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Jongerentraject
Jaarlijks brengt de VDAB cijfers van
schoolverlaters die na exact een jaar nog
geen werk hebben. De interpretatie van
deze cijfers vraagt enige voorzichtigheid.
Opleidingen met een klein aantal
studenten, kennen verhoudingsgewijs
sterkere procentuele schommelingen.
Wat kunnen we dan besluiten voor het
academiejaar 2012-2013:
• exact één jaar na het schoolverlaten is
10% van de afgestudeerden werkzoekend. Concreet betekent dit dat vier
van de 39 afgestudeerden geen werk
heeft.
• De opleiding verpleegkunde scoort met
een restpercentage van 1,1% zeer goed.
• In het studiegebied sociaal agogisch
werk scoort orthopedagogie het best
(6%).
Uit het alumnionderzoek onder Gezinswetenschappers die het jongerentraject
voltooid hebben in 2013 en 2014 (n=13
deelnemers) blijkt dat acht afgestudeerden binnen het jaar werk hadden
gevonden, waarvan vijf zelfs binnen de
maand. De overige vijf afgestudeerden
kozen ervoor om verder te studeren.
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Volwassenentraject
In het alumnionderzoek onder
afgestudeerde volwassenen van 2012,
2013 of 2014 focussen we op degenen
die op zoek waren naar werk of die zich
professioneel wilden heroriënteren (n=110).

Privé-sector

We stellen vast dat de opleiding
Gezinswetenschappen een deuropener is
op de arbeidsmarkt. Dit komt het sterkst
tot uiting bij Gezinswetenschappers die
van werk willen veranderen. Zo zien we
dat voor de opleiding 40% van de alumni
in de privésector werkte, terwijl dit na de
opleiding slechts 11% is. Het aandeel dat
in de sociale sector werkt is meer dan
verdubbeld.
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Naast heroriëntatie is ook promotie
een haalbaar doel met het diploma
Gezinswetenschappen. We zien dat
het aantal studenten dat een kader- of
middenkaderfunctie invulde voor de
opleiding 4% bedroeg en na de opleiding 20%. Het aantal studenten met een
administratieve functie nam af van 24 naar
15% en het aantal dat handenarbeid verrichtte, daalde van 17 naar 4%.

werkt. Negen alumni geven ook aan dat
de opleiding onvoldoende gekend is of
dat het diploma niet in aanmerking komt
voor de job waarvoor men solliciteerde.
Andere verklaringen die de werkloze
afgestudeerden geven zijn: te weinig jobs
(volgens zes respondenten), te weinig
werkervaring (volgens drie respondenten)
en onvoldoende gezocht (volgens twee
respondenten).

Verder zien we dat Gezinswetenschappen ook een positief effect heeft op
de arbeidstevredenheid. Waar voor de
opleiding 23% zeer tevreden was met hun
job, is dit bij de afgestudeerden 62%.
Ten slotte blijkt uit onderzoek van de
alumni wel dat de groep studenten
die werkloos waren tijdens hun studie,
een niet zo vlotte doorstroom naar de
arbeidsmarkt kennen. Van de 18 alumni
die werkloos waren tijdens hun studie
hebben slechts drie werk gevonden na
het voltooien van de opleiding. Hoe komt
dat? Negen van de vijftien werkloze alumni
denken dat hun leeftijd in hun nadeel
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Besluit
Deze resultaten sluiten aan op de
bevindingen uit onze werkveldbevraging.
Daaruit blijkt dat 22 van 23 bevraagde
werkplekken zouden overwegen om een
Gezinswetenschapper aan te werven.
We mogen dus besluiten dat Gezinswetenschappen zeker kan concurreren op de
arbeidsmarkt met andere opleidingen
binnen hetzelfde studiegebied, en
dat ook voor volwassen studenten
Gezinswetenschappen een manier is om
dichter bij je droomjob te komen.
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