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S T U D E N T E N A R B E I D

Zes op de tien 
scholieren klussen bij
Een meerderheid van de Vlaamse scholieren tussen veertien en 
achttien jaar hebben een studentenjob. Dat blijkt uit een studie 
van de Hogeschool-Universiteit Brussel bij 4018 scholieren uit de 
tweede en derde graad aso, bso en tso in het schooljaar 2010-
2011. Ongeveer de helft van de jongeren doet een vakantiejob, 
ongeveer een derde klust bij tijdens het schooljaar. 

Jongeren uit bso doen het vaakst studentenjobs, die in aso het 
minst. Leerlingen met betere studieresultaten klussen ook meer 
bij. Bso-leerlingen werken  vaker en intensiever in jobs die aan-
sluiten bij hun studieopleiding. Evenveel jongens als meisjes 
hebben een studentenjob. Wel hebben jongens vaker een va-
kantiejob, terwijl meisjes vaker werken tijdens het schooljaar, 
dikwijls in onregelmatige baantjes. De belangrijkste sectoren 
waarin jongeren werken zijn horeca, detailhandel en huishou-
delijk werk. Jongens voeren meer verschillende soorten jobs uit 
dan meisjes. 

Opvallend: adolescenten van Turkse en Marokkaanse afkomst 
hebben minder bijbaantjes. Die jobs zijn ook dikwijls van een 
lager niveau. Ook jongeren met minder goeie studieresultaten 
doen minder studentenjobs en komen vaker terecht in jobs 
van een lager niveau. Daarnaast valt op dat jongeren vaak jobs 
uitoefenen in de lijn van de functie van hun ouders. Dat heeft 
mogelijk tot gevolg dat jongeren in dezelfde sociale klasse als 
hun ouders blijven.

Klassenieuws

 › roadiEs: ElKE wEEK andEr wErK 
Vanaf 1 augustus 2013 werft Klasse voor het project 
‘Roadies’ twee schoolverlaters aan om een schooljaar 
lang kennis te maken met de meest uiteenlopende 
professionele omgevingen. De ene week staan ze zelf 
voor de klas als leraar, de andere week proeven ze van 
een job bij een toppatissier. Zo kunnen leerlingen uit 
het secundair én hun ouders een jaar lang meeleven 
met de uitdagingen én de knopen van hun studie- en 
beroepskeuze. Geïnteresseerde laatstejaars secundair 
kunnen zich nog tot 28 maart 2013 inschrijven op roa-
dies.be. Roadies wordt gesteund door ESF (European 
Social Fund).

 › KlascEmEnt samEn mEt KlassE En canon 
KlasCement, de educatieve portaalsite voor en door 
leraren, maakt voortaan deel uit van het Agentschap 
voor Onderwijscommunicatie binnen het Vlaams Minis-
terie van Onderwijs en Vorming, waartoe ook Klasse en 
CANON Cultuurcel behoren. Die integratie helpt leraren 
en scholen om nog vlotter kennis en informatie uit te 
wisselen. Zo zal KlasCement vanaf volgend schooljaar 
extra aandacht besteden aan het beroepsonderwijs 
en mediawijsheid. Het Agentschap werkt ook aan 
een akkoord met de VRT om een groot stuk van het 
digitale VRT-archief ter beschikking te stellen van het 
onderwijs.

 
 › ‘rUis’ sEnsiBilisEErt rond GEhoorschadE 

Ruim zeven op de tien jongeren zijn zich bewust van de 
gevaren van lawaai zoals te luide muziek. Toch doen ze 
niets om gehoorschade te voorkomen. Daarom krijgen 
achthonderd Vlaamse scholen deze maand via Maks!, 
het blad van Klasse voor de tweede en derde graad 
secundair, twee gratis exemplaren van de kortfi lm 
‘Ruis’. Deze fi lm helpt leraren om het probleem van 
gehoorschade in de klas te bespreken. Bijkomende 
informatie en educatief materiaal vind je op helpze-
nietnaardetuut.be. Extra exemplaren van de dvd bestel 
je ook via deze site.
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