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De arbeidsmarkt verandert razendsnel. De vraag naar 

studenten en starters in bepaalde branches blijft maar 

stijgen. Tegelijkertijd is er sprake van ontwikkelingen die 

van grote invloed zijn op de arbeidsmarkt. Zo is het aantal 

uitstaande vacatures tijdens de coronacrisis fors gedaald. 

Ook is de Black Lives Matter-beweging een hot topic op 

de arbeidsmarkt. Want heeft iedereen eigenlijk wel gelijke 

kansen? Door de verschillende ontwikkelingen staan zowel 

studenten en starters als werkgevers voor flinke uitdagingen. 

 

Al meer dan 20 jaar helpt Qompas scholieren met het ontdekken 

van hun talent om zo de juiste studiekeuze te maken. Studenten 

ondersteunen we met hun zoektocht naar hun eerste baan 

die past bij de interesses en vaardigheden die zij hebben. 

Door sollicitatietips, een cv-check en ons aanbod van stages, 

traineeships en startfuncties vergemakkelijken we de stap van de 

collegebank naar de arbeidsmarkt.

Voor Qompas is het essentieel om te weten wat er speelt onder 

studenten en starters. Hoe ontwikkelt Generatie Y zich en hoe 

kunnen we ervoor zorgen dat ook studenten in Generatie Z een 

baan vinden die aansluit bij hun talenten en bij hun wensen 

voor de toekomst? Daarom presenteren wij de derde editie 

van ons nationale campusonderzoek. Hierin schetsen we een 

beeld van de generatie jongeren die binnen nu en een aantal 

jaar de arbeidsmarkt gaat betreden. Verdiepend kijken we 

ook naar hoe realistisch het beeld van de arbeidsmarkt is door 

hun denkbeelden te vergelijken met de ervaringen van starters 

met maximaal drie jaar werkervaring. Tegelijkertijd biedt dit 

onderzoek een kijkje in het beeld dat studenten en starters nu 

hebben over de pandemie en de Black Lives Matter-beweging. 

Oriënteren en verdiepen

Om studenten te kunnen ondersteunen bij hun zoektocht, doen 

we onderzoek naar meest gebruikte oriëntatiekanalen. Welke 

kanalen kunnen werkgevers het beste inzetten om de best 

passende kandidaten te vinden voor stages, traineeships en 

startfuncties? Wanneer beginnen studenten en starters met 

oriënteren op de arbeidsmarkt? 

Keuze werkgever, solliciteren en aan het werk! 

Na het oriënteren en verdiepen door middel van inhousedagen 

en businesscourses, komt vanzelf de eerste sollicitatie om de 

hoek kijken. Maar waar gaat de voorkeur van de studenten 

en starters naar uit? Kiezen ze voor een startfunctie of een 

traineeship? En solliciteren ze als een assessment onderdeel is 

van het sollicitatieproces? Daarnaast doen we onderzoek naar 

welke vereisten studenten en starters nodig denken te hebben 

om een goede startfunctie te bemachtigen. En hoe kijken de 

studenten en starters aan tegen een online sollicitatiegesprek 

en het nieuwe thuiswerken?

Prestatiedruk en positie op de arbeidsmarkt

Prestatiedruk onder studenten en starters begint een steeds 

groter probleem te worden. Waar komt deze prestatiedruk 

onder de huidige generatie studenten en starters eigenlijk 

1.
Inleiding
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vandaan? En hoe kijken studenten en starters aan tegen hun 

positie op de arbeidsmarkt? Denken ze dat ze een goede 

uitgangspositie hebben? Of zijn ze bang dat ze geen baan 

kunnen vinden? Daarnaast onderzoeken we of studenten en 

starters stress ervaren over hun positie op de arbeidsmarkt en 

welke onderdelen hierop van invloed zijn. Verdiepend kijken we 

naar of de coronacrisis hun positie op de arbeidsmarkt heeft 

verslechterd.  

Discriminatie op de arbeidsmarkt

‘Nog veel discriminatie op de arbeidsmarkt’ schrijven media in 

augustus 20202. Vinden studenten en starters dat werkgevers 

zich voldoende inzetten om een diverse en inclusieve 

werkomgeving te creëren? Ervaren studenten en starters 

discriminatie? En met welke vooroordelen hebben zij te maken 

gehad? Daarnaast onderzoeken wij hoe studenten en starters 

aankijken tegen anoniem solliciteren en genderneutrale 

vacatureteksten. 

Wij zijn alle studenten en starters die hebben meegewerkt aan 

dit onderzoek dankbaar voor hun deelname. Veel plezier met 

het lezen van het nationale campusonderzoek 2020!

Annoek van Bentem

Mirjam Bahlmann

Boris Eustatia

Qompas, november 2020

1 CBS, 2020. https://www.cbs.nl/?sc_itemid=39df8938-f4b9-493b-8d13-309a51e6f4f2&sc_lang=nl-nl
2 RTL Nieuws, 2020. https://www.rtlnieuws.nl/economie/life/artikel/5175163/discriminatie-arbeidsmarkt-leeftijd-geslacht-huidskleur-diversiteit
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2.
Respondenten

75%

25%
Studenten

Starters

(1.835 studenten)

2. Respondenten

2.1 Aantallen
De doelgroep van het nationale campusonderzoek omvat hbo-, 

wo-studenten en starters. Het netto aantal respondenten is 2.433. 

Daarvan is 75% student en 25% starter. 

Figuur 1: Verdeling studenten en starters 

Onder studenten vallen respondenten die bezig zijn met een 

hbo- of wo-opleiding, die tijdelijk gestopt zijn met studeren en 

die hun opleiding nog aan het afronden zijn, maar inmiddels al 

werken. Onder starters vallen werkende starters (maximaal drie 

jaar werkervaring) en starters die op zoek zijn naar een baan. Een 

overzicht van deze subgroepen is weergegeven in Tabel 1. 

 Aantal %

Student 1.708 70%

Student, tijdelijk gestopt met studeren 67 3%

Student en werkend 60 2%

Starter op zoek naar een baan 264 11%

Starter, <3 jaar werkervaring 334 14%

Totaal 2.433 100%

Tabel 1: Aantallen en percentages studenten en starters.

(598 starters)
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Studiecategorisering
Studenten en starters

Studenten en starters: verdeling hbo/wo
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 Student Starter

 Aantal % Aantal %

Hbo-bachelor 495 27% 177 30%

Hbo-master 7 0% 6 1%

Wo-bachelor 889 48% 30 5%

Wo-master 450 24% 379 64%

68%

31%

1%

Man Vrouw Onbekend

*In het vervolg van het rapport zijn de 

categorieën Kunst, vormgeving, muziek en dans, 

Lerarenopleidingen, Piloot, krijgsmacht en politie en 

Talen, geschiedenis en cultuur samengevoegd tot 

studiecategorie ‘Overig’. 

2.3 Studieachtergrond

In dit onderzoek maken we bij verschillende vraagstukken een 

uitsplitsing in studieachtergrond om relevante verschillen uit te 

lichten. 

Studenten gaven aan in welke studiecategorie hun huidige 

studie valt. Starters gaven aan onder welke studiecategorie 

hun hoogst afgeronde opleiding valt. De verdeling tussen 

deze studiegebieden, voor zowel studenten als starters, is 

weergegeven in Figuur 4. 

Tabel 2 laat zien hoeveel studenten bezig zijn met een hbo-bachelor, 

wo-bachelor, hbo-master of wo-master. Voor starters geeft Tabel 2 

een overzicht van hun hoogst afgeronde opleiding. Tabel 2: Opleidingsniveau van studenten. Hoogst afgeronde opleiding van starters. 

Figuur 3: Aandeel hbo’ers en wo’ers onder studenten en starters 

Figuur 2: Verdeling man vrouw. 

Het aantal respondenten dat de enquête niet volledig heeft 

ingevuld, is verwijderd. Daarnaast zijn de respondenten die 

niet binnen de doelgroep vielen, niet meegenomen in de data-

analyse. Scholieren, studenten en starters met een mbo-opleiding 

of studenten die een hbo-associate degree volgen, zijn ook 

niet meegenomen in de analyse: de vragen waren niet relevant 

genoeg voor deze doelgroep en in sommige gevallen waren de 

aantallen binnen deze groepen te klein. Ook hebben we starters 

en niet-werkzame starters die niet op zoek zijn naar een baan en 

respondenten met meer dan drie jaar werkervaring verwijderd uit de 

steekproef.

2.2 Hbo en wo
De steekproef bevat meer wo’ers dan hbo’ers: bijna driekwart (73%) 

van de studenten doet een wo-opleiding. Onder starters is dit 69% 

(Figuur 3). Het grotere percentage wo’ers komt mede doordat 

sommige studenten na hun hbo-opleiding een wo-master zijn gaan 

doen. Voor dit verschil hebben we niet gecontroleerd. Wanneer er 

grote verschillen waren, laten we dit zien. 

Het aantal vrouwelijke deelnemers (N = 1.658) ligt met 68% 

hoger dan het aantal mannelijke deelnemers (31%; N = 765). 

Wanneer we opvallende en significante verschillen zien tussen de 

onderzoeksresultaten van mannen en vrouwen, zetten we deze 

resultaten tegen elkaar af.

Figuur 4: Studenten en starters: Studiecategorisering.

Verdeling man/vrouw
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Figuur  6: Geboortejaar.
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2.5 Geboortejaar

Figuur 6 geeft de verdeling naar geboortejaar weer van de 

respondentengroep. Hierbij wordt onderscheid  gemaakt 

tussen studenten en starters. Het gemiddelde geboortejaar van 

studenten is 1998, van starters 1995. Het gemiddelde is berekend 

aan de hand van een 5%-trimmed mean.  

Figuur  5: Afstudeerjaar.

2.4 Afstudeerjaar

Studenten
We vroegen studenten wanneer zij verwachten af te studeren. De 

resultaten zijn hieronder weergegeven. Studenten die ook al een 

baan hebben, zijn hierin ook meegenomen.

Starters
Starters gaven aan in welk jaar zij zijn afgestudeerd. De resultaten 

zijn hieronder weergegeven. 
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Een nieuwe generatie staat in de startblokken om 

de arbeidsmarkt te betreden. Deze studenten, ofwel 

generatie Z, zijn momenteel nog aan het studeren. 

Wat zijn hun ambities en wat vinden zij belangrijk in 

hun (toekomstige) baan? En zijn er verschillen tussen 

studenten en starters?

3.1 
Ambitie
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3.1.1 Top prioriteit in 
het leven
Driekwart van de studenten en starters vindt het belangrijk om 

een positieve impact te hebben op de maatschappij. Ook wil een 

grote meerderheid een familie en kinderen. Dit is belangrijker dan 

materiële zaken zoals veel geld verdienen en het kopen van een 

huis. Zowel studenten als starters vinden het belangrijker om iets 

te zien van de wereld dan om carrière te maken. Typisch Gen Z? 

Wij denken van wel!

Wat willen studenten en starters bereiken in het leven?

Wat ga je doen of heb je gedaan direct na het afstuderen?

Figuur 7: Wat willen studenten en starters bereiken in het leven? Student: N = 1.841, 
Starter: N = 592. 

3.1.2 Direct solliciteren 
na het afstuderen
Wij vroegen studenten wat zij van plan zijn direct na hun 

afstuderen. Aan starters wat zij direct na hun afstuderen hebben 

gedaan. Een op de vier studenten heeft nog geen flauw idee wat 

ze gaan doen. Studenten die dit wel weten, gaan vaak solliciteren 

(52%) of kiezen voor een traineeship (22%). Een groter deel van 

de starters kiest ervoor direct te solliciteren (63%). Dit is mogelijk 

te verklaren doordat een op de vier studenten heeft aangegeven 

nog niet te weten wat ze willen. Hierbij speelt mogelijk de 

coronacrisis een rol. Daarnaast is opvallend dat 10% van de 

starters even niets heeft gedaan direct na het afstuderen. Ook 

geeft 17% van de studenten aan te willen reizen. Reizen hoort bij 

Gen Z en Gen Y: we weten niet of corona invloed gehad heeft op 

hun antwoorden. 

Figuur 8: Ambitie na het afstuderen. N= 2.433.

3.1.3 Persoonlijke ontwikkeling is belangrijk 

(in de toekomstige baan)

Figuur 9: Wat vinden studenten en starters belangrijk in hun (toekomstige) baan? Vrouw: N = 1.658, Man: N = 765.

Gemiddeld geeft 92% van de studenten en starters aan het 

belangrijk te vinden zich persoonlijk te ontwikkelen in hun 

(toekomstige) baan. Ook waardering (81%) en het leveren van 

betekenisvol werk (79%) vinden zij belangrijk. Vrouwen vinden 

voortgang in hun carrière iets belangrijker dan mannen.  Mannen 

vinden een hoog salaris, status en promotie belangrijker dan 

vrouwen. 

“Een 
extra stage, 

werkervaringsplek of 
traineeship na het 
afstuderen wordt 

steeds populairder.”
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 In dit digitale tijdperk is het geen verrassing dat 

studenten en starters veelvuldig gebruik maken van online 

oriëntatiemiddelen. Toch zijn dit niet de enige kanalen die 

zij gebruiken om zich te oriënteren op de arbeidsmarkt. In 

dit hoofdstuk geven we een kijkje in de meest gebruikte 

oriëntatiekanalen onder studenten en starters. Zien we 

verschillen tussen hbo’ers en wo’ers? Gebruiken starters die 

al werken andere kanalen dan studenten en starters die 

een baan zoeken? Wanneer beginnen studenten met zich 

oriënteren op de arbeidsmarkt? En zien we opvallende 

verschillen in studieachtergrond?

3.2.1 Oriëntatiekanalen

3.2 
Oriëntatie

Wat zijn veelgebruikte kanalen van studenten en 

starters om zich te oriënteren op de arbeidsmarkt?  

“Starters 
gebruiken vaker 

vacaturewebsites en 
carrièreplatforms.”

“LinkedIn is 
onder studenten 

en starters het 
meest gebruikte 

oriëntatiekanaal.”

“Hbo’ers 
oriënteren zich 

via stages, 
wo’ers vaker door 
verenigingen en 

bedrijvendagen.”
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LinkedIn is onder hbo’ers en wo’ers het meest 

gebruikte oriëntatiekanaal (hbo’ers 73%, en wo’ers 

76%).

Hbo’ers gebruiken hun stages vaker in om zich te 

oriënteren op de arbeidsmarkt (80%). Dit komt vooral 

doordat stages onderdeel zijn van het curriculum van 

hbo-opleidingen. Toch geeft een deel van de wo’ers 

aan ook gebruik te maken van een stage (53 %). 

Meer dan de helft van de hbo’ers en wo’ers oriënteert 

zich door vrienden/ bekenden en studiegenoten 

(hbo 69%, en wo 72%).

Hbo’ers benutten vaker vacaturewebsites en 

carrièreplatforms dan wo’ers (hbo 58%, wo 50%). 

Hbo’ers maken actiever gebruik van hun eigen 

netwerk (hbo 52%, wo 48%).

Hbo’ers benutten vaker social media zoals 

Facebook, Instagram en Twitter om zich te oriënteren 

(hbo 44%, wo 32%). 

Hbo versus wo
We zien zowel overeenkomsten als duidelijke verschillen tussen de 

oriëntatiekanalen van hbo’ers en wo’ers: 

.Vacaturewebsites en carrièreplatforms 
zijn populair onder starters met een baan
Figuur 11 laat de oriëntatiekanalen zien die werkzame starters 

vaak gebruiken. Wanneer we deze groep vergelijken met 

studenten en werkzoekende starters, valt ons het volgende op:

LinkedIn is het belangrijkste oriëntatiekanaal (75% van 

de studenten en werkzoekende starters tegenover 78% 

van de werkzame starters).

Werkzame starters gebruiken vaker vacaturewebsites/ 

carrièreplatforms als oriëntatiekanaal (67% t.o.v. 52%).

Studenten en werkzoekende starters oriënteren zich 

vaker via vrienden/ bekenden en studiegenoten (71% 

t.o.v. 64%).  

Studenten en werkzoekende starters maken meer 

gebruik van social media zoals Facebook, Instagram en 

Twitter: (35% t.o.v 20%). 

Studie- en studentenverenigingen gebruiken studenten 

en werkzoekende starters vaker (33% t.o.v. 23%).

Werkzame starters zetten websites van bedrijven vaker 

in om zich te oriënteren (54% t.o.v.  48%). 

1 op de 7 werkzame starters gebruikt werving en 

selectiebureaus, terwijl slechts 7% van de studenten 

en werkzoekende starters dit doet. Mogelijk is dit te 

verklaren doordat een deel van de studenten zich nog 

in een studiefase bevindt en deze bureaus hen nog niet 

actief benaderen. 
Figuur 11: Oriëntatiekanalen van werkzame starters. N = 384.

Welke oriëntatiekanalen gebruiken werkzame starters?

Figuur 10: Oriëntatiekanalen van student en 
werkzoekende starter.  N = 1.609.

Welke oriëntatiekanalen gebruiken studenten en werkzoekende starters
Hbo versus wo
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LinkedIn

Studenten en werkzoekende starters met een studieachtergrond in de 

gezondheidszorg en sport oriënteren zich minder vaak dan de andere 

groepen via LinkedIn: 61% geeft aan zich te oriënteren via dit kanaal. 

Mogelijk verschijnen vacatures in de zorg en sport relatief minder vaak 

op LinkedIn. Studenten en starters met een studierichting economie, 

bedrijfskunde en management maken het meest gebruik van LinkedIn 

(87%).

.Bedrijvendagen en carrièredagen

Technische studenten en werkzoekende starters maken het meest 

gebruik van bedrijven- en carrièredagen (58%), net als studenten en 

starters in de richting van rechten en juridische opleidingen (57%). Het 

aanbod aan carrièredagen toegespitst op de technische en juridische 

sector is ook hier relatief hoog. 

.Studievereniging

Ruim de helft (53%) van de studenten en werkzoekende starters met een 

rechten en juridische studieachtergrond gebruikt de studievereniging 

bij het oriëntatieproces. Ook bij technische studenten en starters ligt dit 

percentage relatief hoog (47%). Dit is mogelijk te verklaren door actieve 

studieverenigingen bij zowel technische als juridische opleidingen. Ook 

vinden werkgevers de profielen van deze studenten over het algemeen 

interessant, waardoor zij studieverenigingen vaker benaderen 

voor carrière-evenementen. 

Social media

Studenten en werkzoekende starters met een rechten en juridische 

achtergrond maken het meeste gebruik van social media (46%). 

Gevolgd door het studiegebied sociaal, gedrag en maatschappij 

(40%). 

.Inhousedagen

Studenten en werkzoekende starters met een achtergrond in rechten 

en juridische opleidingen gebruiken inhousedagen het meest (45%). 

Gevolgd door de studierichtingen technisch en exact (30%) en 

economie, bedrijfskunde en management (27%). Het aanbod van 

inhousedagen is bij deze richtingen ook groot: werkgevers proberen 

studenten al in een vroeg stadium aan zich te binden. 

Verschillen in studiegebieden

Hoe gebruiken studenten en starters met 

een verschillende studieachtergrond de 

oriëntatiekanalen?  

We kijken alleen naar studenten en werkzoekende starters. 

We hebben hun studies gecategoriseerd in de volgende zeven 

studierichtingen. 

Economie, bedrijfskunde en management

Gezondheidszorg en sport

Rechten en Juridische opleidingen

Sociaal, gedrag en maatschappij

Technisch en Exact

Lifescience, landbouw en natuurlijke omgeving

Overig

.Vrienden/ bekenden/ studiegenoten

Alle groepen maken veel gebruik van vrienden, bekenden en 

studiegenoten als zij zich oriënteren op de arbeidsmarkt. Dit 

gebeurt het meest door rechtenstudenten en -starters. (79%).  

Figuur 12: LinkedIn.

Figuur 15: Bedrijvendagen en carrièredagen. Figuur 16: Social media.

Figuur 13: Inhousedagen.

Figuur 17: Vrienden/ bekenden/ studiegenoten.

Figuur 14: Studievereniging.
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Welke studiecategorie wordt het meest benaderd door recruiters?

3.2.2 LinkedIn

LinkedIn is, zoals we zagen, een veelgebruikt 

oriëntatiekanaal. Maar wat zijn de ervaringen van 

studenten en starters met LinkedIn? 

93% van de starters en 70% van de studenten beschikt over een 

LinkedIn-pagina. Hbo-bachelors meer dan wo-bachelors (92% 

t.o.v. 58%). Wel geeft 92% van de wo’ers aan in de masterfase  

LinkedIn te gebruiken. Zij zijn dus wat later actief. 

Beschik je over een LinkedIn-pagina?

Beschik je over een LinkedIn-pagina?

Figuur 18: Beschik je over een LinkedIn-pagina? Student: N = 1.836, 
Starter: N = 590. 

Figuur 19: LinkedIn naar opleidingsniveau. N = 2.426.

Het versturen van berichten naar de 
ideale kandidaat
Om vacatures te vervullen, sturen recruiters directe berichten 

naar studenten en starters. Welke studiecategorie benaderen 

recruiters het meest? En hoe ervaart die groep dat?  

38% van de studenten en starters met een economische, 

bedrijfskundige en managementachtergrond geeft aan meer 

dan vijf keer benaderd te zijn door een werkgever op LinkedIn. 

Ook 37% van de studenten en starters met een technische en 

exacte opleiding geeft dit aan. De studierichtingen geneeskunde 

en sport; life sciences, landbouw en natuurlijke omgeving worden 

het minst benaderd. 

Daarnaast blijkt dat:

• Mannen vaker worden benaderd dan vrouwen.

• Wo’ers vaker worden benaderd dan hbo’ers.

Figuur 20: Welke studiecategorie wordt het meest benaderd? 
N = 1.829.

Benaderen via LinkedIn
verdeling naar geslacht

Figuur 21: Benaderen LinkedIn naar geslacht. Man: N=580, vrouw N= 1.240.
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Nemen studenten en starters persoonlijke 
LinkedIn-berichten wel serieus? 
Van de studenten en starters die zijn benaderd via LinkedIn 

geeft slechts een klein percentage aan het gevoel te hebben dat 

werkgevers oprecht geïnteresseerd zijn (student 11%, en starters 

9%). 

Figuur 22: Oprechtheid LinkedIn berichten. 
Student: N = 840, Starter: N = 479.

 

Heb je het idee dat berichten op 
LinkedIn oprecht zijn?

Hoeveel jaar voor het betreden van de arbeidsmarkt beginnen 
studenten met oriënteren?

Enkele quotes over hun twijfels aan de oprechtheid:

• “Het zijn altijd standaard verhaaltjes die ze sturen. Het is   

 leuker als ze benoemen wat er dan zo “interessant” is aan mijn  

 profiel.”

• “Ze zoeken gewoon zoveel mogelijk sollicitanten    

 zodat ze veel keuze hebben bij het aannemen van een nieuwe  

 werknemer. Of jij daadwerkelijk goed past bij de vacature   

 doet  er niet zo erg toe.”

• “Ze zeggen dat ik pas bij de functie, maar ze kennen mij   

 persoonlijk niet.”

• “Ze kwamen wel met leuke aanbiedingen, maar reageerden al  

 snel niet meer.”

• “Uit hun bericht blijkt zelden waarom ze specifiek mij vinden  

 passen bij de functie, het lijken standaardberichten.”

• “Omdat het vaak standaardberichtjes zijn, waarbij alleen mijn  

 naam is toegevoegd om het ‘persoonlijk’ te maken.”

• “Ik denk dat ze wel interesse hebben in mijn vakgebied, maar ik  

 heb niet het idee dat ze persoonlijk geïnteresseerd zijn in mij.”

3.1.3 Startmoment om je te oriënteren 

Wanneer beginnen studenten en starters met zich 

oriënteren op de arbeidsmarkt? 

23% van de studenten geeft aan nog niet te zijn begonnen 

met zich te oriënteren op de arbeidsmarkt. Figuur 23 laat zien 

wanneer studenten gemiddeld beginnen met zich te oriënteren. 

Van de studenten geeft 75% aan twee jaar of eerder te beginnen. 

In vergelijking met het jaar 2019 beginnen studenten eerder met 

hun oriëntatieproces (65% in 2019) 3. 

Figuur 23: Wanneer studenten beginnen met zich te oriënteren op de arbeidsmarkt. N = 1.417. 

3 Het nationale campusonderzoek 2019. 2019. Qompas BV.  
https://www.qompas.nl/actueel/het-nationale-campusonderzoek-2019/1379/.
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Hbo versus wo
Wo’ers beginnen eerder met zich te oriënteren op de 

arbeidsmarkt dan hbo’ers. 47% van de wo’ers begint drie jaar of 

eerder. Bij hbo’ers is dit 42%. De verschillen tussen hbo- en wo-

studenten zijn weergeven in Figuur 24. 

Figuur 24: Wanneer studenten beginnen met zich te oriënteren op de arbeidsmarkt: hbo versus wo. N = 1.417.

Verschil in studiegebied
Het startmoment van de oriëntatie verschilt tussen studenten 

met een verschillende studieachtergrond. Figuur 25 laat dit zien 

voor de verschillende studiegebieden. Studenten met rechten en 

juridische opleidingen beginnen drie jaar of meer van tevoren, 

net als studenten met een technische en exacte studierichting 

en studenten met een studieachtergrond in gezondheidszorg en 

sport. Later beginnen studenten met een achtergrond in sociaal, 

gedrag en maatschappij. 

Wanneer beginnen hbo- en wo- studenten zich te orientëren? Wanneer begint de student zich te oriënteren?

Figuur 25: Wanneer begint de student zich te oriënteren op de arbeidsmarkt: verschil in studiegebieden. 
N = 1.417.



31

»3.3 
Positie op de 
arbeidsmarkt

“Ik denk dat ik een goede uitgangspositie heb op de arbeidsmarkt”
Hoe kijken studenten en starters aan tegen hun positie 

op de arbeidsmarkt? Denken ze dat ze een goede 

uitgangspositie hebben? Of zijn ze bang dat ze geen baan 

kunnen vinden? Ervaren zij stress over hun positie op de 

arbeidsmarkt en welke onderdelen zijn hierop van invloed?

Denken studenten en starters dat zij een goede 

uitgangspositie hebben op de arbeidsmarkt?

3.3.1 Uitgangspositie op de arbeidsmarkt

85% van de studenten denkt dat zij beschikken over een goede 

uitgangspositie op de arbeidsmarkt. Mannen zijn hierover 

zekerder dan vrouwen (91% t.o.v. 83%). Van de werkzoekende 

starters zijn wo’ers hier ook zekerder van dan hbo’ers (68% t.o.v. 

50%). 

Studenten: 

85%
Werkzoekende starter: 

65%
Werkzame starter: 

91%
Figuur 26 : Positie op de arbeidsmarkt door de coronacrisis. Student: N = 1.940, Werkzoekende starter: N = 169, Werkzame starter: N = 318.
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“Ik denk dat het moeilijk wordt 
een baan te vinden die aansluit 

op mijn studieachtergrond.”

“Ik vind het moeilijk een baan 
te vinden die aansluit op mijn 

studieachtergrond.”

“Het is moeilijk om een baan te vinden die aansluit op mijn 
studieachtergrond.”27% van de studenten denkt dat het moeilijk wordt een baan te 

vinden die aansluit op hun studieachtergrond. Vrouwen ervaren 

dit sterker dan mannen (30% t.o.v. 21%). Studenten binnen het 

studiegebied sociaal gedrag en maatschappij ervaren dit het 

sterkst (44%).  

Student Werkzoekende starter
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Figuur 27 : Moeilijk een baan te vinden die aansluit op 
de studieachtergrond. Student: N = 1.940.

Figuur 28 Moeilijk een baan te vinden die aansluit 
op de studieachtergrond. Werkzoekende starter: 
N = 163.

.73% van de werkzoekende starters geeft aan dat het moeilijk is 

om een baan te vinden die aansluit op hun studieachtergrond. 

Studenten zijn dus aanmerkelijk optimistischer. De meeste 

moeilijkheden ervaren starters met als achtergrond life sciences, 

landbouw en natuurlijke omgeving (88%) en sociaal, gedrag 

en maatschappij (84%). Opmerkelijk is dat maar 16% van de 

studenten binnen het studiegebied technisch en exact het gevoel 

heeft dat het moeilijk wordt om een baan te vinden, terwijl 72% 

van de werkzoekende starters uit die groep dit in de praktijk wel 

moeilijk vindt. Een flinke kloof dus tussen verwachting en realiteit. 

Werkzoekende starters zijn veel pessimistischer over het 

vinden van een baan die aansluit op de studieachtergrond dan 

studenten. In de volgende paragraven van dit hoofdstuk duiken 

wij hier dieper op in. 

3.3.2 Is het vinden van een baan echt zo moeilijk?

Denken studenten dat het moeilijk wordt een baan 

te vinden die aansluit op hun studieachtergrond? 
Vinden werkzoekende starters het daadwerkelijk 

moeilijk een baan te vinden die aansluit?

Figuur 29: Moeilijkheid om een baan te vinden die aansluit op de studieachtergrond. 
Student: N = 1.940, Werkzoekende starter: N = 163.
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3.3.4 Duur zoektocht naar een baan

Hoe snel denken studenten en werkzoekende starters 

een baan te vinden?

Twee op de drie studenten denkt binnen vier maanden een baan 

te vinden. Vrouwen zijn daar pessimistischer over dan mannen. 

Daarnaast denken wo’ers dat dit langer duurt dan hbo’ers. 48% 

van de wo’ers denkt na drie maanden nog geen baan te hebben 

tegenover 37% van de hbo’ers. 

35% van de werkzoekende starters verwacht langer dan zes 

maanden tot meer dan twee jaar te moeten zoeken naar een 

baan. Bijna een kwart (23%) verwacht binnen zes tot twaalf 

maanden een baan te vinden. Werkzoekende starters zijn dus 

pessimistischer over de duur van hun zoektocht naar een baan. 

Mogelijk wordt dit veroorzaakt doordat er door de coronacrisis 

minder banen zijn. 

3.3.3 Aansluiting op de arbeidsmarkt

 Werken de huidige starters in een baan die aansluit 

op hun studieachtergrond?

Vier op de vijf werkende starters geeft aan dat hun baan 

aansluit op hun studieachtergrond. Starters met als achtergrond 

gezondheidszorg en sport vinden het vaakst dat hun baan goed 

aansluit (80%).

Figuur 32 : Duur zoektocht naar een baan. Student: N = 1.940, Werkzoekende starter: N = 169.
Figuur 31 : Mijn baan sluit aan op mijn studieachtergrond naar 
studiegebied. Werkzame starter: N = 318.

Figuur 30 : Mijn baan sluit aan op mijn studieachtergrond. Werkzame starters: 
N = 318.

“Mijn baan sluit aan op mijn studieachtergrond.”

“Mijn baan sluit aan op mijn studieachtergrond.”

Hoe lang denken studenten en werkzoekende starters op zoek te zijn 
naar een baan?
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Hoe lang zochten werkzame starters naar een baan? In het bezit van startfunctie voor het afstuderen naar studiegebied Kwam de duur van de zoekperiode overeen met de 
verwachtingen van de werkzame starters?
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3.3.5 Hoe lang zochten werkzame starters naar een baan?

40 % van de werkzame starters had al een startfunctie voor ze 

afgestudeerd waren. Vooral de starters met als achtergrond 

gezondheidszorg en sport, rechten en juridische opleidingen en 

technisch en exact. Het minst vaak hadden starters al een baan 

als zij een achtergrond hadden in de life sciences, landbouw en 

natuurlijke omgeving (18%).

Van de starters die niet meteen een baan vonden, zegt bijna 40% 

dat de duur van het zoeken overeen kwam met de verwachtingen. 

Als wij alleen kijken naar de starters die nog niet direct over een 

baan beschikten dan gaf 88% aan dat zij minder dan 4 maanden 

hebben gezocht naar een baan. 

Figuur 33: Duur zoekperiode werkzame starters. N = 318. Figuur 34 : Kwam de duur van de zoekperiode 
overeen. Werkzame starters: N = 318.

Figuur 35 : In het bezit van startfunctie voor het afstuderen naar studiegebied. Werkzame starters: N = 128.

Conclusie zoektocht naar een baan

Twee op de drie studenten denkt binnen vier maanden een 

baan te vinden. Dit komt overeen met de zoekperiode van 

de werkzame starters. 88% van de werkzame starters heeft 

minder dan vier maanden gezocht naar een baan. 35% van de 

werkzoekende starters verwacht langer dan zes maanden te 

zoeken naar een baan. Zij zijn dus wat pessimistischer. Mogelijk 

zijn zij de dupe van een slechtere positie op de arbeidsmarkt door 

de coronacrisis. Hierdoor zijn er minder uitstaande vacatures. 

In hoofdstuk 3.3.6 gaan wij hier dieper op in.



38 39

NeeJa

Studenten

44%56%

Werkzoekende starter

87%

13%

NeeJa

38%62%

Werkzame starter

NeeJa

Overig

Technisch en exact

Sociaal, gedrag en maatschapp	

Rechten en juridische opleidingen

Life sciences, landbouw en natuurl	ke omgeving

Gezondheidszorg en sport

Economie, bedr	fskunde en management

Ja, zeker Ja, enigszins Nee

3%

10%

19%

13%

11%

22%

23%

34% 56%

31%

53%

23%

26%

36%

79%18%

50%

34%

66%

52%

41%

3.3.6 De effecten van de coronacrisis

“Door de coronacrisis is mijn positie op de arbeidsmarkt verslechterd.” ‘’Door de coronacrisis is mijn positie op de arbeidsmarkt verslechterd.’’
Studenten

Figuur 36 : Positie op de arbeidsmarkt door de coronacrisis. Student: N = 1.940, Werkzoekende starter: N = 169, Werkzame starter: N = 318.

Werkzoekende starters vinden dat hun positie op de arbeidsmarkt 

is verslechterd door de coronacrisis (87%). Van de studenten 

denkt 44% dit. Voornamelijk die met een studieachtergrond in 

economie, bedrijfskunde en management (59%) en rechten en 

juridische opleidingen (50%). 

Studenten binnen het studiegebied gezondheidszorg en sport 

geven het minst vaak aan dat hun positie is verslechterd (21%). Dit 

is waarschijnlijk te wijten aan de grote vraag naar medewerkers in 

deze sector gedurende de coronacrisis. 

Daarnaast geeft slechts een op de vier studenten met een 

technisch en exacte studie aan dat de positie is verslechterd. 

Terwijl 72% van de werkzoekende starters bij 3.3.2 aangaf het 

moeilijk te vinden om een baan te vinden die aansluit bij hun 

studie. 

Figuur 37 : Positie op de arbeidsmarkt door de coronacrisis. 
Studenten naar studiegebied. N = 1.940. 
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3.3.7 Stress over de positie op de arbeidsmarkt

Hebben studenten en starters stress over hun positie op de 

arbeidsmarkt?

Figuur 38 : Stress over de positie op de arbeidsmarkt. Student: N = 1.940, 
Werkzoekende starter: N = 169, Werkzame starter: N = 318.
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Vrouwelijke studenten en starters hebben vaker stress over hun 

positie op de arbeidsmarkt dan mannelijke studenten (50% 

t.o.v. 25%). 68% van de studenten en werkzoekende starters 

ervaart door de coronacrisis meer stress over hun positie op de 

arbeidsmarkt. Zij hebben ook vaker het idee dat de coronacrisis 

hun stress versterkt (68% t.o.v. 42% van de werkende starters). 

“Mijn positie op de arbeidsmarkt geeft mij stress.”
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Welke onderdelen zijn van invloed voor stress over de positie 
op de arbeidsmarkt?

‘’Mijn positie op de arbeidsmarkt geeft mij stress.”
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veel stress (46%). 22% van deze studenten denkt dat zij het 

moeilijk wordt om een baan te vinden die aansluit op hun studie. 

De helft van de huidige starters met een rechten en juridische 

opleiding had hun startfunctie al voor het afstuderen. Een 

oorzaak van hun stress is dat 50% van deze studenten aangeeft 

dat de coronacrisis hun positie op de arbeidsmarkt heeft 

verslechterd. Daarnaast geeft 88% van de studenten met 

een Rechten en juridische opleiding aan last te hebben van 

prestatiedruk. 

Studenten met een technische en exacte studieachtergrond 

hebben het minste stress over hun positie op de arbeidsmarkt 

(28%). Zij maken zich ook niet zo veel zorgen over het vinden van 

een baan die aansluit bij hun studie. 

Figuur 39 : Stress over de positie op de arbeidsmarkt. Studenten 
naar studiegebied.  N = 1.940.

3.3.8 Stress door financiële druk

Aan studenten en starters die stress ervaren, vroegen we 

wat redenen daarvoor zijn. Twee derde van de studenten en 

werkzoekende starters ervaart stress door financiële druk en 

concurrentie van mede-studiegenoten en starters. Ook geeft een 

meerderheid aan dat hun studieschuld stress veroorzaakt (55%). 

Van de werkzame starters geeft maar 30% dit aan.  

Figuur 40 : Onderdelen die van invloed zijn voor stress over de 
positie op de arbeidsmarkt. Studenten en werkzoekende starters: 
N = 932, Werkzame starters: N = 338. 

Hoe moeilijk is het om een baan te vinden?

Studenten binnen het studiegebied sociaal, gedrag en 

maatschappij hebben de meeste stress over hun positie op de 

arbeidsmarkt (55%). Zij denken het vaakst dat het moeilijk wordt 

een baan te vinden die aansluit op hun studie (44%). 

Ook studenten met een rechten en juridische opleiding ervaren 
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‘Nog veel discriminatie op de arbeidsmarkt’ schrijven 

media in augustus 20204. Vinden studenten en 

starters dat werkgevers zich voldoende inzetten om 

een diverse en inclusieve werkomgeving te creëren? 

Ervaren studenten en starters discriminatie? En met 

welke vooroordelen hebben zij te maken gehad? 

Hoe kijken zij aan tegen anoniem solliciteren en 

genderneutrale vacatureteksten? 

4RTL Nieuws, 2020. https://www.rtlnieuws.nl/economie/life/artikel/5175163/

discriminatie-arbeidsmarkt-leeftijd-geslacht-huidskleur-diversiteit

3.4 
Discriminatie op 
de arbeidsmarkt

Ik heb het gevoel dat werkgevers zich voldoende 

inzetten om een diverse en inclusieve werkomgeving 

te creëren. 

3.4.1 Zetten werkgevers zich voldoende in voor 
een divers en inclusief personeelsbestand?

In totaal geeft 42% van alle studenten en starters aan dit niet 

te weten. Van de studenten en starters die hier wel kennis over 

hebben vindt 47% dat werkgevers zich hier onvoldoende voor 

inzetten.

“Bijna de 
helft (47%) vindt 

dat werkgevers zich 
onvoldoende inzetten 

voor een diverse 
en inclusieve 

werkomgeving.”
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“Ik solliciteer sneller als een werkgever een 
divers en inclusief personeelsbestand heeft.” 

3.4.2 Sneller solliciteren bij een divers 
en inclusief personeelsbestand?
Hoewel bijna de helft (die een mening hebben over het gedrag van 

werkgevers) zich onvoldoende inzetten voor een divers 

personeelsbestand, heeft dit weinig invloed op het 

sollicitatiegedrag. Wij vroegen studenten en starters of zij sneller 

solliciteren als een werkgever dit goed regelt. Een kwart (23%) 

heeft geen mening (N = 2.433). Van de studenten en starters die wel 

een mening hebben, solliciteert 35% sneller en voor 65% heeft het 

geen invloed.

Als we kijken naar de migratieachtergrond blijkt dat voornamelijk 

studenten en starters met een niet-westerse migratieachtergrond 

sneller solliciteren als een werkgever een divers en inclusief 

personeelsbestand heeft. Tegelijkertijd zegt 42% dat dit geen 

invloed heeft.  Van de studenten en starters zonder 

migratieachtergrond geeft 52% aan dat dit geen invloed heeft op 

hun keuze om te solliciteren. 

Studenten en starters met de studieachtergrond sociaal, gedrag 

en maatschappij solliciteren het snelst bij een werkgever met 

een divers personeelsbestand (31%). Op de studierichting 

gezondheidszorg heeft dit de minste invloed (22%).

Figuur 41:  Sneller solliciteren bij een divers 
en inclusief personeelsbestand: N = 1.886.

Figuur 42:  Solliciteren studenten en starters sneller bij een divers en inclusief personeelsbestand. Verdeling 
naar migratieachtergrond. 
Geen Migratieachtergrond: N = 2.174, Westerse migratieachtergrond: N = 66, Niet-westerse 
migratieachtergrond: N = 174. 

Figuur 43:  Divers en inclusief personeelsbestand per studiegebied: 
N = 2.433. 
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“Ik solliciteer sneller als een werkgever een 
divers en inclusief personeelsbestand heeft.” 

Sneller solliciteren bij een divers en inclusief personeelsbestand 
naar studiegebied
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3.4.3 Voor- en/of achternaam

Zijn studenten en starters bang voor een slechtere 

positie op de arbeidsmarkt door hun voor- en/of 

achternaam?

Figuur 44:  Solliciteren voor- en/of achternaam: N = 2.433.

“Ik ben bang dat ik door mijn voor- en/of achternaam 
een slechtere positie op de arbeidsmarkt heb.”

Verdeling naar migratieachtergrond

7% van de studenten en starters is bang voor een slechtere positie 

op de arbeidsmarkt door hun voor- en/of achternaam. Studenten 

en starters met een niet-westerse migratieachtergrond zijn 

daar vaker bang voor dan studenten en starters met een 

westerse migratieachtergrond (58% t.o.v. 21%). Slechts 3% van de 

studenten en starters zonder migratieachtergrond is hier bang 

voor. 

Figuur 45.:  Voor- en/of achternaam naar migratieachtergrond
Westerse migratieachtergrond: N = 66, Niet-westerse 
migratieachtergrond: N = 174, Geen migratieachtergrond: N = 2.174.

3.4.4 Sneller uitgenodigd door een foto op je cv

Een meerderheid van de studenten en starters denkt dat 

zij met een foto op het cv sneller uitgenodigd worden voor 

een sollicitatiegesprek. Van de studenten en starters met 

een westerse migratieachtergrond denkt 70% dat. Zonder 

migratieachtergrond is dat 63%. Studenten en starters met een 

niet-westerse migratieachtergrond zijn het juist vaker oneens: 

20% denkt minder snel uitgenodigd te worden.

  

Figuur 46:  Foto op cv: N = 2.433.

Figuur 47:  Foto op cv naar geslacht. Man: N = 765, Vrouw: N = 1.658.

Figuur 48:  Foto op cv naar migratieachtergrond. Westerse 
migratieachtergrond: N = 66, Niet-westerse migratieachtergrond: 
N = 174, Geen migratieachtergrond: N = 2.174

.

‘’Ik denk dat ik met een foto op mijn 
cv sneller uitgenodigd word voor een 

sollicitatiegesprek.”

Foto op cv naar geslacht Naar migratieachtergrond
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3.4.5 Genderneutrale vacatureteksten

Het schrijven van een vacaturetekst is een van de eerste stappen 

om een divers en inclusief personeelsbestand te creëren. Toch 

gebruiken werkgevers vaak genderspecifiek taalgebruik om 

nieuwe medewerkers te trekken. Hoe denken studenten en starters 

over genderneutrale vacatureteksten?

47% van de studenten en starters geeft aan dat vacatureteksten 

genderneutraal opgesteld moeten worden. Slechts 19% is het 

hiermee oneens. Er is een duidelijk verschil tussen mannen en 

vrouwen en tussen hbo en wo: 

• Vrouwen vinden vaker dat vacatureteksten genderneutraal  

 moeten zijn dan mannen (54% t.o.v. 31%). 

• Studenten en starters met een wo-achtergrond vinden dit ook  

 vaker dan hbo’ers (51% t.o.v. 36%).

• Studenten en starters binnen het studiegebied sociaal,   

 gedrag en maatschappij zijn de grootste voorstander voor   

 genderneutrale vacatureteksten (58%).

• Economie-, bedrijfskunde- en managementstudenten en   

 -starters hechten hier het minste waarde aan (38% eens). 

Figuur 49:  Vacatureteksten moeten genderneutraal opgesteld worden: N = 2.433.

Figuur 50:  Genderneutrale vacatureteksten naar studiegebied: N = 2.433.

“Vacatureteksten moeten genderneutraal 
opgesteld worden.”

“Vacatureteksten moeten genderneutraal opgesteld worden.”
‘’Ik vind dat we over moeten stappen op 

anoniem solliciteren.”
Anoniem solliciteren

Mannen versus vrouwen

3.4.6 Anoniem solliciteren

Anoniem solliciteren kan een oplossing zijn om discriminatie op de 

arbeidsmarkt te verminderen. Hoe denken studenten en starters 

daarover?  

42% vindt dat we moeten overstappen op anoniem solliciteren. 

Vrouwen vinden dit vaker dan mannen (45% t.o.v. 34%). 

Figuur 51:  Anoniem solliciteren: N = 2.433. Figuur 52 :  Anoniem solliciteren naar geslacht. Man: N = 765, Vrouw: N = 1.658.

“42% vindt dat 
we moeten 

overstappen op 
anoniem 

solliciteren.” 
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3.4.7 Vrouwenquotum 

Vinden studenten en starters dat werkgevers een 

vrouwenquotum moeten invoeren?

Bijna 1 op de 4 studenten en starters geeft aan dan werkgevers 

een vrouwenquotum moeten invoeren (24%). 40% van de studen-

ten en starters is neutraal. Vrouwen zijn sterker voor een vrouwen-

quotum dan mannen  (31% t.o.v. 9%). Opmerkelijk is dat zelfs 63% 

van de mannen tegen een vrouwenquotum is. Wij hebben echter 

het vermoeden dat veel jongeren niet op de hoogte zijn van wat 

een vrouwenquotum inhoudt.

‘’63% van de 
mannen is 
tegen een 

vrouwenquotum.’’

“Werkgevers moeten een vrouwenquotum invoeren.”

“Werkgevers moeten een 
vrouwenquotum invoeren.”

 Eens Neutraal Oneens

24% 40% 36%
Figuur 54:  Vrouwenquotum.
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Figuur 53:  Vrouwenquotum. Man: N = 765, Vrouw: N = 1658. 

3.4.8 Discriminatie tijdens het solliciteren

Ervaren studenten en starters dat zij worden 

afgewezen voor een (bij)baan door discriminatie of 

vooroordelen?

12% van de studenten en starters denkt dat zij worden 

gediscrimineerd tijdens het solliciteren. 46% van de studenten 

en starters met een niet-westerse migratieachtergrond heeft 

met discriminatie te maken gehad. 16% met een westerse 

migratieachtergrond is gediscrimineerd en 9% zonder 

migratieachtergrond.

Starters hebben vaker discriminatie ervaren dan studenten (16% 

t.o.v. 10%). Dit is waarschijnlijk te verklaren doordat studenten nog 

minder actief solliciteren. 

Figuur 56:  Discriminatie tijdens het solliciteren: N = 2.433. 

Figuur 55:  Discriminatie naar migratieachtergrond. Westerse migratieachtergrond: N = 66, 
Niet-westerse migratieachtergrond: N = 174, Geen migratieachtergrond: N = 2.174.

Discriminatie naar migratieachtergrond

Discriminatie tijdens het solliciteren

»
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3.4.9 Vooroordelen op de arbeidsmarkt

Met welke vooroordelen hebben studenten en 

starters te maken op de arbeidsmarkt?

Wij vroegen studenten en starters die zijn gediscrimineerd 

met welke vooroordelen zij te maken hebben gehad. Hieruit 

blijkt dat bijna twee op de drie (62%) studenten en starters is 

gediscrimineerd op basis van leeftijd. 47% naar geslacht en 38% 

op basis van nationaliteit en afkomst. Als wij hier verdiepend 

naar kijken dan geeft 56% van het totaal aan gediscrimineerde 

vrouwen aan dat het geslacht de oorzaak was. Van de mannen 

denkt slechts 26% dit.

Figuur 57:  Vooroordelen op de arbeidsmarkt volgens gediscrimineerde studenten en 
starters: N = 239.

Vooroordelelen studenten en starters 
die zijn gesdiscrimineerd

3.4.10 Op welk moment in het sollicitatieproces 
vindt discriminatie plaats?

Op welke moment(en) in het sollicitatieproces voelde 

studenten en starters zich gediscrimineerd?

Zoals eerder aangegeven geeft 10% van de studenten en 16% van 

de starters aan te zijn gediscrimineerd tijdens het solliciteren. 

Om discriminatie in de toekomst tegen te kunnen gaan is het van 

belang om inzicht te krijgen in het moment dat dit plaatsvindt.

45% van de studenten en starters die gediscrimineerd zijn, 

ervaarden dit tijdens het kennismakingsgesprek met de 

werkgever. Daarnaast voelde 40% zich gediscrimineerd bij de 

beoordeling van het cv en de motivatiebrief. 

Figuur 58:  Op welk moment in het sollicitatieproces vindt 
discriminatie plaats? Studenten en starters die ervaring hebben 
met discriminatie: N = 277.
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3.4.11 Opinie van studenten en starters

Maak je op 
verschillende manieren, 
via de minder bekende 

kanalen, kenbaar. Zodat je 
ook andere doelgroepen 

bereikt in plaats van in 
dezelfde vijver te blijven 

vissen.

Zij moeten 
aannemen wie zij 

geschikt vinden en 
niet om zo divers 
mogelijk over te 

komen.

Zich bewust zijn van 
de mogelijke biases en 

proberen objectieve 
keuzes te maken en 

dus niet op grond van 
bijvoorbeeld (onbewuste) 

vooroordelen.

Solliciteren op 
kunde, kennis en 

persoonlijkheid, en 
niet op naam of 

achtergrond (tenzij je 
specifiek de diversiteit 

wilt vergroten).

Salarissen 
openbaar maken, 

zodat er geen 
man-, vrouw-

onderscheid kan 
zijn.

Positieve 
discriminatie is denk ik 
geen optie, als iemand 

geschikter is voor 
een baan is die nu 

eenmaal geschikter. 

Mensen puur 
aannemen op 

kwaliteiten. Man, vrouw, 
blank of gekleurd. Kies een 

persoon omdat die het 
meest geschikt is van alle 
sollicitanten. Dan komt de 

diversiteit vanzelf.

Meer aandacht 
voor de persoon 

en zijn of haar 
verhaal achter 

een cv.

Van “bovenaf” 
uitstralen dat het 
bedrijf er iets aan 

doet om 
diversiteit en 

inclusiviteit te 
bevorderen. 

Specifieke acties   
kunnen dit duidelijk maken, 

in plaats van alleen woorden.Eerst 
binnen de organisatie (from top to 
bottom) bewustzijn creëren wat een 
diverse groep mensen kan bieden, welke 

uitdagingen het kan geven en welke 
winst dit op lange termijn oplevert. En 

dat zij door een focus op diversiteit niet 
worden achtergesteld door een nieuwe 

collega die in hun ogen als 
een ‘diversiteit-opkrikker’ 

wordt gezien.

Wij vroegen studenten en starters naar hun opinie over discriminatien op de 

arbeidsmarkt. Want hoe denken zij dat positieve- en negatieve discriminatie 

voorkomen kan worden?
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Wanneer studenten na het afstuderen de arbeidsmarkt betreden, 

staat ze een nieuwe uitdaging te wachten: solliciteren. Om 

aangenomen te worden moeten zij over de juiste vereisten 

beschikken. Welke eisen zijn volgens studenten en starters belangrijk 

voor een eerste baan? Vergroten nevenactiviteiten de kans om 

aangenomen te worden? En hoe kijken de studenten en starters 

aan tegen een online sollicitatiegesprek? Daarnaast bekijken we 

de invloed van een assessment op het sollicitatiegedrag en of de 

voorkeur uitgaat naar een traineeship of een startfunctie.

3.5 
De eerste 
werkgever

3.5.1 Belangrijke eisen startfunctie

“Wat zijn volgens jou belangrijke eisen om een goede 
startfunctie te krijgen?’’

Wat zijn belangrijke eisen zijn om een goede 

startfunctie te krijgen?

Zowel studenten als starters vinden dat relevante werkervaring 

of een stage de belangrijkste eis is voor een goede startfunctie 

(94%). Studenten en werkzoekende starters hebben vaker het 

idee dat je met bestuursfuncties, commissies en extra vakken 

sneller een goede startfunctie krijgt. Uit de ervaring van starters 

blijkt dat dit minder belangrijk is.

Figuur 59: Belangrijke eisen startfunctie. Studenten en 
werkzoekende starters: N = 2.039, Werkzame starters: N = 394.
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3.5.2 Het belang van nevenactiviteiten 

Vergroten nevenactiviteiten de kans op een baan? 

93% van de studenten en werkzoekende starters denkt dat je met 

nevenactiviteiten op je cv, je kans op een baan vergroot. 89% van 

de werkzame starters sluit zich hierbij aan. 

Wo-studenten en -starters denken dit vaker dan hbo’ers 

(63% t.o.v. 37%). Over het algemeen doen wo’ers ook vaker 

nevenactiviteiten dan hbo’ers. Studenten en starters met een 

rechten en juridische achtergrond denken het vaakst dat dit 

belangrijk is (74%). Zoals aangegeven bij het onderdeel oriëntatie 

bereiden zij zich ook goed voor op hun start op de arbeidsmarkt. 

Figuur 61: Nevenactiviteiten op het cv. Hbo: N = 684, Wo: N = 1.747. 

Figuur 60: Nevenactiviteiten op het cv naar studiegebied. 
Studenten en starters: N = 2.431.

‘’Ik heb het idee dat je met nevenactiviteiten 
op je cv je kans op een baan vergroot.’’

“Bij een online sollicitatiegesprek kan ik mij 
minder goed presenteren dan fysiek.’’

Vergroten nevenactiviteiten de kans op een baan? 

3.5.3 Online sollicitatiegesprek

Kunnen studenten en starters zich bij een online 

sollicitatiegesprek minder goed presenteren dan 

fysiek?

Door de coronacrisis vinden de meeste sollicitatiegesprekken 

online plaats. 35% van de studenten en starters heeft geen 

ervaring met online solliciteren. Als zij dit wel hebben, vindt 

een ruime meerderheid dat zij zich online minder goed kunnen 

presenteren dan fysiek (77%). 

Figuur 62 Online sollicitatiegesprek. Studenten en starters 
met ervaring: N = 1.580. 

”77% vindt dat 
zij zich online 
minder goed 

kunnen presteren 
dan fysiek.”
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3.5.5 Traineeships

Hebben studenten en werkzoekende starters liever 

een traineeship of een startersfunctie?

64% van de studenten en starters weet het nog niet. 16% heeft 

liever een traineeship dan een startersfunctie. Hetzelfde 

percentage heeft ook daadwerkelijk een traineeship gedaan na 

het afstuderen. 

De voorkeur traineeships zien we voornamelijk bij studenten 

en werkzoekende starters met een achtergrond in economie, 

bedrijfskunde en management (24%), in rechten en juridische 

opleidingen (19%) en bij technisch en exact (18%). Dit zijn ook de 

richtingen waarin de meeste traineeships worden aangeboden. 

Figuur 65:Traineeships. Studenten en werkzoekende starters: N = 2.112.

Figuur 64: Voorkeur voor traineeships naar studieachtergrond. 
N = 2.112.

‘’Ik solliciteer liever voor een traineeship 
dan voor een startersfunctie.”

Keuze traineeship naar studiegebied

3.5.4 Assessments

Is het maken van een assessment als onderdeel van 

de sollicitatieprocedure een belemmering om te 

solliciteren voor studenten en starters? 

Van de studenten en werkzoekende starters geeft 11% aan niet te 

solliciteren als zij een assessment moeten maken. De rest laat zich 

er niet door weerhouden. Van deze 11% geeft driekwart aan bang 

te zijn om door de druk van het assessment de kans op de baan 

te verkleinen. Van de studenten en starters die zich er niet door 

weerhouden denkt ook 37% dat de druk hun kans op de baan 

verkleint. 

‘’Als ik een assessment moet maken als onderdeel 
van het sollicitatieproces, solliciteer ik niet.”

Figuur 63: Assessments. Studenten en werkzoekende starters met een mening over 
assessments:  N = 1.022.

“37% denkt 
dat de druk 

van een assessment 
hun kans op 

een baan 
verkleint.” 
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Ervaren studenten en starters prestatiedruk?

Prestatiedruk naar opleidingsniveau Prestatiedruk naar geslacht
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Figuur 66: Prestatiedruk van studenten en starters: N = 2.427.

Ervaren studenten en starters prestatiedruk? 

3.6.1 Grotere meerderheid ervaart 
prestatiedruk

Prestatiedruk onder studenten en starters lijkt een steeds 

groter probleem te worden. Opgegroeid in een periode 

waarin alles mogelijk leek, leggen veel studenten en starters 

de lat hoog. Voor sommigen heeft dit negatieve effecten. 

Waar komt deze prestatiedruk onder de huidige generatie 

studenten en starters eigenlijk vandaan? 

3.6 
Prestatiedruk

83% van de studenten en starters ervaart prestatiedruk. Er is 

een verschil tussen mannen en vrouwen en tussen hbo- en wo-

studenten. Vrouwen ervaren vaker prestatiedruk dan mannen. 

Wo’ers vaker dan hbo’ers. 

Figuur 67: Prestatiedruk van studenten en starters naar opleidingsniveau. Hbo: N = 684, 
Wo: N = 1.743.
 

Figuur 68: Prestatiedruk van studenten en starters naar geslacht. Man: N = 763, Vrouw: N = 1.654. 
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3.6.1 Vergelijken van de eigen prestaties

‘’Ik vergelijk mijn eigen prestaties met de prestaties van 
mensen om mij heen.”

“Mijn onderwijsinstelling legt druk op mij.”

Figuur 69: Vergelijken prestaties. Student: N = 1.944, Starter: N = 484.

Studenten 
Ja 85%

Studenten 
Ja 57%

Ja 61% Ja 70%Nee 49% Nee 30%

Starters 
Ja 84%

Starters 
Ja 47%

Ruim vier op de vijf studenten en starters vergelijkt 
zijn eigen prestaties met die van anderen. 

3.6.2 Wie dragen bij aan de prestatiedruk?

“Mijn onderwijsinstelling legt 
druk op mij.”

‘’Mijn werkgever legt druk op mij 
om goed te presteren.’’

“Mijn familie en vrienden leggen druk op mij om 
goed te presteren.”

Figuur 71: Onderdelen prestatiedruk. Student: N = 1.944, Starter: N = 484.

• Het merendeel van de studenten geeft aan dat    

 onderwijsinstellingen druk uitoefenen om goed te presteren  

 (61%). Vrouwen ervaren meer druk van onderwijsinstelling dan  

 mannen (64% t.o.v. 54%). Wo-studenten voelen meer druk van  

 onderwijsinstellingen dan hbo-studenten (63% t.o.v. 56%). 

• 70% van de starters zegt dat werkgevers druk uitoefenen om  

 goed te presteren. 

• Studenten ervaren meer druk van familie en vrienden dan   

 starters (57% t.o.v. 47%).

Figuur 70: Druk van onderwijsinstelling. Hbo student: N = 535, Wo student: N = 1.409.

Studenten: Starters:

M�n 
prestatieM�n 

prestatie
M�n 

prestatie

M�n 
prestatie
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3.6.3 Starters niet tevreden over huidige baan

Hoe tevreden zijn starters eigenlijk over hun huidige baan? Een 

kwart geeft aan daar niet tevreden over te zijn. Starters met een 

hbo-achtergrond zijn vaker tevreden (77% t.o.v. 71%). 74% van 

de ontevreden starters verwacht binnen een jaar van baan te 

wisselen. 18% verwacht dit binnen twee jaar te doen. 

“Ik ben tevreden over mijn huidige baan.” “Ik ben tevreden over mijn studiekeuze.”

Tevredenheid studie
Hbo- versus wo studenten

Ben je tevreden over je huidige baan?

Ja 
73%

Nee 
27%

Figuur 72: Tevredenheid baan: N = 362. 

Starters met een achtergrond in de gezondheidszorg en sport zijn 

het meest tevreden over hun huidige baan (69%), gevolgd door 

starters met de studierichting technisch en exact (65%). Starters 

met als achtergrond life sciences, landbouw en natuurlijke 

omgeving, zijn het meest ontevreden over hun huidige baan 

(42%). 

Figuur 73: Tevredenheid over baan naar studiegebied: N = 362.

3.6.4 Studenten zijn tevreden over hun studiekeuze

61% van de studenten is tevreden over zijn of haar studiekeuze. 

1 op de 3 is enigszins tevreden, maar had misschien toch voor iets 

anders gekozen. Daarnaast blijkt dat 6% ontevreden is en had 

zeker een andere studiekeuze willen maken. Uit Figuur 75 blijkt dat 

wo-studenten hier tevredener over zijn dan hbo-studenten.

.

Figuur 74: Tevredenheid studiekeuze studenten: N = 1.945.

Figuur 75: Tevredenheid studiekeuze studenten naar 
opleidingsniveau. Hbo: N = 534, Wo: N = 1411.

‘’61% van de 
studenten tevreden 

over studiekeuze.’’
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3.6.5 Twee op de drie studenten ervaart een hoge werkdruk

• 66% van de studenten ervaart een hoge werkdruk in het   

 dagelijks leven (N = 1.945).

• Vrouwelijke studenten ervaren dit vaker dan mannelijke   

 studenten (70% t.o.v. 55%). 

• Ook ervaren vrouwen vaker een hogere werkdruk bij hun   

 studie dan mannen (73% t.o.v. 60%). 

• 64% van de studenten ervaart veel werkdruk door    

 nevenactiviteiten.

  - Wo’ers ervaren meer werkdruk door nevenactiviteiten   

  dan hbo’ers (68% t.o.v. 54%). Dit is waarschijnlijk te   

  verklaren doordat wo’ers vaker lid zijn van een studie- of   

  studentenverengingen, waar zij actief zijn in commissies   

  en/of bestuur.

66% 

van de studenten 
ervaart een

3.6.6 Meer dan de helft van de 
starters ervaart een hoge werkdruk

• 59% van de starters met een baan ervaart een hoge werkdruk  

 in zijn of haar werk (N = 378).

Figuur 76 : Werkdruk studenten: N = 1.945.

3.6.6 Fulltime werkweek? 

Gemiddeld wil 63% van de studenten en starters tussen de 32 en 

40 uur per week werken, voor een goede balans tussen werk en 

privé. Studenten willen vaker dan starters meer dan 40 uur per 

week werken (13% t.o.v. 6%).

Daarnaast geeft 45% van de studenten en 41% van de starters 

aan sociale druk te voelen om minimaal 40 uur per week te 

werken. Bij studenten is er verschil in opleidingsniveau: wo; ers 

ervaren meer sociale druk dan hbo’ers (48% t.o.v. 40%).

 

Figuur 77: Hoeveel uur per week willen studenten en starters werken? Student: N = 1.945, Starter: N = 487.

Hoeveel uur per week werken voor een goede balans 
tussen werk en privé?
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3.6.7 Fear of missing out

.Van de studenten en starters heeft 61% last van fomo (fear 

of missing out), ofwel de angst om iets te missen. 64% van de 

studenten en 54% van de starters. Vrouwen vaker dan mannen. 

Studenten en starters met een wo-achtergrond vaker dan 

hbo’ers.

De angst om iets te missen zorgt er uiteindelijk voor dat studenten 

en starters minder goed kunnen bepalen wat nou echt belangrijk 

is. Hierdoor kunnen de studenten en starters op lange termijn nog 

meer stress ervaren.

“Ik heb last van fomo (fear of missing out).” 

Vrouwen: 

64% 

Wo: 

65% 

Mannen: 

56%
Hbo: 

55%
Figuur 78: Fomo naar geslacht en opleidingsniveau. Vrouw: N = 1.657, Man: N = 765. Hbo: N = 685, Wo: N = 1.747.

3.6.8 Piekeren, piekeren en piekeren

Studenten piekeren meer dan starters. Bijna de helft van de 

studenten ligt ’s nachts wakker omdat ze aan het piekeren zijn 

over studie en/of nevenactiviteiten (49%). Vrouwen hebben hier 

meer last van dan mannen (46% t.o.v. 35%). Hbo-studenten liggen 

iets vaker wakker door gepieker dan wo-studenten (53% t.o.v. 

48%).

Van de starters geeft 39% aan last te hebben van piekeren. 

Vrouwen vaker dan mannen (43% t.o.v. 30%). 

Het piekeren is mogelijk te verklaren doordat 83% van de 

studenten en starters prestatiedruk ervaart. Daarnaast is het 

mogelijk dat studenten meer piekeren dan starters aangezien zij 

een hogere werkdruk ervaren en meer last hebben van fomo (fear 

of missing out). 

Piekeren en slecht slapen kan op lange termijn psychische en 

fysieke klachten veroorzaken 5.  Daarnaast kan piekeren invloed 

hebben op het werk en de balans tussen werk en privé. Hierdoor 

is het voor werkgevers belangrijk dat zij voldoende aandacht 

besteden aan het welzijn van de medewerkers.

 

 

Student: 
Piekeren over studie 

en/of nevenactiviteiten

Ja 49%
Piekeren over werk

Ja 39%

Figuur 79: Piekeren. Student: N = 1.945, Starter: N = 487.

5 Verhoeven. Piekeren, hou er mee op! 
https://condite.nl/kennisbank/piekeren-hou-er-mee-op

”61% van de 
studenten en starters 

heeft last 
van fomo.”
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3.6.9 Altijd bereikbaar

De huidige generatie studenten en starters noemen we ook 

wel ‘digital natives’ 6. Opgegroeid in een wereld waarin de 

smartphone niet meer weg te denken is. Het contact met de 

mobiele telefoon is een van de belangrijkste levensbehoeften. 

Wat is de invloed van deze smartphone tijdens studeren en/of 

werken? 

Figuur 80: Telefoon tijdens studeren en/of werk. Student: N = 1.841, 
Starter: N = 591.

Studenten hebben meer moeite dan starters om hun telefoon 

langere tijd weg te leggen tijdens studie en/of werk (63% t.o.v. 

73%). 

3.6.10 Hoe studenten en starters zichzelf inschatten 

Hoe schatten studenten en starters zichzelf in, op basis van hun 

kwaliteiten en cv, als zij zichzelf vergelijken met andere studenten 

en starters in hun vakgebied?

Opvallend is dat een ruime meerderheid van studenten en 

starters zichzelf boven het gemiddelde inschat, maar dat een 

relatief klein percentage durft te stellen bij de beste 10% te horen. 

Er is een verschil tussen mannen en vrouwen. Mannen denken 

vaker bovengemiddeld te scoren dan vrouwen. 

Student Starter

Figuur 81: Hoe studenten en starters zichzelf inschatten. Student: N = 1.944, Starter: N = 484.

6Young Works, 2018. 
https://www.youngworks.nl/van-patatgeneratie-tot-prestatiegeneratie/

“Ik kan mijn telefoon voor privézaken voor 
langere tijd wegleggen als ik studeer en/of werk.”
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»

Door de coronacrisis werd iedereen geadviseerd om zoveel 

mogelijk thuis te werken. Hoe ervaren studenten en starters 

het thuiswerken? Zijn ze dan productiever of zijn ze niet 

bestand tegen alle afleidingen die thuis op de loer liggen? 

Zorgt de nieuwe ontwikkeling ervoor dat studenten en 

starters in de toekomst (deels) thuis willen blijven werken?

3.7 
Thuiswerken

3.7.1 Is thuiswerken een optie?

Kunnen studenten en starters in hun (toekomstige) 

beroep of functie thuiswerken?

Bijna de helft van de studenten en werkzoekende starters en 76% 

van de werkzame starters kan voor zijn of haar (toekomstige) 

beroep thuiswerken. 70% van de studenten en starters met een 

juridische achtergrond geven dit aan. 74% van de studenten en 

starters met een achtergrond in de gezondheidszorg en sport kan 

niet thuiswerken. 

Ja Nee Dat weet ik niet

30%

24%

47%

Ja Nee Dat weet ik niet

22%

2%

76%

Studenten en werkzoekende 
starters

Werkzame starters

“Kun je met jouw (toekomstige) beroep/functie thuiswerken?”

Thuiswerken naar studiegebied

Figuur 82:  Kunnen studenten en starters thuiswerken? Student: N = 1.834, Starters: N = 590.

Figuur 83: Thuiswerken naar studiegebied. Studenten en Starters 
samen: N = 2.424.
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3.7.2 Minder productief bij thuiswerken

Zijn studenten en starters productiever als ze thuiswerken? “Slechts 5% van 
de studenten en 

starters vindt zichzelf 
productiever als ze 

thuiswerken.”

Slechts 5% van de studenten en starters vindt zichzelf productiever 

als zij thuiswerken. Het merendeel geeft aan minder productief te 

zijn (65%). Studenten zijn thuis minder productief dan starters (69% 

t.o.v. 54%). 

De inrichting van de thuiswerkplek lijkt van invloed op de 

productiviteit: hoe beter de thuiswerkplek, des te productiever 

studenten en starters zijn. Van de studenten en starters die thuis 

goed kunnen werken geeft 81% aan thuis een goede werkplek 

te hebben. Van de studenten en starters met een verminderde 

productiviteit beschikt slechts 55% over een goede thuiswerkplek. 

Figuur 84: Productiviteit bij thuiswerken. Student: N = 1.606, Starter: N = 535.
Figuur 85: Thuiswerkplek versus productiviteit. Studenten 
en Starters samen: N = 2.141.
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“Ik ben productiever als ik thuiswerk.” Hoeveel procent beschikt over 
een goede thuiswerkplek?

3.7.3 Werk-privé balans bij thuiswerken

Wat is de invloed van thuiswerken op de werk-

privébalans? 

Slechtere werk-privé balans 
bij thuiswerken

Student

60%
48%
Starter

De meerderheid van de studenten en starters vindt dat de 

werk-privébalans verslechtert bij thuiswerken. Studenten vinden 

dit vaker dan starters (60% t.o.v. 48%). Dit verschil is mogelijk te 

verkoren door een andere woonsituatie, kleiner woonoppervlak, 

huisgenoten en slechtere faciliteiten. Ook voor werkgevers ligt 

hier een uitdaging ten aanzien van het welzijn van de studenten 

en starters.  

Figuur  86: Werk-privé balans bij thuiswerken. Student: N = 1.606, Starter: N = 535.
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3.7.4 Thuiswerken de nieuwe toekomst?

Hoe vaak willen studenten en starters thuiswerken op 

basis van een 40-urige werkweek?

40% van de studenten en starters wil twee dagen per week 

thuiswerken op basis van een 40-urige werkweek. Starters willen 

ook wel drie dagen per week thuis werken (18% t.o.v. 7%). 

Studenten en starters met een juridische achtergrond zijn het 

meest welwillend om twee of meer dagen per week thuis te 

werken (63%). De categorie gezondheidszorg en sport het minst. 

Zij kunnen ook meestal niet thuiswerken. 

Figuur 87: Thuiswerken op basis van een 40-urige werkweek. Student: N = 1.606, Starter: N = 535.

Figuur 88: Thuiswerken naar studiegebied. Studenten en Starters samen: N = 2.141.
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“Hoe vaak zou je thuis willen werken op basis van een 40-urige werkweek?”

Thuiswerken naar studiegebied

Studenten staan soms voor een lastige opgave wanneer hun 

masterkeuze dichterbij komt. Een belangrijke keuze, die door 

een groot aanbod aan masteropleidingen niet gemakkelijk 

is. Waarom kiezen studenten eigenlijk voor een master? 

Denken ze succesvoller te worden of makkelijker een baan te 

vinden? Heeft de coronacrisis invloed op hun masterkeuze?  

3.8 
Masterkeuze
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3.8.1  Je oriënteren op masters

Oriënteren de huidige bachelorstudenten zich op 

masters?

65% van de bachelorstudenten geeft aan zich te oriënteren 

op masters. Wo-bachelorstudenten doen dit veel vaker (73% 

t.o.v. 52%). Van de hbo’ers die zich niet oriënteren geeft 13% aan 

helemaal geen master te gaan doen terwijl slechts 1% van de 

wo’ers dit aangeeft. 
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Figuur 89:  Oriëntatie op masters. Hbo-bachelor: N = 504, 
Wo-bachelor: N = 893.

Een op de vijf hbo-bachelorstudenten oriënteert zich alleen op 

hbo-masters. 38% kijkt naar allebei en  43% richt zich alleen op 

wo-masters. 

Van de wo-bachelorstudenten oriënteert 99% zich op wo-

masters. Slechts 1% kijkt ook naar op hbo- masters. Niemand 

oriënteert zich alleen op hbo-masters.
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Wo-bachelor studenten

Hbo-bachelor studenten

Wo-masters
Hbo-masters
Zowel op hbo- en wo-masters
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“Ik oriënteer mij op masters.”

Waarom geen master?

Op welk niveau master oriënteren 
bachelor studenten zich?

Figuur 90:  Masterkeuze per opleidingsniveau. Hbo-bachelor: N = 263, 
Wo-bachelor: N = 649.

3.8.2 Waarom geen master

Wat zijn redenen dat studenten geen master willen 

doen?  

Van de studenten die zich niet oriënteren op masters heeft 67% 

zich er nog niet in verdiept. Van de studenten die zich hier wel in 

hebben verdiept weet 48% nog steeds niet welke master ze willen 

doen. Van de huidige starters heeft bijna de helft (48%) geen 

master gedaan omdat ze graag wilden werken. Hierbij denkt een 

op de drie starters dat ze meer ervaring opdoen in de praktijk. 

Figuur 91:  Waarom geen master. Studenten en starters zonder master. 
Bachelor student: N = 340, Starter zonder master: N = 164.
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3.8.3 Waarom wel een master

Waarom kiezen studenten wel voor een master? 

82% van de bachelorstudenten geeft aan een master te 

willen doen om hun kennis en vaardigheden te verbreden. 

Masterstudenten (70%) en starters met een afgeronde master 

(69%) geven dit in mindere mate aan als reden. Vier op de vijf 

studenten en starters wil een master volgen of heeft dat gedaan 

voor betere carrièremogelijkheden of om zichzelf te specialiseren. 

Opmerkelijk is dat de huidige bachelor- en masterstudenten 

vaker zeggen te kiezen voor een master om later meer te 

verdienen.

Figuur 92:  Waarom wel een master? Studenten en starters met 
afgeronde master. 
Bachelorstudent: N = 911, Masterstudent: N = 513, Starter met 
afgeronde master: N = 362.
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3.8.4 Makkelijker een baan met een master

Denken studenten dat zij makkelijker een baan vinden als 

ze een master hebben afgerond?

79% van de studenten denkt sneller een baan te vinden na het 

afronden van een master. Wo’ers zijn hier zekerder van dan 

hbo’ers (94% t.o.v. 53%). Bachelorstudenten met een juridische 

opleiding denken dat een master zeker invloed heeft op het 

vinden van een baan (74%). 

Figuur 93  Makkelijker een baan met een 
master. Hbo: N = 504, Wo: N = 893. 
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Figuur 94:  Makkelijker een baan met een master. Bachelorstudenten 
naar studiegebied: N = 1.397.

Waarom een master?

‘’In mijn vakgebied is het 
makkelijker om een baan te 

vinden wanneer je een master 
hebt afgerond.’’
Bachelorstudenten

In mijn vakgebied is het makkelijker om een baan te 
vinden wanneer je een master hebt afgerond.

Bachelorstudenten

“79% van de 
studenten denkt 
sneller een baan 
te vinden na het 

afronden van een 
master.’’
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42% 
denkt succesvoller te 

zijn met master

42% 
had achteraf gezien 

master 
willen doen

3.8.5 Verschil wo- en hbo-master  

Is er verschil tussen wo-masters en hbo-masters 

voor hun carrière?

43% van de bachelorstudenten denkt later succesvoller te zijn 

met een afgeronde wo-master dan met een hbo-master. Wo’ers 

denken dit vaker dan hbo’ers (85% t.o.v. 74%). Opmerkelijk is dat 

74% van de hbo-bachelorstudenten ook denkt succesvoller te zijn 

na afronding van een wo-master. 

Figuur 95: Wo-master succesvollere carrière dan na een hbo-master. 
Hbo: N = 262, Wo: N = 649.

We vroegen starters zonder master of ze denken succesvoller 

te zijn geweest met een afgeronde master. 42% dacht van wel. 

Hetzelfde percentage van deze starters zegt dat ze achteraf 

gezien toch een master hadden willen doen. 
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‘’Ik heb het idee dat je na het behalen van 
een wo-master een succesvollere carrière 
tegemoet gaat dan bij een hbo-master.’’

Figuur 96:  Starters zonder master: N = 164.

3.8.6 Doorstuderen door de coronacrisis

Willen studenten nu tijdens corona liever 

doorstuderen of juist een passende baan zoeken?

32% van de studenten overweegt door te studeren na het 

behalen van de bachelor. Wo’ers zijn daar zekerder van dan 

hbo’ers (37% t.o.v. 25%). Hbo-studenten twijfelen vaker dan wo-

studenten (31% t.o.v. 14%). Van de hbo-studenten die overwegen 

door te studeren is 44% nog niet bezig zich te oriënteren. 

Figuur 97:  Doorstuderen door de coronacrisis. Bachelorstudenten: N 
= 1.397, Masterstudenten: N = 514.

Figuur 98:  Doorstuderen door de coronacrisis. Hbo-bachelor: N = 447, 
Wo-bachelor: N = 630.
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“Door de coronacrisis overweeg ik om 
door te studeren in plaats van een 

passende baan te zoeken.”

Doorstuderen door de coronacrisis
Hbo- versus wo-bachelor
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3.8.7 Invloed online onderwijs

Wat is de invloed van online onderwijs op de 

masterkeuze van studenten?

Een op de drie bachelorstudenten doet liever geen master als 

er geen of nauwelijks fysiek onderwijs wordt gegeven. Hbo-

studenten zeggen dit vaker dan wo-studenten (50% t.o.v. 28%). 

Van de studenten die hoe dan ook een master willen doen, zegt 

35% dat zij het online onderwijs juist als een positieve kans zien 

om een master te doen aan een andere onderwijsinstelling. 

“Als er geen/nauwelijks fysiek 
onderwijs gegeven wordt, ga ik 

liever geen master doen.”

“Zie jij het toegenomen 
online onderwijs als een 

positieve kans om een master 
te volgen aan een andere 

onderwijsinstelling?”

Figuur 99:  Invloed online onderwijs op de 
masterkeuze. Bachelorstudenten: N = 1.397. 

Figuur 100:  Invloed online onderwijs keuze  
onderwijsinstelling. Bachelorstudenten: N = 632.

3.8.8 Onderwijsinstelling master

35% van de studenten ziet online onderwijs als een kans om een 

master te doen aan een andere onderwijsinstelling. Hoeveel 

procent van de studenten stapte voor corona al over naar een 

andere onderwijsinstelling? 

Voor het beantwoorden van deze vraag keken we naar de huidige 

masterstudenten en starters met een afgeronde masteropleiding. 

91% van de studenten en starters met een hbo-bachelor als 

vooropleiding stapte over naar een andere onderwijsinstelling 

om een master te doen. Dit komt waarschijnlijk doordat er minder 

hbo-masters zijn en zij soms dus wel moeten overstappen. Van 

de studenten en starters met een wo-bachelor als vooropleiding 

stapt 25% over naar een andere onderwijsinstelling.

“Ik volg(de) mijn master aan een andere onderwijsinstelling dan 
mijn bachelor.”

Figuur 101  Master aan een andere onderwijsinstelling. Hbo-bachelor: 
N = 119, Wo-bachelor: N = 718. 
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“35% van de 
studenten ziet online 
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om een master te 

doen aan een andere 
onderwijsinstelling.”
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3.8.9 Studierichting

Kiezen studenten een master in dezelfde 

studierichting of juist niet?

81% van de studenten en starters met een (afgeronde) 

masteropleiding geeft aan dat zij een master volgen in dezelfde 

studierichting als hun bachelor. Een op de vijf bachelorstudenten 

switcht dus naar een andere studierichting. 

Ja Nee

19%

81%

“Ik volg/volgde een master in 
dezelfde studierichting als mijn 

bachelor.”

Figuur 102:  Studierichting master. 
Masterstudenten en Starters met een afgeronde 
master: N = 837.

‘’Een op de vijf 
bachelorstudenten 

switcht naar een 
master van 
een andere 

studierichting.’’
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Ruim 2400 studenten en starters lieten hun mening horen over hoe 

ze zich oriënteren op de arbeidsmarkt, de keuze voor een eerste 

werkgever en het sollicitatieproces. Daarnaast brachten we de 

visie van studenten en starters op verschillende maatschappelijke 

vraagstukken in kaart. Hierin onderzochten we onder andere 

hoe studenten en starters aankijken tegen discriminatie op de 

arbeidsmarkt en wat de invloed is van de coronacrisis. 

Student start vroeg met oriënteren

Studenten beginnen vroeg met oriënteren op de arbeidsmarkt: 

75% begint twee of meer jaar voordat ze de arbeidsmarkt 

betreden met het oriëntatieproces. 

Oriënteren op verschillende kanalen 

Studenten en starters gebruiken verschillende oriëntatiekanalen: 

online platforms zoals LinkedIn worden veelvuldig gebruikt. 

Zo beschikt 70% van de studenten en 93% van de starters over 

een LinkedIn-pagina. Als we verdiepend kijken naar studenten 

en werkzoekende starters dan zien wij dat hbo’ers zich vaak 

oriënteren via stages en wo’ers vaker door verenigingen 

en bedrijvendagen. Werkzame starters gebruikten vaker 

vacaturewebsite en carrièreplatforms als oriëntatiekanaal. Als 

werkgever is het daarom belangrijk om via meerdere kanalen 

zichtbaar te zijn bij toekomstige werknemers. Zo creëer je het 

meeste bereik.

83% van de studenten en starters ervaart prestatiedruk

83% van de studenten en starters ervaart prestatiedruk. Er is een 

verschil tussen mannen en vrouwen en tussen hbo- en  

wo-studenten. Vrouwen ervaren vaker prestatiedruk dan mannen. 

Wo’ers vaker dan hbo’ers. Hierbij vergelijkt ruim vier op de vijf 

studenten en starters de eigen prestaties met die van anderen. Het 

merendeel van de studenten geeft aan dat onderwijsinstellingen 

druk uitoefenen om goed te presteren (61%). 70% van de starters 

zegt dat ze druk vanuit werkgevers ervaren. Daarnaast ervaren 

studenten meer druk vanuit familie en vrienden dan starters 

(57% t.o.v. 47%). Uiteindelijk ervaart twee op de drie studenten en 

een hoge werkdruk in het dagelijks leven. Ook meer dan de helft 

van de starters geeft dit aan (59%). Hierbij voelt ook 45% van de 

studenten en 41% van de starters de druk om minimaal 40 uur 

per week te werken. Daarnaast geeft 63% van de studenten en 

starters aan tussen de 32 en 40 uur per week te willen werken, voor 

een goede balans tussen werk en privé. 

Duur zoektocht naar een baan

Twee op de drie studenten denkt binnen vier maanden een baan 

te vinden. Dit komt overeen met de zoekperiode van de werkzame 

starters. 88% van de werkzame starters heeft minder dan vier 

maanden gezocht naar een baan. 35% van de werkzoekende 

starters verwacht langer dan zes maanden te zoeken naar een 

baan. Zij zijn dus wat pessimistischer. Mogelijk zijn zij de dupe van 

een slechte positie op de arbeidsmarkt door de coronacrisis.

Jongeren ervaren vaak stress over hun arbeidsmarktpositie

Maar liefst 79% van de werkzoekende starters geeft aan stress 

te ervaren over hun positie op de arbeidsmarkt. Daarnaast 

geeft 43% van de studenten en 35% van de werkende starters 

dit aan. Vrouwelijke studenten en starters hebben vaker stress 

over hun positie op de arbeidsmarkt dan mannelijke studenten 

(50% t.o.v. 25%). 68% van de studenten en werkzoekende 

starters ervaart door de coronacrisis meer stress over hun 

positie op de arbeidsmarkt. Zij hebben ook vaker het idee dat de 

coronacrisis hun stress versterkt (68% t.o.v. 42% van de werkende 

starters). Stress wordt vaak veroorzaakt door financiële druk, 

concurrentie van studiegenoten en starters en het hebben van 

een studieschuld. 

Relevante werkervaring belangrijk voor startfunctie

Zowel studenten als starters vinden dat relevante werkervaring of 

een stage de belangrijkste eis is voor een goede startfunctie (94%). 

Studenten en werkzoekende starters hebben vaker het idee dat 

je met bestuursfuncties, commissies en extra vakken sneller een 

goede startfunctie krijgt. Uit de ervaring van starters blijkt dat dit 

minder belangrijk is.

77% kan zich minder goed presenteren tijdens een online 

sollicitatiegesprek

Van de studenten en werkzoekende starters geeft 11% aan niet te 

solliciteren als zij een assessment moeten maken. De rest laat zich 

er niet door weerhouden. Van deze 11% geeft driekwart aan bang 

te zijn om door de druk van het assessment de kans op de baan te 

verkleinen. Van het overige deel denkt ook 37% dat de druk hun 

kans op de baan verkleint. Door de coronacrisis vinden de meeste 

sollicitatiegesprekken online plaats. 35% van de studenten en 

starters heeft geen ervaring met online solliciteren. Als zij dit wel 

hebben, vindt een ruime meerderheid dat zij zich online minder 

goed kunnen presenteren dan fysiek (77%). 

Sneller solliciteren bij een divers en inclusief personeelsbestand

Bijna de helft (47%) vindt dat werkgevers zich onvoldoende 

inzetten om een diverse en inclusieve werkomgeving te creëren. 

Daarnaast geeft 35% aan sneller te solliciteren bij een divers en 

inclusief personeelsbestand. Voornamelijk studenten en starters 

met een niet-westerse migratieachtergrond solliciteren dan 

sneller. 

Met een foto op je cv meer kans op de arbeidsmarkt

Een meerderheid van de studenten en starters denkt dat zij 

met een foto op het cv sneller uitgenodigd worden voor een 

sollicitatiegesprek (62%). Hier zijn studenten en starters met een 

niet-westerse migratieachtergrond het meest pessimistisch 

over. Daarnaast vindt 47% van de studenten en starters dat 

vacatureteksten genderneutraal opgesteld moeten worden. 

Slechts 19% is het hiermee oneens. Tot slot vindt 42% van de 

studenten en starters dat we over moeten stappen op anoniem 

solliciteren. 

Vaak discriminatie op basis van het geslacht en de leeftijd

10% van de studenten en 16% van de starters is gediscrimineerd 

tijdens het solliciteren. Twee op de drie (62%) studenten en 

starters is gediscrimineerd op basis van de leeftijd. Daarnaast is 

47% gediscrimineerd naar aanleiding van het geslacht. Van het 

totaal aan gediscrimineerde vrouwen heeft 56% aangegeven 

dat het geslacht de oorzaak was. Slechts 26% van de mannen 

geeft dit aan. Daarnaast keken we naar het moment in het 

sollicitatieproces waarop discriminatie plaatsvindt. 45% van 

de studenten en starters die gediscrimineerd zijn, ervaarden dit 
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5.
Werkwijze

tijdens het kennismakingsgesprek met de werkgever. Daarnaast 

voelde 40% zich gediscrimineerd bij de beoordeling van het cv en 

de motivatiebrief. 

Minder productief bij thuiswerken

Slechts 5% van de studenten en starters vindt zichzelf productiever 

als zij thuiswerken. Het merendeel geeft aan minder productief 

te zijn (65%). Studenten zijn thuis minder productief dan starters 

(69% t.o.v. 54%). Daarnaast keken we naar hoe vaak studenten en 

starters in de toekomst willen thuiswerken. 40% van de studenten 

en starters wil twee dagen per week thuiswerken op basis van een 

40-urige werkweek. Starters willen ook wel drie dagen per week 

thuis werken (18% t.o.v. 7%). 

Doorstuderen vanwege de coronacrisis

79% van de studenten denkt sneller een baan te vinden na het 

afronden van een master. Daarnaast denkt 74% van de hbo-

bachelor studenten dat ze een succesvollere carrière tegemoet 

gaan met een afgeronde wo-master dan met een hbo-master. 

Wij hebben verder onderzoek gedaan naar de motieven om wel of 

geen master te gaan volgen. 82% van de bachelorstudenten geeft 

aan een master te willen doen om hun kennis en vaardigheden 

te verbreden. Vier op de vijf studenten en starters wil een master 

volgen of heeft dat gedaan voor betere carrièremogelijkheden 

of om zichzelf te specialiseren. De belangrijkste reden om geen 

master te gaan doen is dat 48% niet weet welke master ze willen 

doen. Daarnaast denkt een op de drie starters dat ze meer 

ervaring opdoen in de praktijk. Verder blijkt dat de coronacrisis 

van invloed is op de masterkeuze. 32% van de bachelorstudenten 

overweegt om door te studeren vanwege de coronacrisis na 

het behalen van de bachelor. Daarentegen doet een op de drie 

bachelorstudenten liever geen master als er geen of nauwelijks 

fysiek onderwijs wordt gegeven. Hbo-studenten zeggen dit vaker 

dan wo-studenten (50% t.o.v. 28%). Van de studenten die hoe dan 

ook een master willen doen, zegt 35% dat zij het online onderwijs 

juist als een positieve kans zien om een master te doen aan een 

andere onderwijsinstelling. 

Tot slot

De resultaten van dit onderzoek geven een beeld van de huidige 

generatie studenten en starters die zich (gaat) begeven op de 

arbeidsmarkt. Qompas doet ieder jaar onderzoek naar hoe 

studenten en starters zich oriënteren, waarbij wordt gefocust 

op actuele arbeidsmarktvraagstukken. Ons doel is om altijd 

actuele informatie te hebben en te delen over de oriëntatie op 

de arbeidsmarkt van studenten en starters, om studenten te 

kunnen adviseren over hoe zij hun kansen kunnen vergroten op een 

passende baan en om werkgevers te helpen om de juiste starters 

te vinden.   

Wij willen alle studenten en starters die deelnamen aan het 

nationale campusonderzoek 2020 bedanken voor hun deelname!
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5.2 Analyse

Voor de data-analyse is gebruik gemaakt van SPSS Statistics. 

Eerst is de data gesorteerd en opgeschoond. Hierbij zijn 

respondenten die niet binnen de doelgroep vielen verwijderd. 

Denk daarbij aan scholieren, mbo-studenten en mbo-starters, 

niet-werkzame starters die niet op zoek zijn naar een baan en 

starters met meer dan drie jaar werkervaring. 

De resultaten die uit de analyse komen, zijn terug te vinden in 

de verschillende paragrafen van hoofdstuk 3. Hierbij worden 

bij vraagstukken significante verschillen weergegeven 

tussen subgroepen. Zo komen regelmatig verschillen tussen 

mannen, vrouwen, hbo, wo, student en starter naar voren. 

Ook benadrukken we bij bepaalde thema’s de verschillen in 

studieachtergrond. 

5.1 Procedure en materialen

De verschillende thema’s die aan bod komen in het nationale 

campusonderzoek van Qompas zijn zorgvuldig opgesteld door 

met verschillende partijen in gesprek te gaan. Wat zijn actuele 

thema’s op de arbeidsmarkt? Wat speelt er onder de huidige 

studenten en starters, en wat speelt er aan de andere kant op de 

arbeidsmarkt bij werkgevers uit verschillende sectoren? 

Qompas volgt al twintig jaar het gedrag rondom studie- en 

carrièrekeuze. We zijn voor dit onderzoek in gesprek gegaan met 

studenten en starters met uiteenlopende studieachtergronden. 

We richten ons op studenten en starters met een hbo- en wo-

studieachtergrond. 

Begin juli 2020 is een online enquête uitgestuurd naar een grote 

groep studenten en starters. Er zijn verschillende kanalen gebruikt 

om de doelgroep te bereiken: de Qompas-database, het netwerk 

van verschillende studentenverenigingen, Facebook, Instagram 

en LinkedIn. De enquête is na een looptijd van een maand 

gesloten. 

De enquête volledig invullen, nam acht tot negen minuten in 

beslag. Deelnemers die de enquête volledig afrondden, maakten 

kans op verschillende prijzen: Qompas heeft één reischeque ter 

waarde van 500 euro verloot onder de respondenten en tien 

bol.com-cadeaubonnen ter waarde van 25 euro. 
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