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Het is dus handig als je tijdens je studie
nadenkt over de baan die je later wilt.
Bijvoorbeeld bij het kiezen van een
specialisatie of de invulling van de vrije
keuzeruimte met een stage, minor of een
buitenlandverblijf. De studiecoördinator
van je opleiding en de Studenten Loopbaan
Service kunnen je hierbij helpen.

Waar kun je aan de slag?
Met Japanstudies ben je voor verschillende
werkgevers aantrekkelijk. Dit komt door de
kennis van een groot land en de academische
vaardigheden die je hebt opgedaan. Je
kunt bijvoorbeeld aan de slag als software
ontwikkelaar, sales representative, marketing
trainee, projectmanager of account executive.
Organisaties waar studenten Japanstudies
werken zijn:
 TOPdesk
 Asahi Intecc Co,.Ltd.
 Crestec Europe B.V.
 FleuraMetz

Onderzoek naar kansen op de
arbeidsmarkt
De Studenten Loopbaan Service doet
regelmatig onderzoek naar de mogelijkheden
van studenten op de arbeidsmarkt. In 2012
is onderzoek gedaan naar afgestudeerden in
de crisisjaren 2008 tot en met 2011. In die
periode vond 71% van de ondervraagden
binnen 2 maanden een baan. Meer dan drie
kwart van hen vond toen d de crisisjaren
2008 tot en met 2011. In die de crisisjaren
2008 tot en met 2011. In die irect een baan op
hbo- of universitair niveau. Of het nu in het
bedrijfsleven, de non-profit of het onderwijs
is. De arbeidsmarkt verandert voortdurend,
maar de onderzoeken van de afgelopen jaren
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laten duidelijk zien dat relevante werkervaring
opdoen tijdens de studie het sollicitatieproces
versnelt. Dit kan via een stage, bijbaan of
buitenlandverblijf.

werkgevers vragen, zelfs van starters op de
arbeidsmarkt. Door een stage werk je al op het
niveau van je opleiding.

Stage = eerste stap richting werk

Afhankelijk van je studie, je specialisatie en
jouw voorkeur zijn er verschillende stages
mogelijk. Sommige stages sluiten direct aan
op het vakgebied van je studie, andere stages
doen vooral een beroep op je communicatieve
en/of analytische vaardigheden. Denk aan
stages in de journalistiek, de uitgeverij, het
onderwijs, in de voorlichting en pr, in het
bedrijfsleven of bij de overheid. Het is ook
mogelijk om in het buitenland stage te lopen.

Elke studie heeft een keuzeruimte, waarin
studenten zelf kunnen kiezen wat ze doen. Ze
volgen een minor, verschillende keuzevakken,
gaan naar het buitenland of lopen stage. Een
stage is ideaal om te ontdekken wat je wel en
niet interessant vindt. Zo kun je nagaan of
datgene wat je leuk lijkt wel echt bij je past.
Denk aan de sector waar je in kunt werken,
het soort werk of de rol die je uitoefent.
Handig om tijdens je studie te ontdekken,
want dat geeft richting aan je verdere
(studie)loopbaan. In een stage doe je ook
werkervaring, extra vaardigheden en handige
netwerkcontacten op. En dat is precies wat
werkgevers vragen, zelfs van starters op de
arbeidsmarkt. Door een stage werk je al op het
niveau van je opleiding.

Wat voor stages zijn er?

Stage = eerste stap richting werk

Diana Kuijpers
Nels werkt drie dagen in de
week als redacteur bij het
Christelijk Weekblad en één dag

Wat voor stages zijn er?

in de week als communicatiemedewerker

Afhankelijk van je studie, je specialisatie en
jouw voorkeur zijn er verschillende stages
mogelijk. Sommige stages sluiten direct aan
op het vakgebied van je studie, andere stages
doen vooral een beroep op je communicatieve
en/of analytische vaardigheden. Denk aan
stages in de journalistiek, de uitgeverij, het
onderwijs, in de voorlichting en pr, in het
bedrijfsleven of bij de overheid. Het is ook
mogelijk om in het buitenland stage te lopen.

bij het Leids Universiteits Fonds. ‘Bij het
Christelijk Weekblad is mijn functie heerlijk
veelzijdig: ik schrijf en redigeer stukken,
ga op zoek naar beeldmateriaal en denk
leuke is dat het Christelijk Weekblad veel
ruimte heeft voor achtergrondverhalen,
bijvoorbeeld over psychologie, kunst en
levensbeschouwelijke onderwerpen.’

Stage = eerste stap richting werk
Elke studie heeft een keuzeruimte, waarin
studenten zelf kunnen kiezen wat ze doen. Ze
volgen een minor, verschillende keuzevakken,
gaan naar het buitenland of lopen stage. Een
stage is ideaal om te ontdekken wat je wel en
niet interessant vindt. Zo kun je nagaan of
datgene wat je leuk lijkt wel echt bij je past.
Denk aan de sector waar je in kunt werken,
het soort werk of de rol die je uitoefent.
Handig om tijdens je studie te ontdekken,
want dat geeft richting aan je verdere
(studie)loopbaan. In een stage doe je ook
werkervaring, extra vaardigheden en handige
netwerkcontacten op. En dat is precies wat

Kader kopje / korte
omschrijving
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datgene wat je leuk lijkt wel echt bij je past.
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het soort werk of de rol die je uitoefent.
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(studie)loopbaan. In een stage doe je ook
werkervaring, extra vaardigheden en handige
netwerkcontacten op. En dat is precies wat
werkgevers vragen, zelfs van starters op de
arbeidsmarkt. Door een stage werk je al op
het niveau van je opleiding.
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Afhankelijk van je studie, je specialisatie en
jouw voorkeur zijn er verschillende stages
mogelijk. Sommige stages sluiten direct aan
op het vakgebied van je studie, andere stages
doen vooral een beroep op je communicatieve
en/of analytische vaardigheden. Denk aan
stages in de journalistiek, de uitgeverij, het
onderwijs, in de voorlichting en pr, in het
bedrijfsleven of bij de overheid. Het is ook
mogelijk om in het buitenland stage te lopen.

Meer weten?
Als je twijfelt of jouw studiekeuze wel genoeg
perspectief biedt, kun je altijd contact

opnemen met de opleiding. Online vind je
ook veel informatie. Tijdens je studie (en tot
een halfjaar daarna voor loopbaanadvies) kun
je terecht bij de Studenten Loopbaan Service.
Voor het regelen van een stage, oriënteren
op werk, voor sollicitatieworkshops, een
loopbaantest of werkgeverscontacten.

Stage = eerste stap richting werk
Elke studie heeft een keuzeruimte, waarin
studenten zelf kunnen kiezen wat ze doen. Ze
volgen een minor, verschillende keuzevakken,
gaan naar het buitenland of lopen stage. Een
stage is ideaal om te ontdekken wat je wel en
niet interessant vindt. Zo kun je nagaan of
datgene wat je leuk lijkt wel echt bij je past.
Denk aan de sector waar je in kunt werken,
het soort werk of de rol die je uitoefent.
Handig om tijdens je studie te ontdekken,
want dat geeft richting aan je verdere
(studie)loopbaan. In een stage doe je ook
werkervaring, extra vaardigheden en handige
netwerkcontacten op. En dat is precies wat
werkgevers vragen, zelfs van starters op de
arbeidsmarkt. Door een stage werk je al op het
niveau van je opleiding.

representative bij Asahi Intecc.
‘Japans leren was niet makkelijk. Ik
begon de taal pas echt onder de knie
te krijgen toen ik in het tweede jaar
meedeed aan een taalprogramma
aan de universiteit in Nagasaki.
Na mijn master vond ik een baan
bij Asahi Intecc, een Japanse
onderneming die producten maakt
voor interventionele cardiologie.
Mijn kennis van het Japans komt
goed van pas binnen dit bedrijf en
ik mag veel reizen, presentaties
houden en trainingen geven. Precies
wat ik leuk vind.’

Wat voor stages zijn er?
Afhankelijk van je studie, je specialisatie en
jouw voorkeur zijn er verschillende stages
mogelijk. Sommige stages sluiten direct aan
op het vakgebied van je studie, andere stages
doen vooral een beroep op je communicatieve
en/of analytische vaardigheden.

Kijk voor meer informatie op

studereninleiden.nl/japanstudies
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