Jouw toekomst
Van collegebank naar carrière

Bij ons leer je de wereld kennen

Over het onderzoek
Het arbeidsmarktonderzoek onder Leidse alumni
Geesteswetenschappen is in 2016 uitgevoerd met een
online vragenlijst. Met alumni Geesteswetenschappen
wordt bedoeld oud-studenten die een studie hebben afge
rond op het gebied van talen, geschiedenis, culturen, kunst,
levensbeschouwing en samenlevingen. 3.489 bacheloren masteralumni zijn daarvoor per e-mail benaderd, 1.092
van hen vulden de vragenlijst in. Om te bepalen of de
respondenten representatief waren is een non-respons
analyse uitgevoerd. Uit deze analyse bleek dat er geen
reden is om aan te nemen dat er belangrijke verschillen
bestaan tussen de non-respondenten en de respondenten
binnen het onderzoek. De non-respondenten weken niet
significant af van de respondenten op het gebied van het
hebben van betaald werk, tevredenheid over de keuze van
de opleiding en ontwikkeling van de loopbaan.

Samen aan de slag voor jouw loopbaan
Wil je advies bij het zoeken naar werk? Heb je vragen over het regelen van je stage? Kom
langs bij de Studenten Loopbaan Service Geesteswetenschappen. We helpen je graag!

Hiervoor kun je bij ons terecht:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Individueel stage- en loopbaanadvies
Stagevoorlichtingen
Afhandeling facultaire stageprocedure
Workshops
Persoonlijke loopbaantest
Werkgevers- en alumnicontacten
Arbeidsmarktinformatie
Vacatures (voor stage en baan)
Check CV, brief en LinkedIn
Telefoon: 071-5272235
E-mail: loopbaanservice@hum.leidenuniv.nl
Website: universiteitleiden.nl/humanitiescareerservice
Bezoekadres: Cleveringaplaats 1, Leiden
LinkedIn: Loopbaan Service Geesteswetenschappen
Stage: Twitter.com/stagegeest
Werk: Twitter.com/loopbaangeest
Facebook: Humanities Faculty - Universiteit Leiden
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Colofon
Deze brochure is een uitgave van de Studenten
Loopbaan Service en de Faculteit der Geestes
wetenschappen, Universiteit Leiden.
Vormgeving: Nanda Alderliefste
Projectcoördinator: Loes Nordlohne
Redactie: Hilde Duyx, Marieke Oe, Loes Nordlohne,
Robin Ouwerkerk
Fotografie: Edwin Weers, Hilde Gunnink, Maria
Kozhinova, Kasia Krasucka en Omid Anwari
Verder werkten mee: Barbara Sumer, Atse Fokkens,
Willemijn Sneep, Arne Driessen en Auke Ruhe
Oplage: 7.100 exemplaren

Disclaimer
Aan deze brochure, die met zorg is samengesteld,
kunnen geen rechten worden ontleend. Op de web
sites: universiteitleiden.nl/humanitiescareerservice
en jouwvooruitzichtopwerk.nl 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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Zoveel masteralumni vinden binnen
15werk:
twee maanden

De juiste keuze

10

%
80

Gemiddeld vond 71% van de alumni binnen twee
maanden een baan, waarvan 74% een baan op hbo- of
academisch niveau. 18% deed er tussen de 2 en 6 maan
den over en 10% zocht langer dan een half jaar naar werk.
Masterstudenten vonden een functie op hoger niveau dan
bachelorstudenten. 77% vond direct een baan op hbo- of
academisch niveau en voor bachelorstudenten is dit 62%.
Uit het onderzoek blijkt verder dat een relevante bijbaan,
een stage, of buitenlandervaring tijdens je studie loont.
Je vindt dan vaker werk dat je ambieert, dan zonder die
ervaring. Steeds meer studenten kiezen dan ook voor een
stage tijdens hun opleiding en een groot deel kiest daarbij
voor het buitenland. 40% heeft buitenlandervaring en
ruim driekwart van hen heeft op dit moment een functie
op hbo- of academisch niveau. Ook netwerken levert
resultaat op: 48% vindt via het netwerk een baan.
Kortom, met een goede voorbereiding, inzet en motivatie,
staat je als student Geesteswetenschappen niets in de weg
om een mooie toekomst tegemoet te gaan!

Zowel bachelor- als masterstudenten zijn tevreden met
hun studiekeuze. Bijna driekwart van de alumni met
een bacheloropleiding (72%) en een masteropleiding
(70%), zou weer dezelfde opleiding kiezen, aan
dezelfde universiteit.

79%
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Crisis of geen crisis, onze afgestudeerden hebben
het de afgelopen jaren goed gedaan. Dit blijkt uit
het arbeidsmarktonderzoek onder Leidse alumni
Geesteswetenschappen dat in 2016 is uitgevoerd.
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Zo vind je je eerste baan:
Netwerk
opgebouwd
tijdens stage:
2%

Sociale
media:
2%

Advertentie in
krant/tijdschrift:
2%
Via familie,
vrienden,
kennissen,
docenten:

21%

Website/
vacaturesite:

27%

Interne
vacature:
1%

Benaderd door
werkgever:
Eigen bedrijf
begonnen:

7%

4%

Bijbaan:

9%

Werving &
selectiebureau:
1%

Na afloop stage
blijven bij
stageaanbieder:

6%

Open
sollicitatie:

5%
Uitzendbureau:

Anders:

7%

6%
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Anders:

7%

6%

Goede voorbereiding
is het halve werk

Wat draagt het meest bij aan de
loopbaan?

Wat draagt het meest bij
aan de loopbaan?

1.
Wat draagt volgens onze oud-studenten
nu het meeste bij
2.
aan hun loopbaan? Naast het
academisch
diploma en de
3.
4.
opgedane academische vaardigheden
dragen stage lopen of
5.

het hebben van een relevante bijbaan het meest bij aan een
succesvolle loopbaan.

Kijk maar naar de cijfers: alumni met stage-ervaring vinden vaker werk
dat zij ambieerden (56%) dan alumni zonder die ervaring (48%). Daar
naast levert het hen vaker een baan op niveau op: 78% van de oud-studen
ten met stage-ervaring vindt een baan op hbo- of academisch niveau.
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Ook de relevante bijbaan levert voordelen op. 56% van de alumni met een
relevante bijbaan bemachtigt de gewenste baan. 46% lukt dat zonder zo’n
bijbaan. Net zoals bij de stages geldt ook hier weer dat de bijbaan eerder
een baan op hoger niveau oplevert. En dat niet alleen, oud-studenten die
een relevante bijbaan tijdens hun studie hadden of een stage deden zijn
Doceren
tevredener over hun loopbaan.

Schrijven/redigeren
Administratie/boekhouding
Belangrijke vaardigheden
Communicatie
Onderschat
niet hoe
belangrijk toekomstige werkgevers de vaardigheden
Onderzoek
en ontwikkeling
vinden die onze studenten
opdoen tijdens hun studie. Schriftelijk commu
Verkoop
Consultancy/advisering
niceren, zelfstandig
werken, complexe informatie analyseren en interprete
Marketing/reclame/PR
ren, presenteren,
het komt allemaal zeer goed van pas op de arbeidsmarkt.
Management
Productie/logistiek
Tolken/vertalen
Barbara Sumer
Documentaire informatieverwerking
Beleidsontwikkeling
Stagecoördinator
Anders (zoals ICT, inkoop en acquisitie)
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Stage tijdens
master in
Nederland

2
3

Academische
Zo onderscheiden
onze alumni zich
vaardigheden
Vakspecifieke kennis en vaardigheden: 46%
Schriftelijk communiceren: 34%
werkInterculturele Relevante
vaardigheden:
30%
ervaring tijdens
Creativiteit: 27%
de opleiding
Analyseren (kritisch en onafhankelijk denken): 22%
Selecteren en verwerken van complexe informatie: 16%
Stage tijdens
Onderzoeken:bachelor
15%
in
Nederland

4
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Zo onderscheiden onze alumni zich:
Vakspecifieke kennis en
vaardigheden
Interculturele
vaardigheden

30%

Creativiteit

27%

‘Verhoog je kansen op een droombaan’
“Wil je de baan van je dromen? Dan is het
belangrijk om je al tijdens je studie goed voor
te bereiden. Ga stage lopen, hierdoor verhoog
je de kans op een leuke baan op niveau, die
perfect bij jou en jouw wensen past.”

Academisch
diploma

46 %

Analyseren
(kritisch en
onafhankelijk
denken)

22%
Selecteren en
verwerken van
complexe
informatie

16%

15%

34%

Schriftelijk
communiceren

Onderzoeken

‘Door mijn studie
verlies ik de grote lijn
niet uit het oog’
Analytisch denken. Je staande houden
in een andere cultuur. De vaardig
heden die je tijdens je studie leert,
zijn altijd waardevol, zo ervaart ook
Arne Driessen. Zéker met buitenlandervaring.
“Begin 2015 werkte ik bij een bedrijf dat
websites vertaalt. Ik vond dat die websites ook
online beter vindbaar moesten zijn, maar bin
nen het bedrijf was er geen ruimte om dit aan
te pakken. Samen met mijn compagnon heb
ik toen een eigen bureau opgericht.
Ik merk nu dat de vaardigheden die ik tijdens
mijn studie heb opgedaan heel waardevol zijn,
ook al gebruik ik de vakspecifieke kennis van
mijn studie minder. Zaken zoals analytisch
denken, presenteren, het organiseren van
grote projecten, die zijn zo belangrijk. Bij het
runnen van een bedrijf maak je veel prakti
sche keuzes; mijn studie draagt ertoe bij dat ik
de grote lijn niet uit het oog verlies.

Arne Driessen

Oprichter van online
marketingbureau Tenbirds
Studie: Bachelor Japanstudies,
Master Area Studies Asia and the
Middle East
Stage: Consulaat-generaal van
het Koninkrijk der Nederlanden in
Osaka/Kobe, Japan.
Afgestudeerd: 2014

Ik studeerde ook anderhalf jaar in Japan en
liep daar vier maanden stage. Het leven in een
andere cultuur? Ik raad het iedereen aan. Het
was heel leerzaam om continu te communi
ceren op een andere manier dan je van huis
uit gewend bent. Die ervaring gebruik ik nu
weer om te schakelen tussen verschillende
doelgroepen.
Mijn studie vond ik supergaaf en zou ik zeker
weer doen. Achteraf had ik tijdens mijn minor
graag ondernemersvaardigheden willen
opdoen. Marketing, sales of financiën. Wil je
ook een bedrijf beginnen, dan kan je tijdens je
studie al iets opzetten.”
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Sociale
media:
2%

Netwerk
opgebouwd
tijdens stage:
2%

Advertentie in
krant/tijdschrift:
2%
Via familie,
vrienden,
kennissen,
docenten:

Aan de slag

21%

12% 13%

Na afloop stage
blijven bij
stageaanbieder:
opleiding. En 70% van hen heeft een baan

Website/
vacaturesite:

Je hebt je studie afgerond en nu
Bijbaan:
begint een spannende tijd. Je gaat op
% je
Interne zoek naar je eerste baan. Wat ga
vacature:
doen? En hoeveel ga je verdienen?
1%

27%

Opleidingsrichting gevraagd
door werkgever:

Andere Uitsluitend
opleiding eigen
opleiding

op academisch
niveau.
6%
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36%

Ambitieus

Wil je graag een baan op academisch niveau?
Wees dan ambitieus. Alumni die een baan
Benaderd
door
op academisch
Na een bacheloropleiding gaan de meeste stu
Open niveau ambieerden, vonden
werkgever:
ook sollicitatie:
vaker een eerste baan op dit niveau dan
denten nog niet
aan het werk. Het merendeel
Werving &
alumni die
(76%)
kiest voor een
Ga je
Eigen
bedrijf
5% deze ambitie niet hadden (69%
selectie7%masteropleiding.
begonnen:
bureau:
versus 25%). Degenen die een baan onder
wel meteen werken met je bachelordiploma?
1%
4% kom je in eerste instantie op een
het gewenste niveau accepteerden, deden dit
Dan
lager
Uitzendbureau:
voornamelijk om zeker te zijn van een inko
functieniveau terecht dan alumni met een
men (37%).
masterdiploma. De achterstand wordt overi
Anders: 7%
6%
gens wel weer deels ingelopen naarmate je als
bacheloralumnus langer aan het werk bent.
Salaris
Wat ga je nu verdienen als je aan het werk
Met een masterdiploma vind je dus vaker een
gaat? Het grootste gedeelte van de alumni dat
eerste baan op hoog niveau. En dan maakt
meedeed aan ons arbeidsmarktonderzoek ver
het ook nog eens uit of je een research- of
diende bij de eerste baan tussen de 2.000 en
reguliere master hebt gekozen. Alumni met
2.299 euro bruto per maand bij een fulltime
een researchmaster werken vaker als promo
dienstverband. Zie ook pagina 11.
vendus dan alumni met een eenjarige masterWat draagt het meest bij

39%

Geen
specifieke
opleiding

Eigen of
aanverwante
opleiding

Ontwikkeling niveau functie
In procenten
Huidige baan
Eerste baan

Academisch
niveau

45
Hbo of academisch
niveau

Academisch
diploma

aan de loopbaan?

HboStage
niveau

Loes Nordlohne
Loopbaanadviseur

1.
2.
3.
4.
5.

‘Zet je netwerk in’
“Het loont om tijdens je studie te gaan
praten over je toekomst met vrienden, familie,
kennissen en docenten. Wees niet bang om
je wensen kenbaar te maken. Tenslotte vindt
maar liefst 48% van onze oud-studenten via
het netwerk zijn of haar eerste baan.”
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Lager dan
hbo niveau

tijdens
master in
21
Nederland
11

26
4

Academische
vaardigheden

29
19

1

34

2
3
4

Relevante werkervaring tijdens
de opleidingIn de huidige functie heeft
men gemiddeld 1 jaar en
11 maanden werkervaring

Stage tijdens
bachelor in
Nederland

5

‘Wees actief tijdens
je studie’
De juiste tip op het juiste moment kan je
loopbaan het zetje in de gewenste richting
geven. Maar die tip krijg je alleen met een
goed netwerk. Dat bouw je op door meer
te doen dan studeren alleen, weet ook
Hilde Gunnink.
“Tijdens mijn bachelor ging mijn interesse vooral
uit naar de taal. Daarom koos ik Taalwetenschap als
master. Ik deed veldwerk in Botswana en Zuid-Afri
ka en daarnaast was ik student-assistent bij een on
derzoeksproject. Ik werkte aan een nieuwe database,
gaf les en adviseerde studenten bij hun projecten.
Ik kan iedereen aanraden om actief te zijn tijdens
de studie. Mijn betrokkenheid bij de opleiding en
het netwerk dat ik daardoor opbouwde, hebben mij
mijn huidige baan opgeleverd. Een docent tipte mij
dat er een onderzoeksfunctie in Gent vrijkwam op
het gebied van Afrikaanse taalwetenschap. Een bui
tenkans. Er waren 23 sollicitanten, maar ze zochten
iemand met onderwijservaring. En die had ik. Het
onderzoeksvoorstel dat ik schreef viel in de smaak.
Mijn onderzoek gaat over het Sifwe, een onbeschre
ven taal die in Zambia en Namibië wordt gesproken.
Alles wat ik heb geleerd tijdens mijn studie is in
mijn werk relevant gebleken: van vakinhoudelijke
kennis tot plannen en mezelf motiveren. Over twee
jaar moet mijn proefschrift gereed zijn. Dat is vooral
een kwestie van op tijd beginnen en gedisciplineerd
doorwerken. Wat ik daarna wil? Verder met onder
zoek en onderwijs!”

Hilde Gunnink

PhD student en onderwijs
assistent bij Universiteit Gent
Studie: Bachelor Talen en
culturen van Afrika, Master
Linguistics
Buitenlandervaring: Veldwerk
in Soweto, Zuid-Afrika
Afstuderen: 2012
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10%
9%
18%
16%
11%
8%
6%
6%

Naar een
hoger niveau

Meer dan €3500

€3200 – €3499

€2900 - €3199

€2300 – €2599

€2000 – €2299

€

42%
48% in de non10 werkt in
15de profitsector,
20
16%
profitsector en 10% heeft een eigen bedrijf of
11%als freelancer. Oud-studenten Europese
werkt
8%Talen kwamen vooral terecht
en Klassieke
6% 6%
in het onderwijs, vanuit Kunstgeschiedenis
vooral in de cultuur, sport en recreatiebranche
en vanuit Media Studies in de journalistiek en
de uitgeverij/boekenbranche.
€2600 – €2899

18%

De hoofdtaken van onze bachelors zijn
archiveren, ordenen en administreren (27%),
gevolgd door adviseren (18%) en lesgeven,
doceren en trainen (18%). Masters zijn het
meest bezig met schrijven, redigeren en verta
len (32%), gevolgd door onderzoeken (25%)
Onderwijs
en lesgeven,
doceren en trainen (24%).

Overheid en semi-overheid
Onderzoek
41% van
de alumni in loondienst heeft een
Cultuur, sport
recreatie Een derde heeft daar uitzicht
vaste en
aanstelling.
Zakelijkeopdienstverlening
en een kwart heeft een tijdelijk contract
Communicatie
zonder
uitzicht op een vaste aanstelling. Leuk
om te weten isICT
dat het merendeel van onze
oud-studenten,
Uitgeverij/boekenbranchebijna 60%, is tevreden over
hun loopbaan.
Journalistiek
zondheids- en welzijnszorg
Internationale
Non-profit zakenrelaties
Wat maakt
het werk zo leuk? Naast het feit dat
Consultancy
je
je
academische
Reisorganisatie/luchtvaart vaardigheden kunt inzetten,

ze contact onderhouden met internationale
zakenrelaties (41%). Ook werkt 12% van onze
Nederlandse alumni in het buitenland, terwijl
44% van de internationale alumni juist in
Nederland werkt. 6% reist regelmatig voor
zijn of haar werk naar het buitenland.

Hoger niveau
Bovendien zie je dat veel alumni stevig
doorgroeien in hun carrière. Ze stromen na
hun eerste baan vaak door naar een hoger
functieniveau. Het aantal alumni dat in de
huidige baan een hbo- of academische functie
heeft (85%) ligt dan ook hoger dan het aantal
alumni dat in hun eerste baan een hbo- of
academische functie heeft (74%).
Zie infographic pagina 6.
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16%
Onderwijs
9%
Overheid en semi-overheid
8%
Onderzoek
7%
Cultuur, sport en recreatie
8%
Zakelijke dienstverlening
6%
Communicatie
5%
ICT
6%
Uitgeverij/boekenbranche
6%
Journalistiek
3%
Gezondheids- en welzijnszorg
3%
Non-profit
2%
Consultancy
2%
Reisorganisatie/luchtvaart
19% Overig (zoals Industrie en bankwezen)
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Dit doen onze oud-studenten in de eerste functie:
14%
11%
8%
7%
7%
6%
4%
4%
3%
3%
3%
3%
2%
25%

hebben alumni regelmatig functies waarbij

oals Industrie en bankwezen)

Doceren
Schrijven/redigeren
Administratie/boekhouding
Communicatie
Onderzoek en ontwikkeling
Verkoop
Consultancy/advisering
Marketing/reclame/PR
Management
Productie/logistiek
Tolken/vertalen
Documentaire informatieverwerking
Beleidsontwikkeling
Anders (zoals ICT, inkoop en acquisitie)
marker
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Doceren: 14%

marker

Het onderwijs, het onderzoek en de
(semi-)overheid. Dat zijn de sectoren
waar een groot deel van onze alumni
in terecht kwam.

5

Waar kom je terecht
in je eerste
functie?

25

Willemijn Sneep

Freelance tekstschrijver en
redacteur voor onder meer het Leidsch
Dagblad en tijdschrift Vers Beton
Studie: Bachelor Wijsbegeerte en
Master Journalistiek en Nieuwe Media
(Media Studies)
Stage: Maters en Hermsen Journalistiek
Afstuderen: 2014

‘Freelancen is een
bewuste keuze’
Iets graag willen en daar consequent
naartoe werken. Tijdens de studie al
artikelen schrijven om te laten zien
wat je kunt. Willemijn Sneep deed
het allemaal. En toen ze haar netwerk
vergrootte, kwam het betaalde werk
vanzelf.
“De studie wijsbegeerte is vooral theoretisch en
academisch. Ik wist al snel dat ik iets praktisch
wilde doen, zoals het duiden van nieuws. Ik
vind schrijven leuk. Tijdens mijn studie schreef
ik onder meer artikelen voor het blad van mijn
studievereniging en tussen mijn Bachelor en
Master werkte ik op de webredactie van het
magazine ‘The Optimist’. Daar bleek dat mijn
academische achtergrond een goede basis is
voor de journalistiek. Je leert schrijven, teksten
opbouwen, doorvragen en onderzoek doen.
Nu leerde ik ook doelgroepgericht schrijven.
De stage in bedrijfsjournalistiek bij Maters en
Hermsen heeft dat verder versterkt.
Om werk te krijgen is netwerken belangrijk. Het
kan zeker geen kwaad om te beginnen met het
leveren van vrijwillige bijdragen. Dat kan ook al
tijdens de studie. Organisaties vragen vaak eerst
de mensen die ze al kennen om te solliciteren.
Zo is het ook gegaan bij Vers Beton: na een paar
artikelen vroegen ze mij voor de eerste betaalde
opdrachten.
Veel mensen denken dat freelance schrijven
een noodgreep is. Voor mij is het een bewuste
keuze: ik vind het leuk om verschillende dingen
te doen en zo kan ik bepalen waarin ik me wil
specialiseren. Los-vaste werkrelaties die ik als
freelancer heb, passen daar goed bij.

9

Maria Kozhinova

Communicatieme
dewerker bij WSCF
Europe, Roemenië

Studie: Master International Studies (International Relations)
Afstuderen: 2013

‘Doe wat goed voelt en bij je past’
Studeren in het buitenland maakt je zelfstandig en geeft
je zelfvertrouwen. Maria Kozhinova ondervond hoe essentieel die kwaliteiten zijn bij het vinden van een baan.
“In 2012 kwam ik naar Leiden voor de master International Relations.
Een opleiding die reflecteert op cultuur, ideeën en overtuigingen die
aan de basis liggen van processen van mondiale verandering. Mijn
interesse ligt bij de communicatie tussen mensen en de belangen die
daarbij spelen. De studie bood wat ik verwachtte.
Toen ik ging studeren zeiden mensen: kies een studie waarna je zeker
bent van een baan. Ik vind dat je de studie van je dromen moet kiezen.
Je moet doen wat goed voelt, wat bij je past. Dan komt die baan van
zelf.
Tijdens mijn studie deed ik vrijwilligerswerk bij de World Student
Christian Federation (WSCF) op het gebied van communicatie en het
organiseren van internationale evenementen. Daarna formuleerde ik
voor mijzelf vier criteria waaraan mijn baan moest voldoen: com
municatie, jongeren, duurzaamheid en/of internationale omgeving.
Ik werkte als trainee op het EU-kantoor in Helsinki, voor WSCF in
Roemenië en inmiddels ben ik communicatiemedewerker bij WSCFEurope.
Dat ik een master kon doen in Leiden heeft me veel zelfvertrouwen
gegeven. En zelfvertrouwen helpt bij het vinden van een baan. Mijn
andere tips: doe vrijwilligerswerk, probeer nieuwe dingen en neem
je verantwoordelijkheid binnen organisaties. Daar word je echt beter
van.”
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‘Ik profiteer dagelijks van
mijn buitenlandervaring’
Als je in het buitenland wilt werken, dan is het verstandig
om je daar tijdens je studie al op voor te bereiden. Kasia
Krasucka zocht tijdens haar studie heel bewust naar mogelijkheden om internationale werkervaring op te doen.
“Mijn huidige baan vond ik via Eurobrussels.com, een populaire vaca
turesite onder afgestudeerden in European Affairs. Coffey International
Development realiseert complexe projecten met als doel om armoede
te bestrijden, onder meer voor het Britse ministerie van Internationale
Ontwikkeling. Bij die projecten werken we samen met private en pu
blieke belanghebbenden. Ik ben verantwoordelijk voor tien projecten
in Afrika.
Tijdens mijn studie heb ik heel bewust mogelijkheden gezocht om
internationale werkervaring op te doen. Zo deed ik vrijwilligerswerk
voor NGO’s in Oost-Europa en in Afrika en was ik vrijwilliger via de
European Voluntary Service. Na mijn studie werkte ik in Azerbeidzjan
aan een internationale conferentie over economische diversiteit voor
olieafhankelijke landen. Al die buitenlandervaring gaf me zeker iets
extra’s tijdens mijn sollicitatie.
Studeren in Nederland heeft me geleerd hoe je effectief werkt in een
internationale omgeving. Door de groepsopdrachten zijn mijn onder
handelingsvaardigheden en flexibiliteit sterk verbeterd. Ik moest leren
omgaan met de verschillen in werkwijze en benadering tussen studen
ten uit verschillende landen. Van die ervaring profiteer ik dagelijks.
Bijvoorbeeld in onderhandelingen met professionals vanuit overheden
en bedrijven over de hele wereld.”

Kasia Krasucka

Projectmanager bij
Coffey International
Development in Polen

Studie: Master in European
Union Studies (International Relations)
Buitenlandervaring: Vrijwilligersprojecten in Afrika en
Oost-Europa voor diverse
internationale organisaties.
Afstuderen: 2012

Omid Anwari

Studie: Bachelor MiddenOostenstudies, Master
Asian Studies
Stage: Afdeling Communicatie bij gemeente Almere
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Let’s go international
Aan de Leidse faculteit der Geesteswetenschappen studeren veel internationale
studenten. Voor hen ziet het loopbaanperspectief er nét iets anders uit dan
voor Nederlandse alumni.
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betaald werk. Ze hebben vaker een vaste
aanstelling dan Nederlandse alumni en wer
ken ongeveer evenveel uren per week. Wat
inkomen betreft is er geen verschil tussen
internationale studenten die in Nederland
werken en Nederlandse alumni.
Opvallend is dat internationals en Neder
landse studenten voor een belangrijk deel
in dezelfde branche werk vinden: onderwijs
(14%), onderzoek 12%) en de zakelijke
dienstverlening (10%). Wel is het zo dat inter
nationale studenten in het buitenland gemid
deld minder verdienen dan ze in Nederland
zouden verdienen.

‘Ik kan me helemaal
in mijn leerlingen
verplaatsen’
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studies vakken journalistiek en bedrijfswe
tenschappen. Tijdens mijn master liep ik een
communicatiestage bij de gemeente Almere en
deed ik het Leadership Programme. Ik leerde
over leidinggeven, motiveren, belonen en hoe
je voor een groep moet staan.
En juist die dingen komen nu zó goed van pas.
Ik geef met veel plezier Nederlandse les aan
kinderen van de internationale schakelklas
op het Da Vinci College. Zij zijn pas net in
Nederland en kunnen het reguliere onderwijs
nog niet volgen. Mijn studie helpt mij om de
verschillende culturen, gewoonten en talen van
mijn leerlingen te begrijpen – het merendeel
komt uit het Midden-Oosten. Zelf kwam ik
op mijn dertiende vanuit Afghanistan naar
Nederland, dus ik kan me volledig in hen ver
plaatsen. En zij in mij. Zo is de cirkel rond!
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‘Een flinke dosis lef’
“Buitenlandervaring opdoen is
altijd goed. Bijvoorbeeld met een
stage. Je laat aan je toekomstige
werkgever zien dat je gemotiveerd
bent en een flinke dosis
lef hebt. Daarnaast
werk je aan een
internationaal netwerk en vergroot
je je talenkennis. Kortom, je
investeert in je
toekomst.

* Gemiddeld 1 jaar en 11 maanden werkervaring
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Wist je dat?
• 71% van de alumni vindt binnen twee maanden een baan.
• Masterstudenten vinden een functie op hoger niveau dan
bachelorstudenten – 77% vindt direct een baan op hbo of academisch niveau.
Voor bachelorstudenten is dit 62%.
• Alumni met stage-ervaring of een relevante bijbaan vinden vaker werk dat zij
ambieerden (56%) dan alumni zonder die ervaring (48%).
• Via netwerken vind je sneller een baan. 48% vindt via het netwerk een baan.
• Steeds meer studenten kiezen voor een stage tijdens hun opleiding en een groot
deel kiest daarbij voor het buitenland. 40% heeft buitenlandervaring, en ruim
driekwart van hen heeft op dit moment een functie op hbo- of academisch
niveau.
• Meer dan de helft van de alumni (52%) heeft een baan waarvoor hij of zij direct
de eigen of een verwante opleiding nodig heeft.

Bij ons leer je de wereld kennen

