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1. Initiatieven om te komen tot arbeidsmarktgerichte LOB

2. Belang arbeidsmarktinformatie bij studiekeuzes 

3. Opzet UWV/SEO-onderzoek naar arbeidsmarktpositie van 

opleidingen

4. Resultaten arbeidsmarktpositie van mbo-opleidingen

5. Bbl versus bol 

6. Voortijdige schoolverlaters

7. Afronding en tips voor decanen en mentoren

8. Tussendoor en erna reflectie & vragen
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Wat kan je dit uur verwachten?



Kiezen voor Kansen (UWV/LWL, 2015)

Kwaliteitsstandaard decaan/loopbaanbegeleider 

Oprichting expertisepunt LOB

Motie Kuijk c.s. mrt 2019: arbeidsmarktvoorlichting verbeteren

Actieplan Integreren arbeidsmarktinformatie bij LOB, november 2020

oAlle betrokken partijen bijeen 

oInformatiebronnen bijeen Wegwijzer Arbeidsmarktinformatie

oProfessionalisering LOB’er

oOntwikkelen ondersteunend instrumentarium
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Vele initiatieven arbeidsmarktgerichte 
Loopbaanoriëntatie en –begeleiding (LOB)

https://www.expertisepuntlob.nl/arbeidsmarktinformatie-en-lob


Belang arbeidsmarktinformatie 
bij studiekeuzes 

 Onderzoek 2017 prof. D. Fouarge (ROA) bij het mbo:

 Wat woog (heel) sterk mee bij studiekeuze mbo’ers?

o84% wat ik leuk vind

o71% waar ik goed in ben

o44% carrièremogelijkheden

 Mbo’ers die carrièremogelijkheden hebben meegewogen, hebben: vaker werk, een 

hoger uurloon, vaker werk op niveau, vaker werk in richting, zijn tevredener en 

hebben minder vaak spijt

 Vignettenstudie: 

 Een lage kans op werk en lage doorgroeimogelijkheden verlagen de kans dat die 

opleiding wordt gekozen;

 Jongeren zijn bereid om een iets minder interessante mbo-opleiding te kiezen 

wanneer de kans op werk hoger is en de doorgroeimogelijkheden groter zijn.
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Vragen?
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Gericht op het maken van robuuste en relevante arbeidsmarktinformatie voor 

ondersteuning studiekeuzes

Geen vragenlijsten, maar registerdata (‘graduate tracking’)

Startpositie gediplomeerden en 10 jaar na afstuderen

Geen prognoses, maar wèl loopbaanperspectief

Combinatie meerdere factoren: (1) duur tot substantiële baan (2) uurloon (3) 

jaarinkomen (4) vast werk

Relatieve posities van opleidingsrichtingen, homogene groepen worden vergeleken

Bol 2 (18;26); bbl 2 (14;29); bol 3/4 (43;78); bbl 3/4 (29;42); hbo (90); wo (72)

Alle rapporten, methodische toelichting en rankings op 

www.werk.nl/arbeidsmarktinformatie

Ook bruikbaar voor zelfonderzoek leerlingen
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Opzet onderzoek naar de 
arbeidsmarktpositie van opleidingen

https://www.werk.nl/arbeidsmarktinformatie/kansen-arbeidsmarkt/arbeidsmarktpositie-mbo-ers-vergeleken-bol2-en-bbl2
https://www.werk.nl/arbeidsmarktinformatie/kansen-arbeidsmarkt/arbeidsmarktpositie-mbo-ers-vergeleken-bol2-en-bbl2
https://www.werk.nl/arbeidsmarktinformatie/kansen-arbeidsmarkt/arbeidsmarktpositie-mbo-ers-vergeleken-bol3-en-bol4
https://www.werk.nl/arbeidsmarktinformatie/kansen-arbeidsmarkt/arbeidsmarktpositie-mbo-ers-vergeleken-bbl3-en-bbl4
https://www.werk.nl/arbeidsmarktinformatie/kansen-arbeidsmarkt/arbeidsmarktpositie-van-hbo-ers-vergeleken
https://www.werk.nl/arbeidsmarktinformatie/kansen-arbeidsmarkt/arbeidsmarktpositie-van-academici-vergeleken
http://www.werk.nl/arbeidsmarktinformatie


1.De opleidingsrichting is zeer bepalend voor 

de arbeidsmarktpositie; technische en 

zorgopleidingen beste posities

2.Niet alleen voor de startpositie, maar ook 10 

jaar later

3.Een betere arbeidsmarktpositie na een 

leerbaan (BBL)
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Belangrijkste conclusies:



Grote verschillen per opleidingsrichting

• Duur tot het vinden van een substantiële baan (in maanden)

Bij bol 2 van 2 mnd (grondoptreden) tot 53 mnd (basismedewerker mode)

Bij bol 3/4 van 1 mnd (machinist grondverzet) tot 90 mnd (specialist mode)

• Percentage vast werk

• Bij bol 3/4 van 4% (onderofficier grondoptreden) tot 79% (machinist 

railvervoer)

• Bij bbl 3/4 van 15% (gevorderd mdw havenoperaties) tot 86% (technicus 

specialist bedrijfsauto’s)

• Jaarinkomen (€)

Bij bol 2 van 13.700 (mdw dierverzorging) tot 39.600 (procesoperator A)

Bij bol 3/4 van 12.200 (danser) tot 63.200 (procesoperator C)

• Uurloon (€)

Bij bbl 3/4 van 9,50 (allround kapper) tot 19,50 (uitvoerder bouw/infra)

Bij bol 3/4 van 9,80 (salonmanager) tot 20,30 (procesoperator C)
9



10



11



Grote samenhang tussen startpositie in 2010 en 
arbeidsmarktpositie in 2019 bij bol 3/4
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Grote samenhang tussen startpositie in 2010 en 
arbeidsmarktpositie in 2019 bij bol 2
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Vragen?
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Veel vaker vaste baan na bbl dan na bol
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Mbo’ers hebben betere arbeidsmarkt-
positie na leerbaan (ESB 24-2-2021) 

Bij start en na 10 jaar vaker werk, vaste baan, hoger uurloon, hoger 

jaarinkomen

Meer dan helft blijft bij leerbedrijf werken

Ook grote verschillen bij dezelfde opleiding

oBij procesoperator B heeft na bbl 83% vaste baan, maar na bol 41%

oBij uitvoerder bouw/infra is uurloon bij bbl een kwart hoger dan na bol

Allerlei mogelijke verklaringen:

oMeer werkervaring

oBinding met het leerbedrijf

oGroter leereffect duaal onderwijs

oVerschillen in voorkeuren, motivatie en persoonskenmerken

Maar: na bol wordt wel vaker door gestudeerd
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BOL-2

• Aankomend medewerker grondoptreden, aankomende medewerker 

maritiem, beveiliger, kok, gastheer/-vrouw en helpende zorg en 

welzijn

BOL-3

• Aankomend officier grondoptreden, zelfstandig werkend kok, 

handhaver toezicht en veiligheid, coördinator beveiliging, 

commercieel medewerker

BOL-4

• Junior assistent-accountant, (junior) accountmanager, vakexpert

agrohandel en logistiek, manager transport en logistiek, opticien

Geen interesse in techniek/zorg of BBL?
Maar wél korte duur tot substantiële baan



Vragen?
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 Geen onderdeel van dit onderzoek 

 Wél onderdeel van de SEO-studie 

naar impact coronacrisis op 

overgang onderwijs-arbeidsmarkt

 Belangrijkste uitkomsten:

o32% VSV’ers (tot 30 jaar) vindt een 

baan van min. 3 dagen per week, 

voor coronacrisis bedroeg dat 37%.

oBij mbo-2-afgestudeerden is dat 

gedaald van 54% naar 47%.

oBij mbo-3/4 bol van 72% naar 67%

oBij wo, hbo, mbo-bbl amper daling

En voortijdige schoolverlaters dan?
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Aandeel schoolverlaters met een baan van minstens 3 dagen 
per week in juni één jaar na afstuderen, per cohort

Uitstromers praktijkonderwijs

23-plussers uit MBO zonder
startkwalificatie

Voortijdig schoolverlaters uit
MBO 3/4

Voortijdig schoolverlaters uit
MBO 1/2

Voortijdig schoolverlaters uit VO

Uitstromers voortgezet speciaal
onderwijs

https://www.seo.nl/publicaties/de-impact-van-de-coronacrisis-op-de-overgang-onderwijs-arbeidsmarkt/
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 Groot deel vsv’ers is een jaar na schoolverlaten terug in het onderwijs. Op basis 

van de laatste CBS-cijfers bedraagt dat 24%. Bij jongeren met een mbo-2 

diploma is dat 14%.

 Binnen 10 jaar is zelfs 50% van de vsv’ers (eens) teruggekeerd in het onderwijs. 

Daarvan haalt bijna de helft alsnog geen startkwalificatie.

 Relevante vragen voor beleid:

oWelke opleidingen gaan vsv’ers die terugkeren in het onderwijs veelal doen? 

oBij welke opleidingen slagen vsv’ers erin om alsnog een startkwalificatie te halen?

oWelke opleidingen bieden de beste baankansen voor vsv’ers die terugkeren in het 

onderwijs? (o.a. mbo-onderzoek UWV/SEO)

 De CBS-data om alle vsv’ers (die terugkeren in het onderwijs) te volgen is 

beschikbaar, maar daar is nog geen specifiek onderzoek naar gedaan!

En voortijdige schoolverlaters dan?



Vragen?
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• Voor de korte termijn: 54 kansarme 

en 182 kansrijke beroepen (UWV)

• Impact van Coronacrisis op overgang 

onderwijs-arbeidsmarkt (SEO)

• Voor de middellange termijn:

oKans op werk SBB: kans na afloop 

van de mbo-opleiding

oPrognoses tot 2024/2026 ROA per 

opleidingstype en beroepsgroep

Andere relevante arbeidsmarktinformatie
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https://www.werk.nl/arbeidsmarktinformatie/kansen-arbeidsmarkt/arbeidsmarktpositie-van-academici-vergeleken
https://www.seo.nl/publicaties/de-impact-van-de-coronacrisis-op-de-overgang-onderwijs-arbeidsmarkt/
https://www.s-bb.nl/feiten-en-cijfers/kans-op-stage-leerbaan-en-werk
https://www.werk.nl/arbeidsmarktinformatie/prognose-trends/tot-2024-grote-knelpunten-in-zorg-techniek-ict-onderwijs


Belangrijkste uitkomsten 
arbeidsmarktonderzoek
• Grote, robuuste verschillen 

arbeidsmarktpositie naar richting

• Studiekeuze heeft grote gevolgen voor 

startpositie, maar ook nog 10 jaar later

• Over het algemeen geven studies gericht 

op techniek en zorg de beste 

arbeidsmarktpositie; prognoses ook 

gunstig

• Een leerbaan geeft een goede 

arbeidsmarktpositie
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Wat kan je als decaan of mentor doen?

• Organiseren en reflecteren diverse 

activiteiten werkexploratie

• Leerling selecteert drie studies van 

voorkeur op basis van interesses en 

capaciteiten

• Leerling onderzoekt zélf de 

arbeidsmarktkansen bij deze drie 

studies

• Door raadpleging KiesMBO (SBB) of 

Ranglijsten arbeidsmarktpositie (UWV)

• Reflectie op resultaten

• Verder verdiepen in arbeidsmarktkennis
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https://www.kiesmbo.nl/
https://www.werk.nl/arbeidsmarktinformatie/kansen-arbeidsmarkt/arbeidsmarktpositie-van-mbo-ers-vergeleken


Dank voor uw aandacht!



Vragen?
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BIJLAGE
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Onderzoek Maaike van Rooijen en Leyla Reches, Februari 2021

 Individuele en groepsinterviews bij 83 jongeren van (v)mbo

Jongeren missen individuele begeleiding vanuit het onderwijs

Ouders spelen een prominente rol 

De LOB-lessen lijken vooral gericht op motievenreflectie: wat vind je 

leuk en wat past bij jou? 

Vmbo’ers missen vooral praktische informatie over 

vervolgopleidingen: 

oWat houden de opleidingen precies in? 

oWat zijn de vakken die je krijgt en 

oWat zijn de baankansen? 
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Uitkomsten recent kwalitatief onderzoek 
naar studiekeuzes bij het vmbo

https://www.kis.nl/sites/default/files/ondersteuning_studiekeuze_vmbo_leerlingen.pdf


 Multivariaat onderzoek onder 16.438 mbo-gediplomeerden in 2019:

oKans op werk op niveau van de gevolgde opleiding

oKans dat opleiding goede basis is voor positie arbeidsmarkt

oKans dat huidige functie past bij opleiding

 Conclusies

oDe aansluiting tussen de gevolgde opleiding en de huidige functie is beter voor 

bbl dan voor bol

oBeste aansluiting bij zorg-opleidingen

oMbo-opleidingen op niveau 1 en 2 vormen minder goede basis voor positie op 

arbeidsmarkt

oGeen verschillen naar geslacht

oNauwelijks verschillen naar regio
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Aanvullend onderzoek Perez & Van der 
Mooren (Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken 2020 (36-4)


