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Leiden we op tot werkloosheid?
De impact van automatisering op het onderwijs is nog onduidelijk
Situatie
•

•

•

De potentiële reikwijdte van
automatisering wordt steeds
duidelijker en op dit moment
zijn er al beroepen die
langzamerhand verdwijnen
Deloitte automatiseringsonderzoek toonde door
middel van data analyse aan
dat vooral laagopgeleide
beroepen kwetsbaar zijn voor
robotisering
Veel opleidingen leiden op tot
beroepen die in de nabije
toekomst kwetsbaar zijn

Complicatie
•

Veel opleidingen leiden op tot
een breed scala aan beroepen

•

Doorstroming opleiding naar
beroep is tijdsafhankelijk* en
hangt af van de beschikbare
plaatsen op de arbeidsmarkt
(* gebaseerd op doorstromingsprofiel van het ROA
verkregen uit het EBB 2014)

Vraag
•

Kan er een schatting worden
gemaakt van het aantal
studies dat opleidt voor
beroepen die dreigen te
verdwijnen door
automatisering

Vraagstukken:
− Welke banen zijn kwetsbaar
en welke opleidingen leiden
op voor deze banen?
− Welke opleidingen leiden dus
tot een kwetsbare positie op
de arbeidsmarkt en hoeveel
studerenden raakt dit?
− Zijn er trends zichtbaar in
het aantal deelnemers aan
deze opleidingen?
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Om de impact van automatisering op het onderwijs in kaart te
brengen, is het eerdere robotiseringsonderzoek van Deloitte
gekoppeld aan de doorstromingsprofielen van het ROA

Automatiseringsonderzoek Deloitte

Doorstromingsprofielen
ROA-CBS
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Automatiseringsrisico
per opleidingstype
1. Vertalen ISCO beroepsgroepen naar
standard beroepsindeling van ROA
2. Koppel Automatiseringsonderzoek aan
ROA dataset
3. Bereken Automatiseringsrisico per beroep
volgens ROA beroepenindeling
4. Bereken Automatiseringsrisico per
opleidingstype aan de hand van het
doorstromingsprofiel van het ROA
verkregen uit het EBB 2014

Impact op
onderwijs
1. Vertalen opleidingen
naar opleidingstype
van ROA
2. Bereken aantal
Deelnemers per
opleidingstype
3. Bereken Impact per
opleidingstype
Deelnemersdata DUO
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Automatiseringskans banen vertaald naar opleidingstype in het MBO
In onderstaande grafiek is het automatiseringsrisico en aantal
deelnemende studenten in 2015 weergegeven per opleidingstype in
het middelbaar beroepsonderwijs.
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Impact MBO

In onderstaande grafiek is de impact weergegeven van het robotiseringsrisico bij de mbo-opleidingen. Hieruit kan geconcludeerd worden dat
ongeveer 174.000 (42,3% van de studenten) aan een mbo-studie
mogelijk doorstromen naar beroepen die geautomatiseerd dreigen te
worden.
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Automatiseringskans banen vertaald naar opleidingstype in het HBO
In onderstaande grafiek is het automatiseringsrisico en aantal
deelnemende studenten in 2015 weergegeven per opleidingstype in
het hoger beroepsonderwijs.
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Impact op het HBO
In onderstaande grafiek is de impact weergegeven van automatisering
op de opleidingen op het hbo. Hieruit kan geconcludeerd worden dat
ongeveer 84.000 (19,3% van de studenten) aan een hbo-studie
mogelijk doorstromen naar beroepen die geautomatiseerd dreigen te
worden.
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Automatiseringskans banen vertaald naar opleidingstype in het WO
In onderstaande grafiek is het automatiseringsrisico en aantal
deelnemende studenten in 2015 weergegeven per opleidingstype in
het wetenschappelijk onderwijs.
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Impact op het WO
In onderstaande grafiek is de impact weergegeven van automatisering
op de opleidingen op het wo. Hieruit kan geconcludeerd worden dat
ongeveer 28.000 (10,4% van de studenten) aan een wo-studie
mogelijk doorstromen naar beroepen die geautomatiseerd dreigen te
worden.
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Meer weten?
Neem contact op met:
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