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De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of 

teksten als toelichting of ondersteuning in artikelen, scripties en boeken is toegestaan 

mits de bron duidelijk wordt vermeld. Vermenigvuldigen en/of openbaarmaking in welke 

vorm ook, alsmede opslag in een retrieval system, is uitsluitend toegestaan na 

schriftelijke toestemming van Panteia. Panteia aanvaardt geen aansprakelijkheid voor 

drukfouten en/of andere onvolkomenheden.  

 

 

 

The responsibility for the contents of this report lies with Panteia. Quoting numbers or 

text in papers, essays and books is permitted only when the source is clearly mentioned. 

No part of this publication may be copied and/or published in any form or by any means, 

or stored in a retrieval system, without the prior written permission of Panteia. Panteia 

does not accept responsibility for printing errors and/or other imperfections.  
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Samenvatting 

 

Wageningen University & Research signaleert dat binnen het werkveld life & 

Environmental sciences op academisch niveau competenties op het gebied van data-

sciences steeds belangrijker worden. De universiteit heeft daarom Panteia gevraagd 

inzicht te geven in deze arbeidsmarktvraag binnen WUR opleidingsdomeinen. Om 

vervolgens met deze informatie te bezien in hoeverre het huidige opleidingsaanbod 

hierop aansluit en er behoefte is aan een nieuwe masteropleiding op het gebied van  

data-science. 

 

Voor dit onderzoek is een vacatureanalyse binnen Nederland en Duitsland uitgevoerd, 

een documentenstudie en interviews met experts uit het werkveld. Hierna vatten we 

de uitkomsten van deze onderzoeksactiviteiten samen.  

 

Nederlandse arbeidsmarktvraag  

 De competentie ‘werken met data’, waarbij het gaat om relatief eenvoudige 

databewerkingen en analyses, is met 21% de meest gevraagde data-science 

competentie in relevante WUR vacatures; 

 Daarna volgen met enige afstand de vraag naar de competentie ‘data-

science’(4%), waarbij het gaat om het kunnen werken met big data, en de 

competentie ‘programmeren’ (5%). Voor beide competenties geldt dat de vraag 

steeds het grootst is in vacatures voor ‘Biologie, planten & dieren’ en ‘Technologie 

& Voeding’;  

 De drie meer specifieke data-science competenties namelijk ‘Python’ (2,5%), 

‘algoritme’ (1%) en ‘machine learning’ (1%) vragen potentiële werkgevers veel 

minder vaak expliciet in vacatures;  

 Voor alle onderzochte data-science competenties geldt dat de vraag in vacatures 

in de periode 2016-2019 wel is toegenomen;  

 Voor alle vier de WUR opleidingsdomeinen geldt dat de meeste vraag naar data-

science competenties voorkomen in vacatures voor data analyst en veelal functies 

als data scientists en software engineer (binnen de WUR domeinen); 

 In vacatures vragen werkgevers veelal niet expliciet om sollicitanten die zowel 

over data-science competenties beschikken als kennis van een WUR 

opleidingsdomein. 

 

Duitse arbeidsmarktvraag 

 In vergelijking met Nederland is de vraag naar 'werken met data' in Duitse 

vacatures groter (21% om 29%). Dit, terwijl de vraag naar ‘data-science’ juist 

lager ligt in Duitse vacatures (4% en 3%); 

 De vraag naar de competenties programmeren (7%), Python (4%), algoritmen 

(2%) en machine learning (1,5%) in Duitse vacatures ligt steeds (iets) hoger dan 

in Nederland; 

 Afgezien van de vraag naar de competentie ‘data-science’, waar de vraag eind 

2019 weer op vergelijkbare hoogte is als begin 2016, geldt ook in Duitsland dat de 

vraag naar de data-science competenties is toegenomen in de periode 2016-2019.  

 

Toekomstige arbeidsmarktvraag 

 In tegenstelling tot de huidige expliciete vraag in vacatures, geven zowel de 

topsectoren als geïnterviewden experts aan dat de combinatie van data-science 

competenties en WUR inhoudelijke kennis steeds belangrijker wordt. Dit komt met 
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name door de toename aan beschikbare data. Als gevolg daarvan ontstaan nieuwe 

technieken waarmee data kan worden ingezet binnen de WUR werkvelden;  

 Werkgevers hebben vooral behoefte aan WUR afgestudeerden die hun 

domeinkennis goed kunnen combineren met data-science competenties. Het gaat 

erom dat zij diverse technieken en modellen kunnen herkennen en toepassen om 

vervolgens vanuit hun inhoudelijke expertise de vertaalslag te kunnen maken naar 

bruikbare inzichten. Momenteel beschikken WUR afgestudeerden, volgens experts, 

nog in onvoldoende mate over de benodigde data-science competenties; 

 Een vergelijking tussen het huidige data-science onderwijsaanbod met de 

onderzoeksresultaten aangaande de arbeidsmarkvraag, maakt duidelijk dat er op 

de arbeidsmarkt nu en in de toekomst meer data-science competenties worden 

gevraagd dan nu worden aangeboden aan WUR studenten.  

 

Slotbeschouwing  

De onderzoeksresultaten pleiten voor het opzetten van een nieuwe master data-

science met oog voor de toepassing van data-science competenties binnen de WUR 

domeinen. De voornaamste argumenten hiervoor zijn: 

 In de relevante vacatures voor WUR afgestudeerden is een toenemende vraag 

naar data-science competenties waar te nemen; 

 De combinatie tussen data-science competenties en WUR domeinkennis is en 

wordt, gezien snelle ontwikkeling van de digitalisering, volgens zowel de 

topsectoren als de geïnterviewde experts steeds belangrijker;  

 Idealiter zouden werkgevers beschikken over medewerkers die zowel over data-

science competenties als over inhoudelijke WUR kennis beschikken. In de praktijk 

vinden zij de data-science competenties van WUR afgestudeerden nog 

onvoldoende en kiezen zij er daarom voor met gemengde teams te werken. De 

data scientist trekken zij aan vanuit de technische universiteiten. Met een nieuwe 

data-science master kan de WUR invulling geven aan deze arbeidsmarktvraag door 

afgestudeerden te voorzien van WUR inhoudelijke kennis en sterkere data-science 

competenties;  

 Voor de Nederlandse arbeidsmarkt is de verwachting dat er in ieder geval tot 2024 

grote tekorten zijn aan hoger opgeleiden voor data-science gerelateerde 

beroepen; 
 De master biedt studenten de mogelijkheid om hun data-science competenties 

verder te versterken.  

 


