
Baankansen starters 
herstellen na tweede 
lockdown, maar dit 
herstel is ongelijk 
tussen opleidings-
niveaus
De gemiddelde baankansen van jongeren die 
in 2020 tijdens de coronapandemie de 
arbeidsmarkt opkwamen zijn na een dip tijdens 
de tweede lockdown hersteld tot boven het 
niveau van voor de pandemie.

Tegelijkertijd blijft de ongelijkheid in baankan-
sen tussen opleidingsniveaus groter dan voor 
de coronapandemie. Zo zijn jongeren met al 
relatief lage baankansen harder geraakt tijdens 
de tweede lockdown, waarvan zij maar deels 
herstellen, terwijl de baankansen van hoger 
opgeleide jongeren zijn toegenomen tijdens de 
pandemie.

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 juni 2021 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 instroomeden. 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:

Baankansen van jongeren die in 2020 tijdens de coronapandemie 
de arbeidsmarkt opkwamen zijn na een dip tijdens de tweede 
lockdown hersteld tot boven het niveau van voor de pandemie.

Mbo’ers met een bol-opleiding en uitstromers zonder startkwalificatie lijken het meeste last 
te hebben van de coronapandemie, terwijl de baankansen van hbo’ers en wo’ers zijn 
toegenomen.

BAANKANSEN STARTERS HERSTELDEN OOK NA DE

TWEEDE LOCKDOWN TOT HET PRE-CORONANIVEAU ...

Het aandeel jongeren dat na afstuderen werkzaam is in een coronagevoelige sector, 
zoals de horeca, is afgenomen. Jongeren gaan vaker aan de slag bij de overheid, maar 
ook in het onderwijs en de gezondheidszorg.  

De baankansen voor mbo’ers en uitstromers zonder startkwalifi-
catie zijn na een dip tijdens de tweede lockdown deels hersteld, 
maar blijven veelal onder het niveau van voor de coronapandemie.

DAARNAAST IS HET AANDEEL AFSTUDEERDERS IN 

CORONAGEVOELIGE SECTOREN AFGENOMEN.

... MAAR VERSCHILLEN IN HERSTEL LEIDEN TOT 

MEER ONGELIJKHEID TUSSEN OPLEIDINGSNIVEAUS.

Dit is de derde monitor over de baankansen 
van jongeren tijdens de coronapandemie. De 
vierde volgt in het voorjaar van 2022.2 31 4

Gemiddelde baankans (%)

... ZO ZIJN JONGEREN MET LAGERE BAANKANSEN HARDER 

GERAAKT EN PROFITEREN ZIJ MINDER VAN HET HERSTEL.
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