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Corona deed studenten meer werken in 2021
Meer studenten, meer uren en meer jobs: de studentenarbeid brak opnieuw records in 2021. Dat blijkt
uit cijfers van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid.

Meer uren per student
Nooit waren er meer jobstudenten aan de slag dan in 2021. In totaal vonden 565.248 jongeren hun weg
naar een studentenjob. Dat is een lichte stijging (+1%) ten opzichte van 2019, het laatste jaar voor
corona. (In het eerste coronajaar, 2020, was het aantal jobstudenten nog met 11% teruggevallen).
Opvallend is dat studenten steeds meer uren werken. Ten opzichte van 2019 nam het aantal gewerkte
uren per student met 12% toe. Een student werkte in 2021 gemiddeld 207 uur per jaar.
Het uurloon nam ook toe in vergelijking met de periode voor de crisis (+4,5%), tot gemiddeld 12,8 euro
per uur.

Onbeperkt aantal uren door corona
Door de coronamaatregelen was de vraag naar jobstudenten in sommige sectoren nog beperkt in 2021.
De sector ‘Kunst, amusement en recreatie’, waar veel festivals en andere evenementen in zitten, herstelde
zich weliswaar ten opzichte van 2020, maar het aantal jobs bleef toch nog 4% achter bij 2019.
Veel andere sectoren hadden juist wél behoefte aan extra handen – bijvoorbeeld door de
gezondheidsmaatregelen of doordat het vaste personeel niet meer beschikbaar was. In de landbouw lag
het aantal studentenjobs 22% hoger dan voor de coronacrisis, in de gezondheidszorg 20% en in de handel
4%.
Jongeren stonden bovendien klaar om meer te werken, omdat vakantieplannen wegvielen (reizen was
moeilijker, festivals gingen niet door).
En last but not least: in de zomer van 2021 viel de beperking op het aantal studentenuren weg, zodat
studenten ongelimiteerd konden werken.

Meer informatie
Jaarstatistiek over studentenarbeid
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