
 

Arbeidsmarktontwikkelingen Rijnmond Onderwijspower  1 

 

Onderwijspower  
 

 

Inzicht in de uitdagingen voor het onderwijs en arbeidsmarkt in Rijnmond 

 

 

Copyright Platform Onderwijs en Arbeidsmarkt 

 

 

 

 

 

 

Martine Borggreve, Hogeschool Rotterdam 

Marjon Molenkamp, Hogeschool Rotterdam 

Aad van der Werf, Albeda - Gemeente Rotterdam 

Oktober 2021 



 

Arbeidsmarktontwikkelingen Rijnmond Onderwijspower  2 

Onderwijspower 
De arbeidsmarkt ontwikkelt zich in een snel tempo en verandert structureel. De vertegenwoordigers 

van Onderwijspower hebben aangegeven dat zij periodiek, gezamenlijk het gesprek willen voeren 

over de kwantitatieve data met betrekking tot deze arbeidsmarktontwikkelingen in de regio 

Rijnmond en de wijze waarop het onderwijs hierop aansluit.  

Deze data worden vanuit RijnmondInzicht beschikbaar gesteld waarna de vertegenwoordigers vanuit 

Onderwijspower dilemma’s, bespreken, collectieve verantwoordelijkheid nemen en 

handelingsperspectieven uitvoeren en evalueren.  

De volgende data worden hierna weergegeven: 1. economische ontwikkelingen in de 

arbeidsmarktregio Rijnmond, 2. de ontwikkelingen binnen het onderwijs, 3. De beroepsbevolking in 

Rijnmond en 4. de aansluiting op de arbeidsmarkt worden weergegeven. Concluderend worden de 

belangrijkste inzichten uiteengezet. 

De gebruikte bronnen voor deze notitie komen voor het merendeel uit het arbeidsmarktdashboard 

RijnmondInzicht.nl. Er is gebruik gemaakt van bestaande inzichten, rapportages en nieuwsartikelen. 

Daarnaast is via de expertmodus specifieke brondata ontsloten. Als er brongegevens zijn gebruikt die 

niet in RijnmondInzicht.nl staan, is er bronvermelding toegepast.   
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1. (Economische) arbeidsmarktontwikkelingen in de regio Rijnmond 
 

Ontwikkeling arbeidsmarktplaatsen 

De arbeidsmarkt kent de afgelopen jaren een sterke dynamiek. Hieronder wordt weergegeven hoe 

de arbeidsmarkt in de regio Rijnmond zich per sector heeft ontwikkeld tussen 2012 en 2020.  

Over het algemeen (met uitzondering van de financiële dienstverlening en onroerend goed, overige 

industrie en verhuur en overige zakelijke dienstverlening), zijn de arbeidsmarktplaatsen in de 

sectoren gelijk gebleven of gestegen ten aanzien van 2012. De grootste sectoren qua aantal 

arbeidsplaatsen zijn zorg, detailhandel en zakelijke dienstverlening. Zij vertegenwoordigen 33% van 

het totaal aantal arbeidsplaatsen. Sinds 2012 zijn het aantal arbeidsplaatsen in de sectoren cultuur, 

sport en recreatie, horeca, ICT, specialistische zakelijke dienstverlening, onderwijs, openbaar bestuur 

en voedings- en genotmiddelenindustrie met meer dan 10% gestegen. De sectoren chemie en 

vervoer en opslag zijn nagenoeg niet gegroeid.  

Het UWV1 verwacht het komende jaar groei in het aantal banen en arbeidsplaatsen. Zij verwachten 

dat vooral de sectoren horeca, detailhandel, dienstverlening en zorg en welzijn zullen stijgen t.o.v. 

2021. Het UWV geeft aan dat de economische verwachtingen, onder voorbehoud van corona 

gerelateerde maatregelen, snel kunnen veranderen. Dit kan zowel positief als negatief uitvallen.  

 

 

 

 
1 Bron: UWV: Herstel van de arbeidsmarkt in de loop van 2021 en 2022 (juni 2021) 

Bron: RijnmondInzicht.nl/CBS (2020) 
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Ontwikkeling opleidingsniveau werkenden 

Hierna wordt de ontwikkeling van het opleidingsniveau van werkenden in de regio Rijnmond 

uiteengezet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uit bovenstaande data blijkt dat ruim één derde deel van het aantal werkenden in Rijnmond in 2020 

een hbo-wo opleidingsniveau (36%) heeft. Dit percentage is de afgelopen negen jaar sterk gegroeid. 

Het aandeel werkenden met een mbo 4 is 16% en mbo 2-3 niveau is 14%. De groep werkenden met 

alleen basisonderwijs of voortgezet onderwijs achtergrond is 32% en is in de afgelopen decennia 

gedaald. Het aandeel van deze groep is in Nederland 29%.  

De sectoren waar het aandeel hoger opgeleide werkenden sterk is gestegen zijn vooral ICT, 

chemische industrie, financiële dienstverlening, openbaar bestuur en zorg.  

Het aandeel werkenden met een basisonderwijs of voorgezet onderwijs opleiding daalt het sterkst in 

landbouw en visserij, cultuur, sport en recreatie en de voedingsmiddelenindustrie.  

Het daalt het minste in overige industrie, horeca en chemische industrie. In deze laatste sector is de 

daling in de mbo-niveaus 2,3 en 4 duidelijk zichtbaar.  In onderstaande grafiek zijn de sectoren met 

de belangrijkste wijzigingen weergegeven.  

De groei of daling voor het aantal werkenden voor alle mbo-niveaus verschilt per sector en niveau. 

Voor niveau 2-3 daalt dit vooral in de sectoren bouw, chemische industrie, overige dienstverlening en 

specialistische zakelijke dienstverlening. Voor niveau 4 is de daling het sterkst in de ICT. Voor dit 

laatste is niet direct een duidelijke aanleiding te benoemen. Sommige hypotheses verwijzen naar een 

minimaal vereist hbo-niveau voor deze banen.  

 

 

Bron: RijnmondInzicht.nl/CBS (2020) 
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Overzicht werkenden per opleidingsniveau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het algemeen economische beeld over de vooruitzichten is positief. Het CPB verwacht dat de 

Nederlandse Economie in 2022 met 3% zal groeien en de jaren daarna gemiddeld 2,1%. De prognoses 

voor de regio Rijnmond zijn nog niet beschikbaar, de verwachtingen zijn positief.  

Het aantal bedrijven in Rijnmond dat ondernemingsbelemmeringen ervaart, blijft groeien. Als de 

economische omstandigheden niet wijzigen zal dit alleen maar toenemen.  

De verwachting is dat robotisering, automatisering en digitalisering nog relevanter worden en dat 

hiermee de vraag op de arbeidsmarkt naar specifieke en generieke vaardigheden zal toenemen. Het 

aandeel werkenden met een mbo 4 en hbo-wo23 niveau zal hiermee samenhangend ook toenemen.  

  

 
2 Bron: https://www.cpb.nl/sites/default/files/publicaties/download/cpb-boek-17-de-onderkant-van-de-arbeidsmarkt-2025.pdf 
3 Bron: https://rijnmondinzicht.nl/van-zombie-naar-engel-baan-door-omscholing-en-afstemming 

Bron: RijnmondInzicht.nl/CBS (2020) 

Bron: RijnmondInzicht.nl/CBS (2020) 
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2. De ontwikkelingen in het Onderwijs 
 

Verdeling onderwijsniveau studenten 

Het aantal studenten dat in de regio Rijnmond woont, groeit de afgelopen jaren. De regio heeft een 

groter aandeel mbo studenten dan de rest van Nederland4. Voor hbo en wo ligt dit aandeel lager.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aantal ingeschreven studenten bij de onderwijsinstellingen in Rotterdam 

In Rotterdam5 is sinds 2015 het aantal HBO en WO studenten is sterk gestegen. Het aantal wo 

studenten is met 30% gestegen en met een hbo-niveau met 14%. Het aantal studenten met een 

opleidingsniveau mbo 3-4 is gestegen met 5% en mbo 1-2 is gedaald met 6%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 Bron: EVR (2021) 
5 Bron: EVR (2021) 

Bron: EVR, gemeente Rotterdam (2020) 
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In Rotterdam ligt de doorstroom van studenten naar een nieuwe mbo (31%) of hbo (15%) opleiding 

hoger dan in NL. De grootste groep mbo’ers gaat werken (54%).  

De economische en demografische ontwikkelingen hebben effect op de (toekomstige)ontwikkelingen 

voor het onderwijs. Volgens DUO zal het aantal basisonderwijsleerlingen in Rijnmond tot en met 

2035 stijgen tot 125.500 (+12.000). De stijging komt door natuurlijke aanwas en voor een groot 

gedeelte door migratie. De verwachting is dat tot 2030 het aantal leerlingen in het speciaal onderwijs 

gelijk zal blijven.  

In de prognoses van DUO zal de komende jaren het aantal leerlingen in Rijnmond voor 

praktijkonderwijs gelijk blijven en voor vmbo 3-4 eerst licht stijgen om vanaf 2025 af te vlakken. De 

groei voor havo- en vwo-bovenbouw zal de komende positief ontwikkelen.  

Op basis van deze prognoses zal de instroom in het mbo-onderwijs gelijk blijven en voor het hbo en -

wo onderwijs de komende jaren nog licht toenemen. Op de lange termijn zal de instroom gaan 

afnemen.  

 

Aantal mbo studenten in Rijnmond 

De meeste mbo studenten zijn vertegenwoordigd in de sector zorg, welzijn en sport. De grootste 

stijging van mbo studenten is de afgelopen jaren te zien in de sectoren zorg, welzijn en sport. Voor 

handel, zakelijke dienstverlening en veiligheid stijgt het aantal studenten de afgelopen twee jaar. Het 

aantal mbo studenten in de sector techniek en gebouwde omgeving blijft gelijk.  

  

Bron: EVR, gemeente Rotterdam (2020) 
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Aantal hbo en wo studenten in Rijnmond 

De overgrote deel van de hbo en wo studenten in Rijnmond studeren in het economisch domein. 

Afgezien van de sociale studies, is een stijging van hbo studenten in iedere sector waarneembaar. De 

grootste stijging van hbo studenten is te zien in de sectoren techniek, economie, gezondheidszorg en 

onderwijs.  

Ook bij het wo is te zien dat zij voor het overgrote deel vertegenwoordigd zijn in het economische 

domein. Binnen iedere sector is een stijging te zien. De grootste stijging wo studenten is zichtbaar in 

de in de sectoren economie, sociaal en taal. Het aantal wo studenten binnen de sectoren 

gezondheidszorg en recht stijgen licht.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De arbeidsmarkt is aan het veranderen en dit vraagt ook aanpassingen van het onderwijs6. Volgens 

UWV-arbeidsmarktexpert Freek Kalkhoven7 is het beschikken over basale vaktechnische kennis op de 

huidige arbeidsmarkt, niet meer voldoende. In een toelichting op het UWV-onderzoek werd duidelijk 

dat het gaat om het totaalpakket: ‘Uit de enquête onder 2.800 werkgevers kwam naar voren dat 7 op 

de 10 werkgevers meer letten op de combinatie van vaardigheden en kennis, dan op diploma’s 

alleen’. Het belangrijkste is dat werkzoekenden weten welke vaardigheden werkgevers belangrijk 

vinden. 

Tegelijkertijd moeten bedrijven, onderwijsinstellingen en de overheid wendbaarder8 worden. Door 

Leven Lang Ontwikkelen te stimuleren, is dit mogelijk voor werknemers en werkgevers. Door meer 

focus te leggen op de ontwikkeling van (specifieke) vaardigheden zullen medewerkers zich beter 

kunnen aanpassen aan de veranderende omstandigheden bij bedrijven en op de arbeidsmarkt.   

 
6 Bron: https://rijnmondinzicht.nl/samen-toewerken-naar-een-meer-skillsgerichte-arbeidsmarkt en https://www.pwc.nl/nl/actueel-

en-publicaties/diensten-en-sectoren/people-and-organisation/van-zombie-naar-engel-baan-door-omscholing-en-
afstemming.html 

7 Bron: https://www.intermediair.nl/persoonlijke-groei/competenties/met-deze-vaardigheden-maak-je-jezelf-onmisbaar-op-de-
arbeidsmarkt 

8 Bron: https://rijnmondinzicht.nl/zekerheid-voor-mensen-een-wendbare-economie-en-herstel-van-de-samenleving 

Bron: Vereniging Hogescholen (2020) Bron: VSNU (2020) 

https://rijnmondinzicht.nl/samen-toewerken-naar-een-meer-skillsgerichte-arbeidsmarkt
https://www.pwc.nl/nl/actueel-en-publicaties/diensten-en-sectoren/people-and-organisation/van-zombie-naar-engel-baan-door-omscholing-en-afstemming.html
https://www.pwc.nl/nl/actueel-en-publicaties/diensten-en-sectoren/people-and-organisation/van-zombie-naar-engel-baan-door-omscholing-en-afstemming.html
https://www.pwc.nl/nl/actueel-en-publicaties/diensten-en-sectoren/people-and-organisation/van-zombie-naar-engel-baan-door-omscholing-en-afstemming.html
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3. De (beroeps)bevolking Rijnmond 
 

De bevolking in de arbeidsmarktregio Rijnmond is 2021 gestegen naar bijna 962.000.  De komende 

jaren, zal volgens het CBS, de bevolking stijgen naar 1.080.000. Dit wordt voor een groot gedeelte 

veroorzaakt door urbanisatie van de stad en groei van het aantal migranten. Het aandeel van de 

bevolking in de werkzame leeftijden zal echter dalen. De beroepsbevolking zal hiermee ook dalen. 

Prognose beroepsbevolking Rijnmond 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De beroepsbevolking in Rijnmond is in 2020 gestegen naar 722.000 mensen. Ruim 44% van de 

beroepsbevolking valt in de leeftijdscategorie9 25 tot 45 jaar. Ca. 41% valt in de categorie 45 tot 75 

jaar.  

De vergrijzing verschilt per regio. De grijze druk10, de maat die aangeeft hoeveel mensen van 65 jaar 

en ouder er zijn, afgezet tegen de bevolking tussen 20 en 65 jaar, is bijvoorbeeld in Groot-Amsterdam 

relatief laag (21,8%). De grijze druk ligt in Rijnmond rond de 30%.  

Door de vergrijzing zal een groot gedeelte van de categorie 65 tot en met 75 binnen enkele jaren 

geen actieve rol meer hebben en niet meer behoren tot de werkzame beroepsbevolking. 

De sectoren11 met een relatief oudere groep werknemers (60 jaar en ouder), zijn de overheid, 

onderwijs, vervoer en opslag, welzijn en zorg, bouwnijverheid, industrie en groothandel.  

  

 
9  Bron: EVR (2021) en RijnmondInzicht.nl (2021) 
10 Bron: https://rijnmondinzicht.nl/drukker-diverser-en-dubbelgrijs-de-bevolking-in-2050-2 
11 Bron: https://www.uwv.nl/overuwv/Images/uwv_duiding_arbeidsmarktontwikkelingen_jan_2020.pdf 

Bron: RijnmondInzicht.nl/CBS (2020) 
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Ontwikkeling beroepsbevolking Rijnmond 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ontwikkeling opleidingsniveau Rijnmond 

In 2020 is het percentage mensen in de beroepsbevolking met een opleidingsniveau hoog en 

middelbaar nagenoeg gelijk. Het aantal hoger opgeleiden in Rijnmond neemt sinds 2012 toe. Als de 

aantallen in onderstaande grafiek naar percentages worden gerekend, is 40% hoger opgeleid. Dit zal 

in 2050 stijgen naar 44% procent. Het aandeel middelbaar opgeleiden is nu 40% en dit zal naar 

verwachting gelijk blijven. Het aantal laagopgeleiden daalt van 20% naar 16%. Jongere generaties zijn 

over het algemeen hoger opgeleid dan oudere generaties.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: RijnmondInzicht.nl/CBS (2020) 

Bron: RijnmondInzicht.nl/CBS (2020) 
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Op de lange termijn hebben de ontwikkelingen een belangrijk effect op de arbeidsparticipatie12. 

Volgens het CPB13 daalt in Nederland het arbeidsaanbod tussen 2027 en 2040. De uittredende 

babyboomers zorgen voor een krimp van de bevolking van 15-74 jaar. Er zijn minder werkende 

mensen beschikbaar. Dit heeft ook effect op het invullen van arbeid, onderwijs, zorg en wonen.  

Beter zicht op sectoren en beroepen waar tekorten zullen oplopen en welke vaardigheden 

belangrijker worden is belangrijk14. Migratie is belangrijk. Niet alleen voor tijdelijke inzet maar ook op 

de lange termijn voor de inzet op essentiële vacatures. Op dit moment is de arbeidsdeelname onder 

een deel van de bevolking met een migratieachtergrond relatief laag en vooral onder vluchtelingen. 

Door zo snel mogelijk de taal te leren, bredere erkenning van buitenlandse diploma’s en door direct 

een opleiding te kunnen volgen, kan de arbeidsdeelname worden vergroot. Het investeren in het 

verkleinen van de kans ongelijkheid in het onderwijs en op de arbeidsmarkt is cruciaal voor het 

stimuleren van arbeidsdeelname. 

 

  

 
12 Bron: https://www.cbs.nl/nl-nl/visualisaties/dashboard-arbeidsmarkt/werkenden/arbeidsparticipatie-naar-leeftijd-en-geslacht 
13 Bron: https://www.cpb.nl/sites/default/files/omnidownload/CPB-Achtergronddocument-dec2019-Arbeidsparticipatie-en-

gewerkte-uren-tot-en-met-2060.pdf 
14 Bron: https://rijnmondinzicht.nl/maatregelen-bij-gebrek-aan-personeel 

https://www.cbs.nl/nl-nl/visualisaties/dashboard-arbeidsmarkt/werkenden/arbeidsparticipatie-naar-leeftijd-en-geslacht


 

Arbeidsmarktontwikkelingen Rijnmond Onderwijspower  12 

4. Aansluiting onderwijs op arbeidsmarkt in Rijnmond  
 

Het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) heeft het 

ArbeidsmarkInformatieSysteem (AIS), een prognosemodel, ontwikkeld. Dit model geeft naar 

bedrijfssector, beroepsgroep, opleidingstype en arbeidsmarktregio’s een prognose voor de 

werkgelegenheid. Vooral de combinatie met opleidingstype maakt dit model uniek. In het model 

worden ruim 100 opleidingstypen onderscheiden, van basisonderwijs tot en met masterniveau. De 

AIS-prognoses hebben betrekking op een periode van zes jaar en worden elke twee jaar 

doorgerekend. De meest actuele landelijke prognose is begin juli jl. beschikbaar gekomen en rekent 

door tot 2026.  

Gebaseerd op deze nieuwe prognoses heeft ROA een rapport15 uitgebracht met daarin een analyse 

van de arbeidsmarktontwikkelingen. Aangegeven wordt dat er grote onzekerheden voor de 

arbeidsmarktprognoses tot 2026 gelden. Dit komt omdat het nog onduidelijk is wat de effecten van 

de coronacrisis zijn voor de korte en middellange termijn op de vraag- en aanbodkant van de 

arbeidsmarkt. Dit heeft betrekking op de economische groei maar ook op lange termijn trends zoals 

automatisering, skills upgrading en flexibilisering.16 Tot 2026 verwachten zij 2 miljoen baanopeningen 

voornamelijk door uitstroom van personeel. Slechts 10% wordt veroorzaakt door economische groei. 

In die periode zullen 1,6 miljoen mensen instromen.  

Op basis de nieuwe prognose komen zij tot de volgende landelijke conclusies17: 

• Er is minder economische groei dan in voorgaande jaren. Het herstel uit de Covid19-

pandemie verloopt voorspoedig, maar op de middellange termijn zijn de vooruitzichten 

minder gunstig dan vóór de pandemie geraamd werd. 

• Knelpunten voor beroepen in het onderwijs, de zorg, techniek en ICT blijven groot, terwijl 

deze beroepen in veel andere sectoren voorkomen en daardoor brede uitwijkmogelijkheden 

hebben.  

• Er is een tweedeling binnen de technische beroepen. Voor de bouwberoepen worden over 6 

jaar geen knelpunten meer verwacht, voor de overige beroepen in de techniek wel. 

• Het arbeidsmarktperspectief voor economische en administratieve en commerciële 

beroepen is minder gunstig. 

• Over het algemeen geldt dat de arbeidsmarktperspectieven voor hoger opgeleiden gunstiger 

zijn dan voor lager opgeleiden. 

Uitgesplitst naar opleidingstypes geeft dit het volgende beeld van de arbeidsmarktperspectieven: 

 
15 ROA, de arbeidsmarkt naar opleiding en beroep 2026, juli 2021. 
16 ROA, factsheet, juli 2021 
17 ROA, de arbeidsmarkt naar opleiding en beroep 2026, juli 2021, blz. vii 
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5. Belangrijkste inzichten  
 

• In de regio Rijnmond zijn de arbeidsmarktplaatsen in alle sectoren ten opzichte van 2012 

gestegen, behalve in de financiële dienstverlening en onroerend goed, overige industrie en 

verhuur en overige zakelijke dienstverlening. Mbo studenten zijn de afgelopen jaren meer 

gaan studeren in de zakelijke dienstverlening & veiligheid. 

• De grootste sectoren qua aantal arbeidsplaatsen zijn zorg, detailhandel en zakelijke 

dienstverlening. Mbo studenten zijn hierin vertegenwoordigd, maar hbo/wo studenten zijn 

veelal in het economische domein vertegenwoordigd. 

• Ruim één derde deel van het aantal werkenden in Rijnmond heeft in 2020 een hbo-wo 

opleidingsniveau (36%). Landelijk is dit 39%.  

• De groep werkenden met alleen basisonderwijs of voortgezet onderwijs in Rijnmond 

vertegenwoordigt bijna één derde van de totale opleidingsniveaus. Met uitzondering van de 

sector openbaar bestuur en overheidsdiensten, groeit het aantal werkenden die hoger 

opgeleid zijn (hbo/wo) per sector en neemt het aantal lager werkenden dat lager opgeleid is 

(basisschool en vo) af. Dit in combinatie met grote groep basisschool/vo geschoolden in 

Rijnmond is zorgwekkend.  

• Gezien de digitalisering, is de verwachting dat er in de toekomst meer vraag komt naar 

werkenden die mbo 4 en hoger opgeleid zijn. Dit heeft impact op de meest kwetsbare groep 

(basisschool/vo opgeleid) waar de vraag de afgelopen jaren ook al zichtbaar afneemt 

• De grootste groep mbo studenten gaat werken (54%). 

• In Rotterdam ligt de doorstroom van studenten naar een nieuwe mbo (31%) of hbo (15%) 

opleiding hoger dan in NL. Dit biedt kansen. 

• In Rotterdam ligt het aantal mbo en hbo studenten lager dan in NL, maar het aantal wo 

studenten ligt hoger in Rotterdam t.o.v. NL. 

• De instroom voor niveau 2 en 3 zal naar verwachting licht dalen en voor niveau 4 stijgen. 

Hiermee zal de totale instroom in het totale mbo-onderwijs waarschijnlijk gelijk blijven. Voor 

het hbo en -wo onderwijs zal dit de komende jaren licht toenemen. Kans om doorstroom nog 

meer te realiseren. 

• Veruit de grootste groep hbo en wo studenten in Rijnmond studeert in het economisch 

domein, terwijl de grootste tekorten in de sectoren onderwijs, zorg en techniek liggen. 

• De komende jaren, stijgt de beroepsbevolking naar 1.080.000. Dit wordt voor een groot 

gedeelte veroorzaakt door urbanisatie van de stad en groei van het aantal migranten. Het 

aandeel van de bevolking in de werkzame leeftijden zal dalen. Als het aantal in de werkzame 

beroepsbevolking daalt, nemen tekorten alleen maar meer toe in de huidige tekortsectoren. 

• De vooruitzichten op de aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt zijn voor hoger opgeleiden 

(hbo/wo) gunstiger dan voor lager opgeleiden. De arbeidsdeelname onder een deel van de 

bevolking met een migratieachtergrond is relatief laag, vooral onder vluchtelingen.  

• De arbeidsmarktperspectieven voor sector economie, zijn matig voor mbo- en hbo-niveau, 

terwijl de meeste hbo studenten in het economische domein studeren. Het perspectief voor 

mbo-niveau 2 in deze sector is slecht.  

• De arbeidsmarktperspectieven voor hbo en master studenten zijn in de sectoren landbouw 

en natuur, techniek ict en zorg en dienstverlening redelijk tot goed. Dit geldt voor mbo-

niveau 3 en 4 alleen voor de sectoren landbouw en natuur en techniek.  

 


