een steeds 

groter wordende weerklank.  

Maar om het enorme tekort aan informatici te verklaren, moet er ook gekeken worden naar de 

aanbodzijde, met name het aantal afgestudeerde informatici. Eén van de redenen waarom er te 

weinig scholieren na het secundair onderwijs verder studeren in informatica, is de wiskundige basis 

die nodig is. Een wiskundige vooropleiding is weliswaar niet verplicht, maar informatica blijft toch 

een sterk wiskundige studierichting. Bovendien is informatica een mannenbastion, waardoor 

meisjes zich minder geroepen voelen om hierin verder te studeren. Ook het ambigu imago van de 

ICT-sector speelt een belangrijke rol. Zo is er bij het grote publiek weinig bekend omtrent de 

effectieve jobinhoud van informatici. Vaak beschouwt men software ontwikkelen als de 

belangrijkste taak terwijl dit slechts een klein onderdeel is van de vele activiteiten van een 

informaticus. Om de instroom dus te vergroten, moet de jeugd warm gemaakt worden voor 

techniek en technologie en moet deze sensibilisering reeds starten in het basisonderwijs. 

Daarnaast wordt er gepleit voor een opwaardering van TSO- en BSO-richtingen want zij zijn ook 

noodzakelijk voor het draaiende houden van onze economie. Ten slotte moet er een dialoog zijn 

tussen de bedrijfswereld en het hoger onderwijs zodat de opleidingen informatica die de 

hogescholen en universiteiten aanbieden in overeenstemming zijn met de noden van de 

arbeidsmarkt. 

In het praktijkgedeelte van dit onderzoek worden de informaticastudenten, afgestudeerd aan de 

Xios Hogeschool, de Provinciale Hogeschool Limburg en de Universiteit Hasselt, bevraagd via een 

online enquête over enkele van deze onderwerpen. De populatie bestaat uit informatici 

afgestudeerd in de periode 2000-2005 aan één van de 3 onderwijsinstellingen. De studierichting 

“Handelsingenieur in de beleidsinformatica” aan Universiteit Hasselt wordt ook in het onderzoek 

opgenomen.  



Om te beginnen wordt een vergelijking tussen de respondenten gemaakt wat betreft het geslacht, 

het jaar van afstuderen en de onderwijsinstelling. Hieruit valt af te leiden dat informatica een 

overduidelijke mannenwereld is, dat het aantal afgestudeerden vanaf 2000 gestegen is behalve in 

2005 en dat de meeste afgestudeerd zijn aan één van de 2 hogescholen.  

In de eerste pijler van het onderzoek wordt er gepeild naar informatie betreffende hun eerste job. 

Hieruit blijkt dat 1 op 3 studenten reeds hun eerste contract beet hadden alvorens ze 

afstudeerden. Wat betreft het startloon situeerde dit zich rond de 2000 euro bruto per maand.  

Pijler 2 van het onderzoek handelt over de huidige job die de respondenten uitoefenen. Hieruit 

blijkt dat ze voornamelijk werkzaam zijn bij Belgische ondernemingen die meer dan 500 

werknemers tellen. Terwijl men voor het startloon ongeveer gelijk lag, geldt dit niet meer voor het 

huidig bruto maandloon. Universitairen stijgen sneller qua verloning. Veel informatici krijgen ook 

extralegale voordelen zoals een groeps- en hospitalisatieverzekering, laptop, bedrijfswagen,… De 

gemiddelde werkweek wijkt niet af van het Belgische gemiddelde dat 38u per week bedraagt. En 

meer dan de helft van de afgestudeerden heeft na het afstuderen nog een opleiding op eigen 

initiatief gevolgd en velen krijgen tijdens hun loopbaan opleidingen in het bedrijf.  

Vervolgens worden er in het derde deel van het onderzoek enkele vragen gesteld met betrekking 

tot hun tevredenheid over hun studies in het hoger onderwijs. De meesten zijn tevreden over de 

gekregen opleiding en de hogeschoolstudenten ervaren het niet hebben van een masterdiploma 

niet als een hindernis in hun carrière. De aspecten van de opleiding die het grootste deel van de 

tevredenheid bepalen zijn de praktische vorming, levenslang leren, zelfstandig werken, 

communicatie skills en de Nederlandse taal. Wat betreft de overeenstemming van hun job met de 

gevolgde opleiding komt dit zowel qua niveau als inhoud grotendeels overeen. 

In de laatste pijler van het onderzoek wordt er gevraagd naar hun jobverwachtingen en hun ideale 

job. Dit is voor de meesten een job met een leuke werksfeer, waar ze creatief kunnen zijn en met 

een interessant salarispakket. Voor meer dan 80% geldt dat hun huidige job sterk overeenkomt 

met hun ideale job. Ze zien hun carrière voornamelijk binnen hetzelfde bedrijf evolueren, wat zich 

vertaalt in een zeer lage jobmobiliteit. Het is wel een paradox dat vele afgestudeerden de nieuwe 

jobaanbiedingen volgen, uitkijkend naar nieuwe mogelijkheden. 
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1.1 Inleiding 

Deze studie gaat over doorstroming van de informaticastudenten van de Universiteit Hasselt en de 

hogescholen PHL en XIOS naar de arbeidsmarkt. Ik heb voor dit onderwerp gekozen omdat het niet 

alleen een zeer actuele kwestie is, maar voornamelijk omdat mijn onderzoek dan daadwerkelijk 

een praktisch en relevant toepassingsgebied heeft. Naast het feit dat er een enorm tekort aan 

informatici op de arbeidsmarkt heerst, namelijk 14000 vacatures volgens een studie van Agoria 

(2007), is het ook zeer belangrijk om te kijken naar de verschillen tussen afgestudeerde informatici 

onderling. 

In 2006 verscheen de studie Skills For The Future, uitgevoerd door Agoria (2006). Hierin wordt 

gesteld dat door de expansie van de ICT-sector en de verdere integratie van ICT-toepassingen de 

vraag naar informatici zowel kwantitatief als kwalitatief zal toenemen. Zo stellen Gyssens en 

Flerackers (2006) dat informaticatoepassingen zowel in ondernemingen, als bij de overheid en in 

organisaties zeer talrijk zijn. Er is een nood aan gespecialiseerde softwareontwikkelaars om deze 

toepassingen te ontwikkelen. Hiernaast is er ook meer behoefte aan informatici als consultant, 

systeemontwikkelaar, projectleider en analist. Maar uiteraard hebben bedrijven en universiteiten 

onderzoekers nodig om mee te werken aan nieuwe ontwikkelingen in de informatie- en 

communicatietechnologie. 

Het is duidelijk dat informatica en ICT een steeds prominentere plaats innemen in onze 

maatschappij. 
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1.2 Probleemstelling 

Dit hoofdstuk zal u een korte schets geven rond de problematiek van het tekort aan 

gekwalificeerde informatici op de arbeidsmarkt. Een problematiek die de laatste jaren zeer actueel 

is. We merken op dat het tekort aan gekwalificeerde informatici grotendeels veroorzaakt wordt 

door, enerzijds de groeiende werkgelegenheid in de ICT-sector en anderzijds door een tekort aan 

informatica studenten. Deze twee oorzaken licht ik hieronder kort voor u toe. 

 

1.2.1 Groeiende werkgelegenheid in de ICT-sector 

vanaf 2004 

Onderstaande grafiek geeft een beeld welke evolutie de werkgelegenheid in de ICT-sector de 

laatste 2 decennia heeft doorstaan. In 1994 ontstond het besef bij grote bedrijven en concerns dat 

het internet ongekende commerciële mogelijkheden in zich had. Zo realiseerde men zich dat het 

internet nieuwe mogelijkheden creëerde om het internationale zakenleven te vergemakkelijken. 

Een nieuwe manier van handel doen was ontstaan, e-commerce. Het is zoveel makkelijker om 

langs deze weg zaken te doen, want onder andere de zoekkosten van koper en verkoper dalen 

drastisch. Internetbedrijven schoten als paddenstoelen uit de grond en de sector groeide als nooit 

tevoren. In 2001 echter volgde een ommekeer. Door het speculeren van durfkapitalisten waren 

veel van de bedrijven in de loop der jaren overgewaardeerd, maar na enkele jaren nam het 

vertrouwen in deze ondernemingen af omdat ze niet de verwachte return opbrachten. De 

aandelenkoersen van de bedrijven zakten in elkaar en de internetzeepbel spatte uiteen. Velen 

gingen failliet en slechts sommigen konden overleven. De sector kwam in een recessie terecht en 

duizenden informatici kwamen zonder baan te zitten. Vanaf 2004 ging de vraag naar informatici 

met de juiste competenties zich langzamerhand herstellen.  
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Figuur 1: Evolutie van de werkgelegenheid in de Belgische ICT-sector (1992-

2006) (Agoria, 2007:4) 

1.2.2 Tekort aan afgestudeerde informatica studenten 

Op dit ogenblik stellen we vast dat de bedrijven in ons land momenteel 14.000 vacatures voor ICT-

jobs openstaan hebben. Het gaat hier niet altijd om nieuwe jobs, bedrijven zoeken ook mensen om 

medewerkers te vervangen die met pensioen gaan, intern van job veranderen of het bedrijf 

verlaten. Daarnaast is er ook nood aan ICT-ers met profielen die beter aan de huidige marktvraag 

beantwoorden. (Agoria, 2007) 

De oorzaken die aan de grondslag van dit probleem liggen zijn divers. Ten eerste hebben vele 

toekomstige studenten een fout beeld van de informaticawereld. Men associeert het beroep vaak 

met een ééntonige job die louter bestaat uit het ingeven van programmeertaal.  

Niets is minder waar. Zo hebben informatici een heel uiteenlopende jobinhoud gaande van het 

ontwikkelen van nieuwe software, het beheer van informaticasystemen binnen bedrijven tot het 

delen van hun kennis naar verschillende bedrijven toe. 

Een tweede probleem is dat de hele informaticasector te kampen heeft met een negatief imago. Na 

het uiteenspatten van de “dot-com bubble” in 2001 hebben velen hun vertrouwen in deze markt 

verloren. Dit heeft er toe geleid dat weinigen nog een toekomst zagen als informaticus, en deze 

studie dan ook vaak links lieten liggen. 
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We kunnen dus stellen dat het tekort aan informatici op de arbeidsmarkt zowel door de vraag- als 

door de aanbodzijde gevoed wordt. Enerzijds neemt de nood aan informatici alleen maar toe door 

de groei van de ICT-sector en anderzijds zijn er niet voldoende studenten die interesse tonen in 

deze afstudeerrichting. 

 

1.3 Onderzoeksplan 

In dit deel van mijn werk geef ik u een toelichting over de gekozen onderzoeksstrategieën. 

Daarnaast zal een bespreking volgen over hoe ik de uitvoering van deze verhandeling concreet heb 

aangepakt.  

 

1.3.1 Onderzoeksopzet 

Het gevoerde onderzoek bestaat uit twee luiken: een literatuurstudie en een praktijkstudie. In het 

eerste luik schets ik een beeld van de huidige situatie op de arbeidsmarkt van informatici. De 

centrale onderzoeksvraag hier luidt: “Wat is de huidige situatie op de arbeidsmarkt van 

informatici?”. 

Het tweede luik bestaat uit een praktijkstudie die onderbouwd wordt door informatie verkregen uit 

de elektronische bevraging van afgestudeerde informaticastudenten. In deze enquête peil ik naar 

de tewerkstelling, carrièreverloop en het onderlinge verschil tussen Academische Masterstudenten 

informatica en Handelsingenieur in de beleidsinformatica van de Universiteit Hasselt (hierna 

afgekort als UHasselt) en Professionele Bachelorstudenten informatica van de Provinciale 

Hogeschool Limburg (PHL) en het eXpertisecentrum voor Industrie, Onderwijs en Samenleving 

(XIOS) in Diepenbeek. De centrale onderzoeksvraag van dit gedeelte is: “Wat is de positie van 

afgestudeerde informaticastudenten van UHasselt, PHL en Xios op de arbeidsmarkt?” 
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1.3.2 Literatuurstudie 

Om een beter inzicht te verwerven omtrent de problematiek betreffende de situatie op de 

informatica-arbeidsmarkt ben ik mijn onderzoek begonnen met een bondige literatuurstudie. 

Hierbij heb ik gebruik gemaakt van verschillende soorten primaire en secundaire bronnen, maar 

ook tertiaire bronnen bleken nuttige informatie te bevatten. 

1.3.2.1 Primaire en secundaire bronnen 

Het probleem waarmee ik geconfronteerd werd wanneer ik op zoek ging naar wetenschappelijke 

handboeken of tijdschriften was dat er nauwelijks onderzoek is verricht naar dit onderwerp. Ik heb 

dan ook vooral beroep gedaan op het internet, waar in het bijzonder studies van 

werkgeversfederatie Agoria een belangrijk hulpmiddel bleken te zijn. 

1.3.2.2 Tertiaire bronnen 

Als tertiaire bronnen heb ik vooral gebruik gemaakt van de bibliografieën van enkele 

geconsulteerde studies en onderzoeken. Via Google scholar heb ik meermaals relevante 

wetenschappelijke literatuur opgezocht. 

1.3.3 Praktijkstudie 

De praktijkstudie omvat informatie die bekomen is door middel van een elektronische bevraging 

van afgestudeerde informaticastudenten van de UHasselt, PHL en Xios. Deze enquête had 

voornamelijk tot doel een antwoord te geven op de hieronder vermelde onderzoeksvraag, 

namelijk: “Zijn er overeenkomsten en verschillen in de positie van afgestudeerde 

informaticastudenten van UHasselt, PHL en Xios op de arbeidsmarkt?” 

Mijn doelgroep bestaat uit informaticastudenten van de UHasselt, PHL en Xios en de studenten 

Handelsingenieur in de beleidsinformatica aan de UHasselt die afgestudeerd zijn tussen 2000 en 

2005. De Katholieke Hogeschool Limburg is hier niet in opgenomen omdat men daar geen 

studierichting informatica aanbiedt. 

Om mijn doelgroep te bereiken heb ik gebruik gemaakt van een online enquête die vergezeld ging 

van een begeleidende brief en e-mail. Om deze online enquête tot stand te brengen heb ik beroep 

gedaan op de website http://www.enquetemaken.be . Om tot de analyse van mijn vragenlijst over 

te gaan heb ik gebruik gemaakt van het statistische programma SPSS. 
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1.4 Deelvragen 

De centrale onderzoeksvraag van het theoretische gedeelte (“Wat is de huidige situatie op de 

arbeidsmarkt van informatici?”) wordt verder onderverdeeld in 2 deelvragen. 

1. Hoe is het tekort op de arbeidsmarkt voor informatici tot stand gekomen(vraagzijde)? 

Bij deze deelvraag schets ik eerst een kleine evolutie van de arbeidsmarkt voor informatici, 

alvorens op zoek te gaan naar de oorzaak of oorzaken van het huidige tekort op de arbeidsmarkt. 

Het is nuttig na te gaan welke factoren en problemen aan de basis liggen van dit tekort. We gaan 

het tekort hier bekijken langs de vraagzijde. 

2. Hoe is het tekort op de arbeidsmarkt voor informatici tot stand gekomen(aanbodzijde)? 

Hier gaan we vooral de “aantrekkelijkheid” van de studierichtingen informatica bekijken. We 

bekijken het beeld dat studenten van informatici hebben van naderbij en gaan na of dit beeld 

overeenkomt met de werkelijkheid.  

 

De centrale onderzoeksvraag bij het praktijkgedeelte (“Wat is de positie van afgestudeerde 

informaticastudenten van UHasselt, PHL en Xios op de arbeidsmarkt?”) wordt opgesplitst in 

de volgende drie deelvragen: 

1. Wat zijn de kenmerken van de informaticastudenten afgestudeerd aan de UHasselt, PHL en 

Xios? 

In dit deel worden een aantal kenmerken vergeleken van de verschillende informaticastudenten. 

Ten eerste gaan we na welke groep van studenten, masters of bachelors, het meest 

vertegenwoordigd zijn op de arbeidsmarkt. Daarnaast kijken we ook naar de verhouding mannen 

en vrouwen tussen de verschillende afgestudeerden.  

2. Wat zijn de verschilpunten tussen afgestudeerden van de UHasselt, PHL en Xios op vlak 

van verloning? 

Onder de term “verloning” verstaan we niet alleen het maandelijkse loon dat de informatici 

ontvangen, maar kijken we ook naar de extralegale voordelen die zij van hun werkgever krijgen. 

Hierbij denken we bijvoorbeeld aan: maaltijdcheques, bedrijfswagen, laptop, tankkaart,… 
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3. Wat is het verschil in loopbaanperspectief tussen afgestudeerden van de UHasselt, PHL en 

Xios? 

Hierbij ga ik nagaan of afgestudeerden aan de hogescholen dezelfde loopbaanperspectieven 

hebben als afgestudeerden aan de universiteit. Welk beeld heeft men over zijn carrièrekansen en is 

er sprake van een hogeschoolplafond? 
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Net zoals iedere economische markt heeft de arbeidsmarkt voor informatici 2 facetten. Enerzijds is 

er de vraagzijde bestaande uit bedrijven die nood hebben aan competente informatici, en 

anderzijds heeft men de aanbodzijde. Onder deze aanbodzijde verstaan we afgestudeerde 

informatici. De laatste jaren hebben aan beide zijden allerlei gebeurtenissen plaatsgevonden 

waardoor de vraag momenteel vele malen groter is dan het aanbod en men dus met een enorm 

tekort op deze arbeidsmarkt zit. Hieronder volgt een analyse van zowel de vraag- als de 

aanbodzijde om een beeld te krijgen van het ontstaan van het tekort. 

 

2.1 Hoe is het tekort op de arbeidsmarkt voor 

informatici tot stand gekomen (vraagzijde)? 

 

2.1.1 Definitie van de ICT-sector 

Informatie – en Communicatie Technologie (ICT) omvat meer dan alleen pc en internet. Het is een 

containerbegrip dat betrekking heeft op zowel de apparaten waarin de digitale technologie is 

ingebouwd als de programma’s die op de computers draaien. Deze definitie, die een verzameling 

omvat van allerlei activiteiten en begrippen, kunnen we doortrekken naar de ICT-sector. Het is 

namelijk een sector die zeer moeilijk af te bakenen is en zich wijd uitspreidt over verschillende 

doelgebieden. De moeilijke afbakening ligt dus vooral aan een toenemende branchevervaging. 

Hierbij komt ook dat deze sector geen geïsoleerde sector is: ICT is een hulpmiddel in tal van 

andere sectoren.(Idea Consult, 2001) Pas in 1998 heeft de Organisatie voor Economische 

Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) (Organisation for Economic Cooperation and Development, 

OECD) geprobeerd een definitie van deze sector op te stellen. (OESO,2002) 

Deze definitie luidt:  

een combinatie van product- en dienstenindustrien die data, gegevens en informatie op een 

elektronische manier kunnen opslaan, versturen en weergeven. Deze definitie, gebaseerd op de 

internationale standaardclassificatie van bedrijfsactiviteiten (ISIC Rev. 3), werd beschouwd als een 

eerste stap voor het verkrijgen van gegevens omtrent de ICT-sector. Aan de hand van deze 

gegevens zou men dan eindelijk vergelijkingen tussen landen kunnen uitvoeren. De principes die 

de definitie opgesteld door OESO ondersteunen, zijn opgesplitst naar enerzijds industriële 

bedrijfstakken en anderzijds dienstenbranches. 



- 23 - 

 

De principes voor de industriële bedrijfstak: 

“For manufacturing industries, the products of a candidate industry: 

• Must be intended to fulfil the function of information processing and communication including 

transmission and display. 

• Must use electronic processing to detect, measure and/or record physical phenomena or control a 

physical process. 

De principes die gelden voor de dienstenbranche in de ICT-sector: 

For services industries, the products of a candidate industry: 

• Must be intended to enable the function of information processing and communication by 

electronic means.” 

Op basis van deze 2 principes heeft de OESO vastgesteld welke bedrijfstakken deel uit maken van 

de ICT-sector. De ISIC Rev. 3 klassering waarop de definitie is gebaseerd, bestaat uit de volgende 

onderdelen: 

Manufacturing: 3000 – Office, accounting and computing machinery; 3130 – Insulated wire and 

cable; 3210 – Electronic valves and tubes and other electronic components; 3220 – Television and 

radio transmitters and apparatus for line telephony and line telegraphy; 3230 – Television and 

radio receivers, sound or video recording or reproducing apparatus and associated goods; 3312 – 

Instruments and appliances for measuring, checking, testing, navigating and other purposes, 

except industrial process equipment; 3313 – Industrial process equipment. 

Services: 5150 – Wholesaling of machinery, equipment and supplies (if possible only the 

wholesaling of ICT goods should be included); 7123 – Renting of office machinery and equipment 

(including computers); 6420 – Telecommunications; 72 – Computer and related activities. 

(Coppens, Hermesse, & Vivet, 2004) 

 

De onderverdeling tussen de ICT-industrie en ICT-diensten wordt ook gebruikt in een studie 

gevoerd door Gevers, A et al.(2004). In deze studie beschrijft men de ICT-industrie als bedrijven 

die producten voortbrengen die bijdragen aan de infrastructuur voor informatieverstrekking en 

communicatie, zoals bijvoorbeeld het vervaardigen van computers. Onder ICT-diensten verstaat 

men de bedrijven die diensten leveren die het gebruik van de ICT-producten en infrastructuur 

mogelijk maken. Voorbeelden hiervan zijn de telecommunicatiebedrijven, de 

computerservicebureaus.  
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Het bestaan van een dergelijke definitie die door velen ook aanvaard wordt, is een zeer nuttig 

instrument voor het vergelijken van cijfers met betrekking tot de ICT-sector. Niet alleen kan men 

vergelijkingen maken over tijd maar ook tussen landen en sectoren.  

Een kritische noot die hierbij wel gemaakt moet worden is dat deze definitie slechts een eerste 

benadering van de sector vormt en dat deze in de toekomst verbeterd moet worden. Ook 

aanpassingen naar nationale sectorale classificaties zijn mogelijk. Maar zelfs op nationaal gebied 

heersen er verschillen. Zo verschilt de definitie die de werkgeversfederatie Agoria (2007) gebruikt 

met deze van de Nationale Bank van België (2004) wat betreft de verzameling van branches die 

deel uitmaken van de ICT-sector.  

De Nationale Bank gebruikt een definitie die zeer sterk aanleunt bij deze van deze OESO. De ICT-

sector wordt opgedeeld in 4 deelsectoren met homogene activiteiten: de ICT-nijverheid, de ICT-

distributie, de telecommunicatie, en informatica en aanverwante activiteiten. Deze samenstelling 

en de deelsectoren worden beschreven in onderstaande tabel.  
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Tabel 1: De definitie van de ICT-sector volgens de NBB (Coppens, Hermesse, & 

Vivet, 2004:4) 

Definitie van de ICT-sector 

Deelsectoren NACE-BEL Benaming 

ICT-nijverheid 30.0 Vervaardiging van kantoormachines en computers 

 31.3 Vervaardiging van geïsoleerde kabels en draad 

 32.1 Vervaardiging van elektronische onderdelen 

 32.2 Vervaardiging van zend- en transmissieapparatuur 

 32.3 Vervaardiging van audio- en videoapparatuur 

 33.2 Vervaardiging van wetenschappelijke en technische 

instrumenten 

 33.3 Vervaardiging van controleapparatuur van industriële 

processen 

ICT-distributie 51.43 Groothandel in elektrische huishoudelijke apparaten en 

audio- en videoapparatuur 

 51.64 Groothandel in kantoormachines en kantoormateriaal  

 52.487 Kleinhandel in kantoormachines en computers 

 71.33 Verhuur van kantoormachines en computers 

Telecommunicatie 64.20 Telecommunicatie 

Informatica en aanverwante 

activiteiten 

72 Informatica en aanverwante activiteiten 
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Deze definitie sluit dus vrij nauw aan bij de definitie opgesteld door de OESO, maar er zijn wel 2 

aanpassingen doorgevoerd om rekening te houden met de specifieke Belgische situatie.  

Enerzijds is de branche NACE 51.65 (Groothandel in andere machines voor de industrie en de 

handel) weggelaten omdat dit slechts een beperkte relevantie voor België heeft. Ondanks heeft het 

feit dat sommige ondernemingen in deze branche actief zijn op het gebied van ICT, namelijk in de 

handel van elektronisch materiaal, houden de voornaamste activiteiten van die bedrijfstak geen 

verband met nieuwe technologieën.  

Anderzijds slaat de OESO-definitie niet op activiteiten van de kleinhandel in ICT, omdat tal van 

naamgevingen op dat vlak niet nauwkeurig genoeg zijn. In België maakt men hiervoor onder 

andere gebruik van de branche NACE 52.487 (Kleinhandel in kantoormachines en computers) 

waardoor het wel mogelijk is om een deel van die activiteiten af te zonderen.  

De gehanteerde begripsbepalingen blijven weliswaar vatbaar voor kritiek. De twee bezwaren die 

door zowel Agoria als door de NBB worden aangehaald, hangen samen met de onvolmaaktheid van 

het sectorale classificatiesysteem. 

Om te beginnen zegt men dat het onmogelijk is om de ICT-activeiten volledig te isoleren. Sommige 

bedrijfstakken zijn te ruim en bevatten deels activiteiten die weinig te maken hebben met 

informatiechnologieën. Zo omvat de branche 33.2 (Vervaardiging van wetenschappelijke en 

technische instrumenten) de vervaardiging van tekeninstrumenten en thermometers. De 

bedrijfstak 51.43 (Groothandel in elektrische en huishoudelijke apparaten en audio- en 

videoapparatuur) is een ander voorbeeld hiervan. Zoals de naam het reeds aangeeft, behoort 

hiertoe ook de handel in koffiezetapparaten, broodroosters of verlichtingstoestellen. Terwijl aan de 

andere kant een aantal branches die ICT-activiteiten uitvoeren, niet werden opgenomen in deze 

definitie, zoals bijvoorbeeld branche 51.65 (Groothandel in overige machines voor de industrie en 

de handel). 

Het tweede punt van kritiek is dat ondernemingen worden ingedeeld door het classificatiesysteem 

van de OESO bij een bedrijfstak op basis van hun voornaamste activiteit. Maar dit wil dus zeggen 

dat ondernemingen met bijkomstige ICT-activiteiten terecht komen in branches die helemaal niet 

behoren tot de ICT-sector zoals die hierboven gedefinieerd is. Dit probleem doet zich voornamelijk 

voor bij ondernemingen die zich bezighouden met zakelijke dienstverlening. (Coppens, Hermesse, 

& Vivet, 2004) 

De definitie die de werkgeversfederatie Agoria (2007) hanteert, is verschillend van deze van de 

OESO en van de NBB. Zo wordt de informatie- en communicatietechnologiesector gedefinieerd als 

de som van deze 8 activiteiten: 
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- vervaardiging van kantoormachines en computers (IT-hardware & office equipment) 

- vervaardiging van elektronische onderdelen (components) vervaardiging van zend-en 

transmissie-apparatuur (telecom-equipment) 

- vervaardiging van audio-en video-apparatuur (consumer electronics) 

- invoer, aanpassing, levering en/of installatie van kantoormachines en computers 

- invoer en levering van diensten m.b.t. audio- en video-apparatuur 

- telecommunicatie (telecom operators & service providers) 

- informaticadiensten en aanverwante activiteiten (IT-services & software). 

 

Net zoals men in het onderzoek van de NBB heeft gedaan, wijst Agoria enerzijds op het feit dat een 

aantal NACE-categorieën wel degelijk een toegevoegde waarde creëren op het vlak van ICT maar 

dat deze categorieën eigenlijk te ruim gedefinieerd zijn. Ook zij halen de NACE-categorie 51.43 

(Groothandel in elektrische en huishoudelijke apparaten en audio- en videoapparatuur) hierbij aan 

als voorbeeld. Anderzijds wijst Agoria hier ook op het tweede punt van kritiek, namelijk dat er 

branches zijn die wel worden opgenomen in de definitie maar die geen deel uitmaken van de ICT-

sector, zoals de NACE-sector 51.64 (Groothandel in kantoormachines en kantoormateriaal). Maar 

volgens Agoria heffen beide meetfouten elkaar echter ongeveer op.  

Zoals blijkt uit de moeilijkheden om een goede definitie te vinden, is het duidelijk dat de ICT-sector 

in feite nog maar een zeer jonge sector is. Ze bestaat eigenlijk nog maar enkele tientallen jaren. 

Maar in deze korte periode heeft deze sector zich geprofileerd als één van de belangrijkste 

sectoren, zeker met het oog op de toekomst gericht.  

 

2.1.2 Ontstaan van de ICT-sector 

Ondanks het feit dat men eigenlijk pas vanaf 1998 dankzij de definitie van OESO kan spreken van 

een duidelijk afgebakende ICT-sector, gaat men ervan uit dat de sector effectief ontstaan is kort na 

Wereldoorlog 2, in de periode 1945-1950. Het eerste bedrijf dat hierin actief was, was IBM. Reeds 

opgericht in 1888, produceerde deze onderneming in de eerste helft van de 20e eeuw voornamelijk 

typemachines en systemen voor ponskaarten. Maar vanaf 1950 begon IBM de computer-industrie 
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te domineren door middel van de verkoop van mainframes. Dit zijn zeer krachtige computers 

waarop bedrijven zware programma’s kunnen draaien. IBM domineerde de markt tot halfweg 1970. 

Maar na een veroordeling door het Amerikaanse ministerie van justitie wegens koppelverkoop en 

de ontwikkeling van minicomputers en microprocessoren, ontstonden veel kleinere bedrijven zoals 

Digital Equipment Corporation en Data General. Het monopolie van IBM werd aangetast en zorgden 

ervoor dat IBM zich ging richten op een nieuw aspect in de ICT-sector, de personal computer. De 

focus op de personal computer zorgde in combinatie met de ontwikkeling van internet voor een 

ware revolutie. 

Hoewel het principe reeds ontworpen was in het begin van de jaren ’60 door het Amerikaanse 

ministerie van defensie, zorgde internet pas jaren later voor een ingrijpende verandering, het 

ontstaan van de Digital Economy. De Digital Economy verwijst naar een economie die gebaseerd is 

op digitale technologieën, zoals communicatie-netwerken, computers en software. Een andere 

benaming voor de Digital Economy is de Digital Revolution of de Internet Revolution. In deze 

nieuwe economie, volgens het Centraal Bureau van Statistiek (CBS,2001) bieden digitale 

netwerken en communicatie-infrastructuren een wereldwijd platform aan waar mensen en 

bedrijven strategieën bedenken, samenwerken, informatie zoeken en communiceren. 

Internet was oorspronkelijk bedoeld als communicatiemiddel voor militairen. Dat project noemde 

destijds Arpanet en is eigenlijk de oorsprong van het Internet zoals wij het vandaag kennen. Want 

Arpanet groeide uit tot een wereldwijd netwerk met toegangsmogelijkheden voor het grote publiek. 

Dankzij de standaardisering op basis van het netwerkprotocol TCP/IP was het mogelijk om 

verscheidene takken van andere netwerken direct aan Arpanet te koppelen. Een nieuw geheel van 

netwerken ontstond en het kreeg de naam internet. (Elen, 2005)) 

De voordelen die voortkwamen uit de ontwikkeling van internet zijn dan ook niet de minste. En het 

was dan ook voornamelijk de bedrijfswereld die van deze voordelen konden genieten. Zo boekte 

men enorme vooruitgang op het vlak van informatie, communicatie, logistiek, marketing en 

verkoop, namelijk e-commerce. (Commers & Mertens, 1998) De 2 belangrijkste hiervan zijn de 

toegang tot informatie en verbeteren van communicatie. Het internet is de grootste verzamelplaats 

van informatie, het is één gigantische databank met gegevens en informatie over allerhande 

onderwerpen. Maar een probleem dat zich hierdoor wel stelt, is dat van de juistheid van gegevens. 

Er dient zeer kritisch te worden omgesprongen met de informatie die men online kan vinden. Ten 

tweede kon men een gigantische stap vooruit zetten wat betreft communicatie. Via internet is het 

veel gemakkelijker en sneller om te communiceren (e-mail). Dit bespaart uiteraard veel tijd en 

kosten. 

In de volgende decennia, in de jaren 70 en 80, volgde een verfijning van het netwerk met onder 

andere hogesnelheidscomputers, backbones op de oceaanbodem, betaalbare servers,… 
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Drijvend op deze enorme technologische ontwikkelingen en de voordelen die hieruit ontstonden, 

konden bedrijven in de ICT-sector snel en gemakkelijk groeien. 

Maar pas in de eerste helft van de jaren ’90 ontstond de Internethype. Iedereen wou de Silicon 

Valley-miljonairs achterna. Silicon Valley stond symbool voor deze Internethype. In feite was het 

een groot dor stuk land ten zuid-oosten van San Fransisco. Maar in dit gebied waren de 

hoofdkwartieren gevestigd van de grootste en meeste bekende technologiebedrijven ter wereld 

waaronder Intel, Hewlett-Packard, Microsoft, Oracle, Apple en nog vele meer. Elk bedrijf wou 

werkelijk uitgroeien tot een Silicon Valley-bedrijf. De “Dot-com Bubble” begon zich te vormen. 

Vanaf de tweede helft van de jaren ’90 was er een enorm vertrouwen in de IT-markt. 

Internetbedrijven, ook wel dot-com bedrijven genoemd, schoten als paddenstoelen uit de grond. 

Want de groei van de ICT-markt werd niet alleen gerealiseerd door bestaande bedrijven in deze 

sector; een groeiende markt gaat ook nieuwe bedrijven aantrekken. Het aantal (succesvolle) 

toetreders tot een markt is een maatstaf voor de openheid van die markt en daarmee voor de 

concurrentie. (CBS,2002) Ook in Vlaanderen zag men een dergelijk fenomeen. Larosse et al. 

(2001) stelden vast dat het aantal Vlaamse bedrijven in de ICT-sector op slechts 7 jaar tijd 

gestegen is met meer dan 60 procent, van 1375 naar 2217 ondernemingen. 

 

Tabel 2: Aantal bedrijven in de ICT-sector in Vlaanderen (Larosse et al, 

2001:24) 

Aantal bedrijven in de ICT-sector in Vlaanderen in de jaren negentig 

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

1375 1385 1452 1564 1708 1880 2036 2217 

 

De ICT-sector vertoont duidelijk een grote ondernemingsdynamiek, hetgeen zich uit in een hoog 

percentage oprichtingen. (Idea Consult, 2001) 

Deze bedrijven hanteerden het motto “Get big fast”. (Word snel groot) (Rogelio, Sterman, Martin, 

2002) Men dacht dat de grote winsten in de nieuwe markten enkel zouden toekomen aan starters 

of aan grote bedrijven. Daarom ging men naarstig op zoek naar durfkapitaal om te investeren. Met 

dit kapitaal zouden kleine bedrijven kunnen uitgroeien tot grote spelers op de markt. Maar 

durfkapitaal wordt gekenmerkt als investeringen in jonge snel groeiende (technologie-)bedrijven 

waaraan weliswaar relatief hoge risico’s zijn verbonden (CBS, 2005). 

Maar de strategie om zo snel mogelijk zo groot mogelijk te worden, is geen strategie waarmee men 

op lange termijn kan werken. Het onderliggende principe van een strategie is namelijk dat deze 
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kan behouden worden voor een lange termijn, ongeacht de technologie of het tempo van de 

technologische veranderingen. De winstgevendheid wordt bijvoorbeeld niet bepaald door de 

aanwezigheid op het internet, maar door de structuur van je bedrijf. Dit werd door vele 

investeerders nogal snel over het hoofd gezien. De bedrijven misten een businessplan waar ze hun 

termijndenken uit de doeken doen maar men was zo verblind door de groei van enkele 

succesbedrijven dat men blindelings vertrouwen had in alle soortgelijke bedrijven. (Hammonds, 

2001) 

Dit ongebreidelde vertrouwen in combinatie met zeer lage rentevoeten, wat dus investeren 

gunstiger maakt dan sparen, zorgde voor enorme bedragen die men pompte in allerhande nieuwe 

bedrijven. De investeerders gingen ervan uit dat de markt wel zou bepalen welke dot-combedrijven 

konden overleven en welke niet. Men zag zelfs geen graten in bedrijven die met verlies draaiden 

want men geloofde dat bedrijven eerst hun marktaandeel moesten vergroten. De winsten die 

zouden voortvloeien uit dit groot marktaandeel zouden wel meer dan voldoende zijn om de 

verliezen te dekken die in de opstartfase werden geleden. De uitspraken “Get big fast” en “Get 

large or get lost” (Groei of ga weg) werden dus heel letterlijk genomen en in de zoektocht naar 

marktaandeel, verwaarloosde men veel andere zaken zoals een strategie die noodzakelijk zijn voor 

het voortbestaan van het bedrijf op lange termijn. 

Al deze factoren samen zorgden ervoor dat de aandelen enorm stegen in waarde en dat er zwaar 

gespeculeerd werd op aanzienlijke winsten. De waarde van bepaalde ondernemingen werd dus veel 

te hoog geschat. (ADA, z.d.) Dit overenthousiasme van investeerders had ook zijn impact op de 

werknemers van de dot-combedrijven. Volgens Mahajan, Srinivasan, en Wind (2002) werden hun 

exuberante looneisen ingewilligd en genoten ze van zeer luxueuze extralegale voordelen. Naast 

hun salaris en voordelen, kregen vele managers ook nog eens aandelenopties. De bedrijven en hun 

CEO’s waren dus zeer rijk, maar dit was slechts op papier. Vele ondernemingen waren 

overgewaardeerd en dit sprookje heeft geduurd tot 2000 – 2001. Door het uitblijven van de 

winstgevendheid spatte de dot-com bubble uiteen en de ICT-sector zakte als een pudding in 

mekaar. De beurskoersen van de ICT-vennootschappen ondergingen een strenge correctie door 

een negatieve herziening van de winstverwachting. Bovendien waren de investeringen in ICT-

apparatuur verminderd onder meer wegens het zeer hoge, tot zelfs buitensporige niveau ervan in 

de tweede helft van de jaren negentig. (Coppens, Hermesse, & Vivet, 2004) 

In onderstaande grafiek is de koersindex van de transport en communicatiesector weergegeven. 

Hieruit is duidelijk af te lezen dat de koersen in 2000 hun hoogtepunt bereikten. Sindsdien zijn ze 

gedaald en eind 2001 lagen ze zelfs onder het niveau van 1998. Ondanks deze daling is er nog 

steeds sprake van een structurele toename van het gebruik van ICT in de samenleving. Dit wordt 

weergegeven door het toenemende aantal bedrijven en huishoudens met een internetaansluiting in 

2001. Er is dus een discrepantie ontstaan tussen het tempo waarin het gebruik van ICT zich 
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verspreidt binnen de samenleving en het verwachte tempo waarin deze technologie door de 

aanbieders te gelde kan worden gemaakt. (CBS, 2002) 

 

 

Figuur 2: Koersindex transport en communicatie, personen met internet en 

bedrijven met internet (CBS, 2002:9) 

 

Zowel de werkgevers als de werknemers werden verplicht om weer met beide voeten op de grond 

te gaan staan. Het stokken van de dotcom-hype luidde het begin in van de recessie die wereldwijd 

ontstond.  

In de jaren 1996 tot 2001 was de ICT-sector een aanjager van economische groei en 

werkgelegenheid geweest, maar vanaf 2001 was het een achterblijver op deze punten (CBS, 2004) 

In de 10 jaar, van 1991 tot 2001, heeft de ICT-sector een radicale transformatie ondergaan en dit 

proces van structurele verandering is nog niet gestabiliseerd. De markt werd zoals eerder vermeld 

gekenmerkt door de massale opstart van nieuwe bedrijven en het drastisch herstructureren van 

enkele traditionele grote spelers. (Larosse et al., 2001). In de volgende tabel kunnen we de 

evolutie zien van het aantal werknemers in de Belgische ICT-sector. 
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Tabel 3: Werkgelegenheid Belgische ICT-sector van 1997 t.e.m. 2006 volgens 

de RSZ-aangiften (tweede trimester, duizendtallen) (Agoria, 2006:4) 

 

Zo telde de Belgische ICT-sector op haar hoogtepunt in 2001 ongeveer 113.000 werknemers. Op 

het einde van 2004 waren dit er slechts 100.000 meer. In deze tabel kan men ook gemakkelijk de 

woelige periode rond de dot-combubble herkennen. In de tweede helft van de jaren ’90 is de 

internetzeepbel aan het groeien en dit weerspiegelt zich in een groei van de werkgelegenheid met 

30.000 banen. Hierna volgde het uiteenspatten van de zeepbel en gingen er 13.000 banen 

verloren. Maar vanaf 2004 is er terug enig beterschap te merken. Langzaam maar zeker groeit de 

werkgelegenheid terug, zo kwamen er in de periode juni 2004 tot september 2006 ongeveer 4000 

banen bij. (Agoria, 2007) 

 

2.1.3 De vraag naar arbeidskrachten 

De woelige periodes waar de ICT-sector zich door heeft moeten worstelen, heeft zich ook 

weerspiegeld in de vraag naar arbeidskrachten. De manier waarop mensen werken is altijd sterk 

beïnvloed door technologische ontwikkelen. Dit vraagt niet alleen organisatorische aanpassingen 

van bedrijven maar ook om andere vaardigheden van werknemers. (de Haan & van der Laan, 

2005) 

Cijfermatig kunnen we deze vraag naar andere vaardigheden vaststellen in een onderzoek van de 

werkgeversfederatie Agoria. Er zouden namelijk 14000 vacatures zijn voor informatici in 2007, 

terwijl in 2006 er “slechts” 13000 werden geteld. De vraag naar ICT-personeel is dus nog gestegen 

met als gevolg dat sommige projecten zelfs uitgesteld worden als gevolg van de krapte op de 

arbeidsmarkt. Er kan dus met zekerheid gesproken worden over een structureel onevenwicht op de 

arbeidsmarkt. Hiermee bedoelt men de situatie waarin “het profiel van de werkzoekenden niet of 

niet voldoende afgestemd is op de door de ondernemingen voor een arbeidsplaats gevraagde 

eigenschappen”.(SVO, 2000) Hoe deze mismatch op de arbeidsmarkt tot stand komt, wordt 

volgens een analyse van de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid (HRW, 1999) bepaald door 4 

oorzaken: 

Werkgelegenheid Belgische ICT-sector van 1997 t.e.m. 2006 volgens de RSZ-aangiften (tweede 

trimester, duizendtallen) 

Jaartal 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Totaal 90,6 94,7 102,0 105,8 113,0 108,3 102,3 100,4 100,4 101,3 
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1) Beperkte geografische mobiliteit tussen regio’s omwille van factoren zoals 

cultuurverschillen, niet uitgebreid aanbod van openbaar vervoer, de kosten van een 

verhuis,.. 

2) De omschrijving van het profiel van de aan te werven werknemers. Deze oorzaak vindt zijn 

oorsprong in het aanwervings- en selectiebeleid van de bedrijven met als mogelijk gevolg 

“een overkwalificatie bij de aanwerving”. Dit verschijnsel kan leiden tot de uitsluiting van 

minder gekwalificeerde werknemers door hoger gekwalificeerden. 

3) Een daling in de kwaliteit van de aangeboden jobs. Dit kunnen factoren zijn zoals een 

lagere verloning, onregelmatige uren,… 

4) De ontoereikendheid van de kwalificaties en het gebrek aan sociale attitudes bij de 

beroepsbevolking 

Deze 4 oorzaken hebben allen geleid tot de huidige situatie op de ICT-arbeidsmarkt.  

Eerst en vooral wil Agoria (2007) duidelijk maken dat de 14.000 vacatures voor ICT’ers uiteraard 

niet alleen nieuwe banen zijn maar dat vele van deze vacatures ontstaan door vertrek of mutatie 

van personeel, vervanging van oude profielen,… 

Maar om de vraag naar ICT-personeel te kunnen begrijpen, gaan we kijken naar de eisen die de 

ICT-bedrijven stellen aan hun toekomstige werknemers. Deze eisen zijn zeer sterk onderhevig aan 

wijzigingen. De sector drijft op snelle veranderingen en innovatie met als gevolg dat er ook 

veranderingen plaatsvinden in de profielen van zowel werkgevers als werknemers. Maar deze 

verandering heeft niet alleen plaatsgehad in de ICT-sector maar in de hele arbeidsmarkt. Er heeft 

een overgang naar de kennismaatschappij plaatsgevonden. (SVO, 2000) Dit is er ondermeer 

gekomen door 4 elementen: 

1. een continue vernieuwing en toename van de kennis door een permanent en steeds sneller 

onderzoeks- en innovatieproces 

2. de tertiarisering van de productieactiviteit, met als gevolg dat er een groter aanbod van 

immateriële of relationele producten is 

3. de mondialisering en internationalisering van de economie, waardoor er een grotere behoefte is 

aan een steeds groter aanpassingsvermogen 

4. de sterke groei en toenemende snelheid van informatiedoorstroming, hetgeen te danken is aan 

de snellere vooruitgang van de techniek.  
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Wat betreft het tweede punt, namelijk het opkomen van de dienstensector, kan dit zeer duidelijk 

waargenomen worden in de ICT-sector (CBS, 2006). De ICT-diensten bestaan volgens Coppens, 

Hermesse, & Vivet (2001) uit de volgende producten: 

- Telecommunicatiediensten 

- Advies over de configuratie van computers, de ontwikkeling van software, diensten in 

verband met gegevensverwerking en databanken 

- Onderhoud en reparatie van computers en van kantoormachines, overige activiteiten in 

verband met computers 

 

Niet alleen wordt de dienstensector belangrijker, ook de aard van het werk verandert door de 

evolutie van een productiemaatschappij naar een dienstenmaatschappij. Het werk in alle sectoren 

zal intellectueler, autonomer en meer relatiegebonden zijn. En specifiek wat betreft de 

dienstenactiviteiten, verwijst men naar het verhoogde belang van de “sociale kwalificatie”. Dit zijn 

competenties zoals taalbeheersing en het gebruik van communicatiemiddelen, het vermogen om in 

team te werken, flexibiliteit,… (SVO, 2000) 

Met betrekking tot het vierde element, de globalisering, bevestigt het CBS (2007) in Nederland 

deze evolutie. Deze vindt niet alleen plaats in de ICT-sector maar zelfs in de gehele economie. Dit 

heeft ertoe geleid dat men meer en meer de assemblage en productie naar lageloonlanden heeft 

verplaatst. Bovendien heerst er momenteel ook een trend van “offshoring” van ICT-diensten, dit is 

het verhuizen van activiteiten van het ene naar het andere land. Binnen Europa uit zich dit in een 

verplaatsing van activiteiten naar Oost-Europa; mondiaal gezien naar India en China. 

De mondialisering heeft dus ook een invloed op de lokalisering van activiteiten. Dankzij de 

technologische vooruitgang zijn bedrijven niet afhankelijk van éénzelfde plaats. De ondernemingen 

kunnen door de gemondialiseerde economie zich vestigen in of één van hun activiteiten 

verplaatsen naar regio’s waar er gunstigere voorwaarden heersen. Dit kan echter leiden tot 

“onevenwichten” in de spreiding van de werkgelegenheid. In de oude geïndustrialiseerde landen 

wordt ongeschoolde arbeid minder belangrijk, terwijl dit in de lage loonlanden de basis vormen 

voor competitieve voordelen. Maar omwille van de globalisering zijn het niet langer enkel de 

producten en de productie-uitrusting die de grenzen oversteken, ook de processen en de know-how 

kunnen een dergelijke verplaatsing ondergaan. Deze verplaatsingen in combinatie met het feit dat 

er in de nieuwe regio’s steeds meer geschoolde werkkrachten ter beschikking zijn, zorgt voor een 

dreiging tegenover de landen waar men niet heeft kunnen inspelen op de nieuwe behoeften van de 

kennismaatschappij. Dit onvermogen om aan te passen leidt ertoe dat men in deze landen een 

groter werkloosheidscijfer zal kennen. (SVO, 2000) 
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Maar deze 4 aspecten mogen we niet los van elkaar zien. Zij zijn met elkaar verbonden en de 

onderlinge wisselwerking heeft de overgang naar de kennismaatschappij aanzienlijk versneld. En 

deze overgang naar de kennismaatschappij heeft op zijn beurt geleid tot een omvorming van de 

arbeidsmarkt. 

De wijzigingen in de vraag naar arbeidskrachten blijken zeer duidelijk uit de jaarlijkse onderzoeken 

gevoerd door de werkgeversfederatie Agoria (2006). Hieruit blijkt namelijk dat men momenteel op 

zoek is naar zeer specifieke IT-profielen. Daarmee bedoelt men vooral IT-architecten, business 

consultants, systeemontwikkelaars, specialisten voor het beheer en onderhoud van informatica-

infrastructuur en softwareontwikkelaars. Deze 5 profielen zijn zeer divers en verschillen sterk van 

elkaar.  

Men mag dus echt spreken van een tekort aan ICT’ers met een welbepaald profiel. Dit wordt 

bevestigd door het in 2006 verschenen onderzoeksrapport Skills For The Future van Agoria. Daarin 

wordt gesteld dat de 5 meeste gewilde profielen deze van ICT-architecten, business consultants, 

systeemontwikkelaars, specialisten voor het beheer en onderhoud van informatica-infrastructuur 

en software-ontwikkelaars zijn. Deze profielen zijn blijkbaar niet alleen erg gegeerd in de ICT-

sector maar ook ondernemingen uit de dienstensector, de industrie en de overheid azen op 

arbeidskrachten met deze competenties. 
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Figuur 3: Behoefte aan ICT-personeel met welbepaalde profielen (Agoria, 

2006:7) 

 

Uit deze studie blijkt ook dat vakkennis alleen niet voldoende is, de IT’ers van vandaag mogen zich 

niet langer beperken tot vakidiotie. Ondernemingen die IT’ers willen aanwerven, verwachten dat 

die meer dan louter technische kennis bijbrengen. In de jaren negentig gold de uitspraak dat in het 

land der blinden eenoog koning was. Hiermee bedoelde men dat iedereen die iets of wat technische 

kennis had of net iets meer van soft- en hardware wist dan de doorsnee manager een mooie job 

uit de brand kon slepen. Men was zo wanhopig op zoek naar IT-personeel dat men, zacht 

uitgedrukt, nogal onvoorzichtig en gehaast te werk ging bij het invullen van openstaande 

vacatures.  

Maar de economie veranderde en dus ook de vraag naar arbeidskrachten. En innovatie is hierbij 

het kernbegrip. Vele informaticabedrijven hebben als gemeenschappelijk kenmerk dat hun 

producten en diensten gebaseerd zijn op innovatie. Deze nood aan innovatie vertaalt zich dan ook 

in de investeringen in Research & Development. In 2004 berekende Agoria dat deze investeringen 

in R&D 744 miljoen euro voor de Belgische ICT-sector bedroegen. Dit is ongeveer 20% van de 

totale R&D-inspanning van de Belgische economie in 2004. 
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Tabel 4: Bruto binnenlandse O&O-uitgaven van de Belgische ICT-sector (in 

miljoenen euro, 2000-2004) (Agoria, 2007:16) 

Sector 2000 2001 2002 2003 2004 

Elektronische componenten & systemen  699 571 456 422 

Telecom-operatoren 88 62 95 94 60 

IT-hardware, software & diensten 148 162 245 244 261 

TOTAAL 865 923 911 784 744 

TOTALE O&O-inspanning van België 3589 3921 3662 3608  

Aandeel ICT-sector (in %) 24,1 23,5 24,9 22,0 19,9 

 

Maar in het onderzoeksrapport Skills For The Future (2006) stelt men dat alleen innovatie niet 

voldoende is, maar is het eigenlijke innovatieproces van zeer groot belang en in feite bepalend of 

innovatie wel degelijk leidt tot betere resultaten. De complexe uitdaging die ondernemingen 

moeten aangaan is om innovatie te vertalen in groei. Deze groei kan enkel gerealiseerd worden als 

de strategische en organisatorische keuzes die een onderneming moet maken het innovatieproces 

ondersteunen. Door de internationalisering van de economie waarbij de omgeving steeds sneller 

wijzigt, worden bedrijven steeds voor nieuwe keuzes geplaatst. De voornaamste succesfactoren 

hierbij zijn een doorgedreven internationale organisatie, vernieuwde businessmodellen, 

partnerships en allianties, creativiteit en een open bedrijfscultuur. 

Er heerst dus niet alleen een kwantitatief probleem, maar ook naar de kwalitieve zijde moet er 

gekeken worden. Terwijl voorheen iedere techneut met software-kennis aangenomen werd, wordt 

er nu zeer veel belang gehecht aan de zachtere vaardigheden, de zogenaamde soft skills. Onder 

deze zachtere vaardigheden worden begrippen zoals attitudes, flexibiliteit, zelflerend vermogen, 

kritische informatieverwerking, out-of-the-box-denken en de ontwikkeling van een duidelijk 

competentieprofiel verstaan. Harde skills daarentegen duiden op de pure technische kennis die 

men moet bezitten. (Agoria, 2006) 

Dus om te werken binnen de huidige economie geldt dat dit minder is gebaseerd op “spierkracht” 

maar meer op communicatieve vaardigheden en denkvermogen. (CBS, 2002) 

De “inzetbaarheid” van een werknemer wordt niet meer alleen bepaald door zijn kennis, maar ook 

door de wil om voortdurend bij te leren, flexibel te zijn, bereid zijn tot verandering,… Ze moeten 

dus een gans arsenaal aan competenties hebben, dewelke omschreven kunnen worden als 

complexe en gediversifieerde gehelen van kwalificaties. (SVO, 2000)  
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Technische kennis en analytisch denkvermogen blijven uiteraard van primordiaal belang voor de 

job maar de combinatie met de soft skills zorgen voor een doorslaggevende factor bij de 

rekrutering van ICT-werknemers. Deze soft skills moeten gezien worden vanuit de invalshoek van 

de innovatiegerichte kenniseconomie. Uit een onderzoek door Agoria (2006) blijkt dat ondernemers 

het er unaniem over eens zijn dat flexibiliteit dé soft skill is die van het grootste belang is.  

Maar het blijft niet bij flexibiliteit alleen. Andere soft skills waar ondernemingen belang aan hechten 

bij het rekruteren zijn: 

- Karakter: inlevingsvermogen, gezond verstand, zelfstandigheid 

- Motivatie, gedrevenheid, interesse, doorzettingsvermogen 

- Analytisch- en probleemoplossend vermogen 

- Ervaring 

- Bereidheid tot levenslang leren 

- Creativiteit en innovatie 

- Communicatievaardigheden 

- Teamwerk 

- Sociale vaardigheden 

- Managementvaardigheden 

- Efficientie, zin voor kwaliteit 

- Talenkennis 

- Bedrijfsorientatie, klantgerichtheid, ondernemerschap 

- Internationale gerichtheid 

Uit hun antwoorden is wel gebleken dat jobspecifieke, technische kennis, dewelke men opgebouwd 

heeft door middel van studie en ervaring, hét basiscriterium blijft bij de rekrutering. Pas in tweede 

instantie wordt er gekeken naar de niet-jobspecifieke vaardigheden.  

Kennis moet dus diepgaander zijn dan de pure technische kennis. De nieuwe vereisten die gesteld 

worden zijn het vermogen te leren leren, creatief te zijn, zich aan te passen aan nieuwe situaties, 

goed communiceren, in teamverband werken,… (SVO, 2000) 
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Deze stellingen met betrekking tot de andere vaardigheden dan de puur technische vaardigheden, 

worden bevestigd door het Centraal Bureau voor de Statistiek. (CBS, 2002) 

Hierin spreekt men over de nood aan vaardigheden die aansluiten op de nieuwe mogelijkheden die 

het gebruik van ICT biedt. Dit zijn zaken als zelfstandigheid, flexibiliteit, creativiteit en het 

opbouwen en beheren van eigen netwerken. Dit laatste zowel op de letterlijke als de figuurlijke 

manier. Maar dit proces vergt tijd. Het duurt even voor dergelijke structurele veranderingen 

zichtbaar worden. Door het volgen van (aanvullende) opleidingen is het mogelijk om 

tekortkomingen op het gebied van kennis en vaardigheden te verhelpen en het proces van 

verandering te versnellen. Een belangrijk kenmerk van nieuwe productiewijzen is flexibiliteit. Deze 

flexibiliteit heeft niet alleen betrekking op het productieproces zelf maar ook op de organisatie van 

de productie binnen en buiten de onderneming.(CBS, 2005)  

De verdere evolutie naar de kennismaatschappij zorgt er dus voor dat kennis en het “savoir-être” 

(het gedrag) van steeds groter belang zullen zijn. Uiteraard blijft het “savoir-faire” belangrijk maar 

het volstaat niet langer en het maakt deel uit van een gediversifieerd en rijker geheel aan 

competenties. (SVO, 2000) 
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2.2 Hoe is het tekort op de arbeidsmarkt voor 

informatici tot stand gekomen (aanbodzijde)? 

 

Een verklaring voor het tekort op de arbeidsmarkt moet ook gezocht worden in de aanbodzijde. 

Waarom was de informaticasector onaantrekkelijk en is ze dit nog steeds? Waarom zijn er zo 

weinig studenten die voor een hogere opleiding in informatica kiezen?  

Omdat er vandaag de dag gesproken kan worden over een informatiemaatschappij waarbij 

informaticatoepassingen centraal staan, is er ten eerste nood aan geschoolden. Een tweede 

voorwaarde is dat deze geschoolden de nieuwe technologieën omarmen als gebruiker. En ten slotte 

moeten ze ook bereid zijn om mee te werken aan de uitbouw van nieuwe toepassingen. (Agoria, 

2006)  

Hoewel het aantal eerstejaars informaticastudenten gestegen is in 2007, blijft de nood aan 

hooggeschoolden schrijnend. Deze stijging werd in feite zelfs gezien als een kleine druppel op een 

hete plaat. (KVDS, 2007) Op termijn zou dit helaas kunnen leiden tot een rem op de groei van de 

ICT-sector. (Agoria, z.d.) Er zijn veel te weinig studenten die vanuit het secundair onderwijs kiezen 

om verder te studeren in informatica. Dit wordt bevestigd door Agoria (2007) waarin men stelt dat 

de instroom in de informaticarichtingen veel te beperkt is. De vijver waaruit de universiteiten en 

hogescholen moeten vissen naar informatica-studenten is zeer klein en dit geldt bijgevolg ook voor 

de bedrijven die op zoek gaan naar nieuwe werknemers. Rekening houdende met het feit dat elke 

informatica-richting zeer wiskundig is, zijn er slechts enkele studierichtingen in het secundair 

onderwijs waar in feite een voldoende basis van wiskunde wordt aangeleerd. Het is dan ook 

aannemelijk dat men voornamelijk uit deze richtingen komt als men kiest om informatica verder te 

studeren. Maar als er gekeken wordt naar het aantal afgestudeerden van deze richtingen,valt 

onmiddellijk het lage aantal van afgestudeerden op. Dit wordt geïllustreerd in onderstaande tabel. 
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Tabel 5: Studiebewijzen uitgereikt op het einde van het schooljaar 2005-2006 

(Vlaams ministerie van onderwijs, 2007:475) 

Studierichtingen Jongens Meisjes Totaal 

Economie - moderne talen 2.029 3.001 5.030 

Economie - wiskunde 921 801 1.722 

Grieks – Latijn 120 274 394 

Grieks – wetenschappen 11 39 50 

Grieks – wiskunde 104 91 195 

Humane wetenschappen 973 2.867 3.840 

Latijn - moderne talen 551 1.237 1.788 

Latijn – wetenschappen 387 712 1.099 

Latijn – wiskunde 1.046 1.159 2.205 

Moderne talen – topsport 16 5 21 

Moderne talen – wetenschappen 709 1.042 1.751 

Moderne talen – wiskunde 158 290 448 

Rudolf Steinerpedagogie 62 87 149 

Wetenschappen – sport 243 145 388 

Wetenschappen – topsport 28 8 36 

Wetenschappen – wiskunde 2.723 2.076 4.799 

Wiskunde – topsport 5 2 7 

Yeshiva 11 17 28 

Totaal 10.097 13.853 23.950 
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Uit bovenstaande tabel zijn er theoretisch gezien slechts 6 richtingen waarbij wiskunde een 

hoofdvak is, namelijk Economie-wiskunde, Grieks-wiskunde, Latijn-wiskunde, Moderne talen-

wiskunde, Wetenschappen-wiskunde en Wiskunde-topsport. In 2006 waren er in totaal 9.376 

scholieren die hun diploma in één van deze 6 richtingen behaald hebben. Dit cijfer ligt om te 

beginnen al lager dan de 14.000 vacatures voor informatici in 2006. (Agoria, 2006)  

Maar uiteraard zijn deze afgestudeerden niet verplicht de richting informatica verder te studeren. 

Afhankelijk van hun interessegebieden, kunnen zij kiezen uit een heel gamma van hogere studies. 

Het aantal mogelijke studenten informatica verkleint hierdoor opnieuw.  

Als er bovendien ook rekening wordt gehouden met het feit dat informatica een voornamelijk 

mannelijke richting is, is het duidelijk dat de doorstroming van scholieren uit het middelbaar 

onderwijs verre van voldoende is om de tekorten door de vraag van bedrijven op te vangen.  

Uiteraard is dit niet volledig correct, zelfs zonder één van deze richtingen gevolgd te hebben in het 

secundair onderwijs kan men de studies informatica in het hoger onderwijs aanvatten. 

Eén van de redenen van dit tekort kan gevonden worden in het imago dat het grote publiek heeft 

van de ICT-sector.  

ICT heeft namelijk een ambigu imago. Enerzijds beschouwt men ICT als iets voor techneuten maar 

anderzijds gebruiken we elke dag ICT via onze laptop, gsm, het internet, MP3-speler,… Bovendien 

wordt de sector in de media vaak in één adem genoemd met fenomen als outsourcing, 

delokalisatie, offshoring, immigratie van Indische en Oost-Europese informatici,… De burgers zijn 

slecht geïnformeerd en dit probleem zou de overheid moeten aanpakken. (Agoria, z.d.)  

De effectieve jobinhoud van ICT’ers is ook echter nauwelijks bekend want er heeft een heuse 

evolutie plaatsgevonden in de manier waarop ondernemingen in de ICT-sector werken. 

Een ICT-medewerker heeft vandaag niet alleen een zeer degelijke informaticakennis nodig, maar 

ze moeten ook bedrijfseconomische kennis en communicatieve vaardigheden bezitten. In plaats 

van zuivere technologieleveranciers worden de bedrijven nu eerder beschouwd als partners die in 

overleg met hun klanten de beste oplossingen zoeken. Zo moeten de meeste hedendaagse ICT-

bedrijven eerst naar de noden van hun klanten luisteren en deze noden vertalen in 

bedrijfsspecifieke oplossingen dewelke ontwikkeld worden door middel van verschillende projecten. 

Jongeren zouden dus beter geïnformeerd moeten worden over dit reilen en zeilen in ICT-bedrijven. 

Als België wil meedraaien als kennisregio, is het noodzakelijk dat zoveel mogelijk jongeren warm 

gemaakt worden voor wetenschap en technologie. (Agoria, z.d.) 
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Daarom pleit Agoria (2006) ook voor ingrijpende veranderingen in het onderwijs zodat er 

voldoende technisch en wetenschappelijk talent naar boven komt. De sleutel hiervoor ligt in het 

basisonderwijs. Op reeds jonge leeftijd moeten kinderen op een aanstekelijke en actieve manier 

kennis kunnen maken met techniek en technologie. 

Wat betreft het secundair onderwijs, kampt men met het fenomeen van het watervaleffect. Ouders 

moeten afstappen van het idee dat begaafde leerlingen per definitie in het ASO terechtkomen en 

minder begaafde leerlingen afzakken naar TSO en BSO. Er moet dus een opwaardering van het 

technisch en beroepsonderwijs komen zodat het duidelijk is dat TSO en BSO volwaardige en 

kwaliteitsvolle opleidingen aanbieden die bovendien uiterst noodzakelijk zijn om onze economie 

draaiende te houden. En dit is een taak voor de overheid. Bovendien gaapt er ook een kloof tussen 

de opleidingen en de noden van de kennisintensieve arbeidsmarkt. Er moet voldoende dialoog zijn 

tussen universiteiten en hogescholen met ICT-bedrijven. De ICT-sector is een sector die zeer snel 

evolueert waardoor kennis rap verouderd en achterhaald raakt. 

De stelling dat dit een taak is voor de overheid wordt bevestigd door Bonte (2000). De overheid, 

en meer specifiek het onderwijs, heeft als fundamentele taak creativiteit en kennishonger bij te 

brengen. Zoveel mogelijk mensen vertrouwd maken met de informatie- en 

communicatietechnologie en dus in feite met de economie van morgen en overmorgen, behoort 

ook tot dit takenpakket. Zo besluit ook de Studiedienst van de Vlaamse regering (SVR) (2007). De 

Digitale Kloof bestaat uit de mensen die ICT bezitten en gebruiken tegenover deze die dat niet 

doen. Niet iedereen volgt de evoluties op het gebied van ICT waardoor sommige burgers meer 

beroep kunnen doen op beschikbare informatie en diensten dan anderen. Een gevolg hiervan is een 

ongelijke verdeling van hulpbronnen en levenskansen wat nefast is voor de ontwikkeling van de 

economie. 

Maar naast het opwaarderen van de technologie, moet er dus ook gewerkt worden aan de 

opleidingen. Het ICT-onderwijs moet de accenten eerder leggen op communicatie- en 

managementvaardigheden dan een al te starre technische invulling. Technische kennis blijft 

noodzakelijk maar in de bedrijfswereld draait het vooral om communicatie, organisatie, 

management en verandering. (Van Hellemont, 2006) 

Door de snelle opeenvolging van veranderingen, is er ook constant nood aan nieuwe profielen van 

medewerkers en moet er hard gewerkt worden aan oplossingen om werknemers zo lang mogelijk 

inzetbaar te houden. (Agoria, 2006) 

Maar de Haan en van der Laan (2005) wijzen erop dat werknemers ook bereid moeten zijn om 

constant bij te leren. Er wordt een groot aanpassingsvermogen gevraagd. De werkgever wil zijn 

werknemer overal en te allen tijde kunnen inzetten. Hiervoor gebruikt men de term employability. 

Deze term kan ontleed worden in 3 aspecten: kunnen, willen en weten. Ten eerste moeten 

werknemers over voldoende vaardigheden beschikken (kunnen), ten tweede moeten ze bereid zijn 
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om nieuwe vaardigheden bij te leren (willen) en ten slotte wordt er verwacht dat ze de 

mogelijkheden van hun nieuwe vaardigheden kennen (weten).  

Het is dus grotendeels de taak van de overheid om enkele ingrijpende veranderingen door te 

voeren zodat de ICT-sector verder kan blijven groeien. Er is geen mirakeloplossing maar het 

probleem vergt een brede aanpak. Agoria (2007) pleit dan ook voor volgende maatregelen: 

Om te beginnen moeten jongeren gesensibiliseerd worden voor technische, wetenschappelijke en 

ICT-opleidingen en de jobkansen die ze bieden. Hiernaast moeten werkzoekende ICT-ers 

“gescreend” worden zodat men hun eventuele opleidingsbehoeften kan bepalen. Ten derde moet 

de overheid werk maken van een beleid dat senior “ICT’ers” aanspoort om langer te blijven 

werken. En als laatste actie moeten de opleidingen beter afgestemd worden op de behoeften van 

de markt. 
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Hoofdstuk 3: Het onderzoek 
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3.1 Populatie van de praktijkstudie 

Het doel van dit onderzoek is op basis van een aantal discriminerende kenmerken een vergelijking 

te maken tussen afgestudeerde informaticastudenten. Uit praktische overwegingen is er geopteerd 

voor een vergelijking tussen de 2 hogescholen PHL en Xios en de Universiteit Hasselt in Limburg.  

De eerste hogeschool is het eXpertisecentrum voor Industrie, Onderwijs en Samenleving, beter 

bekend onder de afkorting XIOS. Deze hogeschool biedt een driejarige opleiding in Toegepaste 

informatica aan. Indien men succesvol afstudeert na deze 3 jaar, behaalt men het diploma van 

Professionele Bachelor in de Toegepaste Informatica. 

De tweede hogeschool die opgenomen is in deze studie, is de Provinciale Hogeschool Limburg, 

dewelke hierna wordt afgekort met PHL. Zij bieden ook een studierichting Toegepaste Informatica 

aan. Net zoals aan de XIOS hogeschool duurt deze opleiding 3 jaar en kan men het diploma van 

Professionele Bachelor in de Toegepaste Informatica verkrijgen. Doch zijn deze 2 richtingen aan de 

hogescholen verschillend. De campus van beide hogescholen is gelegen in Diepenbeek. 

De derde en de vierde opleiding met betrekking tot informatica zijn de universitaire opleidingen 

Informatica en Handelsingenieur in de beleidsinformatica aan de Universiteit Hasselt, hierna 

afgekort als UHasselt. In tegenstelling tot de opleiding aan beide hogescholen, duren deze studies 

5 jaar waarna men het diploma van Master in Informatica of Master in Handelsingenieur in de 

beleidsinformatica behaalt. Na 3 jaar heeft men echter al het diploma van Academische Bachelor in 

de Informatica of Academische Bachelor in Handelsingenieur in de beleidsinformatica .  

Omdat het onderzoek ook peilt naar de eerste jobervaringen, was het nodig dat mijn populatie niet 

alleen mocht bestaan uit pas afgestudeerden. Daarom is er gekozen voor informatica-studenten 

afgestudeerd in de periode 2000 tot en met 2005. De studenten die al meer dan 5 jaar 

afgestudeerd zijn, hebben al een zeker carrière achter de rug. Maar ook pas afgestudeerden 

werden gevraagd om deel te nemen aan dit onderzoek. Zo kon er gepeild worden naar de 

jobverwachtingen van pas afgestudeerden en het feit of deze verschillen van jobverwachtingen van 

reeds langer afgestudeerde studenten. 
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3.2 Persoonlijk profiel van de informaticastudent 

3.2.1 Verdeling naar geslacht 

De informaticasector is duidelijk een mannensector, zo blijkt uit onderstaande tabel en grafieken. 

Tabel 6: Vergelijking geslacht tussen populatie en respondenten (eigen 

berekeningen) 

 Populatie Respondenten 

Man 1294 (86,21%) 123 (87,90%) 

Vrouw 207 (13,79%) 17 (12,10%) 

Totaal 1.501 (100,0%) 140 (100,0%) 

 

         

Figuur 4: Verdeling populatie en respondenten naar geslacht (eigen 

berekeningen) 

 

Slechts 13,79% van de populatie bestaat uit vrouwen wat ook tot uiting komt in de verdeling van 

de respondenten die meegewerkt hebben aan het onderzoek. Van de 140 ondervraagden waren er 

amper 17 vrouwen, wat neerkomt op 12,10%.  
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Deze cijfers komen overeen met een onderzoek van UNIZO (2007) en een onderzoek van 

Valgaeren (2001), waaruit telkens bleek dat de informaticasector nog steeds een mannenbastion 

is.  

We kunnen dus met andere woorden besluiten dat naar de aard van de tewerkstelling het 

opvallend is dat de ICT-sector, die toch gezien wordt als een “sector van de toekomst”, een 

klassiek ‘industrieel’ patroon vertoont, met een gering aandeel van vrouwelijke werkzaamheid. 

 

3.2.2 Verdeling naar onderwijsinstelling 

Tabel 7: Verdeling volgens onderwijsinstelling (eigen berekeningen) 

 Populatie Respondenten 

PHL 623 (41,51%) 45 (32,14%) 

UH-Informatica 132 (8,79%) 21 (15,00%) 

UH-HIBIN 163 (10,86%) 12 (8,57%) 

XIOS 583 (38,84%) 62 (44,29%) 

Totaal 1.501 (100,0%) 140 (100,0%) 

 

   

Figuur 5: Verdeling populatie en respondenten volgens onderwijsinstelling 

(eigen berekeningen) 
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Uit het onderzoek blijkt duidelijk dat de meeste afgestudeerde informatici afkomstig zijn van de 

hogescholen. 76,43% van de respondenten hebben hun diploma als informaticus behaald aan de 

PHL of aan de Xios. Een verklaring voor dit verschil zou kunnen liggen in de langere duur van de 

opleiding aan de universiteiten. Bovendien is het ook zo dat de opleidingen aan de hogescholen 

meer praktijkgericht zijn, dit in tegenstelling tot de eerder theoretische opleidingen aan de 

universiteiten en dewelke bovendien ook langer van duur zijn. (BFIA, z.d.) 

Wanneer we dan verder kijken hoe de verdeling van de respondenten volgens geslacht is binnen de 

verschillende onderwijsinstellingen, dan wordt het nog maar eens bevestigd dat de 

informaticawereld een echte mannenwereld is. Zoals duidelijk blijkt uit onderstaande grafiek zijn 

het vooral mannen die deze afstudeerrichting kiezen. 

 

 

Figuur 6: Verdeling respondenten naar onderwijsinstelling volgens geslacht 

(eigen berekeningen) 
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3.2.3 Verdeling naar afstudeerjaar 

Tabel 8: Verdeling volgens afstudeerjaar (eigen berekeningen) 

 Populaties Respondenten 

2000 196 (13,06%) 11 (7,86%) 

2001 208 (13,86%) 16 (11,43%) 

2002 280 (18,65%) 24 (17,14%) 

2003 307 (20,45%) 40 (28,57%) 

2004 291 (19,39%) 21 (15,00%) 

2005 219 (14,59%) 28 (20,0%) 

Totaal 1.501 (100,0%) 140 (100,0%) 

 

Uit deze cijfers blijkt dat, ondanks het feit dat het in de periode tussen 2000 tot 2004 minder goed 

ging in de informaticasector, het percentage afgestudeerden in deze periode een stijging gekend 

heeft. Nog opvallender is dat vanaf 2005 er een daling in het aantal afgestudeerden waar te nemen 

is. Dit is opvallend omdat vanaf 2005 de informaticasector terug een opmars doorgemaakt heeft.  

De stijging van het aantal afgestudeerden tussen 2000 en 2004 valt te verklaren door het feit dat 

op het einde van de jaren negentig de informaticastudenten overrompeld werden met vetbetaalde 

contracten, waardoor vele studenten kozen om deze studies aan te vatten. Hierdoor komt het dat 

tijdens de mindere periode het aantal afgestudeerden bleef stijgen. Eveneens kunnen we op 

gelijkaardige wijze een verklaring vinden voor de plotse daling van het aantal afgestudeerden in 

2005. Tijdens de periode 2000-2004 kampte de informaticasector namelijk met een teveel aan 

informatici, waardoor de vetbetaalde contracten uitbleven, en deze sector minder aantrekkelijk 

was. Daarom kozen veel minder studenten voor deze opleiding en lag het aantal afgestudeerden in 

2005 lager. 

Bij Hermans (2005) lazen we dat er hoopvolle signalen waren. Voor zij die in 2005 aan de opleiding 

begonnen, mochten er bijna zeker van zijn dat zij drie jaar later meteen aan de slag zouden 

kunnen. De sector zit sinds dan namelijk weer in de lift.  
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Figuur 7: Verdeling populatie volgens afstudeerjaar (eigen berekeningen) 

 

 

Figuur 8: Verdeling respondenten volgens afstudeerjaar (eigen berekeningen) 
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3.3 Bespreking resultaten eigen praktijkstudie 

De bedoeling van deze praktijkstudie is onder te brengen in vier grote pijlers. In de eerste pijler 

ben ik nagegaan of de pas afgestudeerde informaticastudenten momenteel tewerkgesteld zijn en 

via welke kanalen zij naar werk hebben gezocht. In een tweede pijler wordt er gepeild naar hun 

huidige job. Er is hen onder andere gevraagd wat hun huidig statuut inhoudt, welke extralegale 

voordelen ze zoal genieten en in welk type onderneming zij momenteel tewerkgesteld zijn. Ten 

derde ga ik na hoe tevreden zij zijn over de opleiding die ze gekregen hebben aan hun 

onderwijsinstelling. Ten slotte peil ik naar wat zij zien als de “ideale job” en wat hun belangrijkste 

jobverwachtingen zijn.  

 

3.3.1 Methodologie 

 

3.3.1.1 Manier van dataverzameling 

Dankzij de medewerking van het secretariaat van de UHasselt, de PHL en de Xios was het mogelijk 

om de afgestudeerde informaticastudenten tussen 2000 en 2005 persoonlijk aan te schrijven met 

de vraag of zij hun medewerking wilden verlenen aan mijn onderzoek. Ik heb ervoor geopteerd om 

enkel mijn begeleidende brief (bijlage 1) per post op te sturen en de enquête (bijlage 3) af te 

nemen via het internet. Ik heb voor deze methode gekozen omdat dit de latere verwerking van de 

gegevens via het statistische programma SPSS zou vergemakkelijken. Bovendien was ik van 

mening dat informatici eerder geneigd zouden zijn mee te werken aan een elektronische bevraging 

dan aan een schriftelijke. 

Enkele weken na de verzending van mijn begeleidende brief heb ik een herinneringsbrief (bijlage 2) 

verstuurd. Deze herinneringsbrief werd weliswaar enkel verstuurd naar de studenten van de PHL 

en UHasselt. Ik had namelijk voldoende studenten van de Xios die meegedaan hadden aan mijn 

enquête. In mijn herinneringsbrief heb ik natuurlijk eerst en vooral iedereen bedankt die reeds de 

tijd had genomen om deel te nemen aan mijn onderzoek. De respondenten die nog geen tijd 

gevonden hadden om deel te nemen, heb ik vriendelijk gevraagd om toch mijn enquête in te 

vullen. Bovendien heb ik het belang van deze enquête in het kader van mijn thesis nog eens 

benadrukt.  
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Zoals in de inleiding vermeld, bestaat de enquête uit vier grote pijlers: de tewerkstelling, huidige 

jobinhoud, tevredenheid van de gevolgde opleiding en hoe zij hun toekomst zien. De inleiding van 

mijn enquête werd gevormd door eerst een paar algemene vragen zoals van welk geslacht men 

was, aan welke onderwijsinstelling men zijn diploma behaald heeft en in welk jaar dit was.  

Vervolgens komen de vragen van de eerste pijler aan bod en ga ik ondermeer na of mijn 

respondenten momenteel tewerkgesteld zijn, via welke kanalen men vooral op zoek gegaan is naar 

werk, hoelang men gezocht heeft voor de eerste job en in welke categorie het bruto startersloon 

zich bevond.  

De hieropvolgende vragen gaan na hoe het gesteld is met hun huidige tewerkstelling. In dit deel 

wordt er ondermeer gevraagd naar de inhoud van hun huidig werk, naar hun huidig statuut en in 

welk type bedrijf men tewerkgesteld is. Bovendien wordt er in dit deel van mijn onderzoek ook 

nagegaan welke extralegale voordelen zij zoal krijgen. Dit is naar mijn mening een zeer belangrijke 

vraag omdat dit de dag van vandaag een doorslaggevende rol speelt in het al dan niet aanvaarden 

van een bepaalde job.  

In het kader van de derde pijler van mijn onderzoek ga ik na of de pas afgestudeerden tevreden 

zijn over de opleiding die zij genoten hebben aan hun onderwijsinstelling en op basis waarvan zij 

gekozen hebben voor de opleiding informatica. Dit is vooral interessant voor de 

onderwijsinstellingen die hun medewerking verleend hebben aan dit onderzoek. Zo kunnen zij 

nagaan of de door hen aangeboden opleiding overeenkomt met wat men in de praktijk zoal 

verwacht. 

Tenslotte ga ik onder andere na in hoeverre de huidige job van de pas afgestudeerden 

overeenkomt met hun ideale job en hoe zij hun carrière verder zien evolueren. 

De vragen van deze enquête zijn door mezelf opgesteld in samenwerking met mevr. Maelstaf, voor 

sommige vragen heb ik mij evenwel gebaseerd op voorgaande onderzoeken. De literatuurstudie die 

ik voorafgaand aan mijn onderzoek uitgevoerd heb, heeft ook als inspiratiebron gediend voor het 

opstellen van mijn vragen. 
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3.3.1.2 Mate van respons 

In totaal heb ik aan 1.501 pas afgestudeerde informaticastudenten een brief geschreven met de 

vraag of zij hun medewerking wouden verlenen aan mijn onderzoek. Hiervan hebben 140 effectief 

hun medewerking verleend. Helaas zijn er 15 onbruikbare enquêtes teruggekomen. Dit kan te 

wijten zijn aan het vroegtijdig afhaken van de enquête of aan een softwarematige storing. De 

brutorespons van mijn elektronische bevraging is bijgevolg: 155/1.501 = 10,33%. De netto-

responsgraad is 140/1501 = 9,33%.  

Dit eerder lage cijfer van responsgraad kan te wijten zijn aan het feit dat ik genoodzaakt was mijn 

begeleidende brief net voor de kerstvakantie uit te sturen. Hierdoor was het voor vele van de 

aangeschrevenen misschien niet mogelijk om deel te nemen aan mijn onderzoek.  

Er zijn in het totaal 62 Xios-studenten, 45 PHL-studenten en 33 UHasselt studenten die de tijd 

hebben genomen om mee te werken aan mijn onderzoek. Deze 140 enquêtes waren correct 

ingevuld en met andere woorden bruikbaar en relevant voor mijn onderzoek. 

 

3.3.2 Pijler I: Eerste job 

Wanneer we naar de resultaten kijken van de vraag of de pas afgestudeerde informaticastudenten 

momenteel aan het werk zijn, zien we dat 92,1% van hen een vaste job hebben. De overige 7,1% 

studeert nog verder en minder dan 1% van hen is werkzoekend. In een artikel uit Het Nieuwsblad 

dat de studenten die in 2005 aan hun opleiding zouden beginnen na drie jaar naar alle 

waarschijnlijkheid makkelijk aan werk zouden geraken. Uit mijn onderzoek blijkt dan ook dat de 

meeste afgestudeerde informatici momenteel vast werk hebben. (Hermans, 2005)  

Wanneer we verder onderzoeken langs welke kanalen de pas afgestudeerde informaticastudenten 

op zoek gegaan zijn naar hun eerste job merken we op dat 85,5% van hen aangeeft dat het 

internet het eerste kanaal was dat ze aangesproken hebben om een job te vinden. Op de tweede 

plaats geven 47,9% van hen aan dat ze een job gezocht hebben door het eerder klassieke kanaal 

van kranten en tijdschriften te gebruiken. Ten slotte zeggen 42% van hen dat hun netwerk van 

familie, vrienden en kennissen hebben geraadpleegd om werk te vinden. 
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3.3.2.1 Welk jobkanaal bij vinden van eerste job 

Als we kijken naar het jobkanaal waarmee men succesvol een eerste job heeft gevonden, merken 

we op dat dit voor de meeste afgestudeerden gelukt is via het netwerk van familie, vrienden en 

kennissen (21,2%). Ten tweede hebben de meeste een job via het internet weten binnen te halen 

(18,2%) en ten slotte is men via de stageplaats ook aan de eerste job geraakt (15,9%). 

Onderstaande frequentietabel geeft een overzicht weer via welk jobkanaal de pas afgestudeerde 

informaticastudenten hun eerste job hebben gevonden. 

 

Tabel 9: Het gebruikte jobkanaal bij het vinden van de eerste job (eigen 

berekeningen) 

 Frequency Valid Percent 

Internet 

Kranten en dagbladen 

Netwerk (familie, vrienden en kennissen) 

Vaktijdschriften 

VDAB 

Uitzendbureaus 

Hogeschool en universiteit 

Spontaan solliciteren 

Via mijn stageplaats 

Andere 

24 

10 

28 

1 

5 

14 

10 

16 

21 

3 

18,2% 

7,6% 

21,2% 

0,8% 

3,8% 

10,6% 

7,6% 

12,1% 

15,9% 

2,3% 

Totaal 132 100% 
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Wanneer we verder nagaan of er eventueel verschillen bestaan in de manier waarop informatici 

met een professionele bachelor hun eerste werk hebben gevonden ten opzichte van informatici met 

een masterdiploma, merken we op dat er tussen beide groepen wel significante verschillen waar te 

nemen zijn. Onderstaande kruistabel geeft hier een overzicht van. 

 

Tabel 10: Vergelijking ‘gebruikt jobkanaal’ en ‘onderwijsinstelling’ (eigen 

berekeningen) 

 

 

 

 

Jobkanaal 

Onderwijsinstelling  

 

 

 

Totaal 

PHL – Toegepaste 

informatica 

Universiteit 

Hasselt 

XIOS- Toegepaste 

informatica 

Internet 9 (20,9%) 7 (21,9%) 8 (14%) 24  

Kranten en dagbladen 3 (7%) 3 (9,4%) 4 (7%) 10  

Netwerk (familie, 

vrienden en kennissen) 

10 (23,3%) 8 (25%) 10 (17,5%) 28  

Vaktijdschriften 1 (2,3%) 0 (0%) 0 (0%) 1  

VDAB 1 (2,3%) 2 (6,3%) 2 (3,5%) 5  

Uitzendbureaus 6 (14%) 0 (0%) 8 (14%) 14  

Hogeschool en universiteit 1 (2,3%) 7 (21,9%) 2 (3,5%) 10  

Spontaan solliciteren 5 (11,6%) 5 (15,6%) 6 (10,5%) 16  

Via stageplaats 6 (14%) 0 (0%) 15 (16,3%) 21  

Andere 1 (2,3%) 0 (0%) 2 (3,5%) 3  

Totaal 43 (100%) 32 (100%) 57 (100%) 132 

(100%) 

 

• Internet 

In een eerste plaats ben ik nagegaan of er een significant verschil bestaat in de mate 

waarin de pas afgestudeerde informaticastudenten via internet hun eerste job gevonden 

hebben. Wanneer we de cijfers gaan vergelijken tussen de verschillende 

onderwijsinstellingen, dan merken we op dat er wel degelijk significante verschillen 

bestaan1. De kruistabel hierboven laat ons duidelijk merken dat in tegenstelling tot de 

XIOS-studenten (14%) het vooral de universiteitsstudenten (21,9%) en de studenten van 

de PHL (20,9%) een beroep gedaan hebben op het internet om hun eerste job te vinden. 

                                                
1 De Chi²-waarde is 1,18 (< 5,99) 
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• Kranten en dagbladen 

Ten tweede ben ik nagegaan hoeveel pas afgestudeerde informaticastudenten via het 

eerder klassieke kanaal van kranten en dagbladen hun eerste jobervaring gevonden 

hebben. Ook hier merken we significante verschillen2 op tussen de verschillende 

onderwijsinstellingen. De verschillen tussen de studenten zijn evenwel miniem, in het 

algemeen kunnen we dan ook zeggen dat gemiddeld 7,6% van de studenten via kranten en 

dagbladen werk heeft gevonden. 

• Netwerk (familie, vrienden en kennissen) 

Vervolgens wordt er nagegaan of er een verschil bestaat in de mate waarop de 

verschillende informatici een beroep gedaan hebben op hun netwerk van familie, vrienden 

en kennissen bij het vinden van hun eerste job. Ook hier merken we op dat er wel degelijk 

significante verschillen3 bestaan tussen de verschillende studenten. Zoals we uit de tabel op 

de vorige pagina kunnen opmaken heeft 1 op 4 universiteitsstudenten zijn netwerk kunnen 

aanspreken om aan een job te geraken, in tegenstelling tot 23,3% PHL-studenten en 

17,5% Xios-studenten. 

• VDAB 

Tevens wordt er gepolst in welke mate pas afgestudeerde informaticastudenten een beroep 

hebben kunnen doen op de VDAB om hun eerste job te vinden. Ook hier zijn de verschillen 

weer significant4. Hier zijn het vooral de universiteitsstudenten (6,3%) die aangeven dat ze 

via de VDAB hun eerste ervaring hebben opgedaan. 

• Uitzendbureaus 

Een ander interessant kanaal dat we kunnen bespreken zijn de uitzendbureaus, ook hier 

merken we weer significante verschillen5 op tussen de verschillende onderwijsinstellingen. 

Hier is het vooral opvallend dat enkel de hogeschoolstudenten via de uitzendbureaus aan 

een eerste jobervaring geraakt zijn. 14% van de studenten van beide hogescholen geven 

aan een job te hebben gevonden via een uitzendbureau in tegenstelling tot niemand van de 

ondervraagde universiteitsstudenten. 

                                                
2 De Chi²-waarde is 0,23 (< 5,99) 
3 De Chi²-waarde is 0,87 (< 5,99) 
4 De Chi²-waarde is 0,82 (< 5,99) 
5 De Chi²-waarde is 4,32 (< 5,99) 
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• Hogeschool en universiteit 

Vervolgens ben ik nagegaan of er verschillen bestaan in de hulp die pas afgestudeerde 

informatici gekregen hebben bij het vinden van hun eerste job via jobbeurzen 

georganiseerd door hun hogeschool of universiteit. Helaas zijn deze verschillen niet 

statistisch significant6. Wel kunnen we stellen dat gemiddeld 7,6% van de ondervraagde 

informatici aangeven dat bij het vinden van hun eerste job de jobbeurzen een nuttig kanaal 

bleken te zijn. 

• Spontaan solliciteren 

Het voorlaatste zoekkanaal dat ik even onder de loep genomen heb, is het spontaan 

solliciteren. Ook hier weer stellen we vast dat er significante verschillen bestaan tussen de 

verschillende7 onderwijsinstellingen. Het is namelijk zo dat 15,6% van de ondervraagde 

universiteitsstudenten aangeeft hun eerste job te hebben gevonden via spontane 

sollicitatie. Dit in tegenstelling tot 11,6% van de PHL-studenten en 10,5% van de Xios-

studenten. 

• Stageplaats 

Ten slotte heb ik gekeken of er een verschil bestaat in de mate waarin pas afgestudeerde 

studenten een beroep hebben kunnen doen op hun stageplaats bij het vinden van hun 

eerste job. Helaas zijn er hier geen statistische significante verschillen8 vast te stellen. We 

kunnen in het algemeen stellen dat 15,9% van de ondervraagde studenten aangeeft via de 

stageplaats hun eerste job te hebben gevonden. Opvallend is wel dat geen enkele 

universiteitsstudent aangeeft via deze weg een eerste werkervaring te hebben opgedaan. 

Dit zou evenwel verklaard kunnen worden door het feit dat een hogeschoolopleiding in het 

algemeen meer praktijkgericht is, waardoor een bedrijfsstage praktisch altijd tot de 

opleiding behoort, dit in tegenstelling tot de eerder theoretische opleiding aan een 

universiteit. 

 

                                                
6 De Chi²-waarde is 12,00 (> 5,99) 
7 De Chi²-waarde is 0,57 (< 5,99) 
8 De Chi²-waarde is 8,53 (> 5,99) 
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3.3.2.2 Duur zoektocht eerste job 

Tabel 11: Duur zoektocht eerste job (eigen berekeningen) 

 Frequencies Valid Percent 

0, tijdens mijn studie had ik reeds mijn eerste job gevonden 

Minder dan 1 maand  

Tussen de 1 en 3 maanden 

Tussen de 4 en 6 maanden 

Meer dan 6 maanden 

42 

25 

33 

17 

15 

31,8% 

18,9% 

25% 

12,9% 

11,4% 

Totaal 135 100,00% 

 

Uit bovenstaande tabel blijkt duidelijk dat de meeste afgestudeerde informatici tijdens hun studie 

reeds wisten waar ze hun eerste werkervaring zouden opdoen. 31,8% van de ondervraagde 

informatici hadden dit geluk. Daarnaast zien we dat ongeveer 1 op de 4 afgestudeerden tussen de 

1 à 3 maanden gezocht hebben naar hun eerste job. Dit is volledig in overeenstemming met de 

resultaten van het onderzoek door Profacts (2007) waar men concludeerde dat 1 op 3 ICT-

studenten reeds een job hadden voor ze afstudeerden. 

Wanneer we gaan kijken naar de belangrijkste verschillen tussen de verschillende 

onderwijsinstellingen, dan komen we tot de volgende kruistabel. 



- 60 - 

 

Tabel 12: Kruistabel voor de relatie tussen ‘duurtijd zoektocht eerste job’ en 

‘onderwijsinstelling’ (eigen berekeningen) 

 

 

 

 

Zoektijd 

Onderwijsinstelling  

 

 

 

Totaal 

PHL – Toegepaste 

informatica 

Universiteit 

Hasselt 

XIOS - Toegepaste 

informatica 

0, tijdens mijn studie had ik 

reeds mijn eerste job 

gevonden 

13 (30,2%) 14 (43,8%) 15 (26,3%) 42 

Minder dan 1 maand 11 (25,6%) 4 (12,5%) 10 (17,5%) 25 

Tussen de 1 en 3 maanden 9 (20,9%) 5 (15,6%) 19 (33,3%) 33 

Tussen de 4 en 6 maanden 4 (9,3%) 7 (21,9%) 6 (10,5%) 17 

Meer dan 6 maanden 6 (14%) 2 (6,3%) 7 (12,3%) 15 

Totaal 43 (100%) 32 (100%) 57 (100%) 132 

(100%) 

 

Bij de analyse van deze kruistabel stellen we vast dat er significante verschillen waar te nemen zijn 

tussen de verschillende onderwijsinstellingen. Zo stellen we in een eerste plaats vast dat er een 

significant verschil9 bestaat tussen het aantal universiteitsstudenten die tijdens hun studie reeds 

een job gevonden hadden en de hogeschool studenten. Ruim 43% van de UHasselt studenten had 

tijdens de studie reeds een job gevonden, dit in tegenstelling tot “slechts” 30% van de PHL-

studenten en 26% van de Xios-studenten. Daarnaast stellen we vast dat de meeste 

hogeschoolstudenten tussen de 1 à 3 maanden na het beëindigen van hun studie hun eerste job 

gevonden hadden. Ook hier zijn de verschillen tussen de onderwijsinstellingen significant10. We 

kunnen dus stellen dat de pas afgestudeerde informaticastudenten zonder al te veel moeite hun 

eerste job gevonden hebben. 

 

                                                
9 De Chi²-waarde is 2,41 (< 5,99) 
10 De Chi²-waarde is 2,55 (< 5,99) 
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3.3.2.3 Bruto startloon 

Ten slotte heb ik ter afsluiting van de eerste pijler van mijn onderzoek gevraagd in welke schaal 

het bruto startersloon van de pas afgestudeerde informaticastudenten zich bevond. Onderstaande 

tabel geeft een overzicht van de antwoorden. 

Tabel 13: Overzicht bruto startloon (eigen berekeningen) 

 Frequencies Valid Percent 

Minder dan of gelijk aan € 2.000 

Tussen € 2.001 en € 2.500 

Tussen € 2.501 en €3.000 

Tussen € 3.001 en € 3.500 

Meer dan of gelijk aan € 3.500 

Ik wens dit liever niet bekend te maken 

77 

42 

8 

2 

0 

3 

58,3% 

31,8% 

6,1% 

1,5% 

0% 

2,3% 

Totaal 132 100,00% 

 

We merken duidelijk op dat het merendeel (58,3%) van alle ondervraagde afgestudeerde 

informaticastudenten een bruto startloon kregen bij hun eerste job van minder dan € 2.000. Verder 

merken we op dat ongeveer 90% van alle ondervraagden een bruto startsalaris ontvingen van 

minder dan € 2.500 bij hun eerste job. Dit komt ongeveer overeen met het gemiddelde bruto 

startloon voor een informaticus dat € 2.282 bedraagt. (Vacature, 2006) Uiteraard dient hierbij wel 

rekening gehouden worden met het feit dat deze startlonen gelden voor de periode 2000 tot en 

met 2005. 

Wanneer we de verschillen tussen de onderwijsinstellingen gaan bekijken, komen we tot de 

volgende kruistabel. 
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Tabel 14: Kruistabel voor de relatie ‘bruto startloon’ en ‘onderwijsinstelling’ 

(eigen berekeningen) 

 

 

 

 

Bruto startloon 

Onderwijsinstelling  

 

 

 

Totaal 

PHL – Toegepaste 

informatica 

Universiteit 

Hasselt 

XIOS - Toegepaste 

informatica 

Minder dan of gelijk 

aan € 2.000 

27 (62,8%) 8 (25%) 42 (73,7%) 77 

Tussen € 2.001 en € 

2.500 

12 (27,9%) 18 (56,3%) 12 (21,1%) 42 

Tussen € 2.501 en € 

3.000 

3 (7,0%) 4 (12,5%) 1 (1,8%) 8 

Tussen € 3.001 en € 

3.500 

1 (2,3%) 1 (3,2%) 0 (0%) 2 

Meer dan of gelijk aan 

€ 3.500 

0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 

Ik wens dit liever niet 

bekend te maken 

0 (0%) 1 (3,2%) 2 (3,5%) 3 

Totaal 43 (100%) 32 (100%) 57 (100%) 132 

(100%) 

 

Bij het vergelijken van deze waarden merkte ik op dat er geen statistisch significant11 verschil 

bestaat tussen de onderwijsinstellingen en de eerste twee schalen. We kunnen over deze twee 

schalen dus geen uitspraak doen over eventuele verschillen tussen de onderwijsinstellingen. We 

kunnen wel vermelden dat bijna 63% van de afgestudeerde PHL-studenten en bijna 74% van de 

afgestudeerde Xios-studenten een bruto startloon van minder dan of gelijk aan € 2.000 ontvingen 

bij hun eerste job. Daarentegen zien we dat ongeveer 56% van de afgestudeerde UHasselt 

studenten een bruto startloon tussen € 2.001 en € 2.500 ontvingen bij hun eerste job. Of deze 

verschillen te wijten zijn aan het verschil in diploma werd niet verder onderzocht. 

                                                
11 De Chi²-waarde voor schaal 1 is 7,71 (> 5,99) en de Chi²-waarde voor schaal 2 is 9,14 (> 5,99) 
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3.3.3 Pijler II: Huidige job 

In het tweede deel van mijn onderzoek ben ik nagegaan hoe het gesteld is met de huidige 

tewerkstelling van de pas afgestudeerde informaticastudenten. De belangrijkste 

onderzoeksresultaten worden in dit deel toegelicht. 

 

3.3.3.1 Inhoud huidige job 

In eerste instantie ben ik nagegaan wat de inhoud is van de huidige job van de afgestudeerde 

informaticastudenten. In onderstaande tabel kan u de resultaten terug vinden. 

Tabel 15: Inhoud huidige job (eigen berekeningen) 

 Frequencies Valid Percent 

Programmeur 

Consultant 

Systeembeheerder 

Analist 

Andere (management, projectleider, webmaster,lesgever,…) 

37 

29 

13 

2 

48 

28,7% 

22,5% 

10,1% 

1,6% 

37,2% 

Totaal 129 100,00% 

 

Wat ons onmiddellijk opvalt, is dat de meeste pas afgestudeerde informatici (37,2%) zichzelf 

plaatsen in de categorie ‘Andere’, dit wil zeggen dat zij momenteel een job uitoefenen in het 

management, als projectleider, webmaster, lesgever of nog iets anders. Daarnaast zien we dat 

28,7% van de pas afgestudeerde informaticastudenten momenteel als programmeur aan de slag is 

en dat 22,5% van de ondervraagden consultant is. 

Wanneer we dan gaan kijken waar de eventuele verschillen liggen per onderwijsinstelling dan 

komen we tot de volgende kruistabel. 
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Tabel 16: Kruistabel voor de relatie ‘inhoud huidige job’ en ‘onderwijsinstelling’ 

(eigen berekeningen) 

 

 

 

 

Inhoud huidige job 

Onderwijsinstelling  

 

 

 

Totaal 

PHL – Toegepaste 

informatica 

Universiteit 

Hasselt 

XIOS - Toegepaste 

informatica 

Programmeur 8 (18,6%) 7 (22,6%) 22 (40%) 34 

Consultant 15 (34,9%) 8 (25,8%) 6 (10,9%) 29 

Systeembeheerder 5 (11,6%) 0 (0%) 8 (14,5%) 13 

Analist 0 (0%) 2 (6,5%) 0 (0%) 2 

Andere (management, 

projectleider, webmaster, 

lesgever,…) 

15 (34,9%) 14 (45,2%) 19 (34,5%) 48 

Totaal 43 (100%) 31 (100%) 55 (100%) 129 

 

Bij het analyseren van bovenstaande kruistabel is vastgesteld dat er geen statistische significantie 

bestaat tussen de variabelen consultant en onderwijsinstelling12 en tussen de variabelen analist en 

onderwijsinstelling13. We kunnen over deze twee schalen dus geen uitspraken doen. Wat we wel 

vaststellen is dat de meeste informatici afkomstig van de PHL ofwel consultant zijn (34,9%) ofwel 

een ander beroep uitoefenen, zoals projectleider of webmaster (34,9%). Bij de studenten 

afgestudeerd aan de Universiteit Hasselt zien we dat ongeveer 45% van hen momenteel aan de 

slag zijn als projectleider of webmaster of iets anders, terwijl 25,9% momenteel consultant is en 

22,6% programmeur. Ten slotte zien we nog dat 40% van de informatici afkomstig van de Xios 

momenteel een job als programmeur uitoefenen, daarnaast hebben 34,5% van de categorie 

“Andere” aangevinkt en ten slotte geeft 14,5% aan momenteel een job als systeembeheerder uit te 

oefenen. 

Wat wel met een statistische significantie14 kan gezegd worden, is dat zowel bij de studenten 

afkomstig van de PHL als van de universiteit Hasselt de meeste aangeven momenteel een job uit te 

oefenen die valt onder de categorie ‘Andere’, dit in tegenstelling tot de studenten van de Xios 

hogeschool. 

                                                
12 Chi²-waarde is 7,31 (> 5,99) 
13 Chi²-waarde is 6,49 (> 5,99) 
14 Chi²-waarde is 0,89 (< 5,99) 
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3.3.3.2 Type bedrijf 

Vervolgens is het interessant om na te gaan in welk type bedrijf de meeste pas afgestudeerde 

informatici zoal terechtkomen. Onderstaande frequentietabel geeft een mooi overzicht van waar de 

pas afgestudeerde informaticastudenten tewerkgesteld zijn. 

Tabel 17: Type bedrijf (eigen berekeningen) 

 Frequencies Valid Percent 

Buitenlandse multinationale onderneming 

Belgische multinationale onderneming 

Belgische onderneming 

Overheidsdienst 

Onderwijsinstelling 

Andere:… 

21 

25 

47 

10 

14 

12 

16,3% 

19,4% 

36,4% 

7,8% 

10,9% 

9,3% 

Totaal 129 100,00% 

 

We merken duidelijk op dat het merendeel van de pas afgestudeerde informaticastudenten 

(36,4%) terecht gekomen zijn in Belgische ondernemingen. Daarnaast geeft 19,4% van de 

ondervraagden aan momenteel tewerkgesteld te zijn in een Belgische multinationale onderneming 

en 16,3% van hen is momenteel tewerkgesteld in een Buitenlandse multinationale onderneming. 

Wanneer we gaan kijken of er verschillen bestaan tussen het type bedrijf en de 

onderwijsinstellingen dan bekomen we de volgende kruistabel. 
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Tabel 18: Kruistabel die de relatie weergeeft tussen ‘type bedrijf’ en 

‘onderwijsinstelling’ (eigen berekeningen) 

 

 

 

 

Type bedrijf 

Onderwijsinstelling  

 

 

 

Totaal 

PHL – Toegepaste 

informatica 

Universiteit 

Hasselt 

XIOS - Toegepaste 

informatica 

Buitenlandse multinationale 

onderneming 

7 (16,3%) 8 (25,9%) 6 (10,9%) 21 

Belgische multinationale 

onderneming 

9 (20,9%) 3 (9,7%) 13 (23,6%) 25 

Belgische onderneming 14 (32,6%) 13 (41,9%) 20 (36,4%) 47 

Overheidsdienst 4 (9,3%) 2 (6,5%) 4 (7,3%) 10 

Onderwijsinstelling 4 (9,3%) 3 (9,7%) 7 (12,7%) 14 

Andere 5 (11,6%) 2 (6,5%) 5 (9,1%) 12 

Totaal 43 (100%) 31 (100%) 55 (100%) 129 

Uit bovenstaande kruistabel blijkt dat er wel degelijk significante verschillen waar te nemen zijn 

tussen de verschillende onderwijsinstellingen. In de eerste plaats stellen we vast dat er significante 

verschillen15 waar te nemen zijn tussen de universiteitsstudenten die momenteel tewerkgesteld zijn 

in een buitenlandse multinationale onderneming en de hogeschoolstudenten. We zien dat ongeveer 

1 op 4 afgestudeerde informaticastudenten van de Universiteit Hasselt momenteel tewerkgesteld 

zijn in een multinationale onderneming in tegenstelling tot 16% van de PHL-studenten en ongeveer 

11% van de Xios-studenten. Daarnaast is het ook zo dat er significante verschillen16 waar te 

nemen zijn in het aantal hogeschoolstudenten die in een Belgische multinationale onderneming 

werken en het aantal universiteitsstudenten. Hier zien we dat het voornamelijk 

hogeschoolstudenten zijn die in deze bedrijven aan het werk zijn. Ruim 20% van de PHL-studenten 

en 23% van de Xios-studenten zijn in een dergelijke onderneming tewerkgesteld in tegenstelling 

tot slechts 9,7% van de studenten van de Universiteit Hasselt. Ten slotte stellen we ook 

significante verschillen17 vast tussen de onderwijsinstellingen en de tewerkstelling in een Belgische 

onderneming. Bij alle drie de onderwijsinstellingen is het evenwel zo dat de meeste afgestudeerde 

informaticastudenten momenteel in een Belgische onderneming werken, maar wanneer we naar de 

percentages gaan kijken zien we dat bijna 42% van de universiteitsstudenten in Belgische 

ondernemingen werken, in tegenstelling tot 32% van de PHL-studenten en 36% van de Xios-

studenten. 

                                                
15 Chi²-waarde is 3,06 (< 5,99) 
16 Chi²-waarde is 1,87 (< 5,99) 
17 Chi²-waarde is 0,45 (< 5,99) 



- 67 - 

 

 

3.3.3.3 Aantal werknemers in België 

Wanneer we kijken naar het aantal werknemers die momenteel tewerkgesteld zijn in de Belgische 

vestigingen van de ondernemingen waar de pas afgestudeerde informatici werken, dan bekomen 

we de volgende resultaten. 

Tabel 19: Aantal werknemers in België (eigen berekeningen) 

 Frequencies Valid Percent 

1 

2-10 

11-50 

51-100 

101-200 

201-500 

Meer dan 500 

2 

13 

23 

12 

10 

16 

53 

1,6% 

10,1% 

17,8% 

9,3% 

7,8% 

12,4% 

41,1% 

Totaal 129 100,00% 

 

We merken op dat de meeste Belgische bedrijven of vestigingen waar de pas afgestudeerde 

informaticastudenten tewerkgesteld zijn (41,1%) een personeelsbestand hebben van meer dan 500 

werknemers. Daarnaast zien we dat 17,8% van hen terechtgekomen zijn in KMO’s die tussen de 11 

en de 50 werknemers tellen. Ten slotte zijn 12,4% van de ondervraagden tewerkgesteld in een 

onderneming met een personeelsbestand tussen de 201 en 500 werknemers. 

Wanneer we verder nagaan of er eventueel verschillen bestaan in het personeelsbestand van de 

ondernemingen waar afgestudeerde PHL-, Xios- en UH-studenten momenteel tewerkgesteld zijn, 

stellen we vast dat er tussen de groepen significante verschillen waar te nemen zijn. Onderstaande 

kruistabel geeft hier een overzicht van. 
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Tabel 20: Kruistabel die de relatie weergeeft tussen ‘aantal werknemers in 

Belgische onderneming of vestiging’ en ‘onderwijsinstelling’ (eigen 

berekeningen) 

 

 

 

 

Aantal 

werknemers 

Onderwijsinstelling  

 

 

 

Totaal 

PHL – Toegepaste 

informatica 

Universiteit 

Hasselt 

XIOS - Toegepaste 

informatica 

1 2 (4,7%) 0 (0%) 0 (0%) 2 

2-10 2 (4,7%) 2 (6,5%) 9 (16,4%) 13 

11-50 6 (14%) 6 (19,4%) 11 (20%) 23 

51-100 3 (7%) 7 (22,6%) 2 (3,6%) 12 

101-200 6 (14%) 1 (3,2%) 3 (5,5%) 10 

201-500 6 (14%) 4 (12,9%) 6 (10,9%) 16 

Meer dan 500 18 (41,9%) 11 (35,5%) 24 (43,6%) 53 

Totaal 43 (100%) 31 (100%) 55 (100%) 129 

 

We stellen vast dat er significante verschillen18 bestaan tussen de verschillende 

onderwijsinstellingen en het al dan niet werken in een onderneming met een personeelsbestand 

van meer dan 500 werknemers. We merken op dat ongeveer 42% van de PHL-studenten en 

ongeveer 44% van de Xios-studenten tewerkgesteld zijn in een onderneming die meer dan 500 

werknemers telt. Dit in tegenstelling tot 35% van de studenten die afkomstig zijn van de 

Universiteit Hasselt. Verder zijn er ook nog significante verschillen19 waar te nemen bij 

ondernemingen die tussen de 101 en 200 werknemers tellen. Hier zijn het vooral de PHL-studenten 

(14%) die aangeven in een dergelijke onderneming aan de slag te zijn, terwijl dit slechts voor 

3,2% van de UHasselt-studenten en 5,5% van de Xios-studenten geldt. 

Wanneer we dan verder kijken per onderwijsinstelling zien we dat de studenten die afgestudeerd 

zijn aan de PHL vooral tewerkgesteld zijn in ondernemingen met meer dan 500 werknemers 

(41,9%) en vervolgens geven ze aan tewerkgesteld te zijn in ondernemingen met een 

personeelsbestand tussen de 11 en de 50 werknemers (14%), tussen de 101 en 200 (14%) en 

tussen de 201 en 500 (14%). Bij de Universiteit Hasselt merken we op dat de meeste 

afgestudeerden eveneens tewerkgesteld zijn in ondernemingen met een personeelsbestand van 

meer dan 500 werknemers (35,5%), gevolgd door ondernemingen die tussen de 51 en 100 

                                                
18 Chi²-waarde is 0,24 (< 5,99) 
19 Chi²-waarde is 3,66 (< 5,99) 
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werknemers tellen (22,6%) en ten slotte ondernemingen die tussen de 11 en de 50 werknemrs 

hebben (19,4%). Als we ten slotte kijken naar waar de meeste Xios-studenten terecht gekomen 

zijn, zien we ook hier dat de meeste in een onderneming werken met meer dan 500 werknemers 

(43,6%), gevolgd door ondernemingen met een personeelsbestand tussen de 11 en de 50 

werknemers (20%) en ten derde geeft 16,4% onder hen aan momenteel te werken in een 

onderneming die tussen de 2 en de 10 medewerkers telt. 

 

3.3.3.4 Huidig bruto maandloon 

In de eerste pijler heb ik reeds gevraagd wat het bruto maandloon van de pas afgestudeerde 

informaticastudenten was tijdens hun eerste jobervaring. Het leek mij dan ook nuttig om de 

evolutie in hun verloning te vergelijken. De resultaten worden weergegeven in volgende tabel. 

Tabel 21: Huidige bruto maandloon (eigen berekeningen) 

 Frequencies Valid Percent 

Minder dan of gelijk aan € 2.000 

Tussen € 2.001 en € 2.500 

Tussen € 2.501 en €3.000 

Tussen € 3.001 en € 3.500 

Meer dan of gelijk aan € 3.500 

Ik wens dit liever niet bekend te maken 

18 

41 

40 

12 

11 

7 

14% 

31,8% 

31% 

9,3% 

8,5% 

5,4% 

Totaal 129 100,00% 

 

In tegenstelling tot de gegevens verzameld in pijler I, zien we dat nu amper 14% van de 

ondervraagden aangeeft een brutoloon te ontvangen van minder of gelijk aan € 2.000, dit in 

tegenstelling tot 58,3% van de respondenten in pijler I. Verder merken we op dat nu “slechts” 

45,8% van alle ondervraagden een bruto salaris ontvangen van minder dan € 2.500, in 

tegenstelling tot 90% van alle respondenten in pijler I. Ten slotte merken we nog op dat 76,8% 

van alle ondervraagden een bruto maandloon ontvangen van minder dan € 3.000. 

Onderstaande taartdiagrammen geven een overzicht van de verschillen tussen het bruto 

startersloon en het huidge bruto maandloon van de informatici. 



- 70 - 

 

 

Figuur 9: Overzicht bruto startersloon pas afgestudeerde informatici (eigen 

berekeningen) 

 

 

Figuur 10: Overzicht bruto maandloon pas afgestudeerde informatici (eigen 

berekeningen) 
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De verschillen per onderwijsinstelling worden in de volgende kruistabel weergegeven. 

Tabel 22: Kruistabel voor de relatie tussen het ‘huidig bruto maandloon’ en 

‘onderwijsinstelling’ (eigen berekeningen) 

 

 

 

Bruto startloon 

Onderwijsinstelling  

 

 

Totaal 

PHL – Toegepaste 

informatica 

Universiteit 

Hasselt 

XIOS - Toegepaste 

informatica 

Minder dan of gelijk 

aan € 2.000 

5 (11,6%) 1 (3,2%) 12 (21,8%) 18 

Tussen € 2.001 en € 

2.500 

13 (30,2%) 8 (25,8%) 20 (36,4%) 41 

Tussen € 2.501 en € 

3.000 

13 (30,2%) 12 (38,7%) 15 (27,3%) 40 

Tussen € 3.001 en € 

3.500 

6 (14%) 5 (16,1%) 1 (1,8%) 12 

Meer dan of gelijk aan 

€ 3.500 

4 (9,3%) 4 (12,9%) 3 (5,5%) 11 

Ik wens dit liever niet 

bekend te maken 

2 (4,7%) 1 (3,2%) 4 (7,3%) 7 

Totaal 43 (100%) 31 (100%) 55 (100%) 129 

(100%) 

 

We merken op dat er significante verschillen20 bestaan tussen de verschillende 

onderwijsinstellingen en de eerste drie loonschalen. Amper 3,2% van de universiteitsstudenten 

geeft aan een huidig bruto maandloon te ontvangen van minder of gelijk aan € 2.000, dit in 

tegenstelling tot 11,6% van de PHL-studenten en 21,8% van de Xios-studenten. Daarnaast 

bestaan er ook significante verschillen21 tussen de onderwijsinstellingen en de voorlaatste schaal 

“meer dan of gelijk aan € 3.500”. Hier zien we dat bijna 13% van de universiteitsstudenten een 

bruto maandloon van meer dan of gelijk aan € 3.500 ontvangen, terwijl amper 9% van de PHL-

studenten en 5,5% van de Xios-studenten aangeven een dergelijk bruto maandloon te ontvangen. 

                                                
20 Chi²-waarde voor schaal 1 is 4,62 (< 5,99), de Chi²-waarde voor schaal 2 is 0,48 (< 5,99) en de Chi²-waarde voor schaal 3 
is 1,12 (< 5,99) 
21 Chi²-waarde is 1,54 (< 5,99) 
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Wanneer we de resultaten per onderwijsinstelling bekijken, zien we dat de ongeveer 72% van de 

PHL-studenten een bruto maandloon ontvangen van minder dan € 3.000. Bij de studenten van de 

Universiteit Hasselt ontvangen ongeveer 68% van de afgestudeerde informatici een bruto 

maandloon van minder dan € 3.000 en bij de PHL ligt dit percentage op 85,5%. 

 

3.3.3.5 Extralegale voordelen 

Extralegale voordelen worden steeds belangrijker voor pas afgestudeerden bij het al dan niet 

aanvaarden van een job. Daarom leek het mij ook interessant om na te gaan wat in de top 5 staat 

van de meest ontvangen extralegale voordelen. We merken op dat 56,3% van alle ondervraagden 

aangeeft een laptop te hebben gekregen van het werk. Ten tweede ontvangen 52,9% van de pas 

afgestudeerde informaticastudenten een groepsverzekering als extralegaal voordeel. De top vijf 

wordt vervolgens nog vervolledigd door de hospitalisatieverzekering waarvan 43,5% van de 

ondervraagden aangeeft dit te hebben ontvangen, een bedrijfswagen die 41,4% van de informatici 

gekregen hebben van hun werkgever en ten slotte hebben 40% van de ondervraagden een 

tankkaart van het bedrijf. Wat ons opvalt is dat slechts 37,8% van de ondervraagden aangeeft een 

GSM van het werk te hebben ontvangen als extralegaal voordeel. Amper 7,1% van de 

respondenten krijgen helemaal geen extralegale voordelen. 

Onderstaande grafiek geeft een overzicht van de extralegale voordelen die pas afgestudeerde 

informaticastudenten zoal ontvangen. 
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Figuur 11: Overzicht extralegale voordelen (eigen berekeningen) 

Tabel 23: Kruistabel die de relatie weergeeft tussen ‘ontvangen extralegale 

voordelen’ en ‘onderwijsinstelling’ (eigen berekeningen) 

 

 

 

Extralegale voordelen 

Onderwijsinstelling  

 

 

Totaal 

PHL – Toegepaste 

informatica 

Universiteit 

Hasselt 

XIOS - Toegepaste 

informatica 

Bedrijfswagen 21 (48,8%) 17 (54,8%) 20 (36,4%) 58 

Tankkaart 20 (46,5%) 17 (54,8%) 19 (34,5%) 56 

Laptop 27 (62,8%) 22 (71,0%) 30 (54,5%) 79 

Gsm 21 (48,8%) 15 (48,4%) 17 (30,9%) 53 

Groepsverzekering 23 (53,5%) 22 (71,0%) 29 (52,7%) 74 

Hospitalisatieverzekering 31 (72,1%) 20 (64,5%) 33 (60,0%) 84 

Maaltijdcheques 19 (44,2%) 13 (42,0%) 34 (61,8%) 66 

Terugbetaling 

abonnementen 

15 (34,9%) 7 (22,6%) 23 (41,8%) 45 

Geen 4 (9,3%) 2 (6,5%) 4 (7,3%) 10 

Andere 8 (18,6%) 9 (29,0%) 6 (10,9%) 23 

Totaal 43 (100%) 31 (100%) 55 (100%) 129 

(100%) 



- 74 - 

 

Bovenstaande tabel geeft ons de opsplitsing naar onderwijsinstelling weer. Omdat de respondenten 

meer dan 1 antwoord konden aanduiden, kunnen er geen Chi-kwadraten berekend worden. 

Ongeveer de helft van de PHL-studenten (48,8%) en de UHasselt-studenten (54,8%) krijgen een 

bedrijfswagen terwijl dit slechts aan 36,4% van de Xios-studenten wordt gegeven. Deze cijfers zijn 

gelijklopend wat betreft de tankkaart, met name 46,5% van de PHL, 54,8% van de UHasselt en 

34,5% van de Xios.  

De overgrote meerderheid van de afgestudeerde informatici krijgen een laptop van hun werkgever. 

Voor informaticastudenten afgestudeerd aan UHasselt bedraagt dit percentage 71,0%, tegenover 

62,8% van de PHL en 54,5% van de Xios. 

Een ander extralegaal voordeel is de groepsverzekering. Zowat 71% van de UHasselt-studenten 

hebben dit en ongeveer de helft van de hogeschoolstudenten van de PHL (53,5%) en van de Xios 

(52,7%). Wat betreft de hospitalisatieverzekering zijn het ongeveer gelijklopende cijfers tussen de 

verschillende onderwijsinstellingen. Zo heeft 72,1% van de PHL, 64,5% van de UHasselt en 60,0% 

van de Xios een hospitalisatieverzekering. 

 

3.3.3.6 Duur gemiddelde werkweek 

Volgens APS Vlaanderen (2006) dat een onderzoek heeft gedaan bij de verschillende lidstaten van 

de EU blijkt dat in België een gemiddelde werkweek 38 uur bedraagt.  

Wanneer we kijken naar de gemiddelde werkweek van de pas afgestudeerde informaticastudenten, 

komen we tot de volgende resultaten. 

Tabel 24: Gemiddelde werkweek informatici (eigen berekeningen) 

 Frequencies Valid Percent 

Minder dan 36 uur 

Tussen 36u – 40u 

Tussen 41u – 45u 

Meer dan 45 uur 

8 

76 

29 

16 

6,2% 

58,9% 

22,5% 

12,4% 

Totaal 129 100,00% 
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Uit mijn onderzoek blijkt dat bijna 60% van alle ondervraagden een gemiddelde werkweek hebben 

die tussen de 36 en 40 uur ligt. Hierbij worden dus de cijfers uit het onderzoek van 2006 

bevestigd, dat er in België namelijk een gemiddelde werkweek is van 38 uur. Wat opvalt is dat 

12,4% van de ondervraagden aangeeft gemiddeld meer dan 45 uur per week te werken. Of deze 

laatste categorie van personen hier eventueel thuiswerk bij heeft opgeteld, werd niet verder 

onderzocht. 

De verschillen in de duur van de gemiddelde werkweek tussen de verschillende 

onderwijsinstellingen wordt weergegeven in onderstaande kruistabel. 

Tabel 25: Kruistabel die de relatie weergeeft tussen ‘gemiddelde werkweek’ en 

‘onderwijsinstelling’ (eigen berekeningen) 

 

 

 

 

Gemiddelde 

werkweek 

Onderwijsinstelling  

 

 

 

Totaal 

PHL – Toegepaste 

informatica 

Universiteit 

Hasselt 

XIOS - Toegepaste 

informatica 

Minder dan 36 uur 5 (11,6%) 0 (0%) 3 (5,5%) 8 

Tussen 36u – 40u 24 (55,8%) 16 (51,6%) 36 (65,5%) 76 

Tussen 41u – 45u 9 (20,9%) 10 (32,3%) 10 (18,2%) 29 

Meer dan 45 uur 5 (11,6%) 5 (16,1%) 6 (10,9%) 16 

Totaal 43 (100%) 31 (100%) 55 (100%) 129 

(100%) 

 

De resultaten tonen aan dat er wel degelijk significante verschillen waar te nemen zijn tussen de 

verschillende onderwijsinstellingen22. We kunnen stellen dat zowel voor de PHL (55,8%), de Xios 

(65,5%) als voor de Universiteit Hasselt (51,6%) de meerderheid aangeeft tussen de 36 en de 40 

uur gemiddeld per week werken. Daarnaast merken we ook op dat het vooral de 

universiteitsstudenten zijn die een gemiddelde werkweek hebben tussen de 41 uur en de 45 uur 

(32,3%), dit in vergelijking met 20,9% van de PHL-studenten en 18,2% van de Xios-studenten. 

                                                
22 Chi²-waarde is 0,37 (< 5,99) 
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3.3.3.7 Is de huidige job een leidinggevende job? 

Wanneer we kijken naar de huidige functie van de pas afgestudeerde informaticastudenten, zien 

we dat ongeveer 81% onder hen aangeeft momenteel geen leidinggevende functie te vervullen. De 

resultaten worden in onderstaande tabel weergegeven. 

Tabel 26: Is de huidige job een leidinggevende job? (eigen berekeningen) 

 Frequencies Valid Percent 

Ja 

Neen 

27 

113 

19,3% 

80,7% 

Totaal 129 100,00% 

 

Wanneer we een vergelijking maken tussen de verschillende onderwijsinstellingen zien we dat er 

zich wel degelijk verschillen voordoen, maar deze verschillen zijn niet statistisch significant.23 De 

kruistabel op de volgende pagina geeft de verschillen tussen de onderwijsinstellingen weer. 

Tabel 27: Kruistabel die de relatie weergeeft tussen ‘leidinggevende functie’ en 

‘onderwijsinstelling’ (eigen berekeningen) 

 

 

 

 

Heeft u een 

leidinggevende 

functie? 

Onderwijsinstelling  

 

 

 

Totaal 

PHL – Toegepaste 

informatica 

Universiteit 

Hasselt 

XIOS - Toegepaste 

informatica 

Ja 10 (22,2%) 6 (19,4%) 11 (17,7%) 27 

Neen 35 (77,8%) 27 (87,1%) 51 (82,3%) 102 

Totaal 43 (100%) 31 (100%) 55 (100%) 129 

(100%) 

 

Wanneer we verder kijken naar de respondenten die wel degelijk een leidinggevende functie 

hebben, dan is het interessant om na te gaan hoeveel medewerkers onder hun leiding staan 

hebben. Onderstaande tabel geeft hiervan een overzicht. 

                                                
23 Chi²-waarde is 7,05 (> 5,99) 
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Tabel 28: Overzicht van het aantal personen waaraan leiding gegeven wordt 

(eigen berekeningen) 

 Frequencies Valid Percent 

1-5 

6-10 

11-15 

Meer dan 15 

18 

5 

1 

3 

66,7% 

18,5% 

3,7% 

11,1% 

Totaal 27 100,00% 

 

We merken op dat de meeste pas afgestudeerde informatici aan 1 tot 5 medewerkers leiding geven 

(66,7%). Daarnaast is het toch opvallend dat 11,1% van hen aangeeft aan meer dan 15 personen 

leiding te geven. 

 

3.3.3.8 Training of bijscholing 

Het volgen van training of bijscholing wordt de dag van vandaag steeds belangrijker. De 

technologie staat niet stil en wie niet mee is, raakt achterop. Daarom leek het mij ook belangrijk 

om na te gaan of de pas afgestudeerde informaticastudenten reeds trainingen of bijscholingen 

gevolgd hebben en zo voldoen aan het criterium van levenslang leren dat veel ondernemingen 

opleggen. 

In een eerste plaats ben ik nagegaan of zij eventueel op eigen initiatief trainingen of bijscholingen 

gevolgd hebben. Onderstaande tabel geeft hiervan een overzicht. 
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Tabel 29: Training of bijscholing op eigen initiatief (eigen berekeningen) 

 Frequencies Valid Percent 

Ja 

Neen 

76 

64 

54,3% 

45,7% 

Totaal 140 100,00% 

 

Als deze gegevens opgesplitst worden per onderwijsinstelling, bekomen we deze kruistabel. 

Tabel 30: Kruistabel die de relatie weergeeft tussen ‘bijkomende opleiding op 

eigen initiatief” en “onderwijsinstelling” (eigen berekeningen) 

 

 

 

 

Op eigen initiatief een 

bijkomende opleiding 

gevolgd? 

Onderwijsinstelling  

 

 

 

Totaal 

PHL – 

Toegepaste 

informatica 

Universiteit 

Hasselt 

XIOS - 

Toegepaste 

informatica 

Ja 25 (55,6%) 17 (51,5%) 34 (54,8%) 76 

Neen 20 (44,4%) 16 (48,5%) 28 (45,2%) 64 

Totaal 45 (100%) 33(100%) 62 (100%) 140 

(100%) 

 

Er zijn wel degelijk statistisch significante verschillen tussen de 3 onderwijsinstellingen24. Zo 

hebben net iets meer hogeschoolstudenten (55,6% PHL en 54,8% Xios) een extra opleiding 

gevolgd dan universiteitsstudenten (51,5%), maar de verschillen blijven zeer beperkt. 

Hierna is nagegaan of de pas afgestudeerde informaticastudenten in opdracht van hun werkgever 

bepaalde trainingen of bijscholingen gevolgd hebben. Hier merken we duidelijk dat de meeste pas 

afgestudeerde informaticastudenten zowel bij hun indiensttreding als tijdens hun loopbaan in 

opdracht van hun werkgever trainingen of bijscholingen hebben gevolgd. 

                                                
24 Chi²-waarde is 1 ,88 (< 5,99) 
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Tabel 31: Training of bijscholing in opdracht van werkgever (eigen 

berekeningen) 

 Frequencies Valid Percent 

Ja, bij mijn indiensttreding. 

Ja, niet alleen bij aanvang maar ook tijdens mijn loopbaan. 

Neen 

6 

82 

41 

4,7% 

63,6% 

31,8% 

Totaal 129 100,00% 

 

3.3.3.9 Bijkomende opleiding aan een andere 

onderwijsinstelling 

Ten slotte ben ik in pijler II nagegaan of de pas afgestudeerde informaticastudenten nog een extra 

opleiding gaan volgen zijn aan een andere onderwijsinstelling. Zoals in onderstaande tabel 

weergegeven wordt, blijkt dat de meeste ondervraagden geen extra opleiding aan een andere 

onderwijsinstelling gevolgd hebben. 

Tabel 32: Volgen van een extra opleiding aan een andere onderwijsinstelling 

(eigen berekeningen) 

 Frequencies Valid Percent 

Ja 

Neen 

42 

98 

30% 

70% 

Totaal 140 100,00% 

 

Wanneer we gaan kijken naar de verschillen per onderwijsinstelling stellen we vast dat er wel 

degelijk statitisch significante verschillen25 waar te nemen zijn tussen de verschillende 

onderwijsinstellingen. Onderstaande kruistabel geeft hiervan een overzicht. 

                                                
25 Chi²-waarde is 5,64 (< 5,99) 
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Tabel 33: Kruistabel die de relatie weergeeft tussen ‘het volgen van een extra 

opleiding’ en ‘onderwijsinstelling’ (eigen berekeningen) 

 

 

 

Heeft u een extra opleiding 

gevolgd aan een andere 

onderwijsinstelling? 

Onderwijsinstelling  

 

 

 

 

Totaal 

PHL – 

Toegepaste 

informatica 

Universiteit 

Hasselt 

XIOS - 

Toegepaste 

informatica 

Ja 16 (35,6%) 7 (21,2%) 19 (30,6%) 42 

Neen 29 (64,4%) 26 (78,8%) 43 (69,4%) 98 

Totaal 43 (100%) 31 (100%) 55 (100%) 129 

(100%) 

 

Uit de kruistabel blijkt dat het vooral de hogeschoolstudenten zijn die aangegeven een extra 

opleiding te hebben gevolgd aan een andere onderwijsinstelling. 35,6% van de PHL-studenten en 

30,6% van de Xios-studenten geven aan dat ze nog een bijkomende opleiding gevolgd hebben, dit 

in tegenstelling tot 21% van de studenten van de Universiteit Hasselt. Of deze verschillen te 

maken hebben met het feit dat de hogeschoolstudenten beschikken over een professionele 

bachelor en deze bijvoorbeeld via het volgen van een schakelprogramma hebben omgevormd naar 

een academische master werd niet verder onderzocht. 
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3.3.4 Pijler III: Tevredenheid over de opleiding 

Binnen dit derde deel ben ik nagegaan hoe tevreden de pas afgestudeerde informaticastudenten 

zijn over de opleiding die zij genoten hebben aan hun onderwijsinstelling. Deze informatie is zeer 

nuttig, vooral dan voor de onderwijsinstellingen. 

 

3.3.4.1 Waarom informatica gestudeerd? 

In de eerste plaats ben ik nagegaan waarom de pas afgestudeerde informaticastudenten voor de 

opleiding informatica gekozen hebben. Onderstaande grafiek geeft hiervan een overzicht. 

 

Figuur 12: Overzicht redenen waarom men voor de studierichting informatica 

gekozen heeft (eigen berekeningen) 
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Legenda: 

A Ik koos een studierichting die paste bij mijn toenmalige interesses 

B Ik koos een studierichting die aansloot bij het vak/de vakken waar ik heel goed in ben 

C Ik koos de studierichting die mijn vader of moeder ook gevolgd hebben 

D 

 

Ik koos een studierichting die aansloot bij de vakken die ik gevolgd heb in het middelbaar 

onderwijs 

E Ik koos voor een studierichting waarvan ik wist dat er toekomst in de job zat 

F Ik liet mijn keuze afhangen van wat mijn vrienden zouden doen 

G Ik koos mijn studierichting in functie van het beroep dat ik later graag wou uitoefenen 

H Ik koos mijn studierichting op basis van mijn ervaringen tijdens stages/studentenjobs 

I Ik koos mijn studierichting op basis van mijn schoolresultaten 

J Ik koos mijn studierichting omdat ik dacht dat ik ze gemakkelijk aan kon 

 

Uit bovenstaande grafiek kunnen we aflezen dat ruim 87% van de ondervraagden aangeeft voor de 

studierichting informatica te hebben gekozen omdat deze richting het beste aansloot bij hun 

toenmalige interesses. Daarnaast geeft bijna 43% aan voor de studierichting informatica te hebben 

gekozen omdat hij of zij wist dat er toekomst zat in de job. En ten slotte zien we dat 29% van de 

ondervraagden aangeven dat ze hun keuze vooral gebaseerd hebben op het feit dat de 

studierichting aansloot bij de vakken waar hij of zij heel goed in was. 

We zien ook dat amper 3,6% van de ondervraagden aangeeft dat hij of zij zich bij de keuze van 

studierichting hebben laten leiden door hun schoolresultaten en dat men ook totaal geen rekening 

gehouden heeft met het feit of de ouders dezelfde richting gevolgd hebben (0,7%). 
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3.3.4.2 Algemene tevredenheid opleiding 

Ten tweede ben ik binnen deze pijler nagegaan hoe tevreden de respondenten in het algemeen zijn 

over de opleiding die zij genoten hebben aan hun onderwijsinstelling. De resultaten zijn af te lezen 

in onderstaande tabel. 

Tabel 34: Algemene tevredenheid opleiding (eigen berekeningen) 

 Frequencies Valid Percent 

Zeer tevreden 

Eerder tevreden 

Noch tevreden, noch ontevreden 

Eerder ontevreden 

Zeer ontevreden 

25 

71 

32 

11 

1 

17,9% 

50,7% 

22,9% 

7,9% 

0,7% 

Totaal 140 100,00% 

 

We merken op dat ruim 68% van de ondervraagden aangeeft eerder tot zeer tevreden te zijn over 

de opleiding die zij genoten hebben aan hun onderwijsinstelling. 

Wanneer we gaan kijken naar de eventuele verschillen tussen de onderwijsinstellingen, bekomen 

we volgende kruistabel. 
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Tabel 35: Kruistabel die de relatie weergeeft tussen ‘tevredenheid opleiding’ en 

de ‘onderwijsinstelling’ (eigen berekeningen) 

 

 

 

Bent u tevreden over de 

opleiding die u genoten 

heeft aan uw 

universiteit/hogeschool? 

Onderwijsinstelling  

 

 

 

 

Totaal 

PHL – 

Toegepaste 

informatica 

Universiteit 

Hasselt 

XIOS - Toegepaste 

informatica 

Zeer tevreden 5 (11,1%) 9 (27,3%) 11 (17,7%) 25 

Eerder tevreden 21 (46,7%) 17 (51,5%) 33 (53,2%) 71 

Noch tevreden, noch 

ontevreden 

13 (28,9%) 5 (15,2%) 14 (22,6%) 32 

Eerder ontevreden 5 (11,1%) 2 (6,1%) 4 (6,5%) 11 

Zeer ontevreden 1 (2,2%) 0 (0%) 0 (0%) 1 

Totaal 45 (100%) 33 (100%) 62 (100%) 140 

(100%) 

 

Uit bovenstaande kruistabel kunnen we afleiden dat in het algemeen de meeste ondervraagden 

tevreden zijn over de opleiding die zij genoten hebben aan hun onderwijsinstelling. Toch zijn er wel 

degelijk verschillen waar te nemen zijn tussen de verschillende onderwijsinstellingen. Zo is er een 

statistisch significant verschil26 bij de schaal “eerder ontevreden”, waar we zien dat 11,1% van de 

ondervraagden PHL-studenten aangeeft eerder ontevreden te zijn over hun opleiding, dit in 

tegenstelling tot amper 6% van de UHasselt studenten en 6,5% van de Xios-studenten. Een ander 

statistisch significant verschil27 is waarneembaar voor de antwoordmogelijkheid “Zeer tevreden”. 

Meer dan 27% van de UHasseltstudenten zijn zeer tevreden over hun opleiding, terwijl dit slechts 

geldt voor 11,1% van de PHL-studenten en 17,7% van de XIOS-studenten. 

Wanneer we even verder kijken per onderwijsinstelling dan zien we dat ruim 57% van de 

afgestudeerde PHL-studenten aangeeft eerder tot zeer tevreden te zijn over de opleiding die zij 

gekregen hebben. Van de afgestudeerde UHasselt studenten geeft bijna 79% van de 

ondervraagden aan eerder tot zeer tevreden te zijn over de opleiding die zij gekregen hebben. En 

tenslotte geldt dit ook voor bijna 71% van de afgestudeerde Xios-studenten. 

                                                
26 Chi²-waarde is 0,90 (< 5,99) 
27 Chi²-waarde is 2,79 (<5,99) 
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3.3.4.3 Masterdiploma 

Binnen deze pijler ben ik ook nagegaan of de studenten van de hogescholen het niet hebben van 

een masterdiploma als een hindernis beschouwen. De resulaten worden hieronder weergegeven. 

Tabel 36: resultaten “masterdiploma” (eigen berekeningen) 

 Frequencies Valid Percent 

Ja 

Neen 

22 

85 

20,6% 

79,4% 

Totaal 107 100,00% 

 

Amper 1 op 5 hogeschoolstudenten geeft aan dat ze het niet hebben van een masterdiploma als 

een hindernis beschouwen. 

 

3.3.4.4 Persoonlijke ervaring van de opleiding 

Vervolgens ben ik nagegaan hoe de ondervraagden hun opleiding aan de door hen gekozen 

onderwijsinstelling ervaren hebben. Aangezien we aan de hand van deze vraag kunnen nagaan 

welke variabelen de totale tevredenheid bepalen, zoals we die gemeten hebben in de voorgaande 

vraag, heb ik geopteerd om bij de analyse van deze vraag gebruik te maken van een lineaire 

regressie-analyse. Om tot deze lineaire regressie-analyse te komen, ben ik als volgt te werk 

gegaan. 

 

Stap 1: Correlatiematrix algemene tevredenheid en 19 variabelen 

In deze eerste stap ben ik nagegaan welke van de 19 variabelen van vraag 26 van de enquête 

gecorreleerd waren met de vraag die peilde naar de algemene tevredenheid van de respondenten 

over de door hun gekozen onderwijsinstelling. De correlatiematrix van deze berekeningen bevindt 

zich in bijlage 4. 

Als criteria om te besluiten of er al dan niet correlatie bestaat tussen de variabelen wordt een 

grenswaarde van 0,3 gehanteerd. Dit wil zeggen dat alle variabelen met een Pearson-correlation 
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van groter of gelijk aan 0,3 werden behouden. Nadat ik deze analyse uitgevoerd had, bleven er van 

de 19 variabelen nog 8 variabelen over, namelijk vragen 1, 3, 4, 7, 14, 15, 17 en 19. 

Stap 2: Multicollineariteit opsporen 

Vervolgens ben ik nagegaan of er geen multicollineariteit bestond tussen de 8 overgebleven 

variabelen. Indien er multicollineariteit zou bestaan tussen de variabelen, dan betekent dit dat er 

een te sterke afhankelijkheid bestaat tussen bepaalde variabelen en dit zou de betrouwbaarheid 

van de regressie-analyse kunnen aantasten. De grenswaarde die we hier hanteren is 0,5. Indien er 

voor een bepaalde i en j (i≠j) geldt dat |CMij |>0.5, dan heerst er multicollineariteit. Onderstaande 

correlatiematrix geeft een overzicht van de resultaten. 
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Tabel 37: Correlatiematrix (eigen berekeningen) 
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Er is sprake van multicollineariteit tussen de variabelen 3, 14 en 15 en dat er eveneens 

multicollineariteit vast te stellen is tussen de variabelen 15 en 17. Om vervolgens na te gaan welke 

van deze variabelen de meeste informatie bijbrengt aan het model, heb ik opnieuw een 

correlatiematrix gemaakt van deze 8 variabelen in combinatie met de vraag die peilt naar de 

algemene tevredenheid. Op basis van deze matrix kunnen we nagaan welke variabelen we 

uiteindelijk gaan gebruiken om onze lineaire regressie-analyse uit te voeren. 

Tabel 38: Correlatie tussen ‘algemene tevredenheid’ en de acht overgebleven 

variabelen (eigen berekeningen) 

Correlations                     

    

Opleidin

g_01 

Opleidin

g_03 

Opleidin

g_04 

Opleidin

g_07 

Opleidin

g_14 

Opleidin

g_15 

Opleidin

g_17 

Opleidin

g_19 

Tevredenhei

d_opl 

Tevredenhei

d_opl 

Pearson 

Correlation 0,466 0,389 0,351 0,340 0,337 0,331 0,303 0,381 1 

  Sig. (2-tailed) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000   

  N 139 140 140 139 139 140 138 140 140 

 

We merken op dat we onze lineaire regressie analyse het beste gaan uitvoeren aan de hand van de 

volgende 5 variabelen: 1, 3, 19, 4 en 7. 

Stap 3: Lineaire regressie-analyse 

Wanneer er aan de hand van SPSS een lineaire regressie-analyse wordt uitgevoerd, bekomen we 

de volgende resultaten: 

 Model Summary 

 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,630(a) ,397 ,374 ,68456 

a  Predictors: (Constant), Opleiding_07, Opleiding_01, Opleiding_03, Opleiding_19, Opleiding_04 
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 Coefficients(a) 

 

Model   

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF B Std. Error 

1 (Constant) ,416 ,206   2,023 ,045     

Opleiding_01 ,301 ,062 ,344 4,832 ,000 ,901 1,110 

Opleiding_03 ,095 ,060 ,133 1,590 ,114 ,651 1,536 

Opleiding_19 ,195 ,078 ,195 2,510 ,013 ,755 1,324 

Opleiding_04 ,082 ,055 ,120 1,478 ,142 ,696 1,437 

Opleiding_07 ,099 ,039 ,188 2,553 ,012 ,840 1,191 

a  Dependent Variable: Tevredenheid_opl 

 

Deze outputs laten zien dat we 40% van de globale tevredenheid kunnen bepalen aan de hand van 

dit model. Met andere woorden, de 5 vragen 1,3,4,7 en 19 verklaren in feite 40% van de 

waardering van de opleiding. We merken bovendien op dat we met een grote constante factor te 

maken hebben namelijk 0,416, dit duidt erop dat we waarschijnlijk te maken hebben met het feit 

dat de meeste respondenten telkens binnen dezelfde antwoordcategorie geantwoord hebben, 

hetgeen we terugzien in het feit dat de meerderheid reeds aangegeven heeft tevreden te zijn over 

hun opleiding. 

Het model ziet er als volgt uit. De algemene tevredenheid (Y) wordt bepaald door de volgende 

variabelen28: 

 

Y = 0,416 + 0,301*Praktische vorming + 0,095*Levenslang leren + 0,195*Zelfstandig 

werken + 0,082*Communicatie skills + 0,099*Nederlandse taal 

 

 

                                                

28 Opleiding_01: Praktische vorming 

Opleiding_03: Levenslang leren 

Opleiding_19: Zelfstandig werken 

Opleiding_04: Communicatie skilss 

Opleiding_07: Nederlandse taal 
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We kunnen dus besluiten dat de onderwijsinstellingen de algemene tevredenheid over de door hen 

aangeboden informatica opleiding kunnen verhogen door ervoor te zorgen dat ze een goede score 

behalen op de 5 variabelen die het model mee bepalen. 

Deze 5 variabelen gaan we nu nog verder kort bespreken en tevens gaan we kijken hoe de 

verschillende onderwijsinstellingen op elk van deze variabelen scoren. 

 

1. Praktijkgerichte vorming, kennis van de gangbare software- en 

hardwaresystemen 

 

De eerste variabele die een invloed blijkt te hebben op de algemene tevredenheid van de 

ondervraagden over de opleiding die zij genoten hebben, is de praktische vorming. Onderstaande 

tabel geeft een algemeen overzicht van de resultaten op deze vraag. 

Tabel 39: Overzicht resultaten (eigen berekeningen) 

 Frequencies Valid Percent 

Goed 

Eerder goed 

Eerder slecht 

Slecht 

Geen oordeel 

Niet van toepassing 

25 

70 

30 

7 

7 

0 

18% 

50,4% 

21,6% 

5% 

5% 

0% 

Totaal 139 100,00% 

 

We merken op dat ongeveer 68% van de ondervraagden aangeeft dat hun ervaring met 

praktijkgerichte vorming eerder goed tot goed is. Wanneer we de resultaten gaan vergelijken per 

onderwijsinstelling dan krijgen we de volgende kruistabel. 
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Tabel 40: Kruistabel die de relatie weergeeft tussen ‘Praktische vorming’ en de 

‘onderwijsinstelling’ (eigen berekeningen) 

 

 

 

Hoe ervaart u uw opleiding 

op het vlak van: 

“Praktijkgerichte vorming, 

kennis van de gangbare 

software- en 

hardwaresystemen” 

Onderwijsinstelling  

 

 

 

 

 

Totaal 

PHL – 

Toegepaste 

informatica 

Universiteit 

Hasselt 

XIOS - Toegepaste 

informatica 

Goed 8 (17,8%) 4 (12,1%) 13 (21,3%) 25 

Eerder goed 20 (44,4%) 14 (42,4%) 36 (59%) 70 

Eerder slecht 11 (24,4%) 11 (33,3%) 8 (13,1%) 30 

Slecht 4 (8,9%) 3 (9,1%) 0 (0%) 7 

Geen oordeel 2 (4,4%) 1 (3,0%) 4 (6,6%) 7 

Niet van toepassing 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 

Totaal 45 (100%) 33 (100%) 61 (100%) 139 

(100%) 

 

Wanneer we naar de verschillen per onderwijsinstelling kijken dan zien we dat er statistisch 

significante verschillen29 bestaan tussen de onderwijsinstellingen en de waarderingen. Zo zien we 

dat ongeveer 80,3% van de ondervraagde Xios-studenten aangeeft dat de praktijkgerichte vorming 

eerder goed tot goed ervaren hebben. Dit is in tegenstelling tot 62,2% van de PHL-studenten en 

54,5% van de UHasselt studenten. Deze verschillen in praktijkgerichte vorming tussen de 

hogescholen en de UHasselt zouden evenwel verklaard kunnen worden door het bekende feit dat 

een hogeschool een eerder praktijkgerichte opleiding aanbiedt, in tegenstelling tot de eerder 

theoretische opleiding aan een universiteit. Maar niettegenstaande zijn de verschillen tussen de 

twee hogescholen toch opmerkelijk. 

                                                
29 Chi²-waarde voor “goed” is 0,94 (< 5,99) – Chi²-waarde voor “eerder goed” is 1,46 (< 5,99) – Chi²-waarde voor “eerder 

slecht” is 4,48 (< 5,99) – Chi²-waarde voor “slecht” is 5,57 (< 5,99) – Chi²-waarde voor “geen oordeel” is 0,54 (< 5,99) 



- 92 - 

 

2. Ontwikkelen van de competentie om de evolutie in het vakgebied bij te 

houden  

 

Een tweede variabele die een belangrijke invloed blijkt te hebben op de algemene tevredenheid 

van de respondenten over de gekregen opleiding is de variabele “levenslang leren”. Onderstaande 

tabel geeft een overzicht van de bekomen resultaten. 

Tabel 41: Overzicht resultaten ‘Levenslang leren’ (eigen berekeningen) 

 Frequencies Valid Percent 

Goed 

Eerder goed 

Eerder slecht 

Slecht 

Geen oordeel 

Niet van toepassing 

25 

70 

26 

5 

10 

4 

17,9% 

50% 

18,6% 

3,6% 

7,1% 

2,9% 

Totaal 140 100,00% 

 

Uit deze resultaten blijkt dat ruim 67% van alle ondervraagden aangeeft dat zij binnen hun 

opleiding het aspect “levenslang leren” eerder goed tot goed ervaren hebben. De verschillen per 

onderwijsinstelling worden weergegeven door onderstaande kruistabel. 
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Tabel 42: Kruistabel die de relatie weergeeft tussen ‘Levenslang leren’ en de 

‘onderwijsinstelling’ (eigen berekeningen) 

 

Hoe ervaart u uw opleiding 

op het vlak van: 

“Ontwikkelen van de 

competentie om de 

evolutie in het vakgebied 

bij te houden” 

Onderwijsinstelling  

 

 

 

 

 

 

 

Totaal 

PHL – 

Toegepaste 

informatica 

Universiteit 

Hasselt 

XIOS - Toegepaste 

informatica 

Goed 5 (11,1%) 16 (48,5%) 4 (6,5%) 25 

Eerder goed 19 (42,2%) 12 (36,4%) 39 (62,9%) 70 

Eerder slecht 13 (28,9%) 2 (6,1%) 11 (17,7%) 26 

Slecht 2 (4,4%) 2 (6,1%) 1 (1,6%) 5 

Geen oordeel 4 (8,9%) 1 (3,0%) 5 (8,1%) 10 

Niet van toepassing 2 (4,4%) 0 (0%) 2 (3,2%) 4 

Totaal 45 (100%) 33 (100%) 62 (100%) 140 

(100%) 

De verschillen die we kunnen waarnemen tussen de verschillende onderwijsinstellingen zijn 

statistisch significant30, buiten de resultaten voor de eerste antwoordmogelijkheid. We merken op 

dat 84,9% van de ondervraagde UHasselt-studenten aangeeft hun opleiding op het vlak van 

“levenslang leren” eerder goed tot goed ervaren hebben. Dit is in tegenstelling tot 69,4% van de 

ondervraagde Xios-studenten en 53,3% van de PHL-studenten. Daarnaast merken we op dat 

amper 6% van de UHasselt studenten aangeeft het aspect “levenslang leren” eerder slecht ervaren 

te hebben, waar dit geldt voor bijna 29% van de PHL-studenten en ruim 17% van de Xios-

studenten. 

 

                                                
30 Chi²-waarde voor “goed” is 23 (> 5,99) – Chi²-waarde voor “eerder goed” is 3,38 (< 5,99) – Chi²-waarde voor “eerder 

slecht” is 5,38 (< 5,99) – Chi²-waarde voor “slecht” is 1,33 (< 5,99) – Chi²-waarde voor “geen oordeel” is 1,05 (< 5,99) – 
Chi²-waarde voor “niet van toepassing” is 1,37 (< 5,99) 
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3. Oefenen van mondelinge en schriftelijke communicatie naar collega’s-

specialisten 

 

Een derde belangrijke variabele die een invloed uitoefent op de algemene tevredenheid van de 

respondenten over de opleiding die zij gevolgd hebben, is de variabele die we daarstraks 

omschreven hebben als “communicatie skills”. Wanneer we naar de algemene resultaten van deze 

vraag kijken, krijgen we de volgende frequentietabel. 

Tabel 43: Overzicht resultaten ‘Communicatie skills’ (eigen berekeningen) 

 Frequencies Valid Percent 

Goed 

Eerder goed 

Eerder slecht 

Slecht 

Geen oordeel 

Niet van toepassing 

19 

65 

33 

6 

11 

6 

13,6% 

46,4% 

23,6% 

4,3% 

7,9% 

4,3% 

Totaal 140 100,00% 

 

We merken op dat in het algemeen 60% van de respondenten aangeeft binnen hun opleiding het 

onderdeel dat “communicatie skills” noemt, eerder goed tot goed ervaren hebben. Opmerkelijk is 

toch dat 23,6% van de respondenten aangeeft dat zij dit onderdeel als eerder slecht ervaren 

hebben. In de kruistabel op de volgende bladzijde ga ik verder na of er belangrijke verschillen waar 

te nemen zijn tussen de verschillende onderwijsinstellingen. 
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Tabel 44: Kruistabel die de relatie weergeeft tussen ‘Communicatie skills’ en de 

‘onderwijsinstelling’ (eigen berekeningen) 

 

 

Hoe ervaart u uw opleiding 

op het vlak van: “Oefenen 

van mondelinge en 

schriftelijke communicatie 

naar collega’s-

specialisten” 

Onderwijsinstelling  

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal 

PHL – 

Toegepaste 

informatica 

Universiteit 

Hasselt 

XIOS - Toegepaste 

informatica 

Goed 7 (15,6%) 4 (12,1%) 8 (12,9%) 19 

Eerder goed 14 (31,1%) 18 (54,5%) 33 (53,2%) 65 

Eerder slecht 12 (26,7%) 8 (24,2%) 13 (21%) 33 

Slecht 3 (6,7%) 2 (6,1%) 1 (1,6%) 6 

Geen oordeel 5 (11,1%) 1 (3,0%) 5 (8,1%) 11 

Niet van toepassing 4 (8,9%) 0 (0%) 2 (3,2%) 6 

Totaal 45 (100%) 33 (100%) 62 (100%) 140 

(100%) 

 

Eerst en vooral zijn de verschillen tussen de verschillende onderwijsinstellingen allen statistisch 

significant31. We merken op dat 66,7% van de ondervraagden UHasselt studenten en 66,1% van 

de Xios-studenten aangeeft het aspect “communicatie skills” eerder goed tot goed ervaren hebben. 

Dit is geldig voor slechts 46,7% van de ondervraagde PHL-studenten. De 23,6% van alle 

ondervraagden die het aspect “communicatie skills” als eerder slecht ervaren hebben zijn 

voornamelijk afkomstig van de PHL en de Xios hogeschool. 

                                                
31 Chi²-waarde voor “goed” is 0,20 (< 5,99) – Chi²-waarde voor “eerder goed” is 3,36 (< 5,99) – Chi²-waarde voor “eerder 

slecht” is 0,37 (< 5,99) – Chi²-waarde voor “slecht” is 1,87 (< 5,99) – Chi²-waarde voor “geen oordeel” is 1,59 (< 5,99) – 
Chi²-waarde voor “niet van toepassing” is 3,80 (< 5,99) 
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4. Wetenschappelijke taalvaardigheid : Nederlands 

 

Nederlandse wetenschappelijke taalvaardigheid is de vierde component die een belangrijke invloed 

uitoefent op de algemene tevredenheid. Wanneer we nu verder kijken naar de algemene resultaten 

op dit aspect, bekomen we de volgende frequentietabel. 

Tabel 45: Overzicht resultaten ‘Nederlandse taalvaardigheid’ (eigen 

berekeningen) 

 Frequencies Valid Percent 

Goed 

Eerder goed 

Eerder slecht 

Slecht 

Geen oordeel 

Niet van toepassing 

22 

60 

22 

5 

10 

20 

15,8% 

43,2% 

15,8% 

3,6% 

7,2% 

14,4 

Totaal 139 100,00% 

 

We zien dat in het algemeen de resultaten op deze vraag positief zijn. Bijna 60% van alle 

respondenten geeft aan dat ze het aspect “Nederlandse taalvaardigheid” eerder goed tot goed 

ervaren hebben. Daarnaast merken we ook op dat bijna 14,5% van de respondenten aangeeft dat 

dit aspect eigenlijk niet van toepassing is op de opleiding die zij genoten hebben. Wanneer we 

verder gaan met de analyse van deze variabele, zien we dat er statistisch significante verschillen32 

waar te nemen zijn tussen de verschillende onderwijsinstellingen. De kruistabel op de volgende 

pagina geeft hiervan een overzicht. 

                                                
32 Chi²-waarde voor “goed” is 0,90 (< 5,99) – Chi²-waarde voor “eerder goed” is 1,06 (< 5,99) – Chi²-waarde voor “eerder 

slecht” is 0,95 (< 5,99) – Chi²-waarde voor “slecht” is 1,55 (< 5,99) – Chi²-waarde voor “geen oordeel” is 0,14 (< 5,99) – 
Chi²-waarde voor “niet van toepassing” is 1,45 (< 5,99) 
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Tabel 46: Kruistabel die de relatie weergeeft tussen ‘Nederlandse 

taalvaardigheid’ en de ‘onderwijsinstelling’ (eigen berekeningen) 

 

 

Hoe ervaart u uw opleiding 

op het vlak van: 

“Wetenschappelijke 

taalvaardigheid: 

Nederlands” 

Onderwijsinstelling  

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal 

PHL – 

Toegepaste 

informatica 

Universiteit 

Hasselt 

XIOS - Toegepaste 

informatica 

Goed 5 (11,3%) 6 (18,2%) 11 (17,7%) 22 

Eerder goed 23 (52,3%) 13 (39,4%) 24 (38,7%) 60 

Eerder slecht 7 (15,9%) 7 (21,2%) 8 (12,9%) 22 

Slecht 2 (4,5%) 0 (0%) 3 (4,8%) 5 

Geen oordeel 3 (6,8%) 2 (6,1%) 5 (8,1%) 10 

Niet van toepassing 4 (9,1%) 5 (15,2%) 11 (17,7%) 20 

Totaal 44 (100%) 33 (100%) 62 (100%) 139 

(100%) 

 

We merken hier op dat het vooral de PHL-studenten zijn die aangeven dit aspect eerder goed tot 

goed ervaren te hebben, namelijk 63,4%, tegenover 57,6% van de UHasselt studenten en 55,7% 

van de Xios-studenten. Wat daarnaast in het oog springt, is dat ongeveer 21% van de UHasselt 

studenten aangeeft het aspect “Nederlandse taalvaardigheid” eerder slecht ervaren te hebben, dit 

in tegenstelling tot 15,9% van de PHL-studenten en 12,9% van de Xios-studenten. 
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5. Ontwikkelen van het vermogen om zelfstandig problemen te analyseren, 

vervolgens te modelleren in een informatica-probleem en de oplossing uit te 

voeren of te laten uitvoeren. 

 

De vijfde en laatste component die belangrijk is voor de algemene tevredenheid is het aspect 

“zelfstandig werken”. De algemene resultaten voor deze component bevinden zich in onderstaande 

frequentietabel. 

Tabel 47: Overzicht resultaten ‘Zelfstandig werken‘ (eigen berekeningen) 

 Frequencies Valid Percent 

Goed 

Eerder goed 

Eerder slecht 

Slecht 

Geen oordeel 

Niet van toepassing 

33 

78 

19 

6 

4 

0 

23,6% 

55,7% 

13,6% 

4,3% 

2,9% 

0% 

Totaal 140 100,00% 

 

We merken op dat ook hier het merendeel van de respondenten, namelijk 79,3%, aangeeft dat ze 

dit aspect binnen hun opleiding eerder goed tot goed ervaren hebben. Wanneer we gaan kijken 

naar de verschillen tussen de onderwijsinstellingen, bekomen we de volgende kruistabel. 
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Tabel 48: Kruistabel die de relatie weergeeft tussen ‘Zelfstandig werken’ en de 

‘onderwijsinstelling’ (eigen berekeningen) 

 

 

Hoe ervaart u uw opleiding op het 

vlak van: “Ontwikkelen van het 

vermogen om zelfstandig 

problemen te analyseren, 

vervolgens te modelleren in een 

informatica-probleem en de 

oplossing uit te voeren of te laten 

uitvoeren.” 

Onderwijsinstelling  

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal 

PHL – 

Toegepaste 

informatica 

Universiteit 

Hasselt 

XIOS - Toegepaste 

informatica 

Goed 9 (20%) 15 (45,5%) 9 (14,5%) 33 

Eerder goed 30 (66,7%) 15 (45,5%) 33 (53,2%) 78 

Eerder slecht 4 (8,9%) 2 (6,1%) 13 (21%) 19 

Slecht 1 (2,2%) 1 (3,0%) 4 (6,5%) 6 

Geen oordeel 1 (2,2%) 0 (0%) 3 (4,8%) 4 

Niet van toepassing 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 

Totaal 45 (100%) 33 (100%) 62 (100%) 140 

(100%) 

 

We merken op dat er verschillen bestaan tussen de onderwijsinstellingen, maar deze zijn niet 

statistisch significant voor de eerste antwoordmogelijkheid, de andere verschillen daarentegen zijn 

wel statistisch significant33 gebleken. We merken op dat bijna 91% van alle ondervraagde 

UHasselt-studenten aangeeft dat ze voor het aspect “zelfstandig leren” een eerder goede tot goede 

ervaring hebben gehad gedurende hun opleiding. Bij de PHL-studenten geeft 86,7% van de 

ondervraagden dit aan, en bij de Xios-studenten ligt dit percentage lager, met name op 67,7%. 

Daarnaast merken we ook op dat ruim 21% van de Xios-studenten aangeeft dat ze dit aspect als 

eerder slecht hebben ervaren, dit in tegenstelling tot 8,9% van de PHL-studenten en 6,1% van de 

UHasselt-studenten. 

                                                
33 Chi²-waarde voor “goed” is 9,11 (> 5,99) – Chi²-waarde voor “eerder goed” is 1,66 (< 5,99) – Chi²-waarde voor “eerder 

slecht” is 4,60 (< 5,99) – Chi²-waarde voor “slecht” is 1,25 (< 5,99) – Chi²-waarde voor “geen oordeel” is 1,86 (< 5,99) 
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Besluit 

We kunnen besluiten dat de drie onderwijsinstellingen over het algemeen een goede score behalen 

zowel qua algemene tevredenheid als op de 5 belangrijkste variabelen die een invloed uitoefenen 

op de algemene tevredenheid. Bovendien weten we nu ook dat indien de onderwijsinstellingen iets 

willen doen om de algemene tevredenheid te vergroten zij er vooral voor zullen moeten zorgen dat 

ze hun score op deze vijf belangrijke variabelen verbeteren. 

 

3.3.4.5 Overeenstemming functie met opleiding 

Ten slotte ben ik binnen deze derde pijler nagegaan of het niveau en de inhoud van de huidige 

functie in overeenstemming zijn met het niveau en de inhoud van de opleiding die de respondenten 

genoten hebben. Wanneer we gaan kijken naar de resultaten met betrekking tot het niveau van de 

functie, dan bekomen we de volgende frequentietabel. 

Tabel 49: Overzicht resultaten ‘overeenstemming niveau functie met niveau 

opleiding (eigen berekeningen) 

 Frequencies Valid Percent 

Akkoord 

Gedeeltelijk akkoord 

Niet akkoord 

Geen oordeel 

60 

50 

14 

5 

46,5% 

38,8% 

10,9% 

3,9% 

Totaal 129 100,00% 

 

We merken op dat 46,5% van de respondenten aangeeft dat het niveau van de huidige functie 

overeenkomt met het niveau van de opleiding die zij genoten hebben. Wanneer we verder kijken 

kunnen we zelfs stellen dat in het algemeen 85,3% van de ondervraagden toegeeft dat het niveau 

van de huidige job gedeeltelijk tot helemaal in overeenstemming is met het niveau van de 

opleiding. Voor de analyse per onderwijsinstelling, gebruiken we de volgende kruistabel. 
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Tabel 50: Kruistabel die de relatie weergeeft tussen ‘overeenstemming niveau 

functie met niveau opleiding’ en de ‘onderwijsinstelling’ (eigen berekeningen) 

 

 

Het niveau van mijn 

functie is in 

overeenstemming met het 

niveau van mijn opleiding 

Onderwijsinstelling  

 

 

 

 

 

 

Totaal 

PHL – 

Toegepaste 

informatica 

Universiteit 

Hasselt 

XIOS - 

Toegepaste 

informatica 

Akkoord 18 (41,9%) 18 (58%) 23 (43,6%) 60 

Gedeeltelijk akkoord 17 (39,5%) 12 (39%) 21 (38,2%) 50 

Niet akkoord 6 (14%) 1 (3%) 7 (12,7%) 14 

Geen oordeel 2 (4,7%) 0 (0%) 3 (5,5%) 5 

Totaal 43 (100%) 31 (100%) 55 (100%) 129 

 

Uit de berekeningen van de Chi²-scores blijkt dat de verschillen die we kunnen waarnemen tussen 

de verschillende onderwijsinstellingen statistisch significant34 zijn. Zo merken we in de eerste 

plaats op dat 58% van de UHasseltstudenten aangeeft dat zij akkoord gaan met het feit dat het 

niveau van hun huidige functie in overeenstemming is met het niveau van de opleiding die zij 

gekregen hebben aan de UHasselt. Deze uitspraak is slechts geldig voor 41,9% van de PHL-

studenten en 43,6% van de Xios-studenten. Daarnaast merken we op dat amper 3% van de 

ondervraagde UHasseltstudenten aangeeft dat zij niet akkoord gaan met de uitspraak dat het 

niveau van de huidige functie in overeenstemming is met het niveau van de gekregen opleiding. 

Ook hier zien we dat er grote verschillen waar te nemen zijn met de twee hogescholen, namelijk 

14% voor de PHL en 12,7% voor de Xios. 

Vervolgens ben ik nagegaan of de inhoud van de huidige functie in overeenstemming is met de 

inhoud van de opleiding die de ondervraagden genoten hebben. De algemene resultaten worden 

weergegeven in onderstaande frequentietabel. 

                                                
34 Chi²-waarde voor “akkoord” is 1,63 (< 5,99) – Chi²-waarde voor “gedeeltelijk akkoord” is 0,12 (< 5,99) – Chi²-waarde voor 

“niet akkoord” is 2,21 (< 5,99) – Chi²-waarde voor “geen oordeel” is 1,55 (< 5,99) 
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Tabel 51:Overzicht resultaten “overeenstemming inhoud functie met inhoud 

opleiding” (eigen berekeningen) 

 Frequencies Valid Percent 

Akkoord 

Gedeeltelijk akkoord 

Niet akkoord 

Geen oordeel 

46 

50 

30 

3 

35,7% 

38,8% 

23,3% 

2,3% 

Totaal 129 100,00% 

 

Ook hier stellen we vast dat in het algemeen de inhoud van de huidige functie in overeenstemming 

is met de inhoud van de gekregen opleiding. Maar het is wel zo dat de percentages lager liggen 

dan bij de vraag die peilde naar het niveau. We zien dat bijna 36% van de ondervraagden aangeeft 

dat de inhoud van de huidige functie in overeenstemming is met de inhoud van de opleiding. In het 

algemeen zien we dat 74,5% van de ondervraagden aangeeft gedeeltelijk of volledig akkoord te 

gaan met de uitspraak dat de inhoud van de huidige functie in overeenstemming is met de inhoud 

van de gekregen opleiding. Wanneer we verder kijken naar de verschillen tussen de 

onderwijsinstellingen dan bekomen we de volgende resulaten. 

Tabel 52: Kruistabel die de relatie weergeeft tussen “overeenstemming inhoud 

functie met inhoud opleiding” en de “onderwijsinstelling” (eigen berekeningen) 

 

 

De inhoud van mijn functie 

is in overeenstemming met 

de inhoud van mijn 

opleiding 

Onderwijsinstelling  

 

 

 

 

 

 

Totaal 

PHL – 

Toegepaste 

informatica 

Universiteit 

Hasselt 

XIOS - 

Toegepaste 

informatica 

Akkoord 11 (25,6%) 20 (64,5%) 15 (27,3%) 46 

Gedeeltelijk akkoord 17 (39,5%) 6 (19,4%) 27 (49,1%) 50 

Niet akkoord 14 (32,6%) 5 (16,1%) 11 (20%) 30 

Geen oordeel 1 (2,3%) 0 (0%) 2 (3,6%) 3 

Totaal 43 (100%) 31 (100%) 55 (100%) 129 
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Net zoals bij de vraag die peilde naar het niveau, stellen we ook hier opnieuw vast dat de 

verschillen tussen de onderwijsinstellingen statistisch significant35 zijn. Het zijn vooral de studenten 

van de UHasselt die aangeven akkoord te gaan met de uitspraak dat de inhoud van de huidige 

functie in overeenstemming is met de inhoud van de opleiding. We zien dat dit geldt voor ruim 

64% van hen, dit in tegenstelling tot 25,6% van de PHL-studenten en 27,3% van de Xios-

studenten. Daarnaast kunnen we zeggen dat bijna 84% van alle ondervraagde UHasselt studenten 

gedeeltelijk tot volledig akkoord gaat met de uitspraak dat de inhoud van de huidige functie in 

overeenstemming is met de inhoud van de opleiding, dit in tegenstelling tot 65,1% van de PHL-

studenten en 76,4% van de Xios-studenten. 

We kunnen in het algemeen besluiten dat het vooral de UHasselt studenten zijn die aangeven dat 

zowel qua inhoud als qua niveau de huidige functie in overeenstemming is met de opleiding die zij 

gekregen hebben. 

                                                
35 Chi²-waarde voor “akkoord” is 0,90 (< 5,99) – Chi²-waarde voor “gedeeltelijk akkoord” is 1,06 (< 5,99) – Chi²-waarde voor 

“niet akkoord” is 0,95(< 5,99) – Chi²-waarde voor “geen oordeel” is 1,55 (< 5,99) 
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3.3.5 Pijler IV: Ideale job 

Binnen deze vierde en laatste pijler van mijn onderzoek ga ik onder andere na in welke mate de 

huidige job van de pas afgestudeerde informaticastudenten overeenkomt met hun ideale job en 

hoe zij hun carrière verder zien evolueren.  

 

3.3.5.1 Hoe ziet de ideale job eruit? 

In eerste instantie heb ik aan de pas afgestudeerde informaticastudenten gevraagd hoe hun ideale 

job eruit ziet. Dit is een vrij belangrijke vraag en dient als startpunt voor de vragen die volgen 

binnen deze pijler want de ideale job voor persoon A kan verschillen van de ideale job van persoon 

B. Het is dan ook de bedoeling om na te gaan in hoeverre de ideale jobs van pas afgestudeerde 

informaticastudenten van mekaar verschillen. Onderstaande grafiek geeft een overzicht van hoe de 

meeste pas afgestudeerde informaticastudenten hun ideale job zien. 

 

Figuur 13: Overzicht ideale job pas afgestudeerde informaticastudenten (eigen 

berekeningen) 
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Legenda: 

A Een creatieve job 

B De mogelijkheid om te kunnen doorgroeien, carrière maken 

C Een job met verantwoordelijkheid 

D Naar het buitenland kunnen gaan voor het werk 

E Werkzekerheid 

F Leuke werksfeer 

G Teamwork en samenwerking 

H Een job waarbij ik na zes uur en in het weekend niet meer lastig gevallen word 

I Flexibiliteit (uren zelf kiezen, thuiswerk) 

J Interessant salarispakket 

 

We merken op dat de meeste pas afgestudeerde informaticastudenten aangeven dat hun ideale job 

een job is met een leuke werksfeer, want 68,6% van de ondervraagden duidt dit aan als het 

belangrijkste aspect voor de ideale job. Daarnaast geeft 49,3% van hen aan dat het bovendien een 

creatieve job moet zijn of met een interessant salarispakket. We zien dus dat de verloning toch een 

belangrijke rol speelt bij de keuze van een job. En ten slotte zien we nog dat 36,4% van de 

ondervraagden aangeeft dat de ideale job voor hen een job is waarin ze carrière kunnen maken. 
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3.3.5.2 Overeenkomst huidige job met ideale job 

Nu we weten hoe de ideale job voor de meeste informaticastudenten eruit ziet, is het nuttig om 

eens na te gaan in welke mate hun huidige job overeenkomt met hun ideale job. Onderstaande 

frequentietabel geeft een overzicht van de antwoorden. 

Tabel 53: Overzicht resultaten “overeenstemming huidige job met ideale job” 

(eigen berekeningen) 

 Frequencies Valid Percent 

Zeer sterke overeenkomst 

Sterke overeenkomst 

Zwakke overeenkomst 

Zeer zwakke overeenkomst 

Geen oordeel 

20 

88 

17 

1 

3 

15,5% 

68,2% 

13,2% 

0,8% 

2,3% 

Totaal 129 100,00% 

We merken op dat 15,5% van alle ondervraagden aangeeft dat er een zeer sterke overeenkomst 

bestaat tussen hun huidige job en hun ideale job. Wanneer we verder kijken zien we dat ruim 

83,7% van de ondervraagden aangeeft dat er minstens een sterke overeenkomst bestaat tussen 

de huidige job en de ideale job. 

Tabel 54: Kruistabel die de relatie weergeeft tussen “overeenstemming inhoud 

functie met inhoud opleiding” en de “onderwijsinstelling” (eigen berekeningen) 

 

 

In welke mate komt uw 

huidige job overeen met 

uw ideale job? 

Onderwijsinstelling  

 

 

 

 

 

Totaal 

PHL – 

Toegepaste 

informatica 

Universiteit 

Hasselt 

XIOS - 

Toegepaste 

informatica 

Zeer sterke overeenkomst 6 (14%) 6 (19,4%) 8 (14,5%) 20 

Sterke overeenkomst 29 (67,4%) 23 (74,2%) 36 (65,5%) 88 

Zwakke overeenkomst 8 (18,6%) 1 (3,2%) 8 (14,5%) 17 

Zeer zwakke overeenkomst 0 (0%) 1 (3,2%) 0 (0%) 1 

Geen oordeel 0 (0%) 0 (0%) 3 (5,5%) 3 

Totaal 43 (100%) 31 (100%) 55 (100%) 129 
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Uit de kruistabel kunnen we duidelijk opmerken dat er verschillen bestaan tussen de verschillende 

onderwijsinstellingen. Vooreerst merken we een statistisch significant verschil36 op tussen de 

onderwijsinstellingen en een “zeer sterke overeenkomst” tussen de huidige job en de ideale job. Zo 

merken we op dat ruim 19,4% van de pas afgestudeerde informaticastudenten van de UHasselt 

aangeven dat er een zeer sterke overeenkomst bestaat tussen de huidige job en hun ideale job, dit 

in tegenstelling tot 14% van de PHL-studenten en 14,5% van de Xios-studenten. Ten tweede 

kunnen we stellen dat in het algemeen 93,5% van de UHasselt studenten aangeeft dat er minstens 

een sterke overeenkomst bestaat tussen de huidige en de ideale job. Voor de PHL geeft 81,4% van 

de studenten aan dat er een sterke overeenkomst bestaat tussen de huidige en de ideale job, en 

voor de Xios ligt dit percentage op 80%. Ten slotte kunnen we nog zien dat er een statistisch 

significant verschil37 bestaat tussen de onderwijsinstellingen en de antwoordmogelijkheid “zwakke 

overeenkomst”. Zo geeft 18,6% van de PHL-studenten aan dat er een zwakke overeenkomst is 

tussen de huidige job en de ideale job. Voor de Xios bedraagt dit 14,5%. Opmerkelijk is dat dit 

slecht geldt voor 3,2% van de UHasselt-studenten. 

 

3.3.5.3 Evolutie carrière 

Binnen deze vierde pijler ben ik nagegaan in welke mate de pas afgestudeerde 

informaticastudenten hun eigen carrière zien evolueren. De volgende frequentietabel geeft een 

overzicht van de resultaten. 

                                                
36 Chi²-waarde is 0,46 (< 5,99) 
37 Chi²-waarde is 3,46 (< 5,99) 
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Tabel 55: Overzicht resultaten “evolutie carrière” (eigen berekeningen) 

 Frequencies Valid 

Percent 

Op een bepaald ogenblik een eigen zaak beginnen en uitbouwen 28 21,7% 

In hetzelfde bedrijf trapsgewijze carrière maken door binnen 

wezenlijk dezelfde job of dienst steeds hogerop te klimmen 

46 35,7% 

In hetzelfde bedrijf spiraalsgewijze carrière maken door binnen 

wezenlijk verschillende jobs en diensten steeds hogerop te klimmen 

13 10,1% 

Binnen wezenlijk dezelfde job of dienst carrière maken over 

verschillende bedrijven heen 

19 14,7% 

Via wezenlijk verschillende jobs of diensten carrière maken over 

verschillende bedrijven heen 

9 7% 

Andere:… 14 10,9% 

Totaal 129 100,00% 

 

We zien dat de meeste pas afgestudeerde informaticastudenten hun carrière vooral binnen hun 

huidige bedrijf zien evolueren. 35,7% van hen geeft immers aan dat ze zichzelf trapsgewijs 

carrière zien maken door binnen wezenlijk dezelfde job of dienst steeds hogerop te klimmen. 

Verder blijkt dat, zoals ik reeds vermeld heb in mijn literatuurstudie, dat de ICT-sector een hoge 

ondernemingsdynamiek vertoont. Er zijn namelijk 21,7% van de ondervraagden die aangeven op 

termijn een eigen zaak te willen starten en uitbouwen. Deze zin voor ondernemerschap heeft ertoe 

bijgedragen dat de ICT-sector is kunnen uitgroeien tot de markt die wij vandaag de dag kennen. 

Ten slotte zien we nog dat 14,7% van de respondenten aangeeft dat ze graag binnen dezelfde job 

of dienst carrière willen maken, maar dan bij verschillende bedrijven. 

Ook hier weer is het interessant om na te gaan wat de verschillen zijn tussen de 

onderwijsinstellingen die een opleiding “informatica” aanbieden. De kruistabel geeft hiervan een 

overzicht. 
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Tabel 56: Kruistabel die de relatie weergeeft tussen “evolutie carrière” en de 

“onderwijsinstelling” (eigen berekeningen) 

 

 

Hoe ziet u uw carrière verder 

evolueren? 

Onderwijsinstelling  

 

 

 

 

Totaal 

PHL – 

Toegepaste 

informatica 

Universiteit 

Hasselt 

XIOS - 

Toegepaste 

informatica 

Op een bepaald ogenblik een eigen 

zaak beginnen en uitbouwen 

11 (25,6%) 5 (16,1%) 12 (21,8%) 28 

In hetzelfde bedrijf trapsgewijze 

carrière maken door binnen wezenlijk 

dezelfde job of dienst steeds hogerop 

te klimmen 

16 (37,2%) 11 (35,5%) 19 (34,5%) 46 

In hetzelfde bedrijf spiraalsgewijze 

carrière maken door binnen wezenlijk 

verschillende jobs en diensten steeds 

hogerop te klimmen 

3 (7%) 1 (3,2%) 9 (16,4%) 13 

Binnen wezenlijk dezelfde job of dienst 

carrière maken over verschillende 

bedrijven heen 

7 (16,3%) 5 (16,1%) 7 (12,7%) 19 

Via wezenlijk verschillende jobs of 

diensten carrière maken over 

verschillende bedrijven heen 

1 (2,3%) 6 (19,4%) 2 (3,6%) 9 

Andere 5 (11,6%) 3 (9,7%) 6 (10,9%) 14 

Totaal 43 (100%) 31 (100%) 55 (100%) 129 

 

Een eerste statistisch significant verschil38dat we opmerken is dat 25,6% van de PHL-studenten en 

21,8% van de Xios-studenten aangeven op termijn graag een eigen zaak te willen opstarten en 

uitbouwen terwijl slechts 16,1% van de studenten van UHasselt zich hiertoe geroepen voelen. Een 

volgende statistisch significant verschil39 is dat 16,4% van de ondervraagde Xios-studenten 

aangeeft dat ze binnen hetzelfde bedrijf carrière willen maken door steeds een andere job of op 

een andere dienst te werken. Dit staat in contrast met slechts 7% van de PHL-studenten en 3,2% 

van de studenten van de UHasselt. Ten slotte kunnen we nog opmerken dat over de drie 

                                                
38 Chi²-waarde is 0,85 (< 5,99) 
39 Chi²-waarde is 3,55 (< 5,99) 
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onderwijsinstellingen heen de meeste pas afgestudeerden aangeven dat ze liefst carrière willen 

maken binnen hetzelfde bedrijf door binnen dezelfde dienst of job steeds hogerop te klimmen. 

 

3.3.5.4 Jobverandering? 

Vervolgens ben ik nagegaan of de pas afgestudeerde informaticastudenten reeds van job 

veranderd zijn en zo ja, hoe vaak. De resulaten worden hieronder weergegeven in een 

frequentietabel. 

Tabel 57: Overzicht resultaten “jobverandering” (eigen berekeningen) 

 Frequencies Valid Percent 

0 

1 

2 

Meer dan twee 

50 

42 

26 

11 

38,8% 

32,6% 

20,2% 

8,5% 

Totaal 129 100,00% 

 

Het is toch verrassend om vast te stellen dat 61,2% van de ondervraagden aangeeft reeds van job 

te is veranderd. De resulaten met betrekking tot de verschillende onderwijsinstellingen, worden 

weergegeven op de volgende pagina. 
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Tabel 58: Kruistabel die de relatie weergeeft tussen “jobverandering” en de 

“onderwijsinstelling” (eigen berekeningen) 

 

 

Hoe vaak bent u van job 

veranderd? 

Onderwijsinstelling  

 

 

 

 

Totaal 

PHL – 

Toegepaste 

informatica 

Universiteit 

Hasselt 

XIOS - 

Toegepaste 

informatica 

0 11 (25,6%) 14 (45,2%) 25 (45,5%) 50 

1 15 (34,9%) 13 (41,9%) 14 (25,5%) 42 

2 11 (25,6%) 3 (9,7%) 12 (21,8%) 26 

Meer dan 2 6 (14%) 1 (3,2%) 4 (7,3%) 11 

Totaal 43 (100%) 31 (100%) 55 (100%) 129 

 

Een eerste statistisch significant verschil40 dat opvalt is het feit dat slechts 25,6% van de studenten 

van de PHL aangeeft nog nooit van job veranderd te zijn, dit in tegenstelling tot 45,2% van de 

studenten van de UHasselt en 45,5% van de studenten van de Xios. Vervolgens merken we ook 

een statistisch significant verschil41 op tussen de onderwijsinstellingen als het aankomt op meer 

dan 2 maal van job veranderd te zijn. Hierbij zijn het voornamelijk de afgestudeerden van de PHL 

(14%) en van de Xios (7,3%), tegenover amper 3,2% van UHasselt. 

 

3.3.5.5 Werkaanbiedingen 

Hiernaast is het interessant om na te gaan of de pas afgestudeerde informaticastudenten tijdens 

hun nog maar prille carrière ondertussen werkaanbiedingen aangeboden kregen van andere 

bedrijven, of zij eventueel reeds overwogen hebben om over te stappen naar een 

zelfstandigenstatuut en of zij ten slotte op eigen initiatief ergens anders zijn gaan solliciteren. De 

resultaten worden weergegeven op de volgende pagina. 

 

 

                                                
40 Chi²-waarde is 2,38 (< 5,99) 
41 Chi²-waarde is 2,85 (< 5,99) 
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Figuur 14: Overzicht werkaanbiedingen (eigen berekeningen) 

 

We zien dat 70,1% van de ondervraagden aangeeft reeds werkaanbiedingen van andere 

ondernemingen te hebben ontvangen. Daarnaast heeft 42% van de ondervraagden reeds 

overwogen om over te stappen naar een zelfstandigenstutuut. Dit bevestigt nogmaals de 

ondernemerszin die de ICT-sector kenmerkt. Ten slotte merken we op dat meer dan 75% van de 

afgestudeerde informaticastudenten aangeven dat zij niet op eigen initiatief bij andere 

ondernemingen zijn gaan solliciteren. 

 

3.3.5.6 Het volgen van jobaanbiedingen 

Ten slotte ben ik binnen deze vierde pijler nagegaan in welke mate de pas afgestudeerde 

informaticastudenten actief de nieuwe jobaanbiedingen volgen. We merken op dat bijna 41% van 

de ondervraagden aangeeft dat ze de nieuwe jobaanbiedingen actief volgen. De belangrijkste 

redenen waarom zij deze nieuwe jobaanbiedingen wel en niet volgen worden weergegeven op de 

volgende pagina. 
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Figuur 15: Waarom volgt u actief nieuwe jobaanbiedingen? (eigen 

berekeningen) 

 

De meeste respondenten geven aan dat ze de nieuwe jobaanbiedingen actief volgen omdat ze in de 

eerste plaats open willen staan voor nieuwe mogelijkheden. Daarnaast zien we dat 27,1% van de 

ondervraagden aangeeft dat ze de nieuwe jobaanbiedingen uit nieuwsgierigheid volgen en ten 

slotte zien we dat bijna 20% van de respondenten aangeeft dat ze nieuwe jobaanbiedingen volgen 

omdat ze op zoek zijn naar financiële verbetering. In de categorie “Andere” antwoordden enkele 

respondenten met betrekking tot het woon-werkverkeer. Zo kwam “dichter bij huis werken” enkele 

malen terug als reden om eventueel van job te veranderen.  

Maar hier lijkt er schijnbare paradox te zitten. Zo wensen de meeste informatici hun carrière uit te 

bouwen in hetzelfde bedrijf maar tegelijkertijd zijn ze actief op zoek naar nieuwe 

werkaanbiedingen. 
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Figuur 16: Waarom volgt u niet actief de nieuwe jobaanbiedingen? (eigen 

berekeningen) 

 

Hier merken we op dat bijna 45% van de respondenten die aangeven dat ze niet actief bezig zijn 

met het volgen van nieuwe jobaanbiedingen dit doen omdat ze tevreden zijn met de job die ze nu 

hebben. Daarnaast zien we dat 22,4% van hen dit niet doet omdat zij momenteel een goede 

werkzekerheid genieten en ten slotte geeft 17,8% van de respondenten aan dat ze al een 

interessante toekomst hebben binnen hun huidige bedrijf. 
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Hoofdstuk 4: Conclusies 
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4.1 Algemene conclusies 

Sinds 2004 groeit de werkgelegenheid in de ICT-sector terug na enkele mindere jaren.(Agoria, 

2007) En dat de sector in goede doen is, blijkt uit het aantal maanden dat pas afgestudeerde 

informatici hebben moeten zoeken naar werk. Tijdens hun studies had reeds 31,8% hun eerste 

contract al getekend. En na 3 maanden had zelfs 3 op 4 afgestudeerden al werk. Deze cijfers 

bevestigen de bevindingen van Profacts (2007). Maar de groei in de sector vertaalt zich niet in 

overdreven hoge startlonen. Net geen 60% is zelfs begonnen met minder dan 2.000 euro per 

maand, 31,8% had een startloon dat tussen 2.000 en 2.500 euro lag. Deze cijfers liggen ver van 

de lonen die informatici eisten in de jaren negentig toen de sector exponentieel groeide. (Mahajan, 

Srinivasan, & Wind, 2002) 

Maar deze lonen stijgen. En dit doen ze snel. Dit blijkt uit de huidige bruto maandlonen die de 

informatici ontvangen. Amper 14% verdient nog steeds minder dan 2.000 euro, terwijl 31,8% 

tussen 2.000 en 2.500 euro verdient en nog eens 31% tussen 2.500 en 3.000 euro verdient. 

Opvallend is toch dat 17,8% meer dan 3.000 euro ontvangt en dit al na amper enkele jaren 

tewerkgesteld te zijn. Toch houdt het niet het op, zo krijgen vele informatici extralegale voordelen 

zoals een bedrijfswagen (41,4%), laptop (56,3%), groeps- (52,9%) en hospitalisatieverzekering 

(43,5%). 

Zoals uit de literatuurstudie kan besloten worden, zijn bedrijven niet langer alleen maar op zoek 

naar software programmeurs. (Agoria, 2006) Daarom zijn de jobs die de informatici uitoefenen 

zeer uiteenlopend. Iets meer dan een kwart van de afgestudeerden werkt als programmeur 

(28,7%), tegenover 22,5% als consultant en 10,1% als systeembeheerder. De grootste groep 

bevindt zich weliswaar in de categorie waaronder functies zoals management, projectleider, 

webmaster en lesgever vallen (37,2%).  

Volgens de afgestudeerde informatici is hun ideale job een job waar een leuke werksfeer heerst 

(68,6%), waar ze zich creatief kunnen uitleven (49,3%) en met een interessant salarispakket 

(49,3%). En momenteel geldt voor 83% dat er minstens een sterke overeenkomst is tussen hun 

huidige job en hun ideale job. Dat ze tevreden zijn over hun huidige job, blijkt ook uit het aantal 

keer dat ze reeds van werkgever zijn veranderd. Ongeveer 38% is nog nooit van werk veranderd 

en maar 32,6% heeft dit nog maar 1 keer gedaan. Het zijn dus zeker en vast geen jobhoppers.  

Om op de hoogte te blijven van de nieuwe ontwikkelingen in de sector, moeten informatici zich 

voortdurend bijscholen en opleidingen volgen. Ze mogen hiertoe niet alleen aangezet worden door 

hun werkgever, maar ze moeten zelf ook bereid zijn inspanningen te leveren. (Haan & van der 

Laan, 2005). En dit doen de afgestudeerden van de 3 onderwijsinstellingen. Meer dan de helft 
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heeft reeds op eigen initiatief een extra opleiding gevolgd (54,3%) en zelfs 63,6% krijgt training of 

bijscholing in opdracht van hun werkgever.  

Als er gekeken wordt naar de beweegredenen om informatica te studeren, is het overduidelijk dat 

men dit gedaan heeft omdat de studierichting paste bij hun toenmalige interesses (87,1%). Op de 

tweede plaats heeft men gekozen omdat men dacht dat er toekomst in de job zat (42,9%). Dit 

klinkt nogal paradoxaal want voor degenen die hun studies in de eerste jaren van 2000 aanvatten 

waren de vooruitzichten in de ICT-sector niet zo rooskleurig. Dat ze goed gekozen hadden om 

informatici te studeren, blijkt uit de tevredenheidscijfers van de opleiding. Net geen 7 op 10 

afgestudeerden is tevreden over de gevolgde opleiding en amper 1 op 10 is echt ontevreden. Zo 

blijkt ook uit het feit dat informatici aan de hogescholen het niet hebben van een masterdiploma 

niet beschouwen als een hindernis in hun loopbaan (79,4%). 

De 5 aspecten van de opleiding die het meeste de algemene tevredenheid bepalen, zijn “Praktische 

vorming”, “Levenslang leren”, “Zelfstandig werken”, “Communicatie skills”, “Nederlandse taal”. Al 

deze onderdelen worden ook positief gewaardeerd door de afgestudeerden. En net deze 5 aspecten 

zijn uiterst belangrijk in de huidige ICT-sector. Hoewel technische kennis van een informaticus het 

meeste belang heeft, wordt er vandaag ook gekeken naar de soft skills die een werknemer bezit. 

Volgens de werkgevers mogen informatici zich niet beperken tot vakidiotie, maar moeten ze over 

een heel gamma aan competenties beschikken. (Agoria, 2006) Het is dus zeer positief om te zien 

dat deze onderdelen goed aangeleerd worden tijdens hun studies. 

Ze blijven dan ook zeer gegeerd op de arbeidsmarkt want maar liefst 70,1% heeft al 

werkaanbiedingen ontvangen van andere bedrijven. En wat betreft de ondernemingszin die de ICT-

sector kenmerkt, heeft meer dan 40% al overwogen om over te stappen naar het 

zelfstandigenstatuut. Hoewel ze zeer tevreden zijn over hun huidige job, blijven ze niet blind voor 

de werkaanbiedingen van andere bedrijven. Zo geeft 41% aan dat ze actief de nieuwe 

jobaanbiedingen volgen, voornamelijk omdat ze open willen staan voor nieuwe mogelijkheden 

(29%) en uit nieuwsgierigheid (27,1%). De overige 59% die niet actief de nieuwe jobaanbiedingen 

volgen doen dit omdat ze tevreden zijn over hun huidige job (44,9%) of omdat ze een goede 

werkzekerheid genieten (22,4%). 
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4.2 Provinciale Hogeschool Limburg (PHL) 

Ongeveer 1 op 4 studenten van de PHL heeft zijn eerste job gevonden via zijn netwerk van familie, 

vrienden en kennissen (23,3%). Voor 20,9% is dit gelukt via het internet. En op een derde plaats 

hebben zij met de hulp van een uitzendbureau hun eerste job te pakken gekregen (14%). Maar 

evenveel studenten van de PHL hebben hun eerste job kunnen versieren dankzij hun stageplaats.  

Net zoals alle informaticastudenten, hebben de afgestudeerden van de PHL niet lang hiernaar 

moeten zoeken. Meer dan 30% had zelfs al hun contract getekend voor ze afgestudeerd waren. 

Nog eens 46% heeft niet langer moeten zoeken dan 3 maanden. Dus na 3 maanden hadden reeds 

3 op 4 afgestudeerden hun eerste job. 

Wat betreft het bruto startloon, heeft het merendeel (62,8%) aangegeven dat ze minder dan 2.000 

euro per maand kregen. Dit loon ligt onder het gemiddelde van 2.282 euro voor een startende 

informaticus. (Vacature, 2006) Als er vergeleken wordt met het huidig bruto maandloon, is er een 

duidelijke stijging waar te nemen. Meer dan 53% heeft een huidig bruto maandloon van 2.500 

euro. Nog eens 30% verdient tussen de 2.000 en de 2.500 euro. Ook aan de hand van de 

verworven extralegale voordelen is het duidelijk dat zoals vermeld in de literatuurstudie de ICT-

sector terug aan het groeien is. Net niet de helft krijgt namelijk een bedrijfswagen (48,8%) en een 

GSM (48,8%). Op de eerste plaats staat de hospitalisatieverzekering (72,1%), logischer wijze 

gevolgd door de laptop (62,8%).  

Meer dan 1 op 3 afgestudeerden aan de PHL is momenteel werkzaam als consultant. (34,9%) Maar 

ook programmeurs zijn goed vertegenwoordigd onder de studenten, namelijk 18,6%. Ze oefenen 

hun job voornamelijk uit in Belgische ondernemingen (32,6%), en met een personeelsbestand van 

meer dan 500 werknemers (41,9%). Maar slechts 22,2% heeft een leidinggevende job op het 

werk. Zowel op het gebied van niveau als inhoud gaat de meerderheid akkoord dat deze jobs 

overeenkomen met hun opleiding. Qua jobtevredenheid zit men ook goed, meer dan 80% vindt dat 

zijn huidige job sterk overeenkomt met de job waarvan men droomt. 

Aangezien er van de werknemers verwacht dat ze voortdurend op de hoogte zijn van de evoluties 

in de sector en dus levenslang moeten leren, is het belangrijk dat men extra opleidingen volgt. 

(Agoria, 2006) En dit is zeker het geval bij de afgestudeerden van de PHL. Zo heeft reeds 55,5% 

op eigen initiatief een extra opleiding gevolgd en 35,6% heeft een bijkomende opleiding gevolgd 

aan een andere onderwijsinstelling.  

Maar dit wil niet zeggen dat ze ontevreden zijn over de gekregen opleiding. Integendeel zelfs, net 

geen 60% is eerder tot zeer tevreden over hun studies aan de PHL. Dit blijkt ook uit het feit dat 

het niet hebben van een masterdiploma niet beschouwd wordt als een hindernis.  
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Op de 5 voornaamste aspecten die de algemene tevredenheid bepalen, scoort de PHL ook goed. Op 

de aspecten “Praktische vorming” en “Nederlands” ervaarden respectievelijk 62,2% en 63,6% dit 

eerder tot zeer goed. Maar absoluut positief bevonden is het aspect “Zelfstandig leren”, liefst 

86,7% vond dat dit onderdeel eerder tot zeer goed aangeleerd werd. 

En deze zelfstandigheid trekt zich door in de manier waarop afgestudeerde informatica aan de PHL 

hun carrière zien evolueren. Ongeveer een kwart ziet zichzelf op een bepaald ogenblik een eigen 

zaak beginnen, dit getuigt van een echte ondernemingsdynamiek die kenmerkend is voor de ICT-

sector.(Idea Consult, 2001) 
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4.3 eXpertisecentrum voor Industrie, Onderwijs 

en Samenleving (XIOS) 

Net zoals de afgestudeerden van de PHL hebben de afgestudeerde informatici aan de Xios hun 

eerste job voornamelijk gevonden via hun netwerk van familie, vrienden en kennissen (17,5%) en 

via hun stageplaats (16,3%). Zij hebben ook via het internet (14%) en uitzendbureaus (14%) werk 

gevonden. 

Zoals verwacht, heeft meer dan 77% niet langer dan 3 maanden moeten zoeken naar dit werk. Een 

duidelijk signaal dat het goed gaat met de ICT-sector. Wat betreft het bruto loon dat ze kregen bij 

hun eerste job, ligt dit net zoals bij de PHL onder het gemiddelde. Zo antwoordden 73,7% dat ze 

minder dan 2.000 euro verdienden. Maar dat deze lonen snel stijgen, blijkt uit het niveau van hun 

huidig bruto maandloon. Slechts 1 op 5 meer verdient momenteel minder dan 2.000 euro terwijl 

36,4% tussen 2.000 en 2.500 euro en 27,3% tussen 2.500 en 3.000 euro krijgt. Het aantal 

extralegale voordelen dat afgestudeerden krijgen, lijkt lager te liggen dan bij de 2 andere 

onderwijsinstellingen. “Slechts” 1 op 3 krijgt een bedrijfswagen en 30,9% krijgt een GSM. Meer 

dan de helft krijgt wel een laptop (54,5%) en ze zijn de koploper wat betreft maaltijdcheques 

(61,8%). 

Uit de resultaten blijkt dat 40% momenteel een job als programmeur hebben. Ook zij oefenen deze 

voornamelijk uit in Belgische ondernemingen (36,4%) en met meer dan 500 werknemers (43,6%). 

Het betreft weliswaar geen leidinggevende job, want dit geldt slechts voor 17,7%. Maar ze vinden 

wel dat niveau van hun functie overeenkomt met hun opleiding (81,8%). Dit kan ook gezegd 

worden voor de inhoud (76,4%). En ze ervaren hun huidige job ook grotendeels als hun ideale job 

(80%).  

Om op de hoogte te blijven van nieuwe technologische ontwikkelingen, is het belangrijk dat men 

zich voortdurend bijschoolt. Net zoals de afgestudeerden van de PHL, heeft 54,8% van de XIOS 

een extra opleiding gevolgd op eigen initiatief. Maar zij zijn daarom niet ontevreden over de 

opleiding aan de XIOS. Zo stelt 70,9% dat ze eerder tot zeer tevreden zijn. Men is voornamelijk 

tevreden over de “Praktische vorming” (80,3%) en “Zelfstandig werken” (67,7%). Dit zijn 2 uiterst 

belangrijke aspecten in de huidige ICT-bedrijfswereld.  

Hun carrière zien ze enigszins anders evolueren dan de afgestudeerden van de 2 andere 

onderwijsinstellingen. Zo ziet liefst 16,4% zichzelf groeien op een spiraalsgewijze manier via 

verschillende jobs en diensten binnen eenzelfde bedrijf, maar de hoofdbedoeling lijkt toch om dit 

trapgewijs te doen (34,5%). 
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4.4 Universiteit Hasselt (UHasselt) 

Afgestudeerden aan de UHasselt hebben hun eerste job gevonden via het internet (21,9%) of 

wat wel opvallend is, via de universiteit (21,9%). Jobbeurzen bewijzen hier wel degelijk hun 

nut. Maar ook hier staat het netwerk van familie, vrienden en kennissen op nummer 1 (25%). 

Dat deze zoektocht niet lang heeft geduurd, blijkt uit het feit dat maar liefst 43,8% hun 

contract al had getekend voor ze afgestudeerd waren. Slechts 30% heeft langer moeten 

zoeken dan 3 maanden. Zoals verwacht, lijkt hun startloon hoger te liggen dan afgestudeerden 

van de 2 hogescholen. Maar 25% kreeg minder dan 2.000 euro, terwijl de meerderheid 

(56,3%) tussen 2.000 en 2.500 euro kreeg. Hoewel de lonen van de hooggeschoolden snel 

stijgen, geldt dit nog meer voor universitairen. Ongeveer 38% verdient momenteel tussen 

2.500 en 3.000 euro, 16,1% verdient tussen 3.000 en 3.500 euro en 12,9% verdient méér dan 

3.500 euro. Dit wil zeggen dat 67% meer dan 2.500 euro verdient. Ook wat betreft extralegale 

voordelen staan ze op de eerste plaats. Net geen 55% krijgt een bedrijfswagen en maar liefst 

71% krijgt een laptop en nog eens evenveel krijgen een groepsverzekering, en 64,5% krijgt 

een hospitalisatieverzekering.  

De inhoud van hun huidige job is voor 22,6% onder hen programmeur en 25,8% consultant. 

Ongeveer 45% heeft de categorie “Andere” aangeduid, dit dient dus in de toekomst specifieker 

gevraagd te worden. Maar ook dit zijn geen leidinggevende functies (87,1%). Afgestudeerde 

informatici aan UHasselt werken voornamelijk in Belgische (41,9%) of in buitenlandse 

multinationale ondernemingen (25,8%). Het aantal werknemers in hun bedrijven ligt in 

dezelfde lijn als de bedrijven van de PHL- en XIOS-afgestudeerden, namelijk meer dan 500 

werknemers (35,5%).  

Bijna iedereen (97%) vindt dat het niveau van hun functie in overeenstemming is met het 

niveau van hun opleiding, dit geldt in iets mindere mate voor de inhoud (83,9%). Deze 

jobtevredenheid trekt zich door in het feit dat 93,5% hun huidige job als hun ideale job 

beschouwd.  

Net zoals de afgestudeerden van de hogescholen, heeft ongeveer de helft van de 

afgestudeerden op eigen initiatief een bijkomende opleiding gevolgd (51,5%). Maar ook hier 

wijst dit niet op ontevredenheid over de opleiding aan de desbetreffende onderwijsinstelling. 

Net geen 80% is eerder tot zeer tevreden over hun studies aan UHasselt. De aspecten van hun 

opleiding die zeer hoog gewaardeerd worden zijn “Levenslang leren” en “Zelfstandig werken”. 

Het ontwikkelen van de competentie om de evolutie in het vakgebied bij te houden werd door 

84,9% van eerder goed tot goed ervaren. Voor het ontwikkelen van het vermogen om 
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zelfstandig problemen te analyseren, vervolgens te modelleren in een informatica-probleem en 

de oplossing uit te voeren of te laten uitvoeren ligt dit percentage nog hoger, namelijk op 91%. 

In tegenstelling tot de PHL- en de XIOS-studenten zien de afgestudeerden aan UHasselt hun 

loopbaan evolueren door te veranderen van werkgever (19,4%). Maar de meesten (35,5%) 

wensen toch carrière te maken in hetzelfde bedrijf (35,5%). 
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I 

 

Bijlage 1: Begeleidingsbrief 

 

Geachte heer, mevrouw, 

Associatie Universiteit-Hogescholen Limburg wil zich informeren over de arbeidsmarktpositie en de 

kwaliteit van de instroom en doorstroom van de afgestudeerden informatica aan Universiteit 

Hasselt (UH), Provinciale Hogeschool Limburg (PHL) en eXpertisecentrum voor Industrie, Onderwijs 

en Samenleving (XIOS). Hiervoor schakelt zij Tim Van Camp in, master student TEW, om hierover 

zijn eindwerk te maken. Hij maakte een online bevraging met o.a. vragen in verband met uw 

schoolloopbaan, uw overgang van het onderwijs naar de arbeidsmarkt en de 

doorgroeimogelijkheden in uw job. Deze bevraging kan u vinden op http://www.timvancamp.be . 

Deze enquête zal ongeveer 15 minuten van uw tijd in beslag nemen en de verwerking geschiedt op 

basis van volstrekte anonimiteit. Op geen enkele wijze wordt geprobeerd de antwoorden te 

verbinden aan een identiteit. Wij zouden het zeer op prijs als u de enquête zo snel mogelijk invult, 

liefst voor 15 januari. Onder alle deelnemers van de enquête worden ook enkele filmtickets verloot. 

Bij het vinden van uw adresgegevens heb ik de medewerking gekregen van de universiteit of 

hogeschool waar u bent afgestudeerd. 

Voor verdere informatie kan u steeds terecht op tim.vancamp@student.UHasselt.be . 

 

Ik dank u alvast hartelijk voor uw medewerking, 

 

 

 

 Mieke Van Haegendoren 

 Vice-rector Universiteit Hasselt 

 

 

 



II 

 

Bijlage 2: Herinneringsbrief 

 

Geachte heer, mevrouw, 

Enkele weken geleden heeft u een brief  ontvangen van de Associatie Universiteit-Hogescholen 

Limburg met betrekking tot een enquête. Deze enquête handelt over de arbeidsmarktpositie en de 

kwaliteit van de instroom en doorstroom van de afgestudeerden informatica aan Universiteit 

Hasselt (UH), Provinciale Hogeschool Limburg (PHL) en eXpertisecentrum voor Industrie, Onderwijs 

en Samenleving (XIOS). Hiervoor heeft zij beroep gedaan op Tim Van Camp, master student TEW, 

om hierover zijn eindwerk te maken. Hij maakte een online bevraging met o.a. vragen in verband 

met uw schoolloopbaan, uw overgang van het onderwijs naar de arbeidsmarkt en de 

doorgroeimogelijkheden in uw job. Deze bevraging kan u vinden op http://www.timvancamp.be .  

Zowel voor de Associatie als voor deze student is het uiterst belangrijk dat zoveel mogelijk 

afgestudeerden deze enquête invullen : we verzoeken u dan ook vriendelijk dit alsnog te doen. 

Indien u deze enquête al heeft ingevuld, willen we u alvast hartelijk bedanken voor uw 

medewerking aan dit onderzoek. Indien niet vraag ik u om dit alsnog te doen: hoe meer 

antwoorden, hoe beter. 

Deze enquête zal ongeveer 10 minuten van uw tijd in beslag nemen en de verwerking geschiedt op 

basis van volstrekte anonimiteit. Op geen enkele wijze wordt geprobeerd de antwoorden te 

verbinden aan een identiteit.  

En misschien wint u wel een filmticket: wij verloten er vijf. 

Voor verdere informatie kan u steeds terecht op tim.vancamp@student.UHasselt.be . 

 

Ik dank u alvast hartelijk voor uw medewerking, 

 

 

 

 Mieke Van Haegendoren 

 Vice-rector Universiteit Hasselt 

 

 

 



III 

 

Bijlage 3: Enquête 

1. Voornaam en achternaam 

 

2. E-mailadres 

 

3. Geslacht 

M 

V 

 

4. Aan welke instelling heeft u uw diploma behaald? 

PHL- Toegepaste informatica 

UH – Informatica 

UH – Handelsingenieur in de beleidsinformatica 

XIOS – Toegepaste informatica 

 

5. Wanneer heeft u uw diploma  aan deze instelling behaald? 

2000 

2001 

2002 

2003 

2004 

2005 

 

6. Wat is uw huidige tewerkstellingssituatie? 

Werkend 

Studerend 

Werkzoekend 

 

7. [ Heeft u reeds een job gehad? ] Enkel Indien 6 = Studerend of Werkzoekend 

Ja/Neen 



IV 

 

 

8. Via welke kanalen heeft u gezocht naar jobs? 

□ Internet 

□ Kranten en dagbladen 

□ Netwerk (familie, vrienden, kennissen) 

□ Vaktijdschrijften 

□ VDAB 

□ Uitzendbureaus 

□ Hogeschool en Universiteit 

□ Spontaan solliciteren 

□ Via mijn stageplaats 

□ Andere:… 

 

9. Hoe heeft u uw eerste job gevonden? 

□ Internet 

□ Kranten en dagbladen 

□ Netwerk (familie, vrienden, kennissen) 

□ Vaktijdschrijften 

□ VDAB 

□ Uitzendbureaus 

□ Hogeschool en Universiteit 

□ Spontaan solliciteren 

□ Via mijn stageplaats 

□ Andere:… 

 

10. Hoeveel maanden heeft u naar uw eerste job gezocht? 

0, tijdens mijn studie had ik reeds mijn eerste job gevonden. 

Minder dan 1 

1-3 

4-6 

Meer dan 6 



V 

 

 

11. In welke categorie situeert zich het bruto startersloon per maand in euro bij voltijds werk 

van uw eerste job? 

Minder dan 2000 

2001-2500 

2501-3000 

3001-3500 

Meer dan 3501 

Ik wens dit liever niet bekend te maken. 

 

12. Wat is de inhoud van uw huidige job? 

Programmeur 

Consultant 

Systeembeheerder 

Analist 

Andere(management, projectleider, webmaster, lesgever,…) 

 

13. Wat is het statuut van uw huidige functie? (meerdere antwoorden zijn mogelijk) 

Contract van bepaalde duur 

Contract van onbepaalde duur 

Zelfstandige 

Proefcontract/Interim 

Ambtenaar 

Leerkracht 

 

14. In welk type bedrijf bent u tewerkgesteld? 

Buitenlandse multinationale onderneming 

Belgische multinationale onderneming 

Belgische onderneming 

Overheidsdienst 

Onderwijsinstelling 

Andere:… 

  



VI 

 

15. Hoeveel werknemers in Belgie telt het bedrijf of de instelling waar u werkt? 

1 

2-10 

11-50 

51-100 

101-200 

201-500 

Meer dan 500 

 

16. In welke categorie situeert zich uw huidig brutomaandloon in euro bij voltijds werk? 

Minder dan 2000 

2001-2500 

2501-3000 

3001-3500 

Meer dan 3501 

Ik wens dit liever niet bekend te maken. 

 

17. Welke extralegale voordelen heeft u?  

□ Bedrijfswagen 

□ Tankkaart 

□ Laptop 

□ GSM 

□ Groepsverzekering 

□ Hospitalisatieverzekering 

□ Maaltijdcheques 

□ Terugbetaling abonnementen (trein, bus, fitness,..) 

□ Andere:… 

□ Geen 



VII 

 

18. Hoeveel uren bedraagt uw gemiddelde werkweek? 

Minder dan 36 

36 – 40 

41 – 45 

Meer dan 45 

 

19. Is uw huidige job een leidinggevende job? Indien ja, aan hoeveel mensen moet u 

leidinggeven? 

Neen 

Ja –>  1-5 

6-10 

11-15 

Meer dan 15 

 

20. Heeft u op eigen initiatief een training of bijscholing gevolgd? 

Ja/Neen 

 

21. Heeft u een bijkomende opleiding aan een andere onderwijsinstelling gevolgd? 

Ja/Neen 

 

22. Heeft u via uw bedrijf een training of bijscholing gevolgd? 

Ja, bij mijn indiensttreding. 

Ja, niet alleen bij aanvang maar ook tijdens mijn loopbaan. 

Neen 

 



VIII 

 

23.  Hoeveel opleidingsdagen biedt uw bedrijf u aan? 

Open vraag 

 

24. Bent u tevreden over uw opleiding aan uw universiteit/hogeschool? 

Zeer tevreden Eerder tevreden Noch tevreden, 

noch ontevreden 

Eerder ontevreden Zeer ontevreden 

 

25. Op basis waarvan heeft u uw studierichting gekozen? [Gelieve maximaal 3 antwoorden aan 

te duiden!] 

□ Ik koos een studierichting die paste bij mijn toenmalige interesses 

□ Ik koos een studierichting die aansloot bij het vak/de vakken waar ik heel goed in 

ben 

□ Ik koos de studierichting die mijn vader of moeder ook gevolgd hebben 

□ Ik koos een studierichting die aansloot bij de vakken die ik gevolgd heb in het 

middelbaar onderwijs 

□ Ik koos voor een studierichting waarvan ik wist dat er toekomst in de job zat 

□ Ik liet mijn keuze afhangen van wat mijn vrienden zouden doen 

□ Ik koos mijn studierichting in functie van het beroep dat ik later graag wou 

uitoefenen 

□ Ik koos mijn studierichting op basis van mijn ervaringen tijdens 

stages/studentenjobs 

□ Ik koos mijn studierichting op basis van mijn schoolresultaten 

□ Ik koos mijn studierichting omdat ik dacht dat ik ze gemakkelijk aan kon 

□ Andere:… 

 



IX 

 

26. Hoe ervaart u uw opleiding aan uw universiteit/hogeschool op het vlak van:  

Bij elk aspect, optiemogelijkheden vermelden: 

Goed Eerder goed Eerder slecht Slecht Geen oordeel 
Niet van 

toepassing 

 

 

1. Praktijkgerichte vorming, kennis van de gangbare software- en hardwaresystemen 

2. Bedrijfskundige kennis 

3. Ontwikkelen van de competentie om de evolutie in het vakgebied bij te houden  

4. Oefenen van mondelinge en schriftelijke communicatie 

a. naar collega’s-specialisten 

b. naar niet-specialisten beleidsmakers  

c. naar niet-specialisten, breed publiek 

5. Wetenschappelijke taalvaardigheid : Nederlands 

6. Wetenschappelijke taalvaardigheid : Engels 

7. Wetenschappelijke taalvaardigheid : Frans 

8. Organisatorische vaardigheden 

9. Werken in teamverband 

10. Leidinggevende vaardigheden 

11. Oefenen van  denk- en redeneervaardigheden 

12. Ontwikkeling van het vermogen om kritisch te denken vb. om nieuwe technologiën te 

evalueren 

13. Ontwikkelen van het vermogen om zelfstandig problemen te analyseren, vervolgens te 

modelleren in een informatica-probleem en de oplossing uit te voeren of te laten uitvoeren. 

a. Geef een voorbeeld uit uw werksituatie 

14. Ontwikkelen van de nodige vaardigheden om theoretische kennis te vertalen in werkbare 

praktische kennis 

15. Ontwikkelen van kennis, vaardigheden en attitudes om een diversiteit van activiteiten en 

beroepen te kunnen uitoefenen 

16. Ontwikkelen van creativiteit 

17. Ontwikkelen van de competentie om op een kritische manier te reflecteren over het eigen 

handelen en hierover verantwoording af te leggen. 



X 

 

 

27. Het niveau van mijn functie is in overeenstemming met het niveau van mijn opleiding. 

Akkoord Gedeeltelijk Akkoord Niet Akkoord Geen oordeel 

 

28. De inhoud van mijn functie is in overeenstemming met de inhoud van mijn opleiding. 

Akkoord Gedeeltelijk Akkoord Niet Akkoord Geen oordeel 

 

29. Hoe ziet uw ideale job eruit? [Gelieve maximaal 3 antwoorden aan te duiden!] 

□ Een creatieve job 

□ De mogelijkheid om te kunnen doorgroeien, carrière maken 

□ Een job met verantwoordelijkheid 

□ Naar het buitenland kunnen gaan voor het werk 

□ Werkzekerheid 

□ Leuke werksfeer 

□ Teamwork en samenwerking 

□ Een job waarbij ik na zes uur en in het weekend niet meer lastig gevallen word 

□ Flexibiliteit (uren zelf kiezen, thuiswerk) 

□ Interessant salarispakket 

30. In welke mate komt uw huidige job overeen met uw ideale job? 

Zeer sterke 

overeenkomst 

Sterke 

overeenkomst 

Zwakke 

overeenkomst 

Zeer zwakke 

overeenkomst 

Geen 

oordeel 

 



XI 

 

31. Hoe ziet u uw carrière verder evolueren? 

o Op een bepaald ogenblik een eigen zaak beginnen en uitbouwen 

o In hetzelfde bedrijf trapsgewijze carrière maken door binnen wezenlijk dezelfde 

job of dienst steeds hogerop te klimmen 

o In hetzelfde bedrijf spiraalsgewijze carrière maken door binnen wezenlijk 

verschillende jobs en diensten steeds hogerop te klimmen 

o Binnen wezenlijk dezelfde job of dienst carrière maken over verschillende 

bedrijven heen 

o Via wezenlijk verschillende jobs of diensten carrière maken over verschillende 

bedrijven heen 

o Andere:… 

 

32. Hoe vaak bent u van job veranderd? 

0 

1 

2 

Meer dan 2 

 

33. Heeft u sinds uw intrede bij uw huidig bedrijf een werkaanbieding van een andere 

onderneming gekregen? 

Ja/Neen 

 

34. Heeft u al overwogen om over te schakelen naar het zelfstandigenstatuut? 

Ja/Neen 

 

35. Heeft u sinds uw intrede bij uw huidig bedrijf zelf het initiatief genomen om elders te 

solliciteren? 

Ja/Neen 

 



XII 

 

36. Volgt u actief de nieuwe jobaanbiedingen? 

Ja/Neen 

 

a) Indien ja, waarom? 

Nieuwsgierigheid 

Open staan voor nieuwe mogelijkheden 

Onvrede met huidige job 

Op zoek naar financiële verbetering 

Veranderen van werksfeer 

Andere:… 

b) Indien neen, waarom niet? 

Tevreden over huidige job 

Eigen zaak 

Interessante toekomst binnen het huidige bedrijf 

Werkzekerheid 

Geen behoefte  

Andere:… 

37.  Wenst u op de hoogte te worden gehouden van de resultaten van het onderzoek? 

Ja/Neen 

38. Heeft u nog opmerkingen, suggesties,... met betrekking tot deze enquête? 



XIII 

 

Bijlage 4: Correlatiematrix 1 

 




