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Dit is de vierde en 
laatste monitor over 
de baankansen van 
jongeren tijdens de 
coronapandemie. 
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Gemiddelde 
baankansen hersteld na 
coronapandemie, maar 
hoger opgeleiden lopen 
verder uit op 
middelbaar opgeleiden

De gemiddelde baankansen van jongeren die 
in 2020 tijdens de coronapandemie de 
arbeidsmarkt opkomen zijn sinds de opening 
van de samenleving en ondanks een korte 
derde lockdown verder hersteld tot boven het 
niveau van voor de pandemie.

Tegelijkertijd is de ongelijkheid in baankansen 
tussen opleidingsniveaus groter dan voor de 
coronapandemie. Zo zien jongeren met al 
relatief lage baankansen hun baankansen deels 
herstellen tot op het pre-coronaniveau, terwijl 
de baankansen van hoger opgeleide jongeren 
juist 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 
baankansen in december 2021 van alle 
464.000 jongeren van 16 tot 30 jaar die vanuit 
cohort 2019-2020 en 2018-2019 de arbeids-
markt op zijn gekomen vergeleken met die van 
jongeren die een cohort eerder de arbeids-
markt zijn ingestroomd. De baankans is 
gemeten als het aandeel jongeren met een 
baan van minimaal drie dagen per week.

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

Baankansen van jongeren die in 2020 tijdens de corona- 
pandemie de arbeidsmarkt opkomen  zijn sinds de opening van 
de samenleving en ondanks een korte derde lockdown hersteld 
tot boven het niveau van voor de pandemie.

GEMIDDELDE BAANKANSEN STARTERS ZIJN HERSTELD 

TOT BOVEN HET PRE-CORONANIVEAU …

HET AANBOD VANUIT OPLEIDINGEN BLIJFT LAGER DAN 

VOOR DE CORONAPANDEMIE, MAAR TREKT LICHT BIJ …

Tijdens de coronapandemie stromen er minder jongeren dan 
verwacht vanuit het onderwijs de arbeidsmarkt op: 22.000 
minder uit cohort 2019-2020 en 15.000 uit cohort 2020-2021.

Het cohort 2020-2021 kent nog steeds minder uitstroom dan verwacht, 
maar vergeleken met cohort 2019-2020 is er meer studie-uitval 
zichtbaar en stromen meer hbo- en wo-gediplomeerden de markt op.

... DIT KOMT ONDER MEER DOOR EEN TOENAME 

IN STUDIE-UITVAL EN GEDIPLOMEERDE UITSTROOM.

... MAAR VERSCHILLEN IN HERSTEL LEIDEN TOT 

MEER ONGELIJKHEID TUSSEN OPLEIDINGSNIVEAUS.
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Terwijl mbo’ers met een bol-opleiding en uitstromers zonder startkwalificatie hun 
baankansen zien herstellen tot het pre-coronaniveau, zijn de baankansen van hbo’ers en 
wo’ers verder toegenomen. Uitstromers uit het praktijkonderwijs en vso raken verder 
achterop.
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