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De impact van de COVID-19-pandemie op de arbeidsmarkt wordt nauw opgevolgd (zie bijvoorbeeld De 

Smet, Neefs, Vansteenkiste, & Penders, 2021). Naast de impact op de arbeidsmarkt, wordt er ook verwacht 

dat de COVID-19-pandemie een impact heeft op individuele overwegingen en keuzes, met name met 

betrekking tot de loopbaan (Akkermans, Richardson, & Kraimer, 2020). Die verwachting geldt zeker ook 

voor afstudeerders, studenten klaar om de arbeidsmarkt te betreden (Akkermans et al., 2020; Hite & 

McDonald, 2020). De overgang van onderwijs naar de arbeidsmarkt is voor studenten een periode waarin 

veel keuzes gemaakt worden en dit gaat vaak gepaard met onzekerheden over die keuzes (Creed & Hood, 

2009). De COVID-19-pandemie zou deze onzekerheden verder kunnen aanwakkeren, wat mogelijk ook een 

impact heeft op de keuzes die gemaakt worden. Bijgevolg is het belangrijk om meer inzicht te krijgen in 

de impact van de COVID-19-pandemie, zoals ervaren door deze doelgroep. 

De overgang van onderwijs naar de arbeidsmarkt is voor studenten een periode waarin 

veel keuzes gemaakt moeten worden en dit gaat vaak gepaard met onzekerheden over die 

keuzes. De COVID-19-pandemie zou die onzekerheden verder kunnen aanwakkeren, waardoor 

het belangrijk is om meer inzicht te krijgen in de impact van de COVID-19-pandemie op 

deze doelgroep. In deze bijdrage onderzoeken we daarom studenten in hun laatste of 

voorlaatste jaar hoger onderwijs, waarbij we inzoomen op hoe ze de impact van de COVID-19- 

pandemie ervaren hebben op vlak van hun omgeving, op sociaal vlak en op loopbaanvlak. 

Hierin onderzoeken we welke profielen van studenten er voorkomen op basis van die impact. 

Deze impactprofielen worden vervolgens gerelateerd aan ervaren loopbaanonzekerheden, 

maar ook aan de keuze die de afstuderende studenten maakten om te gaan werken of 

verder te studeren. Om deze onderzoeksvragen te beantwoorden, maken we gebruik van een 

steekproef verzameld in juli 2020 (N = 980), waarbij de respondenten opnieuw bevraagd 

werden in november 2020. Aan de hand van latente profielanalyses konden we drie profielen 

onderscheiden. Een eerste profiel rapporteerde een neutrale tot eerder positieve impact 

op alle domeinen (5,3%). Het tweede profiel is de grootste groep en rapporteerde een 

eerder negatieve impact (78,3%). Het laatste profiel rapporteerde een sterkere negatieve 

impact op elk domein (16,4%). De resultaten tonen aan dat de meeste studenten een 

eerder negatieve impact ervaren hebben van de COVID-19-pandemie, waarbij de studenten 

die nog verder af staan van afstuderen vaker voorkomen in het sterker negatieve profiel. 

Verder tonen de resultaten aan dat de studenten in het eerder negatieve profiel en in het 

sterker negatieve profiel ook onzekerder zijn over hun loopbaan. Wat betreft de keuzes 

die gemaakt werden na afstuderen, stellen we op basis de resultaten geen significante 

verschillen vast tussen de verschillende profielen.
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Deze bijdrage kijkt naar deze impact, alsook naar de samenhang met loopbaanonzekerheid en 

loopbaankeuzes. 

De overgang naar de arbeidsmarkt is voor studenten een betekenisvolle periode, waar reflectie over de 

loopbaan vaak centraal staat (Okay-Somerville & Scholarios, 2014). Het vooruitzicht om af te studeren kan 

ervoor zorgen dat studenten bewuster in hun loopbaan investeren en hun keuzes verder concretiseren 

(Creed & Blume, 2013). Bijgevolg is het vaak ook een periode waarin onzekerheid kan spelen (Creed & 

Hood, 2009). De COVID-19-pandemie kan in dat proces ook een belangrijke rol spelen: COVID-19 heeft 

een aantoonbare impact op de arbeidsmarkt (De Smet et al., 2021) en ook in de media wordt de impact 

van de COVID-19-pandemie op de arbeidsmarkt sterk belicht, vooral op een negatieve manier en met 

name voor starters op de arbeidsmarkt. Daarom is het belangrijk om meer inzicht te krijgen in de impact 

die studenten ervaren als gevolg van de COVID-19-pandemie, maar ook om deze impact te bekijken 

in functie van hun loopbaankeuzes. Waar voorgaand onderzoek al meer inzicht bood in effecten op 

bijvoorbeeld welzijn (Wanberg, Csillag, Pollard, Douglass, & Zhou, 2020), blijft het loopbaanperspectief 

op dit moment onderbelicht. Verder inzicht in de impact van de COVID-19-pandemie en de relatie met 

loopbaanonzekerheid en -keuzes, kan helpen om studenten en afgestudeerden in de toekomst verder te 

ondersteunen in situaties van loopbaanonzekerheid. 

In deze bijdrage zullen we daarom onderzoeken welke impact studenten (in hun voorlaatste of 

laatste jaar hoger onderwijs) ervaren hebben van de COVID-19-pandemie en hoe die samenhangt met 

loopbaanonzekerheid en loopbaankeuzes. Wat betreft de impact focussen we op drie verschillende 

domeinen (WHOLOQ, 1998): we houden hierbij rekening met de impact van de COVID-19-pandemie (in de 

periode van maart 2020 tot juli 2020) op de ruimere omgeving van de student (bijvoorbeeld dagelijkse 

activiteiten en de werksituatie van vrienden en familie), op de sociale omgeving (bijvoorbeeld relaties 

met anderen) en op de loopbaan (bijvoorbeeld loopbaanontwikkeling en studie-ervaring). Liu, Chen en 

Li (2021) geven in hun onderzoek aan dat de impact op de ruimere omgeving, bijvoorbeeld in de vorm 

van dagelijkse activiteiten, een goede indicator kan zijn voor de mate waarin COVID-19 als disruptieve 

gebeurtenis gepercipieerd wordt. Hite en McDonald (2020) wijzen op het belang van de sociale omgeving 

en sociale relaties, vermits deze sterk beïnvloed kunnen worden door maatregelen die genomen worden. 

Met name voor deze doelgroep kijken we ook naar de ervaren impact op hun loopbaanontwikkeling, 

aangezien dit een domein is waar veel studenten sterk in investeren naar aanloop van hun overgang naar 

de arbeidsmarkt (Akkermans et al., 2020). Deze domeinen zijn sterk met elkaar verweven in het leven 

van studenten: studenten baseren keuzes ook op ervaringen die niet direct loopbaangerelateerd zijn (Liu 

et al., 2021). We kijken daarom niet enkel naar deze domeinen afzonderlijk, maar ook naar de samenhang 

van de impact op de hierboven vernoemde drie domeinen door te kijken naar impactprofielen. Door 

profielen in kaart te brengen, kunnen we onderzoeken of studenten die een sterke impact ervaren hebben, 

dat beleven op alle domeinen dan wel op één of twee van de domeinen. Dit biedt een meer genuanceerd 

inzicht in de beleving van COVID-19 dan de domeinen apart te benaderen. 

Vervolgens bekijken we in welke mate deze impactprofielen samenhangen met de loopbaanonzekerheid 

van studenten. Afstuderen en de overgang naar de arbeidsmarkt is voor studenten ook vaak een periode 

van onzekerheid (Kowtha, 2011). Loopbaanonzekerheid gaat hier met name over de toekomstperspectieven 

van de studenten, waarbij er bekeken wordt in welke mate de studenten zich zorgen maken om hun 

toekomstige loopbaan (Spurk, Kauffeld, Meinecke, & Ebner, 2016). In dat opzicht is het verschillend van 

de impact van de COVID-19-pandemie op loopbaanvlak, zoals besproken in de vorige paragraaf: waar de 

impact op loopbaanvlak vooral gaat over de manier waarop de pandemie een effect heeft gehad, gaat 

dit onderdeel sterker in op de onzekerheid die ervaren wordt. Een student kan bijvoorbeeld een aantal 

activiteiten mislopen in het kader van loopbaanontwikkeling (zoals het bijwonen van een netwerkevent of 

ondersteuning bij het opstellen van hun cv). Dit kan het gevoel geven dat er een negatieve impact is door 

de pandemie op vlak van loopbaanontwikkeling, maar hoeft evenwel geen onzekerheid teweeg te brengen. 
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Ten slotte zoomen we in op de samenhang tussen de impactprofielen van COVID-19 en de keuzes die 

studenten maken na afstuderen. Vanuit het idee dat de overgang naar de arbeidsmarkt een periode is die 

reflectie over loopbaankeuzes teweegbrengt, wordt verondersteld dat individuen die een sterkere impact 

van COVID-19 ervaren, mogelijk ook andere loopbaankeuzes maken (Hite & McDonald, 2020). We bekijken 

meer bepaald of afstudeerders in verschillende impactprofielen ongeveer vier maanden na afstuderen 

een andere keuze maakten wat betreft het al dan niet betreden van de arbeidsmarkt of al dan niet in te 

zetten op verdere studies. 

Dataverzameling
We verzamelden data bij studenten die een masteropleiding volgden aan KU Leuven over alle faculteiten 

heen in juli 2020. We nodigden de studenten uit om deel te nemen aan het onderzoek over loopbanen 

van afstudeerders in tijden van COVID-19 via een nieuwsbrief uitgestuurd door de centrale diensten naar 

alle masterstudenten. Daarnaast stuurden de faculteiten ook nog aanvullende uitnodigingen tot deelname 

aan het onderzoek. De respondenten die deelnamen aan het onderzoek in juli 2020 werden opnieuw 

uitgenodigd om deel te nemen in november 2020. Aan de eerste bevraging namen 980 studenten deel, 

waarvan 407 respondenten ook deelnamen aan de tweede bevraging. 

De respondenten hadden een gemiddelde leeftijd van 23,3 jaar met een standaardafwijking van 

2,6 jaar. Het grootste deel van de respondenten waren vrouwen (n = 689; 70,3%). Wat de studiekenmerken 

van de studenten betreft, bleek dat de meeste studenten effectief konden afstuderen in het academiejaar 

2019-2020 (n = 741; 75,6%). De meeste respondenten volgden een studierichting binnen humane 

wetenschappen (n = 621; 63,4%), 198 studenten volgden een studierichting binnen wetenschap en 

technologie (20,4%) en 160 studenten volgden een studierichting binnen het gebied biomedische 

wetenschappen (16,4%). Eén student gaf geen informatie over de gevolgde studierichting.

Het tweede meetmoment in november 2020 gebruikten we om de loopbaankeuze die de afstuderende 

studenten gemaakt hebben, in kaart te brengen. Daarom focussen we hier enkel op de studenten 

die konden afstuderen in 2020. Van de 407 studenten die deelnamen aan de tweede bevraging zijn 

er 291 studenten afgestudeerd. De overige studenten waren grotendeels studenten die nog niet in de 

mogelijkheid waren om af te studeren (n = 97). Een klein deel van deze studenten was laatstejaarsstudent 

maar studeerde uiteindelijk toch niet af (n = 19). Aan de afgestudeerden werd vervolgens gevraagd naar 

hun hoofdactiviteit op dat moment. Afgestudeerden konden hierbij aangeven of ze aan het werk waren, op 

zoek waren naar werk of een verdere studie aangevat hadden. Respondenten hadden ook de mogelijkheid 

om aan te geven dat ze in geen van de categorieën pasten (bijvoorbeeld omdat ze een sabbatjaar namen). 

Van de afgestudeerden in onze steekproef was 49,5% aan het werk in november 2020 (n = 144), 9,3% was 

nog op zoek naar werk (n = 27) en 38,8% koos ervoor om een aanvullende studie aan te vatten (n = 113). 

De overige 2,4% (n = 7) studenten kozen voor de categorie ‘andere’. 

Impact van de COVID-19-pandemie op de omgeving, 
op sociaal vlak en op de loopbaan
Om de impact van de COVID-19-pandemie te meten, maakten we gebruik van verschillende stellingen. 

De schaal die we gebruikten is gebaseerd op een schaal van WHOLOQ (1998), een meting voor de algemene 

levenskwaliteit van de World Health Organization. Op basis van de dimensies van de oorspronkelijke 

schaal, hebben we de impact van de COVID-19-pandemie gemeten op drie vlakken: omgeving, sociaal vlak 

en loopbaan. De impact op de omgeving werd gemeten aan de hand van vijf stellingen die peilen 

naar de impact op vlak van dagelijkse activiteiten, op de werksituatie van anderen die belangrijk zijn 

voor de respondent, op het algemeen veiligheidsgevoel, op de financiële situatie en op recreatie- of 

vrijetijdsactiviteiten. 
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Voor de impact op sociaal vlak vulden de respondenten in welke impact de COVID-19-pandemie had 

op de sociale steun die ze ervaren van anderen die belangrijk voor hen zijn en op hun relaties met 

anderen die belangrijk voor hen zijn. Ten slotte bevroegen we de dimensie loopbanen. De studenten 

konden aangeven welke impact ze ervaarden op hun toekomstplannen voor volgend academiejaar, 

op hun loopbaanontwikkeling, hun loopbaankeuzes, hun studiegedrag en op hun voorbereiding op de 

examens. Voor alle dimensies werd aan de studenten gevraagd om de impact die ze ervaren hebben in 

de periode van maart 2020 tot juli 2020, aan te geven op een zevenpuntenschaal. Om de interpretatie te 

vergemakkelijken bespreken we hier de schaal van -3 ’Heel negatief‘ over 0 ’Neutraal‘ tot 3 ’Heel positief‘. 

De gemiddelde scores en hun standaardafwijking voor de drie domeinen van impact door de COVID-19-

pandemie worden weergegeven in TABEL 1. Hieruit kunnen we besluiten dat de studenten een negatieve 

impact van de COVID-19-pandemie ervaarden op elk van de drie onderzochte domeinen. 

TABEL 1 \ Gemiddelde en standaardafwijking voor de verschillende dimensies van impact door de COVID-

19-pandemie.

 Gemiddelde Standaardafwijking

Impact op omgeving -0,99 0,76

Impact op sociaal vlak -0,48 1,24

Impact op loopbaan -0,51 0,98

Drie profielen van ervaren impact van de COVID-19- 
pandemie
In deze bijdrage willen we meer inzicht scheppen in hoe studenten de verschillende dimensies ervaren. 

Aan de hand van een latente profielanalyse hebben we profielen gemaakt van studenten die een 

gelijkaardige impact ervaren op de verschillende dimensies. Hiermee gaan we een stap verder dan de 

gemiddelde trends. We vonden drie profielen van studenten die de impact van de COVID-19-pandemie 

verschillend ervaren hebben. FIGUUR 1 geeft de resultaten weer. 

FIGUUR 1 \ Gemiddelde scores voor dimensies van ervaren impact van de COVID-19-pandemie, naar profiel
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Het eerste profiel omvat slechts een kleine groep studenten (n = 52; 5,3%). Deze groep ervaart een 

positieve impact van de COVID-19-pandemie op de loopbaan (M = 1,55; p < 0,001). De impact die studenten 

uit dit profiel ervaren op vlak van hun omgeving en op sociaal vlak is gering en verschilt niet significant 

van nul (Omgeving: M = -0,32, p > 0,05; Sociaal vlak: M = 0,36, p > 0.05). De grootste groep van studenten 

zit in het tweede profiel (n = 767; 78,3%). Algemeen genomen ervaart deze groep een eerder negatieve 

impact van COVID-19 op alle vlakken. Hun gemiddelde score op impact op de omgeving bedraagt -0,97 

(p < 0,001), hun gemiddelde score op sociaal vlak bedraagt -0,51 (p < 0,001) en hun gemiddelde score op 

vlak van hun loopbaan is gelijk aan -0,32 (p < 0,001). Een derde groep, ten slotte, omvat 161 studenten 

(16,4%). Deze studenten rapporteren een sterkere negatieve impact van de COVID-19-pandemie, vooral 

op het vlak van impact op hun omgeving en op hun loopbaan (Omgeving: M = -1,31, p < 0,001; Loopbaan: 

M = -2,09, p < 0,001). Wat de impact van COVID-19 op sociaal vlak betreft, scoren ze -0,66 (p < 0,001). 

Deze impact is gelijkaardig aan de ervaring van respondenten in het tweede profiel. Samengevat kunnen 

we drie duidelijk verschillende profielen identificeren. Het is opvallend dat de meeste studenten een 

eerder negatieve tot sterk negatieve impact van de COVID-19-pandemie ervaren hebben (namelijk de 

studenten uit profiel 2 en profiel 3 samen, wat 94,7% van de respondenten bedraagt). 

Verschillen de profielen qua achtergrond? 
In een volgende stap gaan we dieper in op de respondenten binnen de profielen en meer specifiek 

op enkele achtergrondvariabelen. We bestudeerden geslacht, laatstejaarsstudenten versus niet-

laatstejaarsstudenten en hun studieachtergrond. De resultaten zijn weergegeven in TABEL 2. We vonden 

globaal genomen eenzelfde verdeling naar geslacht in elk van de drie profielen. We hebben de profielen 

ook vergeleken naar aandeel laatstejaarsstudenten. De vragenlijst was voornamelijk gericht op 

laatstejaarsstudenten, maar ook andere masterstudenten konden deelnemen. Opvallend is dat er meer 

laatstejaarsstudenten zitten in het eerste profiel, dat een voornamelijk neutrale impact rapporteert: 

92,2% van de respondenten in dit profiel zijn laatstejaarsstudenten, wat significant meer is dan het 

aandeel laatstejaarsstudenten in het tweede profiel met een eerder negatieve impact en dan het aandeel 

laatstejaarsstudenten in het derde profiel met een sterkere negatieve impact. Ten slotte onderzochten 

we ook verschillen in studieachtergrond. We maakten een onderscheid tussen studenten humane 

wetenschappen, studenten wetenschap en technologie en studenten biomedische wetenschappen. 

Uit de resultaten bleek dat er geen significante verschillen zijn qua studieachtergrond: het aandeel 

studenten blijft voor elke groep (humane wetenschappen, wetenschap en technologie en biomedische 

wetenschappen) gelijk over de drie profielen. 

TABEL 2 \ Aandeel respondenten voor demografische variabelen, naar profiel

 Profiel 1 Profiel 2 Profiel 3 Verschil tussen profielen?

Geslacht (vrouw) 63,4% 72,3% 64,7% 1 = 2 = 3

Laatstejaarsstudent 92,2% 73,9% 77,2% 1 > (2,3)***

Humane wetenschappen 58,3% 62,7% 68,7% 1 = 2 = 3

Wetenschap en technologie 16,1% 20,4% 21,1% 1 = 2 = 3

Biomedische wetenschappen 25,6% 17,0% 10,2% 1 = 2 = 3

Noot. *** p < 0,001
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Samenhang met loopbaanonzekerheid
Naast de demografische achtergrond van de studenten in de verschillende profielen gaan we dieper 

in op de loopbaanonzekerheid die ze ervaren. Zoals aangegeven, gaat het moment van afstuderen 

voor studenten vaak gepaard met onzekerheid waarin ze de vertrouwde omgeving ruilen voor een 

(meestal) nieuwe omgeving. Daarenboven wordt verondersteld dat de COVID-19-pandemie en de impact 

ervan op de arbeidsmarkt, met name voor studenten, eveneens onzekerheid teweeg kan brengen. 

Loopbaanonzekerheid werd gemeten bij de laatstejaarsstudenten met een schaal bestaande uit vier 

items, gebaseerd op de vragenlijst van Spurk et al. (2016). Een voorbeelditem is: “Ik vind het moeilijk 

om mijn professionele toekomst te plannen”. De studenten werd gevraagd om op een zespuntenschaal 

te beoordelen in welke mate ze het eens waren met de stellingen, gaande van 1 ‘Helemaal niet’ tot 

6 ‘Helemaal wel’. Voor de hele groep studenten bedroeg het gemiddelde voor loopbaanonzekerheid 3,43 

met een standaardafwijking van 0,95. Wanneer we inzoomen op de verschillende profielen, merkten 

we op dat in het neutrale-positieve profiel (profiel 1) een gemiddelde van 2,34 gerapporteerd wordt. 

De studenten die een neutrale (omgeving en sociaal vlak) tot positieve impact (loopbaan) ervaren hebben 

van COVID-19, gaven een eerder lage onzekerheid aan in verband met hun loopbaan. Respondenten uit 

profiel 2 hadden een gemiddelde loopbaanonzekerheid van 3,34. Studenten uit het laatste profiel, die 

een sterkere negatieve impact van COVID-19 ervaren hebben, rapporteerden een gemiddelde van 4,33 

wat hun loopbaanonzekerheid betreft. Wald-chikwadraattoetsen gaven hierbij significante verschillen 

aan tussen alle profielen: studenten die een sterk negatieve impact ervaren hebben door COVID-19, 

scoorden significant hoger op loopbaanonzekerheid dan de andere studenten. We merkten daarbij een 

samenhangend patroon op: hoe negatiever de impact van COVID-19 ervaren wordt, hoe onzekerder de 

studenten bleken te zijn over hun toekomstige loopbaan. We wijzen hierbij wel graag op het feit dat 

het enkel om samenhang gaat en we geen gegevens hebben over de loopbaanonzekerheid van deze 

studenten voor de uitbraak van de COVID-19-pandemie. 

Verschillen de profielen qua loopbaanuitkomst?
Ten slotte gingen we dieper in op de respondenten die effectief afstudeerden in 2020. Zoals aangegeven, 

hebben we in november 2020 bij de tweede bevraging gevraagd wat de hoofdactiviteit was van de 

respondenten die afgestudeerd waren. In wat volgt gaan we in op de respondenten die in november 2020 

al aan het werk waren en de respondenten die ervoor kozen om verder te studeren. De groepen van 

respondenten die nog op zoek waren naar werk (n = 27) en die kozen voor de categorie ‘andere’ (n = 7) 

waren te klein om mee verder te gaan. 

Van de respondenten uit het eerste profiel (het neutrale-positieve profiel) die ook de tweede bevraging 

hebben ingevuld, was 69,7% aan het werk in november 2020 en koos 23,1% ervoor om verder te studeren. 

Van de respondenten uit het tweede profiel, de respondenten die een eerder negatieve impact ervaren 

hebben, is 46,1% aan het werk en koos 38,8% voor een aanvullende opleiding. Van de respondenten in 

het laatste profiel, die een sterk negatieve impact van COVID-19 ervaren hebben, blijkt 43,2% aan het 

werk te zijn en studeert 26,6% verder. De verschillen zijn niet statistisch significant op basis van de 

odds ratios. De schijnbare verschillen op basis van de percentages kunnen te wijten zijn aan de ongelijke 

groepsgroottes van de impactprofielen. Op basis van deze gegevens, kunnen we concluderen dat er geen 

betekenisvolle verschillen zijn wat hun loopbaankeuze (in termen van studeren of werken) betreft tussen 

de verschillende impactprofielen. 
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Besluit
Deze bijdrage had als doelstelling om meer inzicht te verwerven in hoe studenten de impact van de COVID-19- 

pandemie ervaren hebben (in juli 2020) en hoe dit samenhangt met loopbaanonzekerheid en -keuzes. 

Om dit doel te bereiken, keken we hier op basis van recent verzamelde data specifiek naar de ervaren 

impact op drie verschillende dimensies: omgeving, sociaal vlak en loopbaan. Op basis van de algemene 

trends zagen we dat de respondenten een negatieve impact van de COVID-19-pandemie hebben ervaren. 

Voor alle drie de dimensies vonden we een negatieve score terug. 

Daarnaast vonden we dat er wel verschillen waren tussen studenten: we identificeerden drie profielen. 

Deze profielen hebben twee grote voordelen: enerzijds gaan de profielen verder dan gemiddelden door 

gelijkaardige respondenten te identificeren en anderzijds laten ze ons toe om te onderzoeken hoe de 

impact op de verschillende dimensies samenhangt voor de studenten in het profiel (Spurk, Hirschi, Wang, 

Valero & Kauffeld, 2020). Uit de resultaten wordt duidelijk dat het grootste aandeel van de studenten 

(ongeveer 95 procent) een negatieve impact ervaren heeft. Verder is het opvallend dat de impact van 

COVID-19 op de verschillende dimensies gelijkaardig lijkt: hoe negatiever de impact ervaren wordt voor 

één dimensie, hoe negatiever de impact (meestal) ook is voor de andere dimensies. De dimensies zijn 

verweven en dat vraagt een geïntegreerde aanpak. Wel vinden we de grootste verschillen op vlak van 

de loopbaan: in het neutrale-positieve profiel vonden we een positieve impact op de loopbaan en in het 

profiel van studenten die een sterk negatieve impact ervaren, lijkt vooral de impact op de loopbaan zwaar 

door te wegen. De benadering waarbij we naar profielen kijken, laat toe om in te zetten op studenten in 

dit (meest kwetsbare) profiel, waarbij het belangrijk kan zijn om specifieke aandacht te hebben voor hun 

loopbaanontwikkeling.

Deze bijdrage toont ook aan dat er opmerkelijk weinig verschillen zijn in achtergrondkenmerken 

tussen de profielen (bijvoorbeeld geslacht en studieachtergrond). We vonden enkel een verschil tussen 

laatstejaarsstudenten en niet-laatstejaarsstudenten. Daarbij kan het zinvol zijn om ook in te zetten op 

studenten die nog verder af staan van het afstuderen: zij voelden globaal genomen een impact van 

de COVID-19-pandemie (ook op vlak van hun loopbaan) die negatiever was dan studenten die konden 

afstuderen. Studenten die nog langer te gaan hebben vooraleer ze de arbeidsmarkt betreden, zijn een 

doelgroep die momenteel nog niet expliciet aan bod komt in maatregelen en voorstellen om kwetsbare 

groepen te ondersteunen (Vlaamse Regering, 2020). Deze bijdrage wijst erop dat de impact op deze 

doelgroep niet onderschat mag worden. 

De samenhang tussen de profielen en loopbaanonzekerheid biedt ons ook belangrijke inzichten voor 

toekomstig beleid. Voorgaand onderzoek toonde aan dat loopbaanonzekerheid kan leiden tot negatieve 

uitkomsten voor individuen: personen die meer loopbaanonzekerheid ervaren, zijn minder geneigd om hun 

loopbaandoelen te realiseren en rapporteren ook een lagere tevredenheid met hun loopbaanuitkomsten 

(Colakuglu, 2011). Uit de resultaten in deze bijdrage blijkt dat de respondenten in de profielen waarin de 

negatieve impact het sterkst ervaren wordt, ook een sterkere onzekerheid ervaren over hun loopbaan. 

Het is belangrijk om te erkennen dat een relatief grote groep van studenten kampt met gevoelens van 

loopbaanonzekerheid in combinatie met een negatieve impact van de COVID-19-pandemie. Die combinatie 

wijst er nogmaals op dat de studenten in dit profiel kwetsbaar kunnen zijn en dat het belangrijk kan zijn 

om hen verder te ondersteunen (Creed & Hood, 2009). 

Ten slotte valt het op dat we geen verschil vonden in de hoofdactiviteit van afstudeerders ongeveer 

vier maanden na afstuderen. Hoewel er vaak gesuggereerd wordt dat studenten, die een negatievere 

impact ervaren, andere keuzes maken (Hite & McDonald, 2020), vonden we dit niet terug in de dataset. 

Dit suggereert dat de percepties van studenten zich niet rechtstreeks vertalen in de arbeidsmarktintrede 

van studenten. 
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Samengevat kunnen we hieruit afleiden dat studenten een negatieve impact van de COVID-19-pandemie 

hebben ervaren, maar dat het geen invloed lijkt te hebben op hun loopbaankeuzes op korte termijn. 

Een mogelijke verklaring hiervoor kan zijn dat de impact van de pandemie op loopbaankeuzes misschien 

eerder op langere termijn een invloed kan hebben. Om deze verklaring verder te onderzoeken is het 

belangrijk om de bevraging opnieuw uit te zetten in de komende jaren, bij studenten die op langere 

termijn worden blootgesteld aan de gevolgen van de COVID-19-pandemie. Verder is het cruciaal dat 

vervolgonderzoek ook simultaan naar andere uitkomsten kijkt om een meer diepgaand inzicht te 

verwerven in de gevolgen van de ervaren impact van COVID-19, bijvoorbeeld rond welzijn van studenten, 

zowel rond het afstuderen als erna (Wanberg et al., 2020). 
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