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Link Omschrijving Niveau van informatie Bron 

1 https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/ StatLine is de databank van het CBS. Het CBS biedt een 
schat aan cijfers over de Nederlandse economie en 
samenleving. Van inflatie tot bevolkingsontwikkeling, de 
informatie is overzichtelijk gerubriceerd op thema. 

Landelijk. Bijvoorbeeld: Mbo; doorstroom 
en uitstroom, achtergrondkenmerken 

CBS (Centraal Bureau voor de 
Statistiek) 

2 https://duo.nl/open_onderwijsdata/databestanden/ Open data middelbaar beroepsonderwijs (mbo) gaat over 
deelnemers, opleidingen, personeel en instellingen 
(adressen). 

3 https://roa.nl/research/statistics-and-data Landelijke publicaties/analyses en toegang tot 
achterliggende database over afstemming onderwijs op 
arbeidsmarkt 

Laagste niveau is informatie op 
arbeidsmarktregio (na aanvraag login). 

Bron: CBS/EBB (enquête 
beroepsbevolking) bewerking ROA 
(Maastricht University/School of 
Business ans Economics) 

4 https://data.overheid.nl/ Nationaal Dataportaal van door de Nederlandse overheid 
beschikbaar gestelde data, toegang tot 14.989 datasets 

Nog geen relevante onderwijs data 
gevonden. 

Dataregister van de Nederlandse 
Overheid 

5 https://www.nji.nl/nl/Databank/Cijfers-over-Jeugd-en-
Opvoeding/Onderwijsstatistieken 

De gegevens gaan over onderwijsdeelname in Nederland 
(schooltype, leerjaar en dergelijke) en kenmerken van de 
leerlingen (leeftijd, geslacht, herkomst, huishouden en 
dergelijke). 

Landelijk Voor de onderwijsstatistieken van het 
Centraal Bureau voor Statistiek 
worden registratiegegevens vanuit 
verschillende bronnen gebruikt. 
Bronnen voor deze gegevens zijn 
bijvoorbeeld de Gemeentelijke Basis 
Administratie, BRON-gegevens en het 
'Project ééncijfer hoger onderwijs'. 

6 https://www.s-bb.nl/feiten-en-cijfers/basiscijfers-jeugd/dashboards-
basiscijfers-jeugd 

Met de Basiscijfers Jeugd geven UWV en SBB een actueel 
beeld van de kansen en mogelijkheden voor jongeren op 
de regionale arbeidsmarkt en stagemarkt. Elk kwartaal 
komt er een update, met recentere cijfers of aanvullende 
informatie.  

Laagste niveau is informatie op 
arbeidsmarktregio (na aanvraag login). 

Samenwerkingsorganisatie 
Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) 

7 https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2018/40/arbeidsmarktkenmerken-mbo-
uitstromers-2016-17 

Van de mbo-uitstromers wordt de arbeidsmarktpositie in 
oktober 2017 weergeven. 

Arbeidskenmerken naar instelling, naar 
arbeidsmarktregio en naar RMC-regio. 

CBS (Centraal Bureau voor de 
Statistiek) 

8 https://datagedrevenonderzoekmbo.nl/ De data die door scholen en partijen zoals DUO, SBB, 
gemeenten en CBS wordt verzameld, biedt een zee aan 
mogelijkheden om studenten beter te begeleiden bij hun 
opleiding. 

Deelnemers aan pilot. Pilot van ROC Friese Poort, ROC 
Noorderpoort, ROC van Twente, 
Summa College, Arcus Leeuwenborgh 
en DUO 

9 https://www.noord-
holland.nl/Onderwerpen/Economie_Werk/Projecten/Arbeidsmarkt_Onderwijs 

De provincie Noord-Holland mobiliseert ondernemers en 
onderwijsinstellingen om actueel, innovatief en relevant 
onderwijs te bieden. Belangrijkste doelgroep is de 
middelbaar opgeleide beroepsbevolking, omdat de 
mismatch tussen hun vaardigheden en de vraag van 
werkgevers het grootst is. 

Provincie Noord-Holland 

Voorbeeldlijst met databronnen 

https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/
https://roa.nl/research/statistics-and-data
https://data.overheid.nl/
https://www.nji.nl/nl/Databank/Cijfers-over-Jeugd-en-Opvoeding/Onderwijsstatistieken
https://www.nji.nl/nl/Databank/Cijfers-over-Jeugd-en-Opvoeding/Onderwijsstatistieken
https://www.s-bb.nl/feiten-en-cijfers/basiscijfers-jeugd/dashboards-basiscijfers-jeugd
https://www.s-bb.nl/feiten-en-cijfers/basiscijfers-jeugd/dashboards-basiscijfers-jeugd
https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2018/40/arbeidsmarktkenmerken-mbo-uitstromers-2016-17
https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2018/40/arbeidsmarktkenmerken-mbo-uitstromers-2016-17
https://datagedrevenonderzoekmbo.nl/
https://www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Economie_Werk/Projecten/Arbeidsmarkt_Onderwijs
https://www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Economie_Werk/Projecten/Arbeidsmarkt_Onderwijs
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 Link Omschrijving Niveau van informatie Bron 

10 https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMWJhNT
E1OGMtMjY5Zi00YmVmLWFlNzQtYzlmODlmZWRl
ZGVlIiwidCI6Ijk0Yjk3YzRmLTU3YmUtNGQ3OC1iNzk
4LWQ3NjUwN2I2NTBlNSIsImMiOjh9 
 

Doelmatigheid MBO. Informatie over aantal mbo-studenten, 
gediplomeerden, doorstroom en arbeidsmarktkansen, trens en 
vergelijkingen per leerweg, schooljaar en geslacht. 

Laagste niveau is informatie op arbeidsmarktregio 
(na aanvraag login). 
 

Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs 
Bedrijfsleven (SBB). Bronnen: CBS, ROA, DUO en SBB 
 

11 https://www.onderwijsinderegioincijfers.nl/arbeid
smarktregios.htm 
 

Vergelijk regio’s en gemeenten wat betreft studenten, onderwijs, 
arbeidsmarkt, demografie en sociaaleconomische kenmerken en volg 
de ontwikkeling in de tijd.  
 

Bepaal eenvoudig de positie en de ontwikkeling 
van Arbeidsmarkt- en RMC-regio’s en gemeenten 
en bekijk de ontwikkeling in de laatste vijf jaar. Dat 
kan zowel op een landkaart als in zogenaamde 
bollenschema’s.  

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
 

12 https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNzY0YjIy
MDItOTc3Zi00N2RkLWFkMmMtNWRhOTQzNzg3
MDdiIiwidCI6Ijk0Yjk3YzRmLTU3YmUtNGQ3OC1iNz
k4LWQ3NjUwN2I2NTBlNSIsImMiOjh9 
 

Doelmatigheid-SBB voedingsgebied. Bekijk waar studenten uit de 
regio naar school gaan en uit welke regio's scholen studenten 
aantrekken. 

Laagste niveau is informatie op arbeidsmarktregio. 
 

Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs 
Bedrijfsleven (SBB) 
 

13 https://www.sterkberoepsonderwijs.nl/app/ 
 

In de stroomdiagrammen ‘Bestemming na het VMBO’ worden 
leerlingstromen tussen vmbo-vestigingen en mbo-instellingen 
getoond. De gegevens zijn uit te splitsen naar de leerweg op het 
vmbo. 

Details beschikbaar per arbeidsmarktregio, RMC-
regio, gemeente, instelling en vestiging. 
 

Sterk Beroepsonderwijs (Ministerie van OCW) 
 

14 https://www.werk.nl/arbeidsmarktinformatie/ 
 

Maandelijks per arbeidsmarktregio inzicht in de stand van zaken op de 
arbeidsmarkt met aandacht voor WW-uitkeringen en vacatures.  

Laagste niveau is informatie op arbeidsmarktregio. 
 

UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen) 
 

15 https://regioinbeeld.uwv.nl/ 
 

Per regio inzicht in de kansen en knelpunten voor werkzoekenden en 
werkgevers. Daarnaast vindt u er informatie over beschikbare banen, 
vacatures en onbenut arbeidspotentieel. Verschillen hiertussen 
vormen de uitdagingen voor de regionale arbeidsmarkt. 

Laagste niveau is informatie op arbeidsmarktregio. 
 

UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen) 
 

16 https://www.arbeidsmarktcijfers.nl/ 
 

Stel eigen rapporten samen op basis van arbeidsmarktinformatie van 
de UWV. Elke 3e donderdag van de maand zijn er nieuwe gegevens 
beschikbaar. 

Laagste niveau is informatie per gemeente per 
opleiding 
 

UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen) 
 

17 https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiOTdiNjQ4
MzAtMzNmZi00OTA5LWI5MzEtZWFhMzY0NmRkN
GUyIiwidCI6IjY0ODRkNGI2LWI0MTMtNGE1NS1hN
2FlLWI4ODBmMjYwODY4MSIsImMiOjh9 
 

Kerncijfers vacaturemarkt, nieuw dashboard door UWV ontwikkeld in 
samenwerking met de arbeidsmarktregio's (WSP's). Nu (april 2020) 
nog in ontwikkelfase. 

Laagste niveau is informatie op arbeidsmarktregio. 
 

UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen) 
 

18 https://arbeidsmarktinzicht.nl/ 
 

Data over arbeidsmarkt, onderwijs, economie en competenties zijn 
verzameld, gebundeld en met elkaar in verbinding gebracht. 
ArbeidsmarktInZicht deelt data en duiding op een online-platform, als 
fundament voor beleidsontwikkeling en resultaatgerichte acties. 

Laagste niveau is informatie op arbeidsmarktregio. 
 

ETIL research group 
 
 
 

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMWJhNTE1OGMtMjY5Zi00YmVmLWFlNzQtYzlmODlmZWRlZGVlIiwidCI6Ijk0Yjk3YzRmLTU3YmUtNGQ3OC1iNzk4LWQ3NjUwN2I2NTBlNSIsImMiOjh9
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https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNzY0YjIyMDItOTc3Zi00N2RkLWFkMmMtNWRhOTQzNzg3MDdiIiwidCI6Ijk0Yjk3YzRmLTU3YmUtNGQ3OC1iNzk4LWQ3NjUwN2I2NTBlNSIsImMiOjh9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNzY0YjIyMDItOTc3Zi00N2RkLWFkMmMtNWRhOTQzNzg3MDdiIiwidCI6Ijk0Yjk3YzRmLTU3YmUtNGQ3OC1iNzk4LWQ3NjUwN2I2NTBlNSIsImMiOjh9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNzY0YjIyMDItOTc3Zi00N2RkLWFkMmMtNWRhOTQzNzg3MDdiIiwidCI6Ijk0Yjk3YzRmLTU3YmUtNGQ3OC1iNzk4LWQ3NjUwN2I2NTBlNSIsImMiOjh9
https://www.sterkberoepsonderwijs.nl/app/
https://www.werk.nl/arbeidsmarktinformatie/
https://regioinbeeld.uwv.nl/
https://www.arbeidsmarktcijfers.nl/
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiOTdiNjQ4MzAtMzNmZi00OTA5LWI5MzEtZWFhMzY0NmRkNGUyIiwidCI6IjY0ODRkNGI2LWI0MTMtNGE1NS1hN2FlLWI4ODBmMjYwODY4MSIsImMiOjh9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiOTdiNjQ4MzAtMzNmZi00OTA5LWI5MzEtZWFhMzY0NmRkNGUyIiwidCI6IjY0ODRkNGI2LWI0MTMtNGE1NS1hN2FlLWI4ODBmMjYwODY4MSIsImMiOjh9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiOTdiNjQ4MzAtMzNmZi00OTA5LWI5MzEtZWFhMzY0NmRkNGUyIiwidCI6IjY0ODRkNGI2LWI0MTMtNGE1NS1hN2FlLWI4ODBmMjYwODY4MSIsImMiOjh9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiOTdiNjQ4MzAtMzNmZi00OTA5LWI5MzEtZWFhMzY0NmRkNGUyIiwidCI6IjY0ODRkNGI2LWI0MTMtNGE1NS1hN2FlLWI4ODBmMjYwODY4MSIsImMiOjh9
https://arbeidsmarktinzicht.nl/
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19 https://www.mbotransparant.nl/ 
 

MBO Transparant geeft u inzicht in de onderwijsresultaten van mbo-
scholen waar een breed publiek - van beleidsmedewerkers en 
docenten tot studenten en ouders - in de nabije toekomst 
betrouwbare informatie over de prestaties van mbo-scholen terug kan 
vinden. 

Op dit moment hebben de gepubliceerde cijfers en 
feiten nog betrekking op een beperkte set 
onderwijsindicatoren (o.a. diplomaresultaat, 
voortijdig schoolverlaten en solvabiliteit). 
 

 

https://www.mbotransparant.nl/
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