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1 Introductie 

1.1 Aanleiding onderzoek 

Dialogic is door human capital coördinatoren van de Nederlandse Topsectoren gevraagd om 

een analyse uit te voeren van de bestaande arbeidsmarktmonitors. Met deze analyse moet 

inzichtelijk worden gemaakt wat er reeds beschikbaar is op het gebied van arbeidsmarktin-

formatie. Op basis van deze analyse wordt vervolgens een aanbeveling gegeven hoe een 

integrale arbeidsmarktmonitor (voor alle sectoren) er uit zou kunnen zien.  

1.2 Afbakening arbeidsmarktmonitors 

In onderstaande overzicht is te zien welke monitors zijn meegenomen in het onderzoek:  

Tabel 1 Afbakening arbeidsmarktmonitors 

Monitors URL Relevante Topsector 

Dashboard chemiesector:  https://www.onderwijsarbeidsmarktche-

mie.nl  

Chemie 

Techniekpact Monitor https://techniekpactmonitor.nl/ Geen 

pr-eDICT https://pr-edict.nl ICT 

Arbeidsmarktmonitor Top-

sector Logistiek 

https://topsectorlogis-

tiek.nl/2019/10/28/arbeidsmarktmonitor-

2019-kans-op-werk-blijft-meestal-goed/ 

Logistiek 

Monitor Creatieve Indu-

strie 

https://mediaperspecti-

ves.nl/app/uploads/2020/01/MCI19_Monit

or_DEF.pdf 

 

Creatieve Industrie 

Dashboard Metalektro:  

 

https://metalektro.incijfers.nl/dashboard HTSM 

Dashboard Gezondheid en 

Zorg:  

 

https://dashboards.cbs.nl/v2/AZWDash-

board/ 

Gezondheid en Zorg 

Informatiedashboard Agra-

rische en groene sector 

https://www.collandarbeidsmarkt.nl/infor-

matiedashboard/ 

Agri & Food / Tuinbouw 

& Uitgangsmaterialen 

Arbeidsmarktdashboards 

UWV:  

 

https://www.werk.nl/arbeidsmarktinfor-

matie/cijfers/arbeidsmarktdashboards/ind

ex.aspx 

Geen 

CBS StatLine https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/ Geen 

Researchcentrum voor On-

derwijs en Arbeidsmarkt 

(ROA) 

https://roa.nl/research/statistics-and-data Geen 

Stichting Beroepsonderwijs 

en Bedrijfsleven (SBB) 

https://www.s-bb.nl/feiten-en-cij-

fers/sectorkamerrapportages 

Geen 

ArbeidsmarktInzicht https://arbeidsmarktinzicht.nl/  Geen 

SkillsInzicht https://skillsinzicht.nl/ Geen 

 

https://www.onderwijsarbeidsmarktchemie.nl/
https://www.onderwijsarbeidsmarktchemie.nl/
https://techniekpactmonitor.nl/
https://pr-edict.nl/
https://topsectorlogistiek.nl/2019/10/28/arbeidsmarktmonitor-2019-kans-op-werk-blijft-meestal-goed/
https://topsectorlogistiek.nl/2019/10/28/arbeidsmarktmonitor-2019-kans-op-werk-blijft-meestal-goed/
https://topsectorlogistiek.nl/2019/10/28/arbeidsmarktmonitor-2019-kans-op-werk-blijft-meestal-goed/
https://mediaperspectives.nl/app/uploads/2020/01/MCI19_Monitor_DEF.pdf
https://mediaperspectives.nl/app/uploads/2020/01/MCI19_Monitor_DEF.pdf
https://mediaperspectives.nl/app/uploads/2020/01/MCI19_Monitor_DEF.pdf
https://metalektro.incijfers.nl/dashboard
https://dashboards.cbs.nl/v2/AZWDashboard/
https://dashboards.cbs.nl/v2/AZWDashboard/
https://www.collandarbeidsmarkt.nl/informatiedashboard/
https://www.collandarbeidsmarkt.nl/informatiedashboard/
https://www.werk.nl/arbeidsmarktinformatie/cijfers/arbeidsmarktdashboards/index.aspx
https://www.werk.nl/arbeidsmarktinformatie/cijfers/arbeidsmarktdashboards/index.aspx
https://www.werk.nl/arbeidsmarktinformatie/cijfers/arbeidsmarktdashboards/index.aspx
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/
https://arbeidsmarktinzicht.nl/
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1.3 Aanpak 

Voor het onderzoek is een kwalitatieve analyse uitgevoerd van de bestaande arbeidsmarkt-

monitors. Daarvoor is door de onderzoekers elk van de hierboven aangegeven 

arbeidsmarktmonitors bekeken. Verder wordt voor de aanbeveling van de integrale arbeids-

marktmonitor gebruik gemaakt van de expertise van de onderzoekers zelf.  
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2 Analyse arbeidsmarktmonitors 

2.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt een analyse gegeven van de beschikbare arbeidsmarktmonitors. Bij 

de analyse wordt gekeken naar de volgende elementen: 

• Indicatoren:  

• Afbakening; 

• Databronnen; 

• Functionaliteiten 

• Overige punten. 

Dit hoofdstuk is een integrale analyse van de individuele arbeidsmarktmonitors. De indivi-

duele analyse van elk van de arbeidsmarktmonitors is terug te vinden in Bijlage 1.  

2.2 Indicatoren 

Voor wat betreft de indicatoren is het eerst belangrijk om stil te staan waar de indicatoren 

precies over gaan. Afgaande op de bestaande monitors zijn drie hoofddomeinen te onder-

scheiden: 

1. Onderwijs; 

2. Arbeidsmarkt; 

3. Aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt; 

Binnen elk van de domeinen komen meerdere indicatoren voor. Bij de indicatoren is er on-

derscheid te maken naar de breedte en diepte van de indicatoren. Bij de breedte gaat het 

erover hoeveel onderwerpen worden behandeld binnen het domein. Binnen het onderwijs 

kan er bijvoorbeeld alleen gekeken worden naar het hoger onderwijs, of juist naar het hele 

onderwijstraject vanaf het voortgezet onderwijs. Bij de diepte gaat het erover hoe specifiek 

de indicatoren zijn. Er kan bijvoorbeeld alleen gekeken worden naar het aantal gediplomeer-

den binnen een bepaalde richting (bijv. techniek) maar ook naar het aantal vrouwelijke 

gediplomeerden binnen de opleiding econometrie aan de Erasmus Universiteit.  

2.2.1 Onderwijs 

Voor het onderwijsdomein geldt dat in de regel bij bijna alle monitors wel wordt ingegaan op 

het aantal (instromende) studenten en het aantal gediplomeerden voor de desbetreffende 

sector. De breedte en diepte van de indicatoren kan daarbij wel sterk verschillen.  

Bij de Techniekpact Monitor valt bijvoorbeeld op dat expliciet het voortgezet onderwijs (vmbo 

en havo/vwo) wordt betrokken in de analyse. Wat daarbij sterk is, is dat er bewust naar de 

doorstroming van het vmbo naar het mbo en van het havo/vwo naar het ho (zowel hbo als 

wo) wordt gekeken. Dit is een logische keuze omdat voor veel mbo- en ho-opleidingen in de 

techniek een specifieke vooropleiding op het voortgezet onderwijs (bijv. een havo/vwo-di-

ploma met N-profiel) vereist is. Indien leerlingen weinig kiezen voor een N-profiel zal de 

instroom in de ho-opleidingen techniek niet snel veranderen. Er is een aantal andere moni-

tors dat eveneens kijkt naar het voortgezet onderwijs, bijv. het aantal leerlingen in het vmbo 

dat het profiel ‘Landbouw’ volgt. Normaal gesproken wordt er alleen informatie getoond over 

het mbo en ho, omdat dit de opleidingen zijn die toeleveren aan de arbeidsmarkt. Verder 

biedt een aantal dashboards inzicht in het aantal voortijdige schoolverlaters. Hierbij gaat het 

dus om studenten die hun opleiding niet succesvol afronden.  
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De diepte van de indicatoren verschilt sterk per monitor. Het CBS rapporteert bijvoorbeeld 

op een heel hoog aggregatieniveau (bijv. alle informatica-opleidingen samen) wat het aantal 

studenten of gediplomeerden is. Bij het dashboard van de chemiesector is te achterhalen 

wat de instroom is op het niveau van een individuele opleiding. Bij pr-eDICT wordt er even-

eens inzicht geboden in de instroom en uitstroom van studenten per individuele opleiding.  

2.2.2 Arbeidsmarkt 

Het arbeidsmarktdomein is vooral een heel gevarieerd en breed domein. Er zijn daarbij heel 

veel indicatoren mogelijk.  

Sector- en beroepskenmerken 

Voor de hand liggende indicatoren zijn gegevens over het aantal banen en aantal bedrijven. 

Dit zegt in eerste instantie iets over hoe de sector ervoor staat. Wat sterk samenhangt met 

het aantal banen is het aantal werknemers en het aantal arbeidsjaren, indicatoren die niet 

per se overeen hoeven te komen met elkaar. Indien het gaat over het aantal banen en aantal 

bedrijven gaat het vaak om een analyse op sectoraal niveau. Het is echter ook een moge-

lijkheid om te kijken naar arbeidsmarktinformatie over het aantal personen in een bepaald 

beroep. Zo wordt op pr-eDICT bijvoorbeeld het aantal ICT’ers in kaart gebracht. Daarbij is 

aangegeven in welke sectoren zij werken en wordt een aantal achtergrondkenmerken ge-

schetst zoals opleidingsniveau, geslacht en leeftijd. Deze laatste achtergrondkenmerken 

worden eveneens in kaart gebracht als het gaat om een analyse op sectoraal niveau. Gere-

lateerd aan het aantal banen/werknemers binnen een sector kan de arbeidsmobiliteit in kaart 

worden gebracht. Dit geeft inzicht hoe de in- en uitstroom binnen de sector is. In sommige 

gevallen wordt daarbij aangegeven of het instroom is vanuit andere sectoren en/of uitstroom 

naar pensioen. Dit biedt dan inzicht in de arbeidsmarktdynamiek in de sector.  

 

Figuur 1 In- en uitstroom groene en agrarische sector. Bron: Colland Arbeidsmarkt1 

Ten aanzien van deze set aan indicatoren biedt de monitor van de agrarische en groene 

sector een vrij gedetailleerd inzicht. In die monitor wordt eveneens informatie gegeven over 

het aantal zelfstandigen in de sector en het aantal werknemers (in de sector) dat via 

 

1 Zie: https://collandarbeidsmarkt.incijfers.nl/dashboard/dashboard/werknemers--arbeidsmobiliteit-/  

https://collandarbeidsmarkt.incijfers.nl/dashboard/dashboard/werknemers--arbeidsmobiliteit-/
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uitzendbureaus of payrolling wordt ingehuurd. Zo kan er een vollediger beeld worden ge-

schetst van de arbeidsmarkt van de sector.  

Vacatures 

Een tweede set aan indicatoren gaat over het aantal vacatures in de sector. Daarbij kan 

onderscheid gemaakt worden tussen het aantal ontstane en openstaande vacatures. Veel 

van de monitors bieden hier inzicht in. De mate van detail wisselt wel sterk per sector. Op 

het chemiedashboard wordt bijvoorbeeld een specifieke uitsplitsing gemaakt naar het aantal 

(en type) technische vacatures binnen de chemiesector. Het UWV rapporteert juist weer 

alleen op beroepsniveaus, waarbij ook nog geldt dat dit op een hoog aggregatieniveau is. Zo 

vallen er maar vier ICT-beroepen onder de beroepsgroep ICT.  

Duurzame inzetbaarheid 

Een derde set aan indicatoren gaat over de duurzame inzetbaarheid van werknemers. Het 

gaat bijvoorbeeld om de aanwezigheid van verschillende leervormen binnen de sector en 

welke belemmeringen er zijn op het gebied van scholing. In andere gevallen wordt juist meer 

gekeken naar het werk zelf. Het gaat dan bijvoorbeeld om de tevredenheid met de arbeids-

omstandigheden, de actuele inzetbaarheid en de leeftijd tot wanneer werknemers willen en 

in staat zijn om door te werken.  

Overige indicatoren 

Bij de monitor Creatieve Industrie is verder aangegeven wat de productiewaarde en produc-

tiegroei van de sector is. Daarbij is een uitsplitsing gemaakt naar diverse deelsectoren. 

Hetzelfde is gedaan voor de toegevoegde waarde van de sector. Als laatste wordt inzicht 

gegeven in het verdienvermogen. Dit is een combinatie van cijfers over het aantal banen, 

vestigingen en de toegevoegde waarde.  

Op het dashboard SkillsInzicht.nl wordt daarnaast informatie gegeven over de gevraagde 

skills in vacatures, maar ook informatie over de gewenste beroepen van werkzoekende (en 

de ervaring die deze personen hebben).   

2.2.3 Aansluiting onderwijs op de arbeidsmarkt 

Voor de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt geldt dat er vaak in kaart gebracht 

wordt waar de mensen die een voor de sector relevante opleiding hebben gevolgd, terecht-

komen op de arbeidsmarkt. Het terechtkomen op de arbeidsmarkt kan vanuit diverse 

perspectieven worden bekeken. Bij de Techniekpact Monitor en pr-eDICT wordt bijvoorbeeld 

gekeken in welke mate technisch- en ICT-gediplomeerden terechtkomen in een technisch of 

ICT-beroep. Bij de andere monitors wordt er juist weer in kaart gebracht in welke sector de 

gediplomeerden terechtkomen. Daarbij geldt dat arbeidsmarktpositie breder inzichtelijk wor-

den gemaakt dan de doorstroming naar een sector of beroep. Zo wordt in sommige monitors 

informatie getoond over de emigratie naar het buitenland en/of de mate waarin gediplo-

meerden na het afronden van hun opleiding terechtkomen in een uitkering.  

2.2.4 Overige 

Een andere indicator die relevant kan zijn, maar niet direct onder een van de vorige domei-

nen te scharen is, is het arbeidsmarktperspectief. Een concreet voorbeeld hiervan is de 

monitor van de Topsector Logistiek. Hierin wordt namelijk een confrontatie gedaan tussen 

de vraag naar een logistiek beroep en het aanbod. Bij het aanbod wordt niet alleen gekeken 

naar het aanbod vanuit onderwijsinstellingen, maar ook naar het aanbod van werkzoeken-

den. Er wordt daarbij niet alleen confrontatie gemaakt van de huidige situatie, maar ook 

voor de toekomst.  
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Figuur 2 Spanningsindicator Topsector Logistiek. Bron: Panteia2 

Hieraan gerelateerd is de spanningsindicator van het UWV. De spanningsindicator gaat over 

de verhouding tussen het geschatte aantal openstaande vacatures en het aantal personen 

dat op hetzelfde moment korter dan 6 maanden WW ontvangt. De analyse wordt gedaan op 

het niveau van een beroep. Een hoge waarde geeft daarbij aan dat er sprake is van krapte 

(veel vacatures ten opzichte van het aantal WW-uitkeringen) terwijl een lage waarde aan-

geeft dat er sprake is van een ruime arbeidsmarkt (weinig vacatures ten opzichte van het 

aantal WW-uitkeringen).  

De dashboards van het Researchcentrum Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) en Stichting 

Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven (SBB) bieden eveneens inzicht in het arbeidsmarktper-

spectief. ROA biedt daarbij inzicht in het toekomstige (2024) arbeidsmarktperspectief van 

alle beroepsgroepen en opleidingen. Het is in dat kader vergelijkbaar met het voorbeeld van 

de Topsector Logistiek, maar dan voor alle sectoren. Een nadeel van het onderzoek van het 

ROA is wel dat het op een hoog aggregatieniveau wordt getoond; de data van de Topsector 

Logistiek is veel specifieker. Het SBB geeft voor alle mbo-opleidingen de kans op werk weer. 

De kans op werk toont de toekomstige kansen voor mbo-studenten. De berekening gaat uit 

van een student die nu met een opleiding begint en die in de normale studieduur afrondt. In 

wezen is het dus net als bij ROA een prognose voor de toekomst.  

2.3 Afbakening 

Voor de meeste sectorspecifieke monitors geldt dat een aparte afbakening is gemaakt van 

de sector. Wat daarbij opvalt is dat er tussen de monitors een zekere overlap zit. Voor de 

Techniekpact Monitor geldt dat de indicatoren gaan over technische opleidingen en beroepen. 

Voor de opleidingen geldt daarbij dat een deel van de geselecteerde opleidingen relevant is 

 

2  Zie: https://topsectorlogistiek.nl/2019/10/28/arbeidsmarktmonitor-2019-kans-op-werk-blijft-

meestal-goed/  

https://topsectorlogistiek.nl/2019/10/28/arbeidsmarktmonitor-2019-kans-op-werk-blijft-meestal-goed/
https://topsectorlogistiek.nl/2019/10/28/arbeidsmarktmonitor-2019-kans-op-werk-blijft-meestal-goed/
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voor andere sectoren. Zo vallen grote delen van de chemische opleidingen en de opleidingen 

die vallen onder het domein HTSM onder de technische opleidingen en hetzelfde lijkt te gel-

den voor (een deel van) de ICT-opleidingen.  

Tussen de andere domeinen lijkt er eveneens een overlap te zijn. Zo wordt er in de monitor 

Creatieve Industrie informatie getoond over ICT-beroepen, terwijl die informatie al apart 

wordt getoond op het dashboard over ICT’ers (pr-eDICT). Wat daarbij wel opvalt is dat in de 

monitor Creatieve Industrie ook informatie wordt gegeven over de bedrijven in de ICT-sector 

terwijl dat op pr-eDICT minder het geval is.  

2.4 Databronnen 

Tussen de verschillende monitors zit veel overlap in de gebruikte databronnen. Een veelge-

bruikte databron is het CBS (die in dit geval een aparte monitor is). Het gaat dan zowel om 

de publiek toegankelijke data van het CBS als aparte analyses op de microdatabestanden 

van het CBS. De data van het CBS wordt met name gebruikt om de situatie op de arbeids-

markt in kaart te brengen, meer specifiek het aantal banen en bedrijven in de sector en de 

arbeidsmobiliteit. Daarnaast is de data waardevol voor het in kaart brengen van de aanslui-

ting van het onderwijs op de arbeidsmarkt.  

Een tweede veelgebruikte databron is DUO. DUO heeft veel onderwijscijfers tot zijn beschik-

king. Het gaat dan om informatie over de in- en uitstroom van studenten, maar ook het 

aantal studenten in een opleiding en de doorstroom van het voortgezet onderwijs naar het 

mbo en ho. De data van DUO is beschikbaar in de microdata-omgeving van het CBS waardoor 

er specifieke analyses kunnen worden uitgevoerd. Een voorbeeld van een dergelijke analyse 

is het bepalen van de doorstroom binnen het onderwijs (zowel binnen het mbo als van het 

mbo naar hbo en hbo naar het wo). Op die manier kan in kaart worden gebracht wat van 

personen het hoogst behaalde diploma is.  

Een andere veelgebruikte databron is vacaturedata. Deze data wordt veelal ingekocht bij 

één van de leveranciers van vacaturedata in Nederland (bijv. Jobfeed of Jobdigger). Het UWV 

beschikt daarbij over eigen vacaturedata die via werk.nl geplaatst wordt. Een opvallende 

uitzondering is het dashboard van de Agrarische en Groene Sector. Daar wordt het aantal 

vacatures gebaseerd op een eigen enquête onder de relevante bedrijven.  

Daarnaast kan het UWV als aparte databron worden genoemd. Zij publiceren informatie 

over het aantal vacatures in beroepen (uitgesplitst naar regio), maar ook het aantal WW-

uitkeringen en het aantal geregistreerde werkzoekenden. Het UWV heeft een aantal van die 

indicatoren gecombineerd tot een spanningsindicator, dat de verhouding tussen het ge-

schatte aantal openstaande vacatures en het aantal personen dat op hetzelfde moment 

korter dan 6 maanden WW ontvangt weergeeft. 

Verder is er een aantal specifieke/niche-bronnen. Een voorbeeld hiervan is de Kans op 

Stage/Leerbaan/Werk voor mbo-opleidingen van SBB. Hierin wordt voor toekomstige mbo-

studenten aangegeven hoe kansrijk de opleiding is die ze willen volgen. Andere voorbeelden 

zijn specifieke studies zoals van het UWV over kansrijke beroepen of van CentERdata over 

overstapberoepen.  

2.5 Functionaliteiten 

In deze paragraaf wordt gekeken naar de functionaliteiten van de dashboards (dus een sub-

set van de arbeidsmarktmonitors). Voor elk van de dashboards geldt dat het mogelijk is om 

de data die ten grondslag ligt aan een element te downloaden. Slechts in een enkel geval 

kan de volledige dataset worden gedownload. Een van de dashboards waarbij dit wel kan is 
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de Techniekpact Monitor. Dit dashboard bevat een link naar de website waar een gebruiker 

zelf aan de slag kan met de data. Het gaat dan onder meer om de gebruikte onderwijsdata 

van DUO en de maatwerkopdracht die door het CBS is aangeleverd.  

Bij sommige van de dashboards is het mogelijk om de visualisatie zelf te downloaden (als 

figuur of als pdf-bestand). Bij een aantal van de dashboards is het mogelijk om van type 

visualisatie te wisselen, bijvoorbeeld een lijngrafiek in plaats van een staafgrafiek. Bij het 

dashboard van HTSM kan er worden doorgeklikt naar een aparte viewer waardoor alle indi-

catoren in één overzicht terechtkomen: https://metalektro.incijfers.nl/jive/. Een gebruiker 

kan hier vervolgens zelf dwarsdoorsnedes maken en kiezen uit een hele set aan visualisaties 

en filters. Het filteren van de data is bij veel dashboards mogelijk. Dit betekent dat een 

gebruiker zelf een aparte dwarsdoorsnede/selectie kan maken.  

Bij een aantal van de dashboards is het mogelijk om een vergelijking te maken. Een gebrui-

ker kan dan bijvoorbeeld twee specifieke regio’s (of sectoren) selecteren waarna op het 

dashboard dan direct een vergelijking wordt getoond. Bij het dashboard van de chemiesector 

zijn er aparte knoppen voor het mbo, hbo of wo. Als er op deze knoppen wordt gedrukt 

worden alleen de pagina’s en elementen getoond die relevant zijn voor het opleidingsniveau. 

De filtering werkt zelfs binnen een visualisatie.  

2.6 Overige punten 

Bij de analyse van de arbeidsmarktmonitors valt nog een aantal andere punten op. Veel van 

de monitors, en dan specifiek de interactieve dashboards, hebben op de landingspagina een 

samenvatting van de belangrijkste resultaten staan. Voor een gebruiker maakt dit het mak-

kelijk om te zien welke informatie er op het dashboard staat. In sommige gevallen is dat 

wenselijk omdat sommige dashboards zoveel informatie bevatten dat het lastig kan zijn om 

de juiste informatie te vinden.  

Wat verder opvalt is dat de meeste dashboards alleen kale cijfers presenteren zonder verdere 

toelichting. Een uitzondering daarop is het dashboard van de Techniekpact Monitor waar een 

tekstuele toelichting wordt gegeven bij de ontwikkeling van de cijfers3. Daarnaast is er op 

het dashboard van de Technekpact Monitor ruimte voor meer kwalitatieve verhalen (bijv. 

moeilijk vervulbare vacatures in de techniek).  

2.7 Kosten 

Bij de kosten van een integrale arbeidsmarktmonitor kan onderscheid gemaakt worden tus-

sen de initiële kosten en de jaarlijkse kosten. Voor beide kostenposten geldt dat deze 

afhankelijk zijn van een aantal factoren. Het gaat dan bijvoorbeeld om de hoeveelheid indi-

catoren in de monitor. Hoe meer indicatoren er gewenst zijn, hoe hoger de kosten over het 

algemeen zijn. Een andere factor is de reeds beschikbare informatie als het gaat om afba-

keningen, bijvoorbeeld de afbakening van relevante beroepen, opleidingen en sectoren. 

Indien de afbakening nog moet worden gemaakt is het de verwachting dat de kosten hoger 

zullen zijn. Een ander element is de vormgeving van de monitor. Indien het een eenvoudige 

rapportage betreft zonder ingewikkeld figuren en infographics zijn de kosten beperkter dan 

wanneer er een online dashboard wordt opgesteld. De inschatting is dat de initiële kosten 

voor een reguliere online arbeidsmarktmonitor tussen de ca. €40.000 en €60.000 bedragen. 

 

3 Bij sommige van de dashboards wordt weliswaar aangegeven waar het element over gaat (bijv. het 

aantal studenten dat een opleiding volgt) maar niet over de ontwikkeling zelf (bijv. het aantal studen-

ten dat een opleiding volgt is tussen tijdstip X en tijdstip Y met Z% toegenomen).  

https://metalektro.incijfers.nl/jive/
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Naarmate de gewenste indicatoren complexer worden (bijv. een confrontatie van vraag en 

aanbod op de arbeidsmarkt) worden de kosten hoger.  

Voor de jaarlijkse kosten wordt er vanuit gegaan dat het om een update van de arbeids-

marktmonitor gaat. Een belangrijk onderdeel is of er alleen sprake is van een update van de 

bestaande indicatoren van de monitor of dat er ook nieuwe indicatoren moeten worden toe-

gevoegd. Indien dat laatste het geval is, zullen de kosten hoger uitvallen. Verder is nog de 

vraag in welke mate er wijzigingen moeten worden doorgevoerd in definities (c.q. afbake-

ningen). Mochten er bijvoorbeeld nieuwe opleidingen moeten worden geclassificeerd of 

beroepen/sectoren worden herijkt, ook dan vallen de kosten hoger uit. De verwachting is dat 

de jaarlijkse kosten tussen de ca. €15.000 en €25.000 bedragen.  

Mocht er gekozen worden voor een rapportage in plaats van een online dashboard dan kun-

nen de kosten anders uitvallen. Het voordeel van een rapportage is dat de initiële kosten 

vaak wat lager kunnen zijn; er hoeft tenslotte geen dashboard te worden gebouwd. Dit kos-

tenvoordeel kan weer (deels) teniet gedaan worden indien er uitgebreide tekstuele 

toelichtingen bij de indicatoren moet worden geschreven, waarvoor veel afstemming tussen 

opdrachtgever en -nemer vereist is. Verder geldt voor een online dashboard dat het updaten 

van de indicatoren vaak eenvoudiger kan omdat een deel van de werkzaamheden geauto-

matiseerd kan worden uitgevoerd. Daartegenover staat wel dat een online dashboard vaak 

nog onderhoudskosten kent en/of een jaarlijkse fee voor het gebruik van de online omge-

ving. Dergelijke kosten zijn afhankelijk van de uitvoerder van het online dashboard. 
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2.8 Overzicht 

In Tabel 2 is een overzicht gegeven van de arbeidsmarktmonitors van de verschillende Topsectoren. Voor elk van de Topsectoren wordt een beschrijving 

gegeven aan de hand van een aantal elementen, variërend van uitvoerder tot aan indicatoren en functionaliteiten. Er is gekozen voor de arbeidsmarkt-

monitors van de Topsectoren om de leesbaarheid van de tabel te waarborgen. De volledige analyse van de arbeidsmarktmonitors is terug te vinden in 

Bijlage 1. 

Tabel 2 Overzicht van de arbeidsmarktmonitors van de Topsectoren 

Sector Chemie ICT Logistiek Groen Creatieve Industrie HTSM Gezondheid en Zorg 

Website https://www.onder-

wijsarbeidsmarktche

mie.nl  

https://pr-edict.nl https://topsectorlogis-

tiek.nl/2019/10/28/arbe

idsmarktmonitor-2019-

kans-op-werk-blijft-

meestal-goed/  

https://www.collandar-

beidsmarkt.nl/informatied

ash-

board/https://www.collan

darbeidsmarkt.nl/infor-

matiedashboard/  

https://mediaperspec-

tives.nl/app/uploads/2

020/01/MCI19_Moni-

tor_DEF.pdf  

https://metalektro.in-

cijfers.nl/dashboard  

https://dash-

boards.cbs.nl/v2/AZW

Dash-

board/https://dashboa

rds.cbs.nl/v2/AZ-

WDashboard/  

Uitvoerder Dialogic Dialogic Panteia ABF Paul Rutten (Paul Rut-

ten onderzoek), Olaf 

Koops (Neo Observa-

tory) en Frank Visser 

(Media Perspectives) 

ABF  CBS 

Indicato-

ren 

Onderwijs, arbeids-

markt en aansluiting 

onderwijs-arbeids-

markt 

Onderwijs, arbeids-

markt, vacatures en 

duurzame inzetbaar-

heid 

Vraag en aanbod naar 

functies (zowel nu als in 

de toekomst), inclusief 

een confrontatie ervan 

Bedrijven, banen (werk-

nemers, zelfstandigen en 

uitzendkrachten), vacatu-

res, onderwijs en 

baankansen 

Banen, bedrijfsvesti-

gingen, productie, 

toegevoegde waarde, 

verdienvermogen 

Bedrijven, baanken-

merken, onderwijs, 

macrodoelmatigheid, 

scholing & ontwikke-

ling, werving 

Werkgelegenheid, ar-

beidsmobiliteit, 

onderwijs, arbeidsom-

standigheden en 

arbeidsdeelname 

Afbake-

ning 

SBI-codes 19-22  en 

een specifieke afba-

kening van 

opleidingen 

ICT-beroepen en 

ICT-opleidingen. Er 

is daarbij gekozen 

voor een brede defi-

nitie van ICT. 

Hogere logistieke beroe-

pen en specifieke 

afbakening van opleidin-

gen 

Delen van SBI-codes 1-3 

en een specifieke afbake-

ning van opleidingen.  

Delen van SBI-codes 

18, 58, 59, 61, 62, 63, 

70, 71, 73, 82, 90 en 

93. Verder nog een 

specifieke afbakening 

van beroepen, daarbij 

wel overlap met ICT-

beroepen.  

Specifieke afbakening 

van opleidingen en de 

sector. 

SBI-codes 86-88 en 

een specifieke afbake-

ning van opleidingen. 

 

https://www.onderwijsarbeidsmarktchemie.nl/
https://www.onderwijsarbeidsmarktchemie.nl/
https://www.onderwijsarbeidsmarktchemie.nl/
https://pr-edict.nl/
https://topsectorlogistiek.nl/2019/10/28/arbeidsmarktmonitor-2019-kans-op-werk-blijft-meestal-goed/
https://topsectorlogistiek.nl/2019/10/28/arbeidsmarktmonitor-2019-kans-op-werk-blijft-meestal-goed/
https://topsectorlogistiek.nl/2019/10/28/arbeidsmarktmonitor-2019-kans-op-werk-blijft-meestal-goed/
https://topsectorlogistiek.nl/2019/10/28/arbeidsmarktmonitor-2019-kans-op-werk-blijft-meestal-goed/
https://topsectorlogistiek.nl/2019/10/28/arbeidsmarktmonitor-2019-kans-op-werk-blijft-meestal-goed/
https://www.collandarbeidsmarkt.nl/informatiedashboard/https:/www.collandarbeidsmarkt.nl/informatiedashboard/
https://www.collandarbeidsmarkt.nl/informatiedashboard/https:/www.collandarbeidsmarkt.nl/informatiedashboard/
https://www.collandarbeidsmarkt.nl/informatiedashboard/https:/www.collandarbeidsmarkt.nl/informatiedashboard/
https://www.collandarbeidsmarkt.nl/informatiedashboard/https:/www.collandarbeidsmarkt.nl/informatiedashboard/
https://www.collandarbeidsmarkt.nl/informatiedashboard/https:/www.collandarbeidsmarkt.nl/informatiedashboard/
https://www.collandarbeidsmarkt.nl/informatiedashboard/https:/www.collandarbeidsmarkt.nl/informatiedashboard/
https://mediaperspectives.nl/app/uploads/2020/01/MCI19_Monitor_DEF.pdf
https://mediaperspectives.nl/app/uploads/2020/01/MCI19_Monitor_DEF.pdf
https://mediaperspectives.nl/app/uploads/2020/01/MCI19_Monitor_DEF.pdf
https://mediaperspectives.nl/app/uploads/2020/01/MCI19_Monitor_DEF.pdf
https://metalektro.incijfers.nl/dashboard
https://metalektro.incijfers.nl/dashboard
https://dashboards.cbs.nl/v2/AZWDashboard/https:/dashboards.cbs.nl/v2/AZWDashboard/
https://dashboards.cbs.nl/v2/AZWDashboard/https:/dashboards.cbs.nl/v2/AZWDashboard/
https://dashboards.cbs.nl/v2/AZWDashboard/https:/dashboards.cbs.nl/v2/AZWDashboard/
https://dashboards.cbs.nl/v2/AZWDashboard/https:/dashboards.cbs.nl/v2/AZWDashboard/
https://dashboards.cbs.nl/v2/AZWDashboard/https:/dashboards.cbs.nl/v2/AZWDashboard/
https://dashboards.cbs.nl/v2/AZWDashboard/https:/dashboards.cbs.nl/v2/AZWDashboard/
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Sector Chemie ICT Logistiek Groen Creatieve Industrie HTSM Gezondheid en Zorg 

Databron-

nen 

DUO, CBS, Jobdig-

ger, SBB, UWV/ROA, 

Techniekpact 

DUO, CBS, UWV, 

Jobdigger, LinkedIn 

en een eigen en-

quête  

DUO, CBS, UWV, 

Jobfeed en een eigen 

enquête 

DUO, CBS, administra-

tieve data van Colland, 

ziekteverzuimdata van 

Sazas en een eigen en-

quête 

LISA en CBS DUO, CBS, SBB, een 

eigen enquête en mo-

gelijk informatie van 

het pensioenfonds 

DUO, CBS 

Vormge-

ving 

Dashboard Dashboard Rapportage Dashboard Rapportage Dashboard Dashboard 

Functio-

naliteiten 

Switchen naar an-

dere type 

visualisaties, filtering 

van data/visualisa-

ties, downloaden van 

data/visualisaties, fil-

teringsknoppen voor 

mbo, hbo en wo 

Switchen naar an-

dere type 

visualisaties, filtering 

van data/visualisa-

ties, downloaden van 

data/visualisaties, 

aparte pagina voor 

maken van regionale 

rapportages 

N.v.t. Switchen naar andere vi-

sualisaties, op de pagina’s 

kunnen sectoren onder-

ling vergeleken worden, 

downloaden van data/vi-

sualisaties, figuren 

bevatten apart scherm 

met additionele achter-

grondinformatie   

N.v.t. Switchen naar andere 

visualisaties, op de pa-

gina’s kunnen regio’s 

onderling vergeleken 

worden, aparte viewer 

waarin eigen dwars-

doorsnedes (incl. 

visualisaties) kunnen 

worden gemaakt, figu-

ren bevatten apart 

scherm met additio-

nele 

achtergrondinformatie 

Aparte pagina voor 

vergelijken van regio’s 

(incl. filtering), filte-

ring op branche, 

downloaden van 

data/visualisaties, lijn-

grafieken bevatten 

informatie over veran-

deringen ten opzichte 

van voorgaande jaar. 

Overige 

punten 

Aparte overzichtspa-

gina met 

ontwikkeling belang-

rijkste indicatoren, 

gebruikers kunnen 

zelf dwarsdoorsnedes 

maken, veel beschik-

bare informatie, 

dashboard bevat zo-

veel informatie dat 

het lastig kan zijn 

om de gewenste in-

formatie te vinden 

Aparte overzichtspa-

gina met 

ontwikkeling belang-

rijkste indicatoren, 

gebruikers kunnen 

zelf dwarsdoorsne-

des maken, 

aandacht voor duur-

zame inzetbaarheid 

van personen die al 

als ICT’er werken, 

dashboard bevat zo-

veel informatie dat 

het lastig kan zijn 

om de gewenste in-

formatie te vinden 

Er zijn prognoses ge-

maakt voor de lange 

termijn, confrontatie 

van vraag en aanbod 

om arbeidsmarktper-

spectief te bepalen, 

mogelijk minder toegan-

kelijk door 

rapportagevorm 

Dashboard oogt gebruiks-

vriendelijk en intuïtief, 

biedt inzicht in arbeids-

krachten die niet op de 

loonlijst staan (bijv. uit-

zendkrachten en 

payrollers), in-en uit-

stroom in sector is 

intuïtief vormgegeven. 

Geeft beeld van be-

langrijkste steden voor 

creatieve industrie en 

ICT (qua banen), mo-

gelijk minder 

toegankelijk door rap-

portagevorm, geen 

focus op/informatie 

over human capital in 

de Creatieve Industrie. 

Dashboard oogt ge-

bruiksvriendelijk en 

intuïtief, bevat een 

breed spectrum aan 

informatie (o.a. scho-

ling huidige 

werknemers en infor-

matie over voortijdige 

schoolverlaters) 

Aparte overzichtspa-

gina met ontwikkeling 

belangrijkste indicato-

ren, ingewikkeld om te 

achterhalen op welke 

bronnen de cijfers zijn 

gebaseerd 
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3 Toekomstige arbeidsmarktmonitor 

3.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt een schets gegeven van een toekomstige integrale arbeidsmarktmo-

nitor. Er wordt daarbij gekeken naar relevante indicatoren, de afbakening en mogelijke 

databronnen. Waar mogelijk wordt de samenhang tussen de dimensies benoemd.  

3.2 Indicatoren 

Voor wat betreft de indicatoren wordt dezelfde drieslag als bij het vorige hoofdstuk aange-

houden: 

1. Onderwijs; 

2. Arbeidsmarkt; 

3. Aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt; 

Ten aanzien van de arbeidsmarktcomponent is het belangrijk om vooraf één opmerking te 

maken. Uit het vorige hoofdstuk kwam naar voren dat analyses van de arbeidsmarktcompo-

nent op verschillende niveaus gemaakt worden namelijk: (1) op het niveau van een sector 

of (2) op het niveau van een beroep. Waar mogelijk wordt dit onderscheid gemaakt in on-

derstaande analyse.  

Voor het opstellen van relevante indicatoren is zoveel mogelijk getracht te denken vanuit 

het perspectief van alle sectoren en wat voor hen relevant kan zijn om te weten. Deze vraag 

kan weer onderverdeeld worden in twee elementen. Het eerste element gaat om het verbe-

teren van de informatiepositie van de sectoren. Een voorbeeld van een vraag die daaruit 

voortkomt is: hoe groot is de instroom van studenten in opleiding X? Of: hoeveel mensen 

werken er in beroep Y?  

Het tweede element draait om het handelingsperspectief van de sectoren. In dat geval wordt 

de integrale arbeidsmarktmonitor gebruikt om te sturen. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat het 

doel is om in kaart te brengen bij welke beroepen sprake is van tekort/overschot. Daarvoor 

dient dan eerst een confrontatie te worden gedaan tussen vraag en aanbod. Als dan inzich-

telijk is bij welke beroepen tekort is kan er in meer detail worden gekeken waarom er een 

tekort is. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat er wel genoeg gediplomeerden zijn uit relevante 

opleidingen maar dat die allemaal emigreren naar het buitenland of in een ander beroep 

gaan werken. Een andere mogelijkheid is dat er niet genoeg gediplomeerden zijn wat weer 

komt omdat weinig studenten de opleiding afronden. In dit geval dient zowel de aansluiting 

tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt als het onderwijs zelf nauwgezet in kaart te worden 

gebracht.  

3.2.1 Onderwijs 

Voor de indicatoren gerelateerd aan onderwijs geldt dat er onderscheid gemaakt kan worden 

naar drie sub-indicatoren: (1) instroom, (2) doorstroom en (3) uitstroom. Hieronder worden 

deze sub-indicatoren verder toegelicht.  

Instroom 

De instroom is relevant om te bekijken hoe veel studenten een relevante opleiding gaan 

volgen. Dit is namelijk een indicatie van de mate waarin er in de toekomst voldoende stu-

denten een diploma halen dat relevant is voor een specifieke arbeidsmarkt. Als bijvoorbeeld 
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de instroom al te laag is om überhaupt voldoende arbeidskrachten op te leiden dan is dat 

ook interessant om te weten. Daarvoor is het dan wel noodzakelijk om vraag en aanbod te 

confronteren.  

Bij de instroom geldt wel dat er verschillende definities mogelijk zijn over wat instroom nu 

precies is, met name bij het hoger onderwijs. Er kan namelijk beredeneerd worden vanuit 

personen of inschrijvingen. Een persoon kan namelijk meerdere keren instromen in het (ho-

ger) onderwijs. Stel dat een persoon na een wo-bachelor een wo-master gaat volgen, telt 

hij of zij dan mee als instroom bij de wo-master? Als er beredeneerd wordt vanuit personen 

dan wordt elke persoon één keer geteld, wordt er geredeneerd vanuit inschrijvingen dan kan 

een persoon meerdere keren worden meegeteld.  

Bij de instroomcijfers wordt er normaal gesproken beredeneerd vanuit het mbo en het ho 

(zowel hbo als wo). Dat zijn namelijk de opleidingen die toeleveren aan de arbeidsmarkt. 

Het kan echter wenselijk zijn om de instroom (c.q. het aantal huidige leerlingen) in het 

voortgezet onderwijs mee te nemen in de analyse. Zeker voor de ho-opleidingen geldt na-

melijk dat nieuwe studenten een bepaalde vooropleiding moeten hebben. Voor bijvoorbeeld 

de technische ho-opleidingen is vaak een havo/vwo-opleiding met een N-profiel gewenst. Dit 

is een van de redenen dat in de Techniekpact Monitor wordt gekeken naar het aantal 

havo/vwo leerlingen met een N-profiel in het vierde jaar en het aantal leerlingen bètatech-

niek op het vmbo. 

De mate van detail voor de instroomcijfers is afhankelijk van de wensen. Vaak wordt er bij 

de instroomcijfers een uitsplitsing gemaakt naar opleidingsniveau, instelling, regio (bijv. pro-

vincie of arbeidsmarktregio) en/of geslacht. Het voorstel zou daarbij zijn om niet teveel in 

detail te gaan en de informatie iedere keer te beperken tot één (maximaal twee) kenmerken. 

Dus niet dat er gekeken wordt naar het aantal vrouwen dat instroomt per relevante opleiding 

in de provincie Groningen. Het gaat tenslotte om een integrale arbeidsmarktmonitor voor 

alle sectoren, dan is een analyse in detail minder noodzakelijk en kan er beter gefocust 

worden op andere indicatoren (zoals een confrontatie van vraag en aanbod).  

Verder geldt dat bij instelling/regio beperkingen zijn ten aanzien van de data. Er wordt daar 

op het hoofdniveau van een instelling gerapporteerd en niet op het niveau van losse vesti-

gingen. Zo kent NHL Stenden twee vestigingen (één in Leeuwarden en één in Emmen) maar 

wordt alles gerapporteerd op het niveau van de hoofdinstelling (Leeuwarden).  

Een eerste lijst met relevante indicatoren wordt getoond in onderstaande overzicht: 

• Aantal instromende studenten per opleidingsniveau: Mbo/hbo/wo (binnen de oplei-

dingsniveaus kan een uitsplitsing worden gemaakt naar niveau 1-4 [mbo], 

bachelor/associate degree [hbo], bachelor/master [wo])  

• Aantal instromende studenten per geslacht: man/vrouw (ev. binnen een bepaald 

opleidingsniveau) 

• Aantal instromende studenten per regio: arbeidsmarktregio/provincie (ev. binnen 

een bepaald opleidingsniveau) 

• Aantal instromende studenten per opleiding: ev. met een filter op een instelling.  

De voorgaande set aan indicatoren gaat over het absolute aantal. Het is eveneens een mo-

gelijkheid om te kijken naar het aandeel. Het is hierdoor makkelijker te zien of eventuele 

interventies effect hebben gehad. Het kan namelijk zo zijn dat het aantal instromende stu-

denten binnen de afgebakende mbo-opleiding afneemt, maar dat het aandeel instromende 

studenten binnen de afgebakende mbo-opleiding juist toeneemt. Dat kan dan komen doordat 

er überhaupt minder studenten instromen in het mbo. In de Techniekpact Monitor worden 

de indicatoren zowel in absolute als relatieve zin gepresenteerd.  
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Eventueel kunnen er indicatoren over het voortgezet onderwijs worden meegenomen. Het 

gaat daarbij feitelijk niet om instroom maar om aantallen leerlingen. Voorbeelden van indi-

catoren, die afkomstig zijn van bestaande monitors, zijn:  

• Aantal/aandeel leerlingen bètatechniek vmbo-bb/kb/gl 

• Aantal/aandeel leerlingen havo/vwo met N-profiel.  

• Aantal/aandeel leerlingen met Landbouw-profiel 

Doorstroom 

Nauw verwant aan de instroom is de doorstroom. De doorstroom kan vanuit meerdere in-

valshoeken worden bekeken. In de vorige paragraaf werd al aangegeven dat de instroom 

kan worden bekeken vanuit het perspectief van zowel personen als inschrijvingen. Indien 

dat laatste wordt gekozen dan wordt de doorstroom binnen opleidingsniveau automatisch 

meegenomen. Het houdt namelijk in dat als persoon zich na een wo-bachelor inschrijft voor 

een wo-master beide keren wordt meegeteld. In sommige gevallen kan het wenselijk zijn 

om dit expliciet te maken. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat er wel voldoende instroom/uit-

stroom blijkt te zijn maar als van de gediplomeerden een groot deel doorstudeert dan worden 

de cijfers vertekend.  

Een ander aspect van de doorstroom zit bij de schakel tussen het vo en mbo/ho. Zoals 

hiervoor is aangegeven is voor de instroom in het mbo/ho de uitstroom bij het vo relevant, 

vanwege de (mogelijke) ingangseisen bij de mbo- en ho-opleidingen. In de Techniekpact 

Monitor wordt daarom de doorstroom van leerlingen uit het vmbo naar het bètatechnisch 

mbo weergegeven en de doorstroom van havo/vwo-leerlingen met een N-profiel naar een 

bètatechnische opleiding in het hoger onderwijs.  

Mogelijke relevante indicatoren binnen deze sub-indicator zijn:  

• Doorstroom van vo naar mbo/ho; 

• Doorstroom binnen mbo; 

• Doorstroom van mbo naar hbo; 

• Doorstroom van hbo naar wo; 

• Doorstroom van wo-bachelor naar wo-master. 

Bij elk van de indicatoren geldt dat er dan wel een uitsplitsing naar relevante opleidingen 

gemaakt dient te worden. Bijvoorbeeld doorstroom van vo naar bètatechnisch mbo/ho of 

doorstroom van relevante mbo-opleidingen naar hbo-opleidingen. Er wordt bewust hbo-op-

leidingen gezegd omdat het doel is om eventuele weglek in kaart te brengen. Het kan 

namelijk zo zijn dat iemand na een relevante mbo-opleiding een totaal andere hbo-opleiding 

gaat doen. Net als bij de instroom geldt hier dat er onderscheid gemaakt kan worden naar 

absolute en relatieve doorstroom. Bijvoorbeeld het aantal gediplomeerden dat doorstroomt 

van hbo naar wo, of het aandeel gediplomeerden van het hbo dat doorstroomt naar het wo.  

Uitstroom 

Voor de uitstroom geldt een vergelijkbaar verhaal als bij de instroom. Er kan onderscheid 

gemaakt worden tussen personen of diploma’s. Een persoon kan namelijk meerdere di-

ploma’s behalen. Dat is een van de redenen dat in de vorige paragraaf de doorstroom is 

uitgelicht. Dat biedt namelijk inzicht in de mate waarin personen na het behalen van hun 

diploma een andere opleiding gaan doen (ev. in een totaal andere richting dan de eerste 

opleiding).  

Een aspect wat sterk samenhangt met de uitstroom is het studiesucces. De studenten die 

hun diploma behalen zijn (een aantal) jaren geleden ingestroomd in hun opleiding. Echter, 

niet iedereen die gestart is met de opleiding rondt deze af. Het kan wenselijk zijn om het 
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aandeel studenten dat hun opleiding afrondt in kaart te brengen. Mogelijk blijkt slechts een 

klein deel van de studenten hun opleiding af te ronden. Het verhogen van de instroom in 

opleidingen heeft dan weinig effect op het aantal personen met een relevante opleiding dat 

de arbeidsmarkt betreedt.  

Mogelijke relevante indicatoren binnen deze sub-indicator zijn:  

• Aantal gediplomeerden per opleidingsniveau: Mbo/hbo/wo (binnen de opleidingsni-

veaus kan een uitsplitsing worden gemaakt naar niveau 1-4 [mbo], 

bachelor/associate degree [hbo], bachelor/master [wo])  

• Aantal gediplomeerden per geslacht: man/vrouw (ev. binnen een bepaald opleidings-

niveau) 

• Aantal gediplomeerden per regio: arbeidsmarktregio/provincie (ev. binnen een be-

paald opleidingsniveau) 

• Aantal gediplomeerden per opleiding 

• Studiesucces: aandeel studenten (per cohort) dat hun diploma (na een bepaalde 

periode) behaald (ev. per opleidingsniveau of specifieke opleiding).  

Bij de instromende studenten werd benoemd dat er gekeken kan worden naar het aandeel 

studenten. Het is de vraag of dat noodzakelijk is bij de gediplomeerden. Over het algemeen 

wordt hier gekeken naar de absolute aantallen. Voor het bepalen van het arbeidsmarktper-

spectief wordt ook een confrontatie gedaan tussen het absolute aanbod en de absolute vraag.  

Eventueel kunnen er indicatoren over het voortgezet onderwijs worden meegenomen. Het 

gaat daarbij feitelijk niet om instroom maar om aantallen leerlingen. Voorbeelden van indi-

catoren, die afkomstig zijn van de Techniekpact Monitor, zijn:  

• Aantal/aandeel gediplomeerde leerlingen bètatechniek vmbo gl/tl 

• Aantal/aandeel gediplomeerde leerlingen havo/vwo met N-profiel.  

3.2.2 Arbeidsmarkt 

Ten aanzien van de arbeidsmarkt geldt dat er onderscheid gemaakt kan worden naar vier 

sub-indicatoren (1) werkenden per sector, (2) werkenden per beroep, (3) vacatures en (4) 

werkzoekenden 

Werkenden per sector 

Een voor de hand liggende indicator zijn cijfers over de sector. Het gaat dan om het aantal 

banen, aantal werkzame personen, aantal bedrijven en het aantal fte. Daarbij kan er bij de 

indicatoren die gaan over personen een uitsplitsing worden gemaakt naar bijv. leeftijd en 

geslacht. Deze indicatoren zijn relevant indien er een goede afbakening van de sector kan 

worden gemaakt. In sommige gevallen is het juist wenselijker als de analyse op het niveau 

van beroepen wordt gedaan (zie hieronder).  

Bij deze sub-indicator kan het heel relevant zijn om te kijken naar de arbeidsmobiliteit. Het 

gaat dan vooral om inzicht in de doorstroom op de arbeidsmarkt. Naast inzicht krijgen in de 

aantallen (hoeveel mensen stromen er in/uit), kan het waardevol zijn om meer kwalitatief 

inzicht te verkrijgen. Concreet betekent het dat er voor de nieuwe werknemers in een sector 

wordt bepaald waar ze vandaan komen (Bijv. vanuit een andere sector, of vanuit werkloos-

heid). Voor de werknemers die de sector verlaten wordt bepaald waar ze heen gaan (Bijv. 

naar een andere sector of juist met pensioen).  

Mogelijke relevante indicatoren binnen deze sub-indicator zijn:  

• Aantal werkzame personen: ev. naar geslacht of leeftijd. 
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• Aantal bedrijven: ev. naar regio/bedrijfsgrootte. 

• Aantal fte: ev. naar geslacht of leeftijd.  

• Instroom in de sector: ev. uitgesplitst naar type instroom 

• Uitstroom uit de sector: ev. uitgesplist naar type uitstroom.  

Werkenden per beroep 

Een tweede indicator gaat over de beroepen. De vraag die daarbij centraal staat is: hoeveel 

personen zijn er met een bepaald beroep? Daarbij kan er een uitsplitsing worden gemaakt 

naar leeftijd, geslacht, type dienstverband, opleidingsniveau, vooropleiding en werkzame 

sector. Deze indicatoren zijn relevant indien een bepaalde branche juist dwars door verschil-

lende sectoren hen loopt (zoals bijv. de ICT-beroepen).  

Mogelijke relevante indicatoren binnen deze sub-indicator zijn:  

• Aantal personen in een beroep: naar geslacht, leeftijd, opleidingsniveau, vooroplei-

ding, regio (werkzaam/woonachtig), sector.  

Vacatures 

Een derde indicator zijn de vacatures. Het kan hier gaan om het aantal vacatures binnen een 

sector of binnen een bepaald beroep. In de meeste gevallen wordt het aantal vacatures voor 

een bepaald beroep gegeven omdat dat relevanter wordt geacht dan het aantal vacatures 

voor een sector. Binnen een sector kan er namelijk een grote diversiteit aan beroepen zijn. 

Het aantal vacatures kan worden uitgesplist naar opleidingsniveau, sector/beroep en werk-

ervaring.  

Een indicator die hieraan gerelateerd is, is de spanningsindicator. Deze geeft de verhouding 

weer tussen het aantal openstaande vacatures en het aantal personen dat op hetzelfde mo-

ment korter dan 6 maanden WW ontvangt. Deze wordt door het UWV gerapporteerd op het 

niveau van een beroepsklasse en arbeidsmarktregio.  

Mogelijke relevante indicatoren binnen deze sub-indicator zijn:  

• Aantal vacatures per beroepsgroep; 

• Aantal vacatures naar opleidingsniveau; 

• Aantal vacatures naar regio; 

• Aantal vacatures naar werkervaring; 

• Spanningsindicator 

Werkzoekenden 

Een laatste set aan indicatoren gaat over de werkzoekenden. De term werkzoekenden omvat 

daarbij de brede groep. Voorbeelden van indicatoren die hiervoor gebruikt kunnen worden 

zijn het aantal werkenden en niet-werkenden werkzoekenden, het aantal WW-uitkeringen 

en het aantal werklozen. Afhankelijk van de databron kunnen uitsplitsingen worden gemaakt 

naar leeftijd, geslacht, opleidingsniveau en regio. Deze indicatoren worden op het niveau 

van een beroep gerapporteerd.  

Mogelijke relevante indicatoren binnen deze sub-indicator zijn:  

• Aantal WW-uitkeringen per beroep(klasse/groep): naar geslacht, leeftijd, opleidings-

niveau en regio.  

• Aantal werkzoekenden per beroep(klasse/groep): naar geslacht, leeftijd, opleidings-

niveau en regio (ev. uitgesplitst naar werkenden en niet-werkenden).  
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3.2.3 Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt 

De laatste set aan indicatoren gaat over de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt. 

Heel sec wordt er bij deze indicator in kaart gebracht waar personen die een relevante op-

leiding hebben afgerond terechtkomen op de arbeidsmarkt. De arbeidsmarkt kan hierbij 

worden bezien vanuit het perspectief van een sector of beroep. Het meest wenselijk zou zijn 

om het vanuit het perspectief van een beroep te nemen omdat een persoon normaal gesp-

roken wordt opgeleid voor een beroep en niet voor een sector. Daarbij dient te worden 

opgemerkt dat de data van beroepen gebaseerd is op een enquête en dus minder compleet 

is dan de sectorale data.  

Bij de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt gaat het niet alleen om het in kaart 

brengen van waar een persoon terechtkomt op de arbeidsmarkt, maar ook om wat er met 

de personen die de arbeidsmarkt niet betreden gebeurt. Hoeveel gediplomeerden komen 

bijvoorbeeld terecht in een uitkering? En in het kader van brain drain is het waardevol om 

te kijken welke gediplomeerden naar het buitenland emigreren na het behalen van hun di-

ploma. Eventueel kan daarbij onderscheid worden gemaakt tussen personen die geboren zijn 

in Nederland en personen die vanuit het buitenland hierheen zijn gekomen voor hun oplei-

ding. Zeker als er vanuit een integraal perspectief naar de arbeidsmarkt wordt gekeken is 

dit een belangrijk punt van aandacht. Stel dat uit de cijfers blijkt dat er voldoende gediplo-

meerden zijn uit bepaalde opleidingen naar een beroep, maar dat er nog steeds sprake is 

van een tekort omdat er sprake is van weglek bij de toetreding tot de arbeidsmarkt. Dan zou 

inzichtelijk moeten worden gemaakt waar zich dat voordoet. Vertrekken bijvoorbeeld veel 

gediplomeerden naar het buitenland, komen ze terecht in een uitkering, of gaan ze in een 

andere sector of beroep aan de slag?  

Bij voorgaande kan er een vergelijking worden gemaakt worden over de tijd. Dat betekent 

dat een bepaald diplomacohort op vaste momenten na het behalen van hun diploma wordt 

geanalyseerd (bijv. een half jaar, anderhalf jaar, tweeënhalf jaar, etc.). Andere elementen 

die kunnen worden toegevoegd zijn bijvoorbeeld het salaris of de positie op de arbeidsmarkt 

(in loondienst versus zelfstandige).  

Een analyse die een slag dieper gaat is het daadwerkelijk matchen (c.q. confronteren) van 

vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. In zo’n geval wordt de informatie uit de voorgaande 

paragrafen gecombineerd om een analyse te geven over het arbeidsmarktperspectief (c.q. 

spanningsindicator) voor een bepaald beroep. Aan de hand van informatie over het aantal 

gediplomeerden dat de arbeidsmarkt betreedt, het aantal vacatures dat geschikt is voor 

toetreders op de arbeidsmarkt, het aantal werkzoekenden wordt vervolgens bepaald wat het 

arbeidsmarktperspectief is van een beroep. Een van de complexiteiten hierbij is dat een 

opleiding kan toeleveren aan meerdere beroepen en dat een beroep kan worden ingevuld 

door meerdere opleidingen. Het is daardoor heel lastig om hier concrete en duidelijke uit-

spraken over te doen. Het voordeel is wel dat er meer context aan de cijfers wordt gegeven. 

Het is daarbij wel de vraag hoe deze analyse zich verhoudt tot een integrale arbeidsmarkt-

monitor. Bij een integrale arbeidsmarktmonitor komt al snel de gedachte naar boven dat er 

op een hoog aggregatieniveau een analyse wordt gemaakt, terwijl voor deze analyse juist 

een zo gedetailleerd mogelijk niveau (het niveau van een beroep) dient te worden gekozen.  

Mogelijke relevante indicatoren binnen deze sub-indicator zijn:  

• Doorstroming van opleiding naar arbeidsmarkt: sector/beroep, uitkering, emigratie 

(per opleiding en ev. over de tijd) 

• Inkomen na behalen diploma: per opleiding (ev. over de tijd) 

• Arbeidsmarktperspectief: per beroep.  
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3.3 Afbakening 

Bij het maken van een afbakening van de relevante opleidingen, beroepen en sectoren is het 

vooral van belang om in het achterhoofd te houden wat het doel is van een integrale ar-

beidsmarktmonitor. Indien het doel is om op een hoog niveau informatie over de sector te 

verkrijgen dan kan er net als bij de Techniekpact Monitor gekozen voor een brede benade-

ringen waarbij alle techniek-opleidingen en techniek-beroepen worden geclassificeerd. In dat 

geval geldt dat in de vorige paragraaf genoemde indicatoren op het niveau van de afgeba-

kende opleidingen, beroepen en sectoren worden gerapporteerd.  

Het wordt anders indien er voor iedere sector een aparte afbakening wordt gehanteerd. Een 

van de vragen die daarbij naar voren komt: is het mogelijk om een wederzijds uitsluitende 

afbakening te maken? Dit houdt in dat moet worden gekeken of het mogelijk is om elke 

opleiding, elk beroep en elke bedrijfstak toe te wijzen aan één sector. In het vorige hoofdstuk 

was al te zien dat er sprake was van overlap tussen de verschillende sectoren.  

Een ander punt wat verder meespeelt is wat dit betekent voor de indicatoren. Een van de 

opties is dat alle hiervoor genoemde indicatoren nu op het niveau van een sector worden 

geanalyseerd. Dat zou dan een verveelvoudiging van het aantal indicatoren betekenen wat 

de leesbaarheid niet direct ten goede komt. Bij dit laatste hangt het er wel vanaf hoe de 

informatie wordt getoond. Zoals aangegeven in het vorige hoofdstuk bieden sommige dash-

boards de mogelijkheid om een hele pagina te filteren op een specifieke regio of sector en is 

het zelfs mogelijk om een vergelijking te maken. Voor een online integrale arbeidsmarktmo-

nitor zou dat een oplossing zijn. Het betekent dat een bezoeker standaard alles te zien krijgt, 

maar dat er met behulp van een filter een eigen dwarsdoorsnede gemaakt kan worden. 

Eventueel is het dan mogelijk om een vergelijking tussen de sectoren te integreren in de 

online monitor. Een bezoeker kan dan niet alleen de eigen sector selecteren, maar ook een 

andere relevante sector.  

In aanvulling op voorgaande kan een specifiekere afbakening extra (c.q. rijkere) indicatoren 

opleveren. Het gaat dan met name om de onderlinge samenhang tussen de sectoren. Bij de 

arbeidsmobiliteit kan er bijvoorbeeld worden bepaald vanuit en naar welke sectoren er in- 

en uitstroom plaatsvindt. Het kan mogelijk zo zijn dat twee sectoren veel personeel uitwis-

selen zonder dat dit nu bekend is. Dergelijke analyses kunnen eveneens gedaan worden bij 

de doorstroom binnen het onderwijs of de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt.  

3.4 Databronnen 

Gegeven de vorige set aan indicatoren geldt dat voor het dashboard het in ieder geval wen-

selijk is gebruik te maken van data van DUO en CBS, vacaturedata en data van het UWV.  

De data van DUO is nodig om inzicht te krijgen in de onderwijscijfers. Hiervoor kan gebruik 

gemaakt worden van (1) de open data die op de website van DUO staat, (2) de tabellen die 

op de website van de Techniekpact Monitor zijn gepubliceerd en/of (3) de microdata van het 

CBS. De databronnen van DUO staan daarbij genoemd in volgorde van complexiteit. De data 

op de website van DUO zelf is relatief eenvoudig te gebruiken. Het zijn tabellen met een 

beperkt aantal variabelen en er staat een duidelijke toelichting bij. De draaitabellen op de 

website van de Techniekpact Monitor zijn al een stuk complexer om te gebruiken, met name 

doordat er veel variabelen in de dataset zitten. De meest complexe is de DUO-data in de 

microdata-omgeving van het CBS. Het punt hierbij is dat een gebruiker eerst toegang moet 

hebben tot de microdata-omgeving en aan regels moet voldoen ten aanzien van de export. 

Het voordeel is wel dat de data op persoonsniveau te analyseren is waardoor eigen definities 

ten aanzien van instroom, doorstroom en uitstroom kunnen worden gehanteerd. Bij de open 
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data van DUO zelf is dat veel minder het geval; een gebruiker is in dat geval gebonden aan 

definities/variabelen die door DUO worden gehanteerd.  

De DUO-data in de microdata-omgeving van het CBS kan gekoppeld worden aan andere 

tabellen in de microdata-omgeving. Het gaat bijvoorbeeld om tabellen met de banen van 

personen, uitkeringen van personen, emigratie van personen, het beroep van personen, etc. 

Dit aspect is met name relevant voor de doorstroom van het onderwijs naar de arbeidsmarkt. 

Veel van de tabellen in de microdata-omgeving kunnen daarnaast gebruikt worden om losse 

indicatoren op te halen; met name degene die zijn genoemd onder de arbeidsmarkt-indica-

toren. Indien de gekozen afbakening het toelaat kan er (deels) gebruik gemaakt worden van 

de publiek toegankelijke data van het CBS op StatLine. Het gaat dan onder meer om het 

aantal bedrijven per sector, het aantal banen/werkzame personen per sector en het aantal 

personen per beroep.  

Voor de vacaturedata geldt dat deze kan worden ingekocht bij een van de leveranciers van 

vacaturedata, of dat er gebruik kan worden gemaakt van de vacaturedata van het UWV. In 

het eerste geval zijn er wel (substantiële) kosten aan verbonden. Het voordeel van het in-

kopen is wel dat er eigen definities/afbakeningen gebruikt kunnen worden, en dat is veel 

lastiger bij het UWV. Het UWV rapport bijvoorbeeld alleen op beroepsniveau en dan ook nog 

eens op een hoog aggregatieniveau.  

Bij het UWV kan er verder informatie worden opgehaald over het aantal (werkenden/niet-

werkenden) werkzoekenden en het aantal WW-uitkeringen. Het gaat dan wel weer om infor-

matie op het niveau van beroepen, niet op het niveau van sectoren. Net als voor de DUO-

data geldt dat een deel van deze informatie (WW-uitkeringen) geanalyseerd kan worden in 

de microdata-omgeving van het CBS. 

3.5 Overige punten 

Ten aanzien van de toekomstige arbeidsmarktmonitor is er een aantal aandachtspunten dat 

in ogenschouw moet worden genomen. Het belangrijkste aandachtspunt is de beoogde doel 

van de monitor. Aan het begin van dit hoofdstuk is een lijst met indicatoren opgesteld, het 

is echter de vraag of dit goed aansluit bij wat er met de monitor gerealiseerd moet worden. 

In paragraaf 3.2 is bijvoorbeeld aangegeven dat indicatoren kunnen worden opgesteld met 

het doel om te informeren en/of om te handelen. Aan de hand van die uitgangspunten zijn 

vervolgens diverse mogelijke indicatoren benoemd. Om te voorkomen dat er een monitor 

wordt opgesteld zonder dat er gebruik van wordt gemaakt dient er goed nagedacht te worden 

over het doel.  

Voor inspiratie kan gekeken worden naar monitors buiten het arbeidsmarktdomein. Een 

voorbeeld hiervan is het monitoren van MKB-beleid. De overheid voert beleid om het MKB te 

ondersteunen bij het inspelen op de verschillende uitdagingen. Dit beleid is vastgelegd in het 

MKB-actieplan. Dit plan benoemt een zevental thema’s (menselijk kapitaal, financiering, di-

gitalisering, toepassing van innovatie, regelgeving, fiscaliteit en internationale handel). Per 

thema is een aantal acties uitgewerkt die de overheid met andere betrokkenen wil realiseren. 

Het ministerie heeft aan Dialogic gevraagd om een monitor te maken van het MKB-actieplan. 

Voor deze monitor is gekeken hoe de acties van het MKB-actieplan gekoppeld kunnen worden 

aan een indicator. Hiermee kan dan in de toekomst inzichtelijk worden gemaakt of het beleid 

effect heeft gehad. Een vergelijkbaar traject zou natuurlijk kunnen worden opgesteld voor 

een integrale arbeidsmarktmonitor. Indien het doel is om met de integrale arbeidsmarktmo-

nitor acties te monitoren, dan dient er goed te worden nagedacht met welke indicatoren deze 

acties gemonitord kunnen worden. Indien het doel van de integrale arbeidsmarktmonitor is 

om te informeren dan dient er wel te worden nagedacht waarop die informatie betrekking 

moet hebben.  
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Voor het voorgaande geldt dat er een duidelijk proces moet zijn ten aanzien van het ontwerp 

van de integrale arbeidsmarktmonitor. In dat proces moet aan het begin zo goed mogelijk 

worden bepaald welke indicatoren de integrale arbeidsmarktmonitor moet bevatten. Hier-

door wordt voorkomen dat er een arbeidsmarktmonitor wordt ontwikkeld die achteraf niet 

goed aansluit bij de wensen. Naast de indicatoren kunnen in dit proces andere onderdelen 

van de monitor aan bod komen zoals de afbakening en de functionaliteiten. Eerder in dit 

hoofdstuk werd voor wat betreft de afbakening al aangegeven dat dit een aandachtspunt is 

omdat er in de huidige monitors sprake is van overlap tussen de verschillende sectoren. Op 

voorhand een duidelijke afbakening maken zorgt er voor dat gedurende de bouw van de 

arbeidsmarktmonitor zelf de onderliggende dataset niet continu hoeft te worden aangepast. 

Hetzelfde geldt bij het op voorhand nadenken over de functionaliteiten. Indien er pas laat in 

het proces wordt nagedacht over bepaalde elementen kan het lastig (of misschien zelfs on-

mogelijk) zijn om deze te integreren in de arbeidsmarktmonitor. 

Hieronder is een lijst met vragen opgesteld die centraal zou moeten staan bij de ontwikkeling 

van een integrale arbeidsmarktmonitor. Voorafgaand aan het proces van het (laten) bouwen 

van een integrale arbeidsmarktmonitor dienen de sectoren in ieder geval een goed antwoord 

te hebben op de eerste vraag. Deze is namelijk cruciaal voor de vragen die er op volgen. Het 

kan namelijk zo zijn dat er geen duidelijk doel is van de integrale arbeidsmarktmonitor en 

dat er mogelijk dus geen integrale arbeidsmarktmonitor hoeft te worden opgesteld.  

1. Welke informatie mist er in de huidige arbeidsmarktmonitors (qua integraliteit)? 

2. Wat is het doel van de integrale arbeidsmarktmonitor?  

a. Hoe sluit dit doel aan bij de informatie die er mist? 

3. Welke indicatoren passen bij het doel van de integrale arbeidsmarktmonitor? 

4. Wat zijn relevante opleidingen/beroepen/sectoren voor de integrale arbeidsmarkt-

monitor? 

a. Welke consequenties heeft de afbakening voor de indicatoren? 

5. Welke functionaliteiten moet de integrale arbeidsmarktmonitor bevatten? 

a. Moeten gebruikers de figuren kunnen downloaden? 

b. Moeten gebruiker de onderliggende data kunnen downloaden? 

c. Moeten gebruikers vergelijkingen kunnen maken? Zo ja: 

i. Waar tussen moet er vergeleken worden? 

ii. Moet de vergelijking op het niveau van een pagina/thema gedaan 

worden of op het niveau van een indicator? 

d. Moeten er aparte dwarsdoorsnedes gemaakt kunnen worden? Zo ja, op 

welke kenmerken moet dit gedaan worden? (Bijv. opleidingsniveau) 

e. Moet er gefilterd kunnen worden? Zo ja: 

i. Op welke variabelen moet er gefilterd worden? 

ii. Moet de filtering gelden voor een figuur en/of de hele pagina? 

f. Moet de arbeidsmarktmonitor een overzicht bevatten met de belangrijkste 

resultaten? 

3.6 Advies 

Uit contact met de opdrachtgever bleek dat het integrale dashboard inzicht moeten bieden 

in het de match tussen vraag en aanbod voor opleidingen en beroepen. Dit komt overeen 

met de indicatoren ten aanzien van de confrontatie van vraag en aanbod die in paragraaf 

3.2.3 al aan de orde zijn gekomen. In deze paragraaf wordt hier dieper op ingegaan, eerst 

vanuit het perspectief van opleidingen en vervolgens vanuit het perspectief van beroepen.  
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Opleidingen 

Voor de mbo- en ho-opleidingen zijn er al websites waarin inzicht wordt geboden in het 

perspectief van de opleidingen. Voor de mbo-opleidingen gebeurt dat via Studie in Cijfers4 

waarin per opleiding onder meer wordt aangegeven wat de kans op werk is in het vakgebied 

en het startsalaris. Voor sommige opleidingen is dit verbijzonderd naar regio. In Figuur 3 is 

de kans op werk voor de mbo-opleiding Operator C weergegeven. De informatie is afkomstig 

van de website KiesMbo.nl waar ook nog aanvullende indicatoren worden getoond voor een 

opleiding zoals het percentage doorstroom naar een hbo-opleiding en het startsalaris.  

 

Figuur 3 Kans op werk opleiding Operator C naar arbeidsmarktregio (zie hier: 

https://www.kiesmbo.nl/opleidingen/produceren-installeren-en-energie-techniek/procesindustrie-en-

laboratoria/operator-c)  

Voor de ho-opleidingen (zowel hbo als wo) kan Studiekeuze123 worden geraadpleegd. Op 

deze website worden voor de ho-opleidingen verschillende arbeidsmarktindicatoren getoond. 

Het gaat dan bijvoorbeeld om hoeveel procent van de afgestudeerden een baan binnen het 

vakgebied vond, hoeveel procent van de werkenden een baan op niveau vond, het bruto 

startsalaris en het werkloosheidspercentage.5 In Figuur 4 is de arbeidsmarktinformatie voor 

de wo-master psychologie weergegeven.  

 

4 Zie: https://www.s-bb.nl/onderwijs/studie-cijfers  

5  Zie onder meer het voorbeeld van de masteropleiding psychologie: https://www.studie-

keuze123.nl/opleidingen/15885-psychologie-radboud-universiteit-wo-master 

https://www.kiesmbo.nl/opleidingen/produceren-installeren-en-energie-techniek/procesindustrie-en-laboratoria/operator-c
https://www.kiesmbo.nl/opleidingen/produceren-installeren-en-energie-techniek/procesindustrie-en-laboratoria/operator-c
https://www.kiesmbo.nl/opleidingen/produceren-installeren-en-energie-techniek/procesindustrie-en-laboratoria/operator-c
https://www.s-bb.nl/onderwijs/studie-cijfers
https://www.studiekeuze123.nl/opleidingen/15885-psychologie-radboud-universiteit-wo-master
https://www.studiekeuze123.nl/opleidingen/15885-psychologie-radboud-universiteit-wo-master
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Figuur 4 Arbeidsmarktinformatie voor wo-master Psychologie (zie: https://www.studiekeuze123.nl/op-

leidingen/15885-psychologie-radboud-universiteit-wo-master)  

Naast Studiekeuze123 kan er voor de ho-opleidingen ook gebruik worden gemaakt van in-

formatie van het UWV. Zij hebben op basis van onderzoek van SEO Economisch Onderzoek 

en Elsevier Weekblad de arbeidsmarktsituatie van academici6 en hbo’ers7 in kaart gebracht. 

Met de informatie van het UWV wordt inzichtelijk gemaakt hoe de opleidingen zich tot elkaar 

verhouden. In Figuur 5 wordt een voorbeeld gegeven van de startpositie van wo-master 

studenten.  

 

Figuur 5 Tien wo-master opleidingen met de beste startpositie op de arbeidsmarkt (bron: UWV, zie: 

https://www.uwv.nl/overuwv/kennis-cijfers-en-onderzoek/arbeidsmarktinformatie/arbeidsmarktposi-

tie-van-academici-vergeleken.aspx)  

 

6 Zie hier: https://www.uwv.nl/overuwv/kennis-cijfers-en-onderzoek/arbeidsmarktinformatie/arbeids-

marktpositie-van-academici-vergeleken.aspx 

7 Zie hier: https://www.uwv.nl/overuwv/kennis-cijfers-en-onderzoek/arbeidsmarktinformatie/arbeids-

marktpositie-van-hbo-ers-vergeleken.aspx  

https://www.studiekeuze123.nl/opleidingen/15885-psychologie-radboud-universiteit-wo-master
https://www.studiekeuze123.nl/opleidingen/15885-psychologie-radboud-universiteit-wo-master
https://www.uwv.nl/overuwv/kennis-cijfers-en-onderzoek/arbeidsmarktinformatie/arbeidsmarktpositie-van-academici-vergeleken.aspx
https://www.uwv.nl/overuwv/kennis-cijfers-en-onderzoek/arbeidsmarktinformatie/arbeidsmarktpositie-van-academici-vergeleken.aspx
https://www.uwv.nl/overuwv/kennis-cijfers-en-onderzoek/arbeidsmarktinformatie/arbeidsmarktpositie-van-academici-vergeleken.aspx
https://www.uwv.nl/overuwv/kennis-cijfers-en-onderzoek/arbeidsmarktinformatie/arbeidsmarktpositie-van-academici-vergeleken.aspx
https://www.uwv.nl/overuwv/kennis-cijfers-en-onderzoek/arbeidsmarktinformatie/arbeidsmarktpositie-van-hbo-ers-vergeleken.aspx
https://www.uwv.nl/overuwv/kennis-cijfers-en-onderzoek/arbeidsmarktinformatie/arbeidsmarktpositie-van-hbo-ers-vergeleken.aspx
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In Figuur 6 wordt een voorbeeld gegeven van de arbeidsmarktpositie 10 jaar na afstuderen 

door wo-master studenten. 

 

Figuur 6 Tien wo-master opleidingen met de beste arbeidsmarktpositie 10 jaar na afstuderen op de 

arbeidsmarkt (bron: UWV, zie: https://www.uwv.nl/overuwv/kennis-cijfers-en-onderzoek/arbeids-

marktinformatie/arbeidsmarktpositie-van-academici-vergeleken.aspx)  

Naast het type opleiding (mbo versus hbo/wo) kan er nog onderscheid gemaakt worden 

tussen de huidige/recente en toekomstige situatie. De informatie van Studiekeuze123 en het 

UWV gaat voornamelijk over de recent afgestudeerden. Het hoeft niet te betekenen dat voor 

studenten die nu aan een opleiding gaan beginnen dezelfde perspectieven gelden. Studie in 

Cijfers lijkt hier rekening mee te houden. Bij de berekening van de Kans op Werk gaan zij 

uit van een student die nu met de opleiding begint en die opleiding in de normale studieduur 

afrondt. Dus wat is de kans op werk over twee jaar bij een opleiding met een opleidingsduur 

van twee jaar.8 Het ROA maakt eveneens prognoses van het arbeidsmarktperspectief van 

opleidingen. In de laatste versie van hun onderzoek geven zij een prognose tot en met het 

jaar 2024 van de opleidingen. In Tabel 3 is een voorbeeld gegeven van de toekomstige 

arbeidsmarktsituatie in 2024 voor de bachelors9 Techniek en ICT (zowel totaal als voor een 

aantal specifieke bachelors). Hoe lager de waarde is, hoe beter de toekomstige arbeids-

marktsituatie is. De informatie van ROA lijkt wel alleen op een hoog aggregatieniveau 

beschikbaar te zijn. Het nadeel hiervan is dat het dus minder inzicht biedt dan de informatie 

van Studie in Cijfers.  

Tabel 3 Toekomstige arbeidsmarktsituatie in 2024 voor bachelors Techniek en ICT (Bron: ROA/POA)10 

Opleiding Waarde Typering 

Bachelor Techniek en ICT 0.87 goed 

> Bachelor - bouwkunde, civiele techniek en architectuur 0.86 goed 

> Bachelor - chemische technologie 0.88 goed 

> Bachelor - elektrotechniek 0.81 zeer goed 

> Bachelor - informatica 0.96 goed 

> Bachelor - werktuigbouwkunde 0.84 zeer goed 

 

8 Deze informatie is afkomstig van: https://www.s-bb.nl/feiten-en-cijfers/kans-op-stage-leerbaan-en-

werk  

9 ROA maakt in hun data geen onderscheid tussen een hbo- en wo-bachelor.  

10 De data kan geraadpleegd worden via de website van ROA (zie: https://roastatistics.maastrichtuni-

versity.nl/AIS/Login.aspx). Hiervoor moeten wel inloggegevens worden aangevraagd bij het ROA. Aan 

het opvragen van de inloggegevens zijn geen kosten verbonden.  

https://www.uwv.nl/overuwv/kennis-cijfers-en-onderzoek/arbeidsmarktinformatie/arbeidsmarktpositie-van-academici-vergeleken.aspx
https://www.uwv.nl/overuwv/kennis-cijfers-en-onderzoek/arbeidsmarktinformatie/arbeidsmarktpositie-van-academici-vergeleken.aspx
https://www.s-bb.nl/feiten-en-cijfers/kans-op-stage-leerbaan-en-werk
https://www.s-bb.nl/feiten-en-cijfers/kans-op-stage-leerbaan-en-werk
https://roastatistics.maastrichtuniversity.nl/AIS/Login.aspx
https://roastatistics.maastrichtuniversity.nl/AIS/Login.aspx
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Beroepen 

Naast de opleidingen wordt er nog apart gekeken naar de beroepen. In eerste instantie geeft 

data van het UWV hier de nodige informatie over. Zij geven voor diverse beroepen een 

spanningsindicator aan. De spanningsindicator gaat over de verhouding tussen het geschatte 

aantal openstaande vacatures en het aantal personen dat op hetzelfde moment korter dan 

6 maanden WW ontvangt. Een hoge waarde geeft daarbij aan dat er sprake is van krapte 

(veel vacatures ten opzichte van het aantal WW-uitkeringen) terwijl een lage waarde aan-

geeft dat er sprake is van een ruime arbeidsmarkt (weinig vacatures ten opzichte van het 

aantal WW-uitkeringen). Het gaat hierbij om inzicht in de huidige situatie. In Figuur 7 is de 

spanningsindicator voor een aantal technische beroepen in het derde kwartaal van 2020 

weergegeven.  

 

Figuur 7 Spanningsindicator voor een deel van de technische beroepen in Q3 2020 (zie: https://www.ar-

beidsmarktcijfers.nl/report/2)  

Daarnaast kan er voor dit onderdeel ook gebruik worden gemaakt van de data van ROA. Zij 

hebben een prognose gemaakt van het arbeidsmarktperspectief van diverse beroepen. In de 

laatste versie van hun onderzoek geven zijn een prognose tot en met het jaar 2024. Net als 

voor de opleidingen geldt wel dat hun informatie alleen op een hoog aggregatieniveau be-

schikbaar lijkt te zijn. In Tabel 4 is een voorbeeld gegeven van de toekomstige knelpunten 

in de personeelsvoorziening in de beroepsgroep ICT. Hoe lager de waarde is, hoe groter de 

toekomstige knelpunten in de personeelsvoorziening zijn.  

Tabel 4 Toekomstige knelpunten in de personeelsvoorziening in de beroepsgroep ICT in 2024 (Bron: 

ROA/POA) 

Beroepsgroep Waarde Typering 

ICT-beroepen 0.838 groot 

> Software- en applicatieontwikkelaars 0.822 groot 

> Databank- en netwerkspecialisten 0.851 groot 

> Gebruikersondersteuning ICT 0.872 enige 

> Radio- en televisietechnici 0.9 vrijwel geen 

 

https://www.arbeidsmarktcijfers.nl/report/2
https://www.arbeidsmarktcijfers.nl/report/2
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Een specifieke studie die in dit kader nog kan worden uitgelicht is het onderzoek van de 

Topsector Logistiek. Zij hebben voor de hogere logistieke beroepen in kaart laten brengen 

wat het arbeidsmarktperspectief is, zowel de huidige situatie (2018) als de toekomstige si-

tuatie (2023). Het voordeel ten opzichte van de studies van het UWV en ROA is dat de 

analyse op een gedetailleerder niveau lijkt te zijn. In Figuur 8 is de spanningsindicator van 

de hogere logistieke beroepen voor het jaar 2023 weergegeven. Een positief daarbij is dat 

er onderscheid wordt gemaakt naar opleidingsniveaus door Panteia. Uit het onderzoek blijkt 

namelijk dat er binnen een beroep grote verschillen kunnen zijn tussen opleidingsniveaus, 

zoals bijvoorbeeld geldt voor de overheidsambtenaren die zich bezig houden met logistiek.  

 

Figuur 8 Spanningsindicator hogere logistieke beroepen naar opleidingsniveau in 2023 (Bron: Panteia, 

zie:  https://topsectorlogistiek.nl/2019/10/28/arbeidsmarktmonitor-2019-kans-op-werk-blijft-meestal-

goed/)  

Aanvullend op informatie over de arbeidsmarktperspectieven van de beroepen kan nog ge-

bruik worden gemaakt over informatie over transitiepaden. Mocht een werknemer zich in 

een beroep met een minder arbeidsmarktperspectief bevinden dan is het natuurlijk wenselijk 

om te weten of er een overstap gemaakt kan worden naar een beroep met een beter ar-

beidsmarktperspectief. Hier heeft CentERdata onderzoek naar uitgevoerd. Zij baseren zich 

hiervoor op informatie uit online vacatures, informatie over beroepen uit O*NET en de prog-

noses van ROA. Aan de hand van deze informatie kunnen ze per beroep in kaart brengen 

wat mogelijke overstapberoepen zijn. Ze kijken hierbij onder meer naar de haalbaarheid en 

wenselijkheid. De haalbaarheid van een overstap naar een ander beroep bepaalt CentERdata 

door te kijken naar de gelijkenis tussen deze beroepen. Dit wordt gedaan door een objectieve 

‘gelijkenisscore’ te berekenen. Deze score geeft de overlap aan tussen zowel de taken die 

uitgevoerd moeten worden, de benodigde kennis, vaardigheden en competenties, de ge-

bruikte technieken en tools, als de gevraagde opleiding en ervaring. Een overstapberoep is 

haalbaar als het startberoep en het overstapberoep 1) een gemiddelde of hoge gelijkenis-

score en 2) een realistische sprong in verwachte werkervaring en opleiding hebben. Een 

overstapberoep is wenselijk als 1) het overstapberoep stabiele vooruitzichten heeft en 2) het 

salaris van het overstapberoep dusdanig is dat degene die overstapt zijn of haar levensstan-

daard financieel kan handhaven (of verbeteren).  

https://topsectorlogistiek.nl/2019/10/28/arbeidsmarktmonitor-2019-kans-op-werk-blijft-meestal-goed/
https://topsectorlogistiek.nl/2019/10/28/arbeidsmarktmonitor-2019-kans-op-werk-blijft-meestal-goed/
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Conclusie 

Over zowel de opleidingen als de beroepen is de nodige informatie beschikbaar zowel op het 

niveau van opleidingen als beroepen. Daarbij is het wel van belang om de samenhang tussen 

opleidingen en beroepen in ogenschouw te nemen. Normaal gesproken leidt een opleiding 

tot een bepaald beroep. Het kan waardevol zijn om inzichtelijk te maken of dat echt het 

geval is, zowel voor tekortberoepen als overschotberoepen. Het kan namelijk zo zijn dat 

studenten die een opleiding volgen voor een overschotberoep allemaal goed terecht komen 

op de arbeidsmarkt omdat zij aan de slag kunnen en gaan in andere beroepen (ev. tekort-

beroepen). Een ander punt van belang is of de beschikbare informatie gedetailleerd genoeg 

is voor het maken en/of monitoren van beleid. Als laatste is het nog belangrijk om te bepalen 

of het om prognoses moet gaan of het bieden van inzicht in de huidige situatie. Indien dat 

eerste het geval is wordt de analyse vaak complexer omdat er in dat geval voorspellingen 

gedaan moeten worden over toekomstige werkgelegenheid.  





 

Dialogic innovatie ● interactie 30 

Bijlage 1. Detailanalyse arbeids-

marktmonitors 

Dashboard chemiesector 

Website: https://www.onderwijsarbeidsmarktchemie.nl  

Uitvoerder: Dialogic 

Beschrijving 

Het dashboard biedt inzicht in de onderwijs- en arbeidsmarktsituatie van de chemiesector.  

Indicatoren 

Onderwijs 

• Onderwijsinstroom: de instroom van studenten naar het onderwijs. Er wordt daarbij 

onderscheid gemaakt naar het mbo, hbo, wo-bachelor en wo-master. Binnen elk van 

de onderwijsniveaus wordt een aantal uitsplitsingen gemaakt naar opleidingen en 

instellingen, achtergrondkenmerken (o.a. geslacht), regionale uitsplitsing en de op-

stroom/doorstroom.  

• Onderwijsuitstroom: de uitstroom van studenten uit het onderwijs. Er wordt daarbij 

onderscheid gemaakt naar het totaal aantal diploma’s en hoogst behaalde diploma’s. 

Het verschil tussen de twee is dat in het eerste geval niet gecorrigeerd wordt voor 

de personen die opstromen naar een hoger opleidingsniveau. In tegenstelling tot de 

instroom wordt er maar een beperkt aantal uitsplitsingen gegeven (o.a. naar oplei-

dingsniveau). Verder wordt er een prognose gegeven van het aantal gediplomeerden 

voor de periode tot en met 2024. Deze prognose is gebaseerd op de onderwijsin-

stroom en een verdiscontering van instroom naar diploma.  

• Lerarenopleidingen: op een aparte pagina wordt informatie gegeven over de in- en 

uitstroom van de lerarenopleidingen chemie. De complexiteit daarbij is wel dat sinds 

2018 de universitaire lerarenopleidingen zijn overgaan in een overkoepelende tech-

nische lerarenopleiding waardoor in- en uitstroom voor de universitaire 

lerarenopleiding scheikunde niet meer is te achterhalen.  

• Voortgezet onderwijs: het aantal leerlingen op het vmbo, havo en vwo dat in een 

bètatechnische richting onderwijs volgt. Daarbij wordt ook de bètatechnische door-

stroom van het vmbo naar het mbo en van havo/vwo naar het ho inzichtelijk 

gemaakt.  

Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt 

• Doorstroom naar arbeidsmarkt: voor zowel alle chemie-opleidingen samen als indi-

viduele opleidingen is de doorstroom naar de arbeidsmarkt in kaart gebracht. Het 

gaat daarbij om de doorstroom naar de sector waar een gediplomeerde gaat werken.  

• Internationale mobiliteit: de emigratie van chemiegediplomeerden.  

• Loonontwikkelingen: de ontwikkeling van het loon van chemiegediplomeerden af-

gezet tegen een aantal gemiddeldes.  

• Arbeidsmarktperspectief: op basis van data van het UWV, ROA en SBB wordt voor 

de verschillende opleidingsniveau (mbo, hbo en wo) aangegeven wat het arbeids-

marktperspectief is van studenten. Het gaat daarbij om een terugblik op basis van 

enquêtes onder studenten en CBS-microdata.  

https://www.onderwijsarbeidsmarktchemie.nl/
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Chemie arbeidsmarkt 

• Bedrijven en banen: het aantal bedrijven en banen (incl. werkzame personen) in de 

chemiesector. Daarbij is een uitsplitsing gemaakt naar de individuele chemiesecto-

ren.  

• Kenmerken werknemers: achtergrondkenmerken (leeftijd, etniciteit en geslacht) van 

werknemers in de chemiesector.  

• Vacatures: het gaat om het aantal vacatures in de chemiesector. Daarbij zijn diverse 

uitsplitsingen gemaakt zoals naar opleidingsniveau, sector, regio en type functie.  

• Instroom uit onderwijs: een analyse van de opleidingen die toeleveren aan de che-

miesector. Daarbij is onderscheid gemaakt naar mbo, hbo en wo.  

• Uitstroom versus instroom: de doorstroom binnen de chemiearbeidsmarkt. Daarbij 

wordt er een analyse gemaakt van de in- en uitstroom van de sector als geheel en 

de individuele chemiesectoren. Van de in- en uitstroomde personen in een van de 

chemiesectoren is een uitsplitsing gemaakt naar hun opleidingsniveau (mbo, hbo en 

wo).  

• Verwachte pensioenuitstroom: op basis van de leeftijd van de huidige werknemers 

is in kaart gebracht wat de verwachte pensioenuitstroom is. Daarbij is niet gecorri-

geerd voor personen die voortijdig de chemiesector verlaten. Er is daarbij een 

uitsplitsing gemaakt naar opleidingsniveau en type functie (op basis van de behaalde 

diploma’s).  

• Verwachte uitstroom versus instroom: de cijfers van de verwachte pensioenuit-

stroom uit de chemiesector zijn gecombineerd met cijfers over de verwachte 

instroom. De cijfers van de verwachte instroom zijn gebaseerd op de prognoses van 

de studenteninstroom en de mate waarin gediplomeerde chemiestudenten doorstro-

men naar de chemiesector na het behalen van hun diploma.  

• Leven Lang Leren: inzicht in de werkzame personen in de chemiesector die inge-

schreven zijn in een BBL-opleiding. Daarbij is onderscheid gemaakt naar type 

opleiding (chemisch, technisch en niet-technisch). Een van de indicatoren waarover 

informatie wordt getoond, is het aantal personen dat staat ingeschreven voor een 

BBL-opleiding. Een andere indicator is de leeftijd van de ingeschreven personen. Er 

is daarbij een uitsplitsing gemaakt naar individuele chemiesectoren. 

Afbakening 

• Opleidingen: voor de opleidingen geldt dat er een specifieke afbakening is gemaakt 

in overleg met de opdrachtgever. Voor een volledig overzicht zie: https://onderwijs-

arbeidsmarktchemie.nl/2-onderwijs 

• Sectoren: de sectoren die zijn meegenomen zijn SBI 19, 20, 21 en 22.  

• Beroepen: over het algemeen worden de analyses gedaan op het niveau van secto-

ren. Binnen de vacatureanalyse is een analyse uitgevoerd naar specifieke chemische 

en technische functies. De lijst met chemische functies is hier terug te vinden: 

https://onderwijsarbeidsmarktchemie.nl/4-chemie-arbeidsmarkt/4-3-vacatures-

landelijk/4-3-2-chemische-functies 

Databronnen 

Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van verschillende databronnen: 

• DUO: onderwijsdata over de in- en uitstroom.  

• CBS: zowel publiek toegankelijke data van CBS StatLine (o.a. over aantal bedrijven 

en banen in de chemiesector) als specifieke analyses op basis van CBS-microdata. 

• Jobdigger: informatie over het aantal vacatures in de chemiesector.  

https://onderwijsarbeidsmarktchemie.nl/2-onderwijs
https://onderwijsarbeidsmarktchemie.nl/2-onderwijs
https://onderwijsarbeidsmarktchemie.nl/4-chemie-arbeidsmarkt/4-3-vacatures-landelijk/4-3-2-chemische-functies
https://onderwijsarbeidsmarktchemie.nl/4-chemie-arbeidsmarkt/4-3-vacatures-landelijk/4-3-2-chemische-functies
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• SBB: informatie over de kans op stage/leerbaan/werk voor mbo-studenten.  

• Overige studies: er is daarnaast informatie gebruikt uit specifieke studies van het 

UWV/ROA over de kansen op de arbeidsmarkt van mbo, hbo en wo-studenten. De 

informatie over leerlingen in het voortgezet onderwijs is afkomstig van de Monitor 

Techniekpact.  

Functionaliteiten 

• Binnen de elementen kan er geswitcht worden naar verschillende typen visualisaties 

(bijv. van lijngrafiek naar tabel). Bovendien kunnen de visualisaties direct worden 

geprint of gedownload.  

• Binnen de elementen kunnen filters worden toegepast waardoor er specifieke dwars-

doorsnedes gemaakt kunnen worden. Het gaat dan bijvoorbeeld om een filter voor 

jaren, opleidingsniveau, regio en/of sector.  

• De data die ten grondslag ligt aan een element kan worden gedownload. Het gaat 

hierbij alleen om de data die direct getoond wordt. De volledige brondata is niet te 

downloaden. 

• Er zijn aparte knoppen voor het mbo, hbo of wo. Als er op deze knop wordt gedrukt 

worden alleen de paginá’s en elementen getoond die relevant zijn voor het oplei-

dingsniveau. De filtering werkt zelfs binnen een visualisatie.  

Overige punten 

• Het dashboard biedt de gebruikers zelf de mogelijkheid om bepaalde dwarsdoorsne-

des te maken. Een gebruiker kan daarbij putten uit een grote hoeveelheid 

indicatoren.  

• Op de landingspagina van het dashboard staat een overzicht met de belangrijkste 

uitkomsten. Hierdoor kan een gebruiker in één keer zien hoe het er voor staat op 

het gebied van human capital in de chemiesector. Een gebruiker kan daarbij door-

klikken.  

• Het dashboard bevat zoveel informatie dat het voor een buitenstaander lastig kan 

zijn om de juiste informatie te vinden. Het is daarbij niet mogelijk om te zoeken naar 

de juiste indicatoren en/of zelf analyses te maken op basis van de onderliggende 

brondata (zoals bijvoorbeeld wel kan in een draaitabel in Excel).  

Techniekpact Monitor 

Website: https://techniekpactmonitor.nl/  

Uitvoerder: Platform Talent voor Technologie i.c.m. Dialogic en CBS 

Beschrijving 

De Techniekpact Monitor biedt inzicht in de onderwijs- en arbeidsmarktsituatie van de tech-

nieksector.  

Indicatoren 

Primair onderwijs 

Op de website staan een aantal cases/voorbeelden van projecten die worden uitgevoerd in 

de primair onderwijs op het gebied van techniekonderwijs. Het gaat bijvoorbeeld om activi-

teiten die vanuit Jet-Net en TechNet worden ontplooid zoals het aantal basisscholen dat 

wordt ondersteund bij het invoeren van wetenschap & techniek/technologie in het school-

curriculum.  

https://techniekpactmonitor.nl/
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Vmbo 

Er worden diverse cijfers gegeven over bètatechnisch onderwijs in het vmbo. Het gaat om 

het aantal (en aandeel) leerlingen dat in het 3e leerjaar van het vmbo bètatechnisch onder-

wijs volgt en het aantal (aandeel) gediplomeerden met een bètatechnisch vmbo-diploma. 

Daarnaast is de doorstroom naar het bètatechnisch mbo inzichtelijk gemaakt. Het is mogelijk 

om te filteren op een aantal kenmerken zoals geslacht, leerweg, landsdeel, gemeente, stu-

die-/diplomajaar en/of profiel. Er worden diverse regionale kaartjes gepresenteerd waarbij 

direct inzichtelijk is wat de waarde van een gemeente is op een bepaalde indicator.  

 

Havo/Vwo 

Er worden diverse cijfers gegeven over bètatechnisch onderwijs in het havo/vwo. De indica-

toren die worden gepresenteerd zijn vergelijkbaar met die van het vmbo.  

Mbo 

Het aantal (en aandeel) studenten dat instroomt in een bètatechnische mbo-opleiding én het 

aantal (en aandeel) studenten dat uitstroomt uit een bètatechnische mbo-opleiding. Daarbij 

wordt bij de instroom een uitsplitsing gemaakt naar mbo-niveau en leerweg (BBL/BOL). Bij 

de uitstroom wordt alleen uitsplitsing gemaakt naar mbo-niveau. Het is mogelijk om te filte-

ren op een aantal kenmerken zoals geslacht, landsdeel, gemeente, studie-/diplomajaar en 

mbo-instelling.  

Ho 

Het aantal (en aandeel) studenten dat instroomt in een bètatechnische ho-opleiding én het 

aantal (en aandeel) studenten dat uitstroomt uit een bètatechnische ho-opleiding. Er wordt 

daarbij bij de instroom een uitsplitsing gemaakt naar hbo/wo. Bij de uitstroom wordt een 

uitsplitsing gemaakt naar hbo-bachelor/ad, wo-bachelor en wo-master. Het is mogelijk om 

te filteren op een aantal kenmerken zoals geslacht, landsdeel, diploma-/studiejaar, ge-

meente en instelling.  

Docenten 

Het aantal (en aandeel) studenten dat instroom in een bètatechnische docentenopleiding en 

het aantal (en aandeel) studenten dat uitstroomt uit een bètatechnische docentenopleiding. 
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Er wordt daarbij een uitsplitsing gemaakt naar 1e en 2e graads lerarenopleidingen. Het is 

mogelijk om te filteren op geslacht en instroom-/diplomajaar. Twee aanvullende indicatoren 

die worden gepresenteerd zijn het aantal en aandeel bètatechnische lesuren in het voortge-

zet onderwijs en het aantal moeilijk vervulbare vacatures van bètatechnische leraren in het 

mbo en vo.  

Arbeidsvraag 

Er wordt inzicht geboden in het aantal vacatures in de techniek en de ICT, uitgesplitst naar 

beroepsniveau. Het is daarbij mogelijk om te filteren op beroepsniveau, landsdeel en jaar. 

Voor zowel de technische- als ICT-beroepen wordt de spanningsindicator weergegeven. Dat 

geeft de verhouding weer tussen het aantal openstaande vacatures en kortdurend werkzoe-

kenden. Voor beide beroepsgroepen is aangegeven wat moeilijk vervulbare vacatures zijn. 

Aanvullend daarop wordt de werkloosheid onder personen met een technische achtergrond 

getoond. Daarbij is het mogelijk om te filteren op geslacht, leeftijd, landsdeel en opleidings-

niveau. Verder wordt informatie verschaft over het aantal/aandeel internationaal technisch 

opgeleiden dat in Nederland blijft na het behalen van hun diploma. 

Arbeidsmarkt 

Er worden diverse indicatoren getoond over de arbeidsmarkt voor technisch opgeleiden, per-

sonen met een technisch beroep en personen die actief zijn in een technische sector. Er zijn 

diverse dwarsdoorsnedes en uitsplitsingen gemaakt. Het gaat bijvoorbeeld om het aantal 

personen met een technisch beroep uitgesplitst naar geslacht. Of een figuur met de grootte 

van bedrijven waar mensen met een technisch beroep werken. Het is bij de figuren over het 

algemeen mogelijk om te filteren op geslacht, leeftijd, landsdeel, jaar en/of opleidingsniveau. 

Naast de meer kwantitatieve indicatoren/visualisaties bevat deze pagina meer kwalitatieve 

informatie over de meest voorkomende technische beroepen en vaak voorkomende oplei-

dingen onder werkenden in de techniek.  

Afbakening 

• Opleidingen: voor de opleidingen geldt dat er een specifieke afbakening is gebruikt. 

Voor de opleidingen in het voortgezet onderwijs wordt er gebruik gemaakt van pro-

fielen. De opleidingen in het mbo worden geclassificeerd door het SBB. Bij de ho-

opleidingen was er al een bestaande classificatie waarvan gebruik kon worden ge-

maakt. Nieuwe ho-opleidingen worden geclassificeerd conform deze bestaande 

classificatie. Deze classificatie geldt alleen voor de DUO-data. Voor de analyses van 

de CBS-data wordt een andere classificatie van de opleidingen gebruikt.  

• Sectoren: de sectoren die binnen de SBI-letters B tot en met F vallen zijn geclassifi-

ceerd als technisch. Daarnaast vallen de SBI-codes 62 en 63 (ICT-sector) ook onder 

de technische sector.  

• Beroepen: voor de beroepen is een specifieke afbakening gebruikt. Daarbij geldt dat 

alle beroepen die onder de BRC beroepsklasse technisch beroep of ICT-beroep vallen 

als relevant worden geacht.  

Databronnen 

Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van verschillende databronnen: 

• DUO: onderwijsdata over de in- en uitstroom van het mbo en ho en het aantal leer-

lingen/gediplomeerden in het vo.  

• CBS: bij het CBS is een uitvraag gedaan voor maatwerk. Het gaat daarbij om speci-

fieke analyses op het gebied van de arbeidsmarkt voor technisch opgeleiden en 

technische beroepen.  
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• UWV: informatie over het aantal vacatures in technische- en ICT-beroepen, inclusief 

de spanningsindicator van deze beroepen. Daarnaast wordt er kwalitatieve informa-

tie van het UWV getoond over moeilijk vervulbare vacatures in technische- en ICT-

beroepen.  

• Nuffic: informatie over de mate waarin internationale studenten in Nederland blijven 

na het behalen van hun diploma. 

• Overige studies: er is daarnaast informatie gebruikt uit specifieke studies die in op-

dracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap (OCW) worden 

uitgevoerd naar de arbeidsmarkt voor leraren. Het gaat dan om het aantal en aan-

deel bètatechnische lesuren in het voortgezet onderwijs en het aantal moeilijk 

vervulbare vacatures van bètatechnische leraren in het mbo en vo. 

Functionaliteiten 

• Binnen de elementen kan er geswitcht worden naar verschillende typen visualisaties 

(bijv. van lijngrafiek naar tabel). Bovendien kunnen de visualisaties direct worden 

geprint of gedownload.  

• Binnen de elementen kunnen filters worden toegepast waardoor er specifieke dwars-

doorsnedes gemaakt kunnen worden. Het gaat dan bijvoorbeeld om een filter voor 

jaren, geslacht, landsdeel of opleidingsniveau.  

• De data die ten grondslag ligt aan een element kan worden gedownload. Daarnaast 

bevat het dashboard een link naar de website waar een gebruiker zelf aan de slag 

kan met de data. Het gaat dan onder meer om de gebruikte onderwijsdata van DUO 

en de maatwerkopdracht die door het CBS is aangeleverd.  

Overige punten 

• De monitor oogt meer als een website dan een dashboard. Wat daarbij helpt is dat 

naast elk van de visualisaties een stukje tekst staat over hetgeen er te zien is en dat 

er op een aantal pagina’s meer kwalitatieve informatie wordt getoond.  

• Op de landingspagina van de monitor staat een overzicht met de belangrijkste uit-

komsten. Hierdoor kan een gebruiker in één keer zien hoe het er voor staat op het 

gebied van human capital in de techniek. Het is voor een gebruiker daarbij mogelijk 

om op een indicator te klikken waardoor hij of zij direct op de juiste pagina terecht-

komt.  

pr-eDICT 

Website: https://pr-edict.nl 

Uitvoerder: Dialogic 

Beschrijving 

Het dashboard biedt inzicht in de onderwijs- en arbeidsmarktsituatie in de arbeidsmarkt ICT.  

Indicatoren 

Onderwijs 

• Generiek: op de hoofdpagina wordt informatie getoond over de relatieve en absolute 

instroom van studenten in het ICT-onderwijs over de tijd. Daarbij is het mogelijk om 

te filteren op opleidingsniveau (mbo, hbo, wo-bachelor en wo-master).  

• Instroom: er wordt hierbij eerst onderscheid gemaakt naar de instroom in de ver-

schillende opleidingsniveaus over de tijd. Vervolgens worden de opleidingsniveaus 

behandeld op aparte pagina’s. Elk van deze pagina’s volgt daarbij eenzelfde stramien 

met informatie over vrouwen in de ICT, regionale spreiding en de instroom in 

https://pr-edict.nl/
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instellingen en/of opleidingen. Daarbij is het mogelijk te filteren op niveau (bijv. mbo 

niveau 1, niveau 2, etc.), jaren en/of type opleiding.  

• Gediplomeerden: het gaat om vergelijkbare indicatoren als bij de instroompagina. 

De belangrijkste toevoeging is informatie over de mate van doorstroom binnen het 

onderwijs.  

Vacatures 

Er wordt inzicht geboden in de vacatures op de arbeidsmarkt ICT. Daarbij worden diverse 

uitsplitsingen gemaakt naar onder meer regio, beroepscategorieën, functies, opleidingsni-

veau, type contracten, gevraagde werkervaring en sector. Bij elk van de indicatoren is het 

mogelijk om te filteren, bijvoorbeeld op jaar, regio, type beroep en/of sector.  

Arbeidsmarkt 

Deze pagina bevat informatie over het aantal ICT’ers op de arbeidsmarkt. Daarbij zijn diverse 

uitsplitsingen gegeven naar: type dienstverband, sector, beroep, type bedrijf, leeftijd, ge-

slacht en regio. Bij die figuren is het vaak mogelijk om te filteren op jaar. Verder is een 

aantal specifieke analyses uitgevoerd naar de vooropleiding van ICT’ers, het beroep van ICT-

gediplomeerden, en de sociaaleconomische status van ICT-gediplomeerden. Als laatste 

wordt de emigratie van ICT-gediplomeerden met een Nederlandse nationaliteit getoond. 

Regionale rapportage 

Deze pagina bevat een aantal van de hoofdindicatoren van de vorige onderdelen. Voordat 

een gebruiker de informatie te zien krijgt, moet er gekozen worden voor een regio. Daarbij 

is er keuze uit arbeidsmarktregio’s, COROP-gebieden, provincies en een aantal gemeenten. 

Qua indicatoren gaat het onder meer om de instroom/uitstroom in het ICT-onderwijs, zowel 

in absolute als relatieve zin. Bij de relatieve indicatoren wordt de regio afgezet tegen het 

ICT-onderwijs in heel Nederland. Verder gaat het om het aantal vacatures in de regio en het 

aantal en aandeel werkzame ICT’ers in de regio. 

Themarapportages 

In deze sectie van het dashboard zijn twee themarapportages gemaakt. In deze themarap-

portages worden diverse kengetallen over de onderwijs- en arbeidsmarktstromen van één 

domein uitgelicht. De twee domeinen die centraal staan in de themarapportages zijn (1) 

ai/data science en (2) cybersecurity. De gebruikte indicatoren zijn onder andere de instroom 

en uitstroom in het onderwijs (verbijzonderd naar opleidingsniveau, opleiding en provincie). 

Er zijn daarnaast indicatoren over vacatures zoals het aantal gevraagde relevante functies 

en het aantal vacatures waarin gevraagd wordt om minimaal één relevante vaardigheid.  

Duurzame inzetbaarheid 

Op deze pagina van het dashboard worden diverse indicatoren behandeld die relateren aan 

duurzame inzetbaarheid. Daarvoor is een raamwerk opgesteld dat is opgedeeld in drie on-

derdelen: (1) persoonlijke factoren, (2) contextfactoren en (3) uitkomstfactoren. Elk van 

deze factoren bestaat uit meerdere dimensies die weer bestaan uit één of meerdere indica-

toren. Er wordt bijvoorbeeld informatie gepresenteerd over de algemene gezondheid van 

ICT’ers maar ook hoe tevreden ICT’ers zijn over hun werk. Een deel van de indicatoren wordt 

daarbij afgezet tegen het landelijke beeld. Er wordt daarnaast inzicht geboden in de vaar-

digheden die gevraagd worden in ICT-vacatures. Deze gevraagde vaardigheden zijn 

onderverdeeld naar een aantal categorieën zoals ICT-vaardigheden, ai/data science en cyber 

security.  

Afbakening 

• Opleidingen: voor de opleidingen geldt dat er een specifieke afbakening is gebruikt. 

Deze afbakening is terug te vinden op de website zelf, zie hier: https://pr-

https://pr-edict.nl/algemeen-pr-edict/definities-pr-edict
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edict.nl/algemeen-pr-edict/definities-pr-edict. Een belangrijk onderdeel is dat er bij 

de ho-opleidingen zowel harde ICT-opleidingen (bijv. informatica) als meer hybride-

opleidingen (bijv. econometrie) zijn meegenomen in de afbakening.  

• Sectoren: op pr-eDICT wordt er geen specifieke afbakening van de ICT-sector ge-

hanteerd.  

• Beroepen: voor de beroepen is een specifieke afbakening gebruikt. Deze afbakening 

is terug te vinden op de website zelf, zie: https://pr-edict.nl/algemeen-pr-edict/de-

finities-pr-edict. Bij de afbakening van beroepen geldt dat er een bredere afbakening 

is gehanteerd dan door de andere instanties wordt gedaan (bijv. het UWV). Om de 

verschillen aan te geven wordt op sommige pagina’s op het dashboard twee keer 

dezelfde indicator getoond maar dan beredeneerd vanuit de twee verschillende af-

bakening voor ICT-beroepen (de pr-eDICT afbakening en de UWV/CBS-afbakening) 

Databronnen 

Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van verschillende databronnen: 

• DUO: onderwijsdata over de in- en uitstroom.  

• CBS: er zijn specifieke analyses uitgevoerd op basis van CBS-microdata.  

• UWV: informatie over het aantal vacatures in ICT-beroepen. Het gaat dan specifiek 

om het aantal uitgezette vacatures, met een verbijzondering naar arbeidsmarktre-

gio.  

• Jobdigger: informatie over het aantal ICT-vacatures. 

• LinkedIn: bij LinkedIn is een specifieke rapportage opgevraagd over ICT-gediplo-

meerden.  

• Enquête: voor (een deel van) de indicatoren die genoemd worden bij duurzame in-

zetbaarheid is een enquête uitgezet onder ICT’ers en bedrijven die ICT’ers in dienst 

hebben.  

Functionaliteiten 

• Binnen de elementen kan er geswitcht worden naar verschillende typen visualisaties 

(bijv. van lijngrafiek naar tabel). Bovendien kunnen de visualisaties direct worden 

geprint of gedownload.  

• Binnen de elementen kunnen filters worden toegepast waardoor er specifieke dwars-

doorsnedes gemaakt kunnen worden.  

• De data die ten grondslag ligt aan een element kan worden gedownload. Het gaat 

hierbij alleen om de data die direct getoond wordt. De volledige brondata is niet 

publiekelijke toegankelijk. 

• Gebruikers kunnen op de pagina regionale rapportages een PowerPointpresentatie 

downloaden met de belangrijkste indicatoren voor hun regio.  

Overige punten 

• Op de landingspagina van het dashboard staat een overzicht met de belangrijkste 

uitkomsten. Hierdoor kan een gebruiker in één keer zien hoe het er voor staat op 

het gebied van human capital in de ICT-sector. Het is voor een gebruiker daarbij 

mogelijk om op een indicator te klikken waardoor hij of zij direct op de juiste pagina 

terechtkomt.  

• Er wordt aandacht besteed aan de duurzame inzetbaarheid van de personen die al 

werkzaam zijn als ICT’er. Verder wordt er inzicht geboden in de vaardigheden die 

gevraagd worden van ICT’ers (in vacatures).  

• Het dashboard bevat zoveel informatie dat het voor een buitenstaander lastig kan 

zijn om de juiste informatie te vinden. Het is daarbij niet mogelijk om te zoeken naar 

https://pr-edict.nl/algemeen-pr-edict/definities-pr-edict
https://pr-edict.nl/algemeen-pr-edict/definities-pr-edict.
https://pr-edict.nl/algemeen-pr-edict/definities-pr-edict.
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de juiste indicatoren en/of zelf analyses te maken op basis van de onderliggende 

brondata (zoals bijvoorbeeld wel kan in een draaitabel in Excel).  

 

Topsector Logistiek 

Website: https://topsectorlogistiek.nl/2019/10/28/arbeidsmarktmonitor-2019-kans-op-

werk-blijft-meestal-goed/ 

Uitvoerder: Panteia 

Beschrijving 

Deze monitor biedt inzicht in de huidige en toekomstige kwantitatieve samenstelling en per-

sonele dynamiek van het hoger middelbaar, hoger en wetenschap geschoold personeel in 

logistieke functies.   

Indicatoren 

Vraag naar hogere logistieke functies 

In dit hoofdstuk wordt er in eerste instantie inzicht gegeven in de werkgelegenheid (het 

aantal werkzame personen) naar sector, beroep en regio. Vervolgens wordt er inzicht gege-

ven in de arbeidsmobiliteit en het aantal vacatures. De vacatures zijn daarbij uitgesplitst 

naar regio, sector en beroep.  

Aanbod van hoger logistiek opgeleiden 

Voor het aanbod wordt eerst gekeken naar het onderwijs. Het gaat dan om de instroom en 

uitstroom in logistieke opleidingen, uitgesplitst naar opleidingsniveau en jaren (2015-2018). 

Bij de uitstroom wordt een inschatting gemaakt van het deel dat de arbeidsmarkt betreedt. 

In de bijlage worden uitsplitsingen gemaakt naar specifieke opleidingen. Naast het aanbod 

vanuit het onderwijs wordt ook inzicht gegeven in het aanbod vanuit de arbeidsreserve (de 

niet-werkende werkzoekenden [nww]). In de bijlage worden additionele uitsplitsingen gege-

ven zoals het aantal nww’ers over de tijd, het aantal maanden dat ze werkzoekend zijn en 

het opleidingsniveau.  

Toekomstige vraag naar hogere logistieke functie 

De eerste prognose gaat over de werkgelegenheid. Daarbij wordt voor de hogere logistieke 

beroepen aangegeven wat de werkgelegenheidsprognose is voor diverse sectoren en voor 

diverse beroepsgroepen. Het gaat daarbij om een prognose voor 2023. Aanvullend op de 

werkgelegenheidsprognose wordt er een vacatureprognose gegeven. Er wordt daarbij ge-

start met de extern geplaatste vacatures, uitgesplitst naar beroepsgroep. Aanvullend op de 

extern geplaatste vacatures wordt een inschatting gemaakt voor de vraag naar kleine baan-

tjes (<12 uur) en instroom zonder externe werving. Als laatste wordt een prognose gemaakt 

van de geschiktheid van vacatures voor schoolverlaters. In de bijlage is additionele informa-

tie te vinden over de vacatureprognose, zoals een uitsplitsing naar beroep. Daarbij wordt 

een uitsplitsing gemaakt naar de vacatures die geschikt zijn voor schoolverlaters en voor 

meer dan 12 uur zijn.  

Het toekomstig aanbod van hoger logistiek opgeleiden 

Van de eerder genoemde cijfers over de aanbod vanuit het onderwijs is een prognose ge-

maakt voor de komende jaren. Daarbij wordt informatie getoond over de instroom, uitstroom 

en de arbeidsmarktinstroom (dus gecorrigeerd voor het aantal personen dat gaat doorstu-

deren naar het behalen van hun opleiding). In de bijlage wordt deze prognose verbijzonderd 

naar (type) opleiding.  

https://topsectorlogistiek.nl/2019/10/28/arbeidsmarktmonitor-2019-kans-op-werk-blijft-meestal-goed/
https://topsectorlogistiek.nl/2019/10/28/arbeidsmarktmonitor-2019-kans-op-werk-blijft-meestal-goed/
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Confrontatie van vraag en aanbod 

In het laatste hoofdstuk worden vraag en aanbod tegen elkaar afgezet. Dat betekent dat 

voor de (mogelijke) combinaties van beroepen en opleidingsniveaus wordt aangegeven wat 

het kwantitatieve arbeidsmarktperspectief is. Er wordt daarbij niet alleen een confrontatie 

gemaakt van de huidige situatie, maar ook van de toekomst.  

 

Afbakening 

• Opleidingen: voor de opleidingen geldt dat er een specifieke afbakening is gemaakt. 

Deze afbakening is terug te vinden in het rapport.  

• Sectoren: in de rapportage wordt geen analyse gedaan op het niveau van een sector.  

• Beroepen: voor de beroepen is een specifieke afbakening gebruikt op ISCO-niveau. 

Deze afbakening is terug te vinden in het rapport.  

Databronnen 

Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van verschillende databronnen: 

• DUO: instroom en uitstroomcijfers.  

• CBS: zowel publiek toegankelijke data van CBS StatLine als specifieke analyses op 

basis van CBS-microdata. 

• UWV: informatie over werkzoekenden.   

• Jobfeed: informatie over het aantal vacatures in hogere logistieke functies.  

• Enquête: er is daarnaast een enquête uitgezet onder werkgevers met personeel in 

logistieke functies. De vragen in deze enquête hadden onder andere betrekking op 

de vragen in hoeverre vacatures geschikt zijn voor schoolverlaters en in hoeverre 

vacante logistieke functies worden ingevuld zonder extern gepubliceerde vacature 

• Overig: er zijn daarnaast gegevens verzameld en geanalyseerd uit eerdere rapporten 

en monitors.  
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De uitkomsten uit de verschillende databronnen zijn vervolgens gebruikt om aan de hand 

van een eigen model prognoses te maken voor de middellange termijn naar de vraag en het 

aanbod van logistieke functies.  

Functionaliteiten 

• Niet van toepassing: het is een rapportage.  

Overige punten 

• Er worden logisch onderbouwde prognoses gegeven voor de langere termijn.  

• Er wordt een confrontatie uitgevoerd voor het vraag en aanbod zodat inzichtelijk 

wordt gemaakt hoe het arbeidsmarktperspectief is voor een bepaald beroep.  

• Het is een rapportage waardoor het mogelijk minder toegankelijk is voor gebruikers. 

Het is bijvoorbeeld niet mogelijk om eigen selecties te maken op de data of de data 

te downloaden voor eigen analyses.  

Creatieve Industrie 

Website: https://mediaperspectives.nl/app/uploads/2020/01/MCI19_Monitor_DEF.pdf  

Uitvoerder: Paul Rutten (Paul Rutten onderzoek), Olaf Koops (Neo Observatory) en Frank 

Visser (Media Perspectives) 

Beschrijving 

Deze monitor laat de belangrijkste economische trends en ontwikkelingen van de creatieve 

industrie en ICT zien over de periode 2015-2018, uitgedrukt in aantal banen, bedrijven, 

toegevoegde waarde en productiewaarde. 

Indicatoren 

Banenontwikkeling  

In deze paragraaf wordt de ontwikkeling van het aantal banen in de creatieve industrie en 

ICT in Nederland weergegeven. De informatie wordt daarbij uitgesplitst naar een aantal deel-

sectoren. Het gaat daarbij om het absolute en relatieve aantal banen. Vervolgens wordt voor 

elk van de deelsectoren een verdere uitsplitsing gegeven naar de domeinen.  

Bedrijfsvestigingen 

Voor de verschillende sectoren wordt de ontwikkeling van het aantal bedrijfsvestigingen 

weergegeven. Hierbij wordt er een uitsplitsing gemaakt van het aantal banen naar bedrijfs-

grootte, zowel voor de creatieve industrie als de ICT-sector. Een andere indicator is de 

gemiddelde bedrijfsomvang over de tijd, uitgesplitst voor de verschillende sectoren. Overi-

gens wordt er hierbij vaak een vergelijking gemaakt met de totale economie.  

Productie, toegevoegde waarde en verdienvermogen 

Voor de deelsectoren is eerst aangegeven wat de productiewaarde en productiegroei van de 

sectoren is. Daarbij is weer een uitsplitsing gemaakt naar diverse deelsectoren. Hetzelfde is 

gedaan voor de toegevoegde waarde van de sector. Als laatste wordt inzicht gegeven in het 

verdienvermogen. Dit is een combinatie van cijfers over het aantal banen, vestigingen en de 

toegevoegde waarde. In dit geval is een uitsplitsing gemaakt naar de totale economie, cre-

atieve industrie en de ICT. In aparte tabellen is informatie gegeven over de groei van banen, 

vestigingen, productie en toegevoegde waarde.  

https://mediaperspectives.nl/app/uploads/2020/01/MCI19_Monitor_DEF.pdf
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Creatieve beroepen 

De voorgaande indicatoren gingen uit van de sectoren. Nu wordt er een analyse gemaakt 

van het aantal beroepen in de creatieve industrie en ICT. Daarbij wordt een uitsplitsing ge-

maakt naar type beroep en werkzame sector. De twee uitsplitsingen worden eveneens 

gecombineerd.  

Creatieve industrie en ICT in de top 10 steden 

Voor een aantal van de hiervoor genoemde indicatoren zijn analyses gemaakt naar steden. 

Zo is in kaart gebracht wat de top 10 steden zijn voor creatieve industrie en ICT op basis 

van het aantal banen (zowel absoluut als aandeel in de totale werkgelegenheid). Er is daarbij 

onderscheid gemaakt naar deelsectoren. Aanvullend daarop is voor een aantal steden de 

groei afgezet tegen de specialisatie (de mate waarin het werkgelegenheidsaandeel overeen-

komst met het nationale gemiddelde). Er zijn daarbij uitsplitsingen gemaakt voor zowel de 

creatieve industrie als de ICT.  

Verder gaat een van de indicatoren over de verdeling van werkgelegenheid naar top 10 

steden en de rest van Nederland voor de volgende sectoren: de totale economie, creatieve 

industrie, gaming en digital agencies (met aandeel als % van het Nederlands totaal).  

Voor de steden geldt dat er in de bijlage aparte uitsplitsingen gemaakt zijn, zoals per stad 

een tabel met het aantal banen, gemiddelde vestigingsgrootte van bedrijven, banengroei en 

specialisatiegraad voor de verschillende deelsectoren en hun domeinen.  

Satellietrekening cultuur en media 

In deze paragraaf wordt het aanbod van cultuur- en mediaproducten in Nederland weerge-

geven als percentage van het totaal aanbod (naar goederengroep en herkomst 

[binnenlandse productie en invoer]). Verder wordt inzicht gegeven in de productiewaarde 

van cultuur- en mediaproducten naar bedrijfstak en de toegevoegde waarde van deze pro-

ducten als percentage van de toegevoegde waarde. Een andere indicator is de productie van 

cultuur- en mediaproducten naar goederengroep voor vier bedrijfstaken.  

Deze paragraaf behandelt tenslotte de bijdrage van de creatieve industrie als percentage 

van het totaal. Het gaat daarbij om de bijdrage als percentage van de werkgelegenheid en 

percentage van de toegevoegde waarde. Daarbij is een uitsplitsing gemaakt naar verschil-

lende bronnen.  

Afbakening 

• Opleidingen: niet van toepassing aangezien er geen informatie over opleidingen 

wordt gegeven in het rapport.   

• Sectoren: zowel voor de creatieve industrie is aangegeven welke sectoren relevant 

zijn. Het gaat daarbij om de bedrijven die binnen (een deel van) de SBI-codes 18, 

58, 59, 61, 62, 63, 70, 71, 73, 82, 90 en 93 vallen. Er is daarbij een afbakening 

gemaakt op het laagste detailniveau (5 digit SBI-code), waardoor binnen een hoofd 

SBI-code bepaalde categorieën (bijv. evenementenhallen) niet zijn meegenomen.  

• Beroepen: voor de beroepen is een specifieke afbakening gebruikt op ISCO-niveau. 

Deze afbakening is terug te vinden in het rapport. Er wordt daarbij gebruik gemaakt 

van de CBS-definitie van creatieve beroepen en een Engelse definitie van creatieve 

beroepen.  

Databronnen 

Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van verschillende databronnen: 
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• LISA: is een databestand met gegevens over alle vestigingen in Nederland waar 

betaald werk wordt verricht. De kerngegevens per vestiging hebben een ruimtelijke 

component (adresgegevens) en een sociaaleconomische component (werkgelegen-

heid en economische activiteit). Deze databron ligt ten grondslag aan het grootste 

deel van de indicatoren.  

• CBS: het lijkt alsof er gebruik gemaakt wordt van publiek toegankelijke data van 

CBS StatLine (o.a. over toegevoegde waarde). Daarnaast is er gebruik gemaakt van 

een studie van het CBS over bijdrage van cultuur en media aan de Nederlandse 

economie.  

Functionaliteiten 

• Niet van toepassing: het is een rapportage.  

Overige punten 

• Het geeft een beeld van de belangrijke steden op het gebied van creatieve industrie 

en ICT qua banen.  

• Het is een rapportage waardoor het mogelijk minder toegankelijk is voor gebruikers. 

Het is bijvoorbeeld niet mogelijk om eigen selecties te maken op de data of de data 

te downloaden voor eigen analyses.  

• De rapportage focust zich niet of nauwelijks op de human capital component van de 

creatieve industrie. Hoe het bijvoorbeeld gesteld is met de instroom in en de uit-

stroom uit het onderwijs wordt niet behandeld.  

Gezondheid en zorg 

Website: https://dashboards.cbs.nl/v2/AZWDashboard/ 

Uitvoerder: CBS 

Beschrijving 

Dit interactieve dashboard van het CBS is onderdeel van het AZW-programma. Het omvat 

de meest recente cijfers en ontwikkelingen over de arbeidsmarkt zorg en welzijn, op landelijk 

niveau, per regio en per branche. 

Indicatoren 

Werkgelegenheid 

Deze pagina bevat informatie over het aantal banen, werkgelegenheid en arbeidsvolume 

over de tijd. Het is daarbij mogelijk om diverse uitsplitsingen en dwarsdoorsnedes te maken. 

Zo wordt er informatie geboden over de gemiddelde leeftijd van de werkenden in de zorg. 

Voor elk van de indicatoren is het mogelijk te filteren op branche (bijv. zorg en welzijn 

[breed]). Daarnaast worden er specifieke indicatoren getoond zoals de werknemers en zelf-

standigen per sector (met filter op jaar en naar leeftijdsgroep).  

Arbeidsmobiliteit 

Deze pagina toont de in- en uitstroom van werknemers in en uit de sector over de tijd (en 

het saldo van de in- en uitstroom). Daarnaast wordt per sector het verloop aangegeven (als 

percentage) voor een bepaalde periode. Bij het saldo van de in- en uitstroom kan gefilterd 

worden op een specifieke branche.  

Onderwijs 

Op deze pagina wordt diverse indicatoren getoond die gerelateerd zijn aan het onderwijs 

(over de tijd). Het gaat zowel om deelnemers, instromers, gediplomeerden, studierendement 

https://dashboards.cbs.nl/v2/AZWDashboard/
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en sectorrendement (voor zowel mbo, hbo als wo apart). Het is verder mogelijk om het 

aantal gediplomeerden per studiejaar te selecteren voor twee studierichtingen.  

Arbeidsomstandigheden 

Deze pagina bevat informatie over de arbeidsomstandigheden van werknemers. Het gaat 

dan om de tevredenheid met werk, werkdruk, agressie door cliënten/collega’s en of er vol-

doende tijd/aandacht is voor de cliënten. De indicatoren zijn daarbij uitgesplist naar branche. 

De indicatoren gerelateerd aan werkdruk en agressie worden gepresenteerd vanuit het per-

spectief van werknemers en werkgevers. De overige indicatoren gaan allemaal uit van het 

perspectief van de werknemer.  

Arbeidsdeelname 

Er wordt een aantal indicatoren gepresenteerd die gerelateerd zijn aan arbeidsdeelname 

zoals arbeidsparticipatie en werkzame beroepsbevolking, maar het is niet duidelijk of dat 

verbijzonderd is naar de zorgsector.  

Overig 

Op deze pagina wordt informatie gegeven over het ziekteverzuimpercentage over de tijd. 

Daarbij is het mogelijk om te verbijzonderen naar een aparte branche binnen de gezond-

heidszorg.  

  

Afbakening 

• Opleidingen: voor de opleidingen geldt dat er een specifieke afbakening is gebruikt, 

maar er wordt daarbij geen koppeltabel gegeven.  

• Sectoren: op het dashboard zelf wordt een uitgebreide toelichting gegeven van de 

afbakening. Daarbij wordt aangegeven hoe afzonderlijke branches zijn afgebakend. 

De afbakening lijkt zich te richten op bedrijven die actief zijn in SBI-Letter Q (Ge-

zondheids- en welzijnszorg) met als onderliggende SBI-codes 86, 87 en 88.  
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• Beroepen: er lijkt geen classificatie voor functies te zijn gemaakt.  

Databronnen 

Het gaat om een dashboard van het CBS en alle data die op het dashboard wordt getoond is 

afkomstig van AZW StatLine, de databank van het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg 

en Welzijn (AZW). Het CBS heeft deze databank ontwikkeld in opdracht van het ministerie 

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). De cijfers op het dashboard komen tot stand 

op basis van registraties en enquêtes op het terrein van arbeid, werkgelegenheid en oplei-

ding. De verwachting is dat het hierbij sowieso gaat om analyses op de microdata-bestanden 

van het CBS. Verder zal er waarschijnlijk gebruik gemaakt zijn van data van DUO over het 

aantal deelnemers aan het onderwijs. Een van de enquêtes waarvan gebruik wordt gemaakt 

is de Werknemersenquête (WNE), een enquête onder werknemers in de zorg- en welzijns-

sector die door het CBS zelf wordt uitgevoerd. Een vergelijkbare enquête wordt door het CBS 

uitgezet onder werkgevers.  

Functionaliteiten 

• Het dashboard heeft een aparte pagina waarmee het mogelijk is om tussen regio’s 

te vergelijken op het aantal werknemers. Er kan daarbij gefilterd worden op periode, 

branche en persoonskenmerken (geslacht, leeftijd, migratieachtergrond). Het is mo-

gelijk om voor het aantal werknemers een uitdraai voor een specifieke regio te 

maken. Het gaat dan om het aantal werknemers en verdeling daarvan naar geslacht, 

leeftijd en migratieachtergrond.  

• Het dashboard heeft de mogelijkheid om een filtering op branche toe te passen. Met 

deze filtering worden alle figuren op het dasboard aangepast.  

• Het is mogelijk om de visualisaties en de onderliggende data te downloaden.  

• In de lijngrafieken wordt bij het aanklikken van een punt op de lijn direct getoond 

wat de waarde is inclusief de procentuele verandering ten opzichte van het jaar voor.  

Overige punten 

• Op de overzichtspagina van het dashboard wordt de ontwikkeling van de belangrijk-

ste indicatoren getoond. Daarbij wordt naast de lijngrafieken aangegeven wat de 

huidige stand van zaken is, inclusief de verandering ten opzichte van het vorige jaar.  

• Doordat het dashboard informatie ophaalt uit een aparte database van het CBS is 

het ingewikkeld om te achterhalen op welke bronnen de cijfers precies zijn geba-

seerd.  

Dashboard Metalektro  

Website: https://metalektro.incijfers.nl/dashboard 

Uitvoerder: ABF 

Beschrijving 

Het dashboard biedt inzicht in de onderwijs- en arbeidsmarktsituatie van de metalektro.   

Indicatoren 

Bedrijven 

Dit thema geeft informatie over de bedrijven die zijn aangesloten bij A+O Metalektro zoals 

aantallen, aantal vestigingen en grootte. Het is daarbij mogelijk om een verbijzondering te 

maken naar specifieke regio’s. 

https://metalektro.incijfers.nl/dashboard
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Dienstverbanden 

Dit thema geeft informatie over de werkgelegenheid, zoals het aantal dienstverbanden, het 

aantal fte en het aantal vacatures. Er wordt voor de dienstverbanden een uitsplitsing ge-

maakt naar deelsector. Het is daarbij mogelijk om een verbijzondering te maken naar 

specifieke regio’s. Informatie over de ontwikkeling van de werkgelegenheid per bedrijf is 

alleen op nationaal niveau beschikbaar.  

Baankenmerken 

Dit thema geeft informatie over de kenmerken van alle dienstverbanden binnen de metaal-

elektro zoals het gemiddelde bruto inkomen per fte en de gemiddelde omvang van de 

werkweek. Het is daarbij mogelijk om een verbijzondering te maken naar specifieke regio’s. 

Samenstelling 

Dit thema geef informatie over het aantal medewerkers naar kenmerken zoals leeftijd, ge-

slacht, werkervaring (zowel binnen het bedrijf als de sector) en opleidingsniveau. Het is 

daarbij mogelijk om een verbijzondering te maken naar specifieke regio’s. 

Flexibele schil 

Dit thema geeft informatie over de flexibele schil van de bedrijven die zijn aangesloten bij 

A+O Metalektro. Het gaat onder meer om informatie over het type contract (bepaalde/on-

bepaalde tijd en vast/flexibel). Verder wordt er inzicht gegeven in het type aanstelling 

(oproepkracht, reguliere werknemers, etc.). Het is daarbij mogelijk om een verbijzondering 

te maken naar specifieke regio’s. Daarnaast wordt op nationaal niveau inzicht gegeven in de 

instroom en uitstroom van en naar type dienstverband en de mate waarin werknemers scho-

ling volgen (per type dienstverband).  

Werving en selectie 

Dit thema geeft informatie over de werving en selectie zoals de ontwikkeling van het aantal 

vacatures, de redenen van ontstaan van vacatures, de tijdsduur die een vacature openstaat, 

moeilijk in te vullen functies, problemen bij het invullen van vacatures en maatregelen om 

die problemen tegen te gaan. Het gaat hier om informatie die alleen op nationaal niveau 

beschikbaar is.  
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Dynamiek 

Dit thema geeft informatie over de dynamiek van de arbeidsmarkt. Het geeft inzicht in de 

in- en uitstroom van werkenden. Er is daarbij gekeken naar de instroom vanuit de arbeids-

marktpositie (bijv. gediplomeerden, instroom vanuit een baan). Voor de werkenden die 

instromen wordt de herkomstsector (bijv. werkzaam binnen [proces]techniek) getoond. Het-

zelfde is gedaan voor de uitstroomcijfers. Het gaat hier om informatie die alleen op nationaal 

niveau beschikbaar is.  

HR, scholing & ontwikkeling 

Dit thema geeft informatie over onder meer duurzame inzetbaarheid en Smart Industry. Het 

gaat bijvoorbeeld om de aanwezigheid van verschillende leervormen (bijv. coaching, klassi-

kale training/cursus) en wie het initiatief neemt tot scholing. Er wordt daarbij aangegeven 

wat de belemmeringen zijn op het gebied van scholing, op welke gebieden er scholing plaats-

vindt en met welke partijen wordt samengewerkt voor scholing. Verder wordt de 

aanwezigheid van verschillende ontwikkelinstrumenten (bijv. opleidingsmogelijkheden) 

weergeven. In het kader van duurzame inzetbaarheid worden verder de top vijf HR-instru-

menten en belemmeringen weergegeven.  

Voor de Smart Industry geldt dat wordt aangegeven wat de top vijf gebieden zijn waar be-

drijven op actief zijn (incl. aandeel) en wat de belangrijkste doelen zijn van het gebruik van 

Smart Industry. Als laatste wordt de top vijf gebruikte technologische innovaties aangege-

ven. Het gaat hier om informatie die alleen op nationaal niveau beschikbaar is.  

Vergelijking met sectoren techniek 

Op deze pagina is het mogelijk om de gehele sector Metalelektro te vergelijken met andere 

technische sectoren. Het gaat daarbij om een vergelijking op verschillende indicatoren zoals 

gemiddelde bedrijfsgrootte, gemiddelde werkweek, aantal dienstverbanden, aantal bedrij-

ven, in- en uitstroom, etc.  

Studenten 

Dit thema geeft informatie over de deelnemende studenten aan beroepsopleidingen. Het 

gaat onder meer om het aantal mbo-studenten (naar niveau, leerweg, leeftijd, opleidings-

cluster en vmbo-profiel). Er is verder informatie gegeven over vmbo-scholieren naar profiel 

(landbouw, economie, techniek). Het is daarbij mogelijk om een verbijzondering te maken 

naar specifieke regio’s. Voor het hoger onderwijs geldt dat de informatie (bijv. verdeling 

aantal studenten naar niveau) alleen beschikbaar is op nationaal niveau.  

Gediplomeerden 

Dit thema geeft informatie over de schoolverlaters van beroepsopleidingen. Het gaat om het 

aantal gediplomeerden (en voortijdig schoolverlaters) naar niveau, leerweg, leeftijd en op-

leidingscluster. Het is daarbij mogelijk om een verbijzondering te maken naar specifieke 

regio’s. Voor het hoger onderwijs geldt dat informatie over gediplomeerden en voortijdige 

schoolverlaters alleen beschikbaar is op nationaal niveau. Het gaat dan om een verdeling 

van het aantal gediplomeerden/voortijdig schoolverlaters naar niveau, opleidingscluster en 

leeftijd.  

Macrodoelmatigheid gediplomeerden 

Dit thema geeft informatie over de onderwijs- en arbeidsmarktpositie van gediplomeerden 

na het behalen van hun diploma. Het gaat bijvoorbeeld om de mate waarin gediplomeerden 

werkzaam zijn 1,5 jaar na het slagen maar ook een vergelijking van de arbeidsmarktpositie 

5,5 jaar voor en 5,5 jaar na het slagen. Bij de werkpositie is in kaart gebracht in welke sector 

de gediplomeerden werkzaam zijn. Voor het bruto inkomen is geanalyseerd hoe dit zich 

ontwikkelt in de jaren na het slagen, net als de gemiddelde duur van de werkweek. Daarnaast 
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is aangegeven welk percentage van de gediplomeerden een vervolgopleiding doet en of per-

sonen wel een startkwalificatie hebben behaald. Het gaat hier om cijfers op nationaal niveau 

en er kan gefilterd worden op mbo en ho.  

Macrodoelmatigheid voortijdige schoolverlaters.  

Dit thema bevat dezelfde informatie als het vorige thema maar dan voor de voortijdige 

schoolverlaters.  

Afbakening 

• Opleidingen: voor de opleidingen geldt dat er een specifieke afbakening is gebruikt. 

De lijst met opleidingen (zowel mbo als ho) is hier terug te vinden: https://metalek-

tro.incijfers.nl/info/crebo_plus_croho_2018.pdf  

• Sectoren: de hoofdafbakening draait om bedrijven die zijn aangesloten bij A+O Me-

talektro. Er kon niet direct een lijst met relevante bedrijven/SBI-codes worden 

gevonden. Er is wel een classificatie gemaakt van andere sectoren (bijv. carrosserie), 

maar daar kon niet direct een afbakening van worden gevonden.  

• Beroepen: er lijkt een eigen classificatie voor functies te worden gehanteerd. Het is 

niet duidelijk hoe deze classificatie er precies uitziet.  

Databronnen 

Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van verschillende databronnen: 

• DUO: onderwijsdata over het aantal studenten en gediplomeerden van de mbo- en 

ho-opleidingen.  

• CBS: er zijn specifieke analyses uitgevoerd op de CBS-microdata. Onder andere voor 

de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt.  

• Enquête: er is gebruik gemaakt van een werkgeversenquête van de FME. Deze en-

quête wordt gebruikt voor de onderdelen van het dashboard die gaan over HR en 

Werving en Selectie 

• SBB: informatie over het aantal leerbedrijven en leerwerkplaatsen.  

• Overig: er wordt verder aangegeven dat er gebruik wordt gemaakt van pensioen-

fondsinformatie. Het is niet duidelijk waarvoor deze informatie wordt gebruikt, 

mogelijk is het gebruikt voor de afbakening van bedrijven.  

Functionaliteiten 

• Binnen de elementen kan er geswitcht worden naar verschillende typen visualisaties 

(bijv. van lijngrafiek naar tabel). Bovendien kunnen de visualisaties worden gedown-

load. Het is ook mogelijk om gehele pagina’s te downloaden.  

• Het is bij een aantal pagina’s mogelijk om een vergelijking te maken tussen regio’s. 

Een gebruiker kan bijvoorbeeld geheel Nederland selecteren en de arbeidsmarktregio 

Friesland, of de arbeidsmarktregio’s Midden-Gelderland en Friesland. In sommige 

figuren worden dan de twee regio’s naast elkaar gezet waardoor er direct vergeleken 

kan worden.  

• Bij de figuren kan er worden doorgeklikt naar een aparte viewer waardoor alle indi-

catoren in één overzicht terecht komen: https://metalektro.incijfers.nl/jive/. Een 

gebruiker kan hier vervolgens zelf dwarsdoorsnedes maken en kiezen uit een hele 

set aan visualisaties en filters.  

• Onderaan de figuren kan een apart schermpje tevoorschijn worden geklikt waarin 

additionele informatie over het figuur (c.q. de data) staat. Het gaat dan onder meer 

om de peildatum, bron, eenheid en beschrijving.  

https://metalektro.incijfers.nl/info/crebo_plus_croho_2018.pdf
https://metalektro.incijfers.nl/info/crebo_plus_croho_2018.pdf
https://metalektro.incijfers.nl/jive/
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Overige punten 

• Het dashboard oogt en voelt gebruiksvriendelijk en intuïtief. Dat komt mede doordat 

er op de landingspagina grote tegels staan waarop een gebruiker kan doorklikken. 

Elk van deze tegels behelst één apart onderwerp (bijv. bedrijven of studenten). Een 

gebruiker heeft hierdoor veel minder het gevoel dat het wordt overvallen met infor-

matie.  

• Het dashboard bevat een breed spectrum aan informatie. Het richt zich onder meer 

op de scholing van de huidige werknemers en bevat informatie over de voortijdige 

schoolverlaters.  

Agrarische en groene sector 

Website: https://www.collandarbeidsmarkt.nl/informatiedashboard/ 

Uitvoerder: ABF 

Beschrijving 

Dit interactieve dashboard biedt inzicht in de arbeidsmarktcijfers van de agrarische en 

groene sector.  

Indicatoren 

Bedrijven 

In dit thema wordt informatie gegeven over bedrijven in de sector. Het gaat daarbij om 

bedrijven met werknemers op de loonlijst. Van deze bedrijven wordt een aantal indicato-

ren/uitsplitsingen gegeven. Het gaat in eerste instantie om het aantal bedrijven (en 

vestigingen), waarbij het mogelijk is om de ontwikkeling over de tijd te bekijken. Daarnaast 

wordt een aantal uitsplitsingen gegeven naar regio, grootteklasse, district en rechtsvorm. 

Verder wordt een aantal kwalitatieve kenmerken getoond zoals de verwachte ontwikkeling 

in omzet, het aantal bedrijven dat werknemers met een arbeidsbeperking in dienst heeft en 

de reden waarom bedrijven geen medewerker met een arbeidsbeperking in dienst hebben. 

Het is daarbij mogelijk om een vergelijking te maken tussen de hoofdsector en de losse 

deelsectoren.  

Arbeidsvolume 

Bij dit thema wordt informatie gegeven over arbeidskrachten (zowel structureel als tijdens 

de piekperiode). Daarbij gaat het om informatie voor zowel 2017 als 2019, zodat een ver-

gelijking mogelijk is. Er wordt daarnaast informatie gegeven over het aantal 

dienstverbanden, personen en fte’s. Voor de diensterbanden en fte’s geldt dat een aantal 

uitsplitsingen is gemaakt (over de tijd en naar regio).  

Werknemers 

Voor het thema werknemers worden diverse indicatoren getoond, uitgesplitst naar een aan-

tal categorieën. De eerste categorie zijn de baankenmerken. Het gaat daarbij om indicatoren 

zoals de bedrijfsgrootte waar ze werkzaam zijn, de regio, maar ook het type contract en de 

omvang van de werkweek. Verder wordt er specifieke informatie gegeven over de functie-

groepen en het ziekteverzuimpercentage. Het ziekteverzuimpercentage is uitgesplitst nar 

leeftijd. Als laatste wordt er binnen deze categorie informatie getoond over het aantal BBL-

leerlingen dat in dienst is, het aandeel werknemers dat minimaal één opleiding heeft gevolgd 

en de mate waarin bedrijven medewerkers cursus/training laten volgen.  

De tweede categorie zijn de persoonskenmerken. Het gaat dan om uitsplitsingen van het 

aantal werknemers naar leeftijd, geslacht, opleidingsniveau, nationaliteit en sectorervaring. 

https://www.collandarbeidsmarkt.nl/informatiedashboard/
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Er wordt getoond wat het aandeel is dat een ziekte- of arbeidsongeschiktheidsuitkering heeft 

en het aantal personen in het doelgroepenregister. Het doelgroepenregister bevat informatie 

over onder andere arbeidsgehandicapte werknemers en oudere werknemers die in dienst 

zijn genomen vanuit een uitkering.  

De derde categorie gaat over de arbeidsmobiliteit. Het gaat dan om de instroom in en de 

uitstroom uit de sector. Daarbij wordt een uitsplitsing gemaakt naar kenmerken zoals leeftijd 

en onderwijssituatie/opleidingsniveau (alleen instroom). Er is eveneens inzichtelijk gemaakt 

van en naar welke sectoren (of andere situaties zoals opleiding en pensioen) de in- en uit-

stroom plaatsvindt. 

 

Niet werknemers(zelfstandigen) 

Er is een aparte pagina gemaakt met informatie over de zelfstandigen. Daarbij wordt een 

aantal kenmerken gegeven van de zelfstandigen zoals de rechtsvorm, type, geslacht, leef-

tijd, opleidingsniveau en nationaliteit.  

Arbeidskrachten niet op de loonlijst 

De arbeidskrachten niet op de loonlijst geeft inzicht in het aantal personen dat wel werkzaam 

is bij de bedrijven maar zoals de naam al zegt, niet op de loonlijst staat. Het kan dan gaan 

om uitzendkrachten, payroll, zelfstandigen of familieleden die meewerken. Er wordt inzicht 

geboden in het aantal arbeidskrachten, het aantal bedrijven waarvoor dit geldt en hoe dit 

verdeeld is naar type arbeidskracht (bijv. uitzendkracht of payroll). Er wordt daarbij onder-

scheid gemaakt naar de structurele bezetting en de piekbezetting. Voor de zelfstandigen is 

een aparte sectie gemaakt op de pagina. In deze sectie worden de eerder genoemde indica-

toren voor zelfstandigen getoond.  

Vacatures 

Dit thema geeft informatie over vacatures voor werknemers op de eigen loonlijst. Het gaat 

daarbij om het aantal vacatures uitgesplist naar opleidingsniveau, functiegroep en een aantal 

additionele kenmerken (% geschikt voor schoolverlaters, % moeilijk vervulbaar). Daarnaast 

wordt de ontwikkeling geschetst van het aantal vacatures over de tijd (openstaand en ont-

staan) en de vacaturegraad.  
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Vmbo 

Dit thema heeft betrekking op het aantal studenten, gediplomeerden en voortijdig school-

verlaters op het vmbo met een Landbouwprofiel. Er wordt inzicht gegeven in de ontwikkeling 

in de afgelopen jaren en een verdeling naar leerweg, geslacht en leeftijd.  

Studenten, gediplomeerden en voortijdig schoolverlaters 

Deze drie thema’s geven elk inzicht in kenmerken van het mbo- en ho-onderwijs. Elk van de 

drie thema’s is opgebouwd volgens een zelfde structuur waarbij eerst het aantal wordt ge-

geven (over de tijd) en vervolgens wordt er een verdeling naar geslacht, leeftijd, 

opleidingsniveau en leerweg gemaakt.  

Baankansen 

Dit thema geeft inzicht in de arbeidsmarktpositie van gediplomeerden na het behalen van 

hun opleiding. In eerste instantie gaat het om de positie 0,5 jaar na slagen. Het gaat dan 

om de totaalpositie (bijv. geen baan, volgt onderwijs, heeft een baan, etc.), of iemand een 

baan heeft (over de tijd), het gemiddeld inkomen, de gemiddelde duur van de werkweek en 

werkzame sector. Verder wordt er getoond wat de onderwijsrichting en het onderwijsniveau 

is. Er wordt daarbij onderscheid gemaakt naar mbo- en ho-gediplomeerden.  

Een aantal indicatoren wordt daarnaast geanalyseerd over de tijd. Het gaat dan om de positie 

0,5 jaar, 1,5 jaar, 2,5 jaar, 3,5 jaar, 4,5 jaar en 5,5 jaar na slagen. Het gaat qua indicatoren 

om het gemiddelde inkomen, de gemiddelde werkweek, de totaalpositie, arbeidspositie, on-

derwijsrichting en onderwijsniveau.  

Afbakening 

• Opleidingen: voor de opleidingen geldt dat er een specifieke afbakening is gebruikt. 

Het gaat daarbij om de volgende opleidingen: https://collandarbeidsmarkt.incij-

fers.nl/info/Opleidingen%20Colland%202020.pdf  

• Sectoren: er lijkt een afbakening van sectoren te zijn gemakt, maar het is niet direct 

duidelijk waar die op gebaseerd is. Het lijkt te zijn gebaseerd op de deelnemers die 

zijn aangesloten bij Colland (het arbeidsmarkt en ontwikkelingsfonds voor de sector 

Agrarisch en Groen). Daarnaast wordt er voor de zelfstandigen een aparte indeling 

gehanteerd. Die indeling gaat met name over (delen van) de SBI-codes 1,2 en 3 

(SBI letter A) aangevuld met een aantal specifieke SBI-codes. Het overzicht is hier 

terug te vinden: https://collandarbeidsmarkt.incijfers.nl/info/SBI-indeling_zelfstan-

digen.pdf 

• Beroepen: er lijkt geen classificatie voor functies te zijn gebruikt.   

Databronnen 

Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van verschillende databronnen: 

• DUO: onderwijsdata over het aantal studenten en gediplomeerden van de mbo- en 

ho-opleidingen.  

• CBS: er zijn specifieke analyses uitgevoerd op de CBS-microdata. Onder andere voor 

de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt. Daarnaast lijkt voor de vaca-

tures gebruik te zijn gemaakt van publiek toegankelijke data van het CBS.  

• Enquête: er is gebruik gemaakt van een enquête onder bij Colland aangesloten be-

drijven; onder meer voor de arbeidskrachten die niet op de loonlijst staan en 

vacatures.  

• Overig: er wordt gebruik gemaakt van eigen administratieve data van Colland en 

ziekteverzuimdata van Sazas (dat bedrijf registreert het ziekteverzuim van een groot 

deel van de agrarische en groene bedrijven).  

https://collandarbeidsmarkt.incijfers.nl/info/Opleidingen%20Colland%202020.pdf
https://collandarbeidsmarkt.incijfers.nl/info/Opleidingen%20Colland%202020.pdf
https://collandarbeidsmarkt.incijfers.nl/info/SBI-indeling_zelfstandigen.pdf
https://collandarbeidsmarkt.incijfers.nl/info/SBI-indeling_zelfstandigen.pdf
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Functionaliteiten 

• Binnen de elementen kan er geswitcht worden naar verschillende typen visualisaties 

(bijv. van lijngrafiek naar tabel). Bovendien kunnen de visualisaties worden gedown-

load. Het downloaden van gehele pagina’s is ook mogelijk.  

• Het is bij een aantal pagina’s mogelijk om een vergelijking te maken tussen sectoren. 

Een gebruiker kan bijvoorbeeld de totale sector selecteren en de deelsector Hove-

niers of de deelsectoren Hoveniers en de Melkveehouderijen. In sommige figuren 

worden dan de twee sectoren naast elkaar gezet waardoor er direct vergeleken kan 

worden. Het selecteren gebeurt bovenaan een pagina/thema en de figuren worden 

automatisch aangepast.  

• Onderaan de figuren kan een apart schermpje tevoorschijn worden geklikt waarin 

additionele informatie over het figuur (c.q. de data) staat. Het gaat dan onder meer 

om de peildatum, bron, eenheid en beschrijving.  

Overige punten 

• Het dashboard oogt en voelt gebruiksvriendelijk en intuïtief. Dat komt mede doordat 

er op de landingspagina grote tegels staan waarop een gebruiker kan doorklikken. 

Elk van deze tegels behelst één apart onderwerp (bijv. bedrijven of studenten). Een 

gebruiker heeft hierdoor veel minder het gevoel dat het wordt overvallen met infor-

matie.  

• Het dashboard biedt inzicht in de arbeidskrachten die niet op de loonlijst staan, maar 

die bijvoorbeeld via een uitzendbureau worden ingehuurd. Hierdoor wordt een beter 

beeld geschetst van de omvang van de sector.  

• De in- en uitstroom van de sector is op een intuïtieve manier vormgegeven met een 

stroomdiagram.  

Arbeidsmarktdashboards UWV 

Website: https://www.werk.nl/arbeidsmarktinformatie/cijfers/arbeidsmarktdashboards/in-

dex.aspx 

Uitvoerder: UWV 

Beschrijving 

Om de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt inzichtelijk te maken, heeft het UWV verschillende 

dashboards ontwikkeld. De onderwerpen die behandeld worden variëren van vacatures tot 

WW-uitkeringen.  

Indicatoren 

Spanningsindicator 

De spanningsindicator gaat over de verhouding tussen het geschatte aantal openstaande 

vacatures en het aantal personen dat op hetzelfde moment korter dan 6 maanden WW ont-

vangt. Bij het dashboard is in eerste instantie de ontwikkeling over de tijd te zien voor heel 

Nederland. Het is middels het menu mogelijk om te filteren op arbeidsmarktregio en be-

roepsklasse.  

https://www.werk.nl/arbeidsmarktinformatie/cijfers/arbeidsmarktdashboards/index.aspx
https://www.werk.nl/arbeidsmarktinformatie/cijfers/arbeidsmarktdashboards/index.aspx


 

Dialogic innovatie ● interactie 52 

 

Vacaturemarkt 

De vacaturemarkt gaat over het aantal ontstane en openstaande vacatures op de arbeids-

markt. Bij het dashboard is in eerste instantie de ontwikkeling over de tijd te zien voor heel 

Nederland. Het is middels het menu mogelijk om te filteren op beroepsklasse en arbeids-

marktregio.  

Online vacatures 

Dit thema gaat over de vacatures die het UWV op werk.nl zichtbaar maakt voor werkzoe-

kenden. Het gaat niet alleen om vacatures die door werkgevers bij het UWV worden gemeld 

maar ook vacatures die op andere websites staan. Het is daarbij mogelijk om te filteren op 

arbeidsmarktregio, periode, beroepsklasse en beroepsgroep. Er wordt geen ontwikkeling 

over de tijd geschetst. Op de landingspagina wordt het aantal vacatures per arbeidsmarkt-

regio weergegeven (zowel in kaart- als tabelvorm).  

Geregistreerde Werkzoekenden UWV (GWU) 

Het UWV publiceert elke maand een overzicht van het aantal werkzoekenden dat bij het UWV 

geregistreerd staat. Er kan daarbij gefilterd worden op arbeidsmarktregio, gemeente, ge-

slacht, leeftijd en beroepsklasse. Het UWV maakt overigens onderscheid tussen de GWU met 

én zonder dienstverband. Het is bij dit dashboard mogelijk om een uitsplitsing naar kenmer-

ken te maken. Het gaat dan om een verdeling naar geslacht, leeftijd en opleidingsniveau.  

WW-uitkeringen 

Het UWV publiceert op een apart dashboard het aantal WW-uitkeringen per maand. Het gaat 

dan om het aantal lopende WW-uitkeringen, de instroom in WW-uitkeringen en de uitstroom 

uit WW-uitkeringen. Het is daarbij mogelijk om te filteren op arbeidsmarktregio, gemeente, 

leeftijd, opleidingsniveau en beroepsklasse.  

Afbakening 

De informatie heeft betrekking op heel Nederland. Er worden daarbij wel uitsplitsingen ge-

maakt naar beroepen en arbeidsmarktregio. Hiervoor wordt aangesloten bij 

eigen/internationale definities.  
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Databronnen 

Het UWV maakt voor dit dashboard gebruik van eigen data over bijvoorbeeld werkzoeken-

den. Daarnaast lijkt een deel van de vacaturedata ingekocht te worden bij een leverancier 

van vacaturedata.  

Functionaliteiten 

• Bij elk van de dashboards is het mogelijk om een uitsplitsing te genereren naar 

beroepen. Een gebruiker kan hiervoor op een aparte button klikken.  

• Er kan een vergelijking gemaakt worden tussen twee arbeidsmarktregio’s (of ge-

meentes indien van toepassing).  

• Er kunnen tabellen met informatie worden gegenereerd in plaats van lijngrafieken of 

kaartgrafieken. Bij de tabellen worden beroepen/arbeidsmarktregio’s op de rijen ge-

zet en jaren/jaar op de kolom(men).  

• Het is mogelijk om de data te exporteren als .csv of .xlsx.  

Overige punten 

• Het dashboard biedt gedetailleerde informatie over de krapte op de arbeidsmarkt 

(spanningsindicator), mensen met een WW-uitkering en werkzoekenden.  

• Er wordt geen informatie over het onderwijs(aanbod) en de doorstroming van on-

derwijs naar de arbeidsmarkt getoond.  

• De informatie die wordt gegeven is hoog over en weinig gedetailleerd voor een spe-

cifieke sector. Bij bijvoorbeeld de ICT-beroepen wordt alleen onderscheid gemaakt 

naar radio- en televisietechnici, gebruikersondersteuning ICT, databank- en net-

werkspecialisten en software-en applicatieontwikkelaars.  

• Voor elke indicator is een apart dashboard gemaakt waardoor informatie niet in één 

oogopslag is te zien.  

• Het duurt af en toe lang voordat de figuren laden, met name bij het switchen naar 

een andere view.  

CBS StatLine 

Website: https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/  

Uitvoerder: CBS 

Beschrijving 

StatLine is de databank van het CBS. Het CBS biedt een schat aan cijfers over de Neder-

landse economie en samenleving; van inflatie tot bevolkingsontwikkeling. De informatie is 

overzichtelijk gerubriceerd op thema en gratis beschikbaar voor iedereen. 

Indicatoren 

StatLine bevat zeer veel informatie over uitlopende thema’s van arbeid en sociale zekerheid 

tot prijzen van goederen en internationale handel. In deze analyse wordt een overzicht ge-

geven van de belangrijkste indicatoren op het gebied van human capital.  

Banen 

Het CBS heeft gedetailleerde informatie over het aantal banen per sector (op twee digit SBI-

niveau). Het gaat dan over het aantal banen, het aantal werkzame personen, het aantal 

fte/arbeidsjaren en het aantal gewerkte uren. Het is daarbij mogelijk om een uitsplitsing te 

maken naar mannen/vrouwen en werknemers/zelfstandigen. Het gaat daarbij om data over 

de periode 1995-2019.  

https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/
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Er is verder een aantal specifieke tabellen over het onderwerp banen. Zo is er bijvoorbeeld 

een tabel waarbij het aantal banen in een sector (twee digit SBI-niveau) wordt afgezet tegen 

de grootte van het bedrijf waar deze banen voorkomen.  

Loonkosten 

Het CBS heeft verder informatie over de beloning van werknemers. Het gaat dan bijvoorbeeld 

om het totale bedrag aan beloning, lonen, sociale premies, loonkosten. Daarbij is voor elk 

van de indicatoren uitgerekend wat het bedrag is per arbeidsjaar. De informatie is op twee 

digit SBI-niveau beschikbaar.  

Vacatures 

Het CBS heeft informatie over het aantal openstaande vacatures. Deze data is alleen be-

schikbaar op 1 digit/letter SBI-niveau. Dat betekent dat een sector alleen in zijn geheel kan 

worden geanalyseerd. Het gaat dan bijvoorbeeld om informatie over het aantal vacatures in 

de industrie. Het is daarbij wel mogelijk om een uitsplitsing te maken naar provincie. Verder 

is de informatie op kwartaalbasis beschikbaar voor de periode 2011 (Q1) tot en met 2020 

(Q3).  

Beroepen 

Het is eveneens mogelijk om van de werkzame beroepsbevolking inzicht te krijgen in het 

beroep (over de tijd). Het gaat daarbij wel om het beroep op een hoog aggregatieniveau. 

Voor bijvoorbeeld de ICT-beroepen wordt alleen onderscheid gemaakt naar Specialisten 

ICT/Vakspecialisten ICT. In de data kan onderscheid worden gemaakt naar geslacht en er 

kan gefilterd worden op een aantal persoonskernmerken zoals leeftijd, hoogst behaalde on-

derwijsniveau en arbeidsduur.  

Duurzame inzetbaarheid 

Voor de werknemers zijn er tabellen die informatie bieden over de duurzame inzetbaarheid. 

Het gaat dan om de tevredenheid met de arbeidsomstandigheden, de actuele inzetbaarheid 

en de leeftijd tot wanneer werknemers willen (en in staat zijn om) door te werken. Het is 

daarbij mogelijk om een analyse te doen op het niveau van een sector of van een beroep. 

Daarbij gelden wel beperkingen. De analyse op het niveau van een sector kan tot op zekere 

hoogte op twee digit SBI-niveau worden gedaan, maar niet in alle gevallen. Voor de analyse 

op het niveau van een beroep gelden de eerder genoemd beperkingen over het detailniveau 

van beroepen. Er wordt op het niveau van sectoren (wel een samenvoeging van meerdere 

sectoren op twee digit SBI-niveau) informatie getoond over het ziekteverzuim van werkne-

mers.  

Bedrijven 

Het CBS heeft informatie over het aantal bedrijven binnen een sector. Het gaat dan om het 

aantal bedrijven (naar bedrijfsgrootte) over de tijd. Het is daarbij zelfs mogelijk om het 

aantal bedrijven op een zeer laag detailniveau (vijf digit SBI-niveau) in kaart te brengen. 

Verder wordt er informatie geboden over het aantal fusies en overnames binnen een sector 

(al is dat op een hoger aggregatieniveau; twee digit SBI-niveau), opheffingen en oprichtin-

gen.  

Onderwijs 

Op het gebied van onderwijs heeft het CBS de nodige informatie beschikbaar. Het gaat om 

indicatoren op verschillende onderwijsniveaus zoals primair-, voortgezet-, middelbaar be-

roeps- en hoger onderwijs. Bij het mbo en ho heeft het CBS informatie over het aantal 

studenten/ingeschrevenen en de gediplomeerden. Het nadeel is alleen dat de informatie op 

een hoog aggregatieniveau beschikbaar is (bijv. havo/vwo/vmbo binnen het voorgezet on-

derwijs) waardoor het lastig is om sectorspecifieke informatie op te halen. Voor het hoger 
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onderwijs kan er bijvoorbeeld informatie worden opgehaald over gediplomeerden, ingeschre-

ven en studievoortgang (eventueel uitgesplitst naar onder andere geslacht, 

migratieachtergrond, studierichting en/of soort diploma).  

Afbakening 

De informatie heeft betrekking op heel Nederland. Er worden daarbij wel uitsplitsingen ge-

maakt naar regio’s, sectoren, beroepen, studierichtingen etc. Hiervoor wordt aangesloten bij 

eigen/internationale definities.  

Databronnen 

Voor het dashboard van het CBS wordt gebruik gemaakt van eigen data, maar ook van data 

van andere partijen. Het is de taak van het CBS om hoogwaardige statistieken te maken en 

daarvoor heeft het de data van andere partijen nodig. Vaak wordt er daarvoor gebruik ge-

maakt van zogenoemde registerdata, het gaat dan om data van DUO, de Belastingdienst, de 

Kamer van Koophandel maar ook het UWV. Deze data verwerkt het CBS tot indicatoren (c.q. 

statistieken) over de stand van zaken in Nederland. Verder voert het CBS eigen dataverza-

meling uit. Een belangrijk voorbeeld is de Enquête Beroepsbevolking (EBB) wat als doel heeft 

het verstrekken van informatie over de relatie tussen de mens en de arbeidsmarkt.  

Het is daarbij voor onderzoekers mogelijk om zelf analyses uit te voeren op de databestan-

den van het CBS. Het gaat dan bijvoorbeeld om het koppelen van informatie over 

gediplomeerden in het mbo en ho met informatie over banen om inzicht te krijgen in de 

doorstroom van het onderwijs naar de arbeidsmarkt. Het voordeel van het uitvoeren van 

eigen analyses is dat er voor eigen definities en afbakeningen gekozen kan worden.  

Functionaliteiten 

• Het dashboard van de CBS biedt de mogelijkheid om de onderliggende data te down-

loaden en te delen met andere partijen.  

• Het is mogelijk om filtering toe te passen op de data (indien dat mogelijk is).  

• Het is mogelijk om te slepen met de kolommen en rijen van een tabel. Hierdoor 

kunnen er nieuwe dwarsdoorsnedes op de data worden gemaakt. Deze functionaliteit 

is vergelijkbaar met een draaitabel in Excel.  

Overige punten 

• Het dashboard bevat zeer veel informatie over uiteenlopende onderwerpen.  

• Bij elk van de tabellen/indicatoren wordt een duidelijke toelichting gegeven hoe de 

data is vastgesteld.  

• Door de hoeveelheid aan informatie is het soms lastig te achterhalen of een bepaalde 

indicator aanwezig is.  

• Veel van de informatie is op een hoog aggregatieniveau waardoor het lastig is om 

specifieke sector- of beroepsanalyses te maken.  

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) 

Website: https://roa.nl/research/statistics-and-data 

Uitvoerder: ROA 

Beschrijving 

ROA is een onderzoekscentrum op het gebied van onderwijs en arbeidsmarkt. Zij hebben 

diverse onderzoeken/databases op dit snijvlak.  

https://roa.nl/research/statistics-and-data
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Indicatoren 

Schoolverlatersonderzoeken 

Voor de schoolverlatersonderzoeken worden jaarlijks de gediplomeerde schoolverlaters en 

afgestudeerden van het vo, het mbo en het ho benaderd voor een enquête. In de schoolver-

latersonderzoeken wordt naar verschillende indicatoren over de opleiding gevraagd zoals of 

een persoon stage heeft gelopen. Daarnaast wordt er (1) een oordeel gevraagd over de 

opleiding zelf (bijv. of de opleiding te smal is, of de opleiding te breed is, of de opleiding te 

veel diepgang heeft, etc.), maar ook hoe (2) tevreden de gediplomeerde studenten zijn (bijv. 

betrokkenheid van docenten, inhoudelijke samenhang van de opleiding). Andere indicatoren 

die aan bod komen zijn (3) of studenten een vervolgopleiding gaan volgen en (4) hoe hun 

intrede op de arbeidsmarkt is (en wat de kenmerken van de baan zijn). Als (5) laatste wordt 

er ingegaan op de competenties van de huidige functie en het eigen niveau. In het dashboard 

van ROA is deze analyse te maken voor mbo- en ho-opleidingen. Het is daarbij mogelijk om 

per individuele opleiding inzicht te krijgen in de hiervoor genoemde indicatoren.  

Project Onderwijs-Arbeidsmarkt (POA) 

ROA heeft daarnaast een onderzoek lopen waarbij wordt gekeken naar de match tussen 

opleiding en beroep. Concreet worden er voor 100 opleidingen en beroepen, 35 arbeids-

marktregio’s en 21 sectoren prognoses gegeven voor het arbeidsmarktperspectief. In de 

laatste versie van het onderzoek wordt een prognose gegeven tot en met het jaar 2024. 

Voor het maken van de prognose wordt er gebruik gemaakt van eigen econometrische mo-

dellen. Naast een rapport is er ook een database beschikbaar die de 

arbeidsmarktvoorspellingen en actuele arbeidsmarktinformatie bevat. Bij deze arbeids-

marktinformatie gaat het bijvoorbeeld om het aantal werkenden per sector, beroepsgroep, 

opleidingstype, maar ook arbeidsmarktprognoses zoals de verwachte uitbreidingsvraag, ver-

vangingsvraag en verwachte baanopeningen.  

Afbakening 

ROA kijkt niet naar een specifieke sector/beroepsgroep maar naar de Nederlandse arbeids-

markt in zijn geheel. Voor de definities van de arbeidsmarkt wordt er aangesloten bij 

bestaande classificaties van beroepen/opleidingen. Wat daarbij opvalt is dat de informatie 

op een vrij hoog aggregatieniveau wordt getoond. Bij de ICT-beroepen wordt er bijvoorbeeld 

geen duidelijke uitsplitsing gemaakt naar specifieke beroepen.  

Databronnen 

Voor het dashboard maakt ROA gebruik van eigen onderzoek maar ook van data van andere 

partijen. Op basis van de informatie op de website lijkt het zo te zijn dat de schoolverlaters-

onderzoeken door ROA zelf worden uitgevoerd. Het gaat daarbij om een enquête onder 

studenten. Voor het POA wordt de data uit de schoolverlatersonderzoeken weer gecombi-

neerd met microdata van het CBS.  

Functionaliteiten 

• De Schoolverlatersonderzoeken zijn te benaderen via een apart dashboard waarbij 

het mogelijk is om te selecteren op individuele opleidingen, of juist op indicatoren.  

Overige punten 

• Veel van de informatie is op een hoog aggregatieniveau waardoor het lastig is om 

specifieke sector- of beroepsanalyses te maken.  
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Stichting Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven (SBB) 

Website: https://www.s-bb.nl/feiten-en-cijfers/sectorkamerrapportages 

Uitvoerder: Niet bekend 

Beschrijving 

Voor elk van de mbo-sectoren is er een dashboard gemaakt met arbeidsmarktinformatie.  

Indicatoren 

Het SBB heeft voor elk van de sectorkamers een dashboard gemaakt dat volgens dezelfde 

structuur is opgebouwd. Hieronder worden de relevante indicatoren besproken.  

Dashboard sectorkamer 

Voor elk van de sectorkamers wordt in eerste instantie een overzichtspagina getoond met 

het aantal kwalificaties, aantal gediplomeerden, de doorstroom binnen het mbo, de door-

stroom naar het hbo en de doorstroom naar de arbeidsmarkt. Daarnaast wordt het aantal 

kwalificaties uitgesplitst naar de marktsegmenten. Verder wordt nog aangegeven hoeveel 

van de kwalificaties een geringe kans, matige kans, voldoende kans en ruim voldoende kans 

op werk hebben.  

Kerncijfers aanbod 

In dit overzicht wordt voor elk dossier en opleiding weergegeven hoeveel gediplomeerden er 

zijn, het percentage doorstroom binnen het mbo, het percentage doorstroom naar het hbo, 

het percentage doorstroom naar de arbeidsmarkt en het aantal vacatures.   

Arbeidsmarktpositie en perspectieven 

In dit overzicht wordt per dossier (en opleiding) aangegeven wat de doorstroom binnen mbo 

en naar hbo is, het percentage dat 12 uur of meer per week werkt, het percentage dat werk 

op niveau heeft, het aantal vacatures en de kans op werk.  

Kans op werk 

Op deze pagina kan een opleiding worden geselecteerd waarna de kans op werk in heel 

Nederland wordt getoond en een kaart met de kans op werk per regio.  

Overzicht kwalificaties 

Op deze pagina worden de dossiers en onderliggende kwalificaties van de betreffende sector-

kamer getoond.  

Aanvullende indicatoren 

Het SBB heeft daarnaast nog een apart dashboard gemaakt voor de sectorkamers dat gericht 

is op het beschrijven van de huidige stand van zaken. Het gaat dan bijvoorbeeld om het 

aantal studenten (naar BBL/BOL, naar arbeidsmarktregio [BBL/BOL] en instelling 

[BBL/BOL]). Voor elk van de opleidingen wordt daarnaast aangegeven wat de kans op stage 

en leerbaan is (voor heel Nederland en per regio) en het aantal leerbedrijven (per segment 

en de regionale spreiding).  

In aparte trendrapportages wordt verder op een kwalitatieve manier beschreven wat de be-

langrijkste trends voor elk van de sectorkamers zijn.  

https://www.s-bb.nl/feiten-en-cijfers/sectorkamerrapportages
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Afbakening 

Het SBB richt zich specifiek op mbo-opleidingen. Veel van de hiervoor genoemden indicato-

ren zijn beschikbaar op het niveau van een individuele opleiding. Elk van die opleidingen is 

ingedeeld in een bepaalde sectorkamer (en branche).  

Databronnen 

Er is geen duidelijke bronvermelding te zien op het dashboard. Uitgaande van de indicatoren 

die worden getoond, is het in ieder de geval de verwachting dat de volgende databronnen 

worden gebruikt:  

• DUO: onderwijsdata over het aantal studenten en gediplomeerden van de opleiding 

(incl. de doorstroom).  

• CBS: voor bepaalde analyses is het waarschijnlijk dat er analyses zijn uitgevoerd op 

de CBS-microdata, onder meer voor de doorstroom naar de arbeidsmarkt.  

• Vacaturedata: voor elk van de opleidingen wordt een aantal vacatures getoond. Ge-

zien het feit dat het aantal vacatures wordt getoond op het niveau van een opleiding 

gaat het hier waarschijnlijk om ingekochte vacaturedata.  

Functionaliteiten 

• Het dashboard kan gedeeld worden via LinkedIn, Twitter en Facebook, of door de 

URL zelf te delen.  

Overige punten 

• Hoewel het lijkt op een dashboard, lijkt het voor een gebruiker niet mogelijk zijn om 

aparte selecties te maken (of filtering toe te passen) en lijkt het eveneens niet mo-

gelijk te zijn om de data te downloaden. 

• Het dashboard werkt soms wat traag en soms lukt het niet om de figuren te laden.  

ArbeidsmarktInzicht  

Website: https://arbeidsmarktinzicht.nl/ 

Uitvoerder: ETIL 

Beschrijving 

Het dashboard moet transparante informatie bieden over de arbeidsmarkt voor overheden, 

onderwijs, ondernemers en beroepsbevolking op lokaal niveau.  

Indicatoren 

Economie 

In dit thema wordt informatie getoond over de specialisatiegraad11, investeringen in vaste 

activa (naar type, naar bedrijfstak en over de tijd), de economische groei (over de tijd), 

toegevoegde waarde (over de tijd, naar bedrijfstak en naar regio). Verder wordt informatie 

getoond over de arbeidsjaren, werkzame personen en gewerkte uren (allen over de tijd).  

Conjunctuur 

In dit thema wordt informatie getoond over het aantal faillissementen per maand, onderne-

mersvertrouwen, consumentenvertrouwen, oordeel over het (1) economisch klimaat, (2) 

 

11 De specialisatiegraad (bruto toegevoegde waarde) geeft aan of een sector in een regio meer of minder 

dan werkgelegenheid toevoegt in vergelijking met een andere regio (in dit geval Nederland). 

https://arbeidsmarktinzicht.nl/
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winstgevendheid, (3) concurrentiepositie en (4) productiecapaciteit (allen over de tijd). Ver-

der wordt per sector aangegeven in welke mate er een tekort aan arbeidskrachten is, maar 

ook hoe dit percentage zich over tijd ontwikkeld (net als het aandeel bedrijven zonder be-

lemmeringen). 

Vestigingen 

Bij dit thema gaat het onder meer over het aantal snel groeiende vestigingen, zowel over de 

tijd als naar sector en regio. Daarnaast wordt informatie gegeven over het aantal ophef-

fingen/oprichtingen over de tijd en naar sector (met daarbij een vergelijking tussen 2017 en 

2018), maar ook naar grootteklasse (over de tijd). Als laatste worden nog cijfers getoond 

over het aantal vestigingen over de tijd, naar sector en naar grootteklasse (over de tijd). 

Werkgelegenheid 

Bij dit thema gaat het onder meer over informatie over het aantal werkenden. Er zijn daarbij 

diverse uitsplitsingen mogelijk zoals de ontwikkeling over tijd, naar beroep, naar opleidings-

niveau, naar leeftijd, sector, type contract, dienstverband, geslacht en combinaties van die 

indicatoren. Daarnaast is ook aangegeven hoeveel werkenden meer uren wensen te werken, 

zowel in absolute zin als in percentages.  

Verder gaat het bij dit thema over het aantal arbeidsplaatsen. Daarbij zijn uitsplitsingen 

mogelijk naar grootteklasse en sector en is het mogelijk een ontwikkeling te schetsen over 

de tijd. Verder wordt de ontwikkeling van banen inzichtelijk gemaakt, zowel over de tijd, als 

naar sector en regio. Als laatste wordt er nog inzicht geboden in de werkgelegenheid naar 

sector (zowel positief als negatief).  

Vacatures 

Bij dit thema gaat het over het aantal vacatures, specifiek het aantal nieuwe (online) vaca-

tures. Het is daarbij mogelijk om diverse uitsplitsingen te maken zoals naar opleidingsniveau, 

sector en beroepsklasse. Verder wordt nog de ontwikkeling over de tijd getoond.  

Bevolking 

Bij dit thema gaat het over de bevolking. Er wordt informatie getoond over de ontwikkeling 

van de bevolking per maand, onderverdeeld naar sterfte, geboortes en migratiesaldo. Verder 

worden nog specifieke indicatoren gegeven zoals het binnenlands migratiesaldo naar leeftijd, 

verhuisde personen naar leeftijd en het aantal verhuisde personen (zowel gevestigde als 

vertrokken personen) over de tijd.  

Beroepsbevolking 

Dit thema gaat over de beroepsbevolking. In eerste instantie wordt de werkloze beroepsbe-

volking per kwartaal getoond, met daarnaast het werkloosheidspercentage (allebei over de 

tijd). Vervolgens gaat het over de bruto en netto arbeidsparticipatie, (werkzame) beroeps-

bevolking en aantal werkenden per kwartaal (over de tijd). Van de indicatoren worden ook 

diverse uitsplitsingen gemaakt naar onder meer geslacht, leeftijd, opleidingsniveau, regio en 

afkomst. Aanvullend wordt ingegaan op het onbenutte arbeidspotentieel en de potentiële 

beroepsbevolking. Hiervoor wordt informatie uitgesplitst naar onder meer het opleidingsni-

veau, de leeftijd en categorie (over de tijd). 

Sociale zekerheid 

Bij dit thema gaat het over de sociale zekerheid. De eerste indicator waarmee wordt gestart 

is het aantal voorzieningen voor re-integratie. Daarbij zijn diverse uitsplitsingen gemaakt. 

Verder wordt informatie getoond over het aantal bijstandsuitkeringen en het aantal lopende 

WW-uitkeringen (naar opleidingsniveau, duur, leeftijd). Bij de WW-uitkering wordt ook nog 
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de in- en uitstroom over de tijd getoond en een uitsplitsing naar beroepsklasse (waarbij het 

mogelijk is om te vergelijken in de tijd).  

Vervolgens wordt nog het aantal uitkeringsontvangers tot de AOW-leeftijd over de tijd ge-

toond. Daarbij zijn aparte figuren gemaakt voor personen met een werkloosheidsuitkering, 

arbeidsongeschiktheidsuitkering, AOW-uitkering en bijstandsuitkering (allen over de tijd). 

Bij de personen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering is nog onderscheid gemaakt naar 

de typen. Als laatste wordt een aantal specifieke indicatoren getoond. Het gaat dan onder 

meer over de uitstroom naar werk uit bijstand (%) naar regio, werk na re-integratie (%) 

naar regio en WSW-dichtheid naar regio.  

Werkloosheid 

Bij dit thema gaat het over werkloosheid. Veel van de indicatoren die hier worden getoond 

zijn hiervoor al beschreven. Aanvullend op de hiervoor genoemde indicatoren wordt nog 

informatie getoond over het aantal Geregistreerde Werkzoekenden bij UWV (GWU). Hiervoor 

wordt de ontwikkeling in de tijd getoond en een uitsplitsing naar beroepsklasse.  

Onderwijs 

Bij dit thema gaat het over het onderwijs. Het gaat om een diverse set aan indicatoren zoals 

de doorstroom en het percentage voortijdig schoolverlaters. Daarbij worden diverse uitsplit-

singen gemaakt, voor de voortijdig schoolverlaters wordt bijvoorbeeld een uitsplitsing 

gemaakt naar leeftijd en regio en onderwijsniveau.  

Verder gaat het over instroom in het mbo en ho waarbij een uitsplitsing wordt gemaakt naar 

sector en leerweg. Voor zowel het mbo als ho wordt informatie gegeven over het aantal 

studenten dat momenteel actief (overigens ook voor het vo en po). Daarbij worden diverse 

uitsplitsingen gemaakt. Zo wordt er voor de leerlingen in het voortgezet onderwijs naar on-

derwijstype gekeken en voor de studenten in het hoger onderwijs naar croho-onderdeel en 

geslacht.  

Voor leerlingen in het voortgezet onderwijs wordt daarnaast de mobiliteit aangegeven. Daar-

bij wordt gekeken of een leerling in dezelfde regio woont als waar de opleiding wordt 

gegeven. Als laatste wordt er zowel voor het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs als 

voortgezet onderwijs een prognose gegeven van het verwachte aantal leerlingen in de ko-

mende decennia.  

Aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt 

Dit thema bevat maar één indicator en dat is de arbeidsmarktspanning. De arbeidsmarkt-

spanning wordt berekend door het aantal openstaande vacatures te delen door het aantal 

personen met een WW-uitkering met een verstreken WW-duur van minder dan een half 

jaar. De arbeidsmarktspanning wordt in twee figuren getoond. In het eerste figuur wordt de 

ontwikkeling over de tijd geschetst en in het tweede figuur wordt een uitsplitsing gemaakt 

naar provincie en beroepsklasse.  

Mobiliteit 

Bij dit thema wordt informatie over de mobiliteit getoond. Het gaat dan onder meer om 

informatie over het aantal mensen dat (dagelijks) uit omringende landen naar Nederland 

komt om te werken. Er worden daarbij diverse uitsplitsingen gegeven zoals waar de personen 

vandaan komen (logischerwijs Duitsland en België), wat hun nationaliteit is en naar welke 

regio ze gaan om te werken.  

Inkomen 

Bij dit thema wordt informatie over het inkomen getoond. Het gaat om het inkomen van 

huishoudens naar type huishouden, naar migratieachtergrond, naar inkomstenbron, naar 
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leeftijd en naar regio. Verder wordt nog weergegeven hoeveel huishoudens er per categorie 

zijn, dus hoeveel eenpersoonshuishoudens zijn er, hoeveel eenoudergezinnen etc.  

Afbakening 

Er wordt geen specifieke afbakening gehanteerd op het dashboard. Wat wel opvallend is, is 

dat het dashboard automatisch op een regio lijkt in te zoomen. De regio lijkt daarbij bepaald 

te worden aan de hand van het IP-adres van een gebruiker. Als er informatie wordt gegeven 

over sectoren en beroepen wordt er aangesloten bij bestaande (internationale) definities.  

Databronnen 

Er wordt gebruik gemaakt van diverse databronnen: 

• LISA: is een databestand met gegevens over alle vestigingen in Nederland waar 

betaald werk wordt verricht. De kerngegevens per vestiging hebben een ruimtelijke 

component (adresgegevens) en een sociaaleconomische component (werkgelegen-

heid en economische activiteit). Deze databron ligt ten grondslag aan het grootste 

deel van de indicatoren.  

• CBS: het lijkt alsof er gebruik gemaakt wordt van publiek toegankelijke data van 

CBS StatLine en dat er eigen analyses zijn uitgevoerd op de CBS-microdata.  

• DUO: informatie over de onderwijscijfers, onder meer voor prognoses van de leer-

lingenaantallen.  

• Textkernel: informatie over vacatures.  

• UWV: informatie over vacatures, WW-uitkeringen, Geregistreerde Werkzoekenden 

en de arbeidsmarktspanning.  

• Overig: er lijkt daarnaast ook gebruik te zijn gemaakt van data van Platform Bèta 

Techniek (nu Platform Talent voor Technologie). Het gaat dan om de onderwijsdata 

en specifiek de doorstroom binnen het onderwijs.  

Functionaliteiten 

• Het is op het dashboard mogelijk om te filteren op editie12, arbeidsmarktregio, CO-

ROP, economische regio of gemeente. Hierdoor worden alle figuren op het dashboard 

automatisch aangepast. Hetzelfde gebeurt als er gefilterd wordt op sector of beroep.  

• Er kan op een grafiek worden geklikt voor meer details. Hierdoor is het mogelijk om 

de onderliggende data te downloaden (als afbeelding, pdf of csv/xlsx). Verder wordt 

toegelicht wat de indicator precies inhoudt en wat de bron is van de data. Het is 

daarbij mogelijk om zelf vergelijkingen te maken tussen twee regio’s (zie onder). Als 

er op een grafiek geklikt wordt is het eveneens mogelijk om een andere indicator te 

selecteren.  

 

12 Als er gekeken wordt naar de mogelijke waarden voor editie dan lijkt het te gaan om een filter op 

regio.  
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Overige punten 

• Het dashboard oogt onoverzichtelijk terwijl het juist wel interessante data bevat. Het 

is voor een gebruiker lastig om de juiste data te vinden. Wat daarbij niet meehelpt 

is dat het dashboard automatisch een regio selecteert (op basis van IP-adres) en dat 

het zoveel data bevat dat het dashboard af en toe wat traag aanvoelt.   

SkillsInzicht 

Website: https://skillsinzicht.nl/ 

Uitvoerder: ETIL en Nalantis 

Beschrijving 

Het dashboard maakt op een innovatieve manier de vraag en aanbod op de arbeidsmarkt 

inzichtelijk. Er wordt daarbij gefocust op skills.  

Indicatoren 

In Skills Insight wordt onderscheid gemaakt naar een aantal onderdelen. Gegeven de com-

plexiteit van de indicatoren is de tekst (grotendeels) integraal overgenomen van 

SkillsInzicht.nl. Voor meer informatie kan de website https://skillsinzicht.nl/skillsinzicht?sec-

tionId=533 worden geraadpleegd.  

Vraag naar skills 

Onder het thema Vraag naar skills is een uitgebreide analyse gegeven van de skills waar 

werkgevers eigenlijk naar vragen in hun vacatures. Wat moet een sollicitant kennen en kun-

nen? Dit thema is uitgesplitst in drie sub-thema's: 

• skillstypen (kennis, vaardigheden en soft skills); 

• skillsclusters (bijvoorbeeld, techniek en gezondheidszorg); 

• skills (specifieke skills, zoals civiele techniek of EHBO). 

https://skillsinzicht.nl/
https://skillsinzicht.nl/skillsinzicht?sectionId=533
https://skillsinzicht.nl/skillsinzicht?sectionId=533
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Skillstypen 

Skills kunnen worden gedefinieerd als alle kennis en vaardigheden die mensen in hun leven 

verwerven. Voor de indeling van skills bestaan meerdere classificatiesystemen. SkillsInZicht 

gebruikt de skills-indeling ESCO, het Europese classificatiesysteem van skills, als basis. ESCO 

omvat meer dan 13.500 skills. Om trends en ontwikkelingen in de regionale vraag naar skills 

op een toegankelijke en gebruiksvriendelijke manier te kunnen presenteren is het Be-

roepsDNA ontwikkeld. Binnen dit BeroepsDNA worden drie typen skills onderscheiden: 

1. Kennis – wat ken ik? 

2. Vaardigheden - wat kan ik? 

3. Soft skills - wie ben ik? 

Binnen de themapagina skillstypen wordt nader ingegaan op de vraag naar de drie typen 

skills. Door alle (regionale) vacatures te analyseren, wordt vastgesteld hoeveel skills er per 

type gemiddeld voorkomen in de vacatureteksten. Door deze analyse voor meerdere jaren 

uit te voeren, wordt inzicht verkregen in de verschuivingen die over tijd plaatsvinden. Via de 

vergelijkfunctie is het mogelijk om beroepen, beroepsindelingen en regio's met elkaar te 

vergelijken. 

Skillsclusters 

Binnen het BeroepsDNA worden skills verdeeld in kennis, vaardigheden en soft skills. Op 

basis van artificiële intelligentie (taaltechnologie) zijn de skills binnen de drie skillstypen 

geclusterd tot skillsclusters. De skills binnen een skillscluster kennen een sterke samenhang. 

Voor de skillstypen kennis en vaardigheden worden 64 skillsclusters onderscheiden, terwijl 

voor soft skills 25 skillsclusters gehanteerd worden. Hieronder worden voorbeelden van 

skillsclusters weergegeven. 

• Kennis en vaardigheden: techniek mechanica, constructie, marketing en communi-

catie, gezondheidszorg, ICT 

• Soft skills: inleving, assertiviteit, samenwerken, creativiteit, verantwoordelijkheid 

In deze themapagina wordt allereerst stilgestaan bij de match van beroepen met skillsclus-

ters. De matchingsscore kent een waarde tussen de 0 en 100. Naarmate de score hoger ligt, 

des te groter is de overeenkomst tussen de gevraagde skills binnen het beroep en het des-

betreffende skillscluster. Door een top tien van de matchscores weer te geven, wordt inzicht 

verkregen in het belang van skillsclusters binnen beroepen.  

Vervolgens wordt vastgesteld hoeveel skills er per skillscluster (naar type skills) gemiddeld 

voorkomen in vacatureteksten. Hiervoor worden alle online geplaatste vacatures geanaly-

seerd. Door deze analyse voor meerdere jaren uit te voeren, wordt inzicht verkregen in welke 

skillsclusters sinds 2016 belangrijker zijn geworden. 

Skills 

Het laagste niveau binnen het BeroepsDNA zijn skills. De skills vormen de basis voor de 

indeling naar skillstypen en skillsclusters. In deze themapagina wordt stilgestaan bij de skills 

die het meest gevraagd worden. Door alle (regionale) vacatures te analyseren, wordt vast-

gesteld hoe vaak skills gemiddeld voorkomen in de vacatureteksten.  

Binnen de themapagina is het mogelijk om in te zoomen op skillsclusters (per type). Deze 

inzichten kunnen gebruikt worden om het belang (en ontwikkeling) van skillsclusters binnen 

beroepen te duiden 
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Online vacatures 

Binnen deze themapagina wordt een overzicht geboden van de regionale vacatures die bij 

werkgevers/intermediairs op internet verschijnen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van ge-

gevens van Jobfeed, een product van Textkernel. Jobfeed biedt de mogelijkheid om een bijna 

real-time beeld van de regionale arbeidsmarkt te schetsen. Tegelijkertijd kunnen trends ook 

in historisch perspectief geplaatst worden.  

Achtereenvolgens wordt ingegaan op de volgende indicatoren: 

• Trend van het aantal nieuwe vacatures per plaatsingsmaand. 

• Trend van het aantal nieuwe vacatures per plaatsingsjaar.  

• Meest voorkomende beroepen en sectoren.  

• Vacaturesites die het meest gebruikt worden om vacatures te plaatsen. 

• Top 10 van werkgevers. 

• Regionale verdeling van het aantal vacatures. 

Bij dit onderdeel van het dashboard zijn twee aparte pagina’s. Een voor vacatures geplaatst 

door werkgevers en één voor vacatures geplaatst door intermediairs.  

Aanbod 

Binnen deze themapagina wordt een actueel overzicht geboden van het regionale aanbod 

van werkzoekenden. De data zijn gebaseerd op de (geanonimiseerde) beroepen informatie 

uit CV’s en vacatures van Werk.nl en worden maandelijks geactualiseerd. 

Per regio wordt de volgende informatie verstrekt: 

• Informatie over gewenste beroepen (interesse): elke werkzoekende in werk.nl heeft 

1 tot 3 beroepen opgeven waarin hij of zij specifiek geïnteresseerd is. 

• Informatie over beroepen waarin de werkzoekende ervaring heeft opgedaan (erva-

ring): elke werkzoekende in werk.nl kan zijn/haar volledige CV opvoeren. 

De gegevens worden maandelijks geactualiseerd en hebben betrekking op één moment in 

de tijd. Binnen deze themapagina worden de volgende inzichten getoond: 

• Trend van het aantal geïnteresseerden en ervaren personen. 

• Trend van het aantal ervaren personen per vacature. 

• Trend van het aantal geïnteresseerde personen per vacature. 

• Regionaal inzicht van het aantal ervaren personen per vacature. 

• Regionaal inzicht van het aantal geïnteresseerde personen per vacature.  

Er worden daarnaast twee aandachtspunten meegegeven voor het interpreteren van de ge-

gevens: 

• Kijk vooral naar de trends: op basis van de gegevens kunnen geen uitspraken wor-

den gedaan over het totaal aantal werkzoekenden. Werkzoekenden kunnen namelijk 

ervaring en interesse hebben in meerdere beroepen. De trend geeft wel een indicatie 

van de ontwikkeling van het aantal werkzoekenden. 

• Benchmark beroepen op hetzelfde beroepsniveau: bij de aggregatie van de gegevens 

is het niet mogelijk te corrigeren voor dubbeltellingen. Als een persoon interesse (of 

ervaring) heeft in meerdere beroepen die tot dezelfde beroepsklasse behoren, wordt 

deze persoon twee keer meegenomen in de informatie naar beroepsklasse. Vergelij-

kingen tussen verschillende beroepsniveaus (bijvoorbeeld beroepsgroep en 

beroepsklasse) levert hierdoor geen betrouwbare resultaten op. 
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Afbakening 

Er lijkt geen specifieke afbakening op het dashboard te worden gehanteerd. Voor wat be-

roepsindelingen wordt er aangesloten bij (internationale) definities. Er wordt nog specifiek 

benoemd dat er wordt aangesloten bij de skills-indeling ESCO, het Europese classificatiesys-

teem van skills (ESCO omvat meer dan 13.500 skills).  

Databronnen 

Voor de databronnen geldt dat er gebruik wordt gemaakt van vacaturedata (van 

Jobfeed/Textkernel). Daarnaast wordt gebruik gemaakt van beroepeninformatie uit CV’s en 

vacatures van Werk.nl (dat wordt beheerd door het UWV).  

Functionaliteiten 

• Het is mogelijk om per dashboardpagina te filteren op regio en beroep (specifiek 

beroepsklasse, beroepssegment, beroepsgroep en beroepscluster).  

• Het is mogelijk om zelf vergelijkingen te maken tussen twee regio’s op een bepaalde 

indicator.  

• De visualisaties kunnen door middel van htmlcode worden geïntegreerd op een eigen 

website.  

• Het is mogelijk om de visualisatie te downloaden (als png/jpeg/pdf/svg) net als de 

onderliggende data (als csv/xlsx).  

Overige punten 

• Dit dashboard richt zich alleen op de arbeidsmarktkant. Echter, door te kijken naar 

skills biedt het wel inzichten die andere dashboards niet bieden.  
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