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Werkende vrouwen
MEER VROUWEN HOOG OPGELEID
In 2005 had bijna een kwart van de vrouwen 

van 15-64 jaar een hoger onderwijsniveau. Dat 

is nog maar iets minder dan bij mannen (26 

procent). Het verschil deed zich vooral voor 

op wetenschappelijk niveau. Van de vrouwen 

had 8 procent een diploma op masterniveau 

of hoger, tegenover bijna 11 procent van de 

mannen. In 2005 was het aandeel vrouwen 

met een afgeronde hbo-opleiding inmiddels 

even hoog als bij de mannen. Qua oplei-

dingsrichting waren er wel nog duidelijke 

verschillen: de overgrote meerderheid van de 

hoogopgeleide vrouwen had een opleiding 

in de verzorgende of sociaal-culturele hoek, 

terwijl mannen vaker in een economische of 

technische richting afgestudeerd waren.

ARBEIDSDEELNAME VROUWEN WEER 
GESTEGEN
In 2006 had 56 procent van de 15-64-jarige 

vrouwen een betaalde baan van twaalf uur 

of meer per week. Dat is een stijging met 

2 procentpunt ten opzichte van 2005. In 

de periode 2002-2005 bleef het aandeel 

werkende vrouwen met 54 procent vrijwel 

constant. Vrouwen boden zich wel vaker aan 

op de arbeidsmarkt, maar slaagden er door 

de economische recessie niet altijd in om aan 

de slag te komen. Bij mannen zien we in deze 

periode juist een afname van het aandeel dat 

deel uitmaakt van de (werkzame en werkloze) 

beroepsbevolking. 

MOEDERS WERKEN VOORAL IN DEELTIJD
In 2005 hadden zes van de tien moeders met 

minderjarige kinderen betaald werk. Dat is 

veel meer dan in 1995, toen ruim vier van de 

tien de zorg voor de kinderen met een baan 

van twaalf uur of meer per week combineer-

den. Deze toename komt vooral voor rekening 

van de groei van het aandeel parttime wer-

kende moeders. Het aandeel dat 35 of meer 

uur per week werkte, is sinds 1996 nauwelijks 

toegenomen. Bijna een kwart van de moeders 

werkte 20-27 uur per week, terwijl 9 procent 

een voltijdbaan had. 

In Context is tot stand gekomen in samen-
werking met het Centraal Bureau voor de 
Statistiek, tel. (0900) 0227, www.cbs.nl
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Figuur 1 Aandeel hoogopgeleide vrouwen en mannen (15-64 jaar)

Figuur 3  Arbeidsduur vrouwen met minderjarige kinderen, 2005
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Figuur 2 Personen (15-64 jaar) die tot de werkzame en totale beroepsbevolking behoren
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