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Van studie naar 
arbeidsmarkt
 
Tijdens je studie wordt regelmatig aandacht 
besteed aan de voorbereiding op de 
arbeidsmarkt. Je leert naast vakspecifieke 
kennis ook academische en andere 
vaardigheden en je kunt praktijkervaring 
opdoen, door o.a. stages en (onderzoeks)
projecten. Verder kun je je oriënteren door 
middel van carrière evenementen, workshops 
en inspirende gastsprekers uit het werkveld.    

Werk aan je persoonlijke ontwikkeling en 
begin op tijd met het opbouwen van je cv!

BOUW JE CV OP!  
ONZE TIPS: 

BACHELOR 1:
ZZ Word lid studie-/studentenvereniging 
ZZ Volg een honours programma
ZZ Bijbaan / vrijwilligerswerk

BACHELOR 2:
ZZ Kies keuzevakken 
ZZ Ontwikkel je work & life skills 
ZZ Word bestuurlijk actief
ZZ Zoek een bijbaan / doe vrijwilligerswerk 
ZZ Oriënteer je op een stage 
ZZ Oriënteer je op een studie in het buitenland
ZZ Leer solliciteren

BACHELOR 3:
ZZ Weet wat je te bieden hebt: Persoonlijk profiel
ZZ Kies je master
ZZ Bezoek banenmarkten en congressen
ZZ Begin met netwerken
ZZ Bezoek bedrijven en organisaties
ZZ Ontwikkel je work & life skills
ZZ Zoek een bijbaan / doe vrijwilligerswerk 
ZZ Loop stage
ZZ Volg een studieonderdeel  in het buitenland 
ZZ Start je eigen bedrijf
ZZ Leer solliciteren

MASTER:
ZZ Weet wat je te bieden hebt: Persoonlijk profiel
ZZ Volg het Leiden Leadership programma
ZZ Bezoek banenmarkten en congressen
ZZ Ga actief netwerken
ZZ Bezoek bedrijven
ZZ Ontwikkel je work & life skills 
ZZ Zoek een bijbaan / doe vrijwilligerswerk
ZZ Loop stage
ZZ Start je eigen bedrijf
ZZ Leer solliciteren 

Bij ons leer je de wereld kennen



Universiteit Leiden

Hoe kan de Universiteit  
Leiden je ondersteunen?

CAREER SERVICE
De Career Service van jouw faculteit helpt je met 
vragen met betrekking tot voorbereiding op de 
arbeidsmarkt. 
ZZ Loopbaanadvies: Wat wil ik na mijn studie? Wat 

past bij mij? Wat kan ik nu al doen? Hoe kom ik 
daar? Hoe vul ik een tussenjaar in? 

ZZ Stage advies: Waar vind ik een stage? Hoe regel 
ik een stage? 

ZZ Studiekeuze/masterkeuze-advies: Volg ik de 
juiste studie? Welke master wil ik doen? 

ZZ Workshops & Events: Wat zijn de baan- 
mogelijkheden en hoe leer ik solliciteren?

ZZ Loopbaantests
ZZ Stages en vacatures
ZZ CV- en LinkedIn-check

MENTORNETWERK 
UNIVERSITEIT LEIDEN
Het Mentornetwerk is een online portal waarmee je 
in contact kunt komen met afgestudeerden van de 
Universiteit Leiden. Deze oud-studenten helpen je 
graag met het beantwoorden van jouw vragen over 
het werkveld van je studie.
 universiteitleiden.nl/mentornetwerk

STUDIEVERENIGING
De meeste studieverenigingen organiseren 
activiteiten in het werkveld van jouw studie. 
Denk bijvoorbeeld aan arbeidsmarktcongressen, 
bedrijvenborrels, excursies naar organisaties en 
speeddate sessies met werkgevers.

WAAR KOMEN 
AFGESTUDEERDEN TERECHT? 
Je vindt informatie over mogelijkheden met je 
opleiding op:
  careerzone.universiteitleiden.nl
  universiteitleiden.nl/onderwijs/bachelors
  universiteitleiden.nl/onderwijs/masters
  linkedin.com/school/leiden-university/people

Bij ons leer je de wereld kennen

LU CAREER ZONE
Online career portal voor een goede 

voorbereiding op de arbeidsmarkt. O.a.:
ZZ Ken jezelf (tests, zelfanalyse)
ZZ Verken de arbeidsmarkt (functies en 

branches)
ZZ Ontwikkel je vaardigheden (solliciteren, 

work & life skills)
ZZ Vind vacatures (Job Portal)
ZZ Career Route Planner

Kijk op de website van de Career Service van 
jouw faculteit voor welke faciliteiten je precies 
terecht kunt. 
 careerzone.universiteitleiden.nl/career-services

 careerzone.universiteitleiden.nl


