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Voorwoord

Wij willen onze leerlingen, studenten en deelnemers opleiden tot (jong)volwassenen die met een uitstekend kennisniveau, 

eigentijdse vaardigheden én nieuwsgierigheid, inspiratie, een open en kritische houding, verantwoordelijkheidsbesef en 

zelfvertrouwen in de wereld staan. Dat betekent onder meer dat ons onderwijs steeds mee moet bewegen met de vraag van de 

arbeidsmarkt en ontwikkelingen in toeleverend en vervolgonderwijs. Een groot deel van ons onderwijs is beroepsonderwijs, 

wat uiteraard maakt dat een sterke verbinding met de arbeidsmarkt cruciaal is. 

Werkgevers en onderwijs hebben gezamenlijk belang bij een goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Daarom 

hebben we samen met ondernemers, verenigd in de FOV Regio Foodvalley, het lectoraat Mens & Organisatie van de CHE 

gevraagd onderzoek uit te voeren naar de personeelsbehoeften van werkgevers. Dat geeft ons, naast de andere manieren 

waarop we in contact staan met werkgevers, input om de inhoud van onze opleidingen aan te scherpen en ons aanbod 

toekomstbestendig te maken. 

Het onderzoek is gestart in de winter van 2019 en ingehaald door de coronacrisis. Dankzij het denkwerk van de onderzoekers 

heeft het onderzoek een goede nieuwe invalshoek gekregen. Het richt zich nu meer op de structurele kant van de regionale 

afstemming tussen onderwijs en arbeidsmarkt, los van conjuncturele schokken. Daarmee geeft het ons veel inzichten om deze 

afstemming te verbeteren. Die gaat immers niet vanzelf.

De onderzoekers doen aanbevelingen waar we mee verder kunnen. We zijn inmiddels gestart om met werkgevers, overheden 

en onderwijs te verkennen hoe we concrete acties kunnen inzetten. Want uiteindelijk willen we allemaal bijdragen aan een 

goed werkende arbeidsmarkt waarop elke burger in onze regio zijn plek kan vinden. 

Jan Jacob van Dijk, voorzitter College van Bestuur Christelijke Onderwijs Groep Vallei & Gelderland-Midden (COG) & Jannemieke 

Wijgergangs, algemeen directeur ROC A12

Als FOV Regio Foodvalley hebben wij als doel om het ondernemersklimaat in de Foodvalley sterker te maken. Het gedane 

onderzoek wat heeft geleid tot dit onderhavig rapport is daarbij voor ons van grote waarde, om gefundeerd stappen te zetten 

als ondernemers  in de regio om ook in de nabije toekomst nog kwantitatief en kwalitatief goed opgeleide arbeidskrachten te 

kunnen krijgen. Waarmee de groei van ondernemingen in de regio kan worden gecontinueerd. Kwantitatief een heikel 

vraagstuk, omdat op basis van economische voorspellingen de Foodvalley een succesregio voor de B.V. Nederland blijft met 

een hogere economische groei dan het landelijk gemiddelde. Maar ook kwalitatief omdat ontwikkelingen in het bedrijfsleven 

elkaar in rap tempo opvolgen zoals door digitalisering en robotisering. De skills van de benodigde arbeidskrachten verandert 

daardoor in de komende jaren nog harder waardoor een groot beroep wordt gedaan op het adaptief vermogen van de 

onderwijsinstellingen en haar leerlingen en studenten!  Dat kunnen ondernemers en het FOV Regio Foodvalley niet alleen. 

Juist het onderwijs, en het COG in het bijzonder voor deze regio,  is dé partner om die aansluiting van vraag en aanbod van 

arbeidskrachten mogelijk te maken in het VMBO en MBO richting het bedrijfsleven, maar ook ten behoeve van realisatie van 

een aansluitende leerlijn van VMBO naar MBO en verdere doorstroom naar het hoger onderwijs.

In dit rapport worden naast grondige analyses ook sterke aanbevelingen gedaan waarmee de triple helix in de regio (Onder-

wijs – Ondernemers en Overheid) haar slagkracht als succesregio de komende jaren kunnen behouden. Ten behoeve van 

groter welzijn en verder toenemende welvaart!

Namens het FOV Regio Foodvalley en haar achterban dank ik het CHE, en in het bijzonder mevrouw Boon en de heer Kievit, 

voor dit gedegen rapport!

Rob den Hollander, secretaris FOV Regio Foodvalley
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Inleiding

Voor u ligt de uitkomst van het arbeidsmarktonderzoek van de economische Regio Foodvalley. Een onderzoek dat vooral 

bedoeld was om de mismatches met betrekking tot de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt in kwantitatieve zin 

in beeld te brengen. Tijdens de laatste weken van het onderzoek, raakte de wereld echter in de greep van het coronavirus. Met 

als gevolg een mondiale (gezondheids-) crisis die inmiddels honderdduizenden mensen raakt en zijn weerslag heeft op de 

economie.  

De gegevens die voor het onderzoeksrapport gebruikt zouden worden, werden verzameld in een coronavrije periode van 

hoogconjunctuur. Binnen een tijdsbestek van een paar weken zijn we in een crisissituatie beland waarvan de gevolgen nog 

niet te overzien zijn; we leven op een breuklijn in de tijd. Wat vast staat, is dat de arbeidsmarkt er na de crisis heel anders uit 

zal zien. De beoogde uitwerking van het onderzoek, is in de huidige situatie van grote onzekerheid en bij het gebrek aan harde 

cijfers over de recente ontwikkelingen minder zinvol. De uitwerking van het onderzoek is daarom, in overleg met de opdracht-

gevers, aangepast. In deze crisis is het relevant om te zien of we iets kunnen leren van ervaringen uit het verleden, zoals 

bijvoorbeeld de kredietcrisis in 2008. 

De centrale vraag in dit onderzoek is hoe het reguliere opleidingsaanbod op mbo-, en hbo-niveau (en voor de aandachtsector 

ICT ook op wo-niveau) aansluit bij de vraag vanuit de arbeidsmarkt Regio Foodvalley voor de periode van 2020 -2022?

In dit rapport bekijken we de structuur van Regio Foodvalley en schetsen we waar de grootste onzekerheden met betrekking 

tot de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt zitten. Er wordt gekeken naar welke langetermijneffecten de 

coronacrisis mogelijk in versnelling zal brengen. De oorspronkelijke uitwerking van dit rapport was vooral gericht op de ‘wat 

is er nodig vraag’. In dit onderzoek wordt vooral ingegaan op de vraag ‘waarom is aansluiting belangrijk’ en ‘hoe maken we 

een betere aansluiting mogelijk?’.

De volgende thema’s passeren de revue:

•  De achtergrond van het onderzoek (hst. 1),

•  De structuur van Regio Foodvalley (hst. 2),

•  Het Nederlandse onderwijssysteem (hst. 3),

•  De aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt in algemene zin (hst. 4) en met betrekking tot Regio Foodvalley (hst. 5),

•  De huidige situatie van het probleem (hst. 6) 

•  Beantwoording centrale onderzoeksvraag (hst. 7) 

•  Mogelijke oplossingen (hst. 8),

•  Een lerende regio met een toekomstbestendige arbeidsmarkt (hst. 9),

•  Discussienota (hst. 10). 

In het volgende hoofdstuk worden de bevindingen van dit onderzoek op hoofdlijnen samengevat. De opvolgende hoofdstukken 

gaan dieper in op de hierboven genoemde deelaspecten. In de bijlagen worden verschillende onderwerpen tot in detail 

uitgediept. In de tekst wordt verwezen naar betreffende bijlagen. 
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Managementsamenvatting

Na de kredietcrisis 2008 is de economie van de Regio Foodvalley gegroeid. Werkgevers binnen verschillende sectoren kregen 

als gevolg van de groei te maken met (grote,) (dreigende,) tekorten aan medewerkers met bepaalde kwalificaties. Parallel 

hieraan lukte het niet alle jongeren om (zelfstandig) passend werk te vinden.  

De Christelijke Onderwijs Groep (COG) en de Federatie Ondernemers Verenigingen Regio Foodvalley (FOV Regio Foodvalley) 

signaleren vanuit respectievelijk het onderwijs-/ ondernemersperspectief het toenemende belang van een goede aansluiting 

van het onderwijs op de arbeidsmarkt. 

Beide partijen hebben daarom het Lectoraat Mens & Organisatie van de Christelijke Hogeschool Ede gevraagd inzicht te geven 

in de vraag hoe het reguliere onderwijsaanbod op mbo-, en hbo-niveau (en voor de aandachtsector ICT ook op wo-niveau) 

aansluit bij de vraag vanuit de arbeidsmarkt Regio Foodvalley voor de periode van 2020 -2022. Om vervolgens met deze infor-

matie concrete oplossingen voor de korte en langere termijn, die aansluiten bij bestaande regionale initiatieven te verkennen. 

Als gevolg van de coronacrisis is de nadruk van het onderzoek komen te liggen op de vragen: ‘waarom is aansluiting belang-

rijk’ en ‘hoe maken we een betere aansluiting mogelijk?’.

Met het oog op de oorspronkelijke onderzoeksopdracht is er een survey-onderzoek uitgevoerd, maar is in dit rapport alleen de 

informatie die verkregen is vanuit deskresearch en op basis van interviews met experts en gesprekken met stakeholders 

opgenomen. De uitkomsten worden hierna op hoofdlijnen samengevat. 

De structuur van Regio Foodvalley

•   Regio Foodvalley scoort beter dan andere regio’s op inkomen, arbeid, gezondheid, veiligheid, samenleving en subjectief 

welzijn. Op de thema’s van economie, onderwijs, milieu en toegang tot voorzieningen scoort de regio vergelijkbaar met 

andere regio’s. Op het gebied van wonen is er een gebrek aan betaalbare koop- en huurwoningen. 

•   De regio heeft een relatief jonge bevolking. Prognoses laten zien dat binnen het tijdsbestek van 2020 – 2040 de grijze druk 

sneller oploopt dan de groene druk. 

•  De participatiegraad lag in de achterliggende jaren, ten opzichte van Nederland, structureel hoger en de werkloosheid lager. 

•   Als gevolg van de kredietcrisis werden de meeste regio’s geconfronteerd met een fors banenverlies. In Regio Foodvalley 

nam het aantal banen beperkt af. 

•   De weerbaarheid van de regio schuilt in de mix van sectoren en bedrijven en het feit dat er relatief veel familiebedrijven en 

enkele multinationals gevestigd zijn. Zij gaan over het algemeen anders om met een crisis dan andere bedrijven; de kracht 

schuilt in het langetermijnperspectief (hechte banden met personeel, bereid om (eigen) vermogen te investeren (in innovatie)).

•   De regio herbergt tal van grote bedrijven. Samen met startups vormen zij een belangrijke voedingsbodem voor innovatie en 

clustervorming. 

•   Op een schaal van 1 t/m 5 van minst naar meest gevoelig, valt regio Foodvalley in categorie twee. Hoewel het effect van de 

coronacrisis (naar verwachting) vergelijkbaar of zelfs minder heftig is dan in de meeste andere regio’s, heeft de regio te 

maken met een forse terugval van werkgelegenheid. De mate waarin verschilt per sector. De sectoren die het hardst worden 

getroffen zijn: Logies, maaltijd- en drankverstrekking, de Culturele en Creatieve sector en de sector Recreatie en Toerisme. 

De aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt

•   Regio Foodvalley beschikt over een relatief compleet opleidingsaanbod t/m niveau 6. Het onderwijsaanbod op niveau 7 en 

8 is relatief smal. Dit komt doordat de hbo’s slechts enkele masters aanbieden en het onderwijs op aan de Wageningen 

University sterk gespecialiseerd is.  
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•   De vier kerntaken van het Nederlandse onderwijs zijn: allocatie, socialisatie, selectie en gelijke kansen en kwalificatie. Het 

onderwijs verkeert in een spanningsveld om enerzijds te voldoen aan de kerntaken en anderzijds midden in een snel 

veranderende wereld staat en te maken krijgt met (de gevolgen van) globalisering, duurzaamheid, technologisering, digitali-

sering en flexibilisering. Onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs laat zien dat het op onderdelen goed gaat met het 

onderwijs en op andere onderdelen aanvullend aandacht nodig is.

•   De veranderende omgeving vraagt van onderwijsinstellingen het vermogen om hier snel en adequaat op in te spelen. In het 

bijzonder van het mbo waar men niet alleen opleidt voor de arbeidsmarkt maar ook voor de doorstoom naar het hbo en 

voor burgerschap. Instellingen zijn echter nog te weinig vraaggericht en te weinig wendbaar en de implementatie van 

vernieuwingen duurt relatief lang. Kennisdeling door professionals onderling en uit het bedrijfsleven verloopt gefragmen-

teerd en onvoldoende structureel of formeel verankerd.

•  Voor de coronacrisis leverde het Nederlandse onderwijsstelsel, om diverse redenen, niet de juiste mix aan afgestudeerden 

voor de arbeidsmarkt. De coronacrisis zorgt voor een verschuiving op de arbeidsmarkt. De jeugdwerkloosheid is in enkele 

maanden tijd explosief toegenomen en de vooruitzichten voor net gediplomeerden zijn over het algemeen niet rooskleurig. 

•   Zowel werkgevers als het onderwijs zijn onvoldoende ingesteld op flexibiliteit in leren en daardoor te weinig voorbereid op 

toekomstige leervragen en mogelijkheden. 

•  Door de financieringswijze binnen het onderwijs, die loopt via het aantal ingeschrevenen, staat de vraag vanuit de 

arbeidsmarkt niet altijd centraal. 

•  Functienamen en beroepsaanduidingen zijn niet waardevast en verschillen per gebruikersgroep. Onderwijs en bedrijfsleven 

zijn sectoraal gestructureerd (sectorale verzuiling). Elke groep gebruikt een ‘eigen taal’ om te communiceren op of over de 

arbeidsmarkt. 

•  Een niet transparante afstemming op de arbeidsmarkt heeft gevolgen voor: *

 - Jongeren/ werkzoekenden -> opleiding/ werk, 

 - Werkgevers: onvoldoende zicht op arbeidspotentieel -> effect op bedrijfsvoering, 

 - Arbeidsmarktbemiddelaars en uitkeringsinstanties; beperkte mogelijkheden samenwerking. 

 - Kennis-/onderwijsinstellingen: onvoldoende zicht op vraag vanuit de arbeidsmarkt zorgen voor mismatches,

 - Overheden: kunnen slechts beperkt monitoren/ faciliteren. 

Toekomstbestendige arbeidsmarkt

•  Door betrokken partijen wordt vanuit eigen perspectief, met een eigen vaktaal en logica gewerkt om met name eigen 

doelstellingen te realiseren. Voor een betere aansluiting en de realisatie van een toekomstbestendige arbeidsmarkt is een 

gezamenlijke taal en interdisciplinaire samenwerking nodig. 

•  In het huidige proces van matching ligt de nadruk meestal op kwalificatie. Kwalificatie zegt weinig over de vaardigheden, 

competenties, houdingen etc. waarover individu beschikt en of deze aansluiten bij een organisatie. 

•  Alle partijen hebben behoefte aan een afstemming in de volle breedte van de regio op een gelijkwaardig niveau. Het gaat 

erom dat zij vanuit eigen perspectief, zonder hulp van derden, tot een match kunnen komen. 

•  Aanbevolen wordt om een matchingsplatform in leven te roepen dat alle hierboven (zie *) genoemde partijen ondersteunt. 

Matches worden door het platform gemaakt op het niveau van competenties. Het platform heeft als doel voor de korte 

termijn om snel gerichte matches tot stand te brengen en voor de lange termijn om zicht te krijgen op regio specifieke 

functies en competenties (zicht op de kwantitatieve en kwalitatieve vraag vanuit de arbeidsmarkt). Vanuit de aanbodkant 

kan hier dan op in worden gespeeld door het scholingsaanbod aan te passen. 

•  De sectorale verzuiling zorgt voor een groei van beroep specifieke opleidingen. Met behulp van data vanuit het matchings-

platform, wordt inzichtelijk welke beroepscompetenties in de regio worden gevraagd.  

•  Het antwoord op mismatches in de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt schuilt onder de noemer ‘intersectora-

le mobiliteit’. Naast de bestaande landelijke sectoraal georganiseerde overlegstructuren over kwalificaties, kan binnen het 

ecosysteem arbeidsmarkt Regio Foodvalley een nieuw netwerk ontstaan. Het doel van het nieuwe netwerk is niet om 

bestaande initiatieven te vervangen, maar het geheel te ‘vernetwerken’. 

•  Interdisciplinair (in deze context door het mbo, hbo (bij voorkeur aangevuld door het wo en vo), het bedrijfsleven en de 

overheden wordt gekeken naar ontwikkelingen rondom Techniek, Dienstverlening en Zorg en Welzijn en hoe zich dit vertaalt 
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naar de gewenste beroepscompetenties en welke aanpassingen dit vraagt binnen het onderwijs en het bedrijfsleven (onder 

andere in het kader van leven lang ontwikkelen).

•  Opleidingen bestaan op hoofdlijnen uit een basisdeel, profieldeel en keuzedeel. Binnen de bestaande structuren biedt het 

keuzedeel ruimte om ‘regionale kleur’ aan te brengen in het onderwijs. Keuzedelen bieden eveneens ruimte voor het 

creëren van betere doorlopende leerlijnen. 

•  Beroepscompetenties zijn niet sectoraal gebonden. Door beroepscompetenties slim te clusteren binnen het onderwijs, 

ontstaat er intersectorale verbinding; een rijke leeromgeving door een mix van jongeren en mensen met ervaring op de 

arbeidsmarkt, bevordering van de wendbaarheid en de mogelijkheid om op termijn het aantal opleidingen te reduceren. De 

regie voor een dergelijke innovatie ligt niet bij de regio, maar bij de nationale overheid. Vanuit de regio is een lobby nodig 

om te benadrukken dat stedelijke regio’s in toenemende mate de motoren van de economische groei vormen1 en dat 

beleidsmaatregelen dus ook op dat niveau dienen te worden afgestemd.  

•  Regio Foodvalley heeft als doel: een toekomstbestendige arbeidsmarkt. Dit is dé stip op de horizon. De Concept Strategi-

sche Agenda Regio Foodvalley, de sectorale Human Capital Agenda’s op landelijk niveau en dit onderzoek kunnen dienen 

als wegwijzers om dit doel te bereiken. 

1  ( Raspe, O. Van den Berge, M., De Graaf, T., 2017)
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1. Achtergrond van het onderzoek

Sinds 2011 vormt het geografische gebied van de acht gemeenten Barneveld, Ede, Nijkerk, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, 

Veenendaal en Wageningen de economische Regio Foodvalley. In grofweg de afgelopen tien jaar is er een intensievere 

samenwerking ontstaan tussen ondernemers, onderwijs- en kennisinstellingen en de regionale en provinciale overheden. In 

de toekomst wil men deze samenwerking, op basis van gelijkwaardigheid, intensiveren. Dit komt tot uitdrukking in de Concept 

Strategische Agenda Regio Foodvalley 2020-2025, die in november 2019 werd gepresenteerd. Hierin wordt gesproken over de 

wereldwijde erkenning die de regio geniet op het gebied van AgriFood. Men wil graag deze leidende positie vasthouden en 

versterken om zo de brede welvaart2 voor de regio te borgen (Regio Foodvalley, 2019). 

In het verleden is er een arbeidsmarktverdeling gemaakt in het licht van artikel 6 van de Wet Structuur Uitvoeringsorganisatie 

Werk en Inkomen (STUWI-wet): houdende regels tot vaststelling van een structuur voor de uitvoering van taken met betrek-

king tot de arbeidsvoorziening en sociale verzekeringswetten. Deze verdeling heeft geleid tot 35 arbeidsmarktregio’s in 

Nederland, waarvan Foodvalley er één is. 

De arbeidsmarkt van de economische Regio Foodvalley wijkt qua afbakening iets af van de arbeidsmarktregio Foodvalley. De 

arbeidsmarktregio Foodvalley beslaat het werkgebied van de gemeenten: Barneveld, Ede, Renkum, Renswoude, Rhenen, 

Scherpenzeel, Veenendaal en Wageningen. De geografische afbakening van de economische Regio Foodvalley wijkt hiervan af 

doordat het werkgebied van de gemeente Renkum niet tot de economische regio wordt gerekend en het werkgebied van de 

gemeente Nijkerk juist wel. Figuur 1 geeft de economische Regio Foodvalley weer. 

De arbeidsmarkt wordt binnen dit onderzoek bezien vanuit het perspectief van de economische Regio Foodvalley (deze wordt 

hierna aangeduid als Regio Foodvalley). Een regio met een specifieke regionale economische, ecologische ambitie. Deze 

regionale ambitie verbreedt de reikwijdte van de arbeidsmarkt ten opzichte van het perspectief vanuit de STUWI-wet. 

Figuur 2 schetst de centrale positie die het thema Human Capital (en daarmee de arbeidsmarkt) inneemt en toont de 

samenhang met andere regionale programma’s van de Strategische Agenda Regio Foodvalley.  

2   ‘De gehanteerde definitie van brede welvaart luidt: Brede welvaart betreft de kwaliteit van leven in het hier en nu en de mate waarin deze 
ten koste gaat van die van latere generaties of van die van mensen elders in de wereld’, (CBS, 2018), 

Figuur 1 Economische Regio Foodvalley  Bron: Regio Foodvalley
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Het programma Human Capital in de Concept Strategische Agenda, gaat onder meer in op het thema ‘de strijd om talent’. 

Regio Foodvalley is een kennis gedreven economie. In zo’n economie draait het om menselijk kapitaal. Een optimaal functio-

nerende arbeidsmarkt vormt zowel voor werkgevers als werknemers een belangrijke uitdaging. De economie volgt in toene-

mende mate talent en niet andersom. Daarom wil men binnen de regio werken aan: 

•  borging van toptalent voor werkgevers, 

-  optimale aansluiting van onderwijs en arbeidsmarkt, 

•  actieve inclusie op de arbeidsmarkt, 

•  maximale arbeidsparticipatie. 

Voor de Christelijke Onderwijs Groep (COG) en de Federatie Ondernemers Verenigingen Regio Foodvalley (FOV Regio 

Foodvalley) is zicht krijgen op de aansluiting van het (beroeps-)onderwijs op de arbeidsmarkt, vanuit respectievelijk het 

onderwijs- en werkgeversperspectief, een belangrijk speerpunt. In dit onderzoek staat betreffend onderwerp centraal. COG en 

FOV Regio Foodvalley vormen gezamenlijk de opdrachtgevers van dit onderzoek. 

1.1 Doel van het onderzoek

COG en FOV Regio Foodvalley willen met dit arbeidsmarktonderzoek inzicht krijgen in:

•  Knelpunten en kansen met betrekking tot de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt,

•  Het onderwijsaanbod binnen Regio Foodvalley en de mogelijkheden tot actualisatie ervan. 

Het eerste doel vraagt om een blik op de Regio Foodvalley als geheel. Een regio die niet alleen dient als veilige woon-, 

werk- en leefomgeving, maar in zijn totaliteit ook de positie heeft van speler op de wereldmarkt. De mondiale positie brengt 

Figuur 2 Inbedding Human Capital/ arbeidsmarkt in regionale economische doelstellingen. Bron: Regio Foodvalley
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economische integratie met zich mee met als fundamenteel kenmerk het ontstaan van een mondiale arbeidsverdeling,  

(Wijk, R. de, 2019). Bij het tweede doel ligt de nadruk op de analyse of het bestaande onderwijsaanbod aansluit bij de 

regionale vraag vanuit de arbeidsmarkt. Daar waar het onderwijsaanbod niet aansluit, ontstaat onmiddellijk de vraag: 

‘waarom sluit het niet aan en hoe kunnen we de aansluiting beter regelen?’. 

In dit rapport ligt het accent op het beantwoorden van de ‘waarom-vraag’ en worden adviezen gegeven over hoe het onderwijs 

toekomstbestendiger kan worden. Het rapport vormt hiermee een eerste aanzet tot een inhoudelijke discussie met alle 

betrokken partijen. 

1.2 Onderzoeksvragen

Met oog op de hierboven genoemde doelstellingen, luidt de centrale onderzoeksvraag:

Hoe sluit het reguliere opleidingsaanbod op mbo- en hbo-niveau (en voor de aandachtsector ICT ook op wo-niveau) 
aan bij de vraag vanuit de arbeidsmarkt Regio Foodvalley in de periode van 2020-2022? 

a. Waaruit bestaat het opleidingsaanbod binnen de Regio Foodvalley? 

b. Hoe zien de prognoses qua leerlingenaantallen eruit voor de periode 2020-2022?

c. Waarom is er sprake van een match of mismatch in de aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt. 

d. Hoe dient de match of mismatch binnen Regio Foodvalley gezien te worden in relatie tot de omliggende (arbeidsmarkt-)

regio’s (op algemeen niveau)?

1.3 Onderzoeksopzet

Voor dit onderzoek zijn de volgende activiteiten uitgevoerd:

1.3.1 Survey-onderzoek
Oorspronkelijk was de opzet voor dit onderzoek anders. De nadruk lag op het inzichtelijk maken van de (toekomstige) vraag 

vanuit de arbeidsmarkt. Door middel van survey-onderzoek werd kwantitatieve en kwalitatieve informatie verzameld binnen 

de (aandacht-)sectoren: Bouwnijverheid, Detailhandel, Food, Groothandel, ICT, Industrie, Vrijetijdseconomie/ Recreatie & 

Toerisme en Transport & Logistiek. Door een mix van factoren zijn betreffende sectoren van relatief groot belang voor Regio 

Foodvalley. Het onderzoek werd in de fase van afronding onderbroken doordat het coronavirus Nederland bereikte. In overleg 

met de opdrachtgevers is de nadruk binnen dit onderzoek komen te liggen op de vraag waarom de aansluiting van het 

onderwijs op de arbeidsmarkt niet altijd goed verloopt. In overleg met de opdrachtgevers is besloten om de kwantitatieve 

gegevens met betrekking tot de (aandacht-)sectoren niet te gebruiken in dit onderzoeksrapport. Mogelijk kunnen betreffende 

gegevens gebruikt worden in een vervolgonderzoek. 

1.3.2 Deskresearch
Op basis van bestaande (visie)documenten en databronnen is inzicht verkregen in de regionale visie, regionale kenmerken, 

onderwijs(aanbod) in Nederland en Regio Foodvalley en de mate waarin het opheffen van de ‘sectorale verzuiling’ en 

vaardigheden en competenties belangrijk zijn voor de (toekomstige) arbeidsmarkt. 

1.3.3 Interviews met experts
Voor dit onderzoek zijn vier sector-/ en arbeidsmarkt experts geïnterviewd om zo vanuit verschillende perspectieven zicht te 

krijgen op de kansen en knelpunten bij het vraagstuk over de aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt. Daarnaast is er 

met diverse onderwijskundigen gebrainstormd over betere interactie tussen het onderwijs en het bedrijfsleven. 

1.3.4 Analyse en beantwoording hoofd- en deelvragen
De verschillende deelonderwerpen zijn onderzocht en verbonden aan de deelvragen om zo uiteindelijk de centrale onderzoek-

vraag te beantwoorden.
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2. Samenvattend beeld Regio Foodvalley

Zoals in figuur 3 is te zien, maakt de arbeidsmarkt onderdeel uit van de economie. Fluctuatie in het groeipercentage van de 

economie heeft invloed op de vraag naar arbeid. Bij het bekijken van de regionale, economische structuur gaat het niet alleen 

om de omvang van de economie, het bruto regionaal product (brp) en het daaraan gerelateerde inkomen, maar ook over de 

kwaliteit van de leefomgeving, het onderwijs, het welzijn en welbevinden van de mensen die er wonen, (PBL/Telos, 2019a).  

In dit hoofdstuk wordt gekeken naar de context van het vraagstuk; ‘hoe staat het met de leefomgeving en economie in Regio 

Foodvalley én wat kunnen we leren van ervaringen uit het verleden rondom of als gevolg van de kredietcrisis in 2008?’. 

Antwoorden op deze vragen zijn niet eenvoudig te geven. Ze worden gevormd door een veelheid aan indicatoren die in de 

volgende paragrafen worden behandeld. 

2.1 Kenmerken Regio Foodvalley

Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft de kwaliteit van leven op regionaal schaalniveau inzichtelijk gemaakt3. In figuur 4 

wordt zichtbaar waar Regio Foodvalley sterk in is, en wat haar ontwikkelpunten zijn in vergelijking met het gemiddelde van 

alle andere regio’s in Nederland. 

Op een aantal zaken scoort Regio Foodvalley beter dan alle andere regio’s, namelijk: inkomen, arbeid, gezondheid, veiligheid, 

samenleving en subjectief welzijn. Bij het thema ‘arbeid’ moet een kanttekening worden geplaatst. Op het deelaspect van 

langdurige werkloosheid scoort Regio Foodvalley ‘veel beter’ dan het gemiddelde van alle andere regio’s. De berekeningswijze 

Huishoudens

Diverse behoe�en 
zorgen voor vraag naar 
producten of diensten

Markt voor producten
of diensten

Aanbod van producten
of diensten

Aanbod van Arbeidsmarkt

Onbetaalde arbeid

Betaalde arbeid Zelfstandigen

Werknemers

Werklozen

Vraag naar arbeid

Bedrijven

Werking economie

3  Geïnspireerd op het onderzoek ‘How’s life in your region?’ van OESO.

Dagelijks zijn er mensen op talloze verschillende manieren in de weer met werk. In de kern hebben deze activiteiten altijd te maken 

met de factoren: productie, distributie en consumptie van goederen en diensten. Om tot productie etc. te komen is er arbeid nodig. De 

interactie tussen vraag en aanbod van betaalde arbeidskrachten wordt ‘de arbeidsmarkt’ genoemd. Het gaat hierbij vaak niet om een 

fysieke marktplaats waar vragers en aanbieders samenkomen, maar om een virtuele of abstracte markt. In figuur 3 wordt de positie 

van de arbeidsmarkt geschetst. In dit onderzoek presenteert het lectoraat Mens & Organisatie van de Christelijke Hogeschool Ede een 

verzameling van indicatoren die de relevante aspecten van de arbeidsmarkt en de aansluiting van het onderwijs weergeven.  

Figuur 3 De werking van de economie
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is echter gebaseerd op de langdurige werkloze beroepsbevolking als percentage van de (werkzame en werkloze) beroepsbe-

volking. Hierbij is alleen gekeken naar de langdurige werkloze beroepsbevolking tussen de 15 en 25 jaar (en dus niet naar de 

langdurige werkloze beroepsbevolking tussen de 15 en 65 jaar). 

Op de thema’s van economie, onderwijs, milieu en toegang tot voorzieningen scoort Regio Foodvalley ‘vergelijkbaar’ met de 

ander regio’s. Bij onderwijs moet de kanttekening worden geplaatst dat op het opleidingsniveau en op het examencijfer 

minder wordt gescoord dan in andere regio’s. Daarentegen scoort Regio Foodvalley beter dan het gemiddelde van de andere 

regio’s op het gebied van voortijdige schoolverlaters. Hoewel het thema milieu gemiddeld scoort, vraagt het onderdeel 

luchtkwaliteit om aandacht omdat dit minder goed scoort (luchtkwaliteit (PM2,5) en de luchtkwaliteit (NOx)). 

Het thema Toegang voorzieningen scoort op de indicator ‘afstand tot secundaire voorzieningen’ ook minder goed. Het thema 

‘wonen’ laat zien dat er gebrek is aan betaalbare koop- en huurwoningen, (PBL/Telos, 2019). 

2.1.1 Bevolking
De kracht van Regio Foodvalley schuilt onder andere in de maatschappelijke participatie. De regio kent een actief verenigings-

leven dat zich concentreert rondom religieuze of maatschappelijke thema’s (minder rondom vrije tijd). In vergelijking met de 

rest van Nederland (24 procent) scoorde Regio Foodvalley met 36 procent in 2018 in belangrijke mate hoger op deze 

maatschappelijke deelname van inwoners. 

Figuur 4 Kwaliteit van leven Regio Foodvalley in vergelijking met het gemiddelde van alle regio’s  Bron: PBL/Telos 2019.
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Inwoners zijn politiek betrokken, zo kent Regio Foodvalley een hoge opkomst voor gemeenteraadverkiezingen. Ter illustratie 

een voorbeeld uit 2018: in Regio Foodvalley was de opkomst 64 procent en 55 procent in de rest van Nederland. 

Het vertrouwen in de manier waarop gemeenten worden bestuurd, is in de Regio Foodvalley met 28 procent lager dan in de 

rest van Nederland met 30 procent (Birch, 2018). 

De economische Regio Foodvalley omvat, met uitzondering van het werkgebied van de Gemeente Renkum, de arbeidsmarktre-

gio Foodvalley4. Deze vormt één geheel, waarbinnen 60 procent van de beroepsbevolking georiënteerd is op werkgelegenheid 

in de eigen regio (RaboResearch, 2018). 

In het afgelopen decennium is de bevolking in Regio Foodvalley gegroeid van ruim 329.900 in 2009 naar ruim 356.100 

inwoners in 2019. Naar verwachting groeit de bevolking met zo’n 13 procent tot ongeveer 2040 naar ruim 405.000 inwoners. 

De groei vlakt na 2040 naar verwachting af (PBL/Telos, 2019b). In figuur 5 wordt de bevolkingsprognose Regio Foodvalley 

weergegeven in vergelijking met ander regio’s. De prognose voor Regio Foodvalley is vergelijkbaar met het Randstedelijk 

gebied. 

Figuur 6 geeft de bevolkingspiramide met de leeftijdsopbouw in 2019 weer. In de achterliggende jaren zijn er minder 

kinderen geboren. De basis is hierdoor smaller in vergelijking met de groep jongeren vanaf 15 tot 29 jaar. De onderkant van de 

bevolkingspiramide is voor deze groep breder dan het middenstuk (30 tot 50 jaar). Vanaf 75 jaar versmalt de bevolkingspira-

mide relatief sterk. 

4   Alleen Nijkerk behoort niet tot de arbeidsmarkregio Foodvalley. Er worden door RaboResearch geen uitspraken gedaan over de mate  
waarin de beroepsbevolking Nijkerk georiënteerd is op de arbeidsmarktregio Foodvalley. Zie voor uitleg over het verschil tussen de  
arbeidsmarktregio Foodvalley en de economische Regio Foodvalley hoofdstuk 1, ‘De achtergrond van het onderzoek’. 

Figuur 5 Bevolkingsprognose 2035 (CBS, PBL -Pearl prognose, bewerking ABF | 2035
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Landelijke prognoses tonen dat het aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs (in de leeftijd van 12 tot 17 jaar) krimpt tot 

2035. In prognoses voor Regio Foodvalley wordt deze krimp zichtbaar in de Gemeente Nijkerk. Voor de rest van het gebied 

geldt dit niet of nauwelijks. Ook de prognoses voor de leeftijd van 15 tot 25 jaar laten nauwelijks krimp zien (PBL, z.d.), (2015 

CBS; 2020-2040 Prov. Gelderland / Gelderse variant o.b.v. Primos prognose 2016 ABF Research). 

Figuur 6 Bron: CBS Statistiek Bevolking - bewerking ABF Research, 1 januari 2019

In tabel 1 worden de bevolkingsgroeicomponenten weergegeven. Hieruit blijkt dat de bevolkingsgroei in Regio Foodvalley 

vooral wordt bepaald door natuurlijke aanwas, gevolgd door buitenlandse immigratie en binnenlandse immigratie. 

Tabel 1

Componenten bevolkingsgroei (x 1000) Regio Foodvalley Perioden tot 2040

2020-2024 2025-2029 2030-2034 2035-2039

Levendgeborenen 2,9 3,0 3,0 2,9

Overledenen 1,9 2,0 2,1 2,2

Natuurlijke aanwas 1,0 1,1 0,9 0,7

Immigranten 2,4 2,5 2,5 2,5

Emigranten 2,1 2,3 2,3 2,4

Saldo buitenlandse migratie 0,4 0,2 0,2 0,2

Vestigers 10,0 9,8 9,9 9,9

Vertrekkers 9,8 9,8 9,8 9,9

Saldo binnenlandse migratie 0,2 0,0 0,1 0

Bron: Bronvermelding: PBL/CBS regionale bevolkings- en huishoudensprognose 2019

2.1.2 Groene, grijze en demografische druk 
De mate van vergrijzing kan tot uitdrukking worden gebracht in prognoses voor zogeheten groene en grijze druk. Groene druk 

geeft de verhouding tussen het aantal personen van 0 tot 20 jaar en het aantal personen van 20 tot 65 jaar weer. Het 

percentage geeft inzicht in de verhouding van de jeugd tot het werkende deel van de bevolking. Grijze druk geeft de verhou-

ding weer tussen het aantal personen van 65 jaar of ouder en het aantal personen van 20 tot 65 jaar. Dit percentage geeft 

inzicht in de verhouding van de ouderen tot het werkende deel van de bevolking. 
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In alle prognoses, zie figuur 6, is de groene druk hoger dan de grijze druk. Regio Foodvalley heeft een relatief jonge bevolking. Dit 

heeft invloed op de vraag naar publieke voorzieningen zoals onderwijs en gezinsuitkeringen. Figuur 6 laat echter ook zien dat in 

de loop van de tijd de grijze druk sneller oploopt dan de groene druk. Deze ontwikkeling vraagt in toenemende mate om aandacht 

voor publieke voorzieningen als zorg en pensioenuitkering. Daarnaast is het belangrijk om te realiseren dat ouderen hun geld aan 

andere zaken besteden dan jongeren en mensen van middelbare leeftijd: relatief meer aan huisvesting, gezondheid, voedings- en 

genotsmiddelen, minder aan vervoer, horeca en onderwijs. Economisch gezien hoeft dit niet nadelig te zijn (CBS, 2017). 

Demografische druk geeft de mate weer waarin de werkenden moeten voorzien in het onderhoud van niet-werkenden. In de 

loop van de tijd verandert de samenstelling van de bevolking naar leeftijdsgroepen. Aan de hand van de leeftijdsopbouw, kan 

de demografische druk worden berekend. In figuur 7 worden de demografische prognoses, de som van het aantal personen 

van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar, weergegeven. Hieruit blijkt dat de 

niet-werkenden, die afhankelijk zijn van het werkende deel van de bevolking, toeneemt. Van 76 ‘niet-werkenden’ per 100 

‘werkenden’ in 2020 naar 97 ‘niet-werkenden’ per 100 ‘werkenden’ in 2040. Dit kan een grotere druk meebrengen voor de 

werkenden doordat zij praktisch zorg dragen voor naasten en in financieel opzicht door bekostiging van voorzieningen zoals 

scholen en zorginstellingen (PBL/CBS, 2019). 

2.2 Economische structuur en werkgelegenheidsstructuur

In deze paragraaf wordt gekeken naar de economische structuur en de arbeidsmarkt aan de hand van het bruto regionaal 

product (brp), arbeidsparticipatie, werkloosheid en vacaturegraad in het verleden. Al deze factoren samen geven een beeld 

van de onderliggende waarden en de aanpassingsmechanismen van de arbeidsmarkt in tijden van economische groei of 

krimp. Gezamenlijk geven betreffende factoren ook inzicht in trends die meer structureel van aard zijn en die ook op 

middellange termijn een rol zullen spelen (Bakens, J., Bijlsma, I., Dijksman, S., Fouarge, D., & de Lombaerde, G., 2019). 

2.2.1 Bruto regionaal product (brp)
Een gebruikelijke maatstaf voor de welvaart van een land is het bruto binnenlands product (bpp). Het drukt uit hoeveel 

goederen en diensten de inwoners van dat land hebben voortgebracht. Een afgeleide daarvan is het bruto regionaal product 

(brp). Het is een maat voor de omvang van de regionale economie. In 2017 groeide het brp in Regio Foodvalley met 2,9 

procent en lag daarmee 0,3 procent hoger dan het gemiddelde van 2,6 procent in Nederland (CBS/Telos, 2017). 

2.2.2 Participatiegraad
Met een participatiegraad van ruim 70 procent in Regio Foodvalley lag het percentage mensen tussen de 15 en 74 jaar dat een 

baan heeft of een baan zoekt in de achterliggende jaren aanzienlijk hoger dan het gemiddelde van Nederland, zie figuur 8.

Bevolkingsprognoses Regio Foodvalley; groene, grijze en demogra�sche druk  
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Figuur 7 Bevolkingsprognose Regio Foodvalley groene en grijze druk Bron: CBS Statistiek Bevolking - bewerking ABF Research / 
CBS – Bevolkingsontwikkeling / 2015 CBS; 2020-2040 Prov. Gelderland / Gelderse variant o.b.v. Primos prognose 2016 ABF 
Research
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Regio Foodvalley had in de afgelopen jaren, net als de rest van Nederland, te maken met afwisselende economische groei. 

Schommelingen van economische groei op de korte termijn, wordt conjunctuur genoemd. Periodes van sterke economische 

groei (hoogconjunctuur) wisselen zich af met periodes van trage groei (laagconjunctuur) of zelfs negatieve groei (recessie of 

crisis) (CBS, z.d.). De economie ontwikkelt zich niet geleidelijk, maar met horten en stoten. Krachtige voorbeelden hiervan 

waren te zien ten tijde van de kredietcrisis 2008 en op het moment van schrijven van dit rapport naar aanleiding van de 

coronacrisis.

Figuur 8 Bron: Bureau Economisch Onderzoek, Provincie Gelderland (raming o.b.v. EBB/CBS en CPB/DNB/UWV-gegevens)

2.2.3 Werkloosheid
De werkloosheid in Regio Foodvalley groeide van 3,3 procent in 2008 naar een hoogtepunt van 6,5 procent in 2014, zie figuur 

9. Het werkloosheidspercentage in Regio Foodvalley lag in de achterliggende jaren echter altijd lager dan het gemiddelde van 

Nederland. In de jaren na de kredietcrisis is de participatiegraad gestegen tot 72 procent in 2018. In dezelfde periode is de 

werkloze beroepsbevolking gedaald tot 3,3 procent en zat daarmee op hetzelfde niveau als voor de kredietcrisis. In maart 

2020 net voor de coronacrisis bereikte de werkloosheid het laagste niveau sinds 2003.  
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Figuur 9 Bron: Bureau Economisch Onderzoek, Provincie Gelderland (raming o.b.v. EBB/CBS en CPB/DNB/UWV-gegevens)
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2.2.4 Vacaturegraad
Voordat het coronavirus in Nederland toesloeg, was de arbeidsmarkt al geruime tijd gespannen. Dit blijkt niet alleen uit eigen 

onderzoek, maar ook uit andere objectieve indicatoren die de spanning op de arbeidsmarkt meten, zoals het CBS en de 

UWV-spanningsindicator. Deze laatstgenoemde indicator geeft aan dat de arbeidsmarkt sinds begin 2018 gespannen was 

(UWV, 2020a). Op dit moment, in het tweede kwartaal van 2020, wordt de Nederlandse economie hard geraakt door de 

coronacrisis. Binnen sommige sectoren moeten topprestaties worden geleverd en ontstaat enorme spanning, terwijl andere 

sectoren te maken krijgen met overschotten waardoor ondernemers hun deuren (verplicht) moeten sluiten. Het UWV inventa-

riseert, op landelijk niveau, periodiek de acute personeelstekorten en -overschotten. De effecten van de crisis op de vacature-

graad op langere termijn zijn op dit moment van het schrijven van het rapport nog moeilijk te overzien. 

2.2.5 Banengroei
In de periode van 2012-2015 werden de meeste regio’s, als gevolg van de kredietcrisis, geconfronteerd met een fors banenver-

lies. In de Regio Foodvalley nam het aantal banen slechts beperkt af. Na een periode van trage groei/recessie in 2008 en 2014, 

stegen de investeringen van bedrijven, groeide de export, steeg de consumptie van huishoudens en trok de woningmarkt sterk 

aan. De afgelopen jaren kende de Regio Foodvalley, in vergelijking met het landelijke beeld, veruit de hoogste banengroei, zie 

figuur 10. De werkgelegenheid groeide in 2017 met 3,2% ten opzichte van de voorgaande periode, (PWE- Gelderland, 2019).  

Figuur 10 Groei aantal banen Regio Foodvalley 2009 -2019 Bron: Prov. GD, Bureau Economisch Onderzoek/ Provinciale Werkgele-

genheids Enquête Gelderland/ Lisa (2019)

De weerbaarheid van Regio Foodvalley schuilt mede in het feit dat er veel familiebedrijven in de regio aanwezig zijn, zie tabel 

2. Familiebedrijven gaan anders om met een crisis dan andere bedrijven. De kracht van het langetermijnperspectief van een 

familiebedrijf komt duidelijk naar voren wanneer het gaat om het aanhouden van personeel en investeringen (in innovatie). 

Tabel 2

Familiebedrijven 2016 – Regio Foodvalley

 
Familiebedrijven 

[aantal]

% Banen 

familiebedrijven [%]

% Banen niet-

familiebedrijven [%]

Gemeente Barneveld 1875 40% 60%

Gemeente Ede 2715 31% 69%

Gemeente Nijkerk 1055 43% 57%

Gemeente Renswoude (UT) 65 49% 51%

Gemeente Rhenen (UT) 145 45% 55%

Gemeente Scherpenzeel 230 45% 55%

Gemeente Veenendaal (UT) 745 36% 64%

Gemeente Wageningen 485 18% 82%

Bron: CBS/ Bewerking Bureau Economisch Onderzoek Provincie Gelderland

Groei aantal banen Regio Foodvalley totaal t.o.v. voorgaande periode

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

%

-1%

-2%

3%

4%

2%

1%

 Regio Foodvalley  Nederland
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Uit onderzoek van de Nyenrode Business Universiteit en RSM binnen een landelijk panel van familiebedrijven blijkt dat 

familiebedrijven liever interen op eigen vermogen of de dividenduitkeringen voor de eigenaren, dan hun personeel ontslaan. 

Uit een eerder onderzoek van de Nyenrode Business Universiteit en RSM (2015) naar marketing van familiebedrijven richting 

de arbeidsmarkt blijkt dat werknemers van familiebedrijven langer in dienst blijven dan werknemers van niet-familiebedrijven 

en dat een ruime meerderheid van werknemers van familiebedrijven een voorkeur heeft voor het werken bij een familiebe-

drijf. Het totaal creëert een hechte band tussen het familiebedrijf, de eigenaren en het personeel. Familiebedrijven zijn 

weerbaarder en kunnen beter tegen een economische neergang omdat ze minder gebruik maken van externe financiering en 

veel familiekapitaal in het bedrijf achter laten (Floren, Berent-Braun, Bles-Temme, & Castricum, 2020). Dit biedt perspectief 

voor Regio Foodvalley in de huidige crisis. 

In Regio Foodvalley zijn ruim 33.000 bedrijven/organisaties gevestigd5. Figuur 11 geeft de verhoudingen qua banen6 binnen 

de aanwezige sectoren weer, uitgedrukt in percentages. 

 

Figuur 11 Werkgelegenheidsstructuur Regio Foodvalley en Nederland uitgedrukt in percentages banen per sector in 2019 Bron: 

Prov. GD, Bureau Economisch Onderzoek/ Provinciale Werkgelegenheids Enquête Gelderland/ Lisa

Werkgelegenheidstructuur Regio Foodvalley en Nederland 2019 in %

Overige dienstverlening 

Gezondheidszorg 

Onderwijs 

Openbaar bestuur 

Zakelijke dienstverlening

Financiële instellingen

Horeca
 

Vervoer, opslag en communicatie

Detailhandel/autohandel

Groothandel

Bouwnijverheid

Nutsbedrijven

Industrie/Delfsto enwinning

Landbouw/Visserij

% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18%

 Regio Foodvalley  Nederland

5  Dit aantal is inclusief de zelfstandigen. 
6  Hieronder vallen zowel kleine banen (< 12 uur) als grote banen (> 12 uur).
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De indeling die gemaakt is op basis van de Standaard Bedrijfsindeling (SBI) en die tot uitdrukking komt in de bovenstaande 

figuur, geeft een relatief smalle economische basis weer. Regio Foodvalley is vooral sterk in productieactiviteiten en logistiek7 

(die in deze afbeelding vallen onder de sectoren Zakelijke dienstverlening, Groot- en detailhandel en Industrie.) Dit maakt dat 

de werkgelegenheid binnen Regio Foodvalley sterker gespecialiseerd is dan gemiddeld in Nederland en dan in de nabij 

gelegen Regio’s (RaboResearch, 2020). Wat in de indeling, en daarmee in deze figuur, echter niet tot uitdrukking komt, zijn de 

zogenaamde aandachtsectoren. Deze aandachtsectoren drukken bijvoorbeeld een regionale specialisatie of de omvang van 

een beroepsgroep uit. Betreffende gegevens vallen niet zonder meer af te lezen uit de standaardstatistieken. De indeling 

ervan loopt door de SBI heen. Bij benadering op het niveau van aandachtssectoren, komt de specialisatie van de regio op het 

gebied van Food sterk naar voren (in de zin van R&D en voedingsmiddelenindustrie) (RaboResearch, 2020). 

Wat eveneens niet tot uitdrukking komt in de SBI is dat veel organisaties meerdere economische activiteiten ontplooien; 

multidisciplinair zijn. Wanneer een ondernemer zich inschrijft bij de KvK, wordt de onderneming ingedeeld aan de hand van 

één SBI-code (met eventueel de vermelding van nevenactiviteiten). Deze code vertelt iets over de economische activiteiten 

van het bedrijf. De SBI-codes worden door de overheid gebruikt om beleid te maken. In de huidige crisis wordt pijnlijk 

duidelijk dat de SBI-codering voor veel bedrijven niet de lading van de economische activiteiten dekt. Dit kan namelijk 

praktisch betekenen dat men actief is in een getroffen sector, maar men niet in aanmerking komt voor bijvoorbeeld het 

aanvragen van de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19.8 Voor het ontwikkelen van toekomstgericht 

arbeidsmarktbeleid is er meer aandacht nodig voor de diversiteit aan 

economische activiteiten binnen één organisatie.   

Regio Foodvalley herbergt enkele multinationals als Unilever en 

FrieslandCampina en tal van grote bedrijven, zie voor enkele 

voorbeelden tabel 3.9 Samen met startups vormen zij een belangrijke 

voedingsbodem voor innovatie en clustervorming. In Regio Foodval-

ley zijn diverse (potentiele)  miniclusters aanwezig (De Haas, W., 

Agricola, H., Vreke, J. Boon-Bart & A. Kievit, H., 2018). Clustervor-

ming is belangrijk omdat bedrijven, onderwijs- en kennisinstellingen 

en overheden steeds vaker bovenregionaal verbinding zoeken en 

vanuit gezamenlijke kracht meer kunnen bereiken dan alleen. 

Figuur 10 geeft, op basis van een analyse uit Network for Knowledge 

(Birch, 2019), de bedrijven weer die deelnemen aan een onderzoeks- 

of innovatieproject met tenminste één bedrijf en één kennisinstel-

ling. Wageningen University & Research is een belangrijke speler in 

het innovatienetwerk. Tussen organisaties die gevestigd zijn in 

verschillende gemeenten, vindt samenwerking plaats. Met name 

tussen Nijkerk, Ede en Wageningen is een verband te zien (Birch, 

2019). Tabel 3

 

7  Het werkgebied van de Gemeente Wageningen vormt hierop een uitzondering.
8   Per 29 april 2020 is het ook mogelijk om op basis van één van de geregistreerde nevenactiviteiten aanspraak te maken op de TOGS. 
9   De gegevens zijn afkomstig uit het register van de Provinciale Werkgelegenheids Enquête Gelderland (PWE). In dit register worden de gege-

vens op vestigingsniveau verzameld. In het vermelde overzicht zijn de 20 grootste bedrijven en instellingen op basis hiervan gerangschikt 
naar de situatie per april 2018. Bij de rangschikking per grootteklasse is uitgegaan van het aantal full timers per vestiging. De aanduiding 
van de economische activiteit geeft een indicatie van de hoofdactiviteit van het bedrijf of van de instelling. Let op: Het PWE is niet zonder 
meer een bedrijvenbestand maar de PWE registreert elke locatie waar of van waaruit gewerkt wordt. Een bedrijf kan op verschillende 
plaatsen gevestigd zijn. Elk van deze lokaties wordt dan apart in het PWE-register opgenomen. Hierdoor kan het voorkomen dat een bedrijf/
instelling niet terecht komt in de top-20 of in een ander geval meerdere keren voorkomt. KWP= Klasse werkzame personen. Het overzicht 
heeft betrekking op de aanwezige bedrijven per medio februari 2019. Bron: Provincie Gelderland, Bureau Economisch Onderzoek/Provinciale 
Werkgelegenheidsenquête/Lisa

Figuur 12 Bron: Network for Knowledge (Birch, 2019)
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Tabel 3 Provincie Gelderland, Bureau Economisch Onderzoek/Provinciale Werkgelegenheidsenquête/Lisa

2.3 Economische gevoeligheid Regio Foodvalley voor coronacrisis

De voorgaande paragrafen schetsen een beeld van een relatief krachtige, veerkrachtige (refererend aan de kredietcrisis in 

2008), regionale economie waar onderlinge verbinding centraal staat. 

Hoewel er nog veel onzekerheid is, wordt steeds duidelijker dat er verschillen zijn qua regionale gevoeligheid voor de 

coronacrisis. Een inschatting van deze gevoeligheid kan gemaakt worden door de bijdrage van de regionale sectoren te 

vergelijken met het aandeel van die sectoren in de Nederlandse economie. Hierbij is het uitgangspunt dat het corona-effect 

per sector voor elke regio gelijk is. Met andere woorden, in deze berekening wordt aangenomen dat de mate waarin sectoren 

lijden onder de coronacrisis niet verschilt per regio. 

Het aandeel sectoren in de economie verschilt per regio en dus verschilt ook de bijdrage van sectoren aan het regionale 

corona-effect. Het regionale corona-effect kan worden berekend door deze factoren op te tellen en wordt omschreven als ‘de 

gevoeligheid van regionale economieën voor de coronacrisis’. Op een schaal van 1 tot 5, van minst gevoelig tot meest 

gevoelig, scoort Regio Foodvalley op niveau 2, zie figuur 13 (Aalders & Raspe, 2020).

Hoewel Regio Foodvalley niet tot de categorie ‘meest gevoelig’ wordt gerekend, moet geconstateerd worden dat een terugval 

van werkgelegenheid onvermijdelijk is, ondanks de vele steunmaatregelen die de overheid heeft genomen om zoveel mogelijk 

werkgelegenheid te behouden (UWV, 2020b). 

Top 20 WGR-gebied Food Valley: grootste vestigingen van bedrijven of instellingen (per medio februari 2019) 

Top 20 
gemeente

Klasse werkzame 
personen

Bedrijfsindeling Gemeente

Stichting Ziekenhuis Gelderse Vallei 1 1000> Q: Gezondheids- en welzijnszorg Ede

Generaal Kootkazerne 2 1000> O: Openbaar bestuur Barneveld

Plant Research Radix Midden- Oost-, en 
Westvleugel entree 

3 1000> M: Advies & Onderzoek Wageningen

A.S. Watson B.V. 4 500-799 G: Handel Renswoude

Hendriks Hoteldiensten B.V. 5 500-799 N: Verhuur roerende goederen Veenendaal

Environmental Research Gaia & Lumen 6 500-799 M: Advies & Onderzoek Wageningen

Menzis Zorgverzekeraar 7 500-799 K: Financiële instellingen Wageningen

Gemeente Ede 8 500-799 O: Openbaar bestuur Ede

PostNL Productie B.V. 9 200-499 H: Vervoer en opslag Ede

‘s Heeren Loo Midden Nederland 10 200-499 Q: Gezondheids- en welzijnszorg Ede

Christelijke Hogeschool Ede 11 200-499 P: Onderwijs Ede

Stg. RST Z.v., RST Z.v. Waardenl., RSTZ.v.Z. 12 200-499 Q: Gezondheids- en welzijnszorg Barneveld

Bidfood B.V. 13 200-499 G: Handel Ede

Zorggroep Charim, Centraal Kantoor 14 200-499 N: Verhuur roerende goederen Veenendaal

Nationale-Nederlanden Levensverzek. Mij. 
N.V. 

15 200-499 K: Financiële instellingen Ede

Economie Research Leeuwenborch en 
Collegevleugel 

16 200-499 M: Advies & Onderzoek Wageningen

Noot Services B.V. 17 200-499 H: Vervoer en opslag Ede

Werkkracht 18 200-499 C: Industrie Ede

Moba B.V. 19 200-499 C: Industrie Barneveld

Zinzia Zorggroep Verpleeghuis Oranje 
Nassau’s Oord

20 200-499 Q: Gezondheids- en welzijnszorg Wageningen
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Steeds duidelijker wordt dat de impact op de werkgelegen-

heid sterk verschilt per sector. ‘Bepaalde segmenten van de 

economie worden (nog) niet of nauwelijks getroffen of 

groeien juist. Maar er zijn ook al sectoren die naar verwach-

ting sterk krimpen. De getroffen sectoren verschillen in de 

mogelijkheid om op korte termijn te reageren op het 

stilvallen van de economische activiteit. Ze verschillen 

bijvoorbeeld in de mogelijkheden om andere activiteiten te 

ontplooien en ook in de opties die ze hebben om hun 

personeel te behouden of juist af te stoten. Voor de impact 

op de werkgelegenheid in een sector zijn ook het aandeel 

werknemers met een flexibel contract en het aandeel 

zelfstandigen in de sector van belang. Werkgevers die veel 

mensen met een tijdelijk of flexibel contract in dienst 

hebben, zullen sneller afscheid nemen van hun personeel in 

moeilijke economische situaties dan werkgevers met veel 

werknemers met een vast contract, ook al wordt met de 

Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid gestreefd 

naar het zoveel mogelijk in dienst houden van personeel. 

Zelfstandigen zien hun omzet terugvallen en kunnen minder 

uren werken dan ze wellicht willen’ (UWV, 2020b).

VNO-NCW Midden, MKB-Nederland Midden, Oost NL en provincie Gelderland hebben het initiatief genomen voor een 

COVID-19 ondernemerspanel. Tussen 16 april en 3 mei 2020 is een 0-meting uitgevoerd. Hieruit lijkt naar voren te komen dat 

de sector Logies, maaltijd- en drankverstrekking het zwaarst wordt getroffen. 99% van de ondernemers binnen deze sector 

geeft aan te maken te hebben met een daling van de omzet. Sectoren die het eveneens zeer zwaar hebben zijn de Culturele en 

Creatieve sector en de sector Recreatie en Toerisme. De impact blijft echter niet beperkt tot genoemde sectoren, maar werkt 

ook door in andere sectoren. 

‘In totaal 83 procent van de ondernemers heeft in meer of mindere mate te maken met een omzetdaling, waarbij voor bijna 

60 procent van de ondernemingen geldt dat de omzetdaling 60 procent of hoger is. Vooral bij zzp’ers lijkt het in het geheel 

wegvallen van de omzet een groot probleem; 1/3 van de zzp’ers geeft aan te maken te hebben met een omzetdaling van 100 

procent. Bij bedrijven met meer dan 250 medewerkers blijft het omzetverlies veelal beperkt tot maximaal 20 procent; 27 

procent van de ondernemingen uit deze categorie noemt dit’ (Provincie Gelderland, 2020). Uit het onderzoek van VNO-NCW 

Midden, MKB-Nederland Midden, Oost NL en Provincie Gelderland (2020) blijkt verder dat meer dan de helft (54 procent) van 

de bedrijven de gevolgen van de crisis als ernstig tot zeer ernstig omschrijft. Voor bijna een kwart (24 procent) geldt dat zij 

zelfs een bedreiging zien voor het voortbestaan van het bedrijf op een termijn van 12 maanden. Daarbij moet opgemerkt 

worden dat de zelfstandigen en de horeca het hardst worden getroffen. Bij bedrijven met meer dan 250 medewerkers blijft het 

omzetverlies veelal beperkt tot maximaal 20 procent, zie figuur 14.

 

Figuur 13 Economische gevoeligheid voor de coronamaatregelen 

Bron: RaboResearch 2020
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Figuur 14 Bron: Ondernemerspanel 16 april – 3 mei, VNO-NCW Midden, MKB Nederland Midden, Oost NL en provincie Gelderland, (8 

mei) 2020

De economische crisis wordt op het moment van schrijven vooral zichtbaar door aantal NOW- en TOGS-aanvragen en de 

stijging van het aantal WW-aanvragen, zie paragraaf 6.9.3 Voor deze laatstgenoemde geldt dat het aantal aanvragen in maart, 

ten opzichte van februari, toenam met 25,1 procent binnen de arbeidsmarktregio Foodvalley10. Dit percentage ligt substantieel 

lager dan landelijk met 42 procent. 

2.3.1 Lessen van de kredietcrisis
In 2008 werd de economie geraakt door de kredietcrisis en moest de overheid met name de banken voor miljarden steunen. 

Op het moment van schrijven van dit rapport worden tal van bedrijven met staatssteun overeind gehouden, maar nu als 

gevolg van het coronavirus en de intelligente lockdown die in reactie daarop is ingesteld. Hoewel de aard van de crisis 

verschilt, is het interessant om te kijken in hoeverre we lessen kunnen trekken uit de voorgaande crisis met het oog op de 

inrichting van het publieke domein, in dit onderzoek de arbeidsmarkt, waar maatschappelijke, organisatorische en commerci-

ele doelen hand in hand gaan.   

Handelingspatronen in de financiële sector, die destijds tot de kredietcrisis hebben geleid, zijn niet voorbehouden aan die 

sector. Een les die we kunnen leren vanuit de kredietcrisis is dat het handelen conform normen en regels van een sector toch 

kan leiden tot instabiliteit, zowel binnen die sector als daarbuiten. Legitieme, maar vaak ook productieve en effectieve 

handelingspatronen, bijvoorbeeld beloningsformules, bleken pervers te zijn en ontwrichtend te werken. Deze gedachte kan 

ook doorgetrokken worden naar andere sectoren; overal zijn voorbeelden te vinden van organisaties waar twijfels bestaan 

over handelingspraktijken die formeel misschien wel volgens de regels zijn, maar die in de praktijk botsen met de kerntaak 

van de betreffende instelling of sector (op een bepaald moment). De spanning die hierbij optreedt is bijna altijd enerzijds een 

extern publieke functie en anderzijds een interne functie die gericht is op het behoud van de sector, organisatie of de 

individuele positie, zowel in termen van beheersing van de taken als van interne groeibevordering. 

Handelingspatronen zijn op zichzelf niet pervers, integendeel zelfs. Het gevaar bestaat echter dat er een onbewuste versluie-

ring van belangen optreedt, waarbij sommige belangen gaandeweg het onderspit delven ten gunste van andere. In sectoren 

blijft altijd de meervoudigheid van belangen bestaan. Dit betekent dat er altijd tegenkrachten zullen moeten zijn die de 

meervoudigheid van belangen blijven borgen, die de andere kant van de spanning belichten. 

Percentage ondernemers dat verwacht dat de coronacrisis de voortzetting bedreigt

zzp’er/
zelstandige

1
medewerker

2 t/m 5
medewerkers

6 t/m 10
medewerkers

11 t/m 25
medewerkers

26t/m 50
medewerkers

51t/m 250
medewerkers

meer dan 250
medewerkers

40%

35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%

37%

27% 28%
25%

23%

13%
10%

14%

10   Zie voor uitleg over het verschil tussen de arbeidsmarktregio Foodvalley en de economische Regio Foodvalley hoofdstuk 1, ‘De achtergrond 
van het onderzoek’.
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Een ander punt is dat mensen zich voortdurend aanpassen aan nieuwe situaties (reflexiviteit). Wanneer reflexiviteit zich 

alleen maar beweegt rondom een enkelvoudig belang, zijn bijziendheid en blinde vlekken het resultaat. ‘Een te eenzijdige 

focus heeft tot gevolg dat sectoren of actoren in die sectoren alleen nog maar gericht zijn op datgene wat iedereen wil of wat 

past in het dan heersende belang. […] De sector of organisatie meet het eigen handelen dan immers nog slechts aan één 

referentiepunt af, vanuit de veronderstelling dat dit ene belang sturend en corrigerend werkt. Het gevolg is echter een naar 

binnen gekeerd systeem dat geen zicht meer heeft op onvoorziene effecten voor bijvoorbeeld de samenleving als geheel. 

Actoren in een systeem denken slechts in eendimensionale termen van oorzaak en gevolg en hebben geen oog meer voor 

toevallige (negatieve, maar ook positieve) opbrengsten (In ’t Veld 2010). Dit lijkt uit het oogpunt van controle en beheersing 

gunstig, maar miskent dat de immer aanwezige reflexiviteit per definitie leidt tot onvoorspelbare uitkomsten’. Het belangrijk-

ste is om voldoende tegenkracht te organiseren in de vorm van checks en balances en voldoende (sociale) tegendruk die 

ervoor zorgen dat het externe belang gewaarborgd blijft. Gewaakt moet worden dat er ‘introverte sectoren’ (sectorale 

verzuiling) ontstaan. (Harchaoui, S., Frissen, P. H. A., Noordegraaf-Eelens, L. H. J., van Vliet, L. R., & Janssens, R., 2011).

De coronacrisis is niet ontstaan door perverse handelingspatronen of een gebrek aan reflexiviteit. Maar brengt de aanwezig-

heid ervan binnen sommige organisaties en sectoren pijnlijk aan het licht. Voorbeelden hiervan zijn: organisaties die na het 

ontvangen van staatssteun mensen met een flexibel contract op straat zetten of aandeelhouders die schitteren door afwezig-

heid, terwijl zij in het verleden hebben geprofiteerd van beurskoersen (mogelijk één van de redenen waarom de organisatie 

weinig buffer heeft). 

Wanneer de verschillende partijen binnen Regio Foodvalley toe willen werken naar een toekomstbestendige arbeidsmarkt zijn 

de lessen vanuit de kredietcrisis dat instrumenten veel gevarieerder en minder rigide moeten worden toegepast. Dit kan door 

een variëteit aan methoden toe te laten en door van een eenmaal gekozen methode steeds de maatschappelijke waarde te 

toetsen. Dit geldt niet alleen voor de manier waarop sectoren en organisaties hun werkwijze kiezen, maar ook de wijze 

waarop de overheid kaders voor een sector schetst. 

Een andere les is dat verandering van een systeem zoveel mogelijk door het systeem zelf gemaakt moet worden; zelfregulering 

is essentieel. In een complexe maatschappelijke context in een tijd die gekenmerkt wordt door onzekerheid, is een bepaalde 

mate van (sociale) druk om zich te voegen naar het systeem begrijpelijk, maar ook de gemakkelijkste weg. Vaak wordt 

vergeten dat mensen nog altijd degenen zijn die het systeem maken en ook kunnen doorbreken. Bewustzijn van het krachten-

veld waarin men zich bevindt, stelt mensen in staat om dit krachtenveld te beïnvloeden. ‘De uitdaging is daarom om voortdu-

rend sociale tegendruk mogelijk te maken, zodat mensen de gelegenheid krijgen zelf mede de context te bepalen waarbinnen 

ze opereren. Dit kan door mechanismen te ontwikkelen voor handelingsperspectieven die het vanzelfsprekende ter discussie 

stellen. Een voorbeeld is het bewust op zoek gaan naar kritiek’ (Harchaoui, S., Frissen, P. H. A., Noordegraaf-Eelens, L. H. J., 

van Vliet, L. R., & Janssens, R., 2011). 
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3. Het Nederlandse onderwijssysteem

In het voorgaande hoofdstuk werd de structuur van Regio Foodvalley en de arbeidsmarkt beschreven. Uit het hoofdstuk komt 

een relatief krachtige, veerkrachtige regio naar voren. De vraag naar arbeid binnen de regio blijkt relatief groot, zelfs in 

crisistijden. Wat kenmerkend is aan crisistijden is dat de vraag vanuit de arbeidsmarkt anders wordt. Een crisis vraagt om een 

snelle reactie en het herijken van activiteiten. Zo ook de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt. Om na te denken 

over mogelijke veranderingen, is het noodzakelijk om eerst kennis te nemen van de wijze waarop de aansluiting van het 

onderwijs op de arbeidsmarkt tot nu toe is georganiseerd. 

In dit hoofdstuk staat de wijze waarop het Nederlandse onderwijssysteem is ingericht centraal. De uitkomsten die worden 

geschetst, zijn gebaseerd op het rapport van de Inspectie van het Onderwijs: ‘De Staat van het Onderwijs’ (2019/2020). 

Hierbij is vooral gekeken naar de aandachtspunten met betrekking tot de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt. 

Voor het verbeteren van de economische groei en de werkgelegenheid is het van essentieel belang dat mensen over vaardig-

heden beschikken om te slagen op de arbeidsmarkt. Onderwijs en opleiding kunnen ook helpen om armoede en sociale 

uitsluiting te voorkomen. Maar helpen ook om menselijke en maatschappelijke waarden te handhaven en alle vormen van 

discriminatie aan te pakken (Raad van de Europese Unie, z.d.). 

Elk land is verantwoordelijk voor zijn eigen onderwijs- en opleidingsstelsel. Bekostigd onderwijs valt in Nederland onder de 

politieke verantwoordelijkheid van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). OCW moet zich houden aan 

nationale wetgeving met betrekking tot onderwijs:

•  de Wet op het Primair onderwijs, 

•  de Wet op het Voortgezet onderwijs,

•  de Wet op educatie en beroepsonderwijs (WEB),

•  de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW), 

•  de Wet studiefinanciering 2000 (WSF 2000). 

OCW bepaalt het algemeen onderwijsbeleid en stelt in grote lijnen de toelatingseisen, structuur en doelstellingen van het 

onderwijs vast. Daarnaast zijn het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en het ministerie van Economi-

sche Zaken en Klimaat (EZK) betrokken bij de inhoud van het onderwijs.

Voor elke Nederlander geldt dat hij of zij een leerplicht heeft vanaf zijn of haar vijfde tot zestiende jaar. Vanaf zestien jaar 

geldt een kwalificatieplicht, dit betekent dat iemand onderwijs moet volgen tot hij of zij een diploma heeft of achttien jaar is. 

De kwalificatieplicht is bedoeld om schooluitval tegen te gaan en de kansen op een baan te vergroten. 

Het Nederlandse onderwijssysteem bestaat uit het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs (mbo) 

en hoger onderwijs. Na het basisonderwijs, stromen leerlingen door naar het voortgezet onderwijs. Het schooladvies voor een 

vervolgopleiding is in principe leidend. Op het voortgezet onderwijs zijn er twee basisrichtingen, namelijk het algemeen 

vormend onderwijs (vmbo-tl, havo of vwo) en het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo-bb, -kb, -gl). Voor beide 

richtingen geldt dat leerlingen gedurende hun studie kiezen voor vakken die aansluiting geven op een vervolgstudie in het 

mbo of hoger onderwijs.

Het hoger onderwijs kent een binair stelsel, dat wil zeggen dat er onderscheid gemaakt wordt tussen wetenschappelijk 

onderwijs (wo) en hoger beroepsonderwijs (hbo), (Nuffic, 2018). 

Volwassenen kunnen in het voortgezet algemeen volwassenonderwijs (vavo) een diploma of deelcertificaten halen voor het 

voortgezet onderwijs in de richting vmbo-tl, havo of vwo. Een vavo-opleiding kan gevolgd worden bij een mbo-instelling.

Figuur 15 geeft het onderwijssysteem van Nederland schematisch weer. 
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Figuur 15 Het Nederlandse Onderwijssysteem

Wie in Nederland een diploma behaalt, kan daarmee aantonen dat hij of zij beschikt over kennis, inzicht, vaardigheden en 

competenties, die voor de uitvoering van een beroep, verdere studie en-of maatschappelijk functioneren vereist worden. Aan 

een diploma hangt dus een bepaalde kwalificatie. Het Nederlandse Kwalificatieraamwerk (NLQF) bestaat uit 8 kwalificatieni-

veaus en 1 instroomniveau, zie figuur 12. 

Figuur 16 Bron: Nationaal Coördinatiepunt NLQF (NCP NLQF). 
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3.1 Middelbaar beroepsonderwijs (mbo)

Het mbo is zeer divers en telt ruim 3000 opleidingen. Het mbo leidt bij uitstek op voor het middensegment van de arbeids-

markt. De eisen voor vooropleiding verschillen per opleidingsniveau in het mbo, zie figuur 16 en tabel 6. 

Tabel 4

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4

Minimaal 16 jaar  

op 1 augustus

Diploma lbo, vbo, vmbo -bb, 

-kb, -tl, -gl mavo, mavo-vbo

Diploma lbo, vbo, vmbo-kb, 

-tl, -gl mavo, mavo-vbo

Diploma vakopleiding voor 

hetzelfde beroep of dezelfde 

richting nodig op niveau 3

Instroom op een ander 

niveau is niet mogelijk
Mbo diploma niveau 1 of 2 Mbo diploma niveau 3 of 3

Bewijs dat de eerste drie jaar 

van havo of vwo zijn 

doorlopen

Bewijs dat de eerste drie jaar 

van havo of vwo zijn 

doorlopen

Voor verschillende opleidingen geldt dat er aanvullende eisen worden gesteld. Bepaalde opleidingen hebben een numerus 

fixus; er wordt een maximum gesteld aan het toelaten van het aantal eerste jaars. Daarnaast stellen sommige onderwijsinstel-

lingen nog afzonderlijke eisen.

Leerlingen die op het voortgezet onderwijs de richting vmbo volgen, kunnen hierna instromen op het mbo. Mbo-studenten 

worden voorbereid op de beroepspraktijk of een vervolgopleiding. De duur van de opleiding is afhankelijk van de gekozen 

kwalificatie en varieert van één tot vier jaar, zie ook figuur 15. Alleen een diploma op kwalificatieniveau 4 biedt toegang tot 

het hoger beroepsonderwijs. 

Studenten op het mbo kunnen kiezen uit twee leerwegen: 

•  De beroepsopleidende leerweg (bol) waarbij studenten minimaal 20% en maximaal 60% van de opleiding in de beroeps-

praktijk doorbrengen. 

•  De beroepsbegeleidende leerweg (bbl), waarbij studenten minimaal 60% van de opleiding in de beroepspraktijk doorbren-

gen. 

De beroepspraktijk vormt voor beide leerwegen het belangrijkste deel van de opleiding, (Nuffic, 2018). 

Het mbo is ingedeeld naar bedrijfstakgroepen (btg’s) ook wel sectoren genoemd, (MBO Raad, 2015). Betreffende sectoren 

wijken af van de in het hoger onderwijs gehanteerde sectoren (Inspectie van het Onderwijs, 2016), zie tabel 5.

Tabel 5

Bgt’s of sectoren mbo Sectoren hbo

1. Techniek en gebouwde omgeving 1. Gezondheidzorg

2. Mobiliteit, transport, logistiek en maritiem 2. Economie

3. Zorg, welzijn en sport 3. Gedrag & Maatschappij

4. Handel 4. Landbouw & Natuurlijke omgeving

5. ICT en creatieve industrie 5. Natuur

6. Voedsel, groen en gastvrijheid 6. Onderwijs

7. Zakelijke dienstverlening en veiligheid 7. Taal & Cultuur

8. Specialistisch vakmanschap 8. Recht

9. Techniek

10. Sector overstijgend
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3.2 Hoger onderwijs

Het hoger onderwijs is zeer divers en telt ruim 4.000 opleidingen. Wie hoger onderwijs wil volgen, heeft een diploma uit het 

voortgezet onderwijs nodig. Afhankelijk van het type onderwijs verschillen de eisen, zie tabel 6.

Tabel 6

Wo Hbo

•  Een vwo-diploma •  Een havo-diploma

•  Een propedeuse hbo •  Een vwo-diploma

•  Mbo-diploma op kwalificatieniveau 4 

Voor zowel het wo als hbo geldt dat er in sommige gevallen aanvullende eisen worden gesteld. Voor studenten die van het 

mbo naar het hbo willen, geldt dat de sectoren economie, techniek en gezondheidszorg in ieder geval strengere toelatingsei-

sen hebben, (DUO, z.d.) Bepaalde opleidingen hebben een numerus fixus; er wordt een maximum gesteld aan het toelaten van 

het aantal eerste jaars. Daarnaast stellen sommige onderwijsinstellingen nog afzonderlijke eisen bijvoorbeeld aan speciale 

vaardigheden in het kunstonderwijs. 

Studenten die een masteropleiding willen gaan volgen, hebben niet automatisch toegang tot een bepaalde master. Toelating is 

alleen mogelijk met een diploma op kwalificatieniveau 6 en wanneer er voldaan wordt aan de voor de opleiding gelden 

selectiecriteria. Deze verschillen per opleiding. 

De duur van de opleiding varieert van 2 jaar voor kwalificatieniveau 5 en totaal 12 jaar voor kwalificatieniveau 8. In figuur 17 

wordt weergegeven wanneer iemand recht heeft op toegang tot onderwijs op een bepaald niveau, de mogelijke vorm van 

selectie en de duur van de opleiding. 

Figuur 17 Bron: (Nuffic, 2018)
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3.3 Kerntaken van het Nederlandse onderwijs 

De vier kerntaken van het Nederlandse onderwijs zijn: allocatie, socialisatie, selectie en gelijke kansen en kwalificatie. Met 

andere woorden: onderwijs is erop gericht om jongeren te begeleiden naar werk als werknemer of ondernemer, om jongeren 

als burger volwaardig deel uit te laten maken van de samenleving en elke jongere voldoende kennis en vaardigheden mee te 

geven of ze in staat te stellen te werken en mee te doen en tot bloei te laten komen (Inspectie van het Onderwijs, 2019). 

3.4 Spanningen in het onderwijs; niet klaar voor de toekomst

De Inspectie van het Onderwijs stelt in haar rapport (2019) dat het onderwijs in een spanningsveld verkeerd. Niet alleen 

omdat het meerdere (hoge) doelen dient, maar ook omdat onze wereld snel verandert onder invloed van globalisering, 

duurzaamheid, technologisering, digitalisering en flexibilisering. Een veranderende omgeving vraagt van instellingen het 

vermogen om hier snel en adequaat op in te spelen. In het bijzonder van het mbo waar men niet alleen opleidt voor de 

arbeidsmarkt maar ook voor de doorstoom naar het hbo en voor burgerschap11. De mate waarin het mbo adequaat weet in te 

spelen op veranderingen op de arbeidsmarkt en mbo’ers in hun diversiteit weet toe te rusten (kwalificeren) voor een goede 

start en blijvende inzetbaarheid op de arbeidsmarkt, wordt ‘responsiviteit in het mbo’ genoemd (Sociaal en Cultureel 

Planbureau, 2017). 

Het beroepsonderwijs (mbo en hbo) probeert op verschillende manieren actualiteit en innovatie in de opleidingen te brengen 

en te borgen. Instellingen zijn echter nog te weinig vraaggericht en te weinig wendbaar en de implementatie van vernieuwin-

gen duurt relatief lang. Kennisdeling door professionals onderling en uit het bedrijfsleven verloopt gefragmenteerd en 

onvoldoende structureel of formeel verankerd (Sociaal en Cultureel Planbureau, 2017). 

Kenniscirculatie is een belangrijke manier om in te spelen op veranderingen in de regionale of nationale economie. Het gaat 

hierbij om het signaleren van nieuwe kennis en het benutten ervan ten gunste van de lerende economie. Een lerende 

economie stelt eisen aan onderwijsinstellingen en arbeidsorganisaties. ‘Voor een lerende economie is het noodzakelijk dat 

onderwijsinstellingen zich ontwikkelen tot regionale kenniscentra, die structureel verbonden zijn met hun omgeving’ (Sociaal 

en Cultureel Planbureau, 2017). Dit vraagt van scholen en opleidingen een constante afstemming met de samenleving en de 

beroepspraktijk. (Inspectie van het Onderwijs, 2019). Bovendien is het voor een actueel of vernieuwend onderwijsaanbod van 

belang dat docenten goed op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen in hun vakgebied en deze kennis weten toe te 

passen in hun lespraktijk  (Sociaal en Cultureel Planbureau, 2017).

Verder stelt de Inspectie van het Onderwijs (2019) dat in het onderwijs weinig kennis is over socialisatie en burgerschap. 

Niemand weet goed hoe het hiermee bij de jongeren staat. Schoolleiders en bestuurders weten dit ook niet en kunnen hier 

dus minder op anticiperen, prioriteiten stellen of sturen. Bekend is dat Nederlandse 14-jarigen minder burgerschapkennis en 

-vaardigheden hebben dan leerlingen in vergelijkbare landen en dat er verschil is tussen groepen leerlingen. Er lijkt een relatie 

te zijn tussen betere uitkomsten en scholen die extra in burgerschap investeren. Voor een goede aansluiting op de arbeids-

markt zijn sociaal- emotionele en hogere orde (denk-)vaardigheden en vakspecifieke vaardigheden heel belangrijk (Sociaal en 

Cultureel Planbureau, 2017)12. 

De Inspectie van het Onderwijs schrijft in 2019 in haar rapport de ‘Staat van het Onderwijs’: 

‘Al deze ontwikkelingen laten zien dat het op onderdelen goed gaat met het onderwijs en op andere onderdelen aanvullend aandacht 

nodig is. Zorgwekkend is dat op een aantal belangrijke onderdelen niet bekend is hoe dat gaat. Dit maakt het voor leraren, 

schoolleiders, bestuurders, overheid en politiek moeilijk om hier beleid op te maken en hierop te sturen. Er is daarbij ook weinig 

consensus over wat belangrijke ijkpunten zijn’.

 

11   Opleiden voor doorstroom naar het wo geldt ook voor het hbo. Doorstromen van het hbo naar het wo is anders omdat beiden het ‘hoger 
onderwijs’ vallen, daarbij komt dat de doelgroep en de leeftijdsopbouw binnen de doelgroep anders is. 

12   Opvallend is overigens dat (mbo) docenten hier net iets anders over denken dan leidinggevenden. Het belang van vakkennis en vakvaar-
digheden wordt door docenten het belangrijkst gevonden. Voor leidinggevenden geldt dat zij de nadruk leggen op sociaal-emotionele en 
hogere orde (denk)vaardigheden (Sociaal en Cultureel Planbureau, 2017). 
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4. Aansluiting onderwijs op de arbeidsmarkt (algemeen)

In dit hoofdstuk staat de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt centraal. De structuren voor de aansluiting liggen 

vast op nationaal niveau. Daarom wordt in dit hoofdstuk aandacht besteed aan de aansluiting in algemene zin. In het 

volgende hoofdstuk wordt dieper in gegaan op de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt in Regio Foodvalley. 

4.1 Jeugdwerkloosheid neemt explosief toe door coronacrisis

De Inspectie van het Onderwijs (2019 en 2020) schreef in haar rapport dat gediplomeerde jongeren meestal succesvol zijn op 

de arbeidsmarkt. In april 2019 behoorde de jeugdwerkloosheid in Nederland tot één van de laagste van de Europese landen. 

Op het moment van schrijven van dit rapport is de situatie heel anders als gevolg van de coronacrisis. ‘Het aantal mensen met 

betaald werk daalde in april 2020 met 160 duizend naar 8,9 miljoen. Een terugval van die omvang in een maand tijd is niet 

eerder voorgekomen sinds er maandcijfers worden samengesteld door het CBS (vanaf 2003). Bij jongeren was de daling met 

meer dan 100 duizend het grootst. Het aantal werklozen was in april 314 duizend. Dat is een toename met 41 duizend, onder 

wie 25 duizend jongeren’ (CBS, 2020).   

4.2 Ongunstige arbeidsmarktvooruitzichten voor jongeren

Zoals eerdergenoemd, is het opleiden van jongeren voor een passende plaats op de arbeidsmarkt om zo zelfstandig te kunnen 

functioneren in de maatschappij, oftewel jongeren employable maken, een belangrijke opgave voor het onderwijs. In april 

2020 schreef de Inspectie van het Onderwijs in het rapport ‘De staat van het Onderwijs’ dat voor veel jongeren die voor het 

eerst gediplomeerd het mbo, hbo of wo verlaten, de overgang in de achterliggende jaren goed is verlopen. Een jaar na afloop 

van het laatste studiejaar had 85 procent van deze jongeren werk in loondienst of als zelfstandige. Dit werk sloot voor 79 

procent aan op het niveau van het gevolgde onderwijs. Relatief veel jongeren zijn achteraf tevreden over hun studiekeuze. 

Ongeveer twee derde gaf aan dat zij opnieuw dezelfde opleiding zouden kiezen (Inspectie van het Onderwijs, 2020).  

Voor voortijdige schoolverlaters, jongeren die het onderwijs verlaten voor hun 23ste jaar zonder een diploma te behalen op 

minimaal havo, vwo- of mbo-2 niveau, was de toename van de kans op werk gunstiger. Werkgevers stonden te springen om 

mensen. Het arbeidsmarktperspectief van deze groepen bleef wel achter op dat van gediplomeerden (Inspectie van het 

Onderwijs, 2020). De cijfers van de Inspectie van het Onderwijs zijn gebaseerd op gegevens van het achterliggende jaar (of 

jaren). Met het oog op de huidige situatie en een blik op de toekomst ziet de toetreding tot de arbeidsmarkt er voor jongeren 

op dit moment niet rooskleurig uit. 

In de maanden april en mei 2020 is de (jeugd-) werkloosheid explosief gestegen. Jongeren die een opleiding hebben gevolgd 

gericht om in te stromen in de sectoren horeca, toerisme, evenementen of contactberoepen zoals kappers en schoonheidsspe-

cialisten, hebben op dit moment weinig of geen kans op werk dat in het verlengde ligt van hun opleiding. Dit geldt eveneens, 

zij het in mindere mate voor opleidingen gericht op bouw en handel omdat opdrachten en productie fors zijn afgenomen. 

Jongeren zonder diploma behoren tot de groep die als eerste uitvalt en ook minder kans heeft op het vinden van een nieuwe 

baan. Zij blijven op de langere termijn kwetsbaar. Dit geldt eveneens voor jongeren met een niet-westerse migratieachter-

grond. Hoewel het onderwijsniveau van studenten met een tweede generatie niet-westerse migratieachtergrond is gestegen, 

schreef de Inspectie van het Onderwijs in 2020 dat zich dit niet vertaalt naar de arbeidsmarkt. Veel van deze studenten 

hadden een jaar na het verlaten van het onderwijs vaker dan andere schoolverlaters geen werk. Voor jongeren die extra zorg 

nodig hebben, geldt dat zij in hoogtijdagen al op afstand stonden van de arbeidsmarkt, zij dreigen op het moment van 

schrijven van dit rapport uit het beeld te verdwijnen. 
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Om een ‘verloren coronageneratie’ te voorkomen zijn er gerichte acties nodig vanuit het onderwijs, in samenwerking met de 

regionale en provinciale overheden en het bedrijfsleven (met steun van de nationale overheid). 

4.3 Baankansen verschillen naar uitstroomniveau

De Inspectie van het Onderwijs (2020) signaleerde dat de kans op werk en de hoogte van het uurloon afhankelijk zijn van het 

uitstroomniveau. In het algemeen waren ten tijde van de hoogconjuctuur de kansen voor hbo- en wo-gediplomeerden 

vergelijkbaar, maar waren de uurlonen voor wo-gediplomeerden hoger. Hbo-gediplomeerden hadden weer betere baankansen 

en hogere lonen dan mbo-gediplomeerden, zie figuur 18. Studenten die het hbo of het wo verlieten met alleen een diploma 

van het voortgezet onderwijs hadden minder vaak werk dan bijvoorbeeld mbo 2-gediplomeerden. En ongediplomeerde 

wo-verlaters die in loondienst werkten, verdienen een uurloon vergelijkbaar met dat van mbo 4-gediplomeerden. Ongediplo-

meerde hbo-verlaters verdienden gemiddeld minder dan mbo 4-gediplomeerden. Deze verschillen bestonden na vijf jaar na 

uitstroom uit het onderwijs nog steeds. De baankansen voor studenten met een mbo 2-diploma en soms ook met een mbo 

3-diploma lagen beduidend lager dan die van mbo 4-studenten. De baankansen van mbo 2-studenten leken bij een aantal 

opleidingsrichtingen meer op die van ongediplomeerden. Er bestonden soms grote verschillen in baankans en uurloon tussen 

opleidingen binnen eenzelfde uitstroomniveau. Enkele mbo 4-opleidingen, in het bijzonder de technische mbo-opleidingen 

(zoals operator C en procesoperator B), ontvingen een startsalaris dat vergelijkbaar was met een gemiddeld startsalaris bij 

een wo-diploma. Mbo-opleidingen waarvan afgestudeerden juist een laag startsalaris ontvingen, zijn bijvoorbeeld onderwijs-

assistent (niveau 4) en medewerker marketing en communicatie (niveau 4). Veel van de mbo-opleidingen met een matig 

arbeidsmarktperspectief komen uit de sector economie.

 

Figuur 18 Baankansen en uurloon naar uitstroomniveau Bron: Inspectie van het Onderwijs, eigen berekeningen op basis van CBS 

microdata, 2020
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Op het moment van schrijven van dit rapport wordt steeds duidelijker dat de werkgelegenheid in Nederland de komende 

maanden sterk zal verschillen per sector. Voor jongeren die op dit moment aan het werk zijn (inclusief de studenten en 

scholieren) geldt dat ongeveer twee derde een flex- of tijdelijk contract heeft. Bovendien is het aantal jongeren dat is gestart 

als zzp-ondernemer gestegen. Het kabinet zet met de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid in op het in dienst 

houden van flexwerkers. De vraag is hoe lang werkgevers flexwerkers in de praktijk zullen behouden. De werkzekerheid van 

jongeren met geen of een beperkt arbeidsverleden is daarmee erg onzeker (Wilthagen, T., 2020). Wanneer werkgevers door de 

omstandigheden zich genoodzaakt zien, ondanks de Noodmaatregel voor behoud van Werkgelegenheid, om afscheid te nemen 

van mensen met een tijdelijk of flexibel contract zal de onzekerheid en de onvoorspelbaarheid op de arbeidsmarkt verder 

toenemen. 

Werknemers zullen in de toekomst vaker van baan wisselen en soms ook van sector waarin ze werkzaam zijn. De coronacrisis 

kan in combinatie met maatschappelijke trends als technologisering, duurzaamheid, digitalisering en robotisering voor een 

stroomversnelling zorgen zowel in positieve zin (men ziet kansen om te innoveren) als negatieve zin in de toename van 

loonongelijkheid tussen hoog- en laagopgeleiden (baanpolarisatie) en de afname van werkgelegenheid voor middelbaar 

opgeleiden en de druk op hun lonen (mismatch). Of verdere baanpolarisatie zal optreden en zo ja de mate waarin, is onduide-

lijk, aangezien de werkgelegenheid onder invloed van de coronacrisis in sommige sectoren juist aantrekt en er door innovatie 

ook nieuwe banen ontstaan.

Tussen 2019 en 2024 zullen er naar verwachting ongeveer 1,6 miljoen jongeren met een diploma op zak de Nederlandse 

arbeidsmarkt betreden. Het aantal gediplomeerden in Nederland neemt in de komende jaren naar verwachting niet toe door 

de demografische ontwikkelingen. De samenstelling van de gediplomeerden verandert echter wel. Voor mbo-opleidingen op 

niveau 2 en 3 wordt landelijk een daling van de instroom op de arbeidsmarkt verwacht. Voor mbo-opleidingen op niveau 4 en 

bachelor en masteropleidingen juist een toename, (Bakens, J., Bijlsma, I., Dijksman, S., Fouarge, D., & de Lombaerde, G., 

2019). Wanneer de hierboven beschreven verdere baanpolarisatie daadwerkelijk optreedt, is de veranderende samenstelling 

van gediplomeerden een gunstig geven. 
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5. Aansluiting onderwijs op arbeidsmarkt Regio Foodvalley

5.1 Verhouding mbo-, hbo-, wo-studenten Foodvalley

De figuren 19 tot en met 21 geven de verhoudingen weer tussen het aandeel mbo-, hbo- en wo-studenten in de Regio Foodval-

ley in vergelijking met het gemiddelde van Nederland over de periode van 2010 -201913. Uit informatie van Bakens et al. 

(2019) en de Inspectie van het Onderwijs blijkt, dat het aandeel jongeren dat een mbo-opleiding volgt ten opzichte van 2010 

afneemt, zowel in de Regio Foodvalley als landelijk. In vergelijking met het gemiddelde van Nederland ligt het aandeel studen-

ten mbo- en hbo-studenten lager. Voor het aandeel wo-studenten, geldt het omgekeerde.   

Figuur 19 Bron: CBS

Het beeld voor wat betreft het aantal hbo-studenten wijkt in de Regio Foodvalley af ten opzichte van het gemiddelde van 

Nederland. In Regio Foodvalley loopt het aantal jongeren dat een hbo-opleiding volgt, langzaam terug van 32 procent in 2010 

naar 28 procent in 2019. Voor Nederland geldt dat het percentage van 35 procent in 2010 groeit naar 38 procent in 2015 en 

’16 en hierna langzaam afneemt tot 36 procent in 2019. 

Figuur 20 Bron: CBS
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13   Het gaat hierbij om jongeren die in de Regio Foodvalley woonachtig zijn. Betreffende jongeren volgen niet automatisch onderwijs in de 
Regio Foodvalley.
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Het aandeel wo-studenten in de Regio Foodvalley groeit sterker dan het gemiddelde van Nederland. Vanaf 2010 is een 

stijgende lijn te zien van 25 procent naar 34 procent. Het aandeel wo-studenten in Nederland groeit eveneens, maar minder 

sterk; van 20 procent in 2010 naar 24 procent in 2019. 

Figuur 21 Bron: CBS

In de figuren 21 t/m 23 wordt het aandeel studenten in het mbo, hbo en wo weergegeven. In bijlage 1 is informatie opgenomen over 

de leerlingenaantallen per onderwijsinstelling op mbo, hbo en wo-niveau in Regio Foodvalley. Daarnaast zijn er voor de mbo-instel-

lingen ook prognoses met betrekking tot de leerlingenaantallen opgenomen voor de jaren 2020-2022. In het laatste decennium is 

het aandeel laagopgeleiden in de werkzame beroepsbevolking afgenomen en het aandeel hoogopgeleiden toegenomen. Het aandeel 

middelbaar opgeleiden is ongeveer gelijk gebleven14 . UWV (2019) geeft, voor de arbeidsmarktregio Foodvalley15, aan dat er in de 

periode van 2008 tot 2018 ook een verschuiving zichtbaar is van opleidingsniveau binnen beroepen, bijvoorbeeld van mbo-niveau 

2 naar niveau 3 of zelfs 4. Een deel van de middelbaar opgeleiden werk daardoor in banen waarvoor een lager opleidingsniveau 

wordt gevraagd (mismatch). Zij verdringen een deel van de banen van de lager opgeleiden (Regio in Beeld, Foodvalley, 2019). 

5.2 Huidig onderwijsaanbod in Regio Foodvalley

Tabel 7 geeft het huidige onderwijsaanbod naar sector in de Regio Foodvalley weer. De regio heeft een relatief compleet 

opleidingsaanbod t/m niveau 6. In de achterliggende jaren is er door instellingen van het primair onderwijs tot en met het hoger 

onderwijs geïnvesteerd in het leggen van een basis voor een regionaal onderwijsecosysteem. Een regionaal onderwijsecosys-

teem heeft als doel om docenten van verschillende onderwijsinstellingen met elkaar in contact te brengen, te laten samenwerken 

met stakeholders binnen te regio, van elkaar te leren en te overleggen over onderwijsvernieuwingen om zo de doorstroom tussen 

de verschillende scholen en de uitstroom richting de arbeidsmarkt bevorderen. Praktisch vertaalt zich dit naar initiatieven 

rondom sterk techniek onderwijs16, Food Valley Network VO-HO17 etc. Met het oog op een toekomstbestendige arbeidsmarkt is 

het noodzakelijk om de komende jaren te investeren in de verdere ontwikkeling van het regionale onderwijsecosysteem. 
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14   De drie categorieën qua opleidingsniveau zijn als volgt verdeeld:  
Laag: niveau basisonderwijs, vmbo-b/k, vmbo-g/t, avo onderbouw, mbo1 
Middelbaar:   niveau mbo 2, 3 of 4 en havo, vwo bovenbouw 
Hoog: niveau hbo, wo, postacademisch en doctoraat. NB Hbo en wo propedeuse vallen onder middelbaar niveau. Bron: CBS

15   Zie voor uitleg over het verschil tussen de arbeidsmarktregio Foodvalley en de economische Regio Foodvalley hoofdstuk 1, ‘De achtergrond 
van het onderzoek’.

16   Het ministerie van OCW, Stichting Platforms vmbo (SPV), Platform Talent voor Technologie (PTvT), zetten zich de komende jaren samen in 
voor Sterk Techniekonderwijs. Zij werken hierbij nauw samen met VNO-NCW, de Federatie Techniek, MKB-Nederland, Technische branches, 
Platform TL, MBO Raad, en de VO-raad. Vanaf januari 2020 krijgen regio’s geld om te werken aan sterk, aantrekkelijk en innovatief tech-
niekonderwijs, dat leerlingen goed voorbereidt op een opleiding en werk in de regio. 
In een regio werken vmbo-scholen, mbo-instellingen en het regionaal bedrijfsleven samen aan realisatie van de plannen. https://www.
sterktechniekonderwijs.nl/

17   Food Valley Netwerk VO-HO inspireert docenten om innovatieve kennis uit het domein ‘gezonde voeding en leefomgeving’ toe te passen in 
de klas. Zo bieden wij lesproducten, uitdagende projecten voor leerlingen en nascholingen voor havo en vwo. Hiermee willen wij bijdragen 
aan een goede aansluiting tussen het voortgezet en hoger onderwijs. Het Food Valley Scholennetwerk is het kernnetwerk van een 10-tal VO en 
4 HO-instellingen in de regio Food Valley en een hecht samenwerkingsverband waarin leren met elkaar en van elkaar centraal staat. https://
www.foodvalleynetwerk.nl/nl/foodvalleynetwerk.htm
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In tabel 7 komt het verschil tussen het mbo en ho qua sectoraanduiding naar voren. Voor het mbo-onderwijs wordt de 

zogenaamde CREBO-registratie gebruikt en voor het ho het CROHO-register. Alle wettelijk erkende opleidingen zijn in één van 

beide registers terug te vinden. In bijlage 1 wordt het regionale opleidingsaanbod gespecificeerd en voor wat betreft het mbo 

aangevuld met prognoses voor de komende jaren. 

Aanvullend is op verzoek van ICT Valley, met het oog op het belang voor de regio, informatie verzameld over het ICT- gerela-

teerde onderwijsaanbod in én net buiten de regio bij de volgende onderwijsinstellingen: Hogeschool Arnhem en Nijmegen, 

Hoornbeeck College Amersfoort, Hogeschool Utrecht, Wageningen University en Hogeschool Windesheim Zwolle. 

Kanttekening: Bij het doornemen van de prognoses is het belangrijk om te beseffen dat deze betrekking hebben op de termijn 

van 2020-2022, met als doel om de partners op de arbeidsmarkt handvatten aan te reiken voor hun beleidskeuzes. De 

prognoses kunnen niet worden gebruikt voor het eenvoudigweg doorrekenen van een kwantitatief verschil tussen de vraag en 

het aanbod op de arbeidsmark en dit aanmerken als ‘tekorten’ en ‘overschotten’. 

Tabel 7

Sectoren
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N
iv

ea
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6

N
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7

N
iv

ea
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8

Entree BBL *

BOLVT *

Handel BBL * * *

BOLVT * * *

ICT & Creatieve Industrie BBL *

BOLVT * * *

Mobiliteit, Transport, Logistiek 
en Maritiem

BBL * * *

BOLVT * * *

Specialistisch Vakmanschap18 BBL

BOLVT

Techniek en Gebouwde Omgeving BBL * * *

BOLVT * * *

Voedsel, Groen en Gastvrij BBL * *

BOLVT * * *

Zakelijke Dienstverlening 
en Veiligheid

BBL * * *

BOLVT * * *

Zorg, Welzijn en Sport BBL * * *

BOLVT * * *

Economie * *

Gezondheidszorg * *

Gedrag & Maatschappij * *

Landbouw & Natuurlijke Omgeving * * * *

Natuur

Onderwijs * * *

Taal & Cultuur

Recht

Techniek * * * *

Sector overstijgend19 *

18      De opleidingen die binnen deze bedrijfstak vallen, zijn uniek in Nederland. De meeste opleidingen worden op één locatie door één school 
aangeboden. Het gemeenschappelijke kenmerk van deze opleidingen is dat zij studenten opleiden tot een specialist met authentieke 
vakmanschapscompetenties, (MBO Raad, 2020a).

19  
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5.3 Onderwijs in verbinding met de beroepspraktijk

5.3.1 Mbo
Een optimale aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt en/of het vervolgonderwijs is van groot belang. De MBO Raad 

is de belangenbehartiger van het bekostigd mbo-onderwijs. De MBO Raad werkt nauw samen met de Samenwerkingsorganisa-

tie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). Het mbo is sectoraal ingedeeld in zogenaamde bedrijfstakgroepen. Deze maken 

onderdeel uit van de MBO Raad en zijn analoog aan de indeling van de sectorkamers (die met name gericht zijn op de 

kwalificatiestructuur binnen het mbo-onderwijs) van de organisatie SBB. 

Scholen die opleidingen uitvoeren binnen een (opleidingen)sector gerelateerd aan één of meer branches of opleidingen) zijn 

lid van een bedrijfstakgroep. Het college van bestuur van iedere mbo-school benoemt per bedrijfstakgroep een vertegenwoor-

diger. Deze instellingsvertegenwoordiger praat mee en/of stemt in de bedrijfstakgroep over allerlei onderwerpen die deze 

bedrijfstakgroep betreffen. Naast de instellingsvertegenwoordigers bevat een bedrijfstakgroep kerngroepleden en leden van 

onderwijsclusters. Binnen een bedrijfstakgroep is een onderverdeling gemaakt in één of meerdere onderwijsclusters, 

gegroepeerd rondom een cluster van verwante opleidingen (MBO Raad, 2015).

De kerntaken en doelstellingen van een bedrijfstakgroep worden hieronder op hoofdlijnen samengevat:

•  ‘Sectorale belangenbehartiging van het onderwijs richting onder andere overheid, bedrijfsleven, de organisatie SBB en 

andere onderwijssectoren door het positioneren van de betreffende onderwijsclusters, bepalen van standpunten en het 

creëren van draagvlak,

•  Faciliteren van kennisdeling en delen van kennis met als doel sterk onderwijs voor de beroepen van morgen,

•  Uitvoeren van projecten gericht op verdere (kwaliteits-)verbetering van het sectorale beroepsonderwijs,

•  Een bedrijfstakgroep is een sectorale belangenbehartiger, facilitator, organisator én helpdesk voor de leden van de eigen 

sector met zijn onderwijsclusters’ (MBO Raad, 2019). 

Naast deze officiële lijn op landelijk niveau, ontwikkelen er zich op regionaal niveau allerlei contacten tussen bedrijven, 

studenten en onderwijsinstellingen. De beroepspraktijk vormt een belangrijk onderdeel van de opleiding. De belangrijkste 

basis daarbij is de relatie met de leerwerkbedrijven, waar studenten hun stages doorlopen. 

Via Centra voor Innovatief Vakmanschap, waar ondernemers, wetenschappers, docenten en studenten op regionaal niveau 

samen werken om de kwaliteit van het technisch onderwijs te verbeteren en te werken aan de uitvoering van Human Capital 

Agenda’s, loopt er een verbinding naar het topsectorenbeleid van de Rijksoverheid20. ‘Het bedrijfsleven, onderwijs en de 

overheid geven samen vorm aan het topsectorenbeleid. Zij hebben hiervoor de Human Capital Agenda’s (HCA’s) opgesteld. De 

agenda’s geven per sector aan hoe vraag en aanbod van geschoolde arbeidskrachten zich in de toekomst ontwikkelt. Aan de 

hand van de HCA’s is bepaald waar de huidige prioriteiten voor het onderwijs en bedrijfsleven liggen. Voor het mbo zijn drie 

taken weggelegd om een bijdrage te leveren aan de HCA’s:   

1. Meer jongeren in het bèta-technisch onderwijs binnenhalen. Dit is eveneens één van de doelstellingen uit het Techniekpact21.

2.  Meer samenwerking realiseren tussen bedrijven en het onderwijs. 

3. Sneller inspelen op veranderende omstandigheden op de regionale arbeidsmarkt (MBO Raad, 2020b).

5.3.2 Hbo
Hogescholen hebben op verschillende manieren verbinding met het bedrijfsleven. Dit varieert van een Industry Advisory 

Board op hogeschoolniveau tot een werkveldadviesraad of beroepencommissie op opleidingsniveau. Door alle opleidingen 

heen, maar zeker in de hogere leerjaren, vindt er interactie met de beroepspraktijk plaats. Dit kan zijn in de vorm van het 

mede-ontwikkelen van curriculumvakken in het onderwijs, het geven van gastcolleges en het optreden als opdrachtgever van 

20   Het Ministerie van Economische zaken heeft negen topsectoren benoemd ter versterking van de Nederlandse Concurrentiekracht. Investe-
ringen in betreffende sectoren moeten vervolgens de internationale concurrentiepositie van de Nederlandse economie versterken.

21   Het Techniekpact is op 13 mei 2013 gesloten door onderwijsinstellingen, werkgevers, werknemers, topsectoren, studenten, Rijksoverheid 
en regionale overheden. Hierin staan afspraken om het aantal technici te vergroten en de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt 
te verbeteren.
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projecten. Hogescholen onderzoeken door middel van enquêtes (deze worden uitgezet bij stagebedrijven, opdrachtgevers en 

alumni) de mate waarin het curriculum matcht met de gewenste expertise. 

In het laatste decennium is er een nieuwe samenwerkingsvorm ontstaan tussen (hbo-)onderwijs-/kennisinstellingen, het 

bedrijfsleven en de overheid. Deze worden ‘Centres of Expertise’ genoemd (en in het mbo dus Centra voor Innovatief 

Vakmanschap, zie paragraaf 5.3.1). Hierin wordt de verbinding gelegd tussen het (hoger) beroepsonderwijs, (top)sectoren en 

maatschappelijke uitdagingen door netwerkvorming van lectoren, ondernemers, onderzoekers uit publieke en private 

instellingen, docenten en studenten.  Met name binnen de ‘Centres of Expertise’ vindt de nodige afstemming binnen de regio 

en met de betreffende branches plaats als het gaat om de verbinding van de regio met het onderwijs en de vormgeving 

hiervan, leven lang ontwikkelen en praktijkgericht onderzoek. ‘Hogescholen ontwikkelen zich, mede door de ‘Centres of 

Expertise’ en verschillende lectoraten steeds meer als regionale kennisinstelling, waar de Triple Helix regionaal ingericht 

wordt (onderwijs, onderzoek, omgeving, overheid en ondernemen)’ (Vereniging Hogescholen, 2016).

5.3.2 Wo
In tegenstelling tot het beroepsonderwijs, geldt voor de meeste wetenschappelijke richtingen dat ze niet opleiden voor één 

beroep of zelfs één sector. Het bijbrengen van academische vaardigheden die in tal van beroepen inzetbaar zijn, is het 

belangrijkste doel van deze opleidingen. Universiteiten kijken goed naar de ontwikkelingen in de samenleving en zetten zich 

in voor een goede aansluiting op de arbeidsmarkt. Zo worden er nieuwe (deel-)opleidingen gestart. Dit mag echter pas na een 

positief besluit van de Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs (CDHO), die toetst of er ruimte is in het bestel voor een 

nieuwe opleiding en of deze voorziet in een arbeidsmarktbehoefte, (VSNU, z.d.). 



39

6. Probleemanalyse

In de voorgaande hoofdstukken werd beschreven hoe de economie na de kredietcrisis is gegroeid. Als gevolg daarvan 

ontstond er meer werkgelegenheid en spanning op de arbeidsmarkt. In de achterliggende jaren nam niet alleen het aantal 

vacatures toe, maar ontstonden er ook steeds meer moeilijk vervulbare vacatures. Tekorten deden zich voor in specifieke 

sectoren en beroepen als gevolg van beperkte beschikbaarheid van werkzoekenden met de juiste kwalificatie, het ontbreken 

van recente werkervaring en/of onvoldoende match met de functie-eisen. 

6.1 Onvoldoende jongeren op de juiste plek 

Het Nederlandse onderwijsstelsel leverde voor de coronacrisis niet de juiste mix aan afgestudeerden waar de arbeidsmarkt 

om vroeg. Dit gold zowel voor de oriëntatie (beroepsgericht als academisch) als qua niveau en studierichting (verticale en 
horizontale mismatch). De coronacrisis zorgt voor een enorme verschuiving op de arbeidsmarkt. De crisis brengt pijnlijk het 

belang van een goede afstemming tussen vraag en aanbod aan het licht en legt nadruk op de taak van het onderwijs om 

jongeren voor te bereiden op een passende plaats in de samenleving; om opleidingen aan te bieden met arbeidsmarktperspec-

tief. 

In Nederland wordt de studiekeuze niet per se bepaald door arbeidsmarktperspectieven. Factoren zoals sociaaleconomische 

achtergrond, reisafstand tot de opleiding, beroepsbeeld (al dan niet kloppend), persoonlijke interesse, wat peers doen, wat 

ouders vinden etc. spelen een belangrijke rol. De keuze tussen beroepsonderwijs of academisch onderwijs wordt sterk 

bepaald door de gevolgde vooropleiding en niet door wat beter bij een persoon past. In het middelbaar onderwijs zijn 

beroepsopleidingen minder populair dan andere richtingen, terwijl het beroepsonderwijs in veel gevallen een goede uitgans-

positie biedt voor studenten op de arbeidsmarkt. Jongeren laten het mbo vaker links liggen, omdat het type onderwijs soms 

als minderwaardig wordt beschouwd (OECD, 2019). De arbeidsmarkt vraagt zowel om mensen met een beroepsgerichte 

opleiding op alle niveaus als mensen met een academische opleiding. Beiden opleidingsrichtingen zijn van grote waarde 

(AWTI, 2019). 

Een overstap maken van het ene type opleiding naar een andere, is geen soepel proces. Dit geldt eveneens voor de door-

stroom in het onderwijs. Voor wie wil doorstromen van het mbo naar het hbo of van het hbo naar het wo (ook al is het in 

dezelfde studierichting) krijgt bij de instroom van de vervolgopleiding vaak te maken met aanvullende eisen, toetsen of de 

vraag naar een motivatiebrief. Voor hbo- en wo-studenten geldt dat zij te maken krijgen met financiële drempels door 

invoering van het leenstelsel, niet bekostigde pre-masters en hogere collegegelden voor extra masters. De drempels zijn 

bedoeld om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren, maar beperken de mogelijkheden voor doorstroom en heroriëntatie 

voor studenten. Én er zijn drempels/prikkels voor scholen, namelijk de bekostiging die snel afstuderen bevordert en eisen 

rondom plaatsing en voorkomen van schooluitval. Zowel de studenten als de maatschappij worden daarmee tekort gedaan 

(AWTI, 2019). 

In het hoger onderwijs zijn de verschillen tussen beroepsgeoriënteerde en academische opleidingen steeds minder zichtbaar. 

In de achterliggende jaren hebben instellingen afspraken gemaakt over differentiatie in het onderwijs. Deze gingen vooral 

over hoe het aanbod kon worden toegesneden op de doelgroep, vorm en niveau. ‘Bijvoorbeeld via de ontwikkeling van brede 

bachelors, excellentietrajecten en professionele masters. De instellingen maakten geen afspraken over differentiatie in 

oriëntatie (beroepsgericht versus academisch) of in vakgebied of sector. Sterker nog, regelmatig klinkt de klacht dat universi-

teiten de beroepsgerichte kant op gaan (professional drift) of dat hogescholen academisch georiënteerde opleidingen

opzetten (academic drift) (AWTI, 2019).
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6.2 Onderwijsinstellingen onvoldoende toekomstbestendig

In vergelijking met andere landen, kent Nederland veel vormen en varianten in het onderwijs. Onderwijsinstellingen kunnen 

binnen een breed geformuleerde opdracht uit de wet zelf hun accenten leggen, waarmee ze zich van elkaar onderscheiden 

(Inspectie van het Onderwijs, 2019).

In het Nederlandse onderwijsstelsel wordt publiek geld gestopt. Onderwijsinstellingen ontlenen aan hun maatschappelijke 

bijdrage hun legitimiteit. Studenten verwachten dat ze opleidingen kunnen volgen die passen bij hun kwaliteiten en ambities. 

De arbeidsmarkt verwacht dat afgestudeerden de gezochte kennis, vaardigheden en houding hebben. De samenleving 

verwacht dat er door middel van onderzoek wetenschappelijke grenzen worden verlegd en aan oplossingen wordt gewerkt 

voor maatschappelijke en economische vraagstukken. ‘Scherp gesteld: instellingen kunnen het zich niet veroorloven om geen 

aandacht te besteden aan wat de samenleving daadwerkelijk van ze verwacht en hoe die verwachting verandert. Door 

aandacht te besteden aan wat de samenleving vraagt, kan het maatschappelijk draagvlak voor publieke bekostiging van hoger 

onderwijs en onderzoek groter worden’ (AWTI, 2019). 

Onderwijsinstellingen worden bekostigd op basis van het aantal ingeschreven studenten. Voor met name het hoger onderwijs 

geldt dat ze extra financiering binnen kunnen halen door bronnen aan te boren voor de projectfinanciering van onderzoeken. 

Onderwijsinstellingen worden dus niet beloond voor hun werkelijke bijdrage aan de maatschappij of door zich sterk te 

profileren. De overheid probeert op verschillende manieren de focus op de bijdrage aan de maatschappij te vergroten, ook in 

financiële zin. Zo is er in het mbo een zogenaamde kwaliteitsagenda22 waar men op basis van een plan en de realisatie ervan 

extra financiering kan krijgen. Verder zijn er aanvullende subsidies om bijvoorbeeld voortijdige uitval te voorkomen, 

samenwerking met het bedrijfsleven etc. 

6.3 Veranderende eisen

Maatschappelijke trends als technologisering, duurzaamheid, digitalisering, robotisering en flexibilisering hebben een 

belangrijke invloed op werkgelegenheid, arbeidsproductiviteit en de inhoud van het werk. Er verdwijnen banen, functies en 

functie-eisen veranderen en er ontstaan ook nieuwe banen. Bijvoorbeeld voor het maken van apps, het ontwikkelen van 

nanotechnologie en het programmeren van robots (AWTI, 2019).

Voor werkgevers is het lastig in te schatten wat ze in de toekomst nodig hebben aan kennis en vaardigheden. Bij het bepalen 

van de behoeften voor de toekomst, wordt vaak gekeken naar de huidige situatie of naar ervaringen uit het verleden. Het 

werkveld is in veel sectoren onvoldoende georganiseerd om de vraag naar toekomstige behoeften boven tafel te krijgen. 

Bovendien kan de ontwikkeling van de vraag naar kennis en vaardigheden snel gaan. De snelle ontwikkeling van die behoeftes 

kunnen ervoor zorgen dan er andere competenties nodig zijn bij het afstuderen dan bij de aanvang van de studie (kennisver-
oudering). Ook na het behalen van een diploma, zullen mensen constant hun vaardigheden moeten ontwikkelen om antwoord 

te kunnen geven op de veranderende behoeften; ze moeten een ‘leven lang leren’ ontwikkelen (AWTI, 2019). Op dit moment, 

is net als in de meeste andere OESO-landen23, de deelname aan formele onderwijsactiviteiten in Nederland onder de volwas-

senen boven de 30 jaar laag. Slechts 6 procent van de 30 – 39 jarigen en 2 procent van de 40 – 64 jarigen zijn student; 

hetzelfde als het OESO-gemiddelde (OECD, 2019). 

6.4 Functienamen en beroepsaanduidingen niet waardevast

Functienamen en beroepsaanduidingen verschillen per gebruikersgroep en zijn niet waardevast. Bijvoorbeeld: het beroep 

timmerman kwam in de middeleeuwen al voor, maar de handelingen van destijds verschillen nogal van die van nu. Voor het 

22    Rondom thema’s zoals: aansluiting arbeidsmarkt, kansarme jongeren etc. 
23   Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling: Australië, België, Canada, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Grie-

kenland, Groot-Brittannië, Ierland, IJsland, Italië, Japan, Luxemburg, Nederland, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Oostenrijk, Portugal, Spanje, 
Turkije, USA, Zweden en Zwitserland.
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uitoefenen van zijn beroep staat er nu voor de timmerman een arsenaal aan modern, geautomatiseerd gereedschap ter 

beschikking. In de middeleeuwen was dit anders. Door alle hierboven genoemde deelproblemen heen, wordt de oorzaak van 

hét probleem tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt, zichtbaar. Als het goed is vindt er op de arbeidsmarkt en match 

plaats op grond van wederzijdse aantrekkelijkheid. Daarvoor is een gemeenschappelijke taal of code nodig (Kievit, H., 2015). 

Op dit moment ontbreekt het aan een gemeenschappelijke taal. Er wordt te veel gekeken naar veranderde functienamen of 

beroepsaanduidingen en er is onvoldoende aandacht voor de zaken die voor verbinding zorgen. 

6.5 Maatschappij onvoldoende voorbereid op leven lang leren

Bedrijven zijn zich in veel gevallen onvoldoende bewust van hun maatschappelijke missie bij hun rol als werkgever in de 

huidige samenleving. Deze maatschappelijke rol vraagt van werkgevers dat ze niet alleen gericht zijn op het aanreiken van 

kennis en vaardigheden voor medewerkers in hun huidige functie, maar ze ook voorbereiden op een andere positie of een 

baan elders. Dit stimuleert niet alleen de ontwikkeling van medewerkers, maar ook het innovatief vermogen binnen de 

organisatie. In tegenstelling tot een halve eeuw geleden, drijven veel werkgevers op flexwerkers. Werkgevers zien vaak geen 

reden om in de scholing van de flexwerkers te investeren omdat deze los van de organisatie staan en zo weer weg kunnen zijn. 

De Commissie Regulering van Werk (2020) concludeerde dat veel werknemers onzeker zijn over hun baan. Met als gevolg dat 

zij niet durven investeren in hun opleiding en hun toekomst. 

Het mbo en hbo-onderwijs is onvoldoende ingesteld op flexibiliteit in leren en daardoor te weinig voorbereid op toekomstige 

leervragen en mogelijkheden (AWTI, 2019). ‘Reguliere mbo- en hbo-opleidingen houden nog steeds onvoldoende rekening met 

de kennis en ervaringen waarover werkenden en werkzoekenden al beschikken (Maslowski, 2019). Hierbij speelt een rol dat 

op het individu afgestemde leerroutes meer coördinatie en tijdsinvestering vergen (Maslowski, 2019). Ook logistiek gezien 

sluit het huidige aanbod nog niet altijd aan bij de behoeften van werkenden of werkzoekenden. Voorbeelden hiervan zijn: de 

vaste instroommomenten, de (on-)mogelijkheden voor afstandsleren, het zelf bepalen van het studietempo etc. Tegelijkertijd 

biedt het Nederlandse onderwijs veel mogelijkheden voor deeltijdstudie, wat leven lang ontwikkelen kan ondersteunen door 

ouderen in staat te stellen hun studie te combineren met andere verplichtingen (OECD, 2019).

6.6 Sectorale verzuiling versus een multidisciplinaire samenleving

Traditioneel is het Nederlandse onderwijs verzuild langs lijnen van levensbeschouwelijke visie (openbaar, rooms-katholiek, 

protestants-christelijk, algemeen bijzonder onderwijs, funderend onderwijs dat zich vooral onderscheidt door een specifiek 

pedagogisch-didactisch concept en profielscholen). Voor wie door de oogharen naar het Nederlandse onderwijsstelsel kijkt in 

relatie tot de arbeidsmarkt, ziet nog een andere vorm van verzuiling. Het mbo en ho hebben beiden hun ‘eigen onderwijssys-

teem’ en zijn niet dienstbaar aan elkaar georganiseerd (Kievit, H., 2015). Eén van de gevolgen hiervan is dat de beroepssecto-

ren verschillend worden geduid. Beide indelingen sluiten niet naadloos aan op elkaar en op het werkveld waar de sectorinde-

ling gebaseerd is op de Standaard Bedrijfsindeling (SBI)24 van de KvK. In figuur 22 is de ‘sectorale verzuiling’ binnen het mbo, 

ho en het bedrijfsleven in Regio Foodvalley in kaart gebracht.  

Vandaag de dag, maar zeker in de toekomst, moet een professional zowel over een diepe inhoudelijke vakkennis beschikken 

als ook over de vaardigheden om samen te kunnen werken met andere disciplines. De diepe inhoudelijke vakkennis kan 

wellicht sectoraal worden geduid, maar voor de andere vaardigheden geldt dat deze vaak overlappen met andere vakgebie-

den. Mede door de sectorale verzuiling spreken mensen niet ‘dezelfde taal’. Dit maakt de mogelijkheden om door te stromen 

in het onderwijs over het algemeen lastig25 en samenwerking in het bedrijfsleven soms moeilijk. Wanneer het onderwijs en het 

bedrijfsleven blijven denken binnen de eigen sectorale kaders, beperkt dit het arbeidsmarktperspectief (van jongeren) en 

wordt het arbeidspotentieel in de volle breedte onvoldoende benut. Wat nodig is, is een omslag van het denken en werken 

binnen eigen sector en/of zuil naar intersectorale mobiliteit en inzetbaarheid. De praktijk geeft al enkele voorbeelden in de 

vorm van zogenaamde aandachtsectoren. Bijvoorbeeld de aandachtsector ICT bestaat niet alleen uit bedrijven die zich 

24   De SBI-code geeft de kern van de economische activiteiten van de organisatie weer. 
25   Een gunstige uitzondering hierop vormt bijvoorbeeld de sector zorg. 
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uitsluitend bezighouden met ICT, maar bevat ook bedrijven uit andere sectoren waarvoor een belangrijk element van hun 

bedrijfsvoering bestaat uit ICT-services. Van werknemers vraagt dit dus om zowel een diepe inhoudelijke vakkennis met 

betrekking tot de eigen sector als vaardigheden gericht op de ICT-services. 

 Figuur 22 Sectorale verzuiling

6.7 Geografische mismatch

Mismatches doen zich niet alleen voor langs de dimensies van opleidingsniveau of -richting, maar hebben soms ook te maken 

met de geografische locatie (geografische mismatch). Er zijn dan specifieke regionale knelpunten waardoor vraag en aanbod 

niet goed op elkaar aansluiten. UWV (2019) geeft in het rapport ‘Regio in Beeld’ het voorbeeld van de tekorten aan basisschool-

leraren in de Randstad, terwijl er in noordelijke en oostelijke regio’s juist nog relatief veel werkzoekenden per vacature zijn. 

6.8 (Inter-)nationale mobiliteit en mondiale competitie

Het bedrijfsleven en het onderwijs (met name hbo en universiteiten) maken steeds meer deel uit van een mondiale communi-

ty waarin (digitaal) samengewerkt, genetwerkt en kennis gedeeld wordt. Dit brengt met zich mee dat er een mondiale 

concurrentie ontstaat tussen bedrijven om werknemers en onderwijs- en onderzoeksinstellingen om studenten, topweten-

schappers en onderzoeksmiddelen. Studenten kiezen met het oog op hun carrière voor instellingen met een uitstekende 

reputatie of die een aantrekkelijke opleiding bieden met goede carrièreperspectieven (AWTI, 2019). 

Regio Foodvalley is een relatief kleine regio met een sterke reputatie op het gebied van AgriFood. Wageningen University & 

Research scoort hoog in de rankings van universiteiten26 en trekt daarmee (internationale) studenten en topwetenschappers 

aan. De kracht van de universiteit, namelijk specialisatie op het gebied van landbouw en natuurlijke omgeving, brengt 

tegelijkertijd een zwakte mee voor de regio. Jongeren die een academische studie willen volgen in een andere richting, 

vertrekken naar een andere regio en blijven daar vaak ook wonen om hun carrière te starten. Door het relatief smalle 

onderwijsaanbod op met name academisch niveau wint én verliest de regio dus talent. 

26  Bijvoorbeeld plaats 59 in de World University Rankings 2019. 
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Om betreffend talent (op termijn) voor de regio te behouden, zijn er over de volle breedte van de regionale arbeidsmarkt 

interessante stages, afstudeeropdrachten en functies nodig die vergelijkbaar of beter aansluiten dan het aanbod in andere 

regio’s. Binnen de regio ontplooien zich diverse initiatieven om dit te realiseren. Een voorbeeld hiervan is Barneveld Tomor-

row. 

Voor wie succesvol wil zijn in de toekomst, moet investeren in de kracht van lange arbeidsrelaties om goede professionals te 

ontwikkelen (Van der Stoep, Noordegraaf, & Dekker, 2019). De overheid kan dit op diverse manieren ondersteunen. In ruil 

voor deze steun kunnen bedrijven investeren in innovatie en het opleiden van medewerkers. Dit proces creëert economische 

stuwkracht op de lange termijn (Commissie Regulering van Werk (Commissie-Borstlap), 2020). 

In de strijd om talent gaan er ook niet-arbeid gerelateerde zaken meespelen, zoals de centrale ligging van de Regio Foodval-

ley, bereikbaarheid, de toegang tot voorzieningen, wonen, veiligheid, milieu en gezondheidszorg. 

6.9 Coronacrisis en verwachte gevolgen

6.9.1 werkgevers en werknemers
Uit cijfers van het UWV (2020) blijkt dat de impact van de coronacrisis in de arbeidsmarktregio Foodvalley27 stevig is, maar 

gematigder dan landelijk. Dit komt door de relatief sterke werkgelegenheidsstructuur, zie hoofdstuk 2. Figuur 23 geeft de 

verwachte impact weer van de coronacrisis op de werkgelegenheid van werknemers per sector in de arbeidsmarktregio 

Foodvalley. UWV heeft een onderverdeling gemaakt van vijf categorieën van verwachte impact, variërend van zeer grote 

krimp tot groei. Verder geeft het figuur weer hoe groot het aandeel van de sector is in de totale werkgelegenheid en welk type 

arbeidsrelatie de werknemers in de sector hebben (UWV, 2020b). 

 

Barneveld Tomorrow
‘Barneveld Tomorrow is er voor studenten, ondernemers en startups. Studenten uit de Gemeente Barneveld vertrekken 

voor hun HBO en WO opleidingen vaak naar de grotere steden. Veel van deze hoogopgeleide studenten blijven na hun 

studie hangen in deze steden om daar hun carrière te starten.  Hierdoor verdwijnt er veel human capital uit de Gemeente 

Barneveld. Dit wordt mede veroorzaakt door de onwetendheid van studenten over het grote aanbod van interessante 

bedrijven binnen de Gemeente Barneveld. Barneveld Tomorrow slaat een brug tussen hoogopgeleide studenten en het 

Barneveldse bedrijfsleven. Barneveld Tomorrow doet dit door studenten te informeren over het Barneveldse bedrijfsle-

ven. Ook helpt Barneveld Tomorrow hoogopgeleide studenten met het vinden van een bijbaan, stage, afstudeeropdracht 

of startersfuncties bij bedrijven binnen de Gemeente Barneveld.

Door de connecties met onderwijsinstellingen en het opkomende netwerk van studenten helpt Barneveld Tomorrow 

ondernemers om jonge talenten uit eigen regio te vinden.

Daarnaast helpt Barneveld Tomorrow startups en scale-ups. Vanuit een inspirerende omgeving wordt een incubatiepro-

gramma aangeboden om jonge bedrijven met groeipotentie te ondersteunen in hun ontwikkeling.  Startups en scale-ups 

kunnen zo gebruik maken van het grote netwerk van Barneveld Tomorrow en hiermee een goede start maken.’

Bron: Barneveld Tomorrow

27   Zie voor uitleg over het verschil tussen de arbeidsmarktregio Foodvalley en de economische Regio Foodvalley hoofdstuk 1, ‘De achtergrond 
van het onderzoek’.
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Figuur 23 Aantal werknemers (x1000) in arbeidsmarktregio Foodvalley naar arbeidsrelatie, sector en impact coronavirus Bron: 

UWV Polisadministratie (werknemers) gecombineerd met SUWI Bedrijfsregister voor indeling naar sectoren. Peildatum eind 

oktober 2019

Zoals blijkt uit figuur 23 verschilt de mate waarin de sectoren door de coronacrisis worden geraakt. Sectoren die het hardst 

geraakt worden zijn: verhuur en overige zakelijke dienstverlening, horeca, cultuur, sport en recreatie, sierteelt en luchtvaart 

(reisbureaus). Maar ook, al is het iets minder hard, detailhandel (non-food), metaal en technologische industrie, autohandel, 

overige dienstverlening (met onder andere persoonlijke dienstverlening) en personenvervoer over land. ‘Opvallend is dat 

sectoren die het meest getroffen worden door de crisis, relatief veel gebruikmaken van flexibele medewerkers. De positie van 

flexkrachten is daarmee kwetsbaar’ (UWV, 2020b). Tegenover de (zeer) grote krimp staat dat sommige sectoren juist groeien, 

namelijk de sectoren gezondheids- en welzijnszorg, openbaar bestuur en post en koeriers. 

In figuur 24 wordt de impact op de werkgelegenheid in de arbeidsmarktregio Foodvalley vergeleken met Nederland. De 

vergelijking toont aan dat de positie van de arbeidsmarktregio Foodvalley net iets gunstiger is.  
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Figuur 24 Impact coronacrisis op werkgelegenheid in sectoren Bron: (UWV, 2020b)

6.9.2 Onderwijs- en kennisinstellingen
Het gewone onderwijs is door de coronacrisis (grotendeels) weggevallen voor scholieren en studenten. Hierdoor neemt de 

kansenongelijkheid toe. Door middel van goed onderwijs is het mogelijk om de kansenongelijkheid tussen leerlingen met 

verschillende achtergronden en thuissituaties grotendeels recht te trekken. Voor de meeste scholieren en studenten zal het 

mogelijk zijn om hetzelfde studietempo aan te houden, maar niet voor de kwetsbaarste groep. Hierover zijn zorgen, met name 

in het basis- en voortgezet onderwijs. In het beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs speelt dit eveneens, maar 

anders. Betreffende studenten zijn ouder en minder afhankelijk van hun ouders of omgeving. Wat voor deze groep geldt is dat 

studiesucces gezien wordt als individuele verantwoordelijkheid van de student. In de huidige crisis is deze zienswijze minder 

gerechtvaardigd want ook voor deze groep student geldt dat er geen sprake is van gelijke kansen. Daarnaast speelt dat 

sommige studenten geconfronteerd worden met ziekte of zelf ziek worden (door het coronavirus). Studenten die te maken 

hebben met psychische problemen, mantelzorg of huiselijk geweld zien hun situatie verslechteren. Een deel van de studenten 

is, door het verlies van hun baan, inkomen kwijtgeraakt. De kans op betalingsproblemen neemt hierdoor toe (Steenbreker, A., 

2020). 

Voor onderwijs- en kennisinstellingen zijn collectieve richtlijnen opgesteld. De uitwerking ervan in detail verschilt per 

instelling en opleiding. Vanuit de onderwijs- en kennisinstellingen is veel inzet en creativiteit nodig om de kwaliteit van het 

onderwijs, de validiteit van de toetsing en daarmee de waarde van het diploma te borgen. Daarnaast zorgt de snel veranderde 

omgeving voor veel vragen bijvoorbeeld over welk effect de uitstelde datum voor inschrijving heeft, hoe er ingespeeld kan 

worden op de (sterk) gewijzigde arbeidsmarktsituatie, hoe studenten (op afstand) begeleid kunnen worden naar een passende 

plaats in de maatschappij etc. 

6.9.3 Overheid
Voor een deel van (de nationale overheid en) regionale en provinciale overheden geldt dat de werkzaamheden zijn toegeno-

men door de coronacrisis. Er wordt beroep gedaan op de overheden door middel van aanvragen voor ondersteuning en 

bijstand. Mensen daar waar mogelijk aan het werk houden en waar nodig naar ander werk begeleiden, zijn urgente thema’s bij 

de overheden. 

Figuur 25 illustreert het gebruik van de aangeboden maatregelen in de arbeidsmarktregio Foodvalley . Figuur 26 schetst de 

verwachte effectiviteit bij de economische hulpmaatregelen in de arbeidsmarktregio Foodvalley. 
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Figuur 25 Gebruik economische hulpmaatregelen in Arbeidsmarktregio Foodvalley n=235 Bron: (MKB Nederland Midden, Oost NL, 

Provincie Gelderland, VNO - NCW Midden, 2020)

Figuur 26 Effectiviteit economische hulpmaatregelen in Arbeidsmarktregio Foodvalley n=235 Bron: (MKB Nederland Midden, Oost 

NL, Provincie Gelderland, VNO - NCW Midden, 2020)

Figuur 27 toont aan welke vormen van hulp er behoefte is binnen de arbeidsmarktregio Foodvalley. Snelheid en flexibiliteit 

met betrekking tot de gevraagde hulp, zijn bepalend voor de doorwerking van de coronacrisis. ‘De prangende vraag luidt wat 

dan de optimale rolverdeling is tussen de betrokken partijen, nu er in Nederland geen standaard infrastructuur bestaat om van 

werk naar werk te gaan en algemeen beleid voor scholingsvoorzieningen voor iedereen ontbreekt’ (Wilthagen, T., 2020b).

Grondwettelijk gezien heeft de Rijksoverheid een systeemverantwoordelijkheid; zij moet voor voldoende werkgelegenheid 

zorgen. De Rijksoverheid kan echter geen banen creëren, maar kan wel als aanjager fungeren en faciliteren. Daarnaast kan de 

Rijksoverheid ook essentiële regelingen naar voren halen. De Rijksoverheid staat echter ver af van de individu en het 

regionale bedrijfsleven. Regionale en provinciale overheden daarentegen zijn bekend met de werkgelegenheidsstructuur en 

hebben een enorm belang om mensen aan het werk te houden. De infrastructuur van de regio, inclusief UWV, leerwerkloket-

ten, werkgeversservicepunten, onderwijsinstellingen, private partijen etc., kan worden benut als uitgangspunt voor de 

overstap naar ander werk.  

 

28   Zie voor uitleg over het verschil tussen de arbeidsmarktregio Foodvalley en de economische Regio Foodvalley hoofdstuk 1, ‘De achtergrond 
van het onderzoek’.
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Figuur 27 Behoefte aan hulpvormen in Arbeidsmarktregio Foodvalley n=235 Bron: (MKB Nederland Midden, Oost NL, Provincie 

Gelderland, VNO - NCW Midden, 2020)

Naast de vraag om ondersteuning en bijstand aan de overheid, zal de coronacrisis leiden tot een scherp politiek debat over 

hoe ‘de toekomst’ eruit moet komen te zien. Het vraagstuk over de toekomst in relatie tot de arbeidsmarkt vraagt om een 

reactie op onder de rapporten van de Commissie Borstlap ‘In wat voor land willen wij werken?’ en het WRR-rapport: ‘Het 

betere werk’. De Commissie Borstlap bepleit in dit rapport een totale hervorming van de spelregels op de arbeidsmarkt. Het 

WRR-rapport gaat over de toekomst van de arbeidsmarkt en de sociale zekerheid. De beschreven vraagstukken zijn bijzonder 

complex en met het oog op de coronacrisis, bijzonder urgent. Naar verwachting volgt de kabinetsreactie op beide rapporten 

na de zomer. Wel wordt bij het nemen van beslissingen in het licht van de coronacrisis de inhoud van beide rapporten 

meegewogen. Omdat de meningen van verschillende experts over reactie van het kabinet op de rapporten verschillen, zijn de 

mogelijke gevolgen voor de arbeidsmarkt niet uitgewerkt in dit rapport. 

Door de coronacrisis geeft de overheid relatief veel geld uit, onder andere aan werkloosheiduitkeringen en hulp- en stimule-

ringsmaatregelen. De inkomsten van de overheid zullen teruglopen, vooral door minder opbrengst uit vennootschapsbelasting 

(winstbelasting), omdat bedrijven minder winst maken. Het licht in de lijn van de verwachting dat erop kortere of langere 

termijn maatregelen nodig zijn om de overheidsfinanciën gezond te houden. Op het moment van schrijven van dit rapport, is 

nog onduidelijk hoe dergelijke maatregelen eruit gaan zien. 

6.10 Betrokkenen bij het probleem

Volgens Fouarge (2015) en KPMG (2019) heeft een niet transparante afstemming van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt, 

gevolgen voor onderstaande partijen. 

•  Jongeren en werkzoekenden die voor de keuze van een (vervolg) opleiding staan; (op termijn) verminderde kans op 

succesvolle matches en duurzame dienstverbanden. 

•  Werkgevers; komen niet uit bij de gewenste werkzoekenden (gegevens zijn niet actueel of geven geen juist beeld van de 

werkzoekenden), bij onduidelijkheid over mogelijke disbalans tussen vraag en aanbod is het moeilijker om de juiste 

wervingsstrategieën en arbeidsvoorwaarden toe te passen.

•  Arbeidsmarktbemiddelaars en uitkeringsinstanties; stuiten op de beperkte mogelijkheden voor (boven)regionale samenwer-

king met gemeenten ten behoeve van o.a. eenduidige werkgeversdienstverlening of integrale dienstverlening aan werkzoe-

kenden door UWV en gemeenten, kunnen in onvoldoende mate gerichte toelatings- en bijscholingstrajecten aanbieden aan 

werkzoekenden.

•  Kennis- en onderwijsinstellingen; kunnen onvoldoende gericht beleid ontwerpen om zo de keuze voor bepaalde opleidingen 

te stimuleren en teren daarmee in op het onderscheidend vermogen. 
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•  Overheid; beperkte mogelijkheden voor monitoring van/ sturing op lokale, regionale en landelijke initiatieven door gebrek 

aan inzicht in de populatie van werkzoekenden (bijv. banenafspraken), kan slechts gefragmenteerd faciliteren door 

beperkte mogelijkheden voor uitvoeren van trend-/data-analyse op de arbeidsmark en functioneren van het matchingspro-

ces. 

6.11 Wat is de gewenste situatie?

De vraag hoe het opleidingsaanbod aansluit op de vraag vanuit de arbeidsmarkt, is een meervoudige vraag. Meervoudige 

vragen vallen te beantwoorden op twee manieren, namelijk door het geven van antwoorden die onafhankelijk van elkaar zijn 

en antwoorden die afhankelijk van elkaar zijn. 

Tot nu toe zijn er verschillende partijen (multidisciplinair) betrokken bij de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt, 

maar werkt iedere partij vooral vanuit eigen perspectief, met een eigen vaktaal en een eigen logica en probeert men met name 

de eigen doelstellingen te realiseren.  

Wanneer partijen in Regio Foodvalley een betere aansluiting en daarmee een toekomstbestendige arbeidsmarkt willen 

realiseren, is er interdisciplinaire samenwerking nodig. Er ontstaat dan een ‘en-en’- relatie die gaat over een wederzijdse 

betrekking die pas slaagt wanneer daarin vanuit wederkerigheid in belangen wordt geïnvesteerd. Dit kan door een gezamen-

lijk doel te hanteren in een gemeenschappelijke taal, die voor alle betrokkenen begrijpelijk is. En elkaars kwaliteiten te zien, 

elkaars perspectieven te kennen en elkaar te beschouwen als complementair en waardevol. Dit vraagt van de betrokkenen het 

inleveren van een stukje autonomie (en soms status).  
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7. Beantwoording centrale onderzoeksvraag

In dit hoofdstuk worden, met behulp van informatie uit de voorgaande hoofdstukken en de bijlagen, de deelvragen en de 

centrale onderzoeksvraag beantwoord. 

Deelvraag a: Waaruit bestaat het opleidingsaanbod binnen de Regio Foodvalley? 

In paragraaf 5.2, tabel 7 wordt het onderwijsaanbod weergegeven. In bijlage 1 wordt dit onderwijsaanbod gespecificeerd. 

Hieruit blijkt dat Regio Foodvalley een relatief compleet opleidingsaanbod heeft t/m niveau 6. Hierna versmalt het opleidings-

aanbod zich. Masteropleidingen (niveau 7) worden hoofdzakelijk aangeboden door de Wageningen University. Deze universi-

teit is gespecialiseerd in onderwijs op het gebied van landbouw en natuurlijke omgeving en een enkele technische opleiding. 

De Technische Universiteit Delft biedt in Wageningen eveneens een technische masteropleiding aan. De Christelijke Hoge-

school Ede biedt enkele masters aan op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg en gedrag en maatschappij. Aeres 

Hogeschool biedt enkele masters aan op het gebied van landbouw en natuurlijke omgeving.

Deelvraag b: Hoe zien de prognoses qua leerlingenaantallen eruit voor de periode 2020-2022?

In bijlage 1 zijn de prognoses opgenomen voor de periode 2020-2022 voor het mbo-onderwijs in Regio Foodvalley. Voor het 

samenstellen van de prognoses is gebruik gemaakt van de mbo-planningstool 2019 van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). 

De data is op 11 november 2019 gepubliceerd, in de prognoses is dus geen rekening gehouden met de eventuele effecten van 

de coronacrisis op de cijfers. 

Voor het hbo- en wo-onderwijs zijn er geen prognoses opgenomen in dit rapport. DUO stelt geen prognoses beschikbaar voor 

het hoger onderwijs. Aan de HO-instellingen in de regio is gevraagd om in het kader van dit onderzoek prognoses voor de peri-

ode van 2020-2022 te delen. Niet alle onderwijsinstellingen bleken bereid te zijn om hieraan mee te werken. Om deze reden 

ontbreken de prognoses met betrekking tot het hoger onderwijs in dit rapport. 

De prognoses voor het mbo-onderwijs laten zien dat zowel voor het Aeres MBO als voor het COG er in de periode van 

2020-2022 krimp van het aantal leerlingen wordt verwacht. Wanneer de leerlingenaantallen in het perspectief van het 

verwachte marktaandeel in het landelijk aantal studenten wordt geplaatst, neemt het marktaandeel van beide onderwijsin-

stellingen gering toe. Voor Aeres MBO (rond de 0,60 procent per jaar) en voor het COG (1,21 procent per jaar).  

Deelvraag c: Waarom is er sprake van een match of mismatch in de aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt?

Na de kredietcrisis in 2008 groeide de regionale economie. In de achterliggende jaren vonden relatief veel jongeren gemakke-

lijk een baan. Een deel van de jongeren bleef, ondanks het feit dat bedrijven tot voor kort stonden te springen om mensen, 

buiten de boot vallen.

De aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt vindt praktisch gezien lokaal plaats in de zin van het matchen van een 

werkende of werkzoekende met een werkgever. In de ideale situatie zou het zo zijn wanneer een werkgever behoefte heeft aan 

COG
Jaarlijkse ontwikkelingen 

studentenaantallen BOL + BBL

Prognosejaar

2020

Prognosejaar

2021

Prognosejaar

2022

-0,74% -1,45% -1,72%

Aeres MBO
Jaarlijkse ontwikkelingen 

studentenaantallen BOL + BBL

Prognosejaar

2020

Prognosejaar

2021

Prognosejaar

2022

-5,34% -6,19% -4,49%
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een werknemer met net andere kwalificaties en er geen andere kandidaten zijn, de onderwijsinstelling met een maatwerk 

onderwijsaanbod komt. 

Het reguliere onderwijs is echter gebonden aan structuren. Via deze structuren wordt op nationaal niveau bepaald welke 

behoeften er binnen de sectoren leven en welke beroepskwalificaties er nodig zijn om deze behoeften tegemoet te komen. Dit 

vanuit de gedachte dat iemand met diploma X voor opleiding Y van school A afstudeert, op hoofdlijnen beschikt over dezelfde 

basiskennis – en vaardigheden als iemand met een diploma maar dan van school B en voldoet aan dezelfde standaard om zo 

de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen. Bovendien vindt er geen transactie voor de geleverde dienst plaats tussen de 

onderwijsinstelling en de werkgever, maar wordt het onderwijs bekostigd op basis van het aantal ingeschrevenen bij de 

onderwijsinstelling. Hierdoor ontstaat bij de onderwijsinstelling de prikkel om te focussen op het behouden of uitbreiden van 

het marktaandeel in plaats van het bedienen van de markt. 

Een complicerende factor in dit proces is dat bedrijven steeds vaker meerdere economische activiteiten ontplooien. Het 

proces van vertaling van behoeften naar sectorale en landelijke structuren wordt hierdoor complexer en diffuser. Op afstand 

bezien ontstaat de mismatch in de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt door onvoldoende (mogelijkheden over) 

afstemming van gezamenlijke doelen en het ontbreken van een gemeenschappelijke taal. Zie verder hoofdstuk 6 voor de 

volledige probleemanalyse.  

Deelvraag d: Hoe dient de match of mismatch binnen Regio Foodvalley gezien te worden in relatie tot de omliggende 
(arbeidsmarkt-)regio’s (op algemeen niveau)?

In bijlage 3 wordt de arbeidsmarktsituatie van de omliggende regio’s in kaart gebracht. Het gaat om de arbeidsmarktregio’s: 

Stedendriehoek en Noordwest Veluwe, Midden-Gelderland, Rivierenland, Midden-Utrecht en Amersfoort. Er wordt gekeken 

naar het aantal werkenden naar sector in 2018/2019. Daarnaast wordt gekeken naar het aantal WW-uitkeringen naar 

bedrijfsindeling in de maanden februari t/m mei 2020. Als laatste zijn er twee grafieken opgenomen over de ervaren 

belemmeringen door het bedrijfsleven in de Provincies Utrecht en Gelderland over de periode van 2012 t/m het tweede 

kwartaal van 2020. Eén van de ervaren belemmeringen is het tekort aan personeel. In beide grafieken is te zien dat het tekort 

aan arbeidskrachten vanaf 2012 oploopt met uitschieters in 2017 t/m het eerste kwartaal van 2020. Het aandeel ondernemers 

dat een tekort aan arbeidskrachten ervaart is in het tweede kwartaal van 2020 fors minder, maar niet verdwenen. 

Voor de crisis waren de tekorten te lokaliseren, op dit moment vinden er verschuivingen plaats op de arbeidsmarkt en is niet 

direct duidelijk waar de problemen zich bevinden en hoe groot ze zijn. Op dit moment ontbreekt het dus aan real-time data 

over tekorten en overschotten. Daarmee wordt de mogelijkheid om bovenregionaal samen te werken beperkt.

Beantwoording centrale onderzoeksvraag: Hoe sluit het reguliere opleidingsaanbod op mbo- en hbo-niveau (en voor de 
aandachtsector ICT ook op wo-niveau) aan bij de vraag vanuit de arbeidsmarkt Regio Foodvalley in de periode van 
2020-2022? 

Het ontbreekt op dit moment aan onderbouwing op deze vraag in kwantitatieve zin te kunnen beantwoorden. Het antwoord in 

kwalitatieve zin, wordt hieronder weergegeven. 

Het reguliere onderwijsaanbod voor het beroepsonderwijs wordt, in de zin van het vaststellen van de gewenste kwalificaties, 

op landelijk niveau, in overleg met het bedrijfsleven, partners en het onderwijs op sectoraal niveau per onderwijstype (mbo/

hbo) afgestemd. De landelijke afstemming dient om de uniformiteit en de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen. De 

sectorale afstemming per onderwijstype dient om vak- of beroepsgericht onderwijs te creëren dat aansluit bij de vraag vanuit 

de sector. 

De sectorale aanduiding en afbakening voor het mbo, hbo en het bedrijfsleven is verschillend (CREBO, CROHO en SBI). Dit 

maakt het proces van afstemming tussen zowel het mbo en het bedrijfsleven als het hbo en het bedrijfsleven diffuus. Daarbij 

komt dat bedrijven in toenemende mate meerdere economische activiteiten ontplooien en daarmee formeel of informeel 

vallen binnen meerdere sectoren. 



51

Omdat er nagedacht wordt over de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt vanuit het perspectief van ofwel het mbo 

of het hbo, is er weinig aandacht voor de aansluiting tussen de verschillende typen onderwijs. Beroepscompetenties binnen 

het mbo zijn anders dan in het hbo en het probleem schuilt hierbij niet in het kwalificatieniveau. Het ontbreekt aan een 

gemeenschappelijke taal, zowel binnen de breedte van het onderwijs als in combinatie met het bedrijfsleven. 

Afstemming op sectoraal niveau stimuleert vak- of beroep specifiek onderwijs. Ondanks het feit dat er in Nederland 7551 

beroepsopleidingen zijn, wordt door het bedrijfsleven regelmatig aangegeven dat het onderwijs onvoldoende specifiek is. De 

vier kerntaken van het Nederlandse onderwijs zijn: allocatie, socialisatie, selectie en gelijke kansen en kwalificatie. Het 

onderwijs verkeert in een spanningsveld om enerzijds te voldoen aan de kerntaken en zich anderzijds midden in een snel 

veranderende wereld waarin men te maken krijgt met (de gevolgen van) globalisering, duurzaamheid, technologisering, 

digitalisering en flexibilisering staande te houden.  

De veranderende omgeving vraagt van onderwijsinstellingen het vermogen om hier snel en adequaat op in te spelen. In het 

bijzonder van het mbo waar men niet alleen opleidt voor de arbeidsmarkt maar ook voor de doorstoom naar het hbo en voor 

burgerschap. Instellingen zijn echter nog te weinig vraaggericht en te weinig wendbaar en de implementatie van vernieuwin-

gen duurt relatief lang. Kennisdeling door professionals onderling en uit het bedrijfsleven verloopt gefragmenteerd en 

onvoldoende structureel of formeel verankerd. 

De wijze van financiering binnen het onderwijs loopt via het aantal ingeschreven leerlingen. Hierdoor ontstaat de prikkel om 

te focussen op het behouden of uitbreiden van het marktaandeel en niet zozeer op de vraag vanuit de arbeidsmarkt. 

Maar is de vraag vanuit het bedrijfsleven eigenlijk wel zo helder? Bij een baanopening zoeken werkgevers veelal naar een 

kandidaat die beschikt over de juiste kwalificaties. Daarbij ontstaat te neiging om vooral te kijken naar wat op dit moment 

nodig is binnen de organisatie en niet zozeer wat er nodig is in de toekomst. De toekomstgerichte vraag bereikt daarmee 

onvoldoende het onderwijs. Zowel werkgevers als het onderwijs zijn onvoldoende ingesteld op flexibiliteit in leren (onder 

andere in het licht van leven lang ontwikkelen) en daardoor te weinig voorbereid op toekomstige leervragen en mogelijkhe-

den. 

Voor de coronacrisis leverde het Nederlandse onderwijsstelsel niet de juiste mix aan afgestudeerden voor de arbeidsmarkt. 

Dit gold zowel voor de oriëntatie (beroepsgericht als academisch) als qua niveau en studierichting (verticale en horizontale 

mismatch). Voor een deel komt dit doordat jongeren hun studiekeuze niet per se laten bepalen door arbeidsmarktperspectie-

ven, voor het andere deel ligt dit aan een onvoldoende specifieke vraag vanuit de arbeidsmarkt en waar deze wel specifiek 

genoeg is de beperkte mogelijkheden voor de onderwijsinstellingen om het onderwijsaanbod regionaal aan te passen. 

Functienamen en beroepsaanduidingen zijn niet waardevast en verschillen per gebruikersgroep. Wanneer bestaande 

kwalificaties worden gekoppeld aan veranderende functienamen, valt buitenom de gevraagde kwalificaties, moeilijk vast te 

stellen wat een persoon ‘mee moet brengen’ om de werkzaamheden die bij de functie horen, goed te vervullen. Op basis van 

functienamen en beroepsaanduidingen kan de kwantitatieve behoefte in beeld komen, maar dit zegt nog niet zoveel over de 

kwalitatieve behoefte niveau, opleidingsrichting, inhoudelijke kennis, vaardigheden, competenties en skills, de kenmerken die 

iemand uniek en geschikt maken om een bepaalde positie in te nemen. 

Onderwijsinstellingen hebben tot op zekere hoogte de ruimte om in te spelen op de regionale behoeften vanuit de arbeids-

markt. Beroepsopleidingen bestaan op hoofdlijnen uit een basisdeel, profieldeel en keuzedeel. Het keuzedeel komt bovenop 

het deel waar landelijke kwalificaties voor gelden en biedt dus ruimte om ‘regionale kleur’ aan te brengen in het onderwijs. 

Keuzedelen bieden eveneens ruimte voor het creëren van betere doorlopende leerlijnen. Op dit moment wordt deze ruimte 

door de regionale partners onvoldoende benut. Maar al zou deze ruimte optimaal worden benut om de aansluiting te 

bevorderen, keuzedelen beslaan een klein deel van de opleidingen. 

Voor een betere aansluiting van het onderwijsaanbod op de vraag vanuit de arbeidsmarkt is, naast interventies op regionaal 

niveau, innovatie nodig binnen de bestaande, landelijke structuren. 



52

8. Mogelijke oplossingen 

In de voorgaande hoofdstukken zijn de regionale structuur, de staat van het onderwijs en de knelpunten rondom de aanslui-

ting van het onderwijs op de arbeidsmarkt geanalyseerd en is de centrale onderzoeksvraag in kwalitatieve zin beantwoord. 

Tijdens dit onderzoek zijn concrete oplossingen voor de korte en lange termijn, die aansluiten bij bestaande regionale 

initiatieven, verkend. Dit heeft geresulteerd in het inzicht dat de betrokken partijen op de korte termijn behoefte hebben aan 

een eenduidige en herkenbare dienstverlening 1.) om vraag en aanbod te kunnen matchen en 2.) de transparantie op de 

arbeidsmarkt te bevorderen. Het vraagstuk van de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt is echter breder dan het 

tot stand brengen van matches. Het vraagt om het ontwikkelen van een visie en om oplossingen voor de langere termijn. Een 

deel van de mogelijke oplossingen voor het vraagstuk met betrekking tot de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt 

ontstijgen het regionale niveau simpelweg omdat dergelijke oplossingen de kaders raken van de nationale wetgeving met 

betrekking tot het onderwijs. 

Hoewel betreffende mogelijke oplossingen dus buiten de scope van het onderzoek vallen, worden ze in het volgende hoofd-

stuk op hoofdlijnen beschreven, omdat ze niet uitgesloten kunnen worden om het gewenste effect van een goede aansluiting 

van het onderwijs op de arbeidsmarkt te realiseren. 

8.1 Ambitie en gezamenlijke doelen

Dé ambitie op de arbeidsmarkt is het tot stand brengen van een match. Een werkzoekende, met een duidelijk omschreven 

profiel, verbinden aan een vacature met helder beschreven functie-eisen. De regionale ambitie reikt verder, namelijk het 

realiseren van een toekomstbestendige arbeidsmarkt. Maar wie ‘beheert’ eigenlijk de arbeidsmarkt en beantwoord de vraag 

wat er onder ‘toekomst bestendig’ wordt verstaan?

De 35 Nederlandse arbeidsmarktregio’s hebben de specifieke taak om landelijke afspraken in het kader van de participatiewet 

uit te voeren. Zij acteren dus op een deelgebied en genereren geen compleet arbeidsmarktoverzicht waarop beleid gemaakt 

kan worden. CBS en UWV rapporteren periodiek over de beroepsbevolking (Index071, 2020). In deze rapportages, en andere 

rapportages, zoals sectoronderzoeken, prognoses etc., die minder frequent worden uitgebracht, wordt altijd terug of vooruit-

geblikt. Ze zeggen weinig of niets over de situatie op dit moment en hoe werkenden en werkgevers op de huidige situatie in 

kunnen spelen. 

Werken aan een gezamenlijke ambitie vraagt dus om een betere organisatie van het werk en een betere verdeling van 

verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Daarbij moeten nieuwe technologieën zoals bijvoorbeeld Artificial Intelligence (AI) 

niet worden gezien als bedreiging, maar juist als kans om technologie optimaal te benutten in de economie. Het beste tussen 

werkenden in bedrijven en instellingen naar boven halen, vergt een brede systematische en veelvoudige aanpak (sociale 

innovatie). Technologische en sociale innovatie zijn zo complementair aan elkaar (Wetenschappelijke Raad voor het Rege-

ringsbeleid, 2020).

8.2 Toekomstbestendige arbeidsmarkt

In de vorige paragraaf werd de vraag gesteld: ‘Wat wordt verstaan onder een toekomstbestendige arbeidsmarkt?’. Het dient 

als aanbeveling om over deze vraag, op regionaal niveau, met elkaar het gesprek hierover aan te gaan. In aanloop naar een 

dergelijk gesprek en met het oog op de centrale vraag van dit onderzoek, wordt het volgende aangereikt. 

Door de relatief grote welvaart en de snelle (technologische) ontwikkelingen ontstaat er een steeds nadrukkelijker vraag om 

maatwerk in allerlei opzichten, zo ook met betrekking tot de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt. De mate 
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waarin onderwijsinstellingen, het bedrijfsleven en de overheden in gezamenlijkheid in staat zijn maatwerk te leveren voor ‘de 

massa’, bepaalt de toekomstbestendigheid van de arbeidsmarkt.

Van alle betrokken partijen vraagt dit om wendbaarheid/lenigheid (agility) in het benutten van mogelijkheden die zich plots 

voordoen in de omgeving. Maar ook om veerkracht om de impact van de ontstane (on-)mogelijkheden binnen de organisaties 

vorm te geven. Op basis van prognoses beleid voeren, dient niet langer als uitgangspunt. Het uitgangspunt vormt de directe 

omgeving. In plaats van te koersen op ervaring, wordt men uitgedaagd te experimenteren en te innoveren. Dit heeft als 

voordeel dat strategische plannen niet alleen ontstaan op bestuurs- of managementniveau, maar door alle lagen van de 

organisatie heen gevormd worden. Een toekomstbestendige arbeidsmarkt is in permanente staat van verandering. De primaire 

sturing op de organisatiekoers gebeurt op hoofdlijnen en is gebaseerd op waarden in plaats van regels en procedures. 

Beheersing is pas van toepassing wanneer iets fout gaat (Derksen & Schroevers, 2019).

Derksen & Schroevers (2019) geven aan dat toekomstgericht acteren alleen kan als wendbaarheid en innovatiekracht hand in 

hand gaan met daadkracht. Met andere woorden, wanneer men in staat is om:

•  ‘tijdig veranderingen te signaleren (geen voorspellingen, maar inzicht aan de hand van real-time data);

•  snel passende maatregelen en innovaties te kunnen bedenken;

•  daadkrachtige besluitvorming te faciliteren;

•  genomen besluiten tijdig te implementeren;

•  ervoor te zorgen dat wordt voldaan aan de geldende wet- en regelgeving’.

Wanneer het onderwijs, het bedrijfsleven en de regionale en provinciale overheden vanuit eigen perspectief bij blijven dragen 

aan de arbeidsmarkt met een beperkte onderlinge verbinding, gaat er kennis en innovatief vermogen verloren en worden de 

problemen zoals weergegeven in hoofdstuk 6 niet opgelost. Het gevaar van tekorten of overschotten voor de regionale 

economie is evident. Bedrijfs-/instellingsdoelstellingen zullen achterblijven evenals de regionale doelstellingen en daarmee 

loopt het relatief hoge welvaartsniveau binnen de regio gevaar. 

8.3 Matchingsplatform

In het licht van de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt en het verdelen van verantwoordelijkheden en bevoegd-

heden met betrekking tot de arbeidsmarkt in zijn geheel, ligt de focus in de eerste plaats op het creëren van een gemeen-

schappelijke taal. Een taal die wordt benut om elkaars perspectieven en kwaliteiten te leren kennen. Een taal die wordt 

ingezet ter bevordering van het ontwikkelen van kennis, competenties en vaardigheden van iemand als persoon (het indivi-

du). 

Bestaat zo’n dergelijke taal? Het antwoord is eenvoudig: ‘Ja, zo’n taal bestaat’. Binnen de regio’s Eindhoven, Rotterdam en 

Amsterdam wordt er al mee gewerkt (in pilots). Het principe van een dergelijke taal berust op het matchen van competenties, 

vaardigheden en skills. Een bekende methodiek voor het classificeren van competenties is bijvoorbeeld ESCO (European 

Skills, Competences, Qualifications and Occupations)29. ESCO is een project van de Europese Commissie. ESCO is een 

database die werkt als een woordenboek. De database bevat beschrijvingen van 2942 beroepen en 13.485 vaardigheden die 

hiermee verband houden (beschikbaar in 27 talen). Hier houdt het niet op, want de voor de EU-arbeidsmarkt relevante 

beroepen en vaardigheden, worden geïdentificeerd en geclassificeerd. Een methodiek zoals ESCO kan daarmee een belangrij-

ke bijdrage leveren voor het onderwijs en de opleidingen (Europese Commissie, 2019).

Het bestaan van een ‘woordenboek’ betekent niet automatisch dat er sprake is van gedeelde kennis bij de regionale partners, 

laat staan een gemeenschappelijke taal. Werken aan een betere afstemming, vraagt dus om investering. Regio Foodvalley 

hoeft, in het proces om te komen tot een gemeenschappelijke taal, het spreekwoordelijke wiel niet zelf uit te vinden. Zo heeft 

bijvoorbeeld metropoolregio Amsterdam ervaring met een dergelijke publiek-private samenwerking. De arbeidsmarkt in 

29  Een ander voorbeeld, eveneens geïnitieerd door de Europese Commissie, is Europass. Voor meer informatie zie: Europass. 
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Amsterdam is georiënteerd op competenties, vaardigheden en skills. Er wordt niet alleen gekeken naar het kwalificatieniveau 

en technische/inhoudelijke kennis, maar ook naar de aanwezigheid van 21-eeuwse vaardigheden, fysieke, sociale en psychi-

sche, verstandelijke mogelijkheden. Er wordt daarmee gekeken naar wat een persoon uniek maakt als werknemer. Hierdoor 

worden werkzoekenden, die eerder onzichtbaar bleven, bijvoorbeeld door sectorale verzuiling, nu zichtbaar en ontstaat er een 

breder aanbod voor werkgevers: intersectorale mobiliteit. De overstap binnen of tussen sectoren wordt eenvoudiger. In de 

regio’s waar op een dergelijke manier vorm wordt gegeven aan de publiek-private samenwerking, wordt gewerkt met een 

matchingsplatform/-app. 

Figuur 28 Functionaliteit matchingsplatform

Figuur 28 illustreert de functionaliteit van een matchingsplatform. In de figuur worden de processen die gerelateerd zijn aan 

het matchingsplatform met een cijfer aangeduid. In het kader onder figuur 28 worden de betreffende processen uitgelegd met 

als perspectief Regio Foodvalley.
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In de volgende paragrafen wordt beschreven welke investering het ontwikkelen van een dergelijk matchingsplatform van de 

partners in Regio Foodvalley vraagt. 

8.2.1 Investering door het onderwijs
In het mbo en hbo wordt al gewerkt met zogenaamde beroepscompetenties. Deze zijn ontwikkeld op aanwijzing van het 

onderwijs en het bedrijfsleven (op landelijk niveau). De basis om te matchen op competenties, vaardigheden en skills is dus 

in het onderwijs al aanwezig. 

Matchen op deze manier vraagt echter meer dan alleen het benutten van een reeds aanwezige basis binnen het onderwijs. 

Eerder werd in dit rapport beschreven dat de focus van onderwijsinstellingen, door de wijze van bekostiging en de mogelijk-

heden om extra financiering binnen te halen via onderzoek, ligt op handhaving of groei van hun marktaandeel. Wanneer 

onderwijsinstellingen een significante bijdrage willen leveren aan de maatschappij, zullen zij een deel van hun autonomie in 

moeten leveren en zich dienstbaar op moeten stellen aan de vraag vanuit het bedrijfsleven. Dit betekent concreet dat niet het 

onderwijssysteem leidend moet zijn, maar dat er ook een constante afstemming over de behoeften en samenwerking moet 

zijn tussen de onderwijsinstellingen en met het bedrijfsleven en publieke organisaties, anders dan nu is georganiseerd. 

Het matchingsplatform beschikt over diverse ‘ingangen’ waaronder voor de werkgever, werknemer, de overheden, 

arbeidsmarktpartners en onderwijsinstellingen. Het matchingsplatform wisselt data uit met een database met actuele 

functieprofielen, zoals bijvoorbeeld ESCO. Het primaire doel is om mensen op een eenvoudige wijze te ondersteunen om 

hun kwalificaties, competenties, vaardigheden en skills online zichtbaar te maken en zo, zonder tussenkomst van een 

derde, een match tot stand te brengen. 

1. Werkgevers kunnen aan de hand van vragen aangeven welke openstaande functies er zijn binnen de organisatie en een 

beeld geven van de organisatiecultuur.  

2. De informatie van de werkgevers over de openstaande functies wordt gelinkt aan de database met actuele functiepro-

fielen. 

3. De database genereert een functieprofiel met bijbehorende beroepscompetenties die de werkgever kan downloaden, 

daarnaast inventariseert het matchingsplatform potentiële kandidaten en presenteert deze aan de werkgever.

4. Werknemers maken aan de hand van vragen over behaalde diploma’s, technische/inhoudelijke kennis, de aanwezig-

heid van 21-eeuwse vaardigheden, fysieke, sociale, psychische, verstandelijke mogelijkheden al dan niet ondersteund 

met beeldmateriaal een profiel aan. 

5. Het profiel van de werknemer wordt geanalyseerd en gematcht met de database met actuele functieprofielen, het 

aanbod van werkgevers en het actuele onderwijsaanbod in de regio. 

6. De werknemer ontvangt op basis van de ingevoerde data een overzicht van mogelijke functies inclusief beroepscompe-

tenties, een presentatie van potentiële werkgevers en een overzicht van mogelijke bij- of omscholingstrajecten met het 

bijbehorende opleidingsaanbod in de regio. 

7. De overheden voeren informatie in met betrekking tot de regionale Human Capital Agenda en de landelijke, sectorale 

Human Capital Agenda’s. 

8. De interactie tussen werkgevers en werknemers genereert informatie over vraag en aanbod. Deze informatie is met het 

oog op Human Capital Agenda’s beleidsbepalend.

9./10. Partners zoals bijvoorbeeld het UWV en CBS wisselen data uit met het matchingsplatform om zo efficiënter en 

effectiever tot rapportages te komen over de economische Regio Foodvalley. 

11. Onderwijsinstellingen uploaden hun actuele opleidingsaanbod (op basis van competenties). 

12. De interactie tussen werkgevers en werknemers genereert informatie over vraag en aanbod. Deze informatie is met 

het oog op de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt beleidsbepalend. 

13. De uitwisseling van dat van het matchingsplatform en de database met actuele functieprofielen, geeft zicht op de 

actuele regionale functieprofielen. 
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8.2.2 Investering door werkgevers 
Van werkgevers vraagt de nieuwe vorm van matching een andere kijk op werk. De belangrijkste investering die van werkge-

vers wordt gevraagd is zelfkennis over wat de organisatie nu en in de toekomst nodig heeft. Economische groei zal daarbij een 

belangrijke indicator zijn, maar onvoldoende voor een antwoord op de vraag hoe om te gaan met het welzijn van de organisa-

tie en de daaraan verbonden medewerkers (en in breder verband de welvaart van de regio en het welzijn van haar inwoners). 

Deze vragen dagen uit om oog te hebben voor het feit dat het werk intensiveert en de aard van het werk verandert. Het vraagt 

om na te denken over autonomie van de werknemer en de kwaliteit van het werk (Wetenschappelijke Raad voor het Rege-

ringsbeleid, 2020). 

Voor veel bedrijven geldt op dit moment dat ze bij een baanopening de markt opgaan met een functieprofiel waarin de nadruk 

ligt op de behaalde diploma’s/ kwalificaties. Matching op basis van competenties, vaardigheden en skills vraagt van werkge-

vers om niet alleen te kijken naar diploma’s /kwalificaties, maar ook naar het onderliggende; onder andere de soft skills (denk 

aan 21-eeuwse vaardigheden zoals probleemoplossend en creatief denkvermogen, mediavaardigheid en taal-/communicatie-

vaardigheden) en ability skills (fysieke, sociale, psychische verstandelijke mogelijkheden) die bijvoorbeeld blijken uit 

ervaringen met betrekking tot vrijwilligerswerk, mantelzorg, hobby’s etc. (Birch, 2019). Verder wordt gevraagd om breder te 

kijken dan alleen naar kandidaten binnen de eigen sector of functiegroep; naar de volle breedte van het arbeidsaanbod. En in 

een periode van schaarste van kandidaten, daar waar geen 100 procent match is, maar wel potentie, open te staan voor het 

aanbieden van om-/bijscholingstrajecten en samenwerking met andere partners in Regio Foodvalley. 

8.2.3 Investering door de overheden
De maatschappelijke baten van een goede afstemming op de arbeidsmarkt (goed werk) zijn groter dan de private baten voor 

een individuele werkgever of onderwijsinstelling, die hier bij hun keuzes niet of onvoldoende rekening mee houden (Roderik 

& Sabel, 2019). Het tekortschieten van de werking tussen vraag en aanbod wordt in de economie gedefinieerd als marktfalen. 

Voor de overheden ligt er een faciliterende rol om mee te werken om het marktfalen tegen te gaan (Cass, O., 2018).

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) zet zich samen met partners (VNO-NCW, MKB-Nederland, LTO 

Nederland, VNG, G4, G40, UWV, CNV, FNV, MBO-Raad, Ministerie OCW) reeds in voor het versterken van de gecoördineerde 

dienstverlening aan werkgevers met het programma ‘Matchen op Werk’ (MoW, 2017-2021). Dit programma is ontstaan ten 

tijde van de hoogconjunctuur waarin werkgevers stonden te springen om mensen. Het doel van de partijen was om samen een 

extra impuls te geven aan de arbeidstoeleiding van mensen die willen en kunnen werken, maar niet zelfstandig de weg naar 

werk vinden. Het programma is vertaald naar regionale actieplannen onder de noemer ‘Perspectief op werk’. Het kernthema 

van het Regionale Actieplan Foodvalley is: competentiegericht werken - arbeidsmarkt en onderwijs. In het actieplan wordt 

gesproken over een app/ platform voor de Arbeidsmarktregio Foodvalley waar werkgevers en werkzoekenden zich presenteren 

en elkaar vinden. Om een dergelijk platform tot stand te brengen, is het noodzakelijk om tot één inzichtelijk (virtueel) bestand 

van werkzoekenden op regionaal niveau te komen. Beschikbare profielgegevens van werkzoekenden van het UWV en de 

gemeenten moeten hiertoe worden ontsloten (KPMG, 2019). 

Onder invloed van de effecten van de coronacrisis is vanuit ‘Perspectief op Werk’ besloten het platform in te zetten voor de 

totale regionale arbeidsmarkt. Maar het doel vanuit ‘Perspectief op Werk’ met betrekking tot het matchingsplatform blijft 

anders dan het beoogde doel van dit onderzoek. In het licht van dit onderzoek is er niet alleen een matchingsplatform nodig 

voor mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt, maar dient het platform als verbinding tussen alle bij de 

arbeidsmarkt betrokken partners binnen de economische Regio Foodvalley en als ondersteunende tool om de vraag vanuit het 

bedrijfsleven scherper en real time in beeld te krijgen om het onderwijs gerichter af te kunnen stemmen. (Uitbreiding van de 

doelstelling, en daarmee het aantal betrokken partijen, biedt overigens extra kansen voor mensen met een kwetsbare positie 

op de arbeidsmarkt.) Dus niet alleen een platform dat optimale functionaliteit van matching van vraag en aanbod heeft, maar 

ook de functionaliteit om het regionale onderwijsaanbod van (online) cursussen, trainingen en opleidingen toegankelijker te 

maken en onderwijsinhoudelijke en beleidsbeslissingen te ondersteunen. Een platform wat daarmee dus leven lang ontwikke-

len, intersectorale mobiliteit en employability stimuleert en zo de regionale doelstelling ondersteunt om de brede welvaart te 

borgen. 
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8.2.4 Kritische noten bij de inzet van een matchingsplatform
De meest prangende vraag bij het in leven roepen van een matchingsplatform is of het een oplossing biedt voor alle in 

hoofdstuk 6 verwoorde problemen. Het antwoord op deze vraag is eenvoudig: ‘Nee’. In tabel 8 zijn de problemen zoals 

beschreven in hoofdstuk 6 vertaald naar behoeften en wordt de rol van het matchingsplatform beschreven. Uit de tabel blijkt 

dat het matchingsplatform in een flink aantal behoeften voorziet, maar ook dat er een aantal onvervuld blijven. De punten 

waarbij het matchingsplatform in een behoefte voorziet, zijn met name proces gerelateerd. De punten waarbij voor het 

matchingsplatform geen rol is weggelegd, vragen vooral om inhoudelijke keuzes, herijking van gemeenschappelijke waarden, 

visie met betrekking tot (regionale) partnerschappen en daadkracht. Vraagstukken rondom inhoud en relaties vragen om 

andere ‘tools’ dan een matchingsplatform. In hoofdstuk 9 wordt hierop in gegaan. 

Tabel 8 Overzicht van behoeften rondom de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt

Wat is er nodig? Rol matchingsplatform

Vanuit paragraaf 6.1: Onvoldoende jongeren op de juiste plek

1. Onderwijsinstellingen die opleidingen aanbieden met 

toekomstperspectief 

Ondersteunend – op basis van actuele data kunnen gerichte 

beleidskeuzes gemaakt worden; Bijvoorbeeld keuzes die 

gericht zijn op het bevorderen van de instroom van een 

bepaalde opleiding

2. Betere mogelijkheden om van opleiding te switchen Geen – vraagt om inhoudelijke keuzes op het gebied van 

‘Leven Lang Leren’

3. Betere mogelijkheden voor doorstroom naar een ander 

onderwijsrichting of een ander niveau

Geen – vraagt om inhoudelijke keuzes op het gebied van het 

versterken van de onderwijskwaliteit/ het vergroten van de 

instroom

4. Betere afspraken over differentiatie in het onderwijs Geen – vraagt om inhoudelijke keuzes op het gebied van het 

versterken van de onderwijskwaliteit/ het vergroten van de 

instroom

Vanuit paragraaf 6.2: Onderwijsinstellingen onvoldoende toekomstbestendig

5. Dat er binnen onderwijs een verschuiving plaatsvindt van 

de focus op financiën naar een waardevolle bijdrage aan de 

maatschappij

Ondersteunend – real-time data in combinatie met een 

gedeelde regionale ambitie en de daaraan gekoppelde 

doelstellingen maken keuzes voor onderwijsinstellingen 

eenvoudiger 

Partnerschappen met het regionale bedrijfsleven en de 

overheden kunnen (op termijn) tegenwicht bieden aan de 

financiële prikkel

Vanuit paragraaf 6.3: Veranderende eisen

6. Real-time data over de behoeften van de arbeidsmarkt, om 

in te kunnen spelen op maatschappelijke trends 

In hoge mate ondersteunend – real-time data in combinatie 

met een gedeelde regionale ambitie en de daaraan gekoppel-

de doelstellingen maken scherpere keuzes voor onderwijsin-

stellingen eenvoudiger

Vanuit paragraaf 6.4: Functienamen en beroepsaanduidingen niet waardevast

7. Zicht op actuele functieprofielen met bijbehorende 

competenties, vaardigheden en houding

In hoge mate ondersteunend – werkgevers en werknemers 

ontvangen op basis van hun ingevoerde gegevens actuele 

functieprofielen incl. bijbehorende competenties en 

vaardigheden; deze informatie draagt bij aan een ‘lerende 

regio/economie’

Vanuit paragraaf 6.5: Maatschappij onvoldoende voorbereid op leven lang leren

8. Werkgevers die zich bewust zijn dat zij naast het opleiden 

van mensen met het oog op organisatiedoelen, ook een 

maatschappelijke taak hebben om mensen op te leiden

Geen - vraagt om inhoudelijke keuzes op het gebied van 

innoveren in de praktijk
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9. Bekostigde onderwijsinstellingen die gepersonaliseerd 

onderwijs aanbieden – ‘maatwerk voor de massa’

Geen - vraagt om inhoudelijke keuzes op het gebied van 

innoveren in de praktijk

Vanuit paragraaf 6.6: Sectorale verzuiling versus multidisciplinaire samenleving

10. Opleidingen die op een gelijkwaardige wijze aandacht 

schenken aan vakinhoudelijke kennis en context gerelateerde 

kennis 

Ondersteunend – real-time data biedt handvatten bij (de 

interpretatie van) context gerelateerde kennis

Vanuit paragraaf 6.7: Geografische mismatch

11. Zicht vraag- en aanbod in andere regio’s Geen – op termijn kunnen de regionale platforms wellicht 

data uitwisselen om zo ook zicht te krijgen op vraag en 

aanbod buiten de regio

Vanuit paragraaf 6.8: (Inter-)nationale mobiliteit en mondiale competitie 

12. Holistische kijk op de arbeidsmarkt; gezamenlijke 

visievorming en actie. 

Ondersteunend – op basis van data van het matchingsplat-

form kunnen er, vanuit verschillende perspectieven, op 

efficiënte wijze rapportages worden opgesteld die zicht 

bieden de ontwikkelingen en het actualiteiten; dergelijke 

informatie vraagt om een gezamenlijk gesprek visievorming

Vanuit paragraaf 6.9: Coronacrisis en verwachte gevolgen

13. Wendbaarheid, innovatief vermogen, daadkracht en 

geldende wet- en regelgeving. 

Deels ondersteunend – real-time data in combinatie met een 

gedeelde regionale ambitie en de daaraan gekoppelde 

doelstellingen maken keuzes voor onderwijsinstellingen 

eenvoudiger

Een matchingsplatform is een AI-gedreven tool om werknemers en werkgevers bij elkaar te brengen en het onderwijs, 

arbeidsmarktpartners en overheden van de benodigde informatie te voorzien. Een dergelijk platform biedt mogelijkheden om 

discriminatie in sollicitatieprocedures te verminderen wat kan leiden tot een meer inclusieve arbeidsmarkt. Hoe goed een 

dergelijke tool ook is, het risico blijft bestaan dat de focus enkel komt te liggen op datgene wat meetbaar is en andere 

essentiële elementen uit het oog worden verloren. De onderliggende opvatting dat het individu enerzijds en het werk 

anderzijds volledig in data te vangen is, is te beperkt. Partijen binnen Regio Foodvalley dienen zich te realiseren dat ‘de mens’ 

en ‘werk’ ook met behulp van instrumenten, algoritmen en kunstmatige intelligentie lastig te meten ‘zaken’ blijven (Das, De 

Jong & Kool, m.m.v. J. Gerritse, 2020). 

Een andere belangrijke vraag die gesteld moet worden bij het in het leven roepen van een matchingsplatform, is wat er met de 

verzamelde data en inzichten (in de toekomst) kan gebeuren. Kan een werkende, werkzoekende of werkgever bijvoorbeeld 

eenvoudig van platform wisselen, bijvoorbeeld wanneer hij in een andere regio gaat werken en kunnen de opgebouwde 

ratings eventueel meegenomen worden? Tegelijkertijd is het belangrijk om te weten of een opgebouwd profiel eenvoudig te 

verwijderen valt (Das, De Jong & Kool, m.m.v. J. Gerritse, 2020).
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9. Een lerende regio met een toekomstgericht arbeidsmarkt

In het voorgaande hoofdstuk werd de ideale situatie geschetst met betrekking tot het proces van matching op de arbeids-

markt. Dit onderdeel van het vraagstuk van de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt kan binnen de regio worden 

opgelost binnen een relatief kort tijdsbestek. Voor de vraagstukken die overblijven, zie tabel 8, is voor de middellange en 

lange termijn visievorming nodig. Een complicerende factor hierbij is dat mogelijke oplossingen moeten vallen binnen de 

reeds bestaande, nationale structuren. Binnen die structuren is ruimte ingebouwd om op regionaal niveau in te spelen op 

veranderingen in de arbeidsmarkt. 

Het realiseren van een goede aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt hangt dus mede af van keuzes en beslissingen op 

regionaal niveau. 

9.1 Lokale vraag, nationaal antwoord

Op hoofdlijnen geldt dat kwalificaties voor het beroepsonderwijs op landelijkniveau per sector worden vastgesteld met 

werkgevers, beroepsverenigingen, afgestudeerden en onderwijsinstellingen, zie ook paragraaf 5.3. Verschillen tussen scholen, 

die dezelfde opleiding aanbieden, komen onder andere tot uiting door de vermelding van de gevolgde opleidingsroute 

(differentiatie/uitstroomprofiel) en door specificaties van andere (opleidings-)zaken. Voor het mbo geldt dat alle door de 

overheid bekostigde opleidingen zijn opgenomen in het Centraal Register Beroepsopleidingen (CREBO) en voor het hbo is dit 

het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO).

Tabel 9 Totaal aantal bekostigde opleidingen in Nederland naar niveau

Gevolgen van sectorale verzuiling vertaald naar het onderwijs - aantal opleidingen naar niveau

aantal opleidingen in NL naar niveau

Nederlandse sectoren bedrijfsleven 
(SBI 2019) 

sectoren onderwijs 1 2 3 4 5 6 7 aantal

Landbouw, bosbouw en visserij handel 3 33 56 71 163

Winning van delfstoffen ict en creatieve industrie 2 47 59 148 256

Industrie mobilite·it, transport, logistiek, 
maritiem

1 139 128 126 394

Product en distributie van handel in 
elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde 
lucht 

specialistisch vakmanschap 7 47 64 101 219

Winning en distributie van water; afval 
- en afvalwaterbeheer en sanering

techniek en gebouwde omgeving 2 370 390 280 1042

Bouwnijverheid voedsel, groen en gastvrijheid 4 142 230 260 636

Groot- en detailhandel; reparatie van 
auto’s 

zakelijke dienstverlening 9 33 30 74 146

Vervoer en opslag zorg, welzijn en sport 23 33 82 138

bovensectoraal 140 2 11 52 205

Logies-, maaltijd- en drankverstrekking economie 105 518 106 729

Informatie en communicatie gezondheidszorg 46 249 107 402

Fincanciele instellingen gedrag en maatschappij 33 357 169 559

Verhuur van en handel in onroerend 
goed 

landbouw en natuurlijke 
omgeving

23 79 36 138

Advisering, onderzoek en overige 
specialistische zakelijke dienstverlening 

natuur 69 116 185
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In totaal zijn er in Nederland 7551 bekostigde opleidingen, zie tabel 9. Enige nuancering bij dit hoge aantal opleidingen is op 

zijn plaats. Studenten kunnen op verschillende niveaus afstuderen. Voor elk niveau, ook al betreft het dezelfde studierichting, 

ontvangt een school een unieke opleidingscode. Ondanks dit feit is het goed om het aantal opleidingen te plaatsen naast het 

aantal beroepen in Nederland en Europa. In de nationale beroepengids (mei 2020) staan (ruim) 2500 beroepen en ESCO 

spreekt over 2942 geregistreerde beroepen. 

Figuur 29 illustreert het proces van afstemming over de kwalificaties tussen onderwijsinstellingen en kortweg het bedrijfsle-

ven. (Zie bijlage 5 voor een grotere weergave van deze figuur.) De figuur schetst opnieuw de sectorale verzuiling; het verschil 

tussen CREBO, CROHO en SBI. Het blauwe deel in de linker tabel geeft de sectorale indeling binnen het mbo weer, het groene 

deel geeft de sectorale indeling binnen het ho weer en de grijze tabel geeft de sectorale indeling voor het bedrijfsleven weer. 

De verschillen qua sectorale aanduiding benadrukken de complexiteit in het proces van afstemming. 

Daarnaast geeft de figuur een indruk van de inspanningen die er worden geleverd om onderwijs en arbeidsmarkt goed op 

elkaar af te stemmen. Met het oog hierop is het teleurstellend, dat mede als gevolg van de doorlooptijd van de opleidingen, de 

opgedane kennis en de vaardigheden van net-gediplomeerden regelmatig worden aangeduid als ‘gedateerd’ en ‘onvoldoende 

afgestemd op het bedrijfsleven’. 

 

Figuur 29 Afstemmingsproces tussen onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven

Verhuur van roerende goederen en 
overige zakelijke dienstverlening

onderwijs 23 453 378 854

Openbaar bestuur, overheidsdiensten en 
verplichte sociale verzekeringen 

taal en cultuur 75 110 185

Onderwijs recht 8 231 285 524

Gezondheis- en welzijnszorg techniek en gebouwde omgeving 63 549 118 730

Cultuur, sport en recreatie sectoroverstijgend 1 31 14 46

Overige dienstverlening 

Huishoudens als werkgever; niet-gediffe-
rentieeerde productie van goederen en 
diensten door huishoudens voor eigen 
gebruik 

Extraterritoriale organisaties en 
lichamen

Totaal aantal bekostigde opleidingen NL 7551
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De sectorale oriëntatie, de veelal nog traditionele wijze waarop bedrijven mensen werven en functieprofielen die onder 

invloed van de omgeving veranderen, stimuleren specificering in het onderwijs. Met als gevolg een groeiend aantal opleidin-

gen, zie figuur 30. Matchen op onder andere competenties, zoals beschreven in het vorige hoofdstuk, vergroot niet alleen het 

aanbod van werknemers maar biedt ook de mogelijkheid om opleidingen slim in elkaar over te laten vloeien. Beroepscompe-

tenties zijn niet exclusief voor één opleiding. Clustering op beroepscompetentieniveau bevordert intersectorale samenwerking 

en kan op termijn leiden tot de reductie van het aantal opleidingen. 

 

Figuur 30 Wijze van afstemming over de aansluiting onderwijs arbeidsmarkt en de gevolgen ervan

9.2 Bevorderen van intersectorale mobiliteit 

De impact van het coronavirus op de economie is relatief groot en versterkt de mismatch tussen vraag en aanbod. Op dit 

moment heeft de arbeidsmarkt te maken met zowel stevige overschotten als tekorten. Vanuit de regio klinkt de vraag, met 

name gericht aan de overheden, om met een perspectief voor de arbeidsmarkt te komen. Dit perspectief schuilt onder de 

noemer intersectorale mobiliteit. De taak voor het onderwijs om jongeren te begeleiden naar werk als werknemer of onderne-

mer, om jongeren als burger volwaardig deel uit te laten maken van de samenleving en elke jongere voldoende kennis en 

vaardigheden mee te geven of ze in staat te stellen te werken en mee te doen en tot bloei te laten komen is urgenter geworden 

(Inspectie van het Onderwijs, 2019). Evenals de inzet op leven lang ontwikkelen. 

De uitwerking van een nieuw perspectief hoeft niet alleen op de schouders van de overheden te rusten. Naast de overheden 

beschikken de landelijk georganiseerde sectoren, dus werkgevers en vakbonden met hun scholings- en ontwikkelingsfondsen, 

over kennis en ervaring in het scholen en begeleiden van mensen naar nieuw werk (indien wenselijk buiten de eigen sector).

De regio kan dienen als regisseur in de transitie naar een ander perspectief, omdat zij het dichtst bij individuele mensen en 

bedrijven staat. De regionale kennis en infrastructuur kan worden benut, compleet met leerwerkloketten, werkgeversservice-

punten en onderwijsinstellingen, vouchers voor aansluiting of overstap naar werk en deze te versterken vanuit de rijksover-

heid, de provinciale overheden en de sectoren. Vanzelfsprekend kunnen ook private partijen hun rol pakken net als, het UWV 

(Wilthagen, T., 2020). 

Ook het matchingsplatform speelt een belangrijke rol bij het scheppen van een nieuw perspectief. In de eerste plaatst om snel 

matches tot stand te brengen en in de tweede plaats om aan te geven waar de mismatches zich bevinden en hoe groot de 
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omvang ervan is. Op basis van betreffende informatie kunnen gerichte acties worden uitgezet, de structuren van de regio 

beter in kaart worden gebracht en beleidsbeslissingen worden onderbouwd. Figuur 31 geeft het proces van afstemming van 

het onderwijs met de arbeidsmarkt met behulp van het matchingsplatform weer. 

 

Figuur 31

Hierbij moet worden opgemerkt dat het uitvoeren van stap 5 t/m 7 in beperkte mate mogelijk is in verband met de nationaal 

geldende structuren binnen het onderwijs. Hieronder wordt beschreven wat de (on-)mogelijkheden qua innovaties rondom de 

aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt zijn vanuit regionaal perspectief.

Beroepsopleidingen bestaan op hoofdlijnen uit een basisdeel, een profieldeel en een keuzedeel30. In het basisdeel wordt 

onder andere aandacht besteed aan beroep specifieke kennis, algemene kennis over loopbaan, burgerschap en het werkveld. 

In het profieldeel wordt ingegaan op de beroep specifieke, vakinhoudelijke zaken. Per opleiding worden er verschillende 

keuzedelen aangeboden. Deze keuzedelen zijn bedoeld om bovenop de kwalificatie een verbreding of juist een verdieping 

mogelijk te maken. Keuzedelen kunnen relatief snel worden aangepast. Ze bieden de ruimte om in te spelen op actuele 

regionale ontwikkelingen, zie figuur 32. Binnen de regio kunnen onderwijsinstellingen samen met bedrijven zelf ideeën voor 

de ontwikkeling van nieuwe keuzedelen indienen. Zij kunnen daarmee inspelen op de regionale vraag naar specifieke 

geschoolde werknemers (Rijksoverheid, z.d.). 

Met oog op het bevorderen van de intersectorale mobiliteit van jongeren op de arbeidsmarkt dient het als aanbeveling om 

binnen het basisdeel op een gelijkwaardige manier aandacht te besteden aan zowel de beroep specifieke kennis als aan 

algemene kennis over de loopbaan, burgerschap en het werkveld. Het is belangrijk om jongeren bewust te maken dat de 

ontwikkelingen elkaar snel opvolgen en de maatschappij van ze vraagt om hierop in te spelen; ze bewust te maken dat het vak 

of beroep waarvoor ze worden opgeleid er (op termijn) wellicht heel anders uit zal zien; ze na te laten denken wat er, 

buitenom het vak of beroep waarvoor ze worden opgeleid, binnen het bereik van hun mogelijkheden ligt. Daarmee wordt een 

beginnend bewustzijn gecreëerd over de eigen positie en hoe deze zich verhoudt tot de maatschappij/ de regionale context. 

Met het oog op de regionale doelstelling om aantrekkelijke doorlopende leerlijnen te creëren, is het wenselijk om keuzedelen 

aan te bieden waarin aandacht wordt besteed aan de overgang van het mbo naar het hbo en van het hbo naar het wo. 

Jongeren die doorstromen krijgen te maken met en wijzigend paradigma. Dit vertaalt zich onder andere in het verschil tussen 

onderwijstaal en -systeem. Daarnaast wordt naarmate het niveau van het onderwijs stijgt, de inhoud van de opleidingen meer 

gelaagd. Dit vraagt van het onderwijs om de jongeren die doorstromen te ondersteunen in het ontwikkelen van vaardigheden 

en het duiden van (nieuwe) competenties en de veranderende context. 

2. biedt inzicht in de
regionale vraag vanuit 

het bedrijfsleven 

1. data
matchingsplatform

3. data
matchingsplatform

wordt vergeleken met 
huidig onderwijsaanbod 

4. uitkomst biedt inzicht
in match/mismatch van

vraag en aanbod 

5. vraagt om
onderwijsinhoudelijke

keuzes 

6. vraagt om
beleidskeuzes

9. Zorgt voor betere
aansluiting van het
onderwijs op het

bedrijfsleven 

8. zorgt voorwijziging
van onderwijsaanbod
op matchingsplatform

7. vraagt om
doorvoering van

genomen beslissingen
in het onderwijs 

30  In het mbo wordt dit ook echt keuzedeel genoemd. In het hbo wordt dit vrije ruimte of minor genoemd. 
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De hierboven beschreven zaken zijn uitvoerbaar binnen het regionale perspectief. De zaken die hierna beschreven worden 

raken de nationale structuren. Hoewel betreffende oplossingen dus buiten de scope van het onderzoek vallen, worden ze in dit 

hoofdstuk op hoofdlijnen beschreven, omdat ze niet uitgesloten kunnen worden om het gewenste effect van een goede 

aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt te realiseren. 

Wie op afstand zowel naar de sectorale indeling van het bedrijfsleven als het beroepsonderwijs kijkt (SBI, CREBO en CROHO), 

ontdekt drie hoofdstromen, namelijk: techniek, dienstverlening en zorg en welzijn. Het matchingsplatform levert data over de 

door de werkgevers geplaatste vacatures op het niveau van beroepscompetenties. De data met betrekking tot de vraag vanuit 

de arbeidsmarkt kan op een gelijkwaardige manier worden gematcht met de onderwijsdata het onderwijsaanbod op het 

niveau van beroepscompetenties (CREBO en CROHO informatie). Het proces van vergelijking van vraag en aanbod geeft 

inzicht in hoeverre specifieke opleidingen arbeidsmarktperspectief bieden. Onderwijsinstellingen kunnen op basis van de 

vergelijking onderwijsinhoudelijke en bestuurlijke beslissingen nemen, bijvoorbeeld door het inschrijven voor een opleiding 

die goed aansluit bij de vraag vanuit de arbeidsmarkt te stimuleren. 

In tegenstelling tot de sectorale afstemming die op landelijk niveau plaatsvindt met betrekking tot de kwalificaties, kan er 

regionale afstemming plaatsvinden rondom de drie hoofdstromen: techniek, dienstverlening en zorg en welzijn. Een dergelijk 

overleg heeft als doel:

•  om duiding te geven aan de data van het matchingplatform, 

•  signaleren en duiden van generieke ontwikkelingen die impact hebben op beroepscompetenties rondom techniek, dienst-

verlening en zorg en welzijn, 

•  het opwekken van een brede discussie waaraan alle bestaande organisaties en netwerken, met erkenning voor eigen 

sterktes en zwaktes en zonder hun eigen belang voorop te stellen, in alle openheid aan mee doen. Op die manier leren 

organisaties elkaars perspectieven kennen, elkaars kwaliteiten te zien en elkaar te beschouwen als complementair en 

waardevol. Op dat moment ontstaat er bewustwording van de breedte en diepte van de arbeidsmarktproblemen en 

draagvlak voor verandering (Wilthagen, T., 2019), 

•  afspraken maken over de inrichting van de keuzeonderdelen om het regionale onderwijs daarmee onderscheidend te 

maken; een regionale kleur te geven, 

•  afstemmen over hoe de wijzigingen binnen de keuzedelen worden doorgevoerd met het oog op doorlopende leerlijnen, 

•  een lobby te starten richting de nationale overheid om op regionaal niveau meer invloed uit te kunnen oefenen op het 

proces van afstemming. 

Concreet: afgevaardigden vanuit het bedrijfsleven etc. denken samen met vertegenwoordigers van opleidingen rondom 

techniek, dienstverlening en zorg en welzijn (dus van niveau 1 tot en met 7), na over een mogelijk herontwerp op basis van de 

actuele data van de matchingsapp. Deze aanpak voorkomt een eenzijdige blik en puur sectorale oriëntatie en zal leiden tot 

cross-overs binnen het onderwijs en tussen het onderwijs en het bedrijfsleven. Daarnaast biedt het de ruimte om in collectief 

na te denken over doorlopende leerlijnen. In eerste instantie leerlijnen die lopen vanaf niveau 1 tot en met 7, maar op termijn 

vanaf de basisschool tot het moment waarop iemand wil om- of bijscholen. Er is dan eigenlijk geen sprake meer van een 

doorlopende leerlijn, maar een leercyclus. Mensen die om- of bijscholen dragen namelijk een schat aan kennis en ervaring met 

zich mee die zij kunnen delen waardoor er een rijke leeromgeving en er een voedingsbodem voor innovatie ontstaat.

Deze werkwijze ondergraaft op geen enkele wijze de bestaande nationale structuur met betrekking tot afstemming van de 

inhoud van de kwalificaties. Het brengt de discussie over de doelmatigheid van opleidingen in eerste instantie regionaal en op 

de middellange of lange termijn ook nationaal naar een ander niveau. Wie namelijk kijkt vanuit het perspectief van competen-

tiegericht opleiden, ziet voor net-gediplomeerden een veel breder perspectief dan een bepaald beroep of een bepaalde 

beroepsgroep. Vanuit dit perspectief zijn jongeren wendbaar/mobiel op de arbeidsmarkt. Aan de andere kant zijn werkgevers 

minder gebonden aan de sectorale indeling. Mobiliteit levert een belangrijke bijdrage aan het oplossen van arbeidsknelpunten 

met wisselende schaarste en overschotverhoudingen (EVC, 2020). 

Het clusteren op de drie hoofdstromen vraagt om een hele omslag van alle arbeidsmarktpartners. Het vraagt om opereren op 

een ‘zelfstandig niveau’, zonder direct horig te zijn aan de bestuurslagen daarboven. Dit houdt in, dat eigenaarschap kan 

worden genomen door betrokken (regionale) partijen en daarin solidariteit (zorg om elkaar), gerechtigheid (tot elkaar) en 

rentmeesterschap (voor elkaar) als soevereiniteitsprincipes tot gelding kunnen worden gebracht. Pas dan wordt het plausibel 
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dat de krachten op regionaal niveau zich tot elkaar gaan verhouden en met elkaar relaties aangaan. Op die relaties zijn de 

principes van wederkerigheid van toepassing. Dit veronderstelt dat je met elkaar leert, met elkaar stappen maakt (Kievit, H., 

2015).

Wanneer de vraag van de markt leidend wordt voor het onderwijs, betekent dit dat de competenties periodiek moeten worden 

herzien en er mogelijk consequenties voortvloeien voor de curricula. Daarnaast zullen bij een clustering op competenties (op 

termijn) de specifieke opleidingen afnemen of anders worden vormgegeven. Het onderwijs zal, meer dan nu het geval is, in 

het teken komen te staan van ‘Leven Lang Ontwikkelen’. Onderwijs wordt dan niet vooral iets voor jongeren of jongvolwassen 

maar voor iedereen en is daarmee activerend en arbeidsmarktgericht. Dit vraagt van het onderwijs om te investeren in 

wederkerige relaties voor de langere termijn. 

Practoraten en lectoraten, al dan niet in de vorm van ‘Centres of Expertise’, opereren al langere tijd op deze manier en kunnen 

een actieve bijdrage leveren aan de innovatiekracht binnen het onderwijs. Zij zijn gewend om het onderwijs te zien in 

samenhang met complexe (regionale) vraagstukken, te onderzoeken, kennis te delen, bewustwording te creëren, te verbinden 

en ontwikkelen met de onderwijspraktijk in het vernieuwen van curricula en verder professionalisering van docenten. Kortom 

zij zijn al bezig met de vragen van morgen (Vereniging Hogescholen, 2016) (Practoraten, z.d.). 

 

Figuur 32 Interdisciplinaire clustering rondom techniek, dienstverlening en zorg en welzijn

 

Figuur 33 Ruimte voor regionale kleur binnen huidige structuren
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9.3 De regio als ecosysteem

De arbeidsmarkt Regio Foodvalley vormt een ecosysteem, waarin wederzijdse aantrekkelijkheid centraal staat. De gemeen-

schappelijke belangen vormen de kern van de arbeidsmarkt/ het ecosysteem. De grenzen van de arbeidsmarkt worden 

enerzijds bepaald door het proces: het oplossen van het vraagstuk hoe de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt 

verbeterd kan worden en anderzijds door de inhoud: het beoogde resultaat. De uitkomst van de samenwerking tussen de 

verschillende partijen onderscheidt het ecosysteem arbeidsmarkt Regio Foodvalley van andere arbeidsmarktecosystemen 

(Boon-Bart & Kievit, 2020).  

Het is van fundamenteel belang om een netwerk van relevante partners (uit het onderwijs, het bedrijfsleven en de overheden) 

op te bouwen en (waar wenselijk) uit te breiden. Een gelijkwaardige samenwerking staat voorop. De bedoeling is niet dat het 

netwerk in de plaats komt van bestaande initiatieven, maar een impuls biedt om bestaande initiatieven te verbinden en te 

versterken; te ‘vernetwerken’, zie figuur 29. Wanneer dit niet gebeurt, bestaat het gevaar dat de toegenomen urgentie en 

interesse zich vertaalt naar grotere spreiding, toenemende sectorale verzuiling en (het risico) op overlap (PBT, 2018) en 

(Boon-Bart & Kievit, 2020). 

Figuur 34 Regionaal ecosysteem; vernetwerking van netwerken rondom de arbeidsmarkt Bron afbeelding: (PBT, 2018)

Het fundament voor het ecosysteem ligt in de gezamenlijke visie op werk en de onderkenning dat werk bijdraagt aan het 

welzijn van het individu en de (regionale) welvaart. Dat werk dus persoonlijke, maatschappelijk en economische waarde heeft 

(Commissie Regulering van Werk (Commissie-Borstlap), 2020). 

Om partners in dezelfde richting te laten bewegen, is het belangrijk om een stip op de horizon te zetten. Belangrijk is dat de 

overheden tijdig faciliteren, door een basis voor vernieuwen te creëren. Rondom het vraagstuk van de aansluiting van het 

onderwijs op de arbeidsmarkt is het wenselijk om geen strategie van bovenaf te kiezen, maar veel meer bottom-up door 

samen met (hogere) overheden, bedrijfsleven en kennisinstellingen een strategie te faciliteren. 

Het hoofdstuk ‘Human Capital’, zie bijlage 4, uit de Concept Strategische Agenda (2019), de landelijke Human Capital 

Agenda’s en het voorliggende onderzoek kunnen benut worden als ‘richtingaanwijzers’. Het gezamenlijk bewegen vraagt van 

de partners om duurzame inzet, gericht op kennisdeling, uitwisseling van praktijkvoorbeelden en implementatie rondom de 

doelstellingen:
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Vanuit de Concept Strategische Agenda (2019):

1. De onderwijskwaliteit te versterken/ de instroom te vergroten

•  De groei van instroom van vakgerichte opleidingen, mede door voorlichting en campagne 

•  Aantrekkelijke doorlopende leerlijnen die aansluiten op de ambities van Regio Foodvalley

2. Innoveren in de praktijk

•  Specifieke kennis en eigenschappen van Regio Foodvalley die worden door onderwijs, vertaald in bestaande of specialisti-

sche programma’s (voeding in gezondheid, circulair in bouw etc.)

3. Faciliteren van ‘Leven Lang Leren’

•  Het realiseren van een Fonds Foodvalley Vakmanschap om opleidingen voor carrièreswitch, tussen branches of sectoren te 

financieren die onderwijs en O&O-fondsen (nog) niet financieren

•  Het optimaal benutten, ontwikkelen, binden en aantrekken van talenten wordt doorleefd in het beleid en uitvoeringsprak-

tijk van opleiders en bedrijven in Regio Foodvalley

Vanuit de landelijke Human Capital Agenda’s/ MBO Raad:

•  Meer jongeren in het bèta-technisch onderwijs binnenhalen. Dit is eveneens één van de doelstellingen uit het Techniekpact31

•  Meer samenwerking realiseren tussen bedrijven en het onderwijs

•  Sneller inspelen op veranderende omstandigheden op de regionale arbeidsmarkt (MBO Raad, 2020b) 

Vanuit dit onderzoek,

•  Het creëren van betere mogelijkheden binnen het onderwijs om van opleiding te switchen

•  Het maken van afspraken over differentiatie binnen het onderwijs

•  Het creëren van bewustwording bij werkgevers dat zij naast het opleiden van mensen met het oog op eigen organisatiedoe-

len, ook een maatschappelijke taak hebben om mensen op te leiden om (op termijn) lonend of bevredigend werk te vinden 

en te behouden (employability)

•  Het creëren van ‘maatwerk voor de massa’ door bekostigde onderwijsinstellingen

•  Het stimuleren van intersectorale uitlening van personeel en het bevorderen van cross-sectorale samenwerking

•  Het creëren van zicht op de actuele arbeidsmarktstand in omliggende arbeidsmarktregio’s

 

31   Het Techniekpact is op 13 mei 2013 gesloten door onderwijsinstellingen, werkgevers, werknemers, topsectoren, studenten, Rijksoverheid 
en regionale overheden. Hierin staan afspraken om het aantal technici te vergroten en de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt 
te verbeteren.
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10. Discussienota 

Als schrijvers van dit onderzoek hebben wij het voorrecht genoten om met vele mensen te spreken over de aansluiting van het 

onderwijs op de arbeidsmarkt. Mede hierdoor was het mogelijk om tot aanbevelingen te komen. Wij leven echter in het besef 

dat wij de wijsheid niet in pacht hebben. Daarom zijn wij op zoek naar inbreng vanuit de Regio Foodvalley; wij zijn op zoek 

naar u, omdat wij met u de bakens willen gaan verzetten. 

Wij hebben een aantal belangrijke vragen voor u. Deze vragen kunnen dienen om binnen uw eigen organisatie of met anderen 

het gesprek aan te gaan. Natuurlijk ontvangen wij ook graag een reactie. U kunt ons direct mailen via hkievit@che.nl (e-mail-

adres lector Henk Kievit) en aboon@che.nl (onderzoeker Bertineke Boon-Bart).  

•  (H)erkent u de verschillende waarden van werk?

•  (H)erkent u de geschetste knelpunten met betrekking tot de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt?

•  Missen wij mogelijk wezenlijke elementen in de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt?

•  Wat vindt u van de geschetste aanbevelingen?

•  Hoe kunt en wilt u bijdragen aan het realiseren van de aanbevelingen?

•  Welke concrete verwachtingen heeft u ten aanzien van ons en andere partijen in het proces van realisatie van de aanbeve-

lingen?
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Bijlage 1: Opleidingsaanbod Regio Foodvalley mbo – ho

Mbo-opleidingen
Bron: CREBO-register https://duo.nl/open_onderwijsdata/databestanden/mbo/onderwijsdeelnemers/deelnemers-mbo3.jsp

Peildatum: 1 oktober 2019

Geraadpleegd op: 29 juni 2020 

Overzicht van actuele opleidingen inclusief het aantal ingeschreven van 2015 -2019

Aeres (V) MBO

Type Niveau Kwalificatie 
Code

Kwalificatie naam Sectorunit Sbb Totaal 
2015

Totaal 
2016

Totaal 
2017

Totaal 
2018

Totaal 
2019

BBL 1 25258 Assistent plant of 
(groene) leefomgeving

Bovensectoraal  1  2  

BBL 1 97799 Assistent plant of 
(groene) leefomgeving

Bovensectoraal  3 1   

BOLVT 1 25258 Assistent plant of 
(groene) leefomgeving

Bovensectoraal  2 1 8 8

BOLVT 1 97474 Assistent medewerker 
voedsel en leefomgeving 
(Assistent plantenteelt)

Bovensectoraal 1
    

Aeres (V) MBO

Type Niveau Kwalificatie 
Code

Kwalificatie naam Sectorunit Sbb Totaal 
2015

Totaal 
2016

Totaal 
2017

Totaal 
2018

Totaal 
2019

BBL 2 25431 Medewerker teelt voedsel, groen en 
gastvrijheid

58 62 43 30 38

BBL 2 25432 Medewerker veehouderij voedsel, groen en 
gastvrijheid

 28 35 30 42

BBL 2 25443 Medewerker bloem, 
groen en styling

voedsel, groen en 
gastvrijheid

 5 6 5 4

BBL 2 25448 Medewerker 
dierverzorging

voedsel, groen en 
gastvrijheid

 12 20 14 7

BBL 2 25451 Medewerker groen en 
cultuurtechniek

voedsel, groen en 
gastvrijheid

 16 39 15 11

BBL 2 25452 Medewerker hovenier voedsel, groen en 
gastvrijheid

 33 59 68 63

BBL 2 25460 Medewerker voeding en 
technologie

voedsel, groen en 
gastvrijheid

  41 8 9

BBL 2 25532 Medewerker agrarisch 
loonwerk

voedsel, groen en 
gastvrijheid

 1 3   

BBL 2 25555 Medewerker agrarisch 
loonwerk

voedsel, groen en 
gastvrijheid

  2 11 5

BBL 2 97120 Biologisch-dynamisch bedrijf 
(Medewerker biologisch-dy-
namisch bedrijf)

voedsel, groen en 
gastvrijheid

54     

BBL 2 97140 Groen, grond, infra 
(Medewerker gemechani-
seerd loonbedrijf)

voedsel, groen en 
gastvrijheid

41 16    

BBL 2 97330 Medewerker dierverzorging voedsel, groen en 
gastvrijheid

50 30    

BBL 2 97380 Operator 
(Voedingsoperator)

voedsel, groen en 
gastvrijheid

22 86 31   

BBL 2 97420 Bloemendetailhandel 
(Medewerker bloembinden)

voedsel, groen en 
gastvrijheid

6 1    
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BBL 2 97531 Natuur en groene ruimte 2 
(Medewerker buitenruimte)

voedsel, groen en 
gastvrijheid

71 36 1 1  

BBL 2 97660 Teelt 2/3 (Medewerker teelt) voedsel, groen en 
gastvrijheid

10 3    

BOLVT 2 25431 Medewerker teelt voedsel, groen en 
gastvrijheid

 6 28 29 14

BOLVT 2 25432 Medewerker veehouderij voedsel, groen en 
gastvrijheid

 24 34 38 27

BOLVT 2 25443 Medewerker bloem, 
groen en styling

voedsel, groen en 
gastvrijheid

 5 10 12 7

BOLVT 2 25448 Medewerker dierverzorging voedsel, groen en 
gastvrijheid

 101 183 184 84

BOLVT 2 25451 Medewerker groen en 
cultuurtechniek

voedsel, groen en 
gastvrijheid

 7 12 22 12

BOLVT 2 25452 Medewerker hovenier voedsel, groen en 
gastvrijheid

 9 10 13 14

BOLVT 2 25453 Medewerker natuur, water 
en recreatie

voedsel, groen en 
gastvrijheid

 11 13 8 5

BOLVT 2 25532 Medewerker agrarisch 
loonwerk

voedsel, groen en 
gastvrijheid

 5 2   

BOLVT 2 25555 Medewerker agrarisch 
loonwerk

voedsel, groen en 
gastvrijheid

  9 9 13

BOLVT 2 25580 Medewerker dierverzorging voedsel, groen en 
gastvrijheid

    94

BOLVT 2 97120 Biologisch-dynamisch bedrijf 
(Medewerker biologisch-
dynamisch bedrijf)

voedsel, groen en 
gastvrijheid

5 3    

BOLVT 2 97140 Groen, grond, infra 
(Medewerker gemechani-
seerd loonbedrijf)

voedsel, groen en 
gastvrijheid

26 16    

BOLVT 2 97330 Medewerker dierverzorging voedsel, groen en 
gastvrijheid

203 111  1  

BOLVT 2 97420 Bloemendetailhandel 
(Medewerker bloembinden)

voedsel, groen en 
gastvrijheid

34 9    

BOLVT 2 97531 Natuur en groene ruimte 2 
(Medewerker buitenruimte)

voedsel, groen en 
gastvrijheid

33 16    

BOLVT 2 97532 Natuur en groene ruimte 2 
(Medewerker recreatie-
bedrijf)

voedsel, groen en 
gastvrijheid

10 5    

BOLVT 2 97660 Teelt 2/3 (Medewerker teelt) voedsel, groen en 
gastvrijheid

12 6    

Aeres (V) MBO

Type Niveau Kwalificatie 
Code

Kwalificatie naam Sectorunit Sbb Totaal 
2015

Totaal 
2016

Totaal 
2017

Totaal 
2018

Totaal 
2019

BBL 3 25433 Vakbekwaam medewerker 
agrarisch loonwerk

voedsel, groen en 
gastvrijheid

 2 1 1  

BBL 3 25435 Vakbekwaam 
medewerker teelt

voedsel, groen en 
gastvrijheid

58 28    

BBL 3 25436 Vakbekwaam
medewerker veehouderij

voedsel, groen en 
gastvrijheid

 12    

BBL 3 25444 Vakbekwaam medewerker 
bloem, groen en styling

voedsel, groen en 
gastvrijheid

 4 17 23 23

BBL 3 25455 Vakbekwaam hovenier voedsel, groen en 
gastvrijheid

 15 51 85 88

BBL 3 25456 Vakbekwaam medewerker 
groen en cultuurtechniek

voedsel, groen en 
gastvrijheid

 12 28 33 28

BBL 3 25461 Vakbekwaam medewerker 
voeding en technologie

voedsel, groen en 
gastvrijheid

  18 33 13
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BBL 3 25467 Hoefsmid voedsel, groen en 
gastvrijheid

 6 14 22 20

BBL 3 25470 Vakbekwaam medewerker 
paardensport en -houderij

voedsel, groen en 
gastvrijheid

 17 22 42 34

BBL 3 25536 Vakbekwaam medewerker 
teelt

voedsel, groen en 
gastvrijheid

 67 103 95 107

BBL 3 25537 Vakbekwaam medewerker 
veehouderij

voedsel, groen en 
gastvrijheid

 13 38 67 70

BBL 3 25557 Vakbekwaam medewerker 
agrarisch loonwerk

voedsel, groen en 
gastvrijheid

  2 4 9

BBL 3 97150 Groen, grond, infra 
(Vakbekwaam medewerker 
gemechaniseerd loonbedrijf)

voedsel, groen en 
gastvrijheid

41 30 11   

BBL 3 97230 Paardensport (Instructeur 
paardensport III)

voedsel, groen en 
gastvrijheid

12 11 4   

BBL 3 97253 Natuur en groene ruimte 3 
(Vakbekwaam hovenier)

voedsel, groen en 
gastvrijheid

68 49 37 5  

BBL 3 97340 Allround operator (Allround 
voedingsoperator)

voedsel, groen en 
gastvrijheid

21 6    

BBL 3 97430 Bloemendetailhandel 
(Vakbekwaam medewerker 
bloembinden)

voedsel, groen en 
gastvrijheid

14 10 5   

BBL 3 97510 Hoefsmid voedsel, groen en 
gastvrijheid

30 22 10   

BBL 3 97551 Zorg, natuur en gezondheid 
(Werkbegeleider zorgbedrijf 
dier)

voedsel, groen en 
gastvrijheid

1     

BBL 3 97670 Teelt 2/3 (Vakbekwaam 
medewerker teelt)

voedsel, groen en 
gastvrijheid

12 6 4   

BBL 3 97702 Productiedieren (Dierver-
zorger hokdieren)

voedsel, groen en 
gastvrijheid

19 14 8   

BBL 3 97703 Productiedieren (Dierver-
zorger melkvee)

voedsel, groen en 
gastvrijheid

38 42 29   

BBL 3 97720 Recreatiedieren (Dierver-
zorger recreatiedieren)

voedsel, groen en 
gastvrijheid

54 41 15   

BBL 3 97791 Vakbekwaam verkoper 
gezelschapsdieren

voedsel, groen en 
gastvrijheid

3 2 2   

BOLVT 3 25433 Vakbekwaam medewerker 
agrarisch loonwerk

voedsel, groen en 
gastvrijheid

 2 2 3  

BOLVT 3 25444 Vakbekwaam medewerker 
bloem, groen en styling

voedsel, groen en 
gastvrijheid

 25 33 36 36

BOLVT 3 25455 Vakbekwaam hovenier voedsel, groen en 
gastvrijheid

 16 27 38 29

BOLVT 3 25456 Vakbekwaam medewerker 
groen en cultuurtechniek

voedsel, groen en 
gastvrijheid

 8 12 22 21

BOLVT 3 25457 Vakbekwaam medewerker 
natuur, water en recreatie

voedsel, groen en 
gastvrijheid

 4 7 11 6

BOLVT 3 25461 Vakbekwaam medewerker 
voeding en technologie

voedsel, groen en 
gastvrijheid

7 7 9 6 7

BOLVT 3 25467 Hoefsmid voedsel, groen en 
gastvrijheid

 7 18 21 21

BOLVT 3 25470 Vakbekwaam medewerker 
paardensport en -houderij

voedsel, groen en 
gastvrijheid

 38 69 103 102

BOLVT 3 25536 Vakbekwaam medewerker 
teelt

voedsel, groen en 
gastvrijheid

 4 29 45 45

BOLVT 3 25537 Vakbekwaam medewerker 
veehouderij

voedsel, groen en 
gastvrijheid

 41 53 88 88

BOLVT 3 25541 Vakbekwaam medewerker 
dierverzorging

voedsel, groen en 
gastvrijheid

 99 215 322 188
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BOLVT 3 25557 Vakbekwaam medewerker 
agrarisch loonwerk

voedsel, groen en 
gastvrijheid

  6 9 13

BOLVT 3 25579 Vakbekwaam medewerker 
dierverzorging

voedsel, groen en 
gastvrijheid

    98

BOLVT 3 97130 Biologisch-dynamisch bedrijf 
(Vakbekwaam medewerker 
biologisch-dynamisch bedrijf)

voedsel, groen en 
gastvrijheid

13 6 3   

BOLVT 3 97150 Groen, grond, infra 
(Vakbekwaam medewerker 
gemechaniseerd loonbedrijf)

voedsel, groen en 
gastvrijheid

27 18 6   

BOLVT 3 97230 Paardensport (Instructeur 
paardensport III)

voedsel, groen en 
gastvrijheid

4 3 1   

BOLVT 3 97251 Vakbekwaam medewerker 
natuur en leefomgeving 
(Vakbekwaam medewerker 
bos en natuurbeheer)

voedsel, groen en 
gastvrijheid

4     

BOLVT 3 97253 Natuur en groene ruimte 3 
(Vakbekwaam hovenier)

voedsel, groen en 
gastvrijheid

30 22 9   

BOLVT 3 97255 Natuur en groene ruimte 3 
(Vakbekwaam medewerker 
recreatiebedrijf)

voedsel, groen en 
gastvrijheid

10 8 4   

BOLVT 3 97340 Allround operator (Allround 
voedingsoperator)

voedsel, groen en 
gastvrijheid

4 4 1   

BOLVT 3 97430 Bloemendetailhandel 
(Vakbekwaam medewerker 
bloembinden)

voedsel, groen en 
gastvrijheid

24 22 13   

BOLVT 3 97460 Trimmer voedsel, groen en 
gastvrijheid

2 2    

BOLVT 3 97480 Natuur en vormgeving 
(Vakbekwaam medewerker 
natuur en vormgeving)

voedsel, groen en 
gastvrijheid

26 17 8   

BOLVT 3 97510 Hoefsmid voedsel, groen en 
gastvrijheid

4 3 2 1  

BOLVT 3 97670 Teelt 2/3 (Vakbekwaam 
medewerker teelt)

voedsel, groen en 
gastvrijheid

20 10 8   

BOLVT 3 97702 Productiedieren (Dierver-
zorger hokdieren)

voedsel, groen en 
gastvrijheid

5 2 1   

BOLVT 3 97703 Productiedieren (Dierver-
zorger melkvee)

voedsel, groen en 
gastvrijheid

76 45 33 1  

BOLVT 3 97720 Recreatiedieren (Dierver-
zorger recreatiedieren)

voedsel, groen en 
gastvrijheid

369 253 125 2  

BOLVT 3 97770 Proefdieren (Proefdierver-
zorger)

voedsel, groen en 
gastvrijheid

1  1   

Aeres (V) MBO

Type Niveau Kwalificatie 
Code

Kwalificatie naam Sectorunit Sbb Totaal 
2015

Totaal 
2016

Totaal 
2017

Totaal 
2018

Totaal 
2019

BBL 4 25445 Vakexpert bloem, groen en 
styling

voedsel, groen en 
gastvrijheid

   2 6

BBL 4 25454 Opzichter/uitvoerder groene 
ruimte

voedsel, groen en 
gastvrijheid

 3 13 24 27

BBL 4 25463 Vakexpert voeding en 
technologie

voedsel, groen en 
gastvrijheid

   9 10

BBL 4 25468 Bedrijfsleider paardensport 
en -houderij

voedsel, groen en 
gastvrijheid

    2

BBL 4 25534 Vakexpert teelt en groene 
technologie

voedsel, groen en 
gastvrijheid

 2 4 3 1

BBL 4 25535 Vakexpert veehouderij voedsel, groen en 
gastvrijheid

   24 19
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BBL 4 97090 Manager natuur en recreatie voedsel, groen en 
gastvrijheid

15 19 9   

BBL 4 97490 Natuur en vormgeving 
(Specialist natuur en 
vormgeving)

voedsel, groen en 
gastvrijheid

3 2 7 5  

BBL 4 97561 Zorg, natuur en gezondheid 
(Ondernemer zorgbedrijf 
dier)

voedsel, groen en 
gastvrijheid

3     

BBL 4 97562 Zorg, natuur en gezondheid 
(Ondernemer zorgbedrijf 
plant)

voedsel, groen en 
gastvrijheid

6     

BBL 4 97590 Dierenartsassistent 
paraveterinair

voedsel, groen en 
gastvrijheid

5     

BBL 4 97650 Groen, grond, infra (Manager 
gemechaniseerd loonbedrijf)

voedsel, groen en 
gastvrijheid

6 11 6   

BBL 4 97681 Teelt 4 (Manager teelt) voedsel, groen en 
gastvrijheid

3 9 3   

BBL 4 97712 Productiedieren (Dierenhou-
der hokdieren)

voedsel, groen en 
gastvrijheid

3 4 3   

BBL 4 97713 Productiedieren (Melkvee-
houder)

voedsel, groen en 
gastvrijheid

7 3 12   

BBL 4 97730 Recreatiedieren (Onderne-
mer/manager recreatiedieren)

voedsel, groen en 
gastvrijheid

31 17 5   

BBL 4 97790 Ondernemer gezelschapsdie-
ren

voedsel, groen en 
gastvrijheid

4 1 1   

BOLVT 4 25439 Vakexpert biologisch-dyna-
mische landbouw

voedsel, groen en 
gastvrijheid

 27 51 75 82

BOLVT 4 25442 Bedrijfsleider/ondernemer 
bloem, groen en styling

voedsel, groen en 
gastvrijheid

  10 18 24

BOLVT 4 25445 Vakexpert bloem, groen en 
styling

voedsel, groen en 
gastvrijheid

 4 6 16 16

BOLVT 4 25454 Opzichter/uitvoerder groene 
ruimte

voedsel, groen en 
gastvrijheid

 16 29 50 56

BOLVT 4 25459 Milieu-onderzoeker voedsel, groen en 
gastvrijheid

32 82 132 173 119

BOLVT 4 25462 Vakexpert voeding en 
kwaliteit

voedsel, groen en 
gastvrijheid

24 34 41 47 34

BOLVT 4 25463 Vakexpert voeding en 
technologie

voedsel, groen en 
gastvrijheid

  15 3 3

BOLVT 4 25464 Vakexpert voeding en 
voorlichting

voedsel, groen en 
gastvrijheid

  10 11 25

BOLVT 4 25468 Bedrijfsleider paardensport 
en -houderij

voedsel, groen en 
gastvrijheid

 78 163 240 248

BOLVT 4 25469 Instructeur paardensport en 
-houderij

voedsel, groen en 
gastvrijheid

 10 19 20 30

BOLVT 4 25533 Vakexpert agrarisch 
loonwerk

voedsel, groen en 
gastvrijheid

 5 5 5  

BOLVT 4 25534 Vakexpert teelt en groene 
technologie

voedsel, groen en 
gastvrijheid

 16 32 49 62

BOLVT 4 25535 Vakexpert veehouderij voedsel, groen en 
gastvrijheid

 36 94 140 153

BOLVT 4 25539 Bedrijfsleider dierverzorging voedsel, groen en 
gastvrijheid

 80 187 298 229

BOLVT 4 25540 Dierenartsassistent 
paraveterinair

voedsel, groen en 
gastvrijheid

 109 269 419 403

BOLVT 4 25556 Vakexpert agrarisch 
loonwerk

voedsel, groen en 
gastvrijheid

  6 9 11

BOLVT 4 25576 Bedrijfsleider dierverzorging voedsel, groen en 
gastvrijheid

    76
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BOLVT 4 25577 Dierenartsassistent 
paraveterinair

voedsel, groen en 
gastvrijheid

    151

BOLVT 4 25581 Onderzoeker leefomgeving voedsel, groen en 
gastvrijheid

    94

BOLVT 4 97090 Manager natuur en recreatie voedsel, groen en 
gastvrijheid

141 90 32 1  

BOLVT 4 97242 Paardensport (Manager 
paardensportbedrijf)

voedsel, groen en 
gastvrijheid

13 9 3   

BOLVT 4 97440 Bloemendetailhandel 
(Manager bloembinden)

voedsel, groen en 
gastvrijheid

14 9 2   

BOLVT 4 97490 Natuur en vormgeving 
(Specialist natuur en 
vormgeving)

voedsel, groen en 
gastvrijheid

49 33 9   

BOLVT 4 97520 Kwaliteitscoördinator voedsel, groen en 
gastvrijheid

 8 4   

BOLVT 4 97541 Voedingsmanagement 
(Voedingsspecialist)

voedsel, groen en 
gastvrijheid

21 9    

BOLVT 4 97590 Dierenartsassistent 
paraveterinair

voedsel, groen en 
gastvrijheid

445 356 222 93 10

BOLVT 4 97640 Biologisch-dynamisch bedrijf 
(Manager biologisch-dyna-
misch bedrijf)

voedsel, groen en 
gastvrijheid

98 67 36 15  

BOLVT 4 97650 Groen, grond, infra (Manager 
gemechaniseerd loonbedrijf)

voedsel, groen en 
gastvrijheid

26 23 12   

BOLVT 4 97681 Teelt 4 (Manager teelt) voedsel, groen en 
gastvrijheid

66 40 19   

BOLVT 4 97712 Productiedieren (Dierenhou-
der hokdieren)

voedsel, groen en 
gastvrijheid

20 14 8   

BOLVT 4 97713 Productiedieren 
(Melkveehouder)

voedsel, groen en 
gastvrijheid

130 94 50   

BOLVT 4 97730 Recreatiedieren (Onderne-
mer/manager recreatiedieren)

voedsel, groen en 
gastvrijheid

496 386 133 7  

Christelijke Onderwijs Groep

Type Niveau Kwalificatie 
code

Kwalificatie naam Sectorunit sbb Totaal 
2015

Totaal 
2016

Totaal 
2017

Totaal 
2018

Totaal 
2019

BBL 1 25250 Assistent bouwen, wonen en 
onderhoud

Bovensectoraal   2 3 3

BBL 1 25251 Assistent dienstverlening en 
zorg

Bovensectoraal  3  1 1

BBL 1 25252 Assistent horeca, voeding of 
voedingsindustrie

Bovensectoraal   1  2

BBL 1 25253 Assistent installatie- en 
constructietechniek

Bovensectoraal  4 1 2 8

BBL 1 25254 Assistent logistiek Bovensectoraal     2

BBL 1 25257 Assistent verkoop/retail Bovensectoraal  6 11 11 10

BBL 1 90440 Arbeidsmarktgekwalificeerd 
assistent

Bovensectoraal 2     

BBL 1 90660 Horeca-assistent Bovensectoraal 8     

BBL 1 91420 Zorghulp Bovensectoraal 12     

BBL 1 95482 Assistent metaal-, elektro- 
en installatietechniek 
(Assistent metaalbewerking)

Bovensectoraal 1     

BBL 1 95483 Assistent metaal-, elektro- 
en installatietechniek 
(Assistent montage)

Bovensectoraal 2     
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BOLVT 1 23110 Entree Bovensectoraal    17 27

BOLVT 1 25251 Assistent dienstverlening en 
zorg

Bovensectoraal  20 12 15 14

BOLVT 1 25252 Assistent horeca, voeding of 
voedingsindustrie

Bovensectoraal     1

BOLVT 1 25253 Assistent installatie- en 
constructietechniek

Bovensectoraal  7 16 13 14

BOLVT 1 25254 Assistent logistiek Bovensectoraal     6

BOLVT 1 25257 Assistent verkoop/retail Bovensectoraal  21 20 20 14

BOLVT 1 90440 Arbeidsmarktgekwalificeerd 
assistent

Bovensectoraal 57 8   

Christelijke Onderwijs Groep

Type Niveau Kwalificatie 
code

Kwalificatie naam Sectorunit sbb Totaal 
2015

Totaal 
2016

Totaal 
2017

Totaal 
2018

Totaal 
2019

BBL 2 25008 Montagemedewerker 
industrieel produceren met 
hout

techniek en 
gebouwde omgeving

 7 13 15 7

BBL 2 25016 Machinaal houtbewerker techniek en 
gebouwde omgeving

 3 4 1  

BBL 2 25018 Meubelmaker/(scheeps)
interieurbouwer

techniek en 
gebouwde omgeving

 3 11 20 15

BBL 2 25103 Metselaar techniek en 
gebouwde omgeving

  3 7 10

BBL 2 25128 Timmerman techniek en 
gebouwde omgeving

 17 44 43 53

BBL 2 25167 Verkoper Sectorunit handel  8 18 22 26

BBL 2 25168 Gastheer/-vrouw voedsel, groen en 
gastvrijheid

  1 3 4

BBL 2 25180 Kok voedsel, groen en 
gastvrijheid

 1 4 1 3

BBL 2 25242 Autotechnicus mobiliteit, transport, 
logistiek, maritiem

 2 19 20 22

BBL 2 25243 Bedrijfsautotechnicus mobiliteit, transport, 
logistiek, maritiem

  6 8 9

BBL 2 25291 Constructiewerker techniek en 
gebouwde omgeving

 17 33 25 27

BBL 2 25302 Verspaner techniek en 
gebouwde omgeving

 1 2 2 2

BBL 2 25333 Monteur elektrotechnische 
installaties

techniek en 
gebouwde omgeving

 5 13 17 19

BBL 2 25342 Monteur mechatronica techniek en 
gebouwde omgeving

 7 12 12 14

BBL 2 25350 Monteur werktuigkundige 
installaties

techniek en 
gebouwde omgeving

  5 9 15

BBL 2 25371 Logistiek medewerker mobiliteit, transport, 
logistiek, maritiem

 11 21 21 20

BBL 2 25407 Beveiliger zakelijke dienstverle-
ning en veiligheid

  21 41 47

BBL 2 25498 Helpende Zorg en Welzijn zorg, welzijn en 
sport

 19 26 38 52

BBL 2 25583 Montagemedewerker 
houttechniek

techniek en 
gebouwde omgeving

    4

BBL 2 90252 Logistiek medewerker 
(Logistiek medewerker)

mobiliteit, transport, 
logistiek, maritiem

7 6   1
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BBL 2 90472 Administratief medewerker 
(Secretarieel medewerker)

zakelijke dienstverle-
ning en veiligheid

1     

BBL 2 90760 Kok voedsel, groen en 
gastvrijheid

10 8 1   

BBL 2 91080 Machinebouw Mechatronica 
(Monteur mechatronica)

techniek en 
gebouwde omgeving

18 8    

BBL 2 92640 Helpende Zorg & Welzijn zorg, welzijn en 
sport

27 21 2 1  

BBL 2 93410 Autotechniek (Autotechni-
cus)

mobiliteit, transport, 
logistiek, maritiem

7 9 1   

BBL 2 93440 Bedrijfsautotechniek 
(Bedrijfsautotechnicus)

mobiliteit, transport, 
logistiek, maritiem

3 4 1   

BBL 2 93751 Verkoper (Verkoper 
detailhandel)

handel 23 13 2   

BBL 2 93901 Metselaar (Metselaar 
inclusief casco lijmwerk)

techniek en 
gebouwde omgeving

 1    

BBL 2 93902 Metselaar (Metselaar 
inclusief lichte scheidings-
wanden)

techniek en 
gebouwde omgeving

1     

BBL 2 94140 Medewerker bediening/
café-bar (Gastheer/-vrouw)

voedsel, groen en 
gastvrijheid

8 10    

BBL 2 94271 Installeren (Monteur 
elektrotechnische 
installaties)

techniek en 
gebouwde omgeving

25 19 3 1  

BBL 2 94340 Fijnmechanische Techniek 
(Verspaner)

techniek en 
gebouwde omgeving

9 5    

BBL 2 94570 Meubelmaker/(scheeps)
interieurbouwer

techniek en 
gebouwde omgeving

30 17 3   

BBL 2 94610 Montagemedewerker 
timmerindustrie

techniek en 
gebouwde omgeving

13 3 1   

BBL 2 94920 Timmerman techniek en 
gebouwde omgeving

33 14 1   

BBL 2 95000 Machinaal houtbewerker techniek en 
gebouwde omgeving

3     

BBL 2 95761 Constructiewerker techniek en 
gebouwde omgeving

43 27 4   

BOLVT 2 23189 Dienstverlening zorg, welzijn en 
sport

  32   

BOLVT 2 25008 Montagemedewerker 
industrieel produceren met 
hout

techniek en 
gebouwde omgeving

   3 1

BOLVT 2 25018 Meubelmaker/(scheeps)
interieurbouwer

techniek en 
gebouwde omgeving

 2 9 8 9

BOLVT 2 25024 Servicemedewerker 
gebouwen

techniek en 
gebouwde omgeving

 11 19 12 15

BOLVT 2 25103 Metselaar techniek en 
gebouwde omgeving

 2 1 1 1

BOLVT 2 25128 Timmerman techniek en 
gebouwde omgeving

 6 8 10 9

BOLVT 2 25149 Medewerker (financiële) 
administratie

zakelijke dienstverle-
ning en veiligheid

 15 24 38 32

BOLVT 2 25150 Medewerker secretariaat en 
receptie

zakelijke dienstverle-
ning en veiligheid

 16 23 24 16

BOLVT 2 25167 Verkoper handel  53 93 68 50

BOLVT 2 25168 Gastheer/-vrouw Sectorunit voedsel, 
groen en gastvrijheid

 1  1  

BOLVT 2 25180 Kok voedsel, groen en 
gastvrijheid

 4 3 5 1
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BOLVT 2 25192 Medewerker ICT creatieve industrie 
en ICT

 31 60 70 68

BOLVT 2 25196 Medewerker fotografie creatieve industrie 
en ICT

 26 48 55 61

BOLVT 2 25242 Autotechnicus mobiliteit, transport, 
logistiek, maritiem

 16 34 39 30

BOLVT 2 25243 Bedrijfsautotechnicus mobiliteit, transport, 
logistiek, maritiem

 2 4 2  

BOLVT 2 25333 Monteur elektrotechnische 
installaties

techniek en 
gebouwde omgeving

 16 24 13 9

BOLVT 2 25342 Monteur mechatronica techniek en 
gebouwde omgeving

  2   

BOLVT 2 25371 Logistiek medewerker mobiliteit, transport, 
logistiek, maritiem

 12 10 9 10

BOLVT 2 25407 Beveiliger zakelijke dienstverle-
ning en veiligheid

 80 131 134 123

BOLVT 2 25416 Aankomend medewerker 
grondoptreden

zakelijke dienstverle-
ning en veiligheid

 60 99 88 26

BOLVT 2 25498 Helpende Zorg en Welzijn Sectorunit zorg, 
welzijn en sport

 115 147 188 179

BOLVT 2 25499 Medewerker facilitaire 
dienstverlening

Sectorunit zorg, 
welzijn en sport

  7 10 18

BOLVT 2 25500 Medewerker sport en 
recreatie

Sectorunit zorg, 
welzijn en sport

 6 5 13 16

BOLVT 2 25599 Aankomend medewerker 
grondoptreden

zakelijke dienstverle-
ning en veiligheid

    40

BOLVT 2 90053 AV-productie (Medewerker 
Fotografie)

Sectorunit creatieve 
industrie en ICT

54 28 2   

BOLVT 2 90252 Logistiek medewerker 
(Logistiek medewerker)

mobiliteit, transport, 
logistiek, maritiem

22 10    

BOLVT 2 90255 Logistiek medewerker 
(Logistiek medewerker)

mobiliteit, transport, 
logistiek, maritiem

2 1    

BOLVT 2 90471 Administratief medewerker 
(Bedrijfsadministratief 
medewerker)

zakelijke dienstverle-
ning en veiligheid

28 9 1 1  

BOLVT 2 90472 Administratief medewerker 
(Secretarieel medewerker)

zakelijke dienstverle-
ning en veiligheid

15 1    

BOLVT 2 90760 Kok voedsel, groen en 
gastvrijheid

20 4 1   

BOLVT 2 92180 Onderhoud- en verbouwbe-
drijf (Servicemedewerker 
gebouwen)

techniek en 
gebouwde omgeving

22 10    

BOLVT 2 92640 Helpende Zorg & Welzijn zorg, welzijn en 
sport

190 84 24 1  

BOLVT 2 93410 Autotechniek (Autotechni-
cus)

mobiliteit, transport, 
logistiek, maritiem

42 23 8 2  

BOLVT 2 93440 Bedrijfsautotechniek 
(Bedrijfsautotechnicus)

mobiliteit, transport, 
logistiek, maritiem

2 1    

BOLVT 2 93751 Verkoper (Verkoper 
detailhandel)

handel 100 34 5   

BOLVT 2 93901 Metselaar (Metselaar 
inclusief casco lijmwerk)

techniek en 
gebouwde omgeving

2     

BOLVT 2 94110 Leisure & hospitality 
(Leisure & hospitality 
assistant)

zorg, welzijn en 
sport

3     

BOLVT 2 94140 Medewerker bediening/
café-bar (Gastheer/-vrouw)

voedsel, groen en 
gastvrijheid

12     



79

BOLVT 2 94271 Installeren (Monteur 
elektrotechnische 
installaties)

techniek en 
gebouwde omgeving

18 8 2   

BOLVT 2 94570 Meubelmaker/(scheeps)
interieurbouwer

techniek en 
gebouwde omgeving

21 17 5 1  

BOLVT 2 94610 Montagemedewerker 
timmerindustrie

techniek en 
gebouwde omgeving

1     

BOLVT 2 94850 Particuliere beveiliging 
(Beveiliger)

zakelijke dienstverle-
ning en veiligheid

156 67 1   

BOLVT 2 94920 Timmerman techniek en 
gebouwde omgeving

13 6 1   

BOLVT 2 95060 ICT-medewerker (Medewer-
ker ICT)

creatieve industrie 
en ICT

63 29    

BOLVT 2 95081 Veiligheid en vakmanschap 
(Aankomend medewerker 
grondoptreden)

zakelijke dienstverle-
ning en veiligheid

101 48    

BOLVT 2 95712 medewerker Podium- en 
evenemententechniek

creatieve industrie 
en ICT

3 2    

BOLVT 2 95761 Constructiewerker techniek en 
gebouwde omgeving

2  1   

Christelijke Onderwijs Groep

Type Niveau Kwalificatie 
code

Kwalificatie naam Sectorunit sbb Totaal 
2015

Totaal 
2016

Totaal 
2017

Totaal 
2018

Totaal 
2019

BBL 3 25007 Allround montagemedewer-
ker industrieel produceren 
met hout

techniek en 
gebouwde omgeving

 4 13 24 17

BBL 3 25015 Allround machinaal 
houtbewerker

techniek en 
gebouwde omgeving

 1 3 4 7

BBL 3 25017 Allround meubelmaker/
(scheeps)interieurbouwer

techniek en 
gebouwde omgeving

 7 32 44 52

BBL 3 25102 Allround Metselaar techniek en 
gebouwde omgeving

  1 2  

BBL 3 25118 Allround timmerman techniek en 
gebouwde omgeving

 9 36 45 52

BBL 3 25152 Secretaresse zakelijke dienstverle-
ning en veiligheid

  4 10 8

BBL 3 25155 Verkoopspecialist Sectorunit handel  14 17 26 24

BBL 3 25244 Eerste Autotechnicus mobiliteit, transport, 
logistiek, maritiem

 8 27 35 48

BBL 3 25245 Eerste Bedrijfsautotechni-
cus

mobiliteit, transport, 
logistiek, maritiem

  4 6 5

BBL 3 25286 Allround constructiewerker techniek en 
gebouwde omgeving

 5 12 21 23

BBL 3 25298 Allround verspaner techniek en 
gebouwde omgeving

 2 4 4 4

BBL 3 25331 Eerste monteur elektrotech-
nische industriële 
installaties en systemen

techniek en 
gebouwde omgeving

 13 31 35 26

BBL 3 25332 Eerste monteur elektrotech-
nische installaties woning 
en utiliteit

techniek en 
gebouwde omgeving

    24

BBL 3 25340 Eerste monteur 
mechatronica

techniek en 
gebouwde omgeving

 3 7 20 18

BBL 3 25372 Logistiek teamleider mobiliteit, transport, 
logistiek, maritiem

 1 4 7 18

BBL 3 25475 Begeleider gehandicapten-
zorg

zorg, welzijn en 
sport

 10 19 46 49
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BBL 3 25476 Begeleider specifieke 
doelgroepen

zorg, welzijn en 
sport

 2 5 7 14

BBL 3 25491 Verzorgende IG zorg, welzijn en 
sport

  112 328 474

BBL 3 25573 Office assistant zakelijke dienstverle-
ning en veiligheid

    5

BBL 3 25585 Allround Montagemedewer-
ker houttechniek

techniek en 
gebouwde omgeving

    9

BBL 3 90201 Logistiek teamleider 
(Logistiek teamleider)

mobiliteit, transport, 
logistiek, maritiem

5 8 5 2  

BBL 3 90202 Logistiek teamleider 
(Logistiek teamleider)

mobiliteit, transport, 
logistiek, maritiem

5 1    

BBL 3 90383 Verkoopspecialist 
(Verkoopspecialist 
detailhandel)

handel 28 8 1   

BBL 3 91091 Machinebouw Mechatronica 
(Machinebouwer)

techniek en 
gebouwde omgeving

5 8 7 3 1

BBL 3 92650 Maatschappelijke Zorg 
(Medewerker maatschappe-
lijke zorg)

zorg, welzijn en 
sport

65 19 15   

BBL 3 93420 Autotechniek (Eerste 
autotechnicus)

mobiliteit, transport, 
logistiek, maritiem

57 44 35 12 1

BBL 3 93450 Bedrijfsautotechniek 
(Eerste bedrijfsautotechni-
cus)

mobiliteit, transport, 
logistiek, maritiem

15 15 12 7 3

BBL 3 94153 Medewerker bediening/
café-bar (Zelfstandig 
werkend gastheer/-vrouw)

voedsel, groen en 
gastvrijheid

3 1    

BBL 3 94281 Installeren (Eerste monteur 
elektrotechnische 
installaties)

techniek en 
gebouwde omgeving

11     

BBL 3 94312 Metaalbewerken (Construc-
tiewerker)

techniek en 
gebouwde omgeving

9 15 9 5  

BBL 3 94314 Metaalbewerken (Allround 
plaatwerker)

techniek en 
gebouwde omgeving

1 2    

BBL 3 94351 Fijnmechanische Techniek 
(Allround verspaner)

techniek en 
gebouwde omgeving

2 1 2 1  

BBL 3 94621 Montagemedewerker 
timmerindustrie (Allround 
montagemedewerker 
gevelelementen)

techniek en 
gebouwde omgeving

4 5 2   

BBL 3 94622 Montagemedewerker 
timmerindustrie (Allround 
houtskeletbouwer)

techniek en 
gebouwde omgeving

2 3 3   

BBL 3 94931 Timmerman (Allround 
timmerman bouw- en 
werkplaats)

techniek en 
gebouwde omgeving

1 1 1 1 1

BBL 3 94932 Timmerman (Allround 
timmerman nieuwbouw)

techniek en 
gebouwde omgeving

21 9    

BBL 3 95380 Secretariele beroepen 
(Secretaresse)

zakelijke dienstverle-
ning en veiligheid

8 2 1   

BBL 3 95420 Kok (Zelfstandig werkend 
kok)

voedsel, groen en 
gastvrijheid

3 1    

BBL 3 95530 Verzorgende-IG zorg, welzijn en 
sport

190 200 111 23 3

BBL 3 95570 Machinaal houtbewerker 
(Allround machinaal hout)

techniek en 
gebouwde omgeving

1 5 3 1  
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BBL 3 95580 Meubelmaker/(scheeps)
interieurbouwer (Allround 
meubelmaker/(scheeps)
interieurbouwer)

techniek en 
gebouwde omgeving

16 17 10 1  

BOLVT 3 22171 Sport en bewegen zorg, welzijn en 
sport

90 32 5 2  

BOLVT 3 23163 Sport en Bewegen zorg, welzijn en 
sport

 42 60 46 21

BOLVT 3 25007 Allround montagemedewer-
ker industrieel produceren 
met hout

techniek en 
gebouwde omgeving

 1    

BOLVT 3 25017 Allround meubelmaker/
(scheeps)interieurbouwer

techniek en 
gebouwde omgeving

 9 22 30 31

BOLVT 3 25023 Allround vakkracht 
onderhoud- en klussenbe-
drijf

techniek en 
gebouwde omgeving

 10 12 20 19

BOLVT 3 25118 Allround timmerman techniek en 
gebouwde omgeving

 3 1 6 3

BOLVT 3 25134 Commercieel medewerker handel  25 34 34 28

BOLVT 3 25139 Financieel administratief 
medewerker

zakelijke dienstverle-
ning en veiligheid

 26 45 44 31

BOLVT 3 25152 Secretaresse zakelijke dienstverle-
ning en veiligheid

  11 12 6

BOLVT 3 25155 Verkoopspecialist handel  41 55 44 25

BOLVT 3 25171 Zelfstandig werkend 
gastheer/-vrouw

voedsel, groen en 
gastvrijheid

 1 2 1 1

BOLVT 3 25182 Zelfstandig werkend kok voedsel, groen en 
gastvrijheid

 8 13 12 7

BOLVT 3 25191 Medewerker beheer ICT creatieve industrie 
en ICT

 50 84 90 75

BOLVT 3 25197 Allround DTP-er creatieve industrie 
en ICT

 15 28 43 42

BOLVT 3 25203 Podium- en evenementen-
technicus

creatieve industrie 
en ICT

 20 23 23 8

BOLVT 3 25244 Eerste Autotechnicus mobiliteit, transport, 
logistiek, maritiem

 11 17 19 14

BOLVT 3 25331 Eerste monteur elektrotech-
nische industriële 
installaties en systemen

techniek en 
gebouwde omgeving

  2 6 5

BOLVT 3 25332 Eerste monteur elektrotech-
nische installaties woning 
en utiliteit

techniek en 
gebouwde omgeving

    5

BOLVT 3 25353 Zelfstandig medewerker 
leisure & hospitality

voedsel, groen en 
gastvrijheid

 4 4 6 3

BOLVT 3 25354 Zelfstandig medewerker 
travel & hospitality

voedsel, groen en 
gastvrijheid

 19 24 25 23

BOLVT 3 25372 Logistiek teamleider mobiliteit, transport, 
logistiek, maritiem

  11 7 3

BOLVT 3 25404 Schoonheidsspecialist zorg, welzijn en 
sport

 17 24 26 22

BOLVT 3 25408 Coördinator beveiliging zakelijke dienstverle-
ning en veiligheid

  1 12 20

BOLVT 3 25409 Handhaver toezicht en 
veiligheid

zakelijke dienstverle-
ning en veiligheid

 54 106 133 137

BOLVT 3 25415 Sport- en bewegingsleider zorg, welzijn en 
sport

   9 10

BOLVT 3 25418 Aankomend onderofficier 
grondoptreden

zakelijke dienstverle-
ning en veiligheid

 16 34 62 40
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BOLVT 3 25475 Begeleider gehandicapten-
zorg

zorg, welzijn en 
sport

 3 19 20 30

BOLVT 3 25476 Begeleider specifieke 
doelgroepen

zorg, welzijn en 
sport

 23 16 27 38

BOLVT 3 25486 Pedagogisch medewerker 
kinderopvang

zorg, welzijn en 
sport

 61 96 133 86

BOLVT 3 25491 Verzorgende IG zorg, welzijn en 
sport

 83 112 142 107

BOLVT 3 25573 Office assistant zakelijke dienstverle-
ning en veiligheid

    8

BOLVT 3 25600 Aankomend onderofficier 
grondoptreden

zakelijke dienstverle-
ning en veiligheid

    26

BOLVT 3 25603 Pedagogisch medewerker 
kinderopvang

zorg, welzijn en 
sport

    37

BOLVT 3 90063 AV-productie (Allround 
medewerker AV-productie)

creatieve industrie 
en ICT

  1   

BOLVT 3 90111 Commercieel medewerker 
(Commercieel medewerker 
binnendienst)

handel 33 3    

BOLVT 3 90112 Commercieel medewerker 
(Commercieel medewerker 
binnendienst)

handel 44 18 1   

BOLVT 3 90201 Logistiek teamleider 
(Logistiek teamleider)

mobiliteit, transport, 
logistiek, maritiem

11 3 1   

BOLVT 3 90383 Verkoopspecialist 
(Verkoopspecialist 
detailhandel)

handel 101 31 4   

BOLVT 3 90550 Particuliere beveiliging 
(Coördinator beveiliging)

zakelijke dienstverle-
ning en veiligheid

26 34 41 9  

BOLVT 3 90621 Frontofficemedewerker 
(Informatiemedewerker)

voedsel, groen en 
gastvrijheid

3 3    

BOLVT 3 90622 Frontofficemedewerker 
(Receptionist)

voedsel, groen en 
gastvrijheid

46 20 14   

BOLVT 3 91091 Machinebouw Mechatronica 
(Machinebouwer)

techniek en 
gebouwde omgeving

 1  1  

BOLVT 3 92620 Pedagogisch Werk 
(Pedagogisch medewerker 3 
kinderopvang)

zorg, welzijn en 
sport

133 58 33 6 1

BOLVT 3 92650 Maatschappelijke Zorg 
(Medewerker maatschappe-
lijke zorg)

zorg, welzijn en 
sport

72 42 23 1  

BOLVT 3 93200 Financiële beroepen 
(Financieel administratief 
medewerker)

zakelijke dienstverle-
ning en veiligheid

40 26 9 1  

BOLVT 3 93420 Autotechniek (Eerste 
autotechnicus)

mobiliteit, transport, 
logistiek, maritiem

50 26 13 7  

BOLVT 3 94090 Reizen (Verkoper reizen) voedsel, groen en 
gastvrijheid

20 7 3   

BOLVT 3 94120 Leisure & hospitality 
(Leisure & hospitality host)

voedsel, groen en 
gastvrijheid

24 18 5   

BOLVT 3 94153 Medewerker bediening/
café-bar (Zelfstandig 
werkend gastheer/-vrouw)

voedsel, groen en 
gastvrijheid

4 5    

BOLVT 3 94810 Toezicht en veiligheid 
(Handhaver toezicht en 
veiligheid)

zakelijke dienstverle-
ning en veiligheid

106 61 13   

BOLVT 3 95070 ICT-medewerker (Medewer-
ker beheer ICT)

creatieve industrie 
en ICT

84 45 22 1  

BOLVT 3 95091 Veiligheid en vakmanschap 
(Aankomend onderofficier 
grondoptreden)

zakelijke dienstverle-
ning en veiligheid

58 38 20   
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BOLVT 3 95272 Onderhoud- en verbouwbe-
drijf (Allround ondernemer 
klussenbedrijf)

techniek en 
gebouwde omgeving

26 14 9   

BOLVT 3 95280 Sport en bewegen (Sport- 
en bewegingsleider)

zorg, welzijn en 
sport

30 32 20 11 1

BOLVT 3 95380 Secretariele beroepen 
(Secretaresse)

zakelijke dienstverle-
ning en veiligheid

26 20 4   

BOLVT 3 95420 Kok (Zelfstandig werkend 
kok)

voedsel, groen en 
gastvrijheid

11 7 1   

BOLVT 3 95530 Verzorgende-IG zorg, welzijn en 
sport

173 98 50 13 4

BOLVT 3 95580 Meubelmaker/(scheeps)
interieurbouwer (Allround 
meubelmaker/(scheeps)
interieurbouwer)

techniek en 
gebouwde omgeving

8 4 1 1  

BOLVT 3 95705 Allround DTP-er creatieve industrie 
en ICT

52 37 27 6  

BOLVT 3 95713 Podium- en evenementen-
technicus

creatieve industrie 
en ICT

40 21 8 1  

BOLVT 3 95746 Schoonheidsspecialist zorg, welzijn en 
sport

68 40 4   

Christelijke Onderwijs Groep

Type Niveau Kwalificatie 
code

Kwalificatie naam Sectorunit sbb Totaal 
2015

Totaal 
2016

Totaal 
2017

Totaal 
2018

Totaal 
2019

BBL 4 25009 Werkvoorbereider 
industrieel produceren met 
hout

techniek en 
gebouwde omgeving

   3 3

BBL 4 25020 Werkvoorbereider 
meubelindustrie/(scheeps)
interieurbouw

techniek en 
gebouwde omgeving

   5 12

BBL 4 25119 Uitvoerder bouw/infra techniek en 
gebouwde omgeving

 18 31 29 34

BBL 4 25132 (Junior) accountmanager handel    11 20

BBL 4 25151 Managementassistent/
directiesecretaresse

zakelijke dienstverle-
ning en veiligheid

 8 15 29 16

BBL 4 25162 Manager retail handel  9 14 18 18

BBL 4 25166 Ondernemer retail handel   1   

BBL 4 25248 Technisch Specialist 
Bedrijfsauto’s

mobiliteit, transport, 
logistiek, maritiem

    2

BBL 4 25249 Technisch Specialist 
Personenauto’s

mobiliteit, transport, 
logistiek, maritiem

 2 9 13 30

BBL 4 25263 Technicus elektrotechnische 
installaties woning en 
utiliteit

techniek en 
gebouwde omgeving

 2  4 9

BBL 4 25477 Persoonlijk begeleider 
gehandicaptenzorg

zorg, welzijn en 
sport

 20 77 114 135

BBL 4 25478 Persoonlijk begeleider 
specifieke doelgroepen

zorg, welzijn en 
sport

 4 9 20 19

BBL 4 25480 Mbo-Verpleegkundige zorg, welzijn en 
sport

  42 123 193

BBL 4 25574 Management assistant zakelijke dienstverle-
ning en veiligheid

    5

BBL 4 25587 Werkvoorbereider 
houttechniek

techniek en 
gebouwde omgeving

    3

BBL 4 90216 Logistiek supervisor 
(Logistiek supervisor KC 
Handel)

mobiliteit, transport, 
logistiek, maritiem

4 4 2   

BBL 4 90290 Ondernemer detailhandel handel 5 4 3   
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BBL 4 92632 Gespecialiseerd Pedago-
gisch medewerker 4  
kinderopvang

zorg, welzijn en 
sport

1 1    

BBL 4 92661 Maatschappelijke Zorg 
(Persoonlijk begeleider 
gehandicaptenzorg)

zorg, welzijn en 
sport

81 61 23 3  

BBL 4 92662 Maatschappelijke Zorg 
(Persoonlijk begeleider 
specifieke doelgroepen)

zorg, welzijn en 
sport

8 21 19 1 2

BBL 4 93430 Autotechniek (Technisch 
specialist personenauto’s)

mobiliteit, transport, 
logistiek, maritiem

10 25 31 18 1

BBL 4 93460 Bedrijfsautotechniek 
(Technisch specialist 
bedrijfsauto’s)

mobiliteit, transport, 
logistiek, maritiem

4 6 5 1  

BBL 4 93492 Manager handel 
(Filiaalmanager)

handel 15 18 10 4 2

BBL 4 93510 MBO-Verpleegkundige zorg, welzijn en 
sport

11     

BBL 4 93873 Kaderfunctionaris bouw, 
infra en gespecialiseerde 
aannemerij (Kaderfunctio-
naris uitvoering bouw en 
infra)

techniek en 
gebouwde omgeving

15 14 4   

BBL 4 94291 Installeren (Leidinggevend 
monteur elektrotechnische 
installaties)

Bovensectoraal 4 9 12 9 5

BBL 4 95311 Applicatie- en mediaontwik-
keling (Applicatieontwikke-
laar)

creatieve industrie 
en ICT

1     

BBL 4 95321 ICT- en mediabeheer 
(ICT-beheerder)

creatieve industrie 
en ICT

3     

BBL 4 95391 Secretariele beroepen 
(Directiesecretaresse/
managementassistent)

zakelijke dienstverle-
ning en veiligheid

14 19 10  1

BBL 4 95520 Mbo-Verpleegkundige zorg, welzijn en 
sport

102 145 119 49 3

BOLVT 4 22161 Juridisch medewerker zakelijke dienstverle-
ning en veiligheid

53 1    

BOLVT 4 22166 Medewerker marketing en 
communicatie

zakelijke dienstverle-
ning en veiligheid

47     

BOLVT 4 22171 Sport en bewegen zorg, welzijn en 
sport

89 66 32 20 1

BOLVT 4 22195 Maatschappelijke Zorg zorg, welzijn en 
sport

32 1    

BOLVT 4 22197 Pedagogisch Werk zorg, welzijn en 
sport

49     

BOLVT 4 23163 Sport en Bewegen zorg, welzijn en 
sport

 63 115 120 135

BOLVT 4 25104 Middenkaderfunctionaris 
Bouw

techniek en 
gebouwde omgeving

 14 29 42 65

BOLVT 4 25132 (Junior) accountmanager Sectorunit handel  36 59 81 101

BOLVT 4 25138 Bedrijfsadministrateur zakelijke dienstverle-
ning en veiligheid

 32 48 101 98

BOLVT 4 25140 Junior assistent-accountant zakelijke dienstverle-
ning en veiligheid

 19 32 20 30

BOLVT 4 25145 Juridisch-administratief 
dienstverlener

zakelijke dienstverle-
ning en veiligheid

 55 73 129 149

BOLVT 4 25146 Medewerker human 
resource management 
(HRM)

zakelijke dienstverle-
ning en veiligheid

 2 8 8 7



85

BOLVT 4 25147 Medewerker evenementen-
organisatie

zakelijke dienstverle-
ning en veiligheid

 7 11 13 17

BOLVT 4 25148 Medewerker marketing en 
communicatie

zakelijke dienstverle-
ning en veiligheid

 35 66 104 127

BOLVT 4 25151 Managementassistent/
directiesecretaresse

zakelijke dienstverle-
ning en veiligheid

 15 25 28 13

BOLVT 4 25160 Leidinggevende team/
afdeling/project

Bovensectoraal    18 29

BOLVT 4 25162 Manager retail handel  8 27 48 52

BOLVT 4 25166 Ondernemer retail handel  19 19 21 16

BOLVT 4 25181 Leidinggevende keuken voedsel, groen en 
gastvrijheid

 4 5 10 13

BOLVT 4 25184 Manager/ondernemer 
horeca

voedsel, groen en 
gastvrijheid

 3 8 16 17

BOLVT 4 25187 Applicatie- en mediaontwik-
kelaar

creatieve industrie 
en ICT

 39 82 112 134

BOLVT 4 25188 Gamedeveloper creatieve industrie 
en ICT

 22 31 39 33

BOLVT 4 25189 ICT-beheerder creatieve industrie 
en ICT

 61 107 145 163

BOLVT 4 25194 AV-specialist creatieve industrie 
en ICT

 33 46 60 75

BOLVT 4 25195 Fotograaf creatieve industrie 
en ICT

 46 77 111 130

BOLVT 4 25199 Mediamanager creatieve industrie 
en ICT

 9 15 18 3

BOLVT 4 25201 Mediavormgever creatieve industrie 
en ICT

 69 125 155 182

BOLVT 4 25204 Podium- en evenementen-
technicus Geluid

creatieve industrie 
en ICT

  1 12 16

BOLVT 4 25205 Podium- en evenementen-
technicus Licht

creatieve industrie 
en ICT

  7 10 15

BOLVT 4 25249 Technisch Specialist 
Personenauto’s

mobiliteit, transport, 
logistiek, maritiem

 11 16 24 25

BOLVT 4 25297 Technicus engineering techniek en 
gebouwde omgeving

 71 101 141 165

BOLVT 4 25351 Leidinggevende leisure & 
hospitality

voedsel, groen en 
gastvrijheid

 2 4 6 10

BOLVT 4 25352 Leidinggevende travel & 
hospitality

voedsel, groen en 
gastvrijheid

 12 24 42 55

BOLVT 4 25379 Manager Transport en 
Logistiek

mobiliteit, transport, 
logistiek, maritiem

 10 13 19 12

BOLVT 4 25403 Allround Schoonheidsspeci-
alist

zorg, welzijn en 
sport

 19 23 32 32

BOLVT 4 25411 Coördinator buurt, 
onderwijs en sport

zorg, welzijn en 
sport

   11 32

BOLVT 4 25412 Coördinator sport- en 
bewegingsagogie

zorg, welzijn en 
sport

   15 14

BOLVT 4 25413 Coördinator sport, bewegen 
en gezondheid

zorg, welzijn en 
sport

   12 34

BOLVT 4 25477 Persoonlijk begeleider 
gehandicaptenzorg

zorg, welzijn en 
sport

 8 15 24 19

BOLVT 4 25478 Persoonlijk begeleider 
specifieke doelgroepen

zorg, welzijn en 
sport

 33 59 67 86

BOLVT 4 25479 Thuisbegeleider zorg, welzijn en 
sport

 3 1   

BOLVT 4 25480 Mbo-Verpleegkundige zorg, welzijn en 
sport

 40 79 100 102
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BOLVT 4 25484 Gespecialiseerd pedago-
gisch medewerker

zorg, welzijn en 
sport

 44 85 146 168

BOLVT 4 25485 Onderwijsassistent zorg, welzijn en 
sport

 43 79 122 163

BOLVT 4 25574 Management assistant zakelijke dienstverle-
ning en veiligheid

    7

BOLVT 4 90020 Applicatieontwikkelaar creatieve industrie 
en ICT

1     

BOLVT 4 90082 AV-productie (Cameraman) creatieve industrie 
en ICT

1     

BOLVT 4 90083 AV-productie (Fotograaf) creatieve industrie 
en ICT

82 55 32 10  

BOLVT 4 90089 AV-productie (Video-editor) creatieve industrie 
en ICT

3 1    

BOLVT 4 90216 Logistiek supervisor 
(Logistiek supervisor KC 
Handel)

mobiliteit, transport, 
logistiek, maritiem

14 7 4 1  

BOLVT 4 90217 Logistiek supervisor 
(Logistiek supervisor VTL)

mobiliteit, transport, 
logistiek, maritiem

2 2    

BOLVT 4 90290 Ondernemer detailhandel handel 36 31 6 1 1

BOLVT 4 90303 Ondernemer horeca/
bakkerij (Manager/
ondernemer horeca)

voedsel, groen en 
gastvrijheid

9 5 1   

BOLVT 4 90413 Mediavormgever (Grafische 
vormgeving)

Sectorunit creatieve 
industrie en ICT

150 106 93 65 12

BOLVT 4 90414 Mediavormgever (Interac-
tieve vormgeving)

creatieve industrie 
en ICT

15 10 3   

BOLVT 4 90532 Medewerker marketing en 
communicatie (Marketing 
medewerker)

zakelijke dienstverle-
ning en veiligheid

55 72 43 5 1

BOLVT 4 91401 Sport en bewegen 
(Sport- en bewegingscoördi-
nator / Bewegingsagoog)

zorg, welzijn en 
sport

1     

BOLVT 4 92410 Elektrotechnische 
industriële producten en 
systemen (Technicus)

techniek en 
gebouwde omgeving

45 16 1   

BOLVT 4 92630 Pedagogisch werk zorg, welzijn en 
sport

1     

BOLVT 4 92631 Pedagogisch Werk 
(Pedagogisch medewerker 4 
jeugdzorg)

zorg, welzijn en 
sport

75 64 28 4  

BOLVT 4 92632 Gespecialiseerd Pedago-
gisch medewerker 4  
kinderopvang

zorg, welzijn en 
sport

49 56 29 1  

BOLVT 4 92661 Maatschappelijke Zorg 
(Persoonlijk begeleider 
gehandicaptenzorg)

zorg, welzijn en 
sport

43 23 9 2  

BOLVT 4 92662 Maatschappelijke Zorg 
(Persoonlijk begeleider 
specifieke doelgroepen)

zorg, welzijn en 
sport

53 44 18 5  

BOLVT 4 93191 ICT-beheer (ICT-beheerder) creatieve industrie 
en ICT

5 1    

BOLVT 4 93211 Financiële beroepen 
(Assistent-accountant)

zakelijke dienstverle-
ning en veiligheid

3 4 1   

BOLVT 4 93212 Financiële beroepen 
(Bedrijfsadministrateur)

zakelijke dienstverle-
ning en veiligheid

109 61 34 4  

BOLVT 4 93430 Autotechniek (Technisch 
specialist personenauto’s)

mobiliteit, transport, 
logistiek, maritiem

 3    

BOLVT 4 93492 Manager handel 
(Filiaalmanager)

handel 37 30 16 7 2
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BOLVT 4 93500 Onderwijsassistent zorg, welzijn en 
sport

137 88 44 6  

BOLVT 4 93510 MBO-Verpleegkundige zorg, welzijn en 
sport

3     

BOLVT 4 93801 Commercieel medewerker 
((Junior) Accountmanager)

handel 40  1   

BOLVT 4 93802 Commercieel medewerker 
((Junior) Accountmanager)

handel 10 35 24 6 1

BOLVT 4 94051 Middenkaderfunctionaris 
bouw en infra (Middenka-
derfunctionaris bouw)

techniek en 
gebouwde omgeving

79 62 35 20 3

BOLVT 4 94072 Frontofficemedewerker 
(Frontofficemanager)

voedsel, groen en 
gastvrijheid

23 20 11 3  

BOLVT 4 94100 Reizen (Manager verkoop 
reizen)

voedsel, groen en 
gastvrijheid

13 9 5 1  

BOLVT 4 94130 Leisure & hospitality 
(Leisure & hospitality 
executive)

voedsel, groen en 
gastvrijheid

15 11 5 1  

BOLVT 4 94161 Medewerker bediening/
café-bar (Leidinggevende 
bediening)

voedsel, groen en 
gastvrijheid

1     

BOLVT 4 94262 Machinebouw Mechatronica 
(Mechatronicus)

techniek en 
gebouwde omgeving

6 2    

BOLVT 4 94421 Middenkader engineering 
(Technicus)

techniek en 
gebouwde omgeving

117 91 80 46 7

BOLVT 4 94891 Juridisch medewerker 
zakelijke dienstverlening

zakelijke dienstverle-
ning en veiligheid

51 54 31 5 1

BOLVT 4 94892 Juridisch medewerker 
openbaar bestuur

zakelijke dienstverle-
ning en veiligheid

8 8 6 2  

BOLVT 4 94900 Medewerker personeel en 
arbeid

zakelijke dienstverle-
ning en veiligheid

13 13 6   

BOLVT 4 94910 Medewerker sociale 
zekerheid

zakelijke dienstverle-
ning en veiligheid

4 4 1   

BOLVT 4 95102 Kok (Leidinggevende 
keuken)

voedsel, groen en 
gastvrijheid

8 7 6   

BOLVT 4 95291 Sport en bewegen 
(Sport- en bewegingscoördi-
nator/Bewegingsagoog)

zorg, welzijn en 
sport

76 65 58 30 10

BOLVT 4 95292 Sport en bewegen 
(Sport- en bewegingscoördi-
nator/BOS-medewerker)

zorg, welzijn en 
sport

60 43 41 12 5

BOLVT 4 95293 Sport en bewegen 
(Sport- en bewegingscoördi-
nator/Operationeel sport- 
en bewegingsmanager)

zorg, welzijn en 
sport

 1    

BOLVT 4 95294 Sport en bewegen 
(Sport- en bewegingscoördi-
nator/ Trainer/coach)

zorg, welzijn en 
sport

1     

BOLVT 4 95311 Applicatie- en mediaontwik-
keling (Applicatieontwikke-
laar)

creatieve industrie 
en ICT

78 54 30 11 2

BOLVT 4 95312 Applicatie- en mediaontwik-
keling (Gamedeveloper)

creatieve industrie 
en ICT

64 33 15 3 2

BOLVT 4 95321 ICT- en mediabeheer 
(ICT-beheerder)

creatieve industrie 
en ICT

166 141 86 11  

BOLVT 4 95323 ICT- en mediabeheer 
(Netwerkbeheerder)

creatieve industrie 
en ICT

2     

BOLVT 4 95391 Secretariele beroepen 
(Directiesecretaresse/
managementassistent)

zakelijke dienstverle-
ning en veiligheid

69 39 22 1  
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BOLVT 4 95392 Secretariele beroepen 
(Juridisch secretaresse)

zakelijke dienstverle-
ning en veiligheid

  1   

BOLVT 4 95400 Mediamanagement 
(Ordermanager creatieve 
industrie)

creatieve industrie 
en ICT

17 16 11   

BOLVT 4 95520 Mbo-Verpleegkundige zorg, welzijn en 
sport

159 116 64 30 4

BOLVT 4 95703 AV-specialist creatieve industrie 
en ICT

76 59 35 20 1

BOLVT 4 95714 Podium- en evenementen-
technicus Geluid

creatieve industrie 
en ICT

4 2 2   

BOLVT 4 95715 Podium- en evenementen-
technicus Licht

creatieve industrie 
en ICT

3 5 2  1

BOLVT 4 95745 Allround schoonheidsspeci-
alist

zorg, welzijn en 
sport

3 1 12   
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Overzicht prognoses mbo 2020 -2022
Bron: DUO https://duo.nl/open_onderwijsdata/publicaties/mbo-planning-/mbo-plan-d.jsp

Publicatiedatum: 11 november

Geraadpleegd: 29 juni 2020

Aeres (V) MBO Prognosejaar
2020

Prognosejaar
2021

Prognosejaar
2022

M
BO

 (B
O

L 
+ 

BB
L)

TOTAAL 3044 2855 2727

Entree 10 11 10

Afbouw, hout en onderhoud 0 0 0

Ambacht, laboratorium en gezondheidstechniek 0 0 0

Bouw en infra 0 0 0

Economie en administratie 0 0 0

Handel en ondernemerschap 0 0 0

Horeca en bakkerij 0 0 0

Informatie en communicatietechnologie 0 0 0

Media en vormgeving 0 0 0

Mobiliteit en voertuigen 0 0 0

Techniek en procesindustrie 0 0 0

Toerisme en recreatie 0 0 0

Transport, scheepvaart en logistiek 0 0 0

Uiterlijke verzorging 0 0 0

Veiligheid en sport 0 0 0

Voedsel, natuur en leefomgeving 3033 2845 2717

Zorg en welzijn 0 0 0

Cross-over 0 0 0

BO
L

TOTAAL 2350 2245 2185

Entree 8 9 9

Afbouw, hout en onderhoud - - -

Ambacht, laboratorium en gezondheidstechniek - - -

Bouw en infra - - -

Economie en administratie - - -

Handel en ondernemerschap - - -

Horeca en bakkerij - - -

Informatie en communicatietechnologie - - -

Media en vormgeving - - -

Mobiliteit en voertuigen - - -

Techniek en procesindustrie - - -

Toerisme en recreatie - - -

Transport, scheepvaart en logistiek - - -

Uiterlijke verzorging - - -

Veiligheid en sport - - -

Voedsel, natuur en leefomgeving 2341 2236 2177

Zorg en welzijn - - -

Cross-over - - -
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BB
L

TOTAAL 694 610 542

Entree 2 2 2

Afbouw, hout en onderhoud - - -

Ambacht, laboratorium en gezondheidstechniek - - -

Bouw en infra - - -

Economie en administratie - - -

Handel en ondernemerschap - - -

Horeca en bakkerij - - -

Informatie en communicatietechnologie - - -

Media en vormgeving - - -

Mobiliteit en voertuigen - - -

Techniek en procesindustrie - - -

Toerisme en recreatie - - -

Transport, scheepvaart en logistiek - - -

Uiterlijke verzorging - - -

Veiligheid en sport - - -

Voedsel, natuur en leefomgeving 692 608 540

Zorg en welzijn - - -

Cross-over - - -
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Bron: DUO https://duo.nl/open_onderwijsdata/publicaties/mbo-planning-/mbo-plan-e.jsp  

Publicatiedatum: 11 november     

Geraadpleegd: 29 juni 2020    

Christelijke Onderwijs Groep Prognosejaar
2020

Prognosejaar
2021

Prognosejaar
2022

M
BO

 (B
O

L 
+ 

BB
L)

TOTAAL 5968 5882 5780

Entree 85 86 86

Afbouw, hout en onderhoud 191 175 165

Ambacht, laboratorium en gezondheidstechniek 0 0 0

Bouw en infra 207 191 182

Economie en administratie 718 719 719

Handel en ondernemerschap 302 298 289

Horeca en bakkerij 59 60 58

Informatie en communicatietechnologie 482 490 490

Media en vormgeving 465 443 438

Mobiliteit en voertuigen 235 233 223

Techniek en procesindustrie 352 327 310

Toerisme en recreatie 98 106 106

Transport, scheepvaart en logistiek 73 72 68

Uiterlijke verzorging 58 60 59

Veiligheid en sport 705 697 684

Voedsel, natuur en leefomgeving 0 0 0

Zorg en welzijn 1940 1926 1902

Cross-over 0 0 0

BO
L

TOTAAL 4185 4201 4171

Entree 64 67 67

Afbouw, hout en onderhoud 61 59 58

Ambacht, laboratorium en gezondheidstechniek - - -

Bouw en infra 71 72 71

Economie en administratie 667 677 679

Handel en ondernemerschap 211 215 213

Horeca en bakkerij 44 44 44

Informatie en communicatietechnologie 480 487 487

Media en vormgeving 465 443 438

Mobiliteit en voertuigen 77 74 73

Techniek en procesindustrie 168 161 160

Toerisme en recreatie 98 106 106

Transport, scheepvaart en logistiek 37 39 39

Uiterlijke verzorging 58 60 59

Veiligheid en sport 671 671 661

Voedsel, natuur en leefomgeving - - -

Zorg en welzijn 1012 1025 1017

Cross-over - - -
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BB
L

TOTAAL 1783 1680 1609

Entree 20 19 18

Afbouw, hout en onderhoud 130 116 107

Ambacht, laboratorium en gezondheidstechniek - - -

Bouw en infra 136 119 111

Economie en administratie 51 42 40

Handel en ondernemerschap 91 82 76

Horeca en bakkerij 14 16 14

Informatie en communicatietechnologie 2 3 3

Media en vormgeving - - -

Mobiliteit en voertuigen 158 158 150

Techniek en procesindustrie 184 165 151

Toerisme en recreatie - - -

Transport, scheepvaart en logistiek 36 33 30

Uiterlijke verzorging - - -

Veiligheid en sport 34 25 23

Voedsel, natuur en leefomgeving - - -

Zorg en welzijn 928 901 885

Cross-over - - -
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Ho-opleidingen binnen Regio Foodvalley

Bron: CROHO-register https://duo.nl/zakelijk/hoger-onderwijs/studentenadministratie/opleidingsgegevens-in-croho/

raadplegen-en-downloaden.jsp

Peildatum: 1 oktober 2019

Geraadpleegd: 29 juni 2020

Aeres hogeschool

Onderdeel Opleidings- 
code

Naam opleiding voluit Opleidingsvorm Graad

Landbouw en 
natuurlijke omgeving

80015 Ad Educatie en Kennismanagement Groene Sector Bloemsier-
kunst

Deeltijd Associate Degree

Landbouw en 
natuurlijke omgeving

80015 Ad Educatie en Kennismanagement Groene Sector Bloemsier-
kunst

Voltijd Associate Degree

Landbouw en 
natuurlijke omgeving

80064 Ad Onderwijsondersteuner Educatie en Kennismanagement 
Groene Sector

Deeltijd Associate Degree

Landbouw en 
natuurlijke omgeving

80064 Ad Onderwijsondersteuner Educatie en Kennismanagement 
Groene Sector

Voltijd Associate Degree

Onderwijs 80052 Ad Onderwijsondersteuner Consumptieve Techniek I en II Deeltijd Associate Degree

Onderwijs 80052 Ad Onderwijsondersteuner Consumptieve Techniek I en II Voltijd Associate Degree

Landbouw en 
natuurlijke omgeving

34899 B Educatie en Kennismanagement Groene Sector Deeltijd Bachelor

Landbouw en 
natuurlijke omgeving

34899 B Educatie en Kennismanagement Groene Sector Voltijd Bachelor

Onderwijs 35423 B Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad 
in Consumptieve Techniek I en II

Deeltijd Bachelor

Onderwijs 35423 B Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad 
in Consumptieve Techniek I en II

Voltijd Bachelor

Onderwijs 39301 B Docent en kennismanager Dienstverlening en Producten Deeltijd Bachelor

Onderwijs 39301 B Docent en kennismanager Dienstverlening en Producten Voltijd Bachelor

Landbouw en 
natuurlijke omgeving

44135 M Leren en Innoveren Deeltijd Master

Landbouw en 
natuurlijke omgeving

44135 M Leren en Innoveren Voltijd Master

Christelijke hogeschool ede

Onderdeel Opleidings- 
code

Naam opleiding voluit Opleidingsvorm Graad

Economie 80080 Ad Ondernemen Deeltijd Associate Degree

Techniek 80083 Ad ICT Service Management Deeltijd Associate Degree

Gedrag en maat-
schappij

80120 Ad Sociaal Werk in de Zorg Duaal Associate Degree

Onderwijs 80142 Ad Pedagogisch Educatief Professional Deeltijd Associate Degree

Gedrag en maat-
schappij

80146 Ad Pastoraal Werk Deeltijd Associate Degree

Gezondheidszorg 80908 Ad Ondernemend in de Zorg Deeltijd Associate Degree

Techniek 30020 B HBO-ICT Voltijd Bachelor

Economie 34035 B Bedrijfskunde Deeltijd Bachelor

Economie 34035 B Bedrijfskunde Voltijd Bachelor

Gedrag en maat-
schappij

34116 B Social Work Deeltijd Bachelor
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Gedrag en maat-
schappij

34116 B Social Work Voltijd Bachelor

Economie 34139 B Bedrijfskunde MER Voltijd Bachelor

Economie 34405 B Communicatie Deeltijd Bachelor

Economie 34405 B Communicatie Voltijd Bachelor

Gezondheidszorg 34560 B Opleiding tot Verpleegkundige Deeltijd Bachelor

Gezondheidszorg 34560 B Opleiding tot Verpleegkundige Duaal Bachelor

Gezondheidszorg 34560 B Opleiding tot Verpleegkundige Voltijd Bachelor

Economie 34609 B Human Resource Management Deeltijd Bachelor

Economie 34609 B Human Resource Management Voltijd Bachelor

Gedrag en maat-
schappij

34616 B Maatschappelijk Werk en Dienstverlening Deeltijd Bachelor

Gedrag en maat-
schappij

34616 B Maatschappelijk Werk en Dienstverlening Voltijd Bachelor

Gedrag en maat-
schappij

34617 B Sociaal Pedagogische Hulpverlening Deeltijd Bachelor

Gedrag en maat-
schappij

34617 B Sociaal Pedagogische Hulpverlening Duaal Bachelor

Gedrag en maat-
schappij

34617 B Sociaal Pedagogische Hulpverlening Voltijd Bachelor

Economie 34686 B Journalistiek Voltijd Bachelor

Onderwijs 34808 B Opleiding tot leraar Basisonderwijs Deeltijd Bachelor

Onderwijs 34808 B Opleiding tot leraar Basisonderwijs Duaal Bachelor

Onderwijs 34808 B Opleiding tot leraar Basisonderwijs Voltijd Bachelor

Gedrag en maat-
schappij

35146 B Theologie Deeltijd Bachelor

Gedrag en maat-
schappij

35146 B Theologie Voltijd Bachelor

Onderwijs 35441 B Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad 
in Godsdienst

Deeltijd Bachelor

Onderwijs 35441 B Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad 
in Godsdienst

Voltijd Bachelor

Gedrag en maat-
schappij

81028 B Social Work Duaal Bachelor

Onderwijs 45274 M Leraar Godsdienst Deeltijd Master

Gezondheidszorg 49294 M Speltherapie Deeltijd Master

Gedrag en maat-
schappij

70118 M Contextuele Benadering Deeltijd Master

Onderwijs 70139 M Educational Leadership Deeltijd Master

Technische universiteit delft

Onderdeel Opleidings- 
code

Naam opleiding voluit Opleidingsvorm Graad

Techniek 65021 M Metropolitan Analysis, Design and Engineering (joint degree) Voltijd Master

Wageningen university 

Onderdeel Opleidings- 
code

Naam opleiding voluit Opleidingsvorm Graad

Landbouw en 
natuurlijke omgeving

50016 B Communicatie en Life Sciences Voltijd Bachelor

Landbouw en 
natuurlijke omgeving

50018 B Gezondheid en Maatschappij Voltijd Bachelor

Landbouw en 
natuurlijke omgeving

50100 B International Land and Water Management Voltijd Bachelor
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Landbouw en 
natuurlijke omgeving

50101 B Economie en Beleid Voltijd Bachelor

Sectoroverstijgend 55001 B Tourism (joint degree) Voltijd Bachelor

Landbouw en 
natuurlijke omgeving

56219 B Bos- en Natuurbeheer Voltijd Bachelor

Landbouw en 
natuurlijke omgeving

56283 B Environmental Sciences Voltijd Bachelor

Landbouw en 
natuurlijke omgeving

56831 B Agrotechnologie Voltijd Bachelor

Landbouw en 
natuurlijke omgeving

56835 B Plantenwetenschappen Voltijd Bachelor

Landbouw en 
natuurlijke omgeving

56836 B Bedrijfs- en Consumentenwetenschappen Voltijd Bachelor

Landbouw en 
natuurlijke omgeving

56837 B Internationale Ontwikkelingsstudies Voltijd Bachelor

Landbouw en 
natuurlijke omgeving

56841 B Biotechnologie Voltijd Bachelor

Landbouw en 
natuurlijke omgeving

56848 B Landschapsarchitectuur en ruimtelijke planning Voltijd Bachelor

Landbouw en 
natuurlijke omgeving

56849 B Animal Sciences Voltijd Bachelor

Landbouw en 
natuurlijke omgeving

56860 B Biologie Voltijd Bachelor

Landbouw en 
natuurlijke omgeving

56868 B Voeding en Gezondheid Voltijd Bachelor

Landbouw en 
natuurlijke omgeving

56968 B Soil, Water, Atmosphere Voltijd Bachelor

Landbouw en 
natuurlijke omgeving

56973 B Food Technology Voltijd Bachelor

Landbouw en 
natuurlijke omgeving

59304 B Moleculaire Levenswetenschappen Voltijd Bachelor

Landbouw en 
natuurlijke omgeving

60100 M Earth and Environment Voltijd Master

Landbouw en 
natuurlijke omgeving

60103 M Development and Rural Innovation Voltijd Master

Landbouw en 
natuurlijke omgeving

60104 M International Land- and Water Management Voltijd Master

Landbouw en 
natuurlijke omgeving

60105 M Plant Biotechnology Voltijd Master

Landbouw en 
natuurlijke omgeving

60106 M Bioinformatics Voltijd Master

Landbouw en 
natuurlijke omgeving

60107 M Climate Studies Voltijd Master

Landbouw en 
natuurlijke omgeving

60108 M Geo-information Science Voltijd Master

Landbouw en 
natuurlijke omgeving

60109 M Food Quality Management Voltijd Master

Landbouw en 
natuurlijke omgeving

60110 M Urban Environmental Management Voltijd Master

Landbouw en 
natuurlijke omgeving

60111 M Tourism, Society and Environment Voltijd Master

Landbouw en 
natuurlijke omgeving

60112 M Food Safety Voltijd Master

Landbouw en 
natuurlijke omgeving

60303 M Molecular Life Sciences Voltijd Master

Landbouw en 
natuurlijke omgeving

60804 M Aquaculture and Marine Resource Management Voltijd Master



96

Landbouw en 
natuurlijke omgeving

60810 M Environmental Sciences Voltijd Master

Landbouw en 
natuurlijke omgeving

60961 M Biobased Sciences Voltijd Master

Techniek 65021 M Metropolitan Analysis, Design and Engineering (joint degree) Voltijd Master

Landbouw en 
natuurlijke omgeving

66219 M Forest and Nature Conservation Voltijd Master

Landbouw en 
natuurlijke omgeving

66652 M Communication, Health and Life Sciences Voltijd Master

Landbouw en 
natuurlijke omgeving

66831 M Biosystems Engineering Voltijd Master

Landbouw en 
natuurlijke omgeving

66835 M Plant Sciences Deeltijd Master

Landbouw en 
natuurlijke omgeving

66835 M Plant Sciences Voltijd Master

Landbouw en 
natuurlijke omgeving

66836 M Management, Economics and Consumer Studies Voltijd Master

Landbouw en 
natuurlijke omgeving

66837 M International Development Studies Voltijd Master

Landbouw en 
natuurlijke omgeving

66841 M Biotechnology Voltijd Master

Landbouw en 
natuurlijke omgeving

66848 M Landscape Architecture and Planning Voltijd Master

Landbouw en 
natuurlijke omgeving

66849 M Animal Sciences Voltijd Master

Landbouw en 
natuurlijke omgeving

66860 M Biology Voltijd Master

Landbouw en 
natuurlijke omgeving

66868 M Nutrition and Health Deeltijd Master

Landbouw en 
natuurlijke omgeving

66868 M Nutrition and Health Voltijd Master

Landbouw en 
natuurlijke omgeving

66973 M Food Technology Deeltijd Master

Landbouw en 
natuurlijke omgeving

66973 M Food Technology Voltijd Master

Landbouw en 
natuurlijke omgeving

69300 M Organic Agriculture Voltijd Master
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Bijlage 2: Opleidingsaanbod op het gebied van ICT  
in en net buiten de Regio Foodvalley

ICT mbo-opleidingen in en net buiten Regio Foodvalley

Christelijke Hogeschool Ede

Onderdeel Opleidings-code Naam opleiding voluit Opleidingsvorm Graad

Techniek 30020 B HBO-ICT Voltijd Bachelor

Christelijke hogeschool windesheim

Onderdeel Opleidings-code Naam opleiding voluit Opleidingsvorm Graad

Techniek 80071 Ad ICT-Beheer Deeltijd Associate Degree

Techniek 80157 Ad Industriële Automatisering en Robotica Deeltijd Associate Degree

Techniek 30020 B HBO-ICT Deeltijd Bachelor

Techniek 30020 B HBO-ICT Voltijd Bachelor

Techniek 34390 B Logistics Engineering Voltijd Bachelor

Hogeschool ncoi

Onderdeel Opleidings-code Naam opleiding voluit Opleidingsvorm Graad

Techniek 81024 B Informatica Deeltijd Bachelor

Techniek 81024 B Informatica Duaal Bachelor

Techniek 81024 B Informatica Deeltijd Bachelor

Techniek 81024 B Informatica Duaal Bachelor

Techniek 81024 B Informatica Deeltijd Bachelor

Techniek 81024 B Informatica Duaal Bachelor

Hogeschool utrecht

Onderdeel Opleidings-code Naam opleiding voluit Opleidingsvorm Graad

Techniek 80130 Ad Software Development Voltijd Associate Degree

Techniek 30020 B HBO-ICT Deeltijd Bachelor

Techniek 30020 B HBO-ICT Duaal Bachelor

Techniek 30020 B HBO-ICT Voltijd Bachelor

Techniek 49144 M Next Level Engineering Voltijd Master

Hoornbeeck College Amersfoort 

Type MBO Opleidings-code Naam opleiding voluit Opleidingsvorm Niveau

BOLVT 95313 Applicatie- en mediaontwikkeling (Mediadeveloper) VOLIJD 4

ICT hbo-opleidingen in en net buiten Regio Foodvalley

Bron: CROHO-register https://duo.nl/zakelijk/hoger-onderwijs/studentenadministratie/opleidingsgegevens-in-croho/

raadplegen-en-downloaden.jsp    

Peildatum: 1 oktober 2019   

Geraadpleegd op: 29 juni 2020     
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Hogeschool van arnhem en nijmegen

Onderdeel Opleidings-code Naam opleiding voluit Opleidingsvorm Graad

Techniek 80077 Ad Systeemspecialist Automotive Deeltijd Associate Degree

Techniek 80153 Ad Smart Industry Deeltijd Associate Degree

Techniek 30020 B HBO-ICT Deeltijd Bachelor

Techniek 30020 B HBO-ICT Voltijd Bachelor

Techniek 34475 B Technische Informatica Deeltijd Bachelor

Techniek 34475 B Technische Informatica Voltijd Bachelor

Techniek 34479 B Informatica Deeltijd Bachelor

Techniek 34479 B Informatica Voltijd Bachelor

Techniek 49133 M Control Systems Engineering Deeltijd Master

Techniek 49133 M Control Systems Engineering Voltijd Master

Techniek 49136 M Engineering Systems Deeltijd Master

Techniek 49136 M Engineering Systems Voltijd Master

Stichting hoger onderwijs novi

Onderdeel Opleidings-code Naam opleiding voluit Opleidingsvorm Graad

Techniek 81025 B Informatie en Communicatie Technologie Deeltijd Bachelor

Vanuit wageningen UR wordt gewerkt aan de opstart van een masteropleiding data science.
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Bijlage 3: Arbeidsmarkt omringende regio’s

Figuur 35 De 35 Nederlandse Arbeidsmarktregio’s

De arbeidsmarktregio / economische Regio Foodvalley wordt omsloten door vijf arbeidsmarkregio’s, namelijk: Stedendriehoek 

en Noordwest Veluwe, Midden-Gelderland, Rivierenland, Midden-Utrecht en Amersfoort, zie figuur 35. 

Uit figuur 36 blijkt dat de gevoeligheid voor de corona-

maatregelen per regio verschilt. De gevoeligheid van de 

arbeidsmarktregio’s Stedendriehoek en Noordwest Veluwe, 

Amersfoort en Utrecht is vergelijkbaar met die van Regio 

Foodvalley. Midden-Gelderland valt in de categorie ‘minst 

gevoelig’ en Rivierenland in de op één na hoogste 

categorie. 

De figuren 37 t/m 46 geven in de eerste plaats het aantal 

werkenden naar sector binnen de verschillende arbeids-

marktregio’s weer en daarna het aantal WW-uitkeringen. 

De cijfers over de werkenden naar sector hebben betrek-

king op het gemiddelde van 2018/2019 met als peildatum 

31 december. Het aantal werkenden bestaat uit alle 15- tot 

75- jarigen die in de betreffende regio wonen en betaald 

werk doen. In deze gegevens zijn alle typen arbeidscon-

tracten meegenomen: vaste arbeidsrelatie, flexibele 

arbeidsrelatie en zelfstandige. De cijfers over de WW-uit-

keringen gaan over de maanden februari t/m mei 2020. 
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De gegevens zijn samengesteld door arbeidsmarktinzicht.nl op basis van de CBS Microdata. Het betreft een rechtstreekse 

uitdraai van de EBB. De gegevens kunnen dus afwijken van de gegevens die het CBS over het aantal werkenden naar kenmer-

ken naar buiten brengt, het CBS voert namelijk nog enkele kleine correcties uit op basis van de EBB.

 

Figuur 37 Aantal werkenden naar sector Arbeidsmarktregio Amersfoort Bron: CBS/ arbeidsmarktinzicht.nl

 

Figuur 38 Aantal WW-uitkeringen naar bedrijfsindeling Arbeidsmarktregio Amersfoort Bron: CBS/ arbeidsmarktinzicht.nl
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Figuur 39 Aantal werkenden naar sector Arbeidsmarktregio Stedendriehoek en Noordwest Veluwe Bron: CBS/ arbeidsmarktinzicht.nl

 

Figuur 40 Aantal WW-uitkeringen naar bedrijfsindeling Arbeidsmarktregio Amersfoort Bron: CBS/ arbeidsmarktinzicht.nl
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Figuur 41 Aantal werkenden naar sector Arbeidsmarktregio Midden-Gelderland Bron: CBS/ arbeidsmarktinzicht.nl

 

Figuur 42 Aantal WW-uitkeringen naar bedrijfsindeling Arbeidsmarktregio Midden-Gelderland Bron: CBS/ arbeidsmarktinzicht.nl
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Figuur 43 Aantal werkenden naar sector Arbeidsmarktregio Rivierenland Bron: CBS/ arbeidsmarktinzicht.nl

 

Figuur 44 Aantal WW-uitkeringen naar bedrijfsindeling Arbeidsmarktregio Rivierenland Bron: CBS/ arbeidsmarktinzicht.nl
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Figuur 45 Aantal werkenden naar sector Arbeidsmarktregio Midden-Utrecht Bron: CBS/ arbeidsmarktinzicht.nl

 

Figuur 46 Aantal WW-uitkeringen naar bedrijfsindeling Arbeidsmarktregio Midden- Utrecht Bron: CBS/ arbeidsmarktinzicht.nl
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De figuren 47 en 48 geven informatie over belemmeringen die het bedrijfsleven ervaart ten aanzien van de vraag, arbeids-

krachten, productiemiddelen, materialen, ruimte en financiën. 

Figuur 47 Ervaren belemmeringen bedrijfsleven Provincie Utrecht Bron: CBS/ arbeidsmarktinzicht.nl

 

Figuur 48 Ervaren belemmeringen bedrijfsleven Provincie Gelderland Bron: CBS/ arbeidsmarktinzicht.nl
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Bijlage 4: Concept Strategische Agenda Regio Foodvalley 
2020 -2025; Verdieping – Human Capital 
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Bijlage 5: Afstemmingsproces tussen  
onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven
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