
Bij ons leer je de wereld kennen

Jouw toekomst?
Ontdek wat werkt voor onze studenten
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Deze brochure is een uitgave van de Faculteit 
der Geesteswetenschappen (januari 2014). 
Het onderzoek in deze brochure vond plaats in 
het najaar van 2013 en gaat over afgestudeerden 
tussen 2012 en 1 juli 2013. 
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Verder werkten mee: Linn ten Haaf, 
Tom van der Meer en Sara Tariq
Oplage: 7.500

Disclaimer: 
Bij het opstellen van de inhoud van deze brochure 
is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. 
Toch bestaat de mogelijkheid dat er onjuistheden 
in voorkomen of dat de informatie na verloop 
van tijd veroudert. Op de website leidenuniv.nl/
loopbaanservice staat altijd de meest actuele 
informatie. Heb je opmerkingen over deze 
publicatie, stuur dan een e-mail naar 
loopbaanservice@hum.leidenuniv.nl.
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Uiteenlopende 
werkgevers

Bij de Faculteit der Geesteswetenschappen 
doe je studies als Film- en literatuur-
wetenschap, Nederlandse taal en cultuur, 
Chinastudies, Geschiedenis, Wijsbegeerte, 
Japanstudies en International Studies. 
Vaak krijgen we de vraag: leuke studie, maar 
wat kun je er later mee? Om hier een goed 
antwoord op te geven, vindt er om de paar 
jaar een arbeidsmarkt onderzoek plaats. 
Zo ontdekken we waar onze studenten terecht 
komen, hoe ze hun baan vonden en welke 
voorbereiding het beste werkte. Handig voor 
jou en voor ons; als Studenten Loopbaan 
Service, kunnen we je nog beter begeleiden. 
In deze brochure lees je meer over jouw 
toekomst op de arbeidsmarkt! 

Om welke studies gaat het? 

Bij de Faculteit der Geesteswetenschappen 
doe je studies als Film- en literatuur-
wetenschap, 
Chinastudies, Geschiedenis, Wijsbegeerte, 
Japanstudies en International Studies. 
Vaak krijgen we de vraag: leuke studie, maar 
wat kun je er later mee? Om hier een goed 
antwoord op te geven, vindt er om de paar 
jaar een arbeidsmarkt onderzoek plaats. 
Zo ontdekken we waar onze studenten terecht 
komen, hoe ze hun baan vonden en welke 
voorbereiding het beste werkte. Handig voor 
jou en voor ons; als Studenten Loopbaan 
Service, kunnen we je nog beter begeleiden. 

Om welke studies gaat het? Meer weten over onze studies 
en je arbeidsmarktkansen?  

Kijk eens op:

unileidenbachelors.nl 

hum.leidenuniv.nl/praktijkstudies

jouwvooruitzichtopwerk.nl

Barbara Sumer 
Stagecoördinator

Loes Nordlohne 
Loopbaanadviseur

Karin Aalderink 
Stagecoördinator/
Loopbaanadviseur
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Mijn baan vond ik toevalligerwijs. Ik was 
via een vriendin als freelancer bij Boom 
uitgevers terecht gekomen. Toen ik voor 
een opdracht twee weken achtereen 
op kantoor was, viel er onverwacht een 
redactrice uit. Ik kreeg toen van de 
uitgeefster een contract aangeboden 
om haar taken over te nemen.

Als uitgevers- en redactioneel assistent 
ben ik verantwoordelijk voor een portfolio 
van ongeveer 16 boeken en 5 tijdschriften. 
Ik  controleer het proces van manuscript 
tot gedrukt boek/tijdschrift.  Hierbij onder-
houd ik het contact met de auteurs en 
zorg ervoor dat alle juiste stappen door-
lopen worden. Ik stuur bijvoorbeeld een 
boek direct van de auteur naar een bedrijf 
dat het taalgebruik controleert. Vervolgens  
stuur ik het  naar het opmaakteam en 
dan ter controle terug naar de auteur.  
Ondertussen vraag ik een ontwerper 
om een mooi omslag te maken. 

Aan de ene kant ben ik dus zelf met 
de tekst bezig, door bijvoorbeeld de 
correcties te controleren, (redactioneel 
assistent), en aan de andere kant coördi-
neer ik het proces (uitgeversassistent).

Ik gebruik geen specifieke vaardigheden 
van mijn studie Chinastudies, zoals 
Chinees, maar wel algemene vaardigheden 
zoals formele communicatie, voornamelijk 
in het Engels, plannen, informatie zoeken 
en - vaak - onverwachte problemen 
oplossen. 

Om toch nog een band met mijn oorspron-
kelijke vakgebied te behouden, ben ik één 
dag in de week student-assistent bij een 
college van Chinastudies. En begeleid ik 
een kennismakingsmodule Chinastudies 
voor middelbare scholieren.

Mijn belangrijkste tip:
Tijdens mijn studie deed ik verschillende 
workshops bij de Studenten Loopbaan 
Service. Dit heeft mij erg geholpen bij 
het solliciteren. Ik raad dan ook iedereen 
aan om dit tijdig te doen. Verder heb ik in 
het laatste half jaar van mijn studie stage 
gelopen bij het Ministerie van Buitenlandse 
Zaken, dat was een grote meerwaarde.

Tom van der Meer

Studie: Bachelor Chinastudies, master Chinese Studies
Functie: Uitgevers- en redactioneel assistent 
Organisaties: Boom uitgevers Den Haag, 
Eleven International Publishing, Universiteit Leiden

Advies bij stage en werk? 

Neem dan contact op met de 

Studenten Loopbaan Service:

 w Individuele stage- en loopbaanbegeleiding
 w Sollicitatieworkshops
 w Loopbaantest
 w Werkgeverscontacten
 w Arbeidsmarktinformatie
 w Vacatures (voor stage en baan)
 w Check van CV en brief

071-5272235

loopbaanservice@hum.leidenuniv.nl

hum.leidenuniv.nl/loopbaanservice

Bezoekadres: Lipsius, Cleveringaplaats 1, 

Leiden (bg)

Loopbaan Service Geesteswetenschappen

Stage: Twitter.com/ stagegeest / 

Werk: Twitter.com/loopbaangeest

Humanities Faculty - Universiteit Leiden

“ Mijn werk is afwisselend: van teksten controleren 
tot het begeleiden van het uitgeversproces”
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Over het onderzoek

In het najaar van 2013 verrichte TNS Nipo 
arbeidsmarktonderzoek onder 
afgestudeerden uit 2012 t/m 1 juli 2013. 
Alle 1.664 afgestudeerden zijn benaderd, 
per e-mail en schri� elijk, om mee te doen 
aan het online onder zoek. 25,5% van de 
afgestudeerden nam deel. 

Door de gekozen onderzoeksmethode, het 
aantal respondenten en de grote diversiteit 
in deelnemers, concludeerde TNS Nipo dat 
de uitslag van het onderzoek een juist en 
gevarieerd beeld gee�  om over de totale 
groep uitspraken te doen.

Een master loont

Gemiddeld vond 74% van de afgestudeerden in de periode 2012-2013 binnen 
twee maanden na het afstuderen een baan. 78% vond meteen werk op hbo of 
universitair niveau. 19% deed er tussen de 2 en 6 maanden over en 7% zocht 
langer dan een half jaar naar werk. Dat laatste is ook niet zo gek, want zowel in 
2012 als 2013 was de werkloosheid onder starters fors, ook onder hoogopgelei-
den. Als je met een bachelor én een master de arbeidsmarkt opgaat, kom je ge-
middeld in een hogere functie terecht dan als je alleen een bachelor op zak hebt. 
Zo vindt 80% met een master een baan op hbo of academisch niveau tegenover 
62% met alleen een bachelor. Kortom; een master loont.

“ Onze studenten vinden na hun studie 
redelijk snel werk”

Niveau van werk na een 
bachelor én master:

40% academisch niveau
28% op hbo of academisch niveau
10% op hbo-niveau
8%  vond een baan onder 

hbo-niveau
14%  geen speci� ek niveau / 

niet duidelijk

Wat verdienen ze bij hun 
huidige baan (bruto)?

16% meer dan €2600
24% tussen de €2300 - €2599
15% tussen de €2000 – €2299
14% tussen de €1700 – €1999
31% < minder dan 1700

Opvallende feiten:

76% van de studenten mét relevante werk-
ervaring vond binnen 2 maanden betaald 
werk. Voor de alumni zonder die relevante 
werkervaring was dit percentage 67%. 
Relevante werkervaring houdt in dat 
studenten stage liepen, een betekenisvolle 
bijbaan hadden of bestuurswerk deden 
tijdens de studie. 

Opvallend was het grote aandeel internati-
onale studenten (59%) in de groep studen-
ten die alleen hun master in Leiden deden.
Van dat aantal werkt een relatief grote 
groep onder opleidingsniveau. 
Een verklaring kan zijn dat internationale 
studenten in het buitenland gemiddeld 
minder verdienen, of dat zij moeilijker in 
Nederland aan de slag kunnen.
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Aantrekkelijk-
heid van alfa’s

De wereld is steeds meer verbonden en maat-
schappelijke en technologische ontwikkelingen 
volgen elkaar in rap tempo op. Onze studenten 
leren de wereld kennen en denken na over 
actuele complexe vraagstukken.  Zo doen ze 
kennis op van speci� eke landen, gebeurtenis-
sen, culturen en regio’s.  Doordat ze gewend 
zijn zich te verdiepen in andere culturen, 
bekijken zij (globale) onderwerpen vanuit 
verschillende perspectieven. Denk aan vragen 
als hoe is de relatie tussen China en Nederland 
en wat betekent dit voor onze handel? 

Tijdens de opleiding hebben onze studenten 
veel teksten gelezen en werkstukken geschre-
ven. Door complexe informatie te analyseren 
en te interpreteren en vervolgens te verwerken 
tot een goed leesbaar werkstuk of een presen-
tatie, ontwikkel je vaardigheden die uitstekend 
te gebruiken zijn als je bijvoorbeeld verder 
wilt als journalist, communicatieadviseur, 
onderhandelaar, docent, persvoorlichter of 
beleidsmedewerker.

Na een jaar Technische Bestuurskunde in 
Delft besloot ik om mijn passie te volgen: 
Latijns-Amerikastudies studeren in Leiden. 
Tijdens mijn studie heb ik zoveel mogelijk 
ernaast gedaan. Zo heb ik een jaar fulltime 
bestuurswerk gedaan en een half jaar 
stage gelopen in Buenos Aires. Tijdens 
mijn master nam ik deel aan het Leiden 
Leadership Programme, gericht op 
persoonlijke en leiderschapsontwikkeling. 
Door al deze studie-ervaringen kwam ik 
erachter dat ik een carrière wilde bij een 
groot internationaal bedrijf. 

Studie bracht handige vaardigheden 
“In september 2013 werd ik HR manage-
ment trainee bij Unilever. Als trainee krijg 
je hier vanaf het begin een echte baan. 
Samen met mijn manager ondersteun ik 
het hoofd van de salesafdeling van Europa 
op het gebied van human resources. 
Een heel diverse baan: de ene dag voer 
ik salarisonderhandelingen met een 
Unilever-expat die naar Nederland komt 
en de andere dag ben ik een plan aan het 
maken hoe we nog beter de beste mensen 
op de juiste plekken kunnen zetten. Ik pas 
natuurlijk niet direct de kennis toe die ik 

opdeed tijdens mijn studie. Wel merk ik 
dat het intercultureel samenwerken op 
een internationale werkvloer me goed 
afgaat door de kennis die ik heb van 
verschillende culturen. Mijn studie en 
relevante bijbaan als student-assistent 
hebben me ook vaardigheden geleerd als 
het zelfstandig opzetten en uitvoeren van 
projecten en samenwerken.” 

Waarom Unilever? 
“De jonge internationale bedrijfscultuur, 
de professionaliteit en de directe verant-
woordelijkheid die je krijgt als trainee 
sprak me erg aan. Iedereen is trots op de 
bekende merken en de visie van Unilever, 
dat werkt erg aanstekelijk! Bovendien zet 
ik me graag in voor mensen, bij human 
resources draait het natuurlijk ook om het 
beste uit mensen te halen.

Mijn belangrijkste tip: Denk bewust 
na over je toekomst en laat aan je 
toekomstige werkgever - door je studie-
keuze en je overige activiteiten - zien 
waar je passie ligt en wat jij te bieden 
hebt. Succes!”

Linn ten Haaf

Studie: Bachelor Latijns-Amerikastudies, 
Master Latin American Studies
Functie: Management Trainee HR 
Organisatie: Unilever

“ Ik kwam erachter dat ik bij een internationaal 
bedrijf wilde werken”

Opvallend: 

Uit een onderzoek van de Universiteit van 
Oxford  bleek dat alfa’s veel invloedrijker 
zijn dan we soms denken. Ze hebben veel 
impact in de politiek, bij de overheid of in 
de journalistiek. 

Bron: Humanities Graduates and the British 
Economy: The Hidden Impact University 
of Oxford July 2013.
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En dan ben je klaar met studeren en ga je 
op zoek naar werk. Hoe pak je dat aan? 
Schakel je je netwerk in of ga je vooral op 
zoek via internet? Het blijkt dat studenten 
allebei doen.

Werk vinden Website / vacaturesites

Via familie, vrienden, kennissen, docenten

Benaderd door  werkgever

Stage

Open sollicitatie

Advertentie in krant / tijdschri� 

Werving & selectie

Sociale media

Interne vacature

Bijbaan

Diversen

29%

25%

8%

6%

5%

4%

4

3%

3%

2%

11%

Hoe vonden zij hun baan?

Studenten die zowel een bachelor als een 
master in Leiden deden, geven vaker dan 
gemiddeld aan dat zij ‘via via’ een baan zoeken 
en gebruiken vaker dan gemiddeld sociale 
media. Studenten die alleen een master in 
Leiden hebben gedaan zetten minder vaak 
hun sociale netwerk in. Een verklaring 
kan zijn dat de grote groep internationale 
studenten binnen deze groep (59%) minder 
de mogelijkheid had om een dergelijk netwerk 
in Nederland op te bouwen. 47% van de 
afgestudeerden vindt overigens via het 
netwerk een baan. Het netwerk bestaat uit 
vrienden, familie, kennissen, docenten maar 
ook een werk gever die je benadert, interne 
vacatures of contacten / functies via een stage, 
bijbaan of sociale media. Het hee�  dus zin 
om in je netwerk te investeren. 

Opvallende feiten:

61% met een betaalde baan gee�  aan dat dit ook de functie is 
die men ambieert. De overige 39% gee�  verschillende redenen 
aan waarom voor een andere functie koos: als opstap 
naar een betere baan; om in ieder geval een inkomen te hebben 
of omdat een functie op hun eigen niveau op dat moment niet 
beschikbaar was. 
De hel�  van de afgestudeerden zonder betaald werk gee�  aan 
dat ze geen betaalde functie vinden, een derde daarvan gee�  
aan dat de gewenste functie nu niet te vinden is. 

Wat draagt het meest bij aan je loopbaan? 

1. Academische vaardigheden
2. Academisch diploma
3. Relevante werkervaring tijdens opleiding
4. Stage(s)
5. Vakken afstudeerrichting/specialisatie
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In welke branche werken studenten 
na hun bachelor en master (%)? 

Onderwijs  21
Onderzoek  14
Overheid 10
Communicatie 7
Cultuur, sport en recreatie  7
Zakelijke dienstverlening 5
Journalistiek 4
Consultancy 4
ICT 3
Industrie 3
Gezondheids- en welzijnszorg 3
Overig*  19

*  Onder andere: bankwezen, non-profit en 
uitgeverijen.

Tijdens mijn bijbaan als student-assistent bij 
het ICS (informatiecentrum voor studenten) 
bouwde ik een goede reputatie op, met als 
resultaat dat ik voor mijn tweede student- 
assistentschap werd voorgedragen door een 
studiecoördinator. In de tweede baan was ik  
een echte onderzoeksassistent een echte 
onderzoeksassistent, en heel actief betrok-
ken bij allerlei zaken waar ik anders niets 
van had meegekregen. Ik kreeg een proefje 
van de ‘echte wereld’ buiten de studie. 
Dat was heel waardevol. En daarnaast deed 
ik een scala aan sociale-, analytische- en 
onderzoeksvaardigheden op. Daar heb ik nu 
nog steeds profijt van.

Van de ene baan naar de andere
Waar ik ook nog steeds de vruchten van 
pluk, is mijn zomerbaan bij uitgeverij Brill, 
waar ik in 2008 als freelance redacteur 
aan de Encyclopedédie de l’Islam, Index 
des Noms Propres werkte. Ook die bijbaan 
stond mooi op m’n cv. En dankzij die bijbaan 
ben ik tijdens mijn master in een fulltime 
baan gerold bij de particuliere onderwijs-
instelling waar ik nu nog steeds werk.

Mijn belangrijkste tip: Combineer je 
studie slim met een (zomer)baan, 
stage of strategisch gekozen minor of 
scriptie onderwerp.

Sara Tariq

Studie: Bachelor Midden-Oostenstudies, 
bachelor en master Religious Studies
Functie: Bureauredacteur
Organisatie: Een onderwijsinstelling

“Echt onderzoeksassistent”

Uiteenlopende werkgevers 
Onze studenten komen terecht bij uiteen-
lopende werkgevers. Ze werken dan ook in 
veel verschillende sectoren en oefenen diverse 
beroepen uit.  Hierbij kun je denken aan 
banen als fondsenwerver, vertaler, journalist, 
conservator, beleidsmedewerker, marketeer, 
communicatieadviseur, docent, onderzoeker 
en (ICT-)consultant.

Wat doe je als je niet meteen 
je droombaan vindt?

Voor starters op de arbeidsmarkt is het niet 
altijd mogelijk om meteen te beginnen met 
hun droombaan. Je hebt op zo’n moment een 
aantal opties. Zo kun je ander soort werk 
zoeken in je voorkeursector, of kijken of je 
voor jouw droomfunctie in een andere sector 
toch de nodige werkervaring op kunt doen. 
Stel, je wilt communicatieadviseur worden bij 
een ontwikkelingsorganisatie, maar die baan 
ligt niet voor het oprapen. Probeer dan of je 
elders aan de slag kan gaan als communicatie-
adviseur.

In welke functie werken ze (%)?

Doceren 18
Onderzoek en ontwikkeling 15
Schrijven/redigeren 8
Administratie/boekhouding 6
Verkoop 6
Communicatie 5
Consultancy/ advisering 5
Management 5
Marketing/reclame/PR 5
Beleidsontwikkeling 4
Diversen 16
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Bij ons leer je de wereld kennen

De Universiteit Leiden is 

een internationale 

universiteit die mensen 

en kennis verbindt.


