
Gemiddeld 20% van de studenten aan de 
hogescholen1 en 35% van de studenten 
aan de universiteiten2 vindt geen baan 
op niveau, oplopend tot meer dan 50% in 
sommige sectoren.

Er zijn vele redenen om te gaan studeren, naast vanzelfsprekend intellectuele ontwikkeling. Voor het overgrote

deel van de studenten is studeren een stap richting de toekomst. Hoger onderwijs moet studenten dan ook de

mogelijkheid bieden zich voor te bereiden op het maatschappelijke en werkzame leven. Dit is echter lang niet

altijd het geval. Uit onderzoek blijkt dat studenten zwaar ontevreden zijn over de manier waarop hun opleiding

hen voorbereidt op hun loopbaan.

1 HBO-monitor, Vereniging Hogescholen 2017.
2 Academici op de arbeidsmarkt, VSNU 2016.

3 HBO-monitor, Vereniging Hogescholen 2017.
4 Academici op de arbeidsmarkt, VSNU 2016.

5 Op basis van de instroomcijfers van 2016, bron: 1cijferHO2016 (DUO)

Aan de slag!
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25% van de hbo-studenten vindt de 
aansluiting onvoldoende
Een kwart van de hbo-studenten vindt 
de aansluiting tussen opleiding en 
arbeidsmarkt onvoldoende.

25% van de 
hbo-studenten 
is ontevreden

53% van de studenten aan de 
universiteiten vindt dat de opleiding hen 
niet goed voorbereidt op het starten op 
de arbeidsmarkt4.

Nu in september (2017) starten weer bijna 150.000 studenten met hun studie5. Als de 
aansluiting tussen onderwijs & arbeidsmarkt niet verbetert, zullen bijna 50.000 van hen bij 
afstuderen ontevreden zijn over de manier waarop zij zijn voorbereid op de arbeidsmarkt.

Dit kan zo niet langer, zeker nu de economie aantrekt is het van belang dat de aansluiting 
tussen onderwijs & arbeidsmarkt optimaal is. Jongeren worden niet voorbereid op hun 
toekomst en dit heeft grote gevolgen voor zowel de jongeren als de maatschappij. 
Wij jongeren vragen daarom nu om actie.

53% van de 
universitaire 
studenten voelt 
zich niet voorbereid
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