Coronacrisis: ongelijkheid
tussen jongeren op de
arbeidsmarkt neemt toe
Gedurende de eerste maanden van de
coronacrisis is de kansenongelijkheid tussen
groepen jongeren bij de overgang van
onderwijs naar arbeidsmarkt verder
toegenomen. Vooral jongeren zonder
startkwalificatie, uitvallers uit het hoger
onderwijs en mbo-bol-afgestudeerden hebben
sinds de coronacrisis minder vaak een baan.
Deze jongeren hadden ook voorafgaand aan
de coronacrisis al relatief weinig kans op werk.
Ook opleidingen met structureel weinig
arbeidsmarktperspectief en afgestudeerden in
coronagevoelige sectoren worden relatief hard
geraakt. Tot slot neemt de achterstand in
baankansen van jongeren met een
niet-westerse migratieachtergrond verder toe.
Dat blijkt uit onderzoek op basis van de meest
recente administratieve gegevens van het CBS,
uitgevoerd door SEO Economisch Onderzoek
en het Verwey-Jonker Instituut. Het onderzoek
richt zich op de baankansen in juni 2020
(tijdens de coronacrisis) van jongeren die in
2018-2019 de arbeidsmarkt instroomden. Deze
jongeren worden vergeleken met jongeren die
in 2017-2018 de arbeidsmarkt instroomden,
voorafgaand aan de coronacrisis. De baankans
is gemeten als het aandeel jongeren met een
baan als werknemer van minimaal drie dagen
per week.
Voor het achtergronddocument met
uitgebreide resultaten en onderzoeksverantwoording, zie www.seo.nl.

10.000 MINDER BANEN VOOR JONGEREN DIE
RECENT DE ARBEIDSMARKT HEBBEN BETREDEN
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BAANKANSEN VAN OPLEIDINGEN MET WEINIG ARBEIDSMARKTPERSPECTIEF DALEN HARDER
BEDUIDEND MINDER BANEN VOOR AFGESTUDEERDEN IN CORONAGEVOELIGE SECTOREN
Voor de jongeren die mbo-bol-opleidingen met weinig arbeidsmarktperspectief hebben afgerond,
verslechteren de baankansen nog verder.
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Afgestudeerden van opleidingen die al een lagere
baankans hadden, zien hun baankansen nog
verder verkleinen.
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Dit is de eerste monitor over de baankansen van jongeren tijdens de
coronacrisis. De tweede volgt in het voorjaar van 2021. Daarin staan
jongeren die tijdens de coronacrisis de arbeidsmarkt instroomden
(cohort 2019-2020) en de situatie tijdens de ‘tweede golf’ centraal.
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Dit onderzoek is mogelijk gemaakt met
subsidie van:

ONGELIJKHEID IN BAANKANSEN TUSSEN OPLEIDINGSNIVEAUS NEEMT TOE
Vooral jongeren zonder startkwalificatie, uitvallers uit het hoger onderwijs en mbo-bolafgestudeerden hebben sinds de coronacrisis minder vaak werk.

In de eerste maanden van de coronacrisis daalt het aantal
jongeren met een baan van minimaal drie dagen per week.
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GROTERE ACHTERSTAND BIJ JONGEREN MET
EEN NIET-WESTERSE MIGRATIEACHTERGROND
Baankansen van jongeren met een niet-westerse
migratieachtergrond dalen harder: zij hebben vaker een
laag opleidingsniveau én hebben ten opzichte van
jongeren met een Nederlandse achtergrond van hetzelfde
opleidingsniveau steeds minder kans op werk.
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