Surrounded by Talent
Met een bijdrage
van

Oriëntatie van studenten
en starters op de arbeidsmarkt
Het grote Qompas Campusonderzoek 2018

1.
2.
3.

Inleiding ...................................................................................................................................................................................... 2
Methode ..................................................................................................................................................................................... 5
Resultaten .................................................................................................................................................................................. 12

		3.1

Oriëntatie ...................................................................................................................................................... 13

		

3.2

Visie op wereld en werk .......................................................................................................................... 20

		3.3

Keuzemotieven ........................................................................................................................................... 22

		3.4

Salaris ............................................................................................................................................................. 26

		

3.5

Zoekperiode naar een baan .................................................................................................................. 30

		

3.6

Aansluiting op de arbeidsmarkt ......................................................................................................... 36

		

3.7

Ambitie en ontwikkeling ....................................................................................................................... 41

		

3.8

De actieve student .................................................................................................................................... 47

		3.9

Studieduur .................................................................................................................................................... 53

		3.10

Studiekeuze .................................................................................................................................................. 58

		

Populaire werkgevers ............................................................................................................................... 64

4.
5.

3.11

Conclusie ..............................................................................................................................................................................

68

Candidate journey: advies van VONQ ......................................................................................................................

71

1

2

1.

Inleiding

Door de aantrekkende economie, neemt het aantal vacatures en dus beschikbare
banen toe (CBS, 2018)1. Waar studenten eerder langer studeerden om hun toetreding

Visie op wereld
en werk

tot op de arbeidsmarkt uit te stellen, zien we nu dat er gouden tijden aanbreken voor
starters. Uit onderzoek van het ROA (2017)2 blijkt dat het aantal beschikbare banen
groter is dan de instroom van mensen op de arbeidsmarkt. Dit betekent dat het voor
afgestudeerden makkelijker moet zijn om een baan te vinden.
Studenten met technische of IT-opleidingen zijn al voor het behalen van hun bul aan
het werk. De prognoses zijn het gunstigst voor wo-studenten met een studierichting

Oriëntatie

in de categorie gedrag en maatschappij (vooral in de psychologie en maatschappelijke
richtingen), techniek en informatica of met een medische studierichting. Minder banen

€

Keuzemotieven
voor een werkgever

zijn er voor wo-studenten met een economische of rechtenstudie. Dit geldt ook voor
hbo-studenten in de economische sector. Hbo-studenten met een technische opleiding

Salaris

of een onderwijsopleiding hebben daarentegen goede baanperspectieven (ROA, 2017).
Hoe gaan al deze studenten om met hun oriëntatie op de arbeidsmarkt? Zijn zij zich
bewust van de krapte op de arbeidsmarkt? Via welke kanalen oriënteren studenten
zich en komt dit overeen met hoe starters een baan gevonden hebben? Welk salaris

Zoekperiode
naar een baan

Aansluiting op de
arbeidsmarkt

verwachten studenten te verdienen en sluit dit aan bij het eerste salaris van starters?
Qompas volgt al twintig jaar het gedrag rondom studie- en carrièrekeuze van hbo- en

Ambitie en
ontwikkeling

wo-studenten en starters. Een willekeurige groep studenten en starters uit onder
andere de Qompas-database is in dit onderzoek ondervraagd door middel van een
online enquête. Door de gegevens van de deelnemers te analyseren, geven we inzicht
in de manier waarop studenten zich oriënteren op de arbeidsmarkt. Het doel van dit
onderzoek is om in kaart te brengen hoe studenten hun eigen kansen inschatten, welke
manieren zij gebruiken om zich te oriënteren en wat hun kijk op de arbeidsmarkt is.
In dit onderzoek behandelen we de volgende tien thema’s waarmee studenten tijdens

De actieve
student

Studieduur

hun studie en oriëntatie op de arbeidsmarkt te maken krijgen:

Studiekeuzetevredenheid
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We laten zien hoe hbo- en wo-studenten, die zich binnen twee jaar begeven op de

die we studenten en starters jaarlijks voorleggen wijzigen soms door actuele zaken

arbeidsmarkt, denken over deze thema’s. Door studenten te adviseren over hun

en nieuwe trends. Zo kunnen we inzichtelijk maken hoe verschillende generaties

kansen op de arbeidsmarkt, solliciteren zij met een reëler beeld. Daarnaast kunnen

studenten aankijken tegen de arbeidsmarkt.

we werkgevers adviseren over hoe zij het beste kunnen aansluiten bij de wensen van
starters. Ook maken we inzichtelijk in welke werkgevers deze groep interesse heeft.

Wij zijn alle studenten en starters die hebben meegewerkt aan dit onderzoek dankbaar
voor hun deelname aan ons onderzoek. Mocht u vragen hebben over dit onderzoek,

We vergelijken de antwoorden van studenten over bepaalde onderwerpen met die

neem gerust contact op met een van onze onderzoekers.

van starters. Zo kunnen we onderzoeken of het beeld dat studenten hebben ook
aansluit bij de realiteit. Natuurlijk is de situatie van de huidige starter anders dan

Qompas, september 2018

die van de van studenten in de eindfase van hun studie. Voor de huidige starters zijn
minder banen beschikbaar dan voor de student die over twee jaar pas gaat werken.

Loes Segers

Desalniettemin geeft deze vergelijking toch enig inzicht in de vraag of studenten de

Mirjam Bahlmann

krapte op de arbeidsmarkt herkennen.

Lars Noordman
Boris Eustatia

Daarnaast laten we ook zien of mannen en vrouwen verschillend denken over de
arbeidsmarkt en hun eigen kansen, of het studiegemiddelde invloed heeft en of
studenten van verschillende studies andere ideeën hebben over de arbeidsmarkt.

1

cbs.nl/nl-nl/nieuws/2018/33/aantal-vacatures-bereikt-recordhoogte
2

Research Centre for Education and the Labour Market (ROA). (2017). De arbeidsmarkt naar opleiding

Qompas gaat dit onderzoek naar oriëntatie op de arbeidsmarkt jaarlijks uitvoeren.

en beroep tot 2022. http://roa.sbe.maastrichtuniversity.nl/roanew/wp-content/uploads/2018/01/

Zo kunnen wij altijd actuele informatie geven over studenten die zich oriënteren op

ROA_R_2017_10.pdf

de arbeidsmarkt. Ook biedt dit de mogelijkheid om trends te ontdekken. De vragen
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Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). (2018). Aantal vacatures bereikt recordhoogte. https://www.

2.
Methode
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2.1 Procedure en materialen
De verschillende thema’s die aan bod komen in het Qompas Campusonderzoek zijn
zorgvuldig opgesteld door met verschillende partijen, zoals werkgevers, studenten, starters
en studentenverenigingen in gesprek te gaan. Wat speelt er onder 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. Deze uitkomsten, gesprekken met klanten en onze expertise hebben
gezorgd voor een zorgvuldige samenstelling van de vraagstukken die terug te vinden zijn in
het Qompas Campusonderzoek.
De focus in dit onderzoek ligt op studenten en starters met een hbo-/wostudieachtergrond. Het initiële doel was om ook mbo-studenten en -starters mee te
nemen, maar omdat Qompas pas sinds een aantal jaren haar mbo-database aan het
uitbreiden is, leverde dit voor dit jaar nog niet genoeg respons op. Voor volgende jaren
is het zeker een doel om ook het carrièrekeuzegedrag van mbo’ers mee te nemen in het
Campusonderzoek.
Begin mei 2018 is de online enquête uitgestuurd naar een grote groep studenten en
starters. Er zijn verschillende kanalen gebruikt om de doelgroep te bereiken: de Qompasdatabase, de TKMST-database, de website TKMST.nl, het netwerk van verschillende
studentenverenigingen, Facebook, Instagram en LinkedIn. De enquête is na een looptijd van
één maand dichtgezet (3 juni 2018).
Het invullen van de enquête nam tien tot vijftien minuten in beslag. Deelnemers die de
enquête volledig afrondden, maakten kans op verschillende prijzen: Qompas heeft twee
stedentrips ter waarde van 250 euro verloot onder de respondenten, plus vijf dinerbonnen
ter waarde van 50 euro.
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2.2 Respondenten

74%

De doelgroep van het Qompas Campusonderzoek bevat studenten
(eindfase studie) en starters (maximaal drie jaar werkervaring). 74%

student

van de respondenten is student, 26% is starter. Het netto aantal

(1.210 studenten)

26%

respondenten is 1.633. In paragraaf 2.2.1 wordt ingezoomd op de
studenten, in 2.2.2 op de starters.

starter

Van het totale aantal respondenten dat is gestart met de enquête, zijn

(423 starters)

de mensen die de enquête niet volledig hebben ingevuld, verwijderd.
Daarnaast zijn de respondenten die niet binnen de doelgroep vielen ook
niet meegenomen in de data-analyse. Deze verwijderde groep bevatte
scholieren, jongerejaars studenten, mbo-studenten en -starters, nietwerkzame starters die niet op zoek zijn naar een baan en starters met
meer dan drie jaar werkervaring. Het aantal vrouwelijke deelnemers is

25%

hoger dan het aantal mannen.

man

3.394

(414 mannen)

2.589

1.633

(1.189 vrouwen)

gestarte enquêtes

805

onvolledig
verwijderd

vrouw

netto respons

volledig ingevuld

73%

956
buiten de
doelgroep

2%

onbekend
(30 personen)
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2.2.1 Studenten
In dit onderzoek doelen we op de student die zich oriënteert op de
arbeidsmarkt. Daarom richten we ons op de hbo- en wo-student in de
eindfase van de studie. De deelnemende studenten zijn eindbachelor- en
masterstudenten.

23%

77%
wo-student
(928 wo’ers)

hbo-student
(282 hbo’ers)

Niveau en studieachtergrond
Van de student-respondenten is 23% hbo’er en 77% wo’er. Van zowel de hboals wo-student is uitgevraagd in welke categorie hun studie valt. De verdeling
in studiecategorieën is weergegeven in Figuur 1.

Technisch en exact
Talen, geschiedenis en cultuur
Sociaal, gedrag en maatschappij
Rechten en juridische opleidingen

* In het vervolg van het

Piloot, krijgsmacht en politie

rapport zijn de categorieën

Life sciences, landbouw en natuurlijke omgeving

Kunst, vormgeving, muziek

Lerarenopleidingen
Kunst, vormgeving, muziek en dans
Gezondheidszorg en sport
Economie, bedrijfskunde en management

en dans, Lerarenopleidingen,
Life sciences, landbouw
en natuurlijke omgeving,
Piloot, krijgsmacht en politie
en Talen, geschiedenis en
cultuur samengevoegd tot
studieachtergrond ‘Overig’.

Figuur 1: Student-respondenten, studiecategorisering
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Afstudeerjaar
We vroegen de student wanneer hij verwacht af te studeren. Resultaten zijn

6%

hiernaast weergegeven. Studenten die ook al een baan hebben, zijn hierin ook
meegenomen, maar worden in het rapport verder meegenomen als werkzame

(72 studenten)

2021

starter.

39%

(496 studenten)

2018

5%

16%

(67 studenten)

(421 studenten)

34%

> 2021

2020

(421 studenten)

2019

2.2.2 Starters
Met starters bedoelen we mensen die zich pas een relatief korte periode begeven
op de arbeidsmarkt. We maken onderscheid tussen werkzame en niet-werkzame

14%

starters. Onder werkzame starters vallen mensen met maximaal drie jaar
werkervaring. Met de groep niet-werkzame starters doelen we op de starters die
op zoek zijn naar een baan. Hiernaast zijn de specificaties van deze subgroepen

niet-werkzame starter

weergegeven.

(58 starters)

86%

werkzame starter
(365 starters)
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33%

Niveau en studieachtergrond
Van de starter-respondenten heeft 33% een hbo-achtergrond, 67% een wo-

hbo

achtergrond. Van zowel de hbo- als wo-starter is hun studieachtergrond

67%
wo

(285 wo’ers)

(138 hbo’ers)

uitgevraagd. De verdeling in studiecategorieën is weergegeven in Figuur 2.

Technisch en exact
Talen, geschiedenis en cultuur
Sociaal, gedrag en maatschappij
Rechten en juridische opleidingen
Piloot, krijgsmacht en politie
Life sciences, landbouw en natuurlijke omgeving
Lerarenopleidingen
Kunst, vormgeving, muziek en dans
Gezondheidszorg en sport
Economie, bedrijfskunde en management

Figuur 2: Starter-respondenten, studiecategorisering

Afstudeerjaar
We vroegen de starters wanneer ze hun studie hebben afgerond. In dit overzicht

13%

zijn alleen werkzame starters met minder dan drie jaar werkervaring en starters
op zoek naar een baan meegenomen. De werkzame starters die nog studeren

(50 starters)

2018

zijn hierin niet meegenomen.

43%
(163 starters)

10

2017

25%
(94 starters)

2016

14%
(51 starters)

2015

5%

(10 starters)

< 2015

2.3 Analyse
Voor de data-analyse is de data gesorteerd en opgeschoond. Hierbij
zijn respondenten die niet binnen de doelgroep vielen verwijderd (zie
paragraaf 2.2). Denk daarbij aan scholieren, jongerejaars studenten,
mbo-studenten en -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
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 studiegemiddelde.
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Resultaten

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Orientatie
Visie op wereld en werk
Keuzemotieven
Salaris
Zoekperiode naar een baan
Aansluiting op de arbeidsmarkt
Ambitie en ontwikkeling
De actieve student
Studieduur
Studiekeuze
Populaire werkgevers

3.1 Oriëntatie

Wanneer begint de student met oriënteren op de arbeidsmarkt en
welke kanalen worden daarbij gebruikt? Zijn er grote verschillen
te zien tussen hbo en wo, studiegebieden en student en starter?
Via welke wegen vonden starters een baan?
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3.1.1 Oriëntatiekanalen

»

Wat zijn veelgebruikte kanalen van student en
starter om zich te oriënteren op de arbeidsmarkt?

Student en werkzoekende starter
In Figuur 3 is een overzicht te zien van de verschillende kanalen die
studenten en werkzoekende starters gebruiken voor hun oriëntatie.

Welke oriëntatiekanalen gebruiken studenten en werkzoekende starters?
Hbo versus wo

73%
69%

LinkedIn
60%
61%

Vrienden/bekenden/studiegenoten
Stages
Vacaturewebsites/carrièreplatforms

Er is een aantal opvallende verschillen tussen hbo en wo:

53%
50%

Websites van bedrijven
Eigen netwerk

48%
25%

Andere social media (Facebook, Instagram, Twitter)

34%

8%

Studievereniging

oriëntatiekanalen dan hbo’ers.

Bedrijfspresentaties op onderwijsinstelling

oriëntatiemiddel (77%), terwijl wo’ers dit
aanzienlijk minder gebruiken (48%).

26%
17%

8%

15%
5%

Business courses/case studies

studievereniging voor oriëntatie, terwijl
slechts 8% van de hbo’ers dit doet.

Bijna de helft van de wo’ers gebruikt
carrierèdagen als oriëntatiemiddel. Bij

18%

8%
10%
9%

Promotiemateriaal van werkgever

6%
10%

Anders namelijk
0%
Hbo

20%

16%

Werving- en selectiebureaus

Televisie/radio

22%

21%

Vacatures in kranten/vakbladen/tijdschriften

Uitzend-/detacheringsbureaus

Een ruime 40% van de wo’ers gebruikt de

28%

7%

Carrièreservice vanuit onderwijsinstelling

38%

29%

17%

Studentenvereniging

Direct contact met bedrijven (zonder tussenpersoon)

Onder hbo’ers is stage het meest gebruikte

40%

42%
18%

Inhousedagen

5%
5%
2%
1%

10%

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

Wo

hbo’ers is dit slechts een kwart.
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54%

48%

24%

Netwerkevenementen met bedrijven/professionals

Wo’ers gebruiken over het algemeen meer

65%

46%

Bedrijvendagen/carrièredagen

Hbo versus wo

77%

48%

Figuur 3: Oriëntatiekanalen van student en werkzoekende starter

Welke oriëntatiekanalen gebruikten werkzame starters?
LinkedIn

70%

Vacaturewebsites/carrièreplatforms
Stages

kanalen zij gebruikten voor hun oriëntatie op de arbeidsmarkt

57%

Websites van bedrijven

(Figuur 4).

56%

Eigen netwerk

53%

Bedrijvendagen/carrièredagen

Werkzame starter versus student/werkzoekende starter
Wanneer we de oriëntatiekanalen van student/werkzoekende

36%

Andere social media (Facebook, Instagram, Twitter)

starter (Figuur 3) vergelijken met de kanalen van werkzame

32%

Direct contact met bedrijven (zonder tussenpersoon)

25%

Vacatures in kranten/vakbladen/tijdschriften

24%

Uitzend-/detacheringsbureaus

24%

Bedrijfspresentaties op onderwijsinstelling

23%

Netwerkevenementen met bedrijven/professionals

23%

Studievereniging

22%

Inhousedagen

starters (Figuur 4), zien we een aantal verschillen.

Een groter deel van de werkzamer starters ten
opzichte van student/werkzoekende starter
gebruikte vacaturewebsites/carrièreplatforms als
oriëntatiekanaal (65% t.o.v. 51%).

19%

Werving- en selectiebureaus

Hetzelfde geldt voor uitzend- en

17%

Studentenvereniging

detacheringsbureaus: 24% van de werkzame

16%

Carrièreservice vanuit onderwijsinstelling

13%

Business courses/case studies

13%

Promotiemateriaal van werkgever

starters ten opzichte van 10% van de studenten/
werkzoekende starter.

6%

Televisie/radio

0%

Ook de werkzame starters kregen de vraag voorgelegd welke

64%

Vrienden/bekenden/studiegenoten

Anders namelijk

Werkzame starter

65%

Studie- en studentenverenigingen worden onder

5%

de oriënterende groep studenten en werkzoekende
starters meer gebruikt voor oriëntatie, net als

1%

10%

20%

30%

Figuur 4: Oriëntatiekanalen van werkzame starter

40%

50%

60%

70%

80%

netwerkevenementen met bedrijven/professionals.
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LinkedIn
Mensen met een Economie, bedrijfskunde en management achtergrond
maken het meest gebruik van LinkedIn.

58%

Verschillen in studiegebieden

»

79%
63%
63%

70%
72%

Waar zitten verschillen in gebruik van oriëntatiekanalen
tussen verschillende studiegebieden?

Hier wordt ingezoomd op de oriënterende groep studenten en werkzoekende
starters. Er wordt gekeken naar de volgende zes gecategoriseerde studiegebieden:
1.

Economie, bedrijfskunde en management

2.

Gezondheidszorg en sport

3.

Rechten en juridische opleidingen

4.

Sociaal, gedrag en maatschappij

5.

Technisch en exact

6.

Overig

Vacaturewebsites/carrièreplatforms
Respondenten met een studieachtergrond Sociaal, gedrag en maatschappij
maken het meest gebruik van vacaturewebsites en carrièreplatforms.

44%
47%
40%

54%
61%
57%

Bedrijvendagen/carrièredagen
Bedrijvendagen ter oriëntatie worden veelvuldig gebruikt door mensen met
een technische achtergrond: 66% gebruikt deze dagen voor oriëntatie op de
arbeidsmarkt. Voor de andere studiegebieden ligt dit percentage aanzienlijk
lager.
46%

25%

47%

25%
33%

16

66%

Andere social media dan LinkedIn (Facebook, Instagram en Twitter)

Netwerkevenementen met bedrijven/professionals

Respondenten met een Gezondheidszorg en sport en Technisch en exact

Grote verschillen in gebruik van netwerkevenementen met betrekking tot

achtergrond gebruiken andere social media dan LinkedIn aanzienlijk minder

studieachtergrond:

als oriëntatiemiddel ten opzichte van de andere studiegebieden.
39%

26%

43%
46%

22%

45%

22%

43%

22%

49%

19%

37%

Studievereniging

Vacatures in kranten/vakbladen/tijdschriften

Mensen met een achtergrond Rechten en Juridische opleidingen maken

Bijna een kwart van de respontenden met studieachtergrond Sociaal,

opvallend vaak gebuik van de studievereniging om zich te oriënteren

gedrag en maatschappij geeft aan vacatures in kranten/vakbladen/

(ruim de helft). Dit aandeel is veel hoger in vergelijking tot andere

tijdschriften als oriëntatiemiddel te gebruiken. Onder technische mensen

studierichtingen.

wordt dit het minst gebruikt (9%).
30%
29%
31%
29%

12%

52%
39%

18%
20%

9%

24%

20%

Inhousedagen

Business courses/case studies

Een inhousedag wordt opvallend vaker gebruikt ter oriëntatie door mensen

Respondenten met studieachtergrond Technisch en exact maken het meest

met studieachtergronden: Economie, bedrijfskunde en management; Rechten

gebruik van business courses en case studies (30%).

en Juridische opleidingen; Technisch en exact.
32%
6%
10%
5%

20%

3%

31%
34%

17%

5%
7%

30%
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Hoe denk je een baan te vinden?

Hoe heb je een baan gevonden?

Aan alle studenten en niet-werkende starters is gevraagd hoe zij denken dat ze

Vervolgens vroegen we ons af of werkzoekenden een reëel beeld hebben van de

een baan gaan vinden. 56 procent denkt via een stage ook een baan te vinden.

meest relevante manier om aan een baan te komen. Aan starters met een baan
is daarom gevraagd hoe ze deze baan gevonden hebben. Hieruit blijkt dat het

Top 5 “ Via welke weg(en) denk je een baan te vinden?”

eigen netwerk heel belangrijk is.

Top 5 “ Via welke weg(en) heb je een baan gevonden?”
2. Vacaturewebsites /
carrièreplatforms (55%)
1. Stages (56%)

1. Eigen netwerk (24%)

2. Stages (19%)
3. LinkedIn (54%)

5. Direct contact
met bedrijven (45%)

4. Eigen netwerk (50%)

3. Vacaturewebsites/
carrièreplatforms (18%)

5. Websites van
bedrijven (13%)

4. Vrienden/bekenden/
studiegenoten (13%)

Bijna een kwart van de starters
geeft aan via het eigen netwerk
een baan te hebben gevonden.
18

Figuur 5: Wanneer de student/starter begint met oriënteren op de arbeidsmarkt

30%

3.1.2 Startmoment oriëntatie

25%

Aan studenten die zich oriënteren op de arbeidsmarkt is gevraagd hoeveel jaar
voordat ze verwachtten klaar te zijn voor de arbeidsmarkt, zij begonnen met

20%

het oriëntatieproces. Ook de starter werd gevraagd wanneer hij/zij begon met
oriënteren. De resultaten zijn weergeven in Figuur 5.

15%

Er zijn duidelijke verschillen te zien tussen hbo-student, wo-student en starter
met betrekking tot het begin van het oriëntatieproces. De student van nu

10%

begint aanzienlijk eerder in vergelijking tot de starter. Het grootste deel van de
starters begon een half jaar van tevoren. Studenten oriënteren zich al eerder op

5%

de arbeidsmarkt: namelijk twee jaar of zelfs nog eerder.

0%

5(+) jaar ervoor

4 jaar ervoor

3 jaar ervoor

Hbo-student

2 jaar ervoor

1 jaar ervoor

Wo-student

½ jaar ervoor

Starter

Verschil in studiegebied
We zien verschillen tussen studenten met verschillende studieachtergronden en wanneer zij starten met oriënteren (Figuur 6).

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%

20%

30%

13%

22%

60%

Figuur 6: Wanneer begint de student met oriënteren? - Verschillen in studiegebieden

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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3.2 Visie op
wereld en werk
Wat als je moet kiezen: gezin of carrière? Heb je liever een man of
vrouw als leidinggevende? Denken de studenten en starters van
nu een prima toekomstperspectief te hebben? In dit hoofdstuk
komen verschillende vraagstukken omtrent ‘Visie op wereld en
werk’ aan bod.
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Gezin of carrière?

geeft daarbij (enigszins) de voorkeur aan een
gezin. Hierbij is geen significant verschil te
zien tussen mannen en vrouwen.

Carrière

zin
ge
an

Gezin

24%

3%

9%

Mee
r

carrière? 73% van de studenten en starters

car
riè
re
d

Wat als je moet kiezen tussen gezin en

Meer carrière dan
gezin

an
nd
i
z
e
Meer g

mannen (84% t.o.v. 77%).

“Ik denk dat
ik nu als student/
starter een prima
toekomstperspectief
heb.”

Carrière

riè

64%

39% eens

c

ar

waarbij vrouwen wat stelliger zijn dan

re

82% geeft echter aan eerst carrière te willen
maken voordat ze aan een gezin beginnen,

“De hoge
verwachtingen
Gezin
uit mijn privézorgen
Meer gezinomgeving
dan
carrière
voor stress.”

46% eens

Een ruime meerderheid van de
studenten en starters kan zich hierin
vinden, waarbij mannen (90% eens)
nog wat positiever zijn dan vrouwen
(79% eens).

Inkomensongelijkheid tussen mannen en vrouwen
“Ik heb het idee dat de
inkomensongelijkheid
tussen mannen
en vrouwen in
werkelijkheid wel
meevalt.”

Voorkeur voor een man of vrouw als leidinggevende?
24%
eens

55%
eens

Driekwart van de studenten en starters denkt dat
mensen met een niet-Nederlandse afkomst
minder snel een baan vinden.

“Als je moet kiezen, gaat gevoelsmatig
dan je voorkeur uit naar een man of
vrouw als leidinggevende?”
De ruime meerderheid (57%) van de
studenten en starters geeft aan dat het
echt niet uitmaakt. 27% geeft aan een
(lichte) voorkeur te hebben voor een
man, 16% heeft een (lichte) voorkeur
voor een vrouw. Daarbij is opvallend
dat er geen significant verschil is tussen
waar mannen of vrouwen de voorkeur
aan geven.

Voorkeur voor
een vrouw (4%)
Lichte voorkeur
voor een vrouw (12%)
Voorkeur voor
een man (8%)
Lichte voorkeur voor
een man (19%)

Het maakt mij
echt niet uit (57%)
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3.3 Keuzemotieven
Iedere student heeft zijn eigen redenen om voor een werkgever te
kiezen, maar wat zijn de belangrijkste motieven? Welke kenmerken
van een werkgever vinden vrouwen belangrijk en waar kiezen
mannen voor? Hoe belangrijk is het salaris en is de optie op een vast
contract een keuzemotief?
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Reistijd

Acceptabele
werkdruk

48%

De inhoud van de baan is voor studenten en
starters het belangrijkste motief om voor een
werkgever te kiezen (Figuur 7). Ruim twee derde van
de respondenten vindt doorgroeimogelijkheden
belangrijk. Ook houden studenten en starters
rekening met opleidingsmogelijkheden en vinden
ze het belangrijk om leuke collega’s te hebben.
Het salaris staat op de vijfde plek. Reistijd is voor
starters belangrijker dan voor studenten, net zoals
flexibele werktijden. Studenten vinden internationale

Salaris

Opleidingsmogelijkheden

Keuzemotieven: student versus starter

Acceptabele
werkdruk

48%

Doorgroeimogelijkheden
68%

Salaris

Leuke
collega’s

Opleidingsmogelijkheden

67%

69%

Inhoud van
de baan
85%

59%

56%

67%

48%

Reistijd

Leuke
collega’s
74%

60%

Doorgroeimogelijkheden
68%

Inhoud van
de baan
85%

mogelijkheden belangrijker dan starters.
Wat opvalt, is dat de optie op een vast contact voor
35% van de studenten en 41% van de starters een
belangrijk motief is om voor een werkgever te kiezen.
Het aanbieden van een flexcontract door de werkgever
haalt studenten en starters niet over om voor een
werkgever te kiezen, net zoals een 9-tot-5-baan.
Ruim 40% wil graag werk doen dat aansluit bij de
studieachtergrond.

Student

Starter

Figuur 7: Redenen om voor een
werkgever te kiezen uitgesplitst in
studenten en starters
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29%

37%

Verschillen tussen
mannen en vrouwen
Mannen en vrouwen stellen andere eisen aan hun

5. Imago van
werkgever

toekomstige werkgever (Figuur 8). Voor vrouwen is het
belangrijk om opleidingsmogelijkheden te hebben en ze

53%

44%

vinden het belangrijker dan mannen om zich persoonlijk te
kunnen ontwikkelen. Ook vinden vrouwen leuke collega’s
belangrijker en letten ze op de reistijd. Voor mannen is het
imago van de werkgever belangrijker dan voor vrouwen. Het
grootste verschil tussen mannen en vrouwen is het salaris:
mannen letten meer op het salaris bij hun keuze voor een

71%

werkgever dan vrouwen.

62%

€
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1. Salaris

62%

4. Reistijd

70%

62%

3. Leuke collega’s

70%
Figuur 8: Top-5 grootste verschillen in
redenen om voor een werkgever te kiezen
tussen mannen en vrouwen
Vrouwen

Mannen

2. Opleidingsmogelijkheden/
persoonlijke ontwikkeling

Bedrijf met evenveel mannen als vrouwen
41% van de vrouwen vindt het belangrijk om te (gaan) werken bij een bedrijf met evenveel mannen als
vrouwen. Voor mannen is dit iets minder belangrijk (29%).

Werktijden zelf indelen
58% van de studenten geeft aan werktijden zelf in te willen delen, bij starters ligt dit percentage op 72%.

Duurzaamheid
Studenten (78%) en starters (74%) vinden het belangrijk dat hun toekomstige werkgever zich bezighoudt
met duurzaamheid. Studenten vinden dit significant belangrijker dan starters.

Pensioensregeling
Een groot deel van de studenten (82%) geeft aan een goede pensioensregeling belangrijk te vinden.
Wanneer men echter gaat werken, neemt het belang af: 68% van de starters vindt een goede
pensioensregeling belangrijk.

Fulltime werken
76% van de studenten en starters geeft aan graag fulltime te willen werken. Bij mannen ligt dit
percentage aanzienlijk hoger dan bij vrouwen (88% tegenover 73%). Starters geven relatief minder vaak
aan fulltime te willen werken ten opzichte van studenten.
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3.4 Salaris
Hoe belangrijk vinden studenten en starters de hoogte van het
salaris? Maken studenten een realistische inschatting van wat ze
gaan verdienen en in hoeverre komt hun inschatting overeen met
wat starters daadwerkelijk verdienen? Was de hoogte van het
startsalaris van de werkzame starter conform verwachting? In dit
hoofdstuk wordt het thema ‘Salaris’ uitgelicht.
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3.4.1 Salarisinschatting student

Ligt de startsalarisschatting van de student hoger wanneer
hij/zij een hoger studiegemiddelde heeft?

Hbo-studenten schatten hun startsalaris gemiddeld op €2.155,- bruto per

2.900

maand. Wo’ers denken gemiddeld €2.461,- te gaan verdienen. Hieruit blijkt

2.800

dat studenten in de eindfase van hun studie een redelijke inschatting kunnen

2.700

maken van de hoogte van het startsalaris. De gemiddelde hbo-starter verdient

2.600

namelijk zo’n €2.050,- bruto per maand. Voor wo’ers ligt dit rond de €2.530,-1.

2.500
2.400

Voor studenten met een 6, 7 of 8 als studiegemiddelde blijkt de schatting

2.300

van het startsalaris niet enorm te verschillen. Wanneer we echter kijken naar

2.200

studenten met een 9 gemiddeld, schatten zij hun startsalaris significant hoger

2.100

in (Figuur 8).
1

Inschatting student: €2155,Gemiddeld startsalaris: €2050,-

€2.422

€2.411

6

€2.353

7

8

Figuur 8: Startsalaris schatting van student (hbo/wo)
versus het studiegemiddelde van de student

Studiekeuze123.nl

Hbo

€2.786

9
Studiegemiddelde

Wo

Inschatting student: €2461,Gemiddeld startsalaris: €2530,-
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Voor 1 op de
3 starters viel
het startsalaris
lager uit dan
verwacht

3.4.2 Salarisverwachting starter
Bij een aanzienlijk deel van de werkzame starters voldeed het startsalaris aan
de verwachting (43%). Toch geeft ook een derde van de starters aan dat het
startsalaris lager uit viel dan zij verwachtten. 11% ontving juist een hoger salaris
dan verwacht. 13% had van te voren geen verwachtingen van de hoogte van het

€

salaris (Figuur 9).

€
13%
11%
43%

Startsalaris voldeed aan verwachting
Startsalaris lag lager dan verwachting
Startsalaris lag hoger dan verwachting
Ik had geen verwachting

33%

Figuur 9: Was het startsalaris conform verwachting?
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“Ik vind
veel vrije tijd/
vakantiedagen
belangrijker dan de
hoogte van mijn
salaris.”

3.4.3 Belang van de hoogte van het salaris
In het hoofdstuk ‘Keuzemotieven’ zagen we dat salaris niet de belangrijkste drijfveer is om voor een werkgever te
kiezen, al geeft 57% van de studenten en starters wel aan de hoogte van het salaris van belang te vinden.

“Ik vind
secundaire arbeidsvoorwaarden belangrijker
dan de hoogte van mijn
salaris.”

“Ik vind
leuk/inspirerend
werk belangrijker
dan de hoogte van
mijn salaris.’’

Salaris versus vrije tijd/
vakantiedagen
Wo’ers vinden vrije tijd/vakantiedagen
belangrijker dan hbo’ers: 48% van de wo’ers
is het eens met de stelling, tegenover 40%
van de hbo’ers. Daarnaast achten vrouwen
dit van groter belang dan mannen (48% t.o.v.

Salaris versus leuk/
inspirerend werk

40%).
Opvallend is dat vrije tijd/vakantiedagen

Salaris versus secundaire
arbeidsvoorwaarden

Bij de keuzemotieven voor een werkgever,

belangrijker worden geacht dan secundaire

kwam de inhoud van de baan met stip op

arbeidsvoorwaarden. Gezien vrije tijd

Nog geen kwart van de respondenten is

één. Dit resultaat kwam ook terug toen de

en vakantiedagen onder secundaire

het eens met bovenstaande stelling (22%):

respondent deze stelling voorgelegd kreeg.

arbeidsvoorwaarden vallen, zou het

salaris wordt duidelijk belangrijker geacht

89% van de studenten en starters is het eens

mogelijk kunnen zijn dat de respondent

dan secundaire arbeidsvoorwaarden, waarbij

met deze stelling, waarbij vrouwen dit nog

niet goed weet wat er onder secundaire

starters stelliger zijn dan studenten.

belangrijker vinden dan mannen.

arbeidsvoorwaarden verstaan wordt.
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3.5 Zoekperiode
naar een baan
De verwachte zoekperiode naar een baan draagt bij aan het moment waarop
studenten zich gaan oriënteren op de arbeidsmarkt en aan hoe intensief
zij zich gaan oriënteren. In hoeverre hebben studenten een reëel beeld
van de zoekperiode naar een baan? Herkennen studenten de krapte op de
arbeidsmarkt en hoe stressvol vinden ze het om te beginnen met zoeken?
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3.5.1 Zoekperiode: verwachting vs. werkelijkheid
Een derde van de studenten verwacht

Verwachting van student

binnen twee maanden een baan te vinden,
94% van de studenten denkt binnen een
half jaar aan het werk te zijn. Wat blijkt?

Hoelang de starter zocht

Studenten zijn onnodig pessimistisch
(Figuur 10). Van de ondervraagde starters
met een baan heeft 69% binnen twee
maanden een baan gevonden. 95% vond

Man

binnen een half jaar een baan.
De verschillen tussen mannen en vrouwen

Vrouw

zijn fors: 47% van de mannelijke studenten
denkt binnen twee maanden een baan te
vinden, tegenover 27% van de vrouwen.

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

Figuur 10: Zoekperiode naar een baan
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39%
denkt binnen twee maanden
een baan te vinden

We zien ook grote verschillen tussen studierichtingen.
39% van de studenten met een studie in de richting
economie, bedrijfskunde en management denkt
binnen twee maanden een baan te vinden en de helft
van de studenten met een technische/exacte studie
denkt binnen twee maanden aan het werk te zijn.

Economie, bedrijfskunde
en management

Studenten met een studie in de richting sociaal, gedrag

50%

en maatschappij denken het minst snel een baan te
vinden: 17% denkt binnen twee maanden aan het werk
te zijn. Studenten met een studieachtergrond in het
juridische domein, in de gezondheidszorg/sport of in

denkt binnen twee maanden
aan het werk te zijn

een overige studierichting zijn het meest pessimistisch:
ongeveer 1 op de 10 denkt langer dan een half jaar te
moeten zoeken naar een baan.

Technische/exacte
studie

10%

denkt langer dan een ½ jaar
te moeten zoeken naar
een baan

Sociaal, gedrag en
maatschappij

17%
denkt binnen twee maanden
een baan te vinden

Juridisch,
gezondheidszorg/sport
en overige
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3.5.2 Verwachte zoekperiode van werkzame starters
Aan starters met een baan is gevraagd of de zoekperiode
aansloot bij hun verwachtingen. 41% geeft aan dat de
zoekperiode aansloot bij de verwachtingen. 38% was als student

8%

ook redelijk pessimistisch en verwachtte langer te moeten
zoeken dan in werkelijkheid het geval was. 13% moest langer
zoeken naar een baan dan verwacht (Figuur 11).

41%
38%

Mannen waren als student positiever dan vrouwen en dachten

Zoals ik had verwacht
Langer dan verwacht
Ik had geen idee
Korter dan verwacht

niet te lang te hoeven zoeken (Figuur 12). Voor mannen viel de
zoekperiode in sommige gevallen tegen, terwijl vrouwen als
student pessimistischer waren over de zoekperiode naar een

13%

baan, maar uiteindelijk sneller dan zij verwacht hadden een baan
vonden.

Figuur 11: Zoekperiode naar een baan van starters
Nb. afgestudeerden die nog geen baan gevonden hebben zijn hierin niet meegenomen.

12%

Vrouw

37%

43%
56%

17%

Man
0%

10%
Langer dan verwacht

20%

30%

40%

(Enigszins) zoals verwacht

7%
19%

50%

60%

70%

Korter dan verwacht

80%

8%
90%

100%

Ik had geen idee

Figuur 12: Zoekperiode naar een baan van starters uitgesplitst in mannen en vrouwen
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3.5.3 Stress en de zoektocht naar een baan
Vrouwen ervaren significant meer stress bij het idee op zoek te moeten naar een baan: 65% was het eens met deze
stelling (Figuur 13). 13% van de vrouwen ervaart zeer veel stress tegenover 5% van de mannen. Wo’ers en hbo’ers ervaren
de stress niet anders.

“Het idee dat ik op zoek moet naar een baan geeft mij stress.”
30%

27%

28%

24%

25%

22%
20%
15%

13%

15%
10%

10%
5%

10%

12%

11%

10%

5%

Zeer eens

4%

Eens

Enigszins eens
Man

Neutraal

Enigszins
oneens

Oneens

Vrouw

Figuur 13: Stress in de zoektocht naar een baan uitgesplitst voor mannen en vrouwen
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9%

Zeer oneens

3.5.4 Krapte op de arbeidsmarkt
Het idee om op zoek te moeten naar een baan geeft veel studenten stress, vooral vrouwen
zijn hier gevoelig voor. Studenten zijn onnodig pessimistisch over de tijd die het kost om een
baan te vinden: de daadwerkelijke tijd die het starters gekost heeft om een baan te vinden,
is korter dan de tijd die studenten kwijt denken te zijn aan de zoektocht. Dit geeft aan dat
veel studenten nog niet doorhebben dat er krapte is op de arbeidsmarkt. Studenten met
een technische achtergrond of met een studie in het domein economie, bedrijfskunde en
management zijn het meest positief over de zoekperiode naar een baan. In de technische
richting ontstaan de grootste tekorten op de arbeidsmarkt.
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3.6 Aansluiting op
de arbeidsmarkt
In hoeverre sluit je studieachtergrond aan bij het werk dat je nu doet? Miste je
bepaalde vaardigheden toen je begon met werken? Deze vragen kregen werkzame
starters voorgeschoteld. Maken studenten zich zorgen over het vinden van een baan
die aansluit bij de opleiding? Willen studenten direct solliciteren na het afstuderen?
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3.6.1 Baan die aansluit bij studieachtergrond

»

Hebben starters een baan gevonden die aansluit bij de
studieachtergrond?

De meerderheid van de starters geeft aan dat de studieachtergrond volledig
aansluit bij hun baan (52%). 30% geeft aan enigszins aansluiting te hebben. De

“Mijn huidige baan sluit aan op mijn studieachtergrond.”
52%

resterende 18% zegt dat de studieachtergrond helemaal niet aansluit bij het werk

30%

dat zij nu doen (Figuur 14).

18%

Starters met een studieachtergrond economie, bedrijfskunde en management
geven relatief vaker aan dat ze een baan hebben gevonden die goed aansluit, in
tegenstelling tot starters met een talen, geschiedenis en cultuur achtergrond.
Aan de groep starters (N = 65) die aangaf dat hun werk niet aansluit bij hun

Ja, helemaal

Ja, enigszins

Nee

Figuur 14: Aansluiting studieachtergrond op huidige baan

studieachtergrond, vroegen we wat daar de voornaamste reden voor is:

29%
gaf aan dat ze geen werk
konden vinden in aansluiting
op hun studie

45%
gaf aan dit een leuke baan te
vinden, waardoor men voor lief
nam dat het niet aansloot bij de
studieachtergrond
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3.6.2 Het missen van vaardigheden/kennis
56% van de werkzame starters geeft aan vaardigheden/kennis te

55%
52%

Inhoudelijke kennis

missen in aansluiting op hun eerste baan.

47%

Praktijkgerichte kennis

Hier is een duidelijk verschil te zien tussen hbo- en wo-starters: 48%

24%

Veel verantwoordelijkheid dragen

van de hbo’ers geeft aan (enigszins) vaardigheden/kennis te

9%

Computervaardigheden

missen. Voor wo is dit 60%. Aan deze groep starters (N = 205) werd
gevraagd welke vaardigheden ontbraken of welke kennis zij mistten

Administratieve vaardigheden

Opvallend is dat sociale/culturele vaardigheden en creativiteit meer
ontbreekt bij hbo’ers in vergelijking met wo’ers. Wo-starters missen
vaker computervaardigheden. Ruim een kwart heeft moeite met het

Plannen

12%
12%

Creatief/probleemoplossend denken

12%
11%
9%

Creativiteit

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

Taalvaardigheden

53%
Inhoudelijke
kennis
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50%

Veel verantwoordelijkheid dragen

Praktijkgerichte
kennis

16%
10%

5%

Sociale en culterele vaardigheden

17%

3%
2%

8%

3%

Anders namelijk
Samenwerken

2%
0%

6%
9%
10%

Hbo

17%

12%

7%

Presentatievaardigheden

27%

17%

11%

Informatievaardigheden (zoeken/analyseren van)

dragen van veel verantwoordelijkheid.

28%

16%
13%

Communicatievaardigheden

(Figuur 15).

51%

20%

30%

Wo
Figuur 15: Missende vaardigheden

40%

50%

60%

3.6.3 Zorgen over het vinden van een baan die aansluit

»

“Ik maak me zorgen over het vinden van een baan die
aansluit bij mijn opleiding.’’

80%
69%

70%

59%

60%

Er zijn aanzienlijke verschillen met betrekking tot studieachtergrond (Figuur 16).

50%

Studenten met studieachtergrond sociaal, gedrag en maatschappij maken zich

40%

de meest zorgen (71% van de vrouwen, 48% van de mannen), waar studenten met

30%

een technische achtergrond zich het minst druk maken (31% van de vrouwen,

20%

15% van de mannen). Vrouwen maken zich tenslotte significant meer zorgen dan

10%

mannen (51% t.o.v. 28%).

0%

47%
41%
31%
24%

Economie,
Gezondheidszorg en sport
bedrijfskunde
en management

Rechten en
juridische
opleidingen

Sociaal,
gedrag en
maatschappij

Technisch en
exact

Overig

Figuur 16: Aansluiting baan op opleiding per studieachtergrond voor studenten

51%
eens

28%
eens
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3.6.4 Na het afstuderen

»

Reizen
Even niets
Direct solliciteren

Wat zijn studenten van plan te gaan doen, direct na het
afronden van de studie?

Traineeship/stage/werkervaringsplek
Eigen bedrijf starten

De ruime meerderheid van de studenten is van plan direct aan
het werk te gaan (62%). Van deze 62% wil een kleine 40% direct

Ik weet het nog niet

solliciteren op een startersfunctie en wil 23% van start met een

Anders

traineeship/stage/werkervaringsplek (Figuur 17). Slechts 1% is van
plan een eigen bedrijf te starten. Er zijn geen significante verschillen
tussen hbo- en wo-studenten.

62%

Figuur 17: ‘’Wat denk je te gaan doen, direct na het afronden van je studie?’’,
gesteld aan studenten hbo/wo

Direct solliciteren

38%

gaat direct aan
het werk

Het plan een eigen
bedrijf te starten

1%

Starten met een
traineeship/stage/
werkervaringsplek

40

23%

3.7 Ambitie en
ontwikkeling
In hoeverre hebben studenten en starters ambitie om in het
buitenland te werken? Hoe schatten ze zichzelf in, op basis van
hun kwaliteiten en cv? Hoe groot is de groep die een toppositie wil
bereiken? Wat is de rol van de onderwijsinstelling?
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3.7.1 Werken in het buitenland

»

‘’Ik wil tijdens mijn carrière graag een
periode in het buitenland werken.’’

Een groter percentage vrouwen (53%) dan mannen

Mannen versus vrouwen

Hbo’ers versus wo’ers

(44%) wil tijdens hun carrière een periode in het
buitenland werken. Wo’ers geven vaker de voorkeur

53%

aan een periode in het buitenland werken dan hbo’ers
(53% t.o.v. 44%).

44%

Wo

53%

Vrouwen
hebben meer
ambitie om een
periode in het
buitenland te
werken.
42

44%
Hbo

75% van
de mannen wil
een toppositie
bereiken

3.7.2 Toppositie bereiken

»

“Ik wil graag een toppositie bereiken.’’

Driekwart van de mannen wil een toppositie bereiken. Bij de vrouwen ligt dit aandeel
lager: 60%. Wo’ers hebben meer ambitie om de top te bereiken dan hbo’ers (65% t.o.v.
56%).
Willen studenten met een hoger studiegemiddelde liever een toppositie bereiken?
Dit blijkt niet het geval: studenten met een studiegemiddelde boven dat van de
gemiddelde student, zeggen juist vaker het oneens te zijn met de stelling “Ik wil graag
een toppositie bereiken’’ (Figuur 18).

“Ik wil graag een toppositie bereiken.”
7,34
7,32

7,32

7,3
7,28

7,27

7,26
7,24

7,25
7,23

7,22
7,2
7,18

Eens

Neutraal

Studiegemiddelde

Oneens

Gemiddelde studiegemiddelde van de student

Figuur 18: Toppositie afgezet tegen studiegemiddelde
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3.7.3 Hoe studenten zichzelf inschatten
Hoe schatten studenten zichzelf in, op basis van hun kwaliteiten en cv, in
vergelijking tot studenten binnen hun studiegebied?
Opvallend is dat de ruime meerderheid van de studenten zichzelf boven het
gemiddelde inschat, maar dat een relatief klein percentage durft te stellen bij
de beste 10% te horen. Er is een significant verschil tussen mannen en vrouwen
(Figuur 19). Mannen denken vaker bovengemiddeld te scoren dan vrouwen.

Bij de beste 10%
Bovengemiddeld
Een beetje boven
het gemiddelde
Een beetje onder
het gemiddelde
Ondergemiddeld
Bij de laagste 10%

Figuur 19: Hoe schat de student zichzelf in, op basis van zijn kwaliteiten en cv,
in vergelijking tot studenten binnen zijn studiegebied?
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3.7.4 Werkgevers

»

“Ik denk dat de meeste werkgevers niet weten hoe jonge
mensen zich willen ontwikkelen.”

Hbo’ers kunnen zich duidelijk meer vinden in deze stelling dan
wo’ers: 49% tegenover 39%. Tussen studenten en starters is een
opvallend groot gat te zien: 36% van de studenten is het eens met de
stelling, maar dit percentage ligt bij starters veel hoger: 57%.
Hbo’ers hebben meer ervaring met stages, waardoor ze over het
algemeen meer praktijkervaring opdoen dan wo’ers. Dit zou een
verklaring kunnen zijn voor het verschil tussen hbo en wo. Starters
hebben vanzelfsprekend al werkervaring opgedaan en baseren
daarop hun mening.

“Ik denk dat ik voor
mijn werkgever meteen
al heel belangrijk
ga zijn.”

Hbo-studenten

46% eens
Wo-studenten

38% eens
45

3.7.5 De rol van de onderwijsinstelling

Enigzins
65%

27% van de studenten geeft aan geen gebruik te
maken van begeleiding vanuit de onderwijsinstelling
bij de oriëntatie op de arbeidsmarkt. De studenten
die aangaven wel gebruik te maken van de service,
gaven hun mening:

“Ik word goed
begeleid door mijn
onderwijsinstelling
bij de oriëntatie op
de arbeidsmarkt.”

Ja,
zeker

Nee,
zeker niet
25%

10%

“Ik vind dat mijn onderwijsinstelling een veel te positief beeld geeft van de baankansen na het afronden van mijn studie.”
Een derde van de studenten kan zich vinden in deze stelling. Daarbij zijn er significante verschillen te zien tussen verschillende studiecategorieën (Figuur 20).
45%
40%
35%

41%

40%
35%
30%

30%

24%

25%

20%

20%
15%
10%
5%
0%

Economie, bedrijfskunde
en management

Gezondheidszorg en sport

Rechten en juridische
opleidingen

Sociaal, gedrag en
maatschappij

Technisch en exact

Figuur 20: Stelling “Positief beeld geschetst door onderwijsinstellingen” uitgesplitst in studieachtergrond
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Overig

3.8 De actieve
student

Een actueel thema is de toegenomen druk op studenten om naast de studie
bezig te zijn met andere activiteiten (de Volkskrant, 2017). En dan wordt er niet
alleen gedoeld op bijbaantjes om de studieschuld binnen de perken te houden:
uiteenlopende commissies, een bestuursjaar, extra stages, buitenlandervaring
en vrijwilligerswerk zijn niet te missen op het cv van student van nu. We zoomen
in op de nevenactiviteiten van ‘De actieve student’.
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63%

Bijbaan (0 - 15 uur per week)

3.8.1 Nevenactiviteiten
Student: hbo versus wo
Wo-studenten houden zich meer bezig met
nevenactiviteiten dan hbo’ers: waar hbo’ers
gemiddeld 3.2 nevenactiviteiten doen, ligt dit aantal
bij wo-studenten gemiddeld op 4.8 (50% meer
nevenactiviteiten).

68%
26%

Commissie (0 - 15 uur per week)
21%

Actief lid bij studentenvereniging

hbo als wo op nummer één. Toch zijn er ook
aanzienlijke verschillen in welke nevenactiviteiten
hbo’ers en wo’ers naast hun studie doen (Figuur
21). Zo doet de wo-student aanzienlijk vaker
commissiewerk (Tabel 1) dan de hbo-student:

28%

Hbo

Wo

0 - 15 uur per week

26%

57%

15+ uur per week		

3%

10%

Fulltime			

<1%

3%

Tabel 1: Commissiewerk, hbo- versus wo-student

Vrijwilligerswerk
Extra vak(ken)

8%

Actief lid bij studievereniging

8%

33%
28%
27%

9%

23%

Bijbaan (meer dan 15 uur per week, maar niet fulltime)

21%

17%

Leren van een andere taal

17%
18%

Creatieve en/of culturele activiteiten

16%
18%
6%

Stage (niet als onderdeel van je studie)

4%

Ondernemerschap/eigen bedrijf

4%

10%
6%

2%
3%

Topsport

Bijbaan (fulltime)

11%
10%

3%

Commissie (meer dan 15 uur per week, maar niet fulltime)

Commissie (fulltime)

20%

8%

Bestuursjaar (fulltime)

Actief in de politiek

2%

4%

1%
3%
0%

3%

1%
2%

0%

10%
Hbo
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35%

Actief lid bij sportvereniging

Mantelzorg

39%
33%
35%

Muziek maken (zingen in koor, actief in bandje, etc.)

Commissiewerk

42%

Buitenlandervaring

Bestuursjaar (parttime)

Een bijbaan (0 – 15 uur per week) staat voor zowel

57%

20%

30%

Wo

Figuur 21: Nevenactiviteiten van studenten

40%

50%

60%

70%

8%
hbo

35%

Extra vakken
We zien grote verschillen op het gebied van extra vakken
volgen: 35% van de wo-studenten geeft aan een of meerdere

wo

extra vakken te volgen. Dit percentage ligt voor hbo’ers op
8%. Wo’ers zijn vaker actief bij een studievereniging (25
procentpunt verschil) en studentenvereniging (22 procentpunt

Extra vakken

verschil). Ook buitenlandervaring komt meer voor bij wo dan
bij hbo (39% t.o.v. 28%).

39%

Extra stage

wo

Stages zijn bij de meeste hbo-opleidingen onderdeel van de
studie, iets wat bij wo-opleidingen veel minder het geval is.
Dit verklaart ook het gat tussen het doen van stages (niet als

28%
hbo

6%
hbo

onderdeel van je studie) tussen hbo en wo: 6% van de hbo’ers
doet een extra stage, tegenover 20% van de wo’ers.

Buitenlandervaring

Student versus starter
Ook starters kregen de vraag wat voor nevenactiviteiten

20%
wo

zij naast hun studie hebben gedaan. We zien hier
voornamelijk verschil op het gebied van activiteit bij
studentenverenigingen: 20% van de starters gaf aan hier
actief te zijn geweest. Bij studenten ligt dit percentage vele
malen hoger: 38%. Ook houden studenten van nu zich meer
bezig met commissiewerk (50%) ten opzichte van starters

Extra stage

tijdens hun studie (35%).
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Verschillen in studieachtergrond

Extra stage
Studenten met een rechten en juridische opleidingen achtergrond doen opvallend vaker een stage (niet
als onderdeel van de opleiding).

Daarnaast zien we opvallende verschillen tussen
17%

mensen met andere studieachtergronden op het

10%

gebied van nevenactiviteiten. Er wordt gekeken naar de

33%

volgende zes gecatoriseerde studiegebieden:

19%
16%
12%

1.

Economie, bedrijfskunde en management

2.

Gezondheidszorg en sport

3.

Rechten en juridische opleidingen

4.

Sociaal, gedrag en maatschappij

5.

Technisch en exact

6.

Overig

Vrijwilligerswerk
Van de studenten met een technisch en exact achtergrond doet maar 24% aan vrijwilligerswerk.
Studenten sociaal, gedrag en maatschappij zijn het meest actief als vrijwilliger.
29%
42%
42%
45%
24%
34%

Extra vak(ken)
41% van de juridische studenten volgt één of meerdere extra vakken. Onder studenten met een
economische achtergrond is dit slechts 20%.
20%
25%
41%
35%
30%
31%
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‘Geld verdienen’
wordt door vrouwen
vaker als drijfveer
genoemd dan door
mannen (49%
t.o.v. 40%)

3.8.2 Belang van nevenactiviteiten

»

Maar wat zijn de voornaamste redenen van
studenten om activiteiten te doen naast de studie?

Student: hbo versus wo
‘Zelfontwikkeling’ en ‘leuke bezigheid’ zijn de meest genoemde

Zij geven juist ‘geld verdienen’ vaker als reden van nevenactiviteiten

drijfveren voor nevenactiviteiten van studenten (Figuur 22), waarbij

dan wo-studenten (54% t.o.v. 44%). ‘Nieuwe vrienden maken’ vindt

wo’ers deze redenen van groter belang vinden dan hbo’ers. 58% van

ruim de helft van de wo’ers van belang (56%). Bij hbo’ers is dit een

de wo’ers geeft aan nevenactiviteiten te doen om de baankans te

kleiner aandeel (46%).

Hbo: 71%
Wo: 84%

vergroten. Hbo’ers vinden dit relatief minder belangrijk (46%).

90%

84%

80%
58%

60%
50%

83%
76%

71%

70%
46%

Zelfontwikkeling

56%

54%
44%

39%

40%

40%

46%

30%
20%
10%
0%

Het vergroot
mijn kans op een
baan/het staat
goed op mijn cv

Geld verdienen

Zelfontwikkeling
Hbo

Leuke bezigheid

Netwerken

Nieuwe vrienden
maken

Wo

Figuur 22: Belang van nevenactiviteiten van de student, hbo versus wo
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»

Wat was het belang van starters voor nevenactiviteiten tijdens hun studie?
Zien we verschillen ten opzichte van de student van nu?

‘Zelfontwikkeling’
en ‘leuke bezigheid’ zijn
de voornaamste redenen
voor nevenactiviteiten
onder studenten en
starters

Student versus starter
Het blijkt dat starters ‘geld verdienen’ van groter belang vonden om nevenactiviteiten te doen
dan studenten van nu (57% t.o.v. 46%). De andere genoemde drijfveren worden door studenten
belangrijker geacht dan door starters (Figuur 23). Dit is mogelijk te verklaren door toegenomen
druk op studenten om zich naast hun studie verder te ontwikkelen.

90%

81%

80%

82%
75%

75%

70%
60%
50%

57%

55%
48%

53%

46%

40%

40%
30%

39%
25%

20%
10%
0%

Het vergroot
mijn kans op een
baan/het staat
goed op mijn cv

Geld verdienen

Zelfontwikkeling
Student

Leuke bezigheid
Starter

Figuur 23: Belang van nevenactiviteiten: student versus starter
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Netwerken

Nieuwe vrienden
maken

3.9 Studieduur
Hoelang denken studenten over hun studie te doen en hoe lang
hebben starters over hun studie gedaan? Wat zijn de voornaamste
redenen voor studievertraging? Heeft de afschaffing van de basisbeurs
effect op uitloop?

53

3.9.1 Studieduur student en starter
Student

Hoelang denk je over je totale studie te gaan doen?

student (Figuur 24): ruim de helft van de hbo’ers (53%) loopt
geen studievertraging op. Bij wo’ers is dit nog geen 30%. De
meeste studenten met studievertraging lopen een half jaar

Wo

Studerend

Er is een duidelijk verschil te zien tussen de hbo- en wo-

Hbo

tot een jaar uit.

1%

28%

11%

14%

50%

3%

0%

23%

10%

20%

12%

30%

40%

50%

12%

14%

60%

13%

8%

70%

80%

8% 6%

90%

100%

Starter
Hoelang heb je over je totale studie gedaan?

minder studievertraging oplopen ten opzichte van de wo’ers.
Wanneer we de studieduur van starters vergelijken met de
verwachting van studenten over hun studieduur, zien we dat
starters gemiddeld minder lang over hun studie doen dan
studenten vooraf verwachten.

Niet studerend

Ook bij de studieduur van starters zien we dat de hbo’ers

Wo

1%

Hbo

31%

15%

3%

20%

48%

9%

12%

16%

19%

10%

4% 4%
1%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Figuur 24: Studieduur starter, hbo versus wo

22% van de

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

10%

van de hbostarters liep meer dan
een jaar uit.
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38% van de

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

32%

van de wostarters liep meer dan
een jaar uit.

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

51%

3.9.2 Redenen studievertraging

28%

66%

We zagen dat een aanzienlijk aandeel
van de studenten studievertraging
oploopt. Maar wat zijn voor studenten de
voornaamste redenen voor de uitloop?

Persoonljike
omstandigheden

37%

Figuur 25 geeft veelvoorkomende
redenen voor studievertraging aan,

13%

waarbij er aanzienlijke verschillen zijn
tussen hbo- en wo-studenten.

7%

Activiteiten naast
mijn studie

Zoals in het hoofdstuk ‘Nevenactiviteiten’

17%

al naar voren kwam, doen wo’ers meer
activiteiten naast hun studie. Niet

23%

verrassend is dan ook dat activiteiten
naast de studie voor wo’ers een

Extra studie

vaker voorkomende reden is voor
studievertraging dan voor hbo’ers (68%
tegenover 38%). Hetzelfde geldt voor het

8%

doen van extra vakken.
Hbo’ers geven vaker aan dat ze

Moeite met
studie

27%

7%

studievertraging oplopen omdat ze

10%

moeite hebben met de studie (25% hbo
t.o.v. 18% wo). Hbo-studenten geven het
vaakst ‘persoonlijke omstandigheden’
als reden van uitloop (54%). Bij wostudenten ligt dit percentage veel lager
(28%).

Extra
vak(ken)

Hbo

Wo

Figuur 25: Redenen van studenten
voor studieverstraging,
hbo versus wo

Verkeerde
studiekeuze
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3.9.3 Studieduur en afschaffing basisbeurs

»

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

38%
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 daardoor

Eens

10%

bewust minder lang over de studie doen. Toch is er ook een aanzienlijk deel (38%) dat zegt

Neutraal

het oneens te zijn met de stelling (Figuur 26).

Oneens
Figuur 26: Stelling beantwoord door studenten die geen
recht meer hebben op een basisbeurs

3.9.4 Studieduur vs. studiegemiddelde
De student die langer dan een half jaar studievertraging oploopt, heeft over het algemeen een lager studiegemiddelde dan dat van de gemiddelde student.
7,50
7,40
7,30

7,41

7,39

7,37

7,25

7,20

7,15

7,19
7,13

7,10

7,17
7,10

7,00
6,90

6,84

6,80
Korter dan de tijd De tijd die ervoor Tot een half jaar
die ervoor staat
staat
langer

1/2 tot 1 jaar
langer

Studiegemiddelde
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1 - 1.5 jaar langer

1.5 - 2 jaar langer 2 - 2.5 jaar langer 2.5 - 3 jaar langer

Gemiddelde studiegemiddelde

Figuur 27: Student: studieduur versus studiegemiddelde

Meer dan 3 jaar
langer

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

100%

80%

60%

7%
22%

31%

8%

17%

12%

40%

41%

Economie,
Gezondheidszorg
bedrijfskunde en
en sport
management
Geen vertraging

22%

26%

39%
32%

26%
41%

Rechten en
juridische
opleidingen

Tot 1 jaar vertraging

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

Figuur 28: Student: studieduur versus studieachtergrond
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3.10 Studiekeuze
Als je opnieuw mocht kiezen, zou je dan een andere studiekeuze maken?
Wat zijn de voornaamste redenen dat je een andere studie had willen doen?
Hoeveel procent switcht van studie en hoe groot is de groep die kiest voor
een schakelprogramma? Deze vraagstukken komen aan bod in het hoofdstuk
‘Studiekeuze’.
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3.10.1 Tevredenheid studiekeuze

»

Meer
tevredenheid over
studiekeuze onder
wo’ers vergeleken
met hbo’ers

Als je opnieuw mocht kiezen, zou je dan een andere studiekeuze maken?

Wo’ers zijn vaker tevreden over hun studiekeuze dan hbo’ers: 66% van de wo-studenten en starters zegt
geen andere studiekeuze te maken als ze opnieuw mochten kiezen. Bij hbo’ers is dit 58%.

7%

11%

27%
58%

Hbo

Wo

31%
66%

Ja, zeker
Ja, misschien
Nee

Figuur 29: Studenten en starters, hbo versus wo: Als je opnieuw mocht kiezen, zou je dan een andere studiekeuze maken?

We zien echter ook een verschil tussen studenten en starters: 67% van de studenten zegt tevreden te
zijn met hun studiekeuze. Bij starters is een kleiner deel tevreden: 56% (Figuur 29).

56%

Tevreden met
studiekeuze

starters

67%

studenten
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3.10.2 Redenen ontevredenheid studiekeuze

»

“Wat zijn voor jou de belangrijkste redenen
dat je een andere studie had willen kiezen?’’

Wat is/zijn voor jou de belangrijkste reden(en) dat je
een andere studie had willen kiezen?
Student versus starter

Deze vraag werd gesteld aan studenten en starters
die (wellicht) een andere studie hadden willen doen
als ze opnieuw mochten kiezen. De resultaten zijn

42%

Ik zocht inhoudelijk wat anders in mijn studie

weergegeven in Figuur 30.

32%
27%

Inhoud van studie niet zo interessant

We zien dat studenten vaker zeggen dat de inhoud van

18%
16%

Slechte baankans

30%

de studie een belangrijke rol speelt ten opzichte van
starters: 42% van de studenten zocht inhoudelijk wat

18%
20%

Te theoretische studie

anders in de studie, tegenover 32% van de starters. 27%
van de studenten zegt de inhoud van de studie niet zo

15%

Te makkelijke studie

18%

interessant te vinden; onder starters geeft 18% deze
reden.

16%
15%

Ik heb mij niet goed georiënteerd

Slechte baankans daarentegen wordt door starters

12%
12%

Persoonlijke omstandigheden

opvallend vaak genoemd als reden dat ze een andere
studie hadden willen kiezen (30%). Bij de studenten

5%

Te moeilijke studie

3%

noemt 16% dit als reden.

Voor starters
(30%) is baankans
een belangrijkere
reden voor spijt van
hun studiekeuze.
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7%

Geen leuke medestudenten

2%
3%

Meerdere interesses

6%
4%

Te praktische studie

2%

0%
Student

5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%
Starter

Figuur 30: Belangrijkste reden(en) voor een andere studiekeuze

3.10.3 Switchen en schakelen
Wat is/zijn de voornaamste redenen om te switchen van studie?

Switchen

Man versus vrouw

17% van de studenten geeft aan geswitcht te
46%

Ik zocht inhoudelijk wat anders in mijn studie
32%

Inhoud van studie niet zo interessant
Persoonlijke omstandigheden

17%

Te theoretische studie

12%

Te moeilijke studie

11%

Ik heb mij niet goed georiënteerd
4%

Studentenleven

starters weergegeven. Daarbij zijn opvallende

22%

verschillen te zien tussen mannen en
vrouwen: vrouwen geven vaker aan te
switchen omdat ze inhoudelijk wat anders

21%

zochten in hun studie (55% van de vrouwen
tegenover 46% van de mannen). Mannen
geven daarentegen vaker aan de studie te
geeft dit als een reden om te switchen.

11%

5%

Activiteiten naast mijn studie

voor een studieswitch van studenten en

theoretisch te vinden: 22% van de mannen
Bij de vrouwen is dit slechts 12%. Ook

15%

4%

Geen leuke medestudenten

bekennen mannen vaker dat ze zich niet goed
georiënteerd hebben: 21% zegt dat dit een rol

10%

speelde bij hun studieswitch. Vrouwen geven
dit aanzienlijk minder vaak aan (9%). Hetzelfde

9%

2%

geldt voor het studentenleven: 15% van de

2%
3%

Te praktische studie
0%
Man

Onder starters is 22% ooit geswitcht.
In Figuur 31 zijn veel voorkomende redenen

21%

10%

2%

Slechte baankans

zijn van studie of van plan te zijn te switchen.

38%

15%

9%

Te makkelijke studie

55%

10%

mannen geeft aan dat dit een reden is voor

20%

30%

40%

50%

60%

het switchen, tegenover 4% van de vrouwen.

Vrouw

Figuur 31: Voornaamste redenen voor studieswitch
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Schakelen
Schakelen houdt in dat studenten na de
bachelor een master gaan doen in een
andere studierichting. In veel gevallen is
het noodzakelijk om eerst een pre-master
te volgen. 9% van de studenten geeft aan
van plan te zijn te schakelen naar een
andere studierichting, op dit moment
een schakelprogramma te volgen of een
schakelprogramma gevolgd te hebben.
10% van de starters geeft aan ooit te

Top 3 meest genoemde redenen
onder studenten en starters

hebben geschakeld naar een andere
studierichting. Wat zijn de voornaamste

Ik zocht
inhoudelijk wat
anders in mijn
studierichting
50%

redenen om te schakelen? Een top 3 is
hiernaast weergegeven.

Verbreding
en/of aanvulling
49%

Deze combinatie
maakt mij uniek
27%
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3.10.4 Studiekeuze versus studiegemiddelde

»

Zijn er verschillen in studiegemiddelde tussen
studenten die tevreden zijn met hun studiekeuze en
studenten die niet tevreden zijn?

Ja: studenten die zeggen geen andere studiekeuze te maken
als ze opnieuw mochten kiezen, zitten gemiddeld boven het
studiegemiddelde van de gemiddelde student (Figuur 32).

7,29

7,3
7,25

7,25
7,19

7,2

7,16

7,15
7,1
7,05

Ja, zeker
Studiegemiddelde

Ja, misschien

Nee

Gemiddelde studiegemiddelde

Figuur 32: Tevredenheid studiekeuze versus studiegemiddelde

3.10.5 Switchen/schakelen versus studiegemiddelde

»

Zijn er verschillen in studiegemiddelde tussen
studenten die switchen of schakelen, en de
gemiddelde student?

7,4
7,3
7,25

Ja: studenten die switchen van studie hebben gemiddeld een lager

7,2

studiegemiddelde. Het studiegemiddelde van schakelaars ligt juist

7,15

hoger dan gemiddeld (Figuur 33).

7,36

7,35

7,26

7,25

7,15

7,1
7,05
7

Switchen
Studiegemiddelde

Schakelen

Niet geswitcht of geschakeld

Gemiddelde studiegemiddelde

Figuur 33: Studieswitchers en schakelaars versus studiegemiddelde
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3.11 Populaire
werkgevers
Na gezien te hebben wat studenten en starters van nu belangrijk vinden bij
de keuze voor een werkgever, geven we in dit hoofdstuk inzage in werkgevers
waar men graag zou willen werken. We kijken naar de populairste werkgevers
in het algemeen en zoomen in op verschillende branches.
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3.11.1 Top-25
Student en starter beantwoordden de volgende vraag: bij welke werkgever(s)
zou jij graag willen werken? Ze kregen een tool waarbij ze gemakkelijk
alfabetisch door een uitgebreide lijst van werkgevers konden zoeken en voor hen
interessante werkgevers konden aanvinken. Ook mochten ze zelf werkgevers
toevoegen aan de lijst. Dit resulteerde in een top-25 werkgevers, weergegeven in
Tabel 2.

1

Amsterdam Airport Schiphol / Schiphol Group

2

Heineken

3

Rijksoverheid

4

KLM Royal Dutch Airlines

5

Philips

6

Bol.com

7

Coolblue

8

Unilever Benelux

9

Coca-Cola Enterprises Nederland B.V.

10

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

11

FrieslandCampina

12

Google Nederland

13

ABN AMRO Bank

14

Deloitte

15

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)

16

Gemeente Utrecht

17

Nike

18

ING

19

Albert Heijn

20

Gemeente Amsterdam

21

Ministerie van Buitenlandse Zaken

22

L’ORÉAL Nederland

23

Shell

24

Nestlé Nederland B.V.

25

Apple Nederland

Tabel 2: Top-25 werkgevers onder studenten en starters
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3.11.2 Branches
Studenten en starters gaven aan in welke
branches ze interesse hebben. Aan de hand
van hun interesse kregen ze een lijst met
werkgevers uit de desbetreffende branches
voorgelegd, met de vraag bij welke werkgevers
zij wel zouden willen werken. Resultaten zijn
weergegeven in Figuur 34 t/m 43.

Deloitte

Boskalis Nederland

KPMG

Witteveen en Bos

PwC

Arcadis

McKinsey&Company

Royal HaskoningHDV

Accenture

Deltares

BCG

Movares

Berenschot

Iv-Groep

Roland Berger

Fugro

Strategy&

Lloyd's Register Nederland

Parthenon-EY

Ricardo Rail

Figuur 34: Top-10 Consultancy (N = 522)

FrieslandCampina

KPMG

Heineken

Deloitte

L'Oréal

PwC

Bavaria

EY
BDO

Procter & Gamble
Dr. Oetker

Baker Tilly Berk

AB Inbev

Grant Thornton

Kraft Foods

Mazars

Grolsch

De Jong & Laan

Henkel

Ten Kate Huizinga

Figuur 36: Top-10 Fast moving consumer goods (N = 118)
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Figuur 35: Top-10 Technische dienstverlening (N = 103)

Figuur 37: Top-10 Financiële dienstverlening (N = 122)

Gemeenten
Werken bij de EU
Ministerie van OCW

Loyens & Loe
Stibbe
Houtho

Bol.com
KLM
Coolblue

Ministerie van BZ

NautaDutilh

Albert Heijn Online

Ministerie van VWS

Dirkzwager

Zalando

Ministerie van J&V

Baker & McKenzie

Rituals Cosmetics

Ministerie van Defensie

De Brauw

TUI Nederland

Ministerie van BZK

Van Doorne

Scotch&Soda

Rijkswaterstaat

AKD

Hunkemöller

Ministerie van SZW

Allen & Overy

Figuur 38: Top-10 Overheid en semi-overheid (N = 464)

Figuur 39: Top-10 Juridisch (N = 166)

H&M

Figuur 40: Top-10 E-commerce, handel en retail (N = 171)

IBM

Rabobank

AkzoNobel

Capgemini

ABN AMRO

Tata Steel

Deloitte

ING

Siemens

KPN

Delta Lloyd

Shell

KPMG

Van Lanschot

BASF

HP

AEGON

ExxonMobil

Oracle

Deutsche Bank

SABIC

Accenture

NN

Stork

SNS Bank

DuPont

15%

Royal Bank of Scotland

NXP

14%

Cisco
Sogeti

Figuur 41: Top-10 ICT-consulting (N = 136)

48%
43%
39%
35%
23%
19%
18%
15%

0%

Figuur 42: Top-10 Financiële instellingen (N = 131)

10%

20%

30%

40%

50%

Figuur 43: Top-10 Industrie (N = 138)
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4.
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Conclusie

Qompas heeft onderzoek gedaan naar het carrièrekeuzegedrag van studenten

deel van de wo-starters miste vaardigheden/kennis in aansluiting op hun eerste

en starters, naar hun visie op de arbeidsmarkt en naar hoe zij zich oriënteren op

baan (60%). Onder hbo’ers was dit aandeel minder groot (48%). Het gaat daarbij

hun toekomstige baan. We hebben het gedrag en de kijk op de arbeidsmarkt van

voornamelijk om inhoudelijke en praktijkgerichte kennis.

studenten vergeleken met hoe starters zich georiënteerd hebben en met wat
starters belangrijk vinden. In het onderzoek is specifiek de mening uitgevraagd van

De krapte op de arbeidsmarkt neemt toe, maar studenten blijken hier niet volledig

studenten in de laatste fase van hun studie en hebben we starters met maximaal

van op de hoogte. Studenten blijken namelijk onnodig pessimistisch over de

drie jaar werkervaring ondervraagd.

zoekperiode naar een baan: een derde denkt binnen twee maanden een baan te
vinden, terwijl bijna 70% van de starters binnen twee maanden een baan gevonden

Uit ons onderzoek blijkt dat studenten al vroeg beginnen met het oriënteren op

heeft. Daarnaast geeft het idee op zoek te moeten naar een baan studenten veel

de arbeidsmarkt. Het grootste deel begint twee jaar of zelfs langer van tevoren

stress, vooral vrouwen zijn hier gevoelig voor. Technische studenten maken zich het

met het bekijken van vacatures, het bezoeken van evenementen of het volgen

minst zorgen over het vinden van een baan die aansluit bij de opleiding, wat ook

van werkgevers om zich een beeld te vormen van de arbeidsmarkt en zich voor te

terecht is, gezien het tekort aan technische mensen op de arbeidsmarkt.

bereiden op het leven na de studie. Waar studenten twee jaar of langer van tevoren
beginnen, gaven starters aan dat zij een half jaar van tevoren pas begonnen met

Studenten en starters vallen in Generatie Y, ook wel millennials genoemd.

oriënteren.

We hebben onderzocht wat hun visie is op wereld en werk. Zo geeft een
ruime meerderheid aan geen voorkeur te hebben voor een man of vrouw als

Voor de oriëntatie op de arbeidsmarkt gebruiken studenten en starters verschillende

leidinggevende (57%). Vrouwen willen vaker een tijdje in het buitenland werken dan

kanalen. LinkedIn wordt door zowel studenten als starters veelvuldig gebruikt,

mannen. Studenten denken positief over hun toekomst, maar het idee opzoek te

gevolgd door vrienden en bekenden. Hbo’ers gebruiken hun stage om zich een

moeten naar een baan geeft levert wel stress op.

beeld te vormen van de arbeidsmarkt. Starters met een baan gaven vaker aan dat
zij vacaturewebsites en carrièreplatforms gebruikten bij het zoeken naar een baan

Een actueel thema is de toegenomen druk op studenten om naast je studie bezig

dan studenten en starters zonder baan. Technische studenten gebruiken vaker

te zijn met andere activiteiten (de Volkskrant, 2017). Wo-studenten zijn actiever

bedrijvendagen dan studenten met een andere studierichting. Het grootste deel van

naast de studie dan de hbo’ers. Vrouwen geven vaker aan dat geld verdienen

de starters gaf aan via hun eigen netwerk een baan te hebben gevonden.

een belangrijke reden is om nevenactiviteiten te doen naast de studie. Ook

De inhoud van de baan is voor zowel studenten als starters de belangrijkste reden

geven studenten aan dat zij nevenactiviteiten doen om zichzelf te ontwikkelen.

om voor een werkgever te kiezen. Ruim twee derde vindt doorgroeimogelijkheden

Activiteiten naast de studie kunnen leiden tot studievertraging. Dit is dan ook een

belangrijk. Bijna 70% wil graag opleidingsmogelijkheden, net als leuke collega’s.

veelgenoemde reden voor studievertraging, vooral onder wo’ers (wo 66%, hbo

Opvallend is dat de optie op een vast contract voor 35% van de studenten en 41%

37%). Hbo’ers lopen over het algemeen minder studievertraging op dan wo’ers. Zo

van de starters een keuzemotief is, terwijl een flexcontract student en starter niet

verwacht ruim de helft van de hbo-studenten geen vertraging op te lopen, terwijl

overhaalt om voor een werkgever te kiezen. Salaris is onder studenten en starters

dit bij wo-studenten nog geen 30% is. Technische studenten en studenten met een

niet het belangrijkste keuzemotief: we vinden het salaris terug op plaats 5. Een groot

juridische achtergrond lopen de meeste vertraging op.
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Wo’ers zijn vaker tevreden met hun studiekeuze dan hbo’ers. Starters zijn achteraf
minder tevreden met hun keuze dan studenten. De ontevredenheid van student
en starter heeft veelal te maken met de inhoud van de studie. Voor een derde van
de starters is de slechte baankans een belangrijke reden dat ze een andere studie
hadden willen kiezen.
De resultaten van dit onderzoek geven een beeld van de huidige generatie studenten
en starters die zich (gaan) begeven op de arbeidsmarkt. Wat zijn hun drijfveren
en op welke manier oriënteren zij zich op hun toekomst? Qompas gaat ieder jaar
onderzoek doen naar hoe studenten en starters zich oriënteren. 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 en om bedrijven en werkgevers te helpen om de kloof tussen de
collegebanken en de arbeidsmarkt te verkleinen.
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5.
Candidate journey:
advies van VONQ
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Gebaseerd op deze resultaten van Qompas geeft mediabureau VONQ in dit
rapport advies voor werkgevers om de candidate journey te verbeteren. VONQ
is specialist op het gebied van Recruitment Marketing en gebruikt data om de
juiste mediakanalen te selecteren om vacatures te promoten en de employer
brand te verbeteren.

Wees aanwezig, deel je verhaal en target
het juiste talent! En in die volgorde.

Door: Bart Schoevaars en Marieke Rodenrijs

Studenten oriënteren zich op de arbeidsmarkt voornamelijk via LinkedIn,

Simpelweg houdt dit in dat je studenten eerst bewust moet laten worden van

bekenden/vrienden/studiegenoten, stage en vacaturesites/carrièreplatforms,

jou als werkgever op de arbeidsmarkt, voordat ze in hun actieve zoektocht

blijkt uit onderzoek. Maar hoe beïnvloed je als potentiële werkgever deze

daadwerkelijk gaan solliciteren bij jouw werkgever. Je trekt de student als het

fase en de onbewuste fase hieraan voorafgaand?

ware door een fictieve funnel en maakt ze stap voor stap meer bewust van jou
als aantrekkelijke werkgever. Elke stap die je hier weet te beïnvloeden, draagt

Als werkgever is het meer dan belangrijk om tijdens deze onbewuste fase al

bij aan het onbewust creëren van de shortlist van studenten.

zichtbaar te zijn binnen je doelgroep. De candidate journey begint namelijk al
veel eerder, ruim voordat studenten actief gaan zoeken naar een eerste baan.

Deze funnelgedachte is echter niet geheel nieuw en de marketingwereld

Het creëren van verschillende touchpoints in deze fase zorgt ervoor dat je

gebruikt hem al vele jaren met succes. Het zijn de basisprincipes voordat

als werkgever al op de shortlist komt te staan van studenten voordat ze zich

consumenten, jij en ik, besluiten over te gaan tot de aankoop van een product.

überhaupt actief gaan oriënteren. Dat is wat je wilt, maar hoe krijg je dit voor

Binnen recruitment beseffen steeds meer werkgevers dat studenten niet over

elkaar?

één nacht ijs gaan en dat er daarnaast genoeg concurrentie is die zich ook
profileert als interessante werkgever. Dus hoe maak je het verschil en waar
begin je?
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Creëer awareness
In de awareness-fase wil je uitsluitend awareness creëren en zorgen dat de
doelgroep je opmerkt. Vertel dus meer over waar je bedrijf voor staat en dat je op
zoek bent naar talent. Loop jezelf niet voorbij in deze fase. Je krijgt later de kans om
de student over de streep te trekken en ervoor te zorgen dat hij/zij solliciteert.

Creëer awareness

Bouw interesse op
Nu je begint op te vallen onder je doelgroep en nu ze weten dat je op zoek bent
naar nieuw talent, is het tijd om de volgende stap te zetten door de volgende vraag
te beantwoorden: Waarom willen studenten bij mijn bedrijf werken? Met andere
woorden, help potentieel talent te beslissen of jouw bedrijf de goede fit is. Vertel
je verhaal en trek ze met behulp van relevante content over je bedrijf een beetje
verder door de funnel.

Bouw interesse op

Creëer desire
In deze fase gaat het allemaal om het aansporen van studenten om te solliciteren
en ze te converteren van consideration naar echte interesse in je vacatures. Wat zijn
de mogelijkheden bij jouw bedrijf? Naar wat voor soort talenten ben je op zoek? De

Creëer desire

content in deze fase focust zich specifiek op de gewenste student.
Focus op de actie!
Nu potentieel talent weet dat je bestaat en waar je naar op zoek bent, is het tijd
om de laatste stap te zetten en ze te converteren naar sollicitanten. Zorg ervoor dat
je content en Call-to-Action-buttons ontworpen zijn met het oog op conversie en

Focus op actie

dat je voor elke vacature een goede landingspagina hebt.
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