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2. Abstract 
 
Deze studie bestudeert de werkzaamheidsgraad van de Vlaamse in relatie tot Nederlandse studenten. Daarnaast 
gaat men bekijken hoe vaak in België gebruik wordt gemaakt van studentenarbeid en welke sectoren dit doen. 
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5. Onderzoeksvraag 
 
Onderzoeksvraag Hoe komt het dat de werkzaamheidsgraad van de Vlaamse en Nederlandse studenten zo sterk 

van elkaar verschilt? 
Hoe vaak wordt in België gebruik gemaakt van studentenarbeid en welke sectoren doen dit 
vooral? 

Hypothesen / 
 
6. Methode 
 
Onderzoeks-
methode 

Kwantitatief onderzoek: schriftelijke enquête met gesloten vragen 
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Onderzochte 
groep  

Bronnen: de labour Force Survey, Enquête naar de Arbeidskrachten (EAK),  VDAB  
gegevens, Lonen- en Arbeidsgegevens (LATG)  
men maakt onderscheid op basis van leeftijd, het (subjectieve) arbeidsmarktstatuut  

Bereik Internationaal (België en Nederland) en nationaal (België) 
 
7. Resultaten 
  
Vlaanderen/ 
Nederland 

De Nederlandse werkzaamheid is groter dan de Belgische bij de bevolking tussen 15 en 64 
jaar. Wanneer studenten erbuiten gelaten worden, is het verschil veel minder groot. Het 
aandeel werkenden onder de studenten is zeer beperkt in Vlaanderen en bijzonder hoog in 
Nederland. De Vlaamse student heeft ook meestal een kortlopend contract terwijl de 
Nederlandse student vaak een relatief vaste contractvorm heeft. Eenmaal men afgestudeerd is, 
is het even gemakkelijk om in België als Nederland terecht te kunnen op de arbeidsmarkt. 

Studentenarbeid 
in België 

De diverse databanken geven sterk uiteenlopende cijfers betreffende studentenarbeid. De 
interimsector, de kleinhandel en horeca zijn de sectoren die het meest gebruik maken van 
studentenjobs, maar ook de primaire sector, de voeding, de groothandel, de verhuurdiensten, 
de financiële diensten en de social profit maken veel gebruik van studentenarbeid. 

  
8. Publicaties op basis van hetzelfde onderzoek 
 
/ 
 
9. Beleidsaanbevelingen 
 
Nee 
 
10. Samenvatting 
 
Deze studie bestudeert de werkzaamheidsgraad van de Vlaamse in relatie tot Nederlandse studenten. Daarnaast 
gaat men bekijken hoe vaak in België gebruik wordt gemaakt van studentenarbeid en welke sectoren dit doen.  
 
Eenmaal afgestudeerd, geraken Vlaamse jongeren relatief gemakkelijk aan een baan. Het aandeel werkenden 
onder de studenten is dan weer bijzonder laag, zeker in vergelijking met Nederland. Oorzaak hiervan is dat in 
Nederland in het verleden vaak bezuinigd werd op studiebeurzen en dat tegelijkertijd de mogelijkheid werd 
uitgebreid om als student bij te verdienen. In België is het veel moeilijker om werken en studeren te combineren.  
Volgens de EAK bedraagt het aantal werkende studenten 3%, terwijl bij de RSZ aangifte wordt gedaan van 300 
000 studentenjobs onder 800 000 studenten. Verklaring dat het percentage van de EAK zo laag ligt, ligt in het 
feit dat de gemiddelde studentenjob 16 dagen duurt. Wanneer op een willekeurig tijdstip van het jaar aan een 
student gevraagd werd of hij de afgelopen week arbeidsprestaties heeft geleverd, zal het antwoord vaak negatief 
geweest zijn, de student was immers slechts 16 van de 226 werkdagen aan het werk. De interimsector, de 
kleinhandel en horeca zijn de sectoren die het meest gebruik maken van studentenjobs, maar ook de primaire 
sector, de voeding, de groothandel, de verhuurdiensten, de financiële diensten en de social profit maken veel 
gebruik van studentenarbeid. Thuiswonende jongeren werken steeds minder. 
 
 
 


