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Krapte op de arbeidsmarkt is nog altijd een hot topic: veel 

vacatures en te weinig mensen om deze vacatures te vullen. 

De werkloosheid is 3,6% en is daarmee terug op het niveau 

van voor de crisis1. Dit biedt unieke kansen voor de generatie 

jongeren die nu studeert en binnen nu en een aantal jaar de 

eerste stappen op de arbeidsmarkt zal zetten. 

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, 

events, traineeships en startfuncties vergemakkelijken we de 

stap van de collegebank naar de arbeidsmarkt.

Voor werkgevers 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 tweede 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 hun beeld van de arbeidsmarkt is door hun 

denkbeelden te vergelijken met de ervaringen van starters met 

maximaal drie jaar werkervaring. 

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? Wat is volgens studenten en starters de 

meerwaarde van het bezoeken van inhousedagen en voor 

hoeveel procent levert het bezoeken van een inhousedag 

uiteindelijk een baan op?

Solliciteren, onderhandelen en aan het werk!

Na het oriënteren en verdiepen door middel van inhousedagen en 

business courses, komt vanzelf de eerste sollicitatie om de hoek 

kijken. Hoe kijken studenten en starters aan tegen solliciteren? 

En als ze eenmaal een baan aangeboden krijgen, onderhandel 

je dan over je salaris of secundaire arbeidsvoorwaarden? Hoe 

zeker zijn ze over hun onderhandelingspositie en hun skills? Wat 

verwachten studenten lastig te vinden aan hun eerste baan en 

hoe ervaren werkzame starters dit?

Visie op wereld en werk

Naast het procesmatige deel van dit onderzoek: oriënteren, 

solliciteren en onderhandelen, verdiepen en uiteindelijk aan het 

werk gaan, verdiepen we ons ook in het beeld dat studenten en 

starters hebben van de wereld om zich heen. Vinden zij dat de 

Europese Unie bijdraagt aan werkgelegenheid en hoe pro-Europa 

zijn ze eigenlijk? Onder jongeren is klimaatverandering een ding: 

hoe veel zorgen maken ze zich over klimaatverandering en willen 

ze via hun werkgever bijdragen aan een beter klimaat? Kortom, 

wat kunnen werkgevers ondernemen om ook op maatschappelijk 

gebied interessant te zijn voor de komende generatie?

Wij zijn alle studenten en starters die hebben meegewerkt aan dit 

onderzoek dankbaar voor hun deelname. Hebt u vragen over dit 

onderzoek, laat het ons weten!

Loes Segers

Mirjam Bahlmann

Lars Noordman

Boris Eustatia

Qompas, augustus 2019

1 Centraal Bureau voor de Statistiek,  2019. https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2019/07/spanning-arbeidsmarkt-naar-nieuw-hoogtepunt
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2.1 Aantallen studenten en starters

De doelgroep van het Nationale Campusonderzoek omvat hbo- en 

wo-studenten en starters (maximaal drie jaar werkervaring). Het 

netto aantal respondenten is 3.114. Daarvan is 81% student en 19% 

starter.

Onder studenten vallen respondenten die bezig zijn met een hbo- 

of wo-opleiding. Daar vallen ook de respondenten onder die tijdelijk 

gestopt zijn met studeren en respondenten die hun opleiding nog 

aan het afronden zijn, maar inmiddels ook 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 2.461 79%

Student, tijdelijk gestopt met studeren 71 2%

Student en werkend 52 2%

Starter op zoek naar een baan 128 4%

Starter, <3 jaar werkervaring 402 13%

Totaal 3.114 100%

Tabel 1: Aantallen en percentages studenten en starters.

In het vervolg van het rapport wordt voor bepaalde vraagstukken 

onderscheid gemaakt tussen studenten en werkzoekende starters 

(niet werkzame groep) en werkzame starters. Onder de niet-

werkzame groep vallen studenten (al dan niet tijdelijk gestopt 

met studeren) en de starters op zoek naar een baan. Onder de 

werkzame groep vallen starters met minder dan 3 jaar werkervaring 

en studenten die inmiddels ook al werken.

81% 19%
Studenten Starters

(2.532 studenten) (582 studenten)
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Studenten en starters: verdeling hbo/wo

Het aantal vrouwelijke deelnemers (2.088) ligt hoger dan het 

aantal mannelijke deelnemers (998). Wanneer we opvallende en 

significante verschillen zien tussen de onderzoeksresultaten van 

mannen en vrouwen, zullen deze resultaten tegen elkaar worden 

uitgezet. 

Van het totale aantal respondenten dat gestart is met de online 

enquête, zijn de mensen die de enquête niet volledig hebben 

ingevuld, verwijderd. Daarnaast zijn de respondenten die niet 

binnen de doelgroep vielen niet meegenomen in de data-analyse. 

Onder de respondenten die niet relevant waren voor dit onderzoek 

vielen scholieren, mbo-studenten en -starters, niet-werkzame 

starters die niet op zoek zijn naar een baan en respondenten met 

meer dan drie jaar werkervaring. 

Het aandeel wo’ers is hoger onder de respondenten dan het aantal 

hbo’ers. Bijna driekwart (73%) van de respondenten die student zijn 

doet een wo-opleiding. Onder de starters is dit 62% (Figuur 1). 

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.  

Figuur 1: Aandeel hbo’ers en wo’ers onder studenten en starters.

Tabel 2: Opleidingsniveau van studenten. Hoogst afgeronde opleiding van starters. 

 Student Starter

 Aantal % Aantal %

Hbo-bachelor 670 27% 214 37%

Hbo-master 5 0% 4 1%

Wo-bachelor 1132 45% 38 7%

Wo-master 715 28% 325 56%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Starter

Student 73%

62%

27%

38%

Hbo Wo2.2 Hbo en wo

67%
Vrouw 

(2.088 vrouwen)

1%
Onbekend 

(28 personen)

32%
Man 

(998 mannen)
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Studiecategorisering
Studenten en starters

*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’.

Figuur 3: Studenten en starters: Studiecategorisering.

2.3 Studieachtergrond

In dit onderzoek zullen we bij verschillende vraagstukken een 

uitsplitsing maken 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 3. 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Piloot, kr�gsmacht en politie

Kunst, vormgeving, muziek en dans

Lerarenopleidingen

Talen, geschiedenis en cultuur

Life sciences, landbouw en natuurl�ke omgeving

Rechten en juridische opleidingen

Gezondheidszorg en sport

Technisch en exact

Sociaal, gedrag en maatschapp�

Economie, bedr�fskunde en management
25%
25%

16%
19%

17%
16%

14%
10%

10%
9%

9%
10%

4%
4%

2%
4%

2%
2%

0%
0%

Student Starter



10

2.4 Afstudeerjaar

Studenten
We hebben studenten gevraagd wanneer zij verwachten af te 

studeren. De resultaten zijn hiernaast weergegeven. Studenten die 

ook al een baan hebben, zijn hierin ook meegenomen, maar worden 

in het vervolg van het rapport gerekend als werkzame starter.

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

zijn hieronder weergegeven. 

32%
2019

19%
2019

38%
2020

36%
2018

10%
2022

15%
2016

5%
2023

(of later)

6%
2015

(of eerder)

23%
2021

24%
2017
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2.5 Geboortejaar

Figuur 4 geeft de verdeling naar geboortejaar weer van de 

respondentengroep. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen 

studenten en starters. Het gemiddelde geboortejaar van studenten 

is 1997, van starters 1994.

Verdeling naar geboortejaar
Studenten en starters

0%

5%

10%

15%

20%

25%

 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Studenten Starters

1%

5%

0%

2%

4%

12%

22%

21%

8%

12%

15%

17%

9%

17%

3%

18%

1%

15%

1%

5%

0%

10%

Figuur 4: Studenten en starters: Verdeling naar geboortejaar.
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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 en wo? Gebruikt de werkzame 

starter andere kanalen dan studenten en werkzoekende 

starters. Wanneer beginnen de studenten met zich 

oriënteren op de arbeidsmarkt en zien we opvallende 

verschillen in studieachtergrond?

Oriëntatie
3.1
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23%

13%

43%

69%

62%

76%

53%

53%

43%

19%

24%

10%

20%

20%

20%

9%

9%

11%

6%

17%

6%

23%

11%

5%

14%

11%

7%

9%

Hbo Wo
Figuur 5: Oriëntatiekanalen van studenten en werkzoekende starters.

3.1.1   Oriëntatiekanalen

Wat zijn veelgebruikte kanalen van studenten en 

starters om zich te oriënteren op de arbeidsmarkt?

Student en werkzoekende starter
Figuur 5 geeft een overzicht van oriëntatiekanalen die studenten en 

werkzoekende starters veel gebruiken. We zien zowel 

overeenkomsten als duidelijke verschillen in de gebruikte 

oriëntatiekanalen van hbo’ers en wo’ers.

LinkedIn is onder zowel hbo’ers als wo’ers het een veel 

gebruikt oriëntatiekanaal (hbo 68%, wo 70%).

Bijna de helft van de wo’ers (46%) oriënteert zich op 

werkgevers via bedrijvendagen. Onder hbo’ers is dit 

slechts 19%.

Wo’ers benutten vaker de carrièreservice van de 

onderwijsinstelling (23%) ten opzichte van hbo’ers (11%), 

al ligt dit percentage voor beide groepen relatief laag.

Vrienden, bekenden en studiegenoten zijn voor zowel 

hbo’ers als wo’ers belangrijk bij de oriëntatie op de 

arbeidsmarkt. Het imago van de werkgever speelt 

daarbij een belangrijke rol.

Welke oriëntatiekanalen gebruiken studenten en werkzoekende starters? 
Hbo versus wo
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LinkedIn 73%

65%

63%

61%

60%

59%

36%

35%

28%

27%

25%

22%

22%

21%

21%

18%

16%

15%

9%

8%

3%

Figuur 6: Oriëntatiekanalen van werkzame starters.

Werkzame starterWelke oriëntatiekanalen gebruiken werkzame starters?

Werkzame starter versus student/werkzoekende starter

Ook wanneer we de werkzame groep starters vergelijken met 

studenten en werkzoekende starters, zien we een aantal verschillen 

op het gebied van veelgebruikte oriëntatiekanalen (Figuur 6).

Er is een groot verschil te zien in het gebruik van 

vacaturewebsites en carrièreplatforms: 65% van 

de werkzame starters geeft aan zich via deze weg te 

oriënteren op de arbeidsmarkt. Dit percentage ligt 19 

procentpunt lager voor studenten en werkzoekende 

starters (46%). Ook uitzend- en detacheringbureaus 

zijn vaker gebruikt door werkzame starters. 

Websites van bedrijven zijn vaker ingezet door 

werkzame starters om zich te oriënteren (61% ten 

opzichte van 50% van studenten en werkzoekende 

starters).  

1 op de 5 werkzame starters gebruik(te) werving en 

selectiebureaus bij het oriënteren op de arbeidsmarkt, 

terwijl slechts 10% van de studenten en werkzoekende 

starters dit gebruikt als oriëntatiekanaal. Dit is mogelijk 

te verklaren doordat een deel van de studenten zich 

nog in een studiefase bevindt waarbij ze niet actief 

benaderd worden door dergelijke bureaus. 
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Student hbo
Student wo

Figuur 8: Startmoment oriëntatie op de arbeidsmarkt van studenten uitgesplitst in hbo versus wo.

Figuur 7: Startmoment oriëntatie op de arbeidsmarkt van studenten.

3.1.2 Startmoment oriëntatie

Wanneer beginnen studenten met oriënteren op de 

arbeidsmarkt? 

Van de studenten begint 65% twee jaar of zelfs eerder met 

oriënteren op de arbeidsmarkt (Figuur 7). 

Hbo versus wo

Wo’ers beginnen eerder met oriënteren op arbeidsmarkt dan 

hbo’ers. 40% van de wo’ers begint 3 jaar of eerder met oriënteren. 

Bij hbo’ers is dit 36%. De verschillen tussen de hbo- en wo-student 

zijn weergeven in Figuur 8.

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

Wanneer beginnen hbo- en wo-studenten met oriënteren?
hbo versus wo
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Figuur 9: Startmoment oriëntatie op de arbeidsmarkt van studenten uitgesplitst in studierichting

Verschil in studiegebied

Het blijkt dat het startmoment van oriëntatie verschilt tussen 

studenten met een verschillende studieachtergrond. Figuur 9 laat 

voor verschillende studiegebieden zien wanneer die studenten 

gemiddeld beginnen met oriënteren op de arbeidsmarkt. 

Zo zien we bijvoorbeeld dat studenten met een achtergrond 

Gezondheidszorg en sport twee jaar of zelfs langer van tevoren 

beginnen met oriënteren, net als studenten met een juridische 

achtergrond of een studieachtergrond in Life Sciences. Studenten 

met een achtergrond Sociaal, gedrag en maatschappij starten wat 

later met het oriëntatieproces.  

Wanneer de student begint met oriënteren
Verschil in studiegebieden

Studenten met 
een achtergrond in 
sociaal, gedrag en 

maatschappij beginnen 
relatief laat   

met oriënteren
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LinkedIn

Mensen met een studieachtergrond in de gezondheidszorg en sport 

oriënteren zich significant minder vaak via LinkedIn: slechts 45% geeft 

aan zich te oriënteren via dit kanaal. Dit is mogelijk te verklaren doordat 

vacatures in de zorg relatief minder vaak op LinkedIn verschijnen.

Inhousedagen

Inhousedagen worden het meest gebruikt door studenten en starters 

met een juridische studieachtergrond (40%). Het aanbod aan 

inhousedagen bij juridische bedrijven is groot: op deze manier proberen 

werkgevers studenten al in een vroeg stadium aan zich te binden. 

Verschillen in studiegebieden

Waar zien we verschillen in de meest gebruikte 

oriëntatiekanalen tussen studenten en starters met 

verschillende studieachtergronden?

Hier kijken we naar studenten en werkzoekende starters. 

De volgende zeven studierichtingen worden uitgesplitst:

Economie, bedrijfskunde en management

Gezondheidszorg en sport

Rechten en juridische opleidingen

Sociaal, gedrag en maatschappij

Technisch en exact

Life sciences, landbouw en natuurlijke omgeving

Overig
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Bedrijvendagen en carrièredagen

Technische studenten maken veel gebruik van bedrijven- en carrièredagen 

(58%), net als studenten met een juridische studieachtergrond (52%). Het 

aanbod van carrièredagen toegespitst op de technische of juridische 

sector is relatief hoog.

Studievereniging 

Ruim de helft (54%) van de studenten en werkzoekende starters met 

een juridische studieachtergrond gebruikt de studievereniging bij het 

oriënteren.  Dit is mogelijk te verklaren door actievere studieverenigingen 

bij juridische opleidingen. 

Bedrijfspresentaties op onderwijsinstelling

Technische studenten en starters en mensen met een studieachtergrond 

in Life Sciences maken relatief veel gebruik van bedrijfspresentaties die 

op hun onderwijsinstelling gegeven worden. 



Naar mate het moment van solliciteren dichterbij komt, 

moeten studenten of werkzame starters bepaalde hobbels 

nemen. Denk hierbij aan het opstellen van een cv of het 

schrijven van een motivatiebrief. Hebben ze moeite met het 

opstellen van een cv? Denken studenten dat de nadruk voor 

werkgevers meer ligt op een motivatiebrief of op hun cv? 

Hoe vinden ze het om te solliciteren door middel van een 

video-cv? In dit hoofdstuk zoomen we in op actuele thema’s 

rondom het sollicitatieproces. 

Solliciteren
3.2
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Hbo Wo

36% 47%

WO

HBO

50%
60%

44% van de studenten en werkzoekende starters geeft aan moeite 

te hebben met het opstellen van hun cv. Wo’ers hebben hier vaker 

moeite mee dan hbo’ers (Figuur 10). Een mogelijke verklaring 

hiervoor is dat hbo’ers vaak meer praktijkervaring hebben 

opgedaan door verplichte stages binnen het curriculum van een 

hbo-opleiding, waardoor ze zelfverzekerder zijn over de relevante 

werkervaring op hun cv. 

3.2.1 Moeite met cv opstellen

Moeite met opstellen van cv

Figuur 10: Moeite met opstellen van cv, hbo versus wo.

3.2.2 Cv of motivatiebrief?

Wat vinden werkgevers belangrijker: motivatiebrief of cv? We 

vroegen het aan studenten en werkzoekende starters.

53% denkt dat werkgevers de motivatiebrief belangrijker vinden.

Hbo’ers blijken stelliger dan wo’ers: 6 op de 10 hbo’ers denken dat 

de motivatiebrief belangrijker is dan het cv. Voor wo’ers is dit 50% 

(Figuur 11). Werkzame starters kregen dezelfde stelling voorgelegd, 

maar daaruit blijkt dat hun perceptie niet significant verschilt van 

studenten en werkzoekende starters. 

Ik denk dat werkgevers mijn motivatiebrief 
belangrijker vinden dan mijn cv

Figuur 11: Percentage studenten en werkzoekende starters dat denkt dat  

werkgevers hun motivatiebrief belangrijker vinden dan hun cv, hbo versus wo.
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“Ik denk dat werkgevers mijn motivatiebrief belangrijker vinden dan mijn cv”
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Figuur 12: Percentage studenten en werkzoekende starters dat denkt dat werkgevers de motivatiebrief belangrijker 

vinden dan het cv.

Er zijn duidelijke verschillen te zien in studiegebieden. Zo zien 

we dat studenten en werkzoekende starters met een juridische 

achtergrond significant minder vaak denken dat werkgevers de 

motivatiebrief belangrijker vinden dan het cv (Figuur 12). Dit is 

mogelijk te verklaren doordat in deze sector nevenactiviteiten op je 

cv zeer belangrijk zijn.

Juridische en 
werkzoekende starters 

denken minder vaak 
dat de motivatiebrief 

belangrijker is dan 
het cv
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Figuur 13: Percentage studenten en werkzoekende starters dat het leuk lijkt om te solliciterend.m.v. een video-cv, 

uitgesplitst in geboortejaar.

3.2.3 Video-cv solliciteren

Het komt steeds vaker voor dat het maken van video een vereiste 

in de eerste stap van het sollicitatieproces bij een werkgever. Maar 

wat blijkt: slechts 15% van de studenten en starters geeft aan het 

leuk te vinden om te solliciteren door middel van een video-cv. Wél 

zien we dat de populariteit van een video-cv toeneemt onder de 

jongste respondenten (Figuur 13). Van de huidige negentienjarigen 

vindt 1 op de 5 het leuk om te solliciteren via een video-cv.

“Het lijkt me leuk om te solliciteren door middel van een video-cv”

Slechts 15% van de studenten en starters 
vindt het leuk om te solliciteren door 
middel van een video-cv.
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3.2.4 Stress voor zoektocht naar een baan

66% van de studenten en werkzoekende starters geeft aan in 

zekere mate stress te ervaren bij het idee dat ze op zoek moeten 

naar een baan. Vrouwen ervaren significant meer stress (72%) dan 

mannen (53%). 

We zien een toename in stress ten opzichte van vorig jaar: in 2018 

gaf 47% van de mannen aan stress te ervaren bij het idee op zoek 

te moeten naar een baan. Bij vrouwen was dit 65%. Een mogelijke 

verklaring hiervoor is de prestatiedruk die studenten steeds meer 

lijken te voelen.

66% van de 
werkstudenten 

ervaart stress bij het 
idee op zoek te 
moeten naar 

een baan



25

72%

65%

53%

47%

Van de vrouwen

Van de vrouwen

Van de mannen

Van de mannen

in 2019

in 2018



26

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

Oneens

Neutraal

Eens 40%

40%

20%

40% vindt dat de 
eerste stap in de 

sollicitatieprocedure 
altijd anoniem 

moet zijn

Vaak wordt anoniem solliciteren als oplossing gezien voor 

discriminatie op de arbeidsmarkt, om zo iedere kandidaat gelijke 

kansen te bieden. Maar hoe denken studenten en starters over 

anoniem solliciteren? 

De meningen zijn verdeeld (Figuur 14). 40% vindt dat de eerste stap 

in de sollicitatieprocedure altijd anoniem moet zijn. Tegelijkertijd is 

40% het daarmee oneens.

3.2.5 Anoniem solliciteren

“Ik vind dat de eerste stap in de solliciatieprocedure 
altijd anoniem moet zijn”

Figuur 14: Respons van studenten en starters op de stelling ‘Ik vind dat de eerste stap in de 

sollicitatieprocedure altijd anoniem moet zijn’.
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Eerste stap in de sollicitatieprocedure moet altijd anoniem zijn

Figuur 15: Percentage studenten/starters dat het eens is met de stelling ‘Ik vind dat de eerste stap in de sollicitatieprocedure altijd 

anoniem moet zijn’, uitgesplitst in geboortejaar.
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We zien dat relatief jongere studenten en starters vaker vinden dat 

de eerste stap in de sollicitatieprocedure altijd anoniem moet zijn 

(Figuur 15). Studenten en starters uit 1993/1994 vinden het minst vaak 

dat je anoniem moet kunnen solliciteren. We zien dit percentage 

tot het geboortejaar 1999 significant toenemen tot 52%. Studenten 

uit het jaar 2000 geven dan weer minder vaak aan het eens te zijn 

met deze stelling (44%): deze groep is echter nog vrij jong en het 

sollicitatieproces is voor hen dan ook een ‘ver-van-hun-bed-show’. 

» Hbo versus wo

 Wo’ers vinden vaker dat de eerste stap van de sollicitatie anoniem  

 moet zijn (42%) dan hbo’ers (27%). 

» Student versus starter

 Studenten vinden vaker de eerste sollicitatiestap anoniem moet  

 zijn (41%) dan starters (35%).

» Man versus vrouw

 Mannen zijn minder enthousiast over anoniem solliciteren (35%)  

 dan vrouwen (42%). 

» Sociaaleconomische status

 Er is geen verband tussen sociaaleconomische status en de   

 mening van studenten en starters over anoniem solliciteren. 



Een inhousedag biedt studenten en starters de kans om 

een bedrijf beter te leren kennen: hoe is de sfeer binnen een 

bedrijf en wat zijn de mogelijkheden qua traineeships en 

startfuncties? Voor werkgevers biedt een inhousedag de 

mogelijkheid om in een vroeg stadium contact te leggen met 

potentiële werknemers. 

In dit hoofdstuk wordt gekeken welk percentage van 

de studenten en starters wel eens deelneemt aan een 

inhousedag, en hoe groot het aandeel is dat interesse heeft 

om in de toekomst naar een inhousedag te gaan. Wat is voor 

de studenten en starters de meerwaarde van het bezoeken 

van een inhousedag, en wat levert het bezoeken van een 

inhousedag op?

Inhousedagen 
3.3
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26%
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29%
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Wie bezoeken inhousedagen?

Figuur 16: Studenten en werkzoekende starter, (Potentiële) deelname aan een 

inhousedag, hbo versus wo.

1 op de 5 studenten en werkzoekende starters heeft wel eens een 

inhousedag bezocht. 35% zegt nog geen inhousedag te hebben 

bezocht, maar wel interesse te hebben om dit in de toekomst te gaan 

doen. 

Wo’ers gaan vaker naar inhousedagen dan hbo’ers (Figuur 16). Terwijl 

ruim een kwart van de wo’ers al eens een inhousedag heeft bezocht, 

is dit onder hbo’ers slechts 8%. Toch is er zeker wel interesse onder 

hbo’ers om naar een inhousedag te gaan: 29% geeft aan in toekomst 

een inhousedag te willen bezoeken. Onder wo’ers is dit 38%. 

3.3.1 Wie bezoeken inhousedagen?

1 op de 5 
studenten en 

werkzoekende starters 
heeft wel eens een 

inhousedag bezocht
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Ik heb nog geen inhousedag bezocht, maar wil dat wel gaan doen

We zien duidelijke verschillen in (potentiële) deelname aan een 

inhousedag tussen verschillende studiegebieden (Figuur 17). Zo is de 

animo het hoogst onder studenten en werkzoekende starters met 

een juridische achtergrond: 39% heeft wel eens een inhousedag 

bezocht, 38% wil in de toekomst een inhousedag bezoeken. 

Onder studenten en starters met de achtergrond Gezondheidszorg 

en sport heeft maar een klein deel ooit een inhousedag bezocht 

(5%) en is het aandeel dat in de toekomst een inhousedag wil 

bezoeken, relatief laag (25%). Deze aanzienlijke verschillen tussen 

studierichtingen zijn voornamelijk te verklaren door het variërende 

aanbod van inhousedagen in de verschillende sectoren. 

Figuur 17: Studenten en werkzoekende starters, (potentiële) deelname aan een inhousedag, interesse uitgesplitst in studiegebied.

(Potentiële) deelname aan een inhousedag per studiegebied

Opvallend is, dat onder de respondenten met een achtergrond in 

Life sciences, landbouw en natuurlijke omgeving weinig inhouse

dagen worden bezocht (6%) maar dat er wel veel interesse is om in 

de toekomst een inhousedag te bezoeken (44%). 
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»
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79% 

76% 

51% 

48% 

28% 

79% van de 
studenten en 

werkzoekende 
starters bezoekt een 

inhousedag om te 
ondervinden of de 

werkgever bij 
ze past

Ondervinden of een werkgever bij je past, is voor studenten en 

werkzoekende starters de belangrijkste reden om deel te nemen 

aan inhousedagen (79%) (Figuur 18). Ook willen ze een beeld krijgen 

van de mogelijkheden van traineeships en startfuncties (76%). We 

zien geen opvallende verschillen tussen respondenten die al eens 

een inhousedag hebben bezocht en respondenten die nog een 

inhousedag willen gaan bezoeken.

Wat is volgens studenten en werkzoekende starters 

de meerwaarde van een inhousedag? 

3.3.2 Meerwaarde van een inhousedag

Figuur 18: Meerwaarde van een inhousedag voor studenten en werkzoekende starters.

Meerwaarde van een inhousedag 



32

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

67%
81% 

73%
77% 

57% 
50%

48% 
47% 

28% 
28% 

Hbo Wo

Wel zijn er duidelijke verschillen te zien tussen wat hbo’ers zien als 

meerwaarde van een inhousedag ten opzichte van wo’ers (Figuur 19). 

Zo vinden wo’ers  het ondervinden of de werkgever bij ze past 

significant belangrijker (81%) dan hbo’ers (67%). Daarentegen is 

netwerken een belangrijkere drijfveer om naar een inhousedag te 

gaan voor hbo’ers (57%) dan voor wo’ers (50%).

Figuur 19: Meerwaarde van een inhousedag voor studenten en werkzoekende starters:

hbo versus wo.

Meerwaarde van een inhousedag 
hbo versus wo
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Een inhousedag is een mooie kans om een werkgever beter te leren 

kennen. Wanneer de student of starter een positief beeld heeft van 

een werkgever, kan een inhousedag deuren openen voor een nieuw 

contactmoment, een sollicitatie en wellicht een baan. 

We vroegen studenten en starters die deelnamen aan een inhousedag, 

wat deze inhousedag daadwerkelijk voor hen heeft opgeleverd. 

De resultaten zijn weergeven in Figuur 20, uitgesplitst in werkzame 

starters en studenten/werkzoekende starters.

We zien dat voor een aanzienlijk deel van de deelnemers aan een 

inhousedag hun bezoek heeft geleid tot een nieuw contactmoment 

(24% van de werkzame starters, 35% van de studenten/werkzoekende 

starters). Voor 25% van de werkzame starters heeft een inhousedag 

geleid tot een sollicitatie en 10% heeft een baan gevonden door een 

inhousedag.

Figuur 19: Meerwaarde van een inhousedag voor studenten en werkzoekende starters:

hbo versus wo.

Figuur 20: Studenten/starters die deelnamen aan een inhousedag: ‘’Een inhousedag heeft 

voor mij geleid tot..’’, uitgesplitst in werkzame starters en studenten/werkzoekende starters.

10% van de starters 
kreeg een baan door 
het bezoeken van een 

inhousedag    

3.3.3 Wat levert het eigenlijk op?

Wat een inhousedag oplevert 
Niet werkzaam versus werkzaam



Uitdagingen bij 
de eerste baan 

3.4

Wanneer studenten na het afstuderen de arbeidsmarkt 

betreden weten ze vaak nog niet zo goed wat hun te 

wachten staat. Wat zullen de uitdagingen zijn bij een eerste 

baan? Studenten ervaren steeds meer prestatiedruk in hun 

studietijd, maar zien we dit ook terug bij starters die aan hun 

eerste baan beginnen? In dit hoofdstuk kijken we naar de 

barrières die de student denkt te ervaren bij de eerste baan, 

en kijken we naar wat werkende starters daadwerkelijk 

ervaren. 
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Uitdagingen bij de eerste baan 
Niet werkzaam versus werkzaam
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Figuur 21: Uitdagingen bij de eerste baan, verschillen tussen niet werkzaam (studenten en werkzoekende starters) en werkzaam 

(werkzame starters).

Studenten en werkzoekende starters kregen de vraag waar zij 

moeite mee denken te hebben bij hun eerste baan. We vroegen 

werkzame starters wat zij daadwerkelijk moeilijk vonden bij hun 

eerste baan. Figuur 21 laat de verschillen zien. 

Opvallend is dat bijna de helft van de studenten en werkzoekende 

starters (47%) denkt dat ze moeite hebben met prestatiedruk. Een 

veel kleiner deel van de werkzame starters (35%) bleek daadwerkelijk 

moeite te hebben met de prestatiedruk van hun eerste baan. 

3.4.1 Niet werkzaam versus werkzaam
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Bijna de helft van de werkzame starters had moeite met het 

aangeven van hun grenzen bij hun eerste baan (47%). Ook geeft 

47% aan dat balans tussen werk en privé moeilijk is. Opvallend is 

dat onder de niet werkzame groep (studenten en werkzoekende 

starters) een significant minder groot aandeel denkt dat ze moeite 

hebben met het aangeven van hun grenzen (38%) of balans tussen 

werk en privé (37%). Dit betekent dat de verwachting van studenten 

en werkzoekende starters niet overeenkomt met de realiteit en dat 

de realiteit voor werkzoekenden nog wel eens kan tegenvallen.

Bijna de helft 
van de werkzame 

starters had moeite 
met het aangeven 

van hun grenzen 
bij hun eerste baan 

(47%) 



37

Uitdagingen bij eerste baan
hbo versus wo

Figuur 22: Werkzame starters: uitdagingen bij eerste baan. Verschillen tussen hbo en wo.

Figuur 22 laat zien wat werkzame starters moeilijk vonden bij hun 

eerste baan en daarbij de verschillen tussen hbo en wo.

Hbo’ers hebben meer moeite met prestatiedruk

Prestatiedruk bleek voor 40% van de hbo werkzame starters een 

uitdaging bij hun eerste baan. Onder wo’ers was dit slechts 32%. Dit 

verschil is moeilijk te verklaren: omdat hbo’ers over het algemeen 

meer praktijkervaring op doen tijdens hun studie, ligt het meer in de 

lijn der verwachting dat hbo’ers beter weten wat hun te wachten 

staat.

Commercialiteit een grotere uitdaging voor wo’ers

18% van de werkzame wo’ers gaf aan dat ze bij hun eerste baan 

moeite hadden met commercialiteit. Onder hbo’ers was dit slechts 

11%. Dit is mogelijk te verklaren doordat hbo-opleidingen meer 

praktijkgericht zijn: hbo’ers doen tijdens hun studie al meer ervaring 

op in het bedrijfsleven door middel van stages en komen daarbij dus 

al meer in aanraking met commercialiteit. Wo-studies zijn over het 

algemeen veel theoretischer ingestoken, waardoor wo’ers mogelijk 

dat stukje praktijkervaring op het gebied van commercialiteit 

missen. 

3.4.2 Hbo versus wo
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Figuur 23: Het verschil tussen mannen en vrouwen voor zowel de niet werkzame groep (studenten en 

werkzoekende starters) als de werkzame groep.
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Op het gebied van prestatiedruk, aangeven van je grenzen en 

stressniveau zien we aanzienlijke verschillen tussen mannen 

en vrouwen. Figuur 23 laat de verschillen tussen mannen en 

vrouwen zien voor zowel de niet werkzame groep (studenten en 

werkzoekende starters) als de werkzame groep.

3.4.3 Vrouwen ervaren meer prestatiedruk

Prestatiedruk
man versus vrouw

Aangeven van mijn grenzen
man versus vrouw

Uitdagingen bij eerste baan:
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Prestatiedruk

Onder studenten en werkzame starters denken vrouwen vaker 

moeite te hebben met prestatiedruk dan mannen (52% van 

de vrouwen t.o.v. 35% van de mannen). 38% van de vrouwelijke 

werkzame starters heeft daadwerkelijk moeite met prestatiedruk. 

Bij werkzame mannen is dit 28%.

Grenzen

Een ruime meerderheid van de vrouwelijke werkzame starters 

(52%) geeft aan dat ze moeite hebben met het aangeven van hun 

grenzen. Dit aandeel is onder werkzame mannen significant lager 

(34%). Opvallend is dat het verschil tussen de niet werkzame en 

werkzame groep aanzienlijk groter is bij vrouwen dan bij mannen. 

Vrouwelijke werkzame starters hebben vaker daadwerkelijk moeite 

met het aangeven van hun grenzen (52%) dan dat vrouwelijke 

studenten en werkzoekende starters denken te hebben (42%). 

Het verschil tussen mannelijke werkzame starters en mannelijke 

studenten en werkzoekende starters is klein (34% t.o.v. 31%). 

Werk en privé

Werkzame mannen hebben vaker moeite met de balans tussen 

werk en privé (53%) dan werkzame vrouwen (45%). Onder de niet 

werkzame groep liggen deze percentages lager, maar zien we ook 

dat mannelijke studenten en werkzoekende starters vaker denken 

moeite te hebben met de balans tussen werk en privé (40%) dan de 

vrouwen (35%). 



Hoera! Als starter heb je zojuist je eerste baan in de pocket, maar dan 

dient de volgende uitdaging zich al aan. Gaan starters onderhandelen 

over hun salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden? Hoe normaal 

is het eigenlijk om te onderhandelen en hoeveel procent van de 

studenten weet hoe je het onderhandelen moet aanpakken?

3.5  
Onderhandelen 
met je werkgever
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De helft van de studenten en werkzoekende starters is van 

plan om te onderhandelen over het salaris of de secundaire 

arbeidsvoorwaarden (Figuur 24). In realiteit zien we dat 45% van de 

starters met een baan uiteindelijk onderhandeld heeft. Het plan om 

te onderhandelen wordt blijkbaar niet altijd uitgevoerd. 

3.5.1. Plan en uitvoering

Student en werkzoekende starter: ‘’Ik ga zeker onderhandelen’’
Werkzame starter: ‘’Ik heb onderhandeld’’

Figuur 24: Verschillen tussen studenten/werkzoekende starters en starters met een 

baan over het onderhandelen over salaris en/of secundaire arbeidsvoorwaarden.

50% 
van de studenten en werkzoekende 
starters gaat zeker onderhandelen 

45% 
van de werkzame starters  

heeft onderhandeld
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Er blijkt een verschil te zijn tussen hbo’ers en wo’ers: hbo’ers 

zijn vaker van plan om te onderhandelen over het salaris en de 

secundaire arbeidsvoorwaarden dan wo’ers. Ook in realisatie zien 

we dit terug: hbo’ers onderhandelen daadwerkelijk vaker. Maar 

vinden hbo’ers dan ook dat hun onderhandelingspositie beter is? 

41% van de hbo-studenten en werkzoekende starters denkt een 

goede onderhandelingspositie te hebben. Onder wo’ers is dit 36%. 

Dit verschil is echter niet significant. Wel zijn wo’ers pessimistischer 

over hun onderhandelingsskills: 66% geeft aan niet te weten hoe 

ze het onderhandelingsproces moeten aanpakken. Bij hbo’ers is 

dit 58% (Figuur 25). Over het algemeen kunnen we zeggen dat een 

groot gedeelte van de studenten en werkzoekende starters niet 

goed weet hoe je een onderhandelingstraject aanpakt. 

3.5.2. Hbo’ers zijn daadkrachtiger

“Ik weet goed hoe ik het onderhandelen moet aanpakken”

Figuur 25: Percentage studenten en werkzoekende starters dat weet hoe 

ze het onderhandelen moeten aanpakken, uitgesplitst in hbo en wo.
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Hoe zit het met de verschillen tussen mannen en vrouwen? 

Mannen blijken vaker van plan te zijn om te onderhandelen (64%) 

dan vrouwen (43%) (Figuur 26). Maar hoeveel onderhandelen ze 

daadwerkelijk?

3.5.3. Vrouwen houden woord

‘’Ik ga zeker onderhandelen’’

Figuur 26: Percentage studenten en werkzoekende starters dat van plan is om te onderhandelen 

over salaris en/of secundaire arbeidsvoorwaarden, uitgesplitst in mannen en vrouwen.

Mannen zijn vaker 
van plan om te 

onderhandelen dan 
vrouwen    
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Uiteindelijk onderhandelt minder dan de helft (48%) van de 

mannen over het salaris en de secundaire arbeidsvoorwaarden 

(Figuur 27). Wel opvallend is, dat 43% van de vrouwen van plan 

is om te onderhandelen en dat uiteindelijk precies 43% van de 

vrouwen daadwerkelijk de onderhandeling aangaat. Vrouwen 

onderhandelen significant minder vaak dan mannen, maar als ze 

van plan zijn om te onderhandelen, dan lijken vrouwen zich daar wel 

aan te houden. 

‘’Ik heb onderhandeld’’

Figuur 27: : Percentage starters dat onderhandeld heeft over het salaris en/of 

de secundaire arbeidvoorwaarden, uitgesplitst in mannen en vrouwen.
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Mannen denken twee keer zo vaak dat ze weten hoe ze het 

onderhandelen moeten aanpakken: 37% van de mannen denkt 

te weten hoe het moet, tegenover slechts 18% van de vrouwen 

(Figuur 28). Vrouwen blijken een stuk onzekerder te zijn over hun 

onderhandelingsskills. Mogelijk verklaart dit waarom mannen vaker 

van plan zijn om te onderhandelen dan vrouwen.

Over het geheel kunnen we stellen dat studenten en werkzoekende 

starters nauwelijks een idee hebben over hoe ze het onderhandelen 

moeten aanpakken: slechts 24% denkt positief over zijn eigen 

onderhandelingsskills.

Ik weet goed hoe ik het onderhandelen moet aanpakken

Figuur 28: Percentage studenten en werkzoekende starters dat weet hoe ze 

het onderhandelen moeten aanpakken, uitgesplitst in mannen en vrouwen.

Slechts 24% weet 
hoe je het 

onderhandelen 
moet aanpakken.
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Wanneer een vrouw onderhandelt met haar werkgever, 
heeft zij minder slagingskans dan een man. 

Hoe zit het eigenlijk met gelijke kansen als het gaat om de 

uitkomst van de onderhandelingen? 42% denkt dat wanneer 

vrouwen onderhandelen met hun toekomstige werkgever, zij 

minder slagingskans hebben dan wanneer een man met diezelfde 

werkgever zou onderhandelen. 

Dit relatief hoge percentage wordt voornamelijk verklaard door 

het beeld dat vrouwen hebben: 51% van de vrouwen denkt namelijk 

dat vrouwen minder kans van slagen hebben. Minder dan een kwart 

(24%) van de mannen denkt dat vrouwen minder slagingskans 

hebben dan mannen. 

Hbo’ers zijn positiever over de gelijke kansen van mannen en 

vrouwen: 36% is van mening dat vrouwen minder kans van slagen 

hebben, tegenover 45% van de wo’ers (Figuur 29). 

3.5.4. Gelijke kansen?

Figuur 29: Mening van studenten en starters over de onderhandelingskansen 

van vrouwen ten opzichte van mannen, uitgesplitst in mannen en vrouwen.
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Studenten en werkzoekende starters met een economische/

bedrijfskundige studie zijn het vaakst van plan om te 

onderhandelen, gevolgd (Figuur 30) door studenten met een 

technische opleiding. Tussen de overige domeinen zijn weinig 

verschillen. Maar hoe verklaren we dit?

3.5.5. Economische studie = onderhandelen?

Onderhandelen over startsalaris en/of secundaire arbeidsvoorwaarden per studieachtergrond
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Economie, bedr�fskunde en 
management

45%

45%

59%

41%

43%
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61%

Figuur 30: Percentages studenten en werkzoekende starters die van plan zijn om te onderhandelen over het startsalaris en/of secundaire 

arbeidsvoorwaarden, uitgesplitst per studieachtergrond.
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Technische studenten en studenten met een economische/

bedrijfskundige studie denken een stuk positiever over hun 

onderhandelingspositie (Figuur 31). Vooral de laatste groep denkt 

vaker dat ze goed weten hoe ze het onderhandelen moeten 

aanpakken (35%). Technische studenten en werkzoekende starters 

vertrouwen meer op hun goede onderhandelingspositie dan op hun 

skills: slechts 21% denkt goed te weten hoe je het onderhandelen 

moet aanpakken (Figuur 32), terwijl 54% denkt een goede 

onderhandelingspositie te hebben.

Onderhandelingspositie per studieachtergrond
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33%

32%
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25%

29%
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Figuur 31: Percentages studenten en werkzoekende starters die denken dat zij een goede onderhandelingspositie hebben, 

uitgesplitst in studieachtergrond.
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Skills om te onderhandelen
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Figuur 32: Percentages studenten en werkzoekende starters die denken dat zij goed weten hoe ze het onderhandelen moeten 

aanpakken, uitgesplitst in studieachtergrond.



De student staat voor een lastige opgave wanneer de 

masterkeuze dichterbij komt. Een belangrijke keuze, 

die door het grote aanbod van masteropleidingen niet 

gemakkelijk te maken. Dat je bepaalde masters aan 

verschillende onderwijsinstellingen kunt doen, maakt 

de keuze nog wat moeilijker. Wat is voor de student van 

belang bij het keuzeproces? Is baankans een belangrijk 

motief bij de keuze voor een master? 

3.6
Masterkeuze
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7 van de 10 studenten en starters (71%) denken dat het in hun 

vakgebied makkelijker is om een baan te vinden wanneer je een 

master hebt afgerond. Niet geheel verrassend is dat dit aandeel 

significant groter is onder wo’ers (85%) dan onder hbo’ers (41%). 

Hbo-bachelor opleidingen worden zo ingericht dat je na het 

afronden van de bachelor klaar bent om de arbeidsmarkt te 

betreden. Dit is minder het geval voor wo-bachelor opleidingen: 

wo-opleidingen worden zodanig ingericht dat het vanzelfsprekend 

is om na je bachelor nog een master te gaan volgen. 

We zien duidelijke verschillen in studieachtergrond: Figuur 33 laat 

voor verschillende studiegebieden zien in hoeverre studenten en 

starters met een hbo- of wo-achtergrond denken dat je makkelijker 

een baan vindt met een afgeronde master in hun vakgebied. 

Studenten en starters uit de juridische sector geven significant 

vaker aan dat je met een master makkelijker een baan vindt (84%).

3.6.1 Makkelijker een baan met een master?

Figuur 33: Studenten en starters (hbo en wo) die denken dat je makkelijker een baan vindt 

in hun vakgebied wanneer een master hebt afgerond, uitgesplitst in studiegebieden.

Studenten en starters die denken dat je makkelijker een baan 
vindt in hun vakgebied wanneer je een master hebt afgerond

Uitgesplist in studierichting
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Opvallend is, dat studenten en werkzoekende starters vaker denken 

dat het afronden van een master hun baankansen vergroot (76%) 

ten opzichte van werkzame starters (55%) (Figuur 34). Dit is mogelijk 

te verklaren doordat werkzame starters al een tijdje ervaring op 

hebben kunnen doen in het werkveld.

Figuur 34: Studenten en starters (hbo en wo) die denken dat je makkelijker een baan vindt 

in je vakgebied wanneer je een master hebt afgerond: niet werkzaam versus werkzaam.

Studenten en starters die denken dat je makkelijker een baan 
vindt in hun vakgebied wanneer je een master hebt afgerond

Niet werkzaam versus werkzaam
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Baankans speelt een belangrijke rol bij de masterkeuze van de 

student. 7 op de 10 van de wo-bachelor studenten (71%) geeft aan 

dat baankans een rol speelt bij hun masterkeuze. We zien geen 

significant verschil bij hbo-bachelor studenten (Figuur 35).

Baankans speelt een belangrijke rol bij de masterkeuze 
hbo versus wo
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Figuur 35: Baankans speelt een belangrijke rol bij de masterkeuze: hbo versus wo.

Baankans speelt een 
belangrijke rol bij de 

masterkeuze van 
studenten
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Figuur 36 : Reistijd speelt een rol bij de keuze voor locatie van de masteropleiding: 

hbo versus wo

Reistijd speelt voornamelijk voor hbo-bachelor studenten een 

belangrijke rol bij de keuze voor de locatie van hun master (Figuur 36): 

70% geeft aan bij hun masterkeuze rekening te houden met reistijd. 

Bij wo-studenten is reistijd minder van belang (54%). Dit is mogelijk 

te verklaren doordat wo’ers tijdens hun bachelor vaker verder van 

huis studeren dan hbo-bachelor studenten, waardoor wo-studenten 

minder een barrière qua reistijd zullen voelen bij de keuze voor de 

locatie van hun master.  

3.6.3 Reistijd
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Duurzaamheid is een ‘hot topic’ onder studenten en 

starters. In hoeverre speelt dit een rol bij hun blik op de 

arbeidsmarkt en bepaalde keuzes de ze maken? Zien 

we een verschil in visie tussen deze generatie Y en de 

upcoming generatie Z? In hoeverre voelen studenten van 

nu zich betrokken bij de nationale en Europese politiek, en 

hoe vertaalt dat zich naar ervaringen op de werkvloer? In 

dit hoofdstuk lichten we enkele maatschappelijke thema’s 

uit met daarbij horende visie van de studenten en starters. 

3.7  
Visie op wereld 
en werk
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Studenten en starters vinden het belangrijk dat hun toekomstige 

werkgever zich bezighoudt met duurzaamheid (Qompas 

Campusonderzoek 2018). Op welke vlakken kan de werkgever 

zorgen voor verduurzaming op de werkvloer? En in hoeverre 

maken studenten en starters van nu zich daadwerkelijk zorgen om 

klimaatverandering?

3.7.1 Duurzame werkgever 

Vegetarische lunch

Onder de studenten en starters zegt 7% bewust helemaal geen 

vlees te eten. Als hun (toekomstige) werkgever een vegetarische 

lunch aanbiedt, geeft onder de niet-vegetariërs ruim driekwart 

(79%) aan minder vlees te eten.

Deel van je salaris inleveren voor verduurzaming op de werkvloer?

We vroegen studenten en starters in hoeverre ze bereid zouden 

zijn om een deel van hun salaris in te leveren zodat hun werkgever 

duurzamer kan zijn. Denk hiervoor bijvoorbeeld aan zonnepanelen 

op het dak van het kantoor of recyclebare koffiebekers. 

Studenten en starters geven aan gemiddeld 5% van hun brutosalaris 

te willen inleveren zodat hun (toekomstige) werkgever duurzamer 

kan zijn.

Studenten en starters geven 
aan gemiddeld 5% van hun 
brutosalaris te willen inleveren 
zodat hun (toekomstige) 
werkgever duurzamer kan zijn.

79% is bereid om 
minder vlees te eten 

als hun werkgever 
een vegetarische 
lunch aanbiedt



57

Naar je werk met het OV

Ruim driekwart (76%) van de studenten en starters houdt bij 

de keuze voor een (toekomstige) werkgever rekening met de 

bereikbaarheid met het openbaar vervoer. 

Bij sommige werkgevers zoals de Rijksoverheid krijg je 100% van je 

reiskosten vergoed wanneer je met het ov reist. Voor reizen met de 

auto krijg je als werknemer een deel vergoed. Het doel hiervan is om 

werknemers te stimuleren om met het ov naar hun werk te reizen. 

Maar wat heeft de voorkeur van studenten en starters? 

Zij kregen het volgende voorgelegd: heeft 100% vergoeding 

wanneer je reist met het ov de voorkeur, of een gedeeltelijke 

vergoeding van 70% van je brandstofkosten als je met de auto reist

Driekwart kiest voor 100% vergoeding van het ov en is te motiveren 

op met het ov naar het werk te komen.

Driekwart kiest voor 
100% vergoeding 
van het ov en is te 
motiveren op met 

het ov naar het 
werk te komen

Wo’ers verkiezen de volledige vergoeding van het 
OV vaker boven de gedeeltelijke vergoeding van 

brandstofkosten dan hbo’ers 
(79% tegenover 66%).
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Studenten en starters die zich zorgen maken om klimaatverandering
Uitgesplitst in geboortejaren

Figuur 38: Studenten en starters die zich zorgen maken om klimaatverandering, uitgesplitst in geboortejaren.

Zorgen om klimaatverandering

Klimaatverandering is een ‘big issue’ onder studenten en starters: 

85% maakt zich zorgen om de verandering van het klimaat. We zien 

daarbij dat studenten en starters geboren in ’94, ’95 of ’96 zich het 

meeste bekommeren om het klimaat (Figuur 38). 

Dat respondenten met geboortejaar 1997 – 2000 zich relatief 

minder zorgen maken om klimaatverandering is mogelijk te 

verklaren doordat het onderwerp nog iets ver-van-hun-bed- 

show is. Een groot deel van deze groep studeert nog niet zo lang 

en houdt zich daarom mogelijkerwijs bezig met andere dingen. 

Desalniettemin kunnen we stellen dat klimaatverandering echt 

leeft onder jongeren, zodanig dat ze bereid zijn om 5% van 

hun bruto salaris op te geven voor een klimaatvriendelijkere 

werkomgeving. 
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De grote meerderheid van de studenten en starters voelt zich 

betrokken bij zowel de nationale als de Europese politiek: 78% van 

de studenten en starters ging stemmen voor de Provinciale Staten 

verkiezingen op 20 maart 2019. Het aandeel dat ging stemmen voor 

de Europese Verkiezingen was nog groter (84%). 

Europese Unie: een meerwaarde?

Een ruime meerderheid van de studenten en starters vindt 

dat de Europese Unie bijdraagt aan een stabiele economie en 

werkgelegenheid (65%) (Figuur 39). Onder wo’ers vindt 69% dat de 

EU bijdraagt aan een stabiele economie en werkgelegenheid, onder 

hbo’ers ligt dit percentage significant lager (53%). 

3.7.2. Werk en politiekEen ruime 
meerderheid van de 

studenten en starters 
vindt dat de Europese 
Unie bijdraagt aan een 
stabiele economie en 

werkgelegenheid 
(65%) 

‘’De EU draagt bij aan een stabiele economie en 
werkgelegenheid’’

29%

6%

65%

Eens Neutraal Oneens
Figuur 39: Stelling: De EU draagt bij aan een stabiele economie en werkgelegenheid. 

Beantwoord door studenten en starters.
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Mannen zijn significant positiever 

75% van de mannen vindt dat de EU bijdraagt aan een stabiele 

economie en werkgelegenheid (Figuur 40). Bij vrouwen is dit slechts 

60%.

Onder de studenten en starters die gestemd hebben bij de 

Europese verkiezingen, vindt 68% dat de EU een bijdrage levert 

aan een stabiele economie en werkgelegenheid. Onder de 

respondenten die aangaven niet gestemd te hebben, is dit slechts 

44%. Dus hoewel deze laatste groep minder vertrouwen heeft in 

Europa op het gebied van economie en werkgelegenheid, laten zij 

zich minder vaak zien bij de stembus.
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Figuur 40: Stelling: De EU draagt bij aan een stabiele economie en werkgelegenheid. 

Beantwoord door studenten en starters. Man versus vrouw
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Nexit?

Sinds de Brexit wordt regelmatig de vraag gesteld in de Nederlandse 

politiek of Nederland onderdeel moet blijven uitmaken van de 

Europese Unie. Hoe kijken studenten en starters daar tegenaan?

Studenten en starters blijken voor het grootste deel ‘pro EU’: 90% 

van de studenten en starters vindt het belangrijk voor hun eigen 

toekomst dat Nederland onderdeel blijft uitmaken van de Europese 

Unie. 

Wo’ers zijn nog wat positiever (92%) dan hbo’ers (83%). Waar we 

een significant verschil zagen tussen mannen en vrouwen over 

het vraagstuk of de EU bijdraagt aan een stabiele economie en 

werkgelegenheid, zien we bij dit vraagstuk geen significant verschil: 

evenveel mannen als vrouwen vinden het belangrijk voor hun eigen 

toekomst dat Nederland in de EU blijft. 

We zien wel een verschil tussen studenten en starters die wel of 

niet naar de stembus zijn gegaan: onder de stemmers wil 92% dat 

Nederland onderdeel blijft uitmaken van de EU. Onder de niet-

stemmers is ligt dit percentage significant lager (75%). 

Studenten en starters 
blijken voor het grootste 

deel ‘pro EU’

Evenveel 
mannen als vrouwen 
vinden het belangrijk 

voor hun 
eigen toekomst dat 

Nederland in 
de EU blijft.
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Bijna de helft (46%) 
van de studenten 

en starters vindt dat 
polarisering zorgt voor 

spanningen op de 
werkvloer. 

Polarisering: invloed op de werkvloer

Afwijkende politieke voorkeuren kunnen mogelijk tot spanningen 

leiden op de werkvloer. Hoe kijken studenten en starters daar 

tegenaan? (Figuur 41)

Mannen vinden vaker dat polarisering zorgt voor spanningen op de 

werkvloer dan vrouwen (50% tegenover 43%) 

Gen Y gaat stemmen en staat positief tegenover Europa

We hebben gezien dat hbo- en wo-studenten en -starters zich 

betrokken voelen bij zowel de Nederlandse als de Europese 

politiek: het grootste deel van deze generatie brengt hun stem 

uit. Hoewel er steeds meer te doen is over het vraagstuk of 

Nederland de EU moet verlaten, kijken de meeste studenten en 

starters positief aan te kijken tegen de Europese Unie: de ruime 

meerderheid wil dat Nederland onderdeel blijft uitmaken van 

de EU. 

“Polarisering in de Nederlandse samenleving 
zorgt voor spanningen op de werkvloer’’

40%

15%

46%
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Figuur 41: Stelling: Polarisering in de Nederlandse samenleving zorgt 

voor spanningen op de werkvloer. Beantwoord door studenten en 

starters.



4.
Conclusie
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Het Nationale Campusonderzoek van 2019 zoomt in op de weg 

die studenten bewandelen van de collegebanken tot aan hun 

eerste baan. Ruim 3.000 studenten en starters (netto respons) 

lieten hun mening horen over het oriënteren op de arbeidsmarkt, 

het sollicitatieproces, onderhandelen met je werkgever en de 

uitdagingen van een eerste baan. Daarnaast brachten we 

de visie van studenten en starters op verschillende actuele 

maatschappelijke vraagstukken in kaart. 

Student start vroeg met oriënteren

Studenten beginnen vroeg met oriënteren: 65% begint twee 

of meer jaar voordat ze de arbeidsmarkt betreden met het 

oriëntatieproces. Er worden verschillende oriëntatiekanalen 

ingezet: online carrièreplatforms zoals LinkedIn worden veelvuldig 

gebruikt, maar daarnaast spelen vrienden, bekenden en 

studiegenoten een belangrijke rol. 

Belang van je cv

Onder hbo’ers denkt 60% dat werkgevers de motivatiebrief 

belangrijker vinden dan het cv. Bij wo’ers ligt dat percentage lager 

(50%). Desalniettemin draait het vaak om de combinatie en is naast 

een goede motivatiebrief, je cv ook zeker van belang. Echter heeft 

een aanzienlijk deel van de studenten en werkzoekende starters 

moeite met het opstellen van hun cv (44%). 

Stress voor zoektocht naar een baan

Hoewel de krapte op de arbeidsmarkt nog steeds aan de orde van 

de dag is, geeft 66% van de studenten en werkzoekende starters 

aan in zekere mate stress te ervaren van het idee dat zij op zoek 

moeten naar een baan. We zien een toename in stress ten opzichte 

van 2018, die mogelijk te verklaren is door de prestatiedruk die 

studenten steeds meer lijken te voelen. 

De meerwaarde van een inhousedag

Eén op de vijf van de studenten en werkzoekende starters heeft 

wel eens een inhousedag bezocht. Wo’ers gaan vaker naar 

inhousedagen dan hbo’ers, maar ook hbo’ers hebben zeker 

interesse om deel te nemen aan een inhousedag. Ondervinden of 

de werkgever bij je past is de meest genoemde drijfveer (79%) voor 

het bezoeken van een inhousedag. En deze deelname levert zeker 

wat op: 10% van de starters die naar een inhousedag gingen, vond 

via die weg hun eerste baan. 

Uitdagingen bij de eerste baan

Bijna de helft van de werkzame starters had bij hun eerste baan 

moeite met het aangeven van hun grenzen (47%). Ook het vinden 

van de balans tussen werk en privé en de prestatiedruk speelt hun 

parten bij de eerste baan. Het aangeven van je grenzen en de 

prestatiedruk speelt bij vrouwen een grotere rol, terwijl mannen 

meer moeite hebben met de balans tussen werk en privé. 

De helft wil onderhandelen met de werkgever

De helft van de studenten en werkzoekende starters is van plan 

te gaan onderhandelen met hun toekomstige werkgever over 

hun startsalaris en secundaire arbeidsvoorwaarden. Daarbij zijn 

hbo’ers stelliger dan wo’ers. Wel zien we dat het grootste deel van 

de studenten en werkzoekende starters niet goed weet hoe ze het 

onderhandelen moeten aanpakken. Van de werkzame starters 

heeft uiteindelijk 45% daadwerkelijk onderhandeld met hun 

werkgever.
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Baankans speelt belangrijke rol bij masterkeuze

Driekwart van de studenten geeft aan dat baankans een 

belangrijke rol speelt wanneer zij een masteropleiding kiezen. Ook 

geven 7 op de 10 studenten en starters aan dat zij denken dat het 

makkelijker is om een baan te vinden wanneer je een master hebt 

afgerond. Opvallend is dat studenten en werkzoekende starters 

vaker denken dat je eerder een baan vindt met een afgeronde 

master (76%) dan werkzame starters (55%).  

Grote zorgen om klimaatverandering

Klimaatverandering is een ‘hot topic’ onder studenten en starters. 

85% maakt zich zorgen om de verandering van het klimaat. Het 

is daarom niet geheel verrassend dat studenten en starters het 

belangrijk vinden dat hun (toekomstige) werkgever zich bezig 

houdt met duurzaamheid. Zo geven studenten en starters aan 5% 

van hun bruto salaris te willen inleveren als hun werkgever daardoor 

duurzamer kan zijn, en geeft driekwart aan het van belang te 

vinden dat een werkgever goed bereikbaar is met het ov. 

Studenten en starters ‘pro Europa’

De ruime meerderheid van de studenten en starters vindt dat 

de Europese Unie bijdraagt aan een stabiele economie en 

werkgelegenheid (65%). Daarnaast vindt 90% het belangrijk voor 

hun eigen toekomst dat Nederland onderdeel blijft uitmaken van 

de Europese Unie. Dus als het ligt aan de huidige studenten en 

starters, ligt er geen Nexit in het verschiet. 

Tot slot

De resultaten van dit onderzoek geven een beeld van de huidige 

generatie studenten en starters die zich (gaan) begeven op 

de arbeidsmarkt. Qompas doet ieder jaar onderzoek naar hoe 

studenten en starters zich oriënteren, waarbij wordt gefocust 

op actuele arbeidsmarkt vraagstukken. Ons doel is om 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 optimaal benutten en om de 

juiste student aan de juiste werkgever te koppelen.  

Wij willen alle studenten en starters die deelnamen aan het 

Nationale Campusonderzoek 2019 bedanken.



5.
Werkwijze
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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. De 

focus in dit onderzoek ligt op studenten en starters met een hbo/wo 

studieachtergrond. 

Begin mei 2019 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, de TKMST 

database, het netwerk van verschillende studentenverenigingen, 

Facebook, Instagram en LinkedIn. De enquête is na een looptijd van 

één maand gesloten. 

De enquête nam zes tot zeven minuten in beslag om volledig in te 

vullen. Deelnemers die de enquête volledig afrondden, maakten 

kans op verschillende prijzen: Qompas heeft twee stedentrips ter 

waarde van 250 euro verloot onder de respondenten, net als 10 

cadeaubonnen ter waarde van 20 euro. 
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5.2 Analyse

Voor de data-analyse 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 rollen, 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 en 

vrouwen, hbo en wo en student en starter naar voren. Ook zoomen 

we bij bepaalde thema’s in op verschillen in studieachtergrond of 

geboortejaar. 

Doordat Qompas het Nationale Campusonderzoek jaarlijks 

uitvoert, wordt bij een aantal vraagstukken de data vergeleken 

met de resultaten van voorgaande jaren, om zo mogelijke trends in 

kaart te brengen. 
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