
Baankansen starters 
vertonen herstel, al 
stellen 23.000 jongeren 
hun arbeidsmarkt- 
intrede uit.

Na een dip tijdens de eerste lockdown zijn de 
gemiddelde baankansen van jongeren die in 
2019 de arbeidsmarkt opkwamen hersteld tot 
op het niveau van voor de coronapandemie. 
Ook de jongeren die middenin de coronapan-
demie het onderwijs hebben verlaten vinden in 
het algemeen niet minder vaak werk in de 
eerste maanden na uitstroom uit het onderwijs.
 
Tegelijkertijd is de ongelijkheid in baankansen 
tussen opleidingsniveaus toegenomen en 
stellen 23.000 jongeren hun arbeidsmarkt- 
intrede uit. Daardoor neemt het aantal 
jongeren met een baan af, vooral als het gaat 
om jongeren met een mbo-bol-opleiding en 
jongeren zonder startkwalificatie.

Dat blijkt uit onderzoek naar de overgang 
onderwijs-arbeidsmarkt op basis van de meest 
recente administratieve gegevens van het CBS, 
uitgevoerd door SEO Economisch Onderzoek 
en het Verwey-Jonker Instituut. Daarvoor zijn 
de baankansen in december 2020 van alle 
463.000 jongeren van 16 tot 30 jaar die in 
2019-2020 of 2018-2019 de arbeidsmarkt op 
kwamen vergeleken met die van jongeren die 
een jaar eerder de arbeidsmarkt instroomden. 
De baankans is gemeten als het aandeel 
jongeren met een baan van minimaal 3 dagen 
per week.

Voor het achtergronddocument met uitgebrei-
de resultaten en onderzoeksverantwoording, 
zie www.seo.nl. 

Dit onderzoek is mogelijk gemaakt met 
subsidie van:

Na een dip tijdens de eerste lockdown zijn de gemiddel-
de baankansen van jongeren die net voor de coronapan-
demie de arbeidsmarkt opkwamen (2019) bij aanvang 
van de tweede lockdown hersteld. Ook jongeren die 
middenin de pandemie de arbeidsmarkt opkwamen 
(2020) zijn niet minder vaak aan het werk.

Hoger opgeleide starters hebben tijdens de coronapandemie vaker werk, terwijl mbo-bol-opgeleiden 
en jongeren zonder startkwalificatie hun baankansen zagen dalen. Daardoor is de ongelijkheid in 
baankansen die al bestond verder toegenomen.

BAANKANSEN VAN STARTERS ZIJN HERSTELD TOT 

OP HET NIVEAU VAN VOOR DE CORONAPANDEMIE…

Er zijn ongeveer 23.000 jongeren langer in het onderwijs gebleven dan verwacht. 
Ook keren jongeren tijdens de coronapandemie vaker terug in het onderwijs.

DAARNAAST IS HET AANBOD GEDAALD: 23.000

JONGEREN STELLEN HUN ARBEIDSMARKTINTREDE UIT…

... MAAR DE ONGELIJKHEID IN BAANKANSEN TUSSEN

OPLEIDINGSNIVEAUS IS TOEGENOMEN.

Dit is de tweede monitor over de baankansen 
van jongeren tijdens de coronapandemie. De 
derde volgt in de tweede helft van 2021.2 31 4
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... HIERDOOR IS HET AANTAL JONGEREN MET EEN BAAN AFGENOMEN, 

MET NAME BIJ JONGEREN MET STRUCTUREEL LAGERE BAANKANSEN.
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Aantal jongeren met baan van drie dagen per
week (drie maanden na uitstroom onderwijs)
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voor tijdens de coronapandemie

De daling in het aantal 
jongeren met een baan is 
met name te zien bij de 
jongeren die hun 
baankansen tijdens de 
eerste lockdown relatief 
hard zagen dalen, 
waaronder mbo-bol 
jongeren en jongeren 
zonder startkwalificatie.

Gemiddelde baankans starters voorafgaand aan 
coronapandemie, december 2019 (%)

Verandering baankans starters tijdens corona-
pandemie, december 2020’(%-punt)
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In 2020 zijn er ongeveer 23.000 
minder jongeren de arbeidsmarkt 
ingestroomd dan verwacht. Vooral 
jongeren met een mbo-bol-
opleiding, uitvallers uit het hoger 
onderwijs en jongeren zonder 
startkwalificatie hebben hun 
arbeidsmarktintrede uitgesteld.  
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Uitstroom uit het onderwijs tijdens coronapandemie (cohort 2019-2020)

1. Minder studie-uitval

2. Langere studieduur
3. Vaker doorstuderen na afronden studie

Drie belangrijke oorzaken kleinere instroom:

dec.


