Arbeidsmarktperspectief
Jouw weg naar een wereldbaan

Wil je meer weten?
Lees dan ons online magazine
baannajestudie.nl

Bij ons leer je de wereld kennen

Geesteswetenschappen
is een goede start

Een goede voorbereiding loont
Je doet tijdens je studie veel relevante vaardigheden op,

De eerste baan vinden
1%

Onze afgestudeerden hebben het de afgelopen jaren
goed gedaan, zo blijkt uit het arbeidsmarktonderzoek
onder Leidse alumni Geesteswetenschappen die
afgestudeerd zijn in de periode 2016 t/m 2019.

Interne vacature

21%

Eigen Netwerk

50%
Netwerk

7%

Gemiddeld vond 70% van onze masteralumni binnen twee

Bijbaan

maanden een baan, 83% daarvan kreeg een baan op hboof academisch niveau (dat was nog 74% in 2016). Die

7%

van familie, vrienden en docenten, maar ook via hun stage,
de alumni (59%) was de eerste functie ook nog eens een
functie die ze graag wilden.

Bij stageorganisatie

Social media

eerste baan vonden ze meestal (50%) via hun netwerk
bijbaan en sociale media. En voor meer dan de helft van

7%

3%

4%

35%

Benaderd
door
werkgever

Via netwerk
stage

naast alle vakgerelateerde kennis. Ook werk-, stage- en/of
bestuurservaring dragen bij aan het vinden van een baan. Zo

‘Ik kan er alle kanten
mee op’

vinden alumni mét relevante werkervaring sneller een baan

‘Ik wil verhalen vertellen. Tijdens mijn studie en mijn stage

direct na het afstuderen (60% tegenover 46%). Ze vinden

bij Kidsweek – een weekkrant voor kinderen – kreeg ik

bovendien vaker een baan op hbo- of academisch niveau

daar alle gelegenheid toe. De praktische kant vond ik erg

(85%) dan alumni zonder die ervaring (81%).

prettig en ik maak er nog steeds dankbaar gebruik
van. Bij BarentsKrans wil ik bijvoorbeeld graag

Steeds meer alumni liepen tijdens hun studie dan ook stage

een podcast maken. Dan zijn mijn studie en

(44%), hadden een relevante bijbaan (64%) of deden

stage een goede basis om op terug te vallen.

bestuurswerk (59%).

Ik kan er alle kanten mee op!’

Beter weten wat je wil
Door stage te lopen kom je er nog beter achter waar jouw
kwaliteiten liggen en wat je leuk vindt. In totaal vond 20%
van de alumni direct na de stage al de eerste baan: 13% van
alle alumni kon na hun stage bij de stage-organisatie blijven
werken en 7% vond direct via het stagenetwerk een baan.

Anne Wielenga
Studie: Bachelor Taalwetenschap,
Master Journalistiek en Nieuwe Media
Functie: Communicatiemedewerker
BarentsKrans

Website/
vacaturesite

Vaardigheden waarmee Alumni zich onderscheiden

Wat draagt het meeste bij aan
de loopbaan?

4%
3%
2%
1%
1%
4%

1 Academisch diploma
2 Stage(s) in Nederland tijdens de master
3 Academische vaardigheden
4 Stage(s) in het buitenland tijdens de master
5 Relevante werkervaring tijdens de opleiding
6 Stage(s) in Nederland tijdens de bachelor

Open sollicitatie
Uitzendbureau
Werving en selectie
Eigen bedrijf

Overige

15%

Advertentie krant/tijdschrift
Anders

Goede keuze
De meeste studenten zijn (zeer) tevreden met hun

1.
Vakspecifieke kennis en
vaardigheden

3.

2.

Schriftelijk
communiceren

Analyseren

4.

Interculturele
vaardigheden

5.

7.

Creativiteit
(in denken en doen)

Oordeelsvorming

6.

8.

Selecteren en
verwerken van
complexe informatie

Onderzoeken

studiekeuze. Bijna driekwart van de alumni met een
bachelor- en/of masteropleiding (beide 72%), zou weer
dezelfde opleiding kiezen, aan dezelfde universiteit.
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Ontwikkeling functieniveau BA en MA studenten

Aan het werk
Je bent klaar met je studie! Waar kom je terecht?

Van onze masteralumni werkt 41% in de profitsector,

De meeste bacheloralumni gaan niet meteen aan

55% in de non-profitsector en 4% heeft een eigen

het werk: 68% gaat eerst een master doen. Na je
master is de kans groot dat je een baan vindt bij de
(semi)overheid, in het onderwijs, onderzoek of in
de marketing en communicatie.

bedrijf of werkt als freelancer. Bij bacheloralumni zijn de
cijfers anders: maar liefst 72% werkt in de profitsector,
21% in de non-profit. Ook hier heeft 4% een eigen
bedrijf of werkt als zelfstandige.

Eerste baan

Onderwijs

17%

Overheid en semioverheid

15%

Communicatie en marketing

8%

Onderzoek

8%

45%

42%

Bachelor
28%

Master

36%

34%

20%

Voor meer dan de helft van de alumni (59%) was

16%
16%

de eerste functie ook meteen de functie die ze

14%

17%
12%

graag wilden. En als het ‘m niet was, dan was

13%

9%

inkomenszekerheid de belangrijkste reden om de
baan toch te nemen. Alumni die een baan onder het
gewenste niveau kiezen, doen dat vaak omdat deze
functie ook interessant of uitdagend werk biedt.

Streven naar meer

Lager of geen
specifiek niveau

Hbo
niveau

Hbo/
academisch niveau

Academisch
niveau

Lager of geen
specifiek niveau

Hbo
niveau

6%

Consultancy

5%

ICT

4%

Media en Journalistiek

4%

Zakelijke dienstverlening

4%

tot 83% onder de masteralumni.

Financiële instellingen

4%
4%

Na je eerste baan

ideële organisatie)
Groot- en detailhandel

4%

door naar een baan op een hoger niveau in tegenstelling

Informatiemanagement

2%

tot de bacheloralumni. Na bijna twee jaar werkervaring

‘Niet zwart-wit denken, maar juist het grijze gebied opzoeken en je verplaatsen in een ander. Om zo echt

Uitgeverij/ boekenbranche

2%

heeft 88% van de masteralumni een baan op hbo- of

tot de kern van de zaak te komen. Dat leerde ik tijdens mijn studie en gebruik ik nu in mijn werk bij de

academisch niveau.

gemeente Rotterdam. Mijn baan en ik? We zijn een goede match.’

13%

Na je bachelor doorstuderen? Het loont. Alumni met een
master krijgen vaker een functie op hoger niveau dan

Academisch
niveau

In de huidige functie hebben masteralumni gemiddeld 23 maanden en bacheloralumni 20 maanden werkervaring

alumni met een bachelor: daarvan heeft 72% een eerste
functie op hbo- of academisch niveau, in tegenstelling

Masteralumni stromen na hun eerste baan ook vaker

Weten welke vaardigheden de leidinggevende van Jaino zoekt in haar werknemers?
Lees het online magazine via baannajestudie.nl

‘Je verplaatsen in een ander’

Jaino Mohammedamin
Studie: Bachelor Geschiedenis, Master Theologie en Religiewetenschappen
Functie: Projectleider en adviseur Ondermijning, Tactisch Centrum Handhaving gemeente Rotterdam
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Hbo/
academisch niveau

Cultuur, sport en recreatie

Anders, zoals advisering en industrie

39%

31%

28%

Inkomenszekerheid

Branche: de eerste functie

Huidige baan

Internationale allure

Hoeveel verdienen
Geesteswetenschappers?

Doceren

Aan de Leidse faculteit der Geesteswetenschappen

Aantal jaar werkervaring en mediane salaris (middeninkomen)

Onderzoek en ontwikkeling

studeren veel internationale studenten. Voor hen ziet

Beleidsadvisering

het loopbaanperspectief er net even anders uit dan voor

bruto per maand

Nederlandse alumni. Ze doen er iets langer over om werk

op fulltimebasis

Voornaamste taak
11%
10%
8%
8%
8%
7%
6%
4%
4%
4%
3%
3%
3%
3%
18%

Administratie/boekhouding
Schrijven / redigeren
Consultancy / advisering

Opleidingsrichting gevraagd
door werkgever
Uitsluitend mijn

Een andere opleiding

opleidingsrichting

dan mijn opleidingsrichting

10%

16%

te vinden. Toch vindt 58% al binnen twee maanden een
baan, bijna op hetzelfde niveau als Nederlandse alumni
(70%).

Communicatie
Marketing / reclame / PR

Internationale alumni werken vaker in de non-profitsector

Documentatie- / informatieverwerking

en hebben vaker een vast contract dan de Nederlandse

Verkoop

alumni. Ze verdienen gemiddeld hetzelfde. Ze geven

Tolken / vertalen

aan zich vooral te onderscheiden door interculturele

Productie / logistiek

vaardigheden en oordeelsvorming.

31%

Mijn of een verwante
opleidingsrichting in de
geesteswetenschappen

Geen specifieke
opleidingsrichting

€ 2.400
Start

€ 2.600

€ 2.749

€ 3.000

€ 3.300

1e jaar

2e jaar

3e jaar

4e jaar

43%

ICT
Management
Anders, zoals Inkoop/acquistie en personeelszaken

‘Mijn stage hielp bij mijn volgende stap’

Werken in het buitenland

Over het onderzoek

Na je studie je boeltje pakken en in het buitenland aan de

Het arbeidsmarktonderzoek onder Leidse alumni

slag gaan. 11% van de Nederlandse alumni deed het (6%

Geesteswetenschappen die afgestudeerd zijn in de periode

werkt in Europa, 3% in Azië, 1% in Noord-Amerika en 1% in

2016 t/m 2019 is in het voorjaar van 2020 uitgevoerd

Zuid-Amerika), terwijl 28% van de internationale alumni juist

via een online vragenlijst voor desktop en mobiel. 4.843

in Nederland blijft werken. Alumni hebben ook regelmatig

alumni zijn benaderd, 1.222 daarvan (25,2%) hebben de

functies waarbij ze contact houden met internationale

vragenlijst ingevuld. Tevens is een non-respons onderzoek

zakenrelaties (45%).

gehouden.

‘Door mijn stage in Tanzania leerde ik van binnenuit meer over de cultuur, taal en de politieke situatie in
het land, en begreep ik pas echt hoe het is om in het buitenland te werken. Dat hielp me bij mijn volgende
stap: ik ging naar Egypte. Toen ik daar begon te werken bij de Internationale Organisatie voor Migratie
(IOM), hoefde ik niet meer zo te wennen aan de nieuwe werkdynamiek.’

Alba Medina Bermejo
Studie: Bachelor International Studies
Stage: o.a. Arusha Organisatie voor rechtsbijstand voor vrouwen en mensenrechten in Tanzania
Functie: beleidsmedewerker bij de Internationale Organisatie voor Migratie in Caïro
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Colofon

Deze brochure is een uitgave van de Career Service
van de Faculteit der Geesteswetenschappen,
Universiteit Leiden.
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Aan deze brochure, die met zorg is samengesteld, kunnen geen rechten worden ontleend. De meest actuele informatie is te vinden op universiteitleiden.nl/humanitiescareerservice
Heb je een vraag over deze publicatie, stuur dan een e-mail naar careerservice@hum.leidenuniv.nl
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Jouw weg naar een wereldbaan
Wil je advies bij het zoeken naar werk? Heb je vragen
over het regelen van een stage? Kom langs bij de Career
Service Geesteswetenschappen. We helpen je graag.
Je kunt bij ons terecht voor:
•
Individueel stage- en loopbaanadvies
•
Stagevoorlichtingen
•
Begeleiding bij facultaire stageprocedure
•
Sollicitatieworkshops en webinars
•
Persoonlijke loopbaantest
•
Werkgevers- en alumnicontacten
•
Arbeidsmarktinformatie
•
Vacatures (voor stage en baan)
•
Check van CV, brief en LinkedIn profiel

Contact

Lees op baannajestudie.nl wat Thomas is gaan doen na zijn studie.



071 527 22 35



careerservice@hum.leidenuniv.nl



universiteitleiden.nl/humanitiescareerservice



Career Service Humanities



Career Service Humanities

Geesteswetenschappen

Wil je meer weten?
Lees dan ons online magazine
baannajestudie.nl

Bij ons leer je de wereld kennen

