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Oriëntatie van studenten en
starters op de arbeidsmarkt

5 tips voor onderwijsprofessionals om de kloof
tussen collegebank en arbeidsmarkt te verkleinen

Inleiding
Door de aantrekkende economie, neemt het aantal vacatures en dus beschikbare

Qompas volgt al twintig jaar het gedrag van hbo- en wo-studenten en starters. Voor

banen toe (CBS, 2018)1. Waar studenten eerder langer studeerden om hun toetreding

dit onderzoek hebben we een willekeurige groep studenten in de eindfase van de studie

tot de arbeidsmarkt uit te stellen, zien we nu dat er gouden tijden aanbreken voor

en starters met maximaal drie jaar werkervaring bevraagd. Door hun antwoorden uit

starters. Het aantal beschikbare banen is groter dan de instroom van mensen op

een online enquête te analyseren, geven we inzicht in de manier waarop studenten zich

de arbeidsmarkt, blijkt uit onderzoek van ROA (2017) . Dit betekent dat het voor

oriënteren op de arbeidsmarkt. Het doel van deze whitepaper is een antwoord geven op

afgestudeerden makkelijker is om een baan te vinden.

de volgende vragen:
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Studenten met een technische of IT-opleiding zijn al voor het behalen van hun bul aan

1. Wie zijn de studenten en starters van nu?

het werk. De prognoses zijn het gunstigst voor wo-studenten met een studierichting

2. Wat zijn de belangrijkste redenen voor studievertraging?

in de categorie gedrag en maatschappij (vooral in de psychologie en maatschappelijke

3. Vanaf wanneer beginnen studenten met zich te oriënteren op de arbeidsmarkt?

richtingen), techniek en informatica of met een medische studierichting. Minder banen

4. In hoeverre maken studenten gebruik van de faciliteiten van onderwijsinstellingen

zijn er voor wo-studenten met een economische of rechtenstudie. Dit geldt ook voor

		 bij hun oriëntatie op de arbeidsmarkt? En in hoeverre vinden studenten en starters

hbo-studenten in de economische sector. Hbo-studenten met een technische opleiding

		 dat de onderwijsinstelling een reëel beeld schetst van de baankansen?

of een onderwijsopleiding hebben daarentegen goede baanperspectieven (ROA, 2017).

5. Hoe tevreden zijn studenten en starters met hun studiekeuze?
6. Welke vaardigheden missen starters wanneer ze aan hun eerste baan beginnen?

Hoe gaan deze studenten om met hun oriëntatie op de arbeidsmarkt? Zijn zij zich
bewust van de krapte op de arbeidsmarkt? Wat is hun visie op de arbeidsmarkt en

Met deze antwoorden, geven we inzicht in hoe de doelgroep zich gedraagt tijdens

in hoeverre vinden zij dat hun onderwijsinstelling bijdraagt aan de oriëntatie op de

het oriëntatieproces. We sluiten deze whitepaper af met vijf tips voor onderwijs-

arbeidsmarkt?

instellingen om studenten te helpen met hun oriëntatie op de arbeidsmarkt.

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). (2018). Aantal vacatures bereikt recordhoogte. https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2018/33/aantal-vacatures-bereikt-recordhoogte
Research Centre for Education and the Labour Market (ROA). (2017). De arbeidsmarkt naar opleiding en beroep tot 2022. http://roa.sbe.maastrichtuniversity.nl/roanew/wp-content/uploads/2018/01/ROA_R_2017_10.pdf
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De doelgroep
De ondervraagde doelgroep bestaat uit 1.210 studenten en 423 starters die een enquête
van Qompas hebben ingevuld. Deelnemers zitten in de Qompas database, hebben
gereageerd op een uitnodiging van hun studentenvereniging, op een oproep op social
media of de website TKMST.nl. In de online enquête hebben studenten en starters
hun mening gegeven over hun oriëntatie op de arbeidsmarkt. De studenten in het
onderzoek zitten in de eindfase van hun studie en starters hebben maximaal drie jaar
werkervaring.

1. Wie zijn de studenten en starters van nu?
Generatie Y: millennials
De studenten en starters in dit onderzoek behoren tot Generatie Y, ook wel millennials
genoemd (Young Works, 2018)3. Deze groep is opgegroeid in een tijd van terreurdreiging
en milieuproblemen, maar ook in een tijd van economische welvaart waarin
sprake is van grote technologische innovaties. Internet is voor de millennials een
vanzelfsprekendheid en informatie is altijd beschikbaar. Door de enorme hoeveelheid
aan informatie, is het lastig om de aandacht van millennials te trekken en vooral vast te
houden. Interessant is daarom de vraag: hoe oriënteren zij zich op de arbeidsmarkt en
hoe kunnen we ze helpen bij het oriëntatieproces?

3

Young Works. (2018). Generatie Y, Z en A: Een overview van generaties. http://www.youngworks.nl/van-patatgeneratie-tot-prestatiegeneratie/
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Gezin of carrière?
Waar het vroeger de gewoonte was om een opleiding te doen, te gaan werken en een

Gezin

24%

3%

9%

Gezin

Mee
r

gezin te stichten, kijken we er tegenwoordig niet meer van op dat de focus bij starters

Carrière

zin
ge
n
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ligt op carrière maken. We legden studenten en starters een dilemma voor waarbij ze
konden kiezen voor gezin of voor carrière. Hieruit blijkt dat 73% van de studenten en

Meer gezin dan
carrière

starters daarbij (enigszins) de voorkeur geeft aan een gezin. Mannen denken hierover

Meer carrière dan
gezin

sterkere voorkeur te hebben voor carrière dan voor het hebben van een gezin. 82% van

Carrière

de studenten en starters geeft aan eerst carrière te willen maken, voordat ze aan een
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Meer g

mannen: 77%).

Voorkeur voor
een vrouw (4%)
Lichte voorkeur
voor een vrouw (12%)

Man of vrouw als leidinggevende?
Hoe denken studenten en starters over een

Voorkeur voor
een man (8%)
Lichte voorkeur voor
een man (19%)

riè

64%

gezin beginnen. Vrouwen zijn hierin iets stelliger dan mannen (vrouwen: 84%;

75% van de
mannen wil
graag een
toppositie
bereiken,
68% van de
vrouwen wil
dat.

re

niet anders dan vrouwen. Een kwart van de studenten en starters geeft aan een iets

leidinggevende? Kan dit beter een vrouw zijn of
hebben ze een voorkeur voor een man? Opvallend, is dat 57% aangeeft echt geen voorkeur te
hebben. Een kwart geeft aan een lichte voorkeur
te hebben voor een man (27%) en 16% heeft een
lichte voorkeur voor een vrouw. We vonden geen
significant verschil tussen mannen en vrouwen

Het maakt mij
echt niet uit (57%)

wat betreft de sekse van de leidinggevende. Kortom, het maakt de meeste studenten en starters
van nu weinig uit of hun leidinggevende een man
of een vrouw is.
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Verwachting van student

Hoelang de starter zocht

Toekomstperspectief
Hoe schatten studenten hun toekomstperspectief in? Een groot deel van de studenten
en starters denkt als starter een prima toekomstperspectief te hebben. Mannen (90%)

Man

zijn zelfs nog positiever dan vrouwen (79%). Tegelijkertijd geeft het idee om op zoek
te moeten naar een baan veel studenten stress. De helft van de mannen (47%) ervaart

Vrouw

stress bij het idee opzoek te moeten naar een baan tegen een nog groter deel van de
vrouwen (65%).
Studenten zijn ook onnodig pessimistisch: de daadwerkelijke tijd die het starters

Direct een baan
Minder dan 1 maand
1 - 2 maanden

2 - 3 maanden
3 - 4 maanden
4 - 5 maanden

5 - 6 maanden
6 - 12 maanden
1 - 2 jaar

Meer dan 2 jaar

gekost heeft om een baan te vinden, is korter dan de tijd die studenten vooraf kwijt
denken te zijn. 69% van de starters vindt namelijk binnen twee maanden een baan,
terwijl slechts 33% van de studenten binnen twee maanden een baan denkt te vinden.
Studenten zijn positief over hun toekomstperspectief. Maar aan de andere kant zijn ze
zich niet volledig bewust van de krapte op de arbeidsmarkt en dat werkgevers steeds

Reizen

meer moeite hebben met het vinden van goede kandidaten.

Even niets
Direct solliciteren
Traineeship/stage/werkervaringsplek

Mannen versus vrouwen

Hbo’ers versus wo’ers

Eigen bedrijf starten
Ik weet het nog niet

53%
44%

Wo

53%

44%
Hbo

Ik zou graag een tijd in het buitenland willen werken

Anders

‘’Wat denk je te gaan doen, direct na het afronden
van je studie?’’, gesteld aan studenten hbo/wo

Studenten (78%) en starters
(74%) vinden het belangrijk dat
hun toekomstige werkgever zich
bezighoudt met duurzaamheid.
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Hoelang denk je over je totale studie te gaan doen?

Een aanzienlijk deel van de studenten loopt studievertraging op. Wat zijn voor
studenten de meest voorkomende redenen voor deze uitloop?

Wo

Studenten

Wat zijn de belangrijkste redenen voor studievertraging?

Hbo

1%

14%

10%

20%

12%

30%

40%

50%

12%

14%

60%

13%

8%

70%

80%

8% 6%

90%

Starters

Wo

1%

Hbo

31%

15%

3%

20%

48%

9%

12%

16%

19%

10%

4% 4%

Ook bij de studieduur van starters zien we dat de hbo’ers minder studievertraging oplopen ten opzichte van de wo’ers. Wanneer we de studieduur van starters vergelijken met

100%

Hoelang heb je over je totale studie gedaan?

hbo’ers (53%) loopt geen studievertraging op. Bij wo’ers is dit minder dan 30%. De mees-

Starter

23%

50%

Er is een duidelijk verschil te zien tussen de hbo- en wo-student: ruim de helft van de
te studenten met studievertraging lopen een half jaar tot een jaar uit.

11%

3%

0%

Student

28%

1%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

de verwachting van studenten over hun studieduur, zien we dat starters gemiddeld
minder lang over hun studie doen dan studenten vooraf verwachten.

22%

van de
hbo’ers verwacht meer
dan een jaar uit te
lopen.

10%

van de
hbo-starters liep meer
dan een jaar uit.

38%

van de
wo’ers verwacht meer
dan een jaar uit te
lopen.

32% van de wo-starters liep meer dan een
jaar uit.

Redenen
Wo’ers doen om te beginnen gemiddeld meer activiteiten naast hun studie. Niet
verrassend is daarom dat zij dit noemen als belangrijkste reden voor studievertraging,
vaker dan hbo’ers (68% respectievelijk 38%). Hetzelfde geldt voor het volgen van extra
vakken. Hbo’ers geven vaker aan dat ze studievertraging oplopen doordat ze moeite
hebben met hun studie (25% hbo t.o.v. 18% wo). Persoonlijke omstandigheden wordt
het vaakst door hbo-studenten genoemd (54% hbo t.o.v. 28% wo).

Korter dan de tijd die ervoor staat

De tijd die ervoor staat

Tot een half jaar langer

Half tot 1 jaar langer

1 - 1.5 jaar langer

1.5 - 2 jaar langer

2 jaar of langer

63% van de hbo’ers 57% van de wo’ers
en 68% van de
doet commissiewo-studenten
werk. Voor hbo’ers
noemt een bijbaan ligt dit percentage
(0-15 uur per week) aanzienlijk lager;
als nevenactiviteit.
26%.
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Studieduur en afschaffing basisbeurs

»

38%

“Omdat ik geen recht meer heb op een basisbeurs, wil ik
bewust minder lang over mijn studie doen.’’

52%

Deze stelling werd voorgelegd aan studenten die momenteel geen recht meer hebben
op de basisbeurs. De meningen lopen uiteen. Een kleine meerderheid (52%) wil daar-

10%

door bewust minder lang over de studie doen. Toch is er ook een aanzienlijk deel (38%)
dat zegt het oneens te zijn met de stelling.

Eens
Neutraal
Oneens

Stelling beantwoord door studenten die geen recht meer hebben op een basisbeurs

100%

80%

60%

7%
22%

31%

8%

17%

12%

40%

41%

Economie,
Gezondheidszorg
bedrijfskunde en
en sport
management
Geen vertraging

22%

Rechten en
juridische
opleidingen

Tot 1 jaar vertraging

Student: studieduur versus studieachtergrond

Studieduur versus studieachtergrond
Studenten met een achtergrond ‘rechten en juridische
opleidingen’ en ‘technisch en exact’ lopen de meeste
studievertraging op (Figuur 28), waarvan een flink deel zelfs

26%

39%

meer dan twee jaar. Studenten met een opleiding in de
gezondheidszorg en sport studeren het snelst af.

32%

26%
41%

9%

24%

31%

25%
0%

19%
21%

40%

20%

6%

34%

Sociaal, gedrag
en maatschappij
1 - 2 jaar vertraging

44%
25%

Technisch en
exact

Overig

2+ jaar vertraging
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30%

Wanneer beginnen studenten met zich oriënteren op
de arbeidsmarkt?

25%

Studenten oriënteren zich anders dan starters. Zo begonnen starters een half jaar
voordat zij klaar waren met hun studie, terwijl ruim een kwart van de hbo- en wostudenten twee jaar van tevoren begint met zich oriënteren op de arbeidsmarkt.

20%

14% van de hbo-studenten begint pas een half jaar van tevoren met oriënteren, bij
wo- studenten ligt dit percentage nog lager: 8%. Studenten van nu beginnen dus veel

15%

eerder met zich oriënteren. Studenten met een opleiding in de studiecategorie Rechten
en juridische opleidingen beginnen het vroegst: 78% van de studenten begint meer
dan twee jaar van tevoren. Bij studenten met een studie in de richting sociaal, gedrag

10%

en maatschappij ligt het percentage dat twee jaar of langer van tevoren begint het
laagst: 65%. Dit betekent dat studenten ruim twee jaar van tevoren al vatbaar zijn voor

5%

oriëntatie op de arbeidsmarkt. Onderwijsinstellingen of opleidingen kunnen vanaf dat
moment helpen bij de oriëntatie door arbeidsmarktdagen te organiseren of sprekers

0%

uit het werkveld uit te nodigen.

5(+) jaar ervoor

4 jaar ervoor

3 jaar ervoor

Hbo-student

2 jaar ervoor

1 jaar ervoor

Wo-student

½ jaar ervoor

Starter

Wanneer de student/starter begint met oriënteren op de arbeidsmarkt

Verschil in studiegebied
We zien verschillen tussen studenten met verschillende studieachtergronden en wanneer zij starten met zich oriënteren.

Gezondheidszorg en sport
5(+) jaar ervoor
4 jaar ervoor
3 jaar ervoor
2 jaar ervoor
1 jaar ervoor
½ jaar ervoor

Rechten en juridische opleidingen

6%

Sociaal, gedrag en maatschappij

0%

10%

Wanneer begint de student met zich oriënteren? - Verschillen in studiegebieden

20%

30%

13%

22%

60%

11%

17%

26%
50%

7%

17%

29%

40%

10%

12%

27%

23%

12%

11%

19%
26%

24%

12%

10%

Overig

20%

12%

11%

Technisch en exact

30%

14%

8%

20%

21%

11%

18%

10%

20%

28%

23%

13%

8%

Economie, bedrijfskunde en management

70%

80%

90%

100%
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In hoeverre maken studenten gebruik van faciliteiten
van de onderwijsinstelling bij hun oriëntatie op de
arbeidsmarkt? En In hoeverre vinden starters dat de
onderwijsinstelling een reëel beeld schetst van de
baankansen?

24%
66%
10%
Ja, zeker

73% van de studenten maakt gebruik van de begeleiding die de onderwijsinstelling

Nee, zeker niet

biedt wat betreft arbeidsmarktoriëntatie. 16% meldt dat er geen begeleiding

Enigszins

aangeboden wordt en 11% geeft aan dat er wel begeleiding is, maar dat ze er geen

Ik word goed begeleid door mijn onderwijsinstelling
bij de orientatie op de arbeidsmarkt

gebruik van maken. Dat wil zeggen dat een kwart van de studenten (27%) zich niet via
de onderwijsinstelling oriënteert op de arbeidsmarkt.
36%

16%

34%
32%

11%

30%

73%

28%
Geen begeleiding
Wel begeleiding, geen gebruik
Wel begeleiding en gebruik

Eens

Neutraal

Oneens

Ik vind dat mijn onderwijsinstelling een veel te positief beeld geeft van mijn
baankansen na het afronden van mijn studie

Begeleiding bij loopbaanoriëntatie door onderwijsinstelling
Aan studenten die gebruik maken van de begeleiding door de onderwijsinstelling is
gevraagd of zij vinden dat ze goed begeleid worden. 10% vindt dat de begeleiding goed
is, 66% vind de begeleiding enigszins goed en een kwart vindt de begeleiding vanuit de
onderwijsinstelling onder de maat.
Tot slot vroegen we of studenten vinden dat de onderwijsinstelling een reëel beeld
geeft van de baankansen na het afronden van de studie. 33% van de studenten
en starters vindt dat de onderwijsinstelling een veel te positief beeld geeft van de
baankansen na de studie.

73% maakt gebruik van begeleiding
door de onderwijsinstelling,
slechts een kwart is tevreden over de
kwaliteit van de begeleiding
9

Missende vaardigheden
55%
52%

Inhoudelijke kennis

Welke vaardigheden missen starters wanneer ze 		
aan hun eerste baan beginnen?
Meer dan de helft van de starters (56%) geeft aan vaardigheden of kennis te missen
in aansluiting op de eerste baan. We zien een duidelijk verschil tussen hbo- en wostarters. 48% van de hbo-starters mist kennis of vaardigheden en 60% van de wo’ers.
Voor meer dan de helft geldt dat zij inhoudelijke kennis en praktische kennis missen.

47%

Praktijkgerichte kennis
24%

Veel verantwoordelijkheid dragen
9%

Computervaardigheden

17%

Communicatievaardigheden
Administratieve vaardigheden

11%

Plannen

12%
12%

van verantwoordelijkheid. Tot slot mist bijna 1 op de 5 wo’ers computervaardigheden.

Creatief/probleemoplossend denken

12%
11%

voor de werkgever. De helft van de hbo’ers denkt dat werkgevers niet weten hoe jonge
mensen zich willen ontwikkelen (49%). Voor wo’ers ligt dit percentage iets lager: 39%.
Dit wordt mogelijk verklaard doordat hbo’ers veelal stage lopen tijdens hun opleiding
en zodoende een goed beeld hebben van hoe het eraan toegaat op de werkvloer.

9%

Informatievaardigheden (zoeken/analyseren van)
Creativiteit
Taalvaardigheden

2%
3%

Samenwerken

53%
Inhoudelijke
kennis

50%

Veel verantwoordelijkheid dragen

Praktijkgerichte
kennis

17%

3%

Anders namelijk

27%

16%
10%

5%

Sociale en culturele vaardigheden

2%
0%

8%
6%
9%
10%

Hbo

17%

12%

7%

Presentatievaardigheden

“Welke vaardigheden/kennis miste je in aansluiting
op je eerste baan?’’

28%

16%
13%

28% van de wo’ers en 24% van de hbo’ers geeft aan moeite te hebben met het dragen

46% van de hbo’ers en 38% van de wo’ers denkt meteen heel belangrijk te zullen zijn

51%

20%

30%

40%

50%

60%

Wo

Hbo’ers (49%):
werkgevers weten niet hoe jonge
mensen zich willen ontwikkelen
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Vijf tips om studenten te helpen bij hun oriëntatie op de arbeidsmarkt
Tip 1: Begin twee jaar voordat studenten zich

Tip 3: Zet in op het ontwikkelen van

Tip 5: Vergroot relevantie van arbeidsmarkt-

Gemiddeld beginnen studenten twee jaar voordat ze

Veel starters geven aan dat zij in hun eerste baan

73% van de studenten maakt gebruik van de begeleiding

klaar zijn voor de arbeidsmarkt met het oriënteren op hun

praktische kennis missen en dat ze moeite hebben

die de onderwijsinstelling aanbiedt. 16% geeft aan dat er

vervolgstappen. Dit betekent dat onderwijsinstellingen

met de hoeveelheid verantwoordelijkheid. Vanuit de

geen begeleiding is. Voor deze groep geldt dat er óf een

twee jaar van tevoren kunnen beginnen met het

onderwijsinstelling zou deze overgang versoepeld

begeleidingsprogramma gestart moet worden óf dat de

aanbieden van voorlichtingsactiviteiten over solliciteren

kunnen worden door aandacht te besteden aan

begeleiding niet zichtbaar is. Het is zinvol om na te gaan

en het zoeken naar banen. Vanaf dat moment zijn

verantwoordelijkheid tijdens projecten. Door het

of de begeleiding via de juiste kanalen gepromoot wordt.

studenten ontvankelijk voor presentaties van bedrijven en

stimuleren van stages kunnen studenten hun praktische

11% geeft aan geen gebruik te maken van begeleiding

organisaties of ervaringen uit het werkveld.

kennis vergroten. Dit verkleint de overgang van de

door de onderwijsinstelling. Mogelijk vindt deze groep de

collegebank naar de arbeidsmarkt.

begeleiding niet relevant of weet deze groep niet welke

begeven op de arbeidsmarkt met voorlichting

Tip 2: Zorg voor up-to-date informatie over de
baankans

vaardigheden

Tip 4: Wees transparant over de inhoud van

oriëntatie via de onderwijsinstelling

activiteiten er worden aangeboden. Ook hier geldt dat
de begeleiding via de juiste kanalen onder de aandacht

Volgens 1 op de 3 studenten en starters geeft de

de studie

gebracht moet worden en dat de inhoud moet aansluiten

onderwijsinstelling geen reëel beeld van de baankans.

Studenten die switchen van studie doen dit vaak

bij de begeleiding die studenten nodig hebben. Voor

Zij vinden dat de onderwijsinstelling een te positief

vanwege de inhoud van de studie. Transparante

millennials gaat het niet alleen om cijfers over baankans,

beeld schetst en voelen zich daardoor mogelijk misleid.

communicatie over de inhoud van de studie draagt bij

maar ook om ervaring uit de praktijk. Het uitnodigen van

Transparantie over de baankans zorgt ervoor dat

aan een goede studiekeuze. Informatie op de website

sprekers uit het werkveld, bijvoorbeeld alumni, draagt bij

studenten een reëel beeld hebben van de arbeidsmarkt.

moet daarom vooral informatief zijn en niet per se

aan een concreter beeld van de arbeidsmarkt.

Ook kunnen ze bij lagere baankansen zelf de inschatting

wervend. Generatie Y is gevoelig voor echte verhalen

maken of het belangrijk is om zich extra te onderscheiden

en ervaringen. Het kan zinvol zijn om ambassadeurs in

van andere studenten door bijvoorbeeld meer

te zetten die vanuit het perspectief van de student een

nevenactiviteiten te doen. 30% van de starters geeft aan

beeld kunnen schetsen voor toekomstige studenten,

dat zij liever een andere studie hadden willen kiezen

zodat de inhoud van de studie vooraf duidelijk is en

vanwege de baankans. Transparantie vooraf kan leiden tot

studenten met de juiste verwachtingen beginnen aan

een betere studiekeuze of tot een betere inrichting van de

hun studie.

studententijd.
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Wilt u meer weten over studenten en hun start op de arbeidsmarkt?
Of bent u benieuwd naar onze sollicitatietrainingen?
Neem dan contact op met:
Lars Noordman (lars@qompas.nl)
Mirjam Bahlmann (mtc@qompas.nl)
Voor meer onderzoeken: insights.qompas.nl
Qompas B.V.
Postbus 1100
2302 BC Leiden
071 - 581 55 81
info@qompas.nl
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