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Samenvatting (Nederlands) 
Omwille van haar kwantiteit, maar ook omwille van de werking en effecten, is deeltijdse 

arbeid door scholieren een relevant fenomeen voor de werking van de arbeidsmarkt. Deze 

bijdrage schat de hoegrootheid van participatie aan studentenarbeid met behulp van een 

grootschalige enquête (de Student Employment Survey). Deze survey bevat 

representatieve gegevens over de scholieren in de 2de en 3de graad (doorgaans 14-18 jaar) 

van het secundair onderwijs in het Vlaamse gewest. Ze nam enquêtes af van 4018 

scholieren in 36 schoolvestigingen. 

De bijdrage schat vooreerst de algemene participatie op ongeveer 60%. Verder wordt de 

invloed van geslacht, leeftijd, onderwijs en sociale achtergrond op participatie, intensiteit 

van werken, niveau van de job en de functie geschat. Dat gebeurt met behulp van 

beschrijvende statistieken en logistische en ordinale regressies. Participatie wordt positief 

beïnvloed door schooltype (vaker in BSO en TSO) en -resultaten en leeftijd. BSO-leerlingen 

werken ook vaker in banen die vermoedelijk aansluiten bij de oriëntatie van hun 

opleiding, wat positieve leereffecten doet suggereert. De etnische achtergrond speelt bij 

sommige groepen een rol: adolescenten van Turkse of Marokkaanse werken minder vaak 

en in jobs van een lager niveau. Bovendien speelt een vrij sterk spiegeleffect, waardoor 

jongeren jobs uitoefenen in de lijn van de functie van hun ouders. Deze vaststellingen zijn 

consistent met de these dat studentenarbeid mede een oorzaak kan zijn van lage 

intergenerationele mobiliteit. 
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Abstract (English) 
Part-time work by students is a relevant topic to further the understanding of the labour 

market, both because of its prevalence and its functioning and effects.  This contribution 

estimates the quantity of participation in student labour with the help of a large-scale 

questionnaire research (the Student Employment Survey). This survey contains 

representative data about students of the 3rd to 6th classes (mainly aged 14-18 years) in 

secondary schools in the Flemish region. Questionnaires were administered to 4018 

students in 36 branches of secondary schools. 

This contribution estimates the participation of the group in part-time work at about 60%. 

Further the influence of gender, age, education and the social background on 

participation, intensity of work and the type of job is assessed. This is performed with the 

help of descriptive statistics and logistic and ordinal regressions. Participation is positively 

influenced by type of education (higher for students in vocational schooling), school 

performance and age. Students in vocational schooling work more often in jobs that 

probably fit well with their educational orientation, suggesting positive learning effects. 

The ethnic background plays a role with some groups: adolescents of Turkish and 

Moroccan descent work less often and in jobs of lower levels. Also a looking-glass effect 

seems to be at work, which makes adolescents work in jobs in line with the jobs of their 

parents. This is consistent with the thesis that student work is a causal factor in the lack of 

intergenerational mobility. 
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Inleiding 
Adolescenten vinden tot de leeftijd van 18 jaar hun hoofdbezigheid in het student zijn. 

Tenminste, dat is wat ze wettelijk geacht worden te doen. In westerse landen is dat voor 

de overgrote meerderheid van de jongeren meer dan een juridische fictie: meestal volgen 

ze ook daadwerkelijk voltijds onderwijs. Niettemin is er overvloedig bewijs dat een groot 

deel van deze groep náást de voltijdse studie ook deeltijds betaalde arbeid verricht (voor 

een overzicht, zie pp. 11-13). Dit werk noemen we ‘studentenarbeid’. 

 

Deze vorm van tewerkstelling is een intrigerend deel van de leefwereld van jongeren én 

van het functioneren van de arbeidsmarkt. Zeker bij de studenten in de latere jaren van 

het secundair onderwijs is de participatie groot (zie infra, pagina 16). Omgekeerd zijn er 

sectoren in de arbeidsmarkt die op betekenisvolle wijze afhangen van het aanbod van 

studenten. Niettemin stellen we vast dat deze vorm van werk nogal eens stiefmoederlijk 

behandeld wordt in studies van de arbeidsmarkt. Betaalde arbeid verricht door voltijds 

studerenden ontsnapt vaak aan het oog van de wetenschappelijke analyse. Zo poneerde 

een recent artikel over flexibele arbeid dat het geen zin had om voltijdse studenten te 

betrekken in de studie omdat ze arbeid anders zouden ervaren (Lewchuk, Clarke, & de 

Wolff, 2008, p. 394). Dat is meer dan merkwaardig: verschillen in beleving kunnen 

nauwelijks als valide argument gelden voor het niet-bestuderen van een groep op de 

arbeidsmarkt. Overigens is studentenarbeid bij uitstek een flexibel deel van het 

arbeidsaanbod. Kortom, studentenarbeid is tot op zekere hoogte een te weinig onderkend 

deel van de werking van de arbeidsmarkt. 

 

Vanuit economisch en arbeidskundig perspectief zijn er minstens drie redenen waarom de 

schaarse aandacht voor studentenarbeid een gemiste kans genoemd mag worden.  

Ten eerste is werk door studenten een vorm van arbeid die zich tussen de formele en de 

informele sfeer ophoudt. Studenten zijn een opvallend grote groep in het totale aanbod 

aan informeel werk (European Commission, 2007, p. 25; Gorisov, 2005; Pedersen, 2003). 

Maar studentenarbeid valt ook enigszins naast de formele definitie van werk. Nog al te 

vaak wordt onderzoek naar arbeid gemodelleerd naar het ideaal van een ‘beroep’ dat 

mensen definieert in termen van tijdsbesteding en identiteit. Bij studentenarbeid is dat 

niet het geval: het werk wordt per definitie naast de voltijdse onderwijsactiviteiten 

uitgevoerd, en het zal slechts sporadisch een voorname bron zijn van de identiteit van 

adolescenten (tenzij via de omweg van sociale contacten op het werk, zie Besen, 2006). 

Vanuit het perspectief van de vraagzijde valt overigens op hoezeer studenten ook door 

werkgevers als een ‘aparte’ arbeidsreserve beschouwd worden, die aantrekkelijk is door 

zijn flexibele beschikbaarheid en lagere loonkost (Lucas & Keegan, 2007). 
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Ten tweede lijkt het erop dat toegangsdrempels en segmentering ook op de arbeidsmarkt 

voor studenten aan het werk zijn (Hirschman & Voloshin, 2007). Dat heeft belang in de 

mate dat de toegang tot werk en tot bepaalde soorten van werk verschillende effecten 

heeft op de toekomst van jongeren. Als studentenarbeid voor sommige jongeren 

bijvoorbeeld betekenisvolle leereffecten heeft, dan is het mogelijk dat een gebrekkige 

toegang tot een (geschikte) baan de latere levenskansen van jongeren beïnvloedt.  

 

Betaalde arbeid heeft tot slot belangrijke interacties met de hoofdbezigheid van jongeren, 

namelijk hun onderwijsactiviteiten. Studenten kunnen leren van hun deeltijds baantje. Dat 

zal hun kennis- en vaardigheidsverwerving positief beïnvloeden (Davies, 2000). Ook voor 

hun schoolse loopbaan kan het positieve effecten hebben, bijvoorbeeld omdat attitudes 

die nuttig zijn voor schools succes versterkt of aangeleerd worden door middel van een 

deeltijdse baan. Omgekeerd is het ook mogelijk dat studenten door deeltijds te werken, 

vooral als ze dat vaak doen of in banen met een lage kwaliteit, negatieve effecten ervaren. 

Zo is er bewijs dat het kan leiden tot minder presteren op school (McCoy & Smyth, 2007), 

lagere scores op welzijn (Derous & Ryan, 2008) en zelfs tot grotere kansen op deviant 

gedrag (Paternoster, Bushway, Brame, & Apel, 2003; Wu, Schlenger, & Galvin, 2003). 

 

Over het algemeen zijn deze argumenten om studentenarbeid te beschouwen als een 

interessant onderwerp van onderzoek voldoende gebleken om ruim aandacht te krijgen in 

de sociaalwetenschappelijke literatuur. In België in het algemeen en Vlaanderen in het 

bijzonder, daarentegen, is de aandacht voor studentenarbeid karig. De studies van 

Randstad (2007, 2009, 2012) compenseren dit gebrek aan kennis enigszins. Het lijkt er 

daarentegen op dat er voor Nederland wel met enige regelmaat studies verschijnen over 

studentenarbeid. 

 

Deze bijdrage brengt de situatie van deeltijds werkende scholieren in Vlaanderen in kaart. 

Ze concentreert zich op de uitwerking van het eerste en het tweede argument dat 

hierboven werd gegeven om studentenarbeid als een relevant onderzoeksonderwerp te 

zien. De data zijn afkomstig van de Student Employment Survey, het eerste grootschalige 

vragenlijstonderzoek dat representatieve gegevens over werk door scholieren in 

Vlaanderen verzamelde. De bedoeling van de Student Employment Survey is om ook voor 

de Vlaamse arbeidsmarkt sociaalwetenschappelijk onderzoek over studentenarbeid te 

initiëren. Voordien is geen systematische bevraging naar de leeftijdsgroep van 14 tot 18 

jaar afgenomen. Daarom focust deze bijdrage allereerst op een verkenning van de dataset 

langs de lijnen van eerder gepubliceerd onderzoek.  
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In een inleidende sectie worden de data en de gegevensverzameling besproken. De eerste 

functie van deze bijdrage is evenwel de prevalentie van deeltijds werk in het algemeen 

(Sectie 2: hoeveel?) en naar leeftijd, geslacht, onderwijskenmerken en achtergrond (Sectie 

3: Wie?) te documenteren. Telkens wordt begonnen met een overzicht van de literatuur, 

om deze vervolgens te confronteren met de eigen gegevens. In de derde sectie (wie?) 

zullen we met behulp van regressies schatten of deze bivariate relaties ook effect hebben 

onder controle van de andere kenmerken. In een laatste sectie (Sectie 4: Welke sectoren, 

welke functies?) brengen we voor de werkenden in kaart in welke sectoren en functies dat 

werk voornamelijk gebeurt. We beantwoorden ook de vraag of er sprake is van 

verschillende toegang of specialisatie naargelang afkomst, onderwijs, geslacht of leeftijd. 

Ook hier wordt eerst gerapporteerd wat het bestaande onderzoek vaststelt. Vooral het 

gedetailleerd in kaart brengen van de functies is een relatieve nieuwigheid voor wat 

studentenwerk aangaat. Daarom proberen we hier met behulp van probit regressies ook 

de determinanten van de keuze voor bepaalde functiegroepen en het niveau van de 

functie te schatten. 

 

De bijdrage van de Student Employment Survey aan de literatuur over studentenarbeid 

vloeit vooreerst voort uit de gedetailleerde meting van soorten werk door studenten. 

Deze benadering laat toe om allerhande soorten werk die vaak over het hoofd gezien 

worden afdoende te meten, zoals werk in het huishouden en zwartwerk. Voorts wordt 

een aantal aspecten voor het eerst of met meer diepgang gemeten: leereffecten, 

dimensies van informaliteit, de precieze sector en banen die studenten uitvoeren. Tot slot 

is er ook relatief weinig onderzoek naar de rol van de socio-economische en etnische 

achtergrond in het vinden en uitoefenen van een bepaalde baan. Ook daar biedt de 

Student Employment Survey mogelijkheden voor een fijnmazige analyse.  

1. Dataverzameling en methoden 
De doelstelling van de Student Employment Survey was om een representatief beeld te 

schetsen van studentenarbeid door adolescenten die voltijds school lopen in de tweede 

en derde graad van het secundair onderwijs in het Vlaamse Gewest. Dat zijn de scholieren 

die in principe de leeftijd hebben van 14 tot 18 jaar. Het onderwijs voor kinderen met 

bijzondere noden (Buitengewoon Secundair Onderwijs of BUSO) is niet opgenomen in het 

kader. Daarnaast is één type van onderwijs, het Kunstsecundair Onderwijs (KSO), 

bijzonder klein: slechts 2,2% van de schoolbevolking. Daarom is ervoor gekozen om de 

scholieren uit dit onderwijstype niet op te nemen. Het steekproefkader bestaat dus uit de 

studenten uit een van de drie overblijvende types in het secundair onderwijs: Beroeps- 

(BSO), Technisch (TSO) en Algemeen Secundair Onderwijs (ASO). Een overzicht van de 

gevolgen voor het steekproefkader van deze keuzes zijn weergegeven in Tabel 1. 
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Tabel 1: Scholieren, scholen en vestigingen  in secundair onderwijs en in het 

steekproefkader, schooljaar 2009-10 

Groep Scholieren Scholen Vestigingen 

 met (alleen) deze groep 

A. Voltijds secundair onderwijs (uitgezonderd 

BUSO) 

434 743 968 1224 

B. Categorieën die geen deel uitmaken van de 

populatie 

   

Scholieren in de eerste graad (klas 1 en  2) 136 744 733 826 

Klassen na de derde graad 20 154 411 572 

Onthaalprogramma voor anderstalige 

scholieren 

2 396 36 37 

C. Theoretische populatie (A-B) 275 449 700 847 

D. Kunstsecundair Onderwijs 6 025 16 40 

Steekproefkader (C-D) 269 424 661 831 

Bron: Vlaamse Gemeenschap, Administratie Onderwijs 

 

Een rechtstreekse bevraging is zeer moeilijk haalbaar. Daarom is in lijn met veel 

onderwijskundig onderzoek gekozen om respondenten onrechtstreeks te selecteren via 

de school waarvan ze deel uitmaken. Indirecte steekproeftrekking heeft bij scholieren het 

grote voordeel dat het praktisch haalbaarder is, en dat de nonrespons niet afhankelijk is 

van kenmerken van de respondent zelf. Het niet te veronachtzamen nadeel is dat de 

respondenten geclusterd zijn in scholen. Dit probleem wordt ernstiger naargelang scholen 

gemiddeld genomen groter zijn (Lavallée, 2007). Om dit probleem van clustering te 

reduceren, is ervoor gekozen om een steekproefkader te construeren met als elementaire 

eenheid de leerlingen uit een schoolvestiging in één graad en één onderwijstype (dus 

bijvoorbeeld alle scholieren van de tweede graad van het BSO in vestiging A van school X). 

 

Het steekproefkader werd aangeleverd door de Vlaamse onderwijsadministratie op basis 

van de gegevens van het schooljaar 2009-10. Het kader bevatte alle 2 711 

schoolvestigingen in het Vlaamse Gewest met het aantal leerlingen per type en per jaar. 

Daaruit werden initieel 60 scholen geselecteerd met een ‘probability proportional to size’ 

steekproeftrekking. Dat betekent dat de kans voor een vestiging om geselecteerd te 

worden afhangt van het aantal scholieren. Deze strategie garandeert dat elke scholier 

eenzelfde kans heeft om in de steekproef opgenomen te worden. Omdat gevreesd werd 

voor een te lage respons, werd voor elke vestiging een vervanger gezocht op regio, 

schoolnet en schooltype. Van de initiële steekproef stemden 26 scholen toe in deelname; 

van de vervangers 10. Uiteindelijk namen dus 36 scholen deel aan het onderzoek.  
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Enquêtes werden afgenomen van november 2010 tot januari 2011. De schriftelijke 

vragenlijst werd in principe afgenomen tijdens een les, onder toezicht van de leraar. De 

bevraging nam maximaal een lesuur van vijftig minuten in beslag. Meestal werd de 

bevraging georganiseerd in de klas. Sommige scholen kozen ervoor om de scholieren van 

alle klassen samen te brengen op een plaats.  

De klasleerkracht vulde ook een korte vragenlijst in met items over kenmerken van de 

klasgroep, problemen met betrekking tot afwezigheden van scholieren, en de eigen 

beoordeling van de gevolgen van studentenarbeid. Het schoolbestuur leverde voor elke 

klas ook een lesrooster, zodat ook de samenstelling van het curriculum beschikbaar was 

voor de onderzoekers. 

 

Welke concepten en items werden bevraagd? Aan scholieren werden vooraf volgende 

vragen voorgelegd: 

a. Heb je tijdens de voorbije zomervakantie een studentenjob uitgeoefend? 

b. Werkte je sinds het begin van het schooljaar tegen betaling?  

Wanneer minstens een van beide vragen positief beantwoord werd, ontving de student 

een vragenlijst voor werkenden. De andere studenten vulden een andere vragenlijst in, 

waarin ook gepeild werd naar studentenarbeid vóór de vorige schoolvakantie. De 

vragenlijst voor werkenden is opgebouwd rond vier modules.  

 

Module 1 en 2 peilden naar aspecten van het werk verricht tijdens de voorbije vakantie 

(module 1) en tijdens het schooljaar (module 2). Hier werd apart gevraagd naar een “job 

op vaste basis” en werk “tegen betaling (bijv. babysit of klusjes), maar zonder een vaste 

dag of regelmaat”. Deze laatste deelmodule had wel een ingekorte reeks items. Voor het 

regelmatige werk en het werk tijdens de vakantie werden volgende concepten bevraagd: 

� Functie en sector: open vragen met functie, taken en soort werkgever 

� Frequentie en loon: aantal keren, dagen, aantal uren, loon per uur en (voor 

vakantiewerk) loon voor de hele periode 

� Zwartwerk: contract getekend, loonbrief ontvangen; meer of minder gewerkt 

respectievelijk ontvangen dan volgens het contract of de loonbrief (gebaseerd op 

Adriaenssens et al., 2009) 

� Arbeidsomstandigheden: frequentie van acht situaties, bv. gevaarlijke stoffen, 

zwaar werk of trillingen van werktuigen (geïnspireerd op van Veldhoven & 

Meijman, 1994) 

� Passende opleidingsniveau, gevolgde opleidingen, vaardigheidsbenutting en 

bijgeleerde vaardigheden 

� Arbeidstevredenheid 
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In de delen over vakantiewerk en regelmatig werk tijdens het schooljaar werd ook gepeild 

naar de motieven om dat te doen. In het deel over werk op regelmatige basis werden 

bovendien aspecten van de kwaliteit van de arbeid meer in detail bevraagd.  

 

Module 3 peilt naar de houding en toekomstperspectief van studenten met betrekking tot 

studeren en werken in de toekomst: werkwaarden, zelfregulering (promotie versus 

preventiefocus), langetermijnperspectief, studiegerelateerde werkdruk en algemeen 

welbevinden. Daarmee samenhangend zijn ook aspecten van de studieloopbaan bevraagd 

(studieresultaten, studievoortgang en onderwijsvorm).  

De laatste module brengt de persoonlijke en familiale achtergrond in kaart. Naast 

persoonskenmerken (geslacht, leeftijd), nationaliteit (van de respondent en van beide 

grootmoeders) en thuistaal, wordt gevraagd naar de beroepsactiviteit, –positie en 

scholingsniveau van de ouders. De laatste items peilen naar activiteiten in de vrije tijd en 

een schatting van de tijdsbesteding per week.  

 

Uiteindelijk vulden 4018 respondenten de vragenlijst in. Tabel 7 (pagina 34) toont de 

samenstelling van de respons. Omdat de verdeling van deze respons niet geheel de 

populatie reflecteert, is ervoor gekozen om een weging door te voeren op de twee 

centrale variabelen van studiejaar en schooltype (ASO, TSO en BSO). Dezelfde tabel laat 

toe om de effecten van deze weging in te schatten. 

2. Hoeveel? 
Zoals gezegd, is studentenarbeid een vaak over het hoofd gezien aspect van het 

functioneren van arbeidsmarkten. In sommige segmenten waarin de vraag naar een 

flexibel arbeidsaanbod groot is, maken studentenjobs een belangrijk deel uit van de 

werking van de markt.  

Sommigen zullen de vraag naar de hoegrootheid van de sector van studentenarbeid als 

triviaal want beschrijvend beschouwen. Niettemin staat ze centraal in vele bijdragen. Daar 

zijn ook goede redenen voor. De relevantie van een empirisch fenomeen spruit minstens 

gedeeltelijk voort uit zijn frequentie, evolutie doorheen de tijd of de verdeling naar 

achtergrondkenmerken. Daarnaast is er een meettechnische reden om blijvend aandacht 

te besteden aan deze ‘descriptieve’ problemen: de wijze waarop studentenarbeid 

gemeten wordt, blijkt veel invloed te hebben op de resultaten. Zeker voor wat België en 

Vlaanderen aangaan, is er relatief weinig betrouwbare kennis beschikbaar over de 

participatie van scholieren aan deeltijds werk. Globaal is de indruk wel dat studenten een 

significant deel van hun tijd aan betaalde arbeid besteden, en dat het in de recente 

geschiedenis niet daalt.  
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Overeenstemming over de participatie van studenten aan betaald werk is er voor wat 

Vlaanderen of België betreft op dit moment niet. De resultaten lijken vooral bepaald te 

worden door de methode van dataverzameling, eerder dan dat ze verschillen in de 

realiteit weerspiegelen (Tielens & Vermandere, 2007). Zo zal het gebruik van officiële 

bronnen versus survey-onderzoek leiden tot verschillende resultaten, al was het maar 

omdat officiële statistieken geen zwartwerk registreren. Verschillen in de definitie van 

werk, tewerkstelling en studenten beïnvloeden de resultaten zo mogelijk nog meer.  

Maar ook binnen survey-onderzoek heeft de wijze van bevraging aanzienlijke effecten. Zo 

leiden surveys die steunen op antwoorden door leden van de peergroep – doorgaans de 

ouders die rapporteren over het werk door hun kinderen – tot significant lagere 

schattingen (Freeman & Medoff, 1982, p. 90). Deze methode wordt met name gehanteerd 

in de Labour Force Survey van Eurostat. Deze survey rapporteert dan ook erg lage 

schattingen van werk door adolescenten, in het bijzonder in België (en Vlaanderen): rond 

de 5% van de Vlaamse studenten tussen 15 en 24 zouden betaald werk verricht hebben 

tijdens de referentieweek. Voor studenten uit het tertiair onderwijs in Franstalig België 

schatte een survey de participatie op 20,2% (Demeulemeester & Rochat, 2000). Deze lage 

schattingen contrasteren scherp met de enige andere ons bekende bevraging naar 

participatie in studentenarbeid in Vlaanderen (Randstad, 2012). Deze survey is gebaseerd 

op een directe bevraging van een staal van studenten uit het secundaire en tertiaire 

onderwijs. Hij schat dat 68% van de studenten werken tijdens de schoolvakantie, en 51% 

tijdens het schooljaar.  

Welke verwachting kunnen we op basis van deze schattingen naar voren schuiven voor 

studenten uit het secundair onderwijs in Vlaanderen? Voortgaan op de geciteerde studies 

kan niet zomaar, aangezien ze verschillen in methode (peers) en populatie (alle studenten) 

in vergelijking met de Student Employment Survey. Een vork tussen een twintigste en twee 

derde van de populatie is dan ook erg breed. We verwachten dan ook dat de participatie 

van scholieren in de werkelijkheid de ondergrens geschat door de Labour Force Survey 

ruim zal overschrijden. Mogelijkerwijs levert onderzoek in Nederland een betere 

vergelijkingsbasis op. Voor alle leerlingen van het secundair onderwijs schat het Nationaal 

Scholierenonderzoek (zie ook Wolbers, 2008) dat 42% een bijbaantje heeft en 49% tijdens 

de vakantie gewerkt heeft (Nibud, 2011). Aangezien studentenwerk in Vlaanderen minder 

ingeburgerd lijkt dan in Nederland, maar de Nibud-data de hele populatie van scholieren 

bekijkt, lijkt deze schatting ons een goede referentiewaarde.  

 

Hoe is participatie gemeten in de Student Employment Survey? Participatie wordt steeds 

uitgesplitst naar de periode en de aard van de tewerkstelling. Zoals hoger uiteengezet, 

hebben we gepeild naar het betaalde werk tijdens de voorbije zomervakantie en het werk 

dat de scholieren verrichten tijdens het lopende schooljaar. Deze actuele tewerkstelling is 
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dan nog eens uitgesplitst naar een reguliere job, bijvoorbeeld steeds op dezelfde dag, en 

onregelmatig werk. 

Volgens onze schatting heeft ongeveer een op drie gewerkt sinds het begin van het 

schooljaar (Tabel 2). Dat is inderdaad een lager aandeel dan de Nederlandse schatting. 

Inzake vakantiewerk is de participatie evenwel vergelijkbaar: in Vlaanderen heeft 

ongeveer de helft van de scholieren gewerkt tijdens de voorbije vakantie. In het geheel 

werken of werkten zes op de tien Vlaamse scholieren sinds het einde van het vorige 

schooljaar. In de inleiding wezen we al op de schaarse aandacht die studentenarbeid krijgt 

in studies van de mainstream arbeidsmarkt. Deze schattingen tonen evenwel dat het om 

een betekenisvol deel van het totale aanbod aan arbeid gaat. Wanneer we enkel naar 

scholieren vanaf de tweede graad in het secundair onderwijs kijken en de participatie 

veralgemenen naar deze populatie, zou ongeveer zeven procent van de bestaande 

werkenden in het Vlaamse Gewest tot deze groep behoren
2
. Uiteraard gaat het hier enkel 

om werkenden, niet om prestaties: door hun veel lagere aantal werkuren en 

productiviteit, ligt de reële bijdrage aan de gepresteerde arbeid veel lager. 

 

Tabel 2: Arbeidsparticipatie van scholieren in Vlaanderen 

Werkt of heeft gewerkt… % werkend 

Tijdens de voorbije vakantie 48,7% 

Sedert het begin van het schooljaar 34,2% 

In een regelmatige baan 20,8% 

In een onregelmatig regime 18,1% 

Minstens een vorm van werk 60,2% 

Bron: SES, gewogen percentages. 

 

Hoewel onze studie geen inzicht geeft over de evolutie doorheen de tijd, kunnen we de 

vraag duiden door beschikbare studies in andere landen te vergelijken. Sinds de laatste 

decennia van de 20
ste

 eeuw lijkt de evolutie in de meeste westerse landen er een te zijn 

van groeiende of stabiele participatie. Zo is het aandeel van 16- tot 18-jarige werkende 

studenten in de VS lichtjes toegenomen in de jaren 1970 (Ruhm, 1995). Andere studies in 

de VS over een langere periode tonen een groei van de participatie in de decennia na de 

Tweede Wereldoorlog (Warren & Forrest Cataldi, 2006), en een merkwaardig stabiele 

participatie en werkintensiteit onder laatstejaarsstudenten in het secundair onderwijs 

tussen 1976 en 2006 (Staff, Messersmith, & Schulenberg, 2009). Niettemin stellen andere 

studies in de VS een recente daling vast van de tewerkstelling van tieners tijdens de 

                                                      
2
 Vergelijkingsbasis: Enquête naar de arbeidskrachten 2011 (Algemene directie Statistiek en 

Economische informatie).  

Gedownload van http://statbel.fgov.be/nl/statistieken/gegevensinzameling/enquetes/eak/ 
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zomermaanden (Morisi, 2010). Factoren met betrekking tot vraag zowel als aanbod 

zouden hier een rol spelen. In Canada zou een scherpe stijging van de participatie in de 

jaren zeventig en tachtig van de 20ste eeuw gevolgd zijn door een daling vanaf 1989 

(Beaudry, Lemieux, & Parent, 2000). Netto is er over de hele periode nog steeds een groei 

van de participatie.  

In het VK schat een studie dat studenten participatie aan deeltijdse arbeid verdubbelde 

tussen 1985 en 1995 (Lucas & Ralston, 1997); een andere studie schat dat de participatie 

tussen 1992 en 2000 groeide van 36,1% tot 41% voor de 16- tot 19-jarige studenten 

(Canny, 2002).  

Onderzoek in Nederland (vanaf de tachtiger jaren van de 20
ste 

 eeuw) wijst eveneens op 

een vrij sterke toename van de participatie. Ze nam toe van 3,7% in 1981 tot 27,6% in 

1991 (van der Meer & Wielers, 2001). Deze participatie lijkt zich de laatste tien jaar te 

stabiliseren. Als we mogen voortgaan op de Nibud-enquêtes, schommelt de 

arbeidsparticipatie van scholieren sinds 2001 tussen de 40 en 50% (Nibud, 2007, 2011; 

Wolbers, 2008).  

 

Hoe zit het dan met de participatie van studenten uit het secundair onderwijs in 

Vlaanderen? Voor België en Vlaanderen zijn er weinig gepubliceerde gegevens die ons 

toestaan om uitspraken te doen over de evolutie van studentenarbeid doorheen de tijd. 

De enige indicatie komt van de Randstad survey, die in de richting wijst van een stijgende 

participatie van studenten tussen 2007 en 2012 (Randstad, 2007, 2012). Het is evenwel 

niet geheel duidelijk of het steekproefdesign van deze studies toestaat om deze evoluties 

correct in te schatten. Bovendien maken de rapporten geen onderscheid tussen studenten 

uit het secundair en het tertiair onderwijs. Omwille van het cross-sectionele karakter van 

de Student Employment Survey kunnen we geen uitspraken doen over de evolutie 

doorheen de tijd op basis van onze data. 

3. Wie? 
Belangrijker dan de naakte cijfers over participatie, is de vraag welke kenmerken 

samenhangen met deze participatie? Onze eerste bedoeling is hier niet om de oorzaken 

van participatie te achterhalen. In een poging om de aard en de structuur van 

tewerkstelling van studenten te doorgronden, is het evenwel zinvol om te kijken naar een 

aantal persoonlijke kenmerken die uit de literatuur naar voren komen als relevant voor de 

toegang van studenten tot deeltijdse baantjes. We kijken achtereenvolgens naar de 

verschillen in participatie naar leeftijd, geslacht, studietype, schoolse prestaties en 

afkomst van de scholier.  
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In een eerste verkennende fase bekijken we of deze kenmerken op betekenisvolle wijze 

de participatie van studenten voorspellen. Daarbij bespreken we per kenmerk wat de 

belangrijkste bevindingen zijn uit eerder onderzoek. Vervolgens brengen we in een 

tweede subsectie al deze kenmerken samen in een aantal multivariate logistische 

regressieanalyses. Op die manier testen we of de voorspellende kenmerken ook overeind 

blijven na controle voor andere relevante variabelen. 

3.1. Bivariate analyse 
Amerikaans historisch onderzoek wijst uit dat meisjes tot de jaren 1970 of 1980 een 

achterstand hadden in participatie aan studentenwerk (Warren & Forrest Cataldi, 2006). 

Deze achterstand is goedgemaakt vanaf de jaren 1980, althans in de VS. Vandaag wijzen 

sommige studies op een hogere participatie van meisjes of vrouwen in studentenwerk 

(Hirschman & Voloshin, 2007; Howieson, McKechnie, Hobbs, & Semple, 2012), terwijl 

andere een gelijke participatie meten (Lucas, 1997; Porterfield & Winkler, 2007), in het 

bijzonder in België en Nederland (Demeulemeester & Rochat, 2000; Wolbers, 2008).  

 

De Student Employment Survey lijkt inderdaad te bevestigen dat de participatie naar 

geslacht min of meer vergelijkbaar is met de vaststellingen uit internationaal onderzoek 

(Tabel 3): over het algemeen is de participatie van meisjes en jongens erg gelijk. Een 

opvallend verschil is er wel in de periode van tewerkstelling: meisjes werken vaker tijdens 

het schooljaar, vooral dan in onregelmatige baantjes, en hebben minder vaak een 

vakantiebaan dan jongens. 

 

Tabel 3: Verdeling van studentenarbeid naar geslacht 

Werkt of heeft gewerkt… Mannen Vrouwen Chi² (sig.) 

Tijdens de voorbije vakantie 50,4% 44,5% 12,6 (<0,001) 

Sedert het begin van het 

schooljaar 

28,6% 35,9% 21,2 (<0,001) 

In een regelmatige 

baan 

17,8% 19,7% 2,3 (0,128) 

In een onregelmatig 

regime 

14,1% 21,2% 30,3 (<0,001) 

Minstens een vorm van werk 59,8% 58,1% 1,1 (0,291) 

Bron: SES, gewogen percentages. 

 

In tegenstelling tot de geringe verschillen naar geslacht, wijst onderzoek systematisch op 

een sterk leeftijdseffect. Het lijkt erop dat er een universele trend is van een toenemende 

arbeidsmarktparticipatie naarmate studenten ouder worden. Een recent Schots 

onderzoek op een vergelijkbare leeftijdsgroep als de Student Employment Survey wijst uit 
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de participatie stijgt van 29 naar 63 procent van de derde naar de zesde klas (Howieson et 

al., 2012). Dit onderzoek is uitgevoerd door de zogenaamde ‘Paisley group’, die een lange 

geschiedenis hebben in onderzoek naar arbeid door adolescenten (zie Hobbs, Anderson, & 

McKechnie, 2009; Hobbs, Stack, McKechnie, & Smillie, 2007; McKechnie et al., 2010). Ook 

in Nederland lijkt er ook een trend te bestaan van stijgende participatie naar leeftijd. 

Oudere scholieren participeren vaker (Nibud, 2011, p. 21) en werken ook meer uren 

(Wolbers, 2008, p. 248).  

Onderzoek van McKenchnie, Lavalette, en Hobbs (2000) toonde verder aan dat er niet 

alleen een lineaire evolutie is, maar dat er ook een breuk bestaat op 16 jaar: participatie, 

intensiteit en aard van het werk zou op die leeftijd vrij abrupt verschuiven. Mocht deze 

breuk ook in Vlaanderen bestaan, dan is het mogelijk dat ze op 15 jaar ligt. Dat is immers 

de leeftijd waarop adolescenten wettelijk toegang hebben tot deeltijds werk.  

 

Figuur 1: arbeidsparticipatie van scholieren in Vlaanderen naar leeftijd
3
 

 
Bron: SES, gewogen percentages. 

 

Het leeftijdseffect wordt bevestigd in de data over Vlaanderen. De participatie van min-

vijftienjarigen is met 31% het laagst; ze neemt klaarblijkelijk lineair toe, eindigend in een 

participatie van 82% voor scholieren die ouder zijn dan 17. Een echte breuk lijkt er niet te 

zijn, niet op 16 jaar, zoals verwacht op basis van de studies van de Paisley group, noch op 

15 jaar, de wettelijke beginleeftijd voor studentenarbeid. Opvallend is wel dat het 

                                                      
3
  Chi²=463,9; sig. <0,001 
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leeftijdseffect enkel geldt voor vakantiewerk en regelmatige jobs tijdens het schooljaar. 

De occasionele jobs lijken meer een instapbaan voor erg jonge adolescenten: participatie 

aan deze baantjes neemt niet toe met de leeftijd (Tabel 8, pagina 35).  

 

Het Vlaamse onderwijs is sterk gesegregeerd in min of meer hiërarchische types. Het 

Algemeen Secundair Onderwijs, dat in principe voorbereidt op tertiair onderwijs, staat in 

dat model hiërarchisch bovenaan, en is vergelijkbaar met het vwo in Nederland. Het 

Technisch Secundair Onderwijs (TSO) komt als tweede in de hiërarchie, gevolgd door het 

Beroepssecundair Onderwijs (BSO), dat een positie heeft die vergelijkbaar is met het vmbo 

in het Nederlandse model. Het NIBUD onderzoek in Nederland lijkt uit te wijzen dat de 

havoleerlingen het vaakst een baantje hebben, terwijl vmbo-ers en vwo-ers iets minder 

vaak participeren (Nibud, 2009, 2011). In Vlaanderen is de participatie dan weer 

omgekeerd evenredig met de positie van het studietype: BSO-scholieren participeren het 

vaakst, ASO-leerlingen het minst, en scholieren uit het TSO zitten daartussen. 

 

Tabel 4: Participatie aan studentenarbeid van Vlaamse scholieren naar onderwijstype 

Werkt of heeft gewerkt… ASO TSO  BSO Totaal Chi² 

(sig.) 

Tijdens de voorbije 

vakantie 

35,8% 53,1% 64,4% 48,7% 200,0 

(<0,001) 

Sedert het begin van het 

schooljaar 

28,8% 36,5% 40,0% 34,2% 35,7 

(<0,001) 

In een 

regelmatige baan 

13,2% 23,1% 30,8% 20,8% 108,8 

(<0,001) 

In een 

onregelmatig 

regime 

18,4% 19,1% 15,7% 18,1% 4,2 

(0,125) 

Minstens een vorm van 

werk 

49,7% 64,9% 71,0% 60,2% 126,1 

(<0,001) 

Bron: SES, gewogen percentages. 

 

Onderwijstypes, zelfs als ze hiërarchisch worden geconcipieerd, zeggen niet veel over de 

relatie tussen schoolse prestaties en de participatie aan deeltijds werk. Hoewel de 

literatuur vooral bezig is met de vraag op welke wijze werken de schoolse prestaties 

beïnvloedt (bijvoorbeeld McCoy & Smyth, 2007; Post & Pong, 2000; Ruhm, 1997; Singh, 

Chang, & Dika, 2007), zijn velen het erover eens dat er allerlei vormen van feedback 

tussen studentenarbeid en de studieresultaten moeten bestaan. In dezelfde lijn 

onderzochten wij in welke mate de schoolse prestaties van het voorgaande schooljaar 

samenhangen met de participatie aan studentenarbeid. Uit de eerste verkennende 
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resultaten bleek een zekere negatieve samenhang
4
: scholieren met lage uitslagen in het 

voorgaande schooljaar werken vaker, en de betere presteerders werkten minder vaak.  

 

Tot slot splitsen we de participatie van scholieren uit naar hun socio-economische en 

etnische achtergrond. Studies in de VS (Hirschman & Voloshin, 2007; Porterfield & 

Winkler, 2007; Warren & Forrest Cataldi, 2006; Weller, Kelder, Cooper, Basen-Engquist, & 

Tortolero, 2003), het Verenigd Koninkrijk (Hodgson & Spours, 2001; Howieson et al., 2012) 

en Nederland (Wolbers, 2008) lijken alle uit te wijzen dat jongeren uit etnische 

minderheden, in het bijzonder groepen die gemiddeld ook een lagere socio-economische 

positie hebben, ook minder participeren aan studentenarbeid. De vraag is of dit ook het 

geval is in Vlaanderen? We maten de etnische achtergrond door te kijken naar de 

nationaliteit van de respondent en van beide grootmoeders. Uit de resultaten (Figuur 2) 

blijkt inderdaad dat jongeren van Turkse of Marokkaanse afkomst iets minder vaak een 

bijbaantje hebben, al is het verschil hoogstens randsignificant
5
. 

 

Figuur 2: Participatie aan studentenarbeid naar ethnische achtergrond 

 
Bron: SES, gewogen percentages. 

 

Ook socio-economische kenmerken en andere relevante aspecten van de sociale afkomst 

lijken te associëren met de toegang tot studentenarbeid. Onderzoek van Hirschman en 

Voloshin (2007) en van Porterfield (2007) documenteerde dat de socio-economische 

                                                      
4
 Chi²=16,2; sig.=0,001 

5
  Bij een binaire tabel (Marokkaans/Turkse afkomst of niet): Chi²=3,2; sig.=0,073 
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thuissituatie een belangrijke determinant is van participatie aan studentenarbeid. Met 

name toont dit Amerikaanse onderzoek overtuigend aan dat zowel de participatie als de 

toegang tot de meer kwaliteitsvolle baantjes (Hirschman en Voloshin) sterk gebonden is 

aan de thuissituatie. Kinderen van ouders met hogere diploma’s hebben dus vaker 

toegang tot de interessante jobs. Wolbers (2008) toonde voor Nederlandse scholieren dan 

weer aan dat de toegang tot werk van ouders ook een invloed heeft op de toegang tot 

studentenjobs en het aantal gewerkte uren.  

 

Wij zijn in Vlaanderen in de eerste plaats nagegaan welke ouderlijke arbeidsmarktpositie 

een invloed heeft op deeltijds werken door de kinderen. Daarbij werd zowel het soort 

werk als het statuut gemeten. Bij een bivariate toets vinden we een significante relatie (zie 

bijlage, Tabel 8, pagina 35)6. Enkel kinderen van vaders die in de landbouw werken, 

participeren zelf vaker aan deeltijds werk. Dat zou erop kunnen wijzen dat 

netwerkeffecten hier een rol spelen in het vinden van een studentenjob. 

3.2. Multivariate analyse 
De voorgaande analyses bieden een eerste indicatie over de kenmerken die bepalend zijn 

voor participatie in studentenwerk. Gezien de correlatie tussen sommige kenmerken kan 

deze bivariate analyse echter tot vertekende conclusies leiden. We testen daarom of en 

op welke wijze al deze kenmerken samen de participatie aan werk door scholieren kunnen 

voorspellen. Hiervoor schatten we een univariaat probit model voor de kans op 

participatie in minstens één vorm van werk. Verder schatten we ook een multivariaat 

probit model voor de kans op participatie in de drie afzonderlijke types van werk. Door de 

drie kansen gezamenlijk te schatten, wordt rekening gehouden met eventuele correlatie 

tussen de storingstermen. Op die manier kunnen we niet alleen nagaan welke 

geobserveerde kenmerken gelijkaardig of verschillend scoren voor de drie types van werk, 

het laat ook toe om te beoordelen in welke mate dit het geval is voor hun resterende, 

niet-geobserveerde kenmerken.  

 

De schattingsresultaten voor het volledige model zijn terug te vinden in Tabel 9 (pagina 

36). Voor de ascriptieve eigenschappen (geslacht, afkomst en leeftijd) liggen de resultaten 

in de lijn van de conclusies op basis van onze bivariate analyses. Zo blijkt ook hier dat 

meisjes vooral participeren in werk tijdens het schooljaar, terwijl jongens iets vaker een 

vakantiejob uitoefenen. Verder vinden we een lagere participatie in werk, in het bijzonder 

onder de vorm van vakantiewerk, onder jongeren van Turkse en Marokkaanse origine. 

                                                      
6
 Soort werk; Chi²=19,1; sig.=0,024 

 Statuut: Chi²=41,6; sig.<0,001 
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Jongeren met een andere afkomst
7
 blijken dan weer minder te participeren in regelmatig 

werk tijdens het schooljaar. Ook het leeftijdseffect dat vastgesteld werd in de bivariate 

analyse, wordt bevestigd. Opmerkelijk is opnieuw dat dit niet terug te vinden is bij 

onregelmatige jobs. Tot slot vinden we, voor wat de provincies betreft, dat participatie in 

studentenarbeid niet alleen hoog is in West-Vlaanderen maar ook in Limburg. Dit laatste 

werd niet terug gevonden op basis van de bivariate analyses. De verklaring voor dit 

verschil ligt in de samenstelling van onze steekproef: ze bevat geen enkele Limburgse klas 

uit de tweede graad. 

 

Met betrekking tot sociale achtergrond bevestigen de schattingsresultaten doorgaans 

onze eerdere conclusies. Scholieren met een vader die een beroep als landbouwarbeider 

uitoefent, participeren substantieel vaker in vakantiewerk, terwijl jongeren met een vader 

die een dienstverlenend beroep uitoefent minder vaak participeren in onregelmatig werk. 

Verder vinden we ook hier dat het hebben van een vader die tewerkgesteld is als 

zelfstandige of als werknemer in de publieke sector de kans op werk verhoogt. 

 

Verder bestuderen we ook de rol van enkele onderwijskenmerken. Opvallend is dat de 

eerder vastgestelde positieve relatie tussen het studiejaar en participatie in werk overeind 

blijft na controle voor de leeftijd. Dat wijst vermoedelijk op het bestaan van peereffecten: 

scholieren zijn geneigd om de adolescenten om hen heen te volgen, eerder dan hun 

‘natuurlijke’ leeftijd. Bij zittenblijvers betekent dit dat hun participatiegraad dus mee 

bepaald wordt door hun studiejaar, eerder dan hun leeftijd. 

Ook in deze analyse blijven de conclusies in verband met het studietype overeind: 

jongeren uit het BSO blijken het vaakst te participeren in studentenwerk, jongeren uit het 

ASO doen dat het minst.  

 

Een opvallende bijstelling van de voorlopige inzichten uit de bivariate analyse ligt in de rol 

van schoolse prestaties. Het effect van de studieresultaten op het einde van vorig 

schooljaar gaat in tegen het beeld uit de bivariate analyse. Onze schattingen suggereren 

dat studenten die betere resultaten behalen, vaker participeren in regelmatig werk. Het 

effect is evenwel slechts statistisch significant op het 10%-niveau. 

 

Nadeel van deze analyse is dat geen rekening gehouden werd met het aantal uren dat 

gewerkt werd. De afhankelijke variabele is in deze analyse dus niet langer de eenvoudige 

binaire variabele werken versus niet werken, maar wel het aantal uren dat de student in 

                                                      
7
  Het gaat hier om een erg heterogene groep die met elkaar gemeen hebben dat zijzelf of hun fmailie 

een migratie-achtergrond heeft. 
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het baantje gewerkt heeft gedurende één week. Om dit te kunnen schatten, maken we 

gebruik  van een multivariaat tobit model
8
 met een andere afhankelijke variabele: het 

gemiddeld aantal gewerkte uren per week. De volledige schattingsresultaten zijn terug te 

vinden in de bijlage (Tabel 10, pagina 37).  

 

De meeste resultaten liggen in de lijn van de resultaten uit de regressies op participatie 

aan studentenarbeid. Wel vinden we nu een statistisch sterker verband tussen geslacht en 

participatie in vakantiejobs; jongens blijken tijdens de vakantie gemiddeld twee uur per 

week meer te werken dan meisjes. Verder vinden we ook een statistisch sterker verband 

tussen de studieresultaten en het aantal uren dat gewerkt wordt in regelmatige jobs. Een 

mogelijke verklaring kan zijn dat beter scorende studenten, die dus geen leerproblemen 

ervaren, minder tijd moeten investeren in hun studies. Daardoor houden ze meer tijd over 

voor andere activiteiten. Een andere verklaring is dat sommige niet-geobserveerde 

kenmerken, gerelateerd aan talenten (bijv. intelligentie), vaardigheden (bijv. 

zelforganisatie) en omgevingskenmerken (bijv. steun van andere gezinsleden), zowel de 

leerresultaten als de kansen op de arbeidsmarkt bevorderen.  

 

Tot slot zijn ook de correlaties van de storingstermen in de multivariate logit en tobit 

modellen interessant. Deze correlaties zijn steeds positief en statistisch significant. Dit 

betekent dat scholieren die, gegeven hun geobserveerde kenmerken, vaker participeren 

in één type van studentenwerk, ook vaker participeren in de andere types van 

studentenwerk. Dit betekent dus dat er niet-geobserveerde factoren zijn die een positieve 

invloed hebben op de kans op participatie in alle drie de vormen van studentenwerk. Deze 

niet-geobserveerde factoren kunnen opnieuw gerelateerd zijn aan talenten, 

vaardigheden, de omgeving of de attitudes van de student.  

4. Welke sectoren, welke functies? 
Hoe zit het met de verdeling van jobs in de Student Employment Survey? We presenteren 

twee soorten gegevens: de sectoren en de functies waarin gewerkt is. Dat het deeltijds 

werk van adolescenten sterk geconcentreerd is in een beperkt aantal sectoren en functies 

is een steeds terugkerende vaststelling uit het beschikbare onderzoek. In deze sectie 

testen we of de sector- en functiespecialisatie die uit ander onderzoek naar voren kwam, 

ook gerepliceerd wordt in dit onderzoek in Vlaanderen. Beide soorten gegevens zijn 

gebaseerd op een kwalitatieve beschrijving door de respondenten van de naam van de 

                                                      
8
 Een tobit model combineert een klassieke probit-regressie met een lineaire regressie. Op die manier 

kunnen we ook de niet-werkenden mee opnemen in de analyse. 
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functie, de werkgever en een beschrijving van de taken. Deze gegevens werden gecodeerd 

aan de hand van de Standaard Beroepen Classificatie (SBC) en de NACE-code. 

4.1. De vraagzijde: sectoren 
Scholieren zijn sterk aanwezig in de horeca, en in sommige landen beperkt dat zich 

voornamelijk tot restaurants (soms zelfs vooral fastfood restaurants). Schattingen van het 

aandeel van de werkende studenten in de horeca lopen van 17,2% in Nederland (van der 

Meer & Wielers, 2001, p. 62)
9
 over 24,5% in het Verenigd Koninkrijk (Canny, 2002, p. 

287)
10

 en zelfs 29% in de VS (Staff & Schulenberg, 2010, p. 252)
11

. Een andere belangrijke 

sector blijkt de detailhandel te zijn. De eerder geciteerde studies schatten dat 33,9% van 

de werkende studenten in Nederland, 51,4% in het VK en 26% in de VS in deze sector 

werken.  

 

Studenten zijn ten slotte ook actief in werk dat gerelateerd is aan het huishoudelijke 

leven: babysitten, klusjes in de tuin of onderhoud van het huis. Vele studies brengen dit 

soort van werk niet in kaart, vaak omwille van de gehanteerde definitie van werk of 

tewerkstelling. Omdat dit werk doorgaans informeel is, wordt het evenmin geregistreerd 

door officiële bronnen zoals surveys of statistieken van de overheid. Andere surveys 

peilen expliciet naar dit soort werk, wat de onderrapportage doet afnemen. Zo schatten 

de ‘Monitoring the Future’ studies in de VS het aandeel van dit soort werk op 11% (Staff et 

al., 2009).  

 

Als we mogen voortgaan op onderzoek elders, verwachten we dus dat de horeca, 

detailhandel en huishoudelijke diensten de belangrijkste sectoren van tewerkstelling 

zullen zijn. Dat blijkt ook precies te kloppen in onze data. Als we alle geregistreerde jobs 

samenbrengen, zijn deze drie sectoren samen goed voor zes op tien banen. De grote 

vragers naar arbeid op de Vlaamse arbeidsmarkt lijken sectoraal dus niet zo heel erg 

verschillend van hetgeen vastgesteld is in andere landen. Bij deze drie zijn er wel 

belangrijke verschillen in periode en aard van de tewerkstelling (zie Tabel 5). Detailhandel 

scoort een iets hoger marktaandeel in vooral in de zomer, de horeca is altijd ongeveer 

even belangrijk. Werk in het huishouden is vooral tijdens het jaar heel belangrijk. 

                                                      
9
  Alle werkende studenten in de horeca. 

10
  De student tussen 16 en 19 jaar; schatting voor 2000. 

11
  Alle laatstejaars in het secundair onderwijs in surveys van 1995 tot 2006. De schatting is erg stabiel 

doorheen de verschillende surveys.  
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Tabel 5: Verdeling van studentenjobs per sector, geordend naar gewicht 

Sector Zomer Jaar Totaal 

Detailhandel 23,1% 18,8% 21,2% 

Huishouden 9,3% 34,9% 20,6% 

Horeca 19,3% 21,9% 20,4% 

Industriële productie 10,4% 2,9% 7,1% 

Primaire sector 5,6% 3,1% 4,5% 

Gezondheid en opvang 6,5% 1,9% 4,5% 

Publieke sector en onderwijs 5,0% 2,5% 3,9% 

Bouw 4,5% 2,9% 3,8% 

Sport en ontspanning 2,7% 3,3% 2,9% 

Vervoer, post- en koerierdiensten 1,5% 1,1% 1,3% 

Garages en verwante 1,3% 0,7% 1,0% 

Poetsdiensten 1,3% 0,3% 0,9% 

Overige sectoren 9,4% 5,8% 7,8% 

Totaal (n) 2146 1583 3729 
Bron: SES, gewogen percentages. 

4.2. Functies en jobs 
 

De verdeling op basis van sectoren biedt een eerste indicatie omtrent het soort jobs 

waarin scholieren terecht komen. Binnen sectoren kan er echter een grote heterogeniteit 

bestaan in het niveau en de richting van de functies die worden uitgeoefend. Verder zijn 

heel wat functies verspreid over meerdere sectoren. Ondanks deze beperkingen is 

specifiek onderzoek naar de functies die door scholieren worden uitgeoefend nagenoeg 

afwezig. Wij vullen deze lacune in door te documenteren in welke functies scholieren in 

Vlaanderen terecht komen. Dit wordt  zowel naar niveau als naar richting onderzocht. 

Tegelijk gaan we na in welke mate de functie samenhangt met de kenmerken van de 

scholier.  

 

Het bestuderen van functies is om meerdere redenen interessant. Ten eerste kan het ons 

bijkomende inzichten opleveren omtrent het ontstaan van beroepensegregatie tussen 

mannen en vrouwen. Verder kan het ons ook meer leren over (het gebrek aan) 

intergenerationele mobiliteit. Indien zou blijken dat jongeren vooral kiezen voor functies 

die aansluiten bij het beroep van hun ouders, dan kan dit de reproductie van 

intergenerationele ongelijkheid (Breen & Jonsson, 2005; Peng, 2001) versterken. Tot slot 

is dergelijk onderzoek ook relevant voor het beoordelen van de eventuele leereffecten 
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van studentenarbeid. Internationaal onderzoek heeft immers aangetoond dat vooral 

functies die aansluiten bij de opleiding de toekomstige arbeidsmarktkansen verbeteren 

(Allen, 2007). Verder toont onderzoek onder schoolverlaters aan dat de leereffecten van 

werk positief gerelateerd zijn aan het niveau van de functie (Verhaest & Omey, in druk). 

Mogelijk is dit ook het geval bij het uitoefenen van studentenjobs. 

 

 

Tabel 6: Niveau en hoofdrichting jobs (sbc classificatie) 

Niveau en Hoofdrichting 
Wer-

kend 

Vakantie 

jobs 

Regelm. 

jobs 

Onregel. 

jobs 

(Maximale) niveau     

1 Elementair 25,1% 31,6% 23,6% 17,8% 

2 Lager 69,5% 63,1% 72,4% 80,2% 

3 Middelbaar of hoger 5,4% 5,3% 4,1% 2,0% 

Hoofdrichting      

0 Onderwijs 3,4% 2,2% 6,3% 0,7% 

1 Humaniora, communicatie en kunst 1,3% 0,9% 1,3% 1,4% 

2 Economie, commercieel, administr., secretarieel,… 24,6% 23,4% 28,9% 5,1% 

3 Juridisch, bestuurlijk, openbare orde en veiligheid 0,4% 0,3% 0,6% 0,2% 

4 Wiskunde, natuurwetenschappen en informatica 0,1% 0,1% 0,1% 0,0% 

5 Techniek 15,0% 14,8% 10,1% 7,8% 

6 Agrarisch en milieu 18,5% 16,1% 12,7% 14,1% 

7 Gezondheidszorg 0,2% 0,2% 0,0% 0,0% 

8 Verzorging, sociale dienstverlening, … 24,8% 11,1% 7,3% 58,7% 

9 Horeca, toerisme, recreatie, transport en logistiek 31,5% 31,0% 32,8% 11,9% 

Bron: SES, gewogen percentages. 

 

Opgesplitst naar hoofdrichting van de job zien we enkele duidelijke stereotypen 

terugkeren. Net als bij de sectoren vinden we een sterke concentratie in de hoofdrichting 

‘horeca, toerisme, recreatie, transport en logistiek’ die 32% van alle jobs voor haar 

rekening neemt. Dit sluit aan bij de eerdere bevinding over het belang van de 

horecasector op de arbeidsmarkt voor scholieren. Toch resulteren deze cijfers ook in 

bevindingen die niet tot uiting komen in de sectorgegevens. Zo vinden we dat 19% van de 

jobs ‘agrarische en milieu’ als hoofdrichting hebben, terwijl slechts 5% van alle jobs 

uitgeoefend worden binnen de primaire sector (cf. Tabel 5, pagina 23). Overigens: een 

vergelijkbaar effect speelt voor poetsen. Slechts 1% van de banen wordt uitgeoefend in 

poetsdiensten, terwijl 8,7% van de functies poetsen is. Opgesplitst naar type job vinden 

we opnieuw enkele duidelijke verschillen terug. Voor vakantiejobs en regelmatige 
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studentenjobs zijn vooral de richtingen horeca en aanverwanten en de richting 

‘Economische, commercieel,…’ van belang. Onregelmatige jobs betreffen evenwel in 

hoofdzaak (59%) verzorgende en sociaal-dienstverlenende functies. 

 

Om een beter zicht te krijgen op de specifieke functies die worden uitgeoefend geven we 

in de bijlage (Tabel 11, pagina 38) ook een overzicht van de meest populaire functies, 

gemeten tot op het meest gedetailleerde CBS-niveau. De top vijf van meest populaire 

functies zijn, in dalende orde: (1) kinderoppas, (2) werkster, (3) barkeeper, (4) assistent 

cafetaria en restaurant, en (5) caissière detailhandel. Verder tonen de cijfers aan dat de 

heterogeniteit aan functies veel groter is dan wat de cijfers op basis van de hoofd-

richtingen suggereren. Dit is zeker het geval voor vakantiejobs. Hier vertegenwoordigt de 

meest populaire functie (kinderoppas/klassenassistent) slechts 8% van alle jobs en zijn de 

10 meest populaire functies verantwoordelijk voor slechts iets meer dan de helft van alle 

jobs. De heterogeniteit in functies voor regelmatige jobs (aandeel top 10 = 61%) en vooral 

onregelmatige jobs (aandeel top 10 = 79%) is echter kleiner. In dit laatste geval is vooral 

de functie kinderoppas hiervoor verantwoordelijk; deze vertegenwoordigt immers 57% 

van al deze jobs. Opgesplitst naar geslacht komen gelijkaardige functies naar voor, al zijn 

er wel duidelijke verschillen in rangordening. De heterogeniteit aan uitgeoefende functies 

blijkt ook veel groter te zijn onder jongens dan onder meisjes. Daar waar een substantieel 

aandeel van de jongens ook stereotiepe vrouwelijke functies zoals kinderoppas uitoefent, 

blijkt dit omgekeerd (bv. magazijnmedewerker) minder het geval. 

 

Tot slot onderzoeken we, aan de hand van een multivariate analyse, welke kenmerken van 

scholieren de uitgeoefende functie bepalen. Eerst bekijken we het maximaal uitgeoefende 

functieniveau van werkende scholieren. Hiervoor schatten we een ordinaal probitmodel 

en onderzoeken we dezelfde kenmerken als in de eerdere analyse van de kans op 

participatie. Zoals gerapporteerd in Tabel 9 (pagina 36) blijkt een beperkt aantal 

opgenomen variabelen een statistisch significant effect te hebben. We vinden dat 

werkende meisjes minder vaak dan werkende jongens in elementaire functies terecht 

komen. Dit kan onder meer verklaard worden door de hogere prevalentie van functies 

zoals ‘kinderoppas’ (lager niveau) en ‘recreatiebegeleider’ (middelbaar niveau) bij meisjes. 

Opvallend is ook dat werkende scholieren met Turkse en Marokkaanse roots vaker op 

lager gelegen functieniveaus terecht komen. Dit kan belangrijke implicaties hebben voor 

hun latere arbeidsmarktkansen. Onderzoek van de VDAB (2004) heeft aangetoond dat 

Vlaamse allochtonen vaker kiezen voor studieniveaus en –richtingen die minder goed 

scoren op de arbeidsmarkt. Indien de leereffecten van werk inderdaad samenhangen met 

het functieniveau, zal studentenarbeid deze ongelijkheid dus nog versterken. Een laatste 

variabele die een significant effect heeft zijn de schoolse prestaties tijdens het vorige 
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schooljaar. Scholieren die lagere studieresultaten behalen, komen in lagere functieniveaus 

terecht. Ook hier wordt arbeidsmarktongelijkheid dus mogelijk versterkt.  

 

In een tweede multivariate analyse onderzoeken we tevens de hoofdrichting van de jobs 

die werkende studenten uitvoeren. Dit doen we aan de hand van univariate 

probitmodellen (zie Tabel 9, pagina 36). We bespreken de meest opvallende resultaten. 

Ook hier blijken de etnische roots van scholieren een rol te spelen. Daar waar jongeren 

met allochtone roots vaker terecht komen in het domein ‘Horeca, toerisme, recreatie, 

transport en logistiek’ komen jongeren met Vlaamse roots vaker terecht in verzorgende 

functies. Gelijkaardige verschillen worden ook teruggevonden op het vlak van leeftijd. 

Verder blijken scholieren uit het BSO vaker terecht te komen in technische functies. Indien 

deze functies aansluiten bij hun studies kan dit resulteren in een verbetering van hun 

latere arbeidsmarktkansen (cf. supra). Tot slot vinden we ook duidelijke verschillen 

naargelang het beroep van de vader. Zo oefenen kinderen van landbouwarbeiders vaker 

een agrarische functie uit, oefenen kinderen van vaders met een commercieel beroep zelf 

ook vaak een commerciële functie uit en komen kinderen uit arbeidsgezinnen sneller in 

een technische functie terecht. Merkwaardig is dat dit effect overeind blijft na controle 

van het studietype. Deze resultaten lijken dus een mechanisme aan te leveren waarlangs 

reproductie kan verlopen. Kinderen werken vaker in de zaak van hun vader of ze maken 

gebruik van hun professionele netwerk om een baantje te vinden. Tegelijk kan primaire 

socialisatie een rol spelen, waardoor kinderen een preferentie ontwikkelen voor de 

beroepskeuze van de ouders. Studentenarbeid versterkt deze socialisatie, en versterkt op 

zijn beurt de intergenerationele reproductie.  

5. Besluit en discussie 
De Student Employment Survey voerde met behulp van een indirecte steekproef een 

uitgebreid vragenlijstonderzoek over studentenarbeid in 36 schoolvestigingen. Daarbij 

werden 4018 enquêtes afgenomen van scholieren uit de tweede en de derde graad van 

het secundair onderwijs in het Vlaamse gewest. Dat zijn respondenten die merendeels 

tussen de 14 en 18 jaar oud zijn. De vragenlijst bevroeg uitgebreid de tewerkstelling 

tijdens het schooljaar en tijdens de voorbije zomervakantie. Relatieve nieuwigheden voor 

onderzoek naar studentenarbeid zijn de uitgebreide informatie over de functie en de 

sector van tewerkstelling, over leermogelijkheden en gebruikte vaardigheden en over 

vormen van zwartwerk. Dit alles laat toe om gedetailleerd de invloed van 

persoonskenmerken, onderwijs en sociale achtergrond op participatie aan, intensiteit en 

kwaliteit van deeltijds werk door scholieren in kaart te brengen.  

 



27 

De participatie aan studentenarbeid tijdens de zomervakantie en tijdens het schooljaar 

ligt in de lijn van de verwachtingen. Voor de hele groep werkt ongeveer zes op tien 

scholieren. Een extrapolatie naar de arbeidsmarktparticipatie in het Vlaamse gewest, wijst 

uit dat ongeveer zeven procent van de werkenden in dienstverband scholieren zouden 

zijn. Uiteraard is de totale bijdrage van scholieren in uren of toegevoegde waarde lager, 

maar de schatting wijst niettemin op de significante rol van scholieren in het 

arbeidsaanbod.  

 

Onderwijs speelt op meerdere vlakken een rol bij de participatie van scholieren aan 

deeltijds werk. Zo werken scholieren uit meer beroepsgeoriënteerde opleidingen (TSO, 

maar vooral BSO) vaker en intensiever. Scholieren uit het BSO werken ook vaker in 

technische functies: dit zou kunnen wijzen op een goede match tussen studierichting en 

bijbaantje, wat de latere arbeidsmarktkansen kan vergroten. 

Opvallend is de relevantie van schoolresultaten in het voorbije schooljaar voor 

participatie. Hoewel het er op basis van de bivariate verkenning op leek dat er een 

beperkt negatief verband bestaat, toonden de multivariate analyses aan dat de relatie 

positief is. Scholieren met betere schoolse prestaties werken vaker, doen dat gedurende 

meer uren en in baantjes van een hoger niveau. Een mogelijk probleem is wel dat gewerkt 

is met zelfgerapporteerde eindscore van het eindrapport. De equivalentie van deze 

eindscore is niet gegarandeerd; een alternatieve maat zou de robuustheid van de 

resultaten kunnen testen. 

 

Een andere terugkerende vaststelling is dat scholieren met een Turkse of Marokkaanse 

achtergrond achterlopen in participatie en niveau van de gekozen job. Bovendien blijkt 

een merkwaardig spiegeleffect te spelen: kinderen komen vaker in deeltijdse baantjes met 

een vergelijkbaar functie als die van hun vader terecht. Dat zou een mechanisme kunnen 

zijn dat de reproductie van maatschappelijke posities mee versterkt. De relatief beperkte 

intergenerationele mobiliteit in westerse landen (Goldthorpe, 2000) zou door dit 

spiegeleffect versterkt kunnen worden. De rijke informatie die voorhanden is over 

vaardigheidsbenutting en leereffecten betrekken in toekomstig werk, zal dit mechanisme 

beter kunnen documenteren. 

 

Globaal genomen suggereren de resultaten dat er sprake is van een terugkerend 

Matteüseffect (Merton, 1968; Rigney, 2010) in toegang tot deeltijdse banen voor 

scholieren, in het bijzonder die van een hoger niveau. Het Matteüseffect refereert aan de 

zelfversterkende werking van beschikkingsmiddelen, zoals prestige, inkomen of andere 

dimensies van sociaal succes. Voor studenten betekent dit dat scholieren die al eerder 

werkten, met betere schoolse prestaties, en met een etnische afkomst die een sterkere 
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socio-economische achtergrond doet vermoeden, vaker en intensiever participeren aan 

baantjes, in het bijzonder diegene met een hoger niveau. 

 

Nieuw onderzoek zal deze problemen verder verfijnen en uitbreiden. Het ligt binnen de 

mogelijkheden van de Student Employment Survey om een aantal aspecten van deeltijds 

werk door scholieren verder te verklaren of uit te diepen. Zo kan niet alleen de intensiteit 

of de complexiteit van werk, maar ook kwaliteitsaspecten (arbeidsomstandigheden, 

autonomie, tevredenheid, verloning) verklaard worden met een model dat ook de sociale 

achtergrond van scholieren meeneemt. Ook de relevantie van verschillende dimensies van 

zwartwerk zal als probleem en als oorzakelijke factor van kwaliteit van het werk 

geïntroduceerd worden. Tot slot kan de psychosociale dimensie mee verklaard worden 

door participatie en aard van het werk.  

 

Miskenning, zo leert Van Dale, is een onterechte weigering om een fenomeen of persoon 

te erkennen of waarderen. De gepresenteerde onderzoeksresultaten maken duidelijk dat 

deeltijds werk door scholieren inderdaad relevant is. Het is relevant omwille van de 

naakte kwantiteit ervan, maar ook omwille van een aantal aannemelijke gevolgen van 

studentenarbeid voor de latere levenskansen van scholieren. 
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Tabel 7: Samenstelling sample (N=4018) 

 Ongewogen Gewogen 

Geslacht   

Man 46,1% 43,3% 

Vrouw 46,1% 49,4% 

Onbekend 7,8% 7,3% 

Afkomst     

Belg 62,7% 63,7% 

Turks of Marokkaans 5,3% 4,9% 

Andere afkomst 24,0% 23,8% 

Onbekend 8,0% 7,6% 

Leeftijd     

 <= 14 jaar 8,7% 14,1% 

15 jaar 20,1% 22,5% 

16 jaar 24,8% 24,8% 

17 jaar 29,6% 26,4% 

>=18 jaar 16,7% 12,2% 

Provincie     

Vlaams-Brabant 16,6% 15,3% 

Antwerpen 27,4% 27,8% 

Limburg 14,4% 18,1% 

Oost-Vlaanderen 15,5% 16,8% 

West-Vlaanderen 26,1% 21,9% 

Beroep vader     

Professional 12,8% 15,3% 

Administratief 11,6% 13,0% 

Commercieel 7,5% 7,9% 

Dienstverlenend 6,4% 6,2% 

(Semi-)geschoolde arbeider 29,1% 27,3% 

Ongeschoolde arbeider 5,6% 5,1% 

Landbouwarbeider 2,6% 2,3% 

Onbekend 24,4% 23,0% 

Statuut vader      

Werknemer privé 30,0% 29,4% 

Werknemer publiek 19,5% 20,3% 

Zelfstandige 18,8% 19,4% 

Onbekend 31,7% 30,9% 

Studiejaar     

Derde 14,1% 20,6% 

Vierde 23,9% 24,0% 

Vijfde 31,1% 28,5% 

Zesde 31,0% 27,0% 

Onderwijstype     

ASO 20,4% 39,9% 

TSO 44,1% 37,8% 

BSO 35,4% 22,4% 

Eindresultaat vorig schooljaar     

Minder dan 60% 12,2% 11,8% 

60 tot 69% 33,6% 33,4% 

70% tot 79% 42,0% 41,2% 

80% of meer 12,2% 13,6% 
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Tabel 8: Participatie in studentenwerk sinds einde vorig schooljaar – beschrijvende gegevens 

 Totaal 
Tijdens 

vakantie 

Sinds begin schooljaar 

Totaal Regelmatig Onregelmatig 

Totaal 
60,2% 48,7% 34,2% 20,8% 18,1% 

Geslacht        

Man 59,8% 50,4% 28,6% 17,8% 14,1% 

Vrouw 58,1% 44,5% 35,9% 19,7% 21,2% 

Onbekend 77,9% 68,6% 56,9% 48,5% 20,8% 

Afkomst        

Belg 59,7% 47,3% 32,7% 17,6% 19,2% 

Turks of Marokkaans 52,8% 42,5% 30,1% 19,8% 14,0% 

Andere afkomst 58,9% 48,7% 33,2% 21,8% 16,3% 

Onbekend 74,3% 65,3% 53,4% 47,1% 17,1% 

Leeftijd        

 < 15 jaar 31,5% 19,2% 21,1% 8,0% 16,1% 

15 jaar 42,8% 28,3% 27,8% 12,5% 19,1% 

16 jaar 66,0% 53,5% 38,3% 22,7% 20,8% 

17 jaar 74,7% 65,7% 39,1% 28,2% 17,1% 

> 17 jaar 82,4% 74,1% 41,9% 32,1% 15,3% 

Provincie        

Vlaams-Brabant 59,8% 50,5% 31,4% 20,4% 14,0% 

Antwerpen 61,8% 50,2% 35,2% 20,3% 20,6% 

Limburg 42,4% 33,5% 27,7% 19,3% 12,3% 

Oost-Vlaanderen 65,5% 53,9% 33,2% 21,3% 17,1% 

West-Vlaanderen 68,8% 54,1% 40,6% 22,7% 23,3% 

Beroep vader        

Professional 55,4% 40,1% 29,6% 14,3% 19,0% 

Administratief 56,5% 44,6% 29,8% 15,3% 18,8% 

Commercieel 56,5% 43,8% 31,3% 15,7% 19,9% 

Dienstverlenend 57,9% 48,4% 35,1% 24,0% 13,2% 

(Semi-)geschoolde arbeider 60,0% 49,4% 33,0% 18,9% 18,8% 

Ongeschoolde arbeider 61,9% 49,6% 36,1% 22,6% 18,7% 

Landbouwarbeider 74,8% 71,3% 39,2% 26,1% 18,4% 

Onbekend 65,8% 55,4% 40,9% 30,8% 16,8% 

Statuut vader         

Werknemer privé 56,6% 46,0% 30,3% 17,3% 17,3% 

Werknemer publiek 62,6% 50,4% 34,8% 18,8% 19,8% 

Zelfstandige 62,5% 50,7% 33,9% 20,9% 18,4% 

Onbekend 60,5% 48,9% 37,7% 25,6% 17,6% 

Studiejaar        

Derde 35,9% 24,5% 24,4% 12,1% 15,7% 

Vierde 47,6% 34,0% 30,9% 16,2% 18,8% 

Vijfde 70,7% 58,0% 38,9% 22,3% 21,7% 

Zesde 78,7% 70,4% 39,4% 30,0% 15,4% 

Onderwijstype        

ASO 49,7% 35,8% 28,8% 13,2% 18,4% 

TSO 64,9% 53,1% 36,5% 23,1% 19,1% 

BSO 71,0% 64,4% 40,0% 30,8% 15,7% 

Eindresultaat vorig schooljaar        

Minder dan 60% 64,4% 51,9% 31,8% 16,7% 19,5% 

60 tot 69% 60,3% 50,4% 31,2% 19,3% 17,2% 

70% tot 79% 61,3% 48,8% 37,9% 23,9% 18,7% 

80% of meer 53,0% 41,5% 32,4% 19,0% 17,4% 
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Tabel 9: Verklarende factoren van participatie in studentenjobs (Probit-coëfficiënten) 

 Univariaat probit Multivariaat probit 

 
Job sinds eind 

vorig schooljaar 
Vakantiejob 

Regelmatige job 

tijdens 

schooljaar 

Onregelm. job 

tijdens 

schooljaar 

Vrouw 0,017  -0,077 * 0.166 *** 0.312 *** 

Afkomst (ref: Belg)         

Turks of Marokkaans -0,205 ** -0,185 * 0.004  -0.205  

Andere afkomst 0,029  0,047  0.142 ** -0.018  

Leeftijd 0,074 *** 0,088 *** 0.081 *** -0.035  

Provincie (ref: Vlaams-Brabant)         

Antwerpen 0,151 ** 0,078  0.174 ** 0.209 ** 

Limburg 0,339 *** 0,391 *** 0.671 *** -0.030  

Oost-Vlaanderen -0,040  -0,044  0.126  0.080  

West-Vlaanderen 0,332 *** 0,181 ** 0.256 *** 0.279 *** 

Beroep vader (ref: Professional)         

Administratief 0,017  0,096  0.031  -0.037  

Commercieel 0,041  0,124  0.007  0.066  

Dienstverlenend -0,152  0,004  0.160  -0.265 ** 

(Semi-)geschoolde arbeider 0,000  0,141 * 0.029  -0.041  

Ongeschoolde arbeider -0,046  0,063  0.169  -0.123  

Landbouwarbeider 0,364 ** 0,629 *** 0.143  -0.014  

Onbekend 0,099  0,217 ** 0.263 *** -0.120  

Statuut vader (ref: werkn. privé)         

Werknemer publiek 0,153 ** 0,121 * 0.042  0.098  

Zelfstandige 0,166 ** 0,121 * 0.173 ** 0.019  

Onbekend 0,048  0,023  0.007  -0.009  

Studiejaar (Ref: derde)         

Vierde 0,239 *** 0,172 ** 0.152  0.181 * 

Vijfde 0,780 *** 0,810 *** 0.481 *** 0.236 ** 

Zesde 1,137 *** 1,153 *** 0.724 *** 0.129  

Onderwijstype (Ref: ASO)         

TSO 0,204 *** 0,256 *** 0.434 *** -0.053  

BSO 0,464 *** 0,567 *** 0.528 *** -0.089  

Eindresultaat vorig schooljaar -0,024  -0,027  0.049 * -0.010  

Intercept -1,887 *** -2,470 *** -3.602 *** -0.701  

Rho21 - 0,411  *** 

Rho31 - 0,095  *** 

Rho32 - 0,168  *** 

Chi² 574,4*** 853,2  *** 

N 3626 3589 

*: p < 0,10; **: p < 0,05; ***: p < 0,01. 
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Tabel 10: Verklarende factoren van gemiddeld aantal werkuren per week (Tobit-coëfficiënten) 

 Multivariaat tobit 

 Vakantiejob 
Regelmatige job tijdens 

schooljaar 

Onregelm. job tijdens 

schooljaar 

Vrouw -1,903 *** 1,499 * 2,827 *** 

Afkomst (ref: Belg)       

Turks of Marokkaans -1,561  2,238  -1,282  

Andere afkomst 1,192  2,370 ** 0,538  

Leeftijd 1,421 *** 0,999 ** 0,154  

Provincie (ref: Vlaams-Brabant)       

Antwerpen 0,068  2,104  1,202  

Limburg 8,482 *** 9,816 *** -0,243  

Oost-Vlaanderen -1,012  1,046  0,194  

West-Vlaanderen 1,993  3,626 *** 2,996 *** 

Beroep vader (ref: Professional)       

Administratief 0,278  0,755  0,026  

Commercieel 2,378  1,247  1,631  

Dienstverlenend 0,515  2,908  -1,727  

(Semi-)geschoolde arbeider 2,614 ** 1,349  0,111  

Ongeschoolde arbeider 1,262  3,157 * -0,191  

Landbouwarbeider 10,079 *** 3,687  2,114  

Onbekend 2,921 ** 3,448 ** -0,159  

Statuut vader (ref: werkn. privé)       

Werknemer publiek 1,198  0,094  1,549 * 

Zelfstandige 0,978  2,507 ** 1,128  

Onbekend -0,062  -0,105  0,417  

Studiejaar (Ref: derde)       

Vierde 3,087 ** 1,750  1,670  

Vijfde 13,788 *** 7,985 *** 1,446  

Zesde 18,557 *** 11,662 *** 0,565  

Onderwijstype (Ref: ASO)       

TSO 4,030 *** 5,952 *** -0,105  

BSO 8,377 *** 7,110 *** -1,103  

Eindresultaat vorig schooljaar 0,021  1,018 ** 0,187  

Intercept -41,663 *** -52,532 *** -19,275 *** 

Rho21 0,387  *** 

Rho31 0,135  *** 

Rho32 0,159  *** 

Chi² 792,2  *** 

N 3110 

*: p < 0,10; **: p < 0,05; ***: p < 0,01. 
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Tabel 11: Vaakst voorkomende functies naar geslacht en type job (top 10) 

Omschrijving (niveau job) 

Aandeel 

Werken-

den 

Vakantie 

jobs 

Regel-

matige 

jobs 

Onregel-

matige 

jobs 

Mannen en vrouwen     

Kinderoppas, klassenassistent (2) 20,4% 8,1% 4,8% 56,7% 

Werkster, schoonmaker interieur gebouw, voertuig (1) 8,7% 7,3% 6,4% 4,0% 

Barkeeper, medewerker bediening/uitgifte horeca (2) 7,2% 7,4% 11,1% 2,7% 

Assistent cafetaria, restaurant (schoonmaken en bedienen) (1) 6,7% 5,8% 6,8% 5,2% 

Caissière detailhandel (2) 4,9% 4,6% 7,2% 0,7% 

Vakkenvuller (2) 4,5% 5,1% 4,6% 1,2% 

Magazijnmedewerker (elementair) (1) 4,5% 5,4% 1,6% 0,6% 

Verkoopmedewerker levensmiddelen (geen vlees, vis, lager) (2) 3,4% 2,6% 7,5% 0,2% 

Recreatiebegeleider (3) 3,0% 3,9% 0,8% 0,1% 

Keukenmedewerker (2) 2,9% 2,6% 4,0% 1,1% 

Totaal aandeel top 10 jobs  53,0% 61,1% 79,1% 

Mannen     

Werkster, schoonmaker interieur gebouw, voertuig (1) 8,2% 6,1% 7,3% 4,7% 

Magazijnmedewerker (elementair) (1) 7,4% 8,9% 2,3% 0,9% 

Kinderoppas, klassenassistent (2) 7,0% 1,8% 1,3% 27,0% 

Assistent cafetaria, restaurant (schoonmaken en bedienen) (1) 6,7% 5,7% 7,5% 7,3% 

Barkeeper, medewerker bediening/uitgifte horeca (2) 5,4% 5,4% 8,6% 3,6% 

Vakkenvuller (2) 5,3% 5,9% 6,7% 2,1% 

Assistent-hovenier (1) 3,2% 1,9% 1,1% 7,7% 

Klusjesman (2) 2,6% 2,7% 1,7% 1,6% 

agrarisch seizoenskracht groente, fruit, bloemen en planten (1) 2,6% 3,0% 0,8% 0,7% 

Verpakkingsmedewerker lopende band (1) 2,6% 3,2% 0,0% 0,6% 

Totaal aandeel top 10 jobs  47,0% 51,4% 67,9% 

Vrouwen     

Kinderoppas, klassenassistent (2) 33,0% 13,9% 7,5% 72,8% 

Werkster, schoonmaker interieur gebouw, voertuig (1) 9,2% 8,6% 5,0% 4,0% 

Barkeeper, medewerker bediening/uitgifte horeca (2) 8,6% 8,9% 14,3% 2,5% 

Caissière detailhandel (2) 7,3% 6,7% 11,6% 0,7% 

Assistent cafetaria, restaurant (schoonmaken en bedienen) (1) 6,5% 5,8% 7,1% 4,3% 

Verkoopmedewerker kleding, textiel, fournituren, … (lager) (2) 4,6% 5,2% 5,6% 0,8% 

Verkoopmedewerker levensmiddelen (geen vlees, vis, lager) (2) 4,7% 3,5% 9,8% 0,4% 

Recreatiebegeleider (3) 4,2% 5,6% 0,6% 0,0% 

Vakkenvuller (2) 3,5% 4,0% 2,4% 0,8% 

Sport-, fitness-, zweminstructeur (lager) (2) 3,1% 2,9% 5,8% 0,4% 

Totaal aandeel top 10 jobs  65,3% 74,8% 88,9% 
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Tabel 12: Hoofdrichting en niveau jobs ((ordered) probit) 

 
Maximale 

niveau job 

Onderwijs, 

communicatie, 

cultuur (0 & 1) 

Commercieel, 

administratie, 

juridisch (2 & 3) 

Techniek, 

wiskunde         (4 

& 5) 

Agrarisch en 

milieu (6)  

Verzorging, soc. 

dienstverlening, 

gez. zorg (7 & 8) 

Horeca, toerisme, 

recreatie, 

transport,... (9) 

Vrouw 0,373 *** -0,028  0,455 *** -0,823 *** -0,435 *** 1,155 *** -0,177 *** 

Afkomst (ref: Belg)               

Turks of Marokkaans -0,296 ** -0,005  0,157  0,016  0,126  -0,694 *** 0,350 ** 

Andere afkomst -0,069  -0,170  0,067  0,005  -0,011  -0,170 ** 0,134 * 

Leeftijd -0,014  -0,014    0,008  -0,046  -0,106 ** 0,119 *** 

Provincie (ref: Vlaams-Brabant)               

Antwerpen 0,109  0,281 * -0,046  -0,089  0,105  0,320 *** -0,102  

Limburg 0,124  0,662 ** 0,027  0,475 ** 0,582 *** -0,353 ** -0,207  

Oost-Vlaanderen 0,002  -0,150  0,011  0,138  -0,042  0,315 *** -0,130  

West-Vlaanderen 0,083  0,012  -0,280 *** 0,193 * 0,150  0,188  -0,064  

Beroep vader (ref: Professional)               

Administratief -0,032  -0,351 * 0,177  0,197  -0,308 ** 0,054  -0,020  

Commercieel -0,179  -0,225  0,403 *** 0,103  -0,221  -0,004  -0,216 * 

Dienstverlenend -0,039  -0,206  0,013  0,169  -0,222  -0,280  0,221 * 

(Semi-)geschoolde arbeider -0,129  -0,329 ** 0,100  0,338 *** -0,167  -0,115  -0,074  

Ongeschoolde arbeider -0,186  -0,213  0,253 * 0,363 ** -0,081  -0,471 ** 0,082  

Landbouwarbeider -0,261  -0,468  0,067  0,165  0,665 *** -0,266  -0,481 ** 

Onbekend -0,103  -0,421 ** 0,156  0,264 * -0,105  -0,057  -0,031  

Statuut vader (ref: werkn, privé)               

Werknemer publiek 0,114  0,204  -0,057  -0,062  0,086  0,115  -0,085  

Zelfstandige 0,049  0,192  0,066  0,139  -0,130  -0,147  -0,067  

Onbekend 0,059  0,213  -0,084  -0,005  -0,155  0,027  0,038  

Studiejaar (Ref: derde)               

Vierde 0,097  0,379  0,227  -0,040  -0,118  -0,066  0,152  

Vijfde 0,157  0,799 ** 0,581 *** 0,351 * -0,102  -0,669 *** 0,290 * 

Zesde 0,156  1,010 *** 0,644 *** 0,451 ** -0,076  -0,716 *** 0,164  

Onderwijstype (Ref: ASO)               

TSO -0,008  -0,199  0,178 * -0,046  0,147  -0,240 ** 0,162 * 

BSO 0,103  -0,292 * 0,088  0,366 *** 0,157  -0,090  -0,099  

Eindresultaat vorig schooljaar 0,058 ** 0,068  -0,064 * 0,029  0,017  0,040  -0,023  

Intercept   -2,271  -1,782 *** -1,701 *** -0,030  0,738  -2,424 *** 

LR Chi² 74,58 *** 40,61 ** 146,83 *** 281,46 *** 151,31 *** 494,28 *** 115,14 *** 

N 2264 2163 2181 2176 2184 2178 2201 
*: p < 0,10; **: p < 0,05; ***: p < 0,01. 
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