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De Vlaamse Vereniging van Studenten peilde bij de Vlaamse studenten in februari en maart 2016 naar
hun studentenarbeid in 2015. Met deze vragenlijst wil VVS een informatieve bijdrage leveren aan de
beleidsdiscussie over studentenovereenkomsten op basis van een staal Vlaamse studenten. Enkele
hoofdconclusies hiervan zijn de volgende:
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602 Respondenten.
In deze steekproef werkte 91% van de studenten in 2015, waarvan 29% in horeca/ontspanning
en 24% in handel.
Een groot deel (samen meer dan 50%) van wie niet werkte in 2015 gaf aan dat ze geen tijd
hadden om te werken, vaak door de combinatie met de studies.
Van de studenten werkte 43,4% (hoofdzakelijk) tijdens het academiejaar. Het percentage
studenten die (hoofdzakelijk) in de zomermaanden werkten, ligt iets lager met 42,9%.
Gemiddeld aantal totaal gewerkte dagen: 36,6.
Gemiddeld aantal wettelijk gewerkte dagen: 34,0.
19% van de studenten gaf aan dat gewerkte uren van verschillende dagen gecombineerd
werden en als één dag werden aangegeven. 36% van deze groep zei bovendien dat dit
regelmatig gebeurde.
13% geeft aan wettelijk exact 50 dagen te werken, 9% geeft aan dit aantal dagen te
overschrijden.
De meerderheid van de studenten in deze steekproef die werkten in 2015 gaf aan een onthaal
gekregen te hebben (61%). 33% gaf aan dat dit niet zo was.
17% van de studenten geeft dit onthaal een score van 5/5, 46% van 4/5, 30% van 3/5 en 7%
quoteert het met 2 of minder op 5.
De meeste studenten in deze steekproef die in 2015 gewerkt hebben, kenden de website
Student@work (85%).
10% geeft deze website een score van 5/5, 42% van 4/5, 31% van 3/5, 20% van 2 of minder op
5 en 3% antwoordde anders (zij kenden de website wel maar hadden hem nog niet bezocht).
Daarnaast pleitten de studenten vooral voor een eenvoudigere inlogprocedure en meer
overzichtelijkheid, liefst in de vorm van een (semi-)automatische individuele informatieschets.

