
Heb je vragen over ons onderzoek of wil je van 

gedachten wisselen over de wensen en behoeften 

van scholieren of studenten? 

Stuur een e-mail naar insights@qompas.nl

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag 
zonder bronvermelding gebruikt worden.
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Vrees jij dat je bij het kopen 
van een huis last zal krijgen 

van jouw studieschuld?

Heb je het gevoel dat er na het 
afstuderen genoeg werk te vinden is 

in jouw studieveld?

Ik weet precies hoe ik tijdens mijn 
studie relevante werkervaring op 

kan doen

Heb jij al een concreet idee 
van het werkgebied waar je 
na je studie aan de slag wilt?

Ik vind dat een stagiair(e) minimaal 
het minimumloon moet verdienen.

Wist je dat... 

... studenten vaak niet of 
maar een beetje weten hoe ze 
tijdens hun studie relevante 
werkervaring op kunnen doen. 

... studenten vaak het gevoel 
hebben dat er voldoende werk 
beschikbaar is in hun studieveld. 

... studenten vaak bang zijn 
dat ze bij het kopen van hun 
huis last gaan krijgen van hun 
studieschuld.

... de baan van de meeste 
werkzame starters aansluit op 
hun studieachtergrond.

... bijna 40% van de starters 
piekert over werk.

... driekwart van de studenten 
en starters het belangrijk vindt 
om een positieve impact te 
hebben op de maatschappij.

... een groot deel van de 
studenten en starters 
prestatiedruk ervaart.

... studenten vaak al een 
concreet idee hebben van het 
werkgebied waarin ze na hun 
studie aan de slag willen gaan.  

... studenten vaak vinden dat 
een stagiair(e) minimaal het 
minimumloon moet verdienen 
tijdens een stageperiode.

... ruim vier op de vijf 
studenten en starters zijn eigen 
prestaties vergelijkt met die 
van anderen.
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“Mijn baan sluit aan op mijn 
studieachtergrond.”

Wat willen studenten en starters 
bereiken in het leven?

Ervaren studenten en starters 
prestatiedruk?

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

weetjes over studenten 
en starters10
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