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Inleiding 
Hoeveel mbo’ers zijn er nodig in welke richtingen, op welk niveau en in welke beroepen? Als we 

kijken naar Nederland zien we dat met name mbo groen en mbo gezondheidszorg goede 

perspectieven hebben (zie tabel 1)

 

Tabel 1. Arbeidsmarktperspectieven mbo

Opleidingssoort 

Mbo groen 

Mbo gezondheidszorg 

Mbo techniek 

Mbo sociaal-cultureel 

Mbo economie 

Bron: RWI 2010, die weer verwijst naar

 

Amsterdam heeft echter niet dezelfde bedrijven als gemiddeld in Nederland. Dit beeld zou 

daarom voor Amsterdam anders kunnen zijn. Deze notitie beschrijft wat er bekend is over de 

arbeidsmarktprespectieven van mbo’ers in regio Amsterdam.

 

De opbouw van de notitie is als volgt:

- De Amsterdamse arbeidsmarkt

- De Amsterdamse arbeidsmarkt voor MBO

- Sectoren: 

o Zakelijke dienstverlening

o Zorg en welzijn

o Techniek

o Groen 

o Overig

- Bronnen 
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1. De Amsterdamse arbeidsmarkt

Er zijn op dit moment een k

Er werken in Amsterdam in 2011 ongeveer 470 duizend mensen (bron kerncijfers O+S). 

verspreid over verschillende sectoren. De meeste werkgelegenheid in Amsterdam is de zakelijke 

dienstverlening, gevolgd door g

In figuur 1 is te zien hoeveel banen de tien grootste sectoren innemen. 

 

Figuur 1. Hoeveel banen zijn er in Amsterdam per sector?

 

Bron: O+S 2011 

Het aantal banen in Amsterdam

Volgens voorspellingen (SEO 2010) zal het aantal banen in de komende jaren toenemen tot 

ongeveer 500 duizend tot 530 duizend. In een recente publicatie stelt SEO (2012) de 

voorspellingen voor de banengroei in de metropoolregio Amsterdam met 15% naar benede

Stad Amsterdam springt er echter positief uit. Het aantal extra banen in 2016 voorspelt SEO 

(2012) in het basisscenario nog steeds op 29.000. In het laagste scenario komen er 15.000 extra 

banen en in het hoogste scenario 42.000 extra banen. De banen

op de grootste sectoren in Amsterdam: zakelijke dienstverlening en zorg.

 

De werkloosheid zal de komende jaren geleidelijk dalen

Het aantal banen in de regio zal dus de komende jaren groeien. Echter, ook de beroepsbevolking 

van metropoolregio Amsterdam zal de komende jaren stijgen. In 2016 is de beroepsbevolking in 

de regio gegroeid met tussen de 6500 (19.000  = basisscenario) en 32000 personen. Het aantal 

banen stijgt echter iets harder dan het aantal personen in de beroepsbe

voorspelt SEO (2012) dat de werkloosheid in de metropoolregio zal dalen van 5,9% in 2010 naar 

tussen de 4,7% (5,0% = basis) en 5,2%.

Een derde van de Amsterdamse banen is voor mbo’ers

In Nederland heeft 43% van de werkenden een opleiding 

Amsterdam ligt deze verhouding anders. Van de Amsterdamse werkenden heeft ongeveer 30% 

een opleiding MBO, havo of vwo (O+S 

diploma van niveau 2, 3 of 4 (SEO 2012).
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Er zijn op dit moment een kleine half miljoen banen in Amsterdam 

Er werken in Amsterdam in 2011 ongeveer 470 duizend mensen (bron kerncijfers O+S). 

verspreid over verschillende sectoren. De meeste werkgelegenheid in Amsterdam is de zakelijke 

dienstverlening, gevolgd door gezondheidszorg en welzijn, handel en financiële dienstverlening. 

In figuur 1 is te zien hoeveel banen de tien grootste sectoren innemen.  
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2. A’damse arbeidsmarkt MBO
In de metropoolregio Amsterdam werken op dit moment

2 t/m 4. De meesten werken in de handel en diensten.

 

Figuur 1b. Huidige aantal banen mbo’ers niveau 2 t/m 4 in metropoolregio

 

 

 

Bron SEO (2012) 

 

In Amsterdam zijn er de volgende vacatures op dit moment voor MBO

 

Tabel 3. Gemiddeld aantal vacatures 2008

beroep 

Beroepen Soort beroepen

Economie Administratief commerciële beroepen

Zorg en welzijn  

 Verzorgende beroepen

 (para)medische beroepen

  

Techniek Technische beroepen

Overig  

 Gedrag en maatschappij

 Agrarische beroepen

 Over

Totaal 

Bron: EB 2011 

 

 

 

Voorspelling aantal tekorten en overschotten voor mbo’ers in de metropool

                                                                
1
 In 2009 

2
 Productie = landbouw, industrie en bouw. Handel en diensten = h

en recreatie, overige diensten en administratieve en ondersteunende diensten. professioneel = informatie en 

communicatie, financiële dienstverlening, onroerend goed en vrije beroepen en wetenschappelijke e

activiteiten. Zorg = welzijn en gezondheidszorg. Overheid en onderwijs = openbaar bestuur, defensie en onderwijs.
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A’damse arbeidsmarkt MBO-schoolverlaters
In de metropoolregio Amsterdam werken op dit moment

1
 ongeveer 300.000 mbo’ers van niveau 

2 t/m 4. De meesten werken in de handel en diensten. 

Figuur 1b. Huidige aantal banen mbo’ers niveau 2 t/m 4 in metropoolregio Amsterdam

In Amsterdam zijn er de volgende vacatures op dit moment voor MBO-schoolverlaters (EB 2011)

Tabel 3. Gemiddeld aantal vacatures 2008-2012 MBO-schoolverlaters in Groot Amsterdam 

Soort beroepen Aantal v

Administratief commerciële beroepen 

Verzorgende beroepen 1330 

(para)medische beroepen 1270 

Technische beroepen 

Gedrag en maatschappij 335 

Agrarische beroepen   20 

Overige middelbare beroepen 320 

 

Voorspelling aantal tekorten en overschotten voor mbo’ers in de metropool 

                         

Productie = landbouw, industrie en bouw. Handel en diensten = handel, vervoer en opslag, horeca, kunst, amusement 

en recreatie, overige diensten en administratieve en ondersteunende diensten. professioneel = informatie en 

communicatie, financiële dienstverlening, onroerend goed en vrije beroepen en wetenschappelijke e

activiteiten. Zorg = welzijn en gezondheidszorg. Overheid en onderwijs = openbaar bestuur, defensie en onderwijs.

regio Amsterdam 

schoolverlaters 
ongeveer 300.000 mbo’ers van niveau 

Amsterdam
2
 

schoolverlaters (EB 2011) 

schoolverlaters in Groot Amsterdam naar 

Aantal vacatures 

3085 

2600 

 

 

 

1065 

675 

7425 

andel, vervoer en opslag, horeca, kunst, amusement 

en recreatie, overige diensten en administratieve en ondersteunende diensten. professioneel = informatie en 

communicatie, financiële dienstverlening, onroerend goed en vrije beroepen en wetenschappelijke en technische 

activiteiten. Zorg = welzijn en gezondheidszorg. Overheid en onderwijs = openbaar bestuur, defensie en onderwijs. 



 

Het aantal afgestudeerde mbo’ers die tussen nu en 2016 afstuderen in de metropoolregio 

Amsterdam is iets groter dan het aa

richting kiezen met voldoende perspectief in de regio zullen er tekorten en overschotten zijn. 

SEO (2012) verwacht een tekort aan mbo’ers in de metropoolregio Amsterdam in de sectoren: 

zakelijke diensten, zorg, overige diensten en handel & reparatie. SEO (2012) verwacht grote 

overschotten aan mbo’ers in de industrie & energie en de bouw.

 

Tabel 3b. Tekort of overschot aan mbo’ers niv. 2t/4 in metropoolregio in 2016

Sector 

Zakelijke diensten 

Zorg 

Overige diensten 

onderwijs 

horeca 

agrarisch 

Handel & reparatie
4
 

Financiële diensten 

overheid 

Bouw 

Logistiek & communicatie

Industrie en energie 

Bron SEO 2012 

 

Deze voorspellingen (SEO 2012) nemen de mbo

verschillen tussen met name niveau 2 (meer overschotten) en de niveaus 3 en 4 (meer 

tekorten). Om hier verder onderscheid in te maken gaan we nader in op de 

arbeidsmarktperspectieven voor afgestudeerde mbo’ers voor

Amsterdam. We behandelen de volgende sectoren:

- economie; 

- zorg en welzijn;

- techniek; 

- groen 

- overige opleidingen.

                                                                
3
 SEO (2012) geeft duidelijk aan dat dit voorspellingen zijn, op basis van 

geen aantallen, maar een figuur. De aantallen zijn uit de figuur herleid, maar moeten gezien worden als indicaties met 

ruime marge. 
4
 Hieronder vallen bedrijven uit de volgende bedrijfstakken: Handel in en reparatie van auto's en motorfietsen; 

benzineservicestations,  Groothandel en handelsbemiddeling en Detailhandel en reparatie van consumentenartikelen.
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Het aantal afgestudeerde mbo’ers die tussen nu en 2016 afstuderen in de metropoolregio 

Amsterdam is iets groter dan het aantal extra banen. Echter, doordat niet alle mbo’ers een 

richting kiezen met voldoende perspectief in de regio zullen er tekorten en overschotten zijn. 

SEO (2012) verwacht een tekort aan mbo’ers in de metropoolregio Amsterdam in de sectoren: 

ten, zorg, overige diensten en handel & reparatie. SEO (2012) verwacht grote 

overschotten aan mbo’ers in de industrie & energie en de bouw. 

Tabel 3b. Tekort of overschot aan mbo’ers niv. 2t/4 in metropoolregio in 2016
3
 

Verwacht overschot in 2016 Verwacht tekort in 2016

 Tekort (1500) 

 Groot tekort (3500)

 Tekort (1000) 

Klein overschot  

 Klein tekort 

Klein overschot  

 Groot tekort (1500)

Overschot (7500)  

Klein overschot (400)  

Groot overschot (1500)  

Logistiek & communicatie Klein overschot  

Enorm overschot (6000)  

Deze voorspellingen (SEO 2012) nemen de mbo-niveaus 2 t/m 4 samen. Er zijn echter grote 

verschillen tussen met name niveau 2 (meer overschotten) en de niveaus 3 en 4 (meer 

tekorten). Om hier verder onderscheid in te maken gaan we nader in op de 

arbeidsmarktperspectieven voor afgestudeerde mbo’ers voor de  belangrijkste sec

Amsterdam. We behandelen de volgende sectoren: 

zorg en welzijn; 

overige opleidingen. 
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Economie 

In Groot Amsterdam zijn er 135.000 Mbo

Bank- en verzekeringswezen,Commercie

dienstverlening, Juridisch, Particuliere veiligheid en Secretariële beroepen. Ecabo

noemen we in deze notitie “economie”.

 

Ecabo geeft een ruimere schatting van het aantal vacatures voor schoolverl

Ecabo waren er in 2010 11.000 vacatures voor mbo’ers in de economie in de regio Groot 

Amsterdam, waarvan 5700 voor schoolverlaters. Hieronder zijn deze uitgesplitst naar opleiding.

 

Figuur 2. Aantal vacatures (in 2010) MBO

niveau
6
 

Bron: Ecabo 2011 

 

Volgens Ecabo is de kans op

sectoren van Ecabo tot en met 2015 

een mbo-opleiding op niveau 1 en 2 volgen, hebben relatief de meeste moeite om

vinden, maar ook voor sommige opleidingen op de hogere mbo

minder gunstig. Hieronder de  arbeidsmarktperspectieven van schoolverlaters in Gro

Amsterdam tot en met 2015 (ecabo 2011). Volgens SEO (2012) is er in 2016 een tekort van 2000 

mbo’ers (niveau 2 t/m 4) in de zakelijke dienstverlening

(niveau 2 t/m 4) in de financiële dienstverlening.

                                                                
5
 Let op: ecabo gaat uit van opleidingen, dat betekent dat zij ook secretaresses in bijvoorbeeld ziekenhuizen meetellen.

6
 Ecabo geeft de percentages van de vaca

percentages ook gelden voor schoolverlaters, geeft de onderstaande figuur het aantal vacatures voor schoolverlaters in 

2010 op mbo-niveau 
7
 Volgens de CBS-definitie vallen onde

onroerendgoeddiensten (beheer, verhuur, bemiddeling),

deurwaarders),  professionele dienstverlening (accountancy, admini

advies (architecten, industrieel ontwerp, keuring en controle, veterinaire dienstverlening), speur

(zowel bèta- als alfa- en gamma georiënteerd), reclame, fotografie, vertalers, verhuur

consumptieartikelen en tot slot een brede range van faciliterende diensten: arbeidsbemiddeling, uitzendbureaus, 

reisbureaus, congresbureaus, beveiliging, 
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In Groot Amsterdam zijn er 135.000 Mbo-banen in het ecabo-domein. Ecabo-terrein betekent: 

en verzekeringswezen,Commercieel, Defensie, Financiële beroepen, ICT, Informatie

dienstverlening, Juridisch, Particuliere veiligheid en Secretariële beroepen. Ecabo

noemen we in deze notitie “economie”.
5
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7
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Let op: ecabo gaat uit van opleidingen, dat betekent dat zij ook secretaresses in bijvoorbeeld ziekenhuizen meetellen.

Ecabo geeft de percentages van de vacatures op de verschillende niveaus. Dit gaat over alle schoolverlaters. Als deze 

percentages ook gelden voor schoolverlaters, geeft de onderstaande figuur het aantal vacatures voor schoolverlaters in 

definitie vallen onder de zakelijke dienverlening bedrijven die zich richten op de volgende activiteiten:

onroerendgoeddiensten (beheer, verhuur, bemiddeling), juridische dienstverlening (advocaten, notarissen, 
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en tot slot een brede range van faciliterende diensten: arbeidsbemiddeling, uitzendbureaus, 

reisbureaus, congresbureaus, beveiliging, call centers, schoonmaak en landschapsverzorging. (Bron SEO 2012)
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r de zakelijke dienverlening bedrijven die zich richten op de volgende activiteiten: 

juridische dienstverlening (advocaten, notarissen, 

stratie, managementadvies), technisch ontwerp en 

en ontwikkelingswerk 

en lease van auto’s, machines en 

en tot slot een brede range van faciliterende diensten: arbeidsbemiddeling, uitzendbureaus, 

, schoonmaak en landschapsverzorging. (Bron SEO 2012) 

3850

4000 4500



 

Secretariële beroepen 

Het aanbod van mbo’ers met een secretariële opleiding is landelijk zeer ruim.

kortdurend werklozen. De Amsterdamse arbeidsmarkt is 

beroepen dan landelijk. Hieronder de perspectieven, met daarbij de re

 

Tabel 5a. Secretarieel: Arbeidsmarktperspectieven 

Secretarieel 

Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent (1)

Telefonist/receptionist (2)

Secretarieel medewerker (2)

Secretaresse (3) 

Directiesecretaresse/management 

assistent (4) 

 

Financieel-administratieve beroepen

Werkgevers hebben het voor het kiezen, jubelt ecabo. Voor studenten is dat minder goed 

nieuws. Salarisadministrateur gevolgd door assistent accountant hebben de beste 

arbeidsmarktperspectieven. De Amsterdamse en de landelijke arbeidsmarkt kennen ongeveer 

dezelfde perspectieven voor deze beroepen.

 

Tabel 5b.financieel: Arbeidsmarktperspectieven t/m 2015 sch

Financieel 

Bedrijfsadministratief medewerker (2)

Financieel administratief medewerker (3)

Bedrijfsadministrateur (4)

Assistent accountant (4) 

Salarisadministrateur (4)

Commerciële beroepen 

Voor veel commerciële opleidingen gel

tot goed zijn. Dit komt echter doordat er relatief weinig leerlingen kiezen voor deze opleidingen. 

Voor de populaire varianten van de commerciële opleidingen is het arbeidsmarktperspectief 

minder. 

 

Tabel 5b.ICT: Arbeidsmarktperspectieven t/m 2015 schoolverlaters mbo in Groot Amsterdam

ICT 

Medewerker ICT (2) 

Medewerker beheer ICT (3)

ICT-beheerder (4) 

Appliciatieontwikkelaar (4)

Netwerkbeheerder (4) 

Particulier digitaal onderzoeker (4)

Arbeidsmarktperspectieven MBO-ers in de regio Amsterdam

Het aanbod van mbo’ers met een secretariële opleiding is landelijk zeer ruim. Er zijn veel 

De Amsterdamse arbeidsmarkt is (veel) gunstiger voor secretariële 

Hieronder de perspectieven, met daarbij de reden. 

Tabel 5a. Secretarieel: Arbeidsmarktperspectieven t/m 2015 schoolverlaters mbo 

arbeidsmarkt

perspectief 

Want: 

Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent (1)  slecht 

Telefonist/receptionist (2) Goed Niet heel veel vraag, maar ook

weinig aanbod 

Secretarieel medewerker (2) Ruim 

voldoende 

Veel concurrentie van andere 

werkzoekenden 

Goed  

Directiesecretaresse/management Ruim 

voldoende 

Veel vraag, maar ook veel aanbod 

(gaan daardoor ook soms aan de 

slag op niveau3) 

Algemeen in het land: matig

administratieve beroepen 

Werkgevers hebben het voor het kiezen, jubelt ecabo. Voor studenten is dat minder goed 

nieuws. Salarisadministrateur gevolgd door assistent accountant hebben de beste 

perspectieven. De Amsterdamse en de landelijke arbeidsmarkt kennen ongeveer 

dezelfde perspectieven voor deze beroepen. 

Tabel 5b.financieel: Arbeidsmarktperspectieven t/m 2015 schoolverlaters mbo in Groot A’

arbeidsmarktperspectief

dministratief medewerker (2) 

Financieel administratief medewerker (3) 

Bedrijfsadministrateur (4) Ruim voldoende

 

Salarisadministrateur (4) 

 

Voor veel commerciële opleidingen geldt dat de perspectieven van leerlingen ruim voldoende 

tot goed zijn. Dit komt echter doordat er relatief weinig leerlingen kiezen voor deze opleidingen. 

Voor de populaire varianten van de commerciële opleidingen is het arbeidsmarktperspectief 

l 5b.ICT: Arbeidsmarktperspectieven t/m 2015 schoolverlaters mbo in Groot Amsterdam

arbeidsmarktperspectief

Ruim voldoende

(NB: alle omliggende regio’s + totaal Nederland “slecht”)

Medewerker beheer ICT (3) 

Appliciatieontwikkelaar (4) 

Particulier digitaal onderzoeker (4) Ruim voldoende

(NB: totaal Nederland “

regio Amsterdam 

Er zijn veel 

gunstiger voor secretariële 

t/m 2015 schoolverlaters mbo Groot A’dam 

Niet heel veel vraag, maar ook 

Veel concurrentie van andere 

Veel vraag, maar ook veel aanbod 

(gaan daardoor ook soms aan de 

Algemeen in het land: matig 

Werkgevers hebben het voor het kiezen, jubelt ecabo. Voor studenten is dat minder goed 

nieuws. Salarisadministrateur gevolgd door assistent accountant hebben de beste 

perspectieven. De Amsterdamse en de landelijke arbeidsmarkt kennen ongeveer 

oolverlaters mbo in Groot A’dam 

arbeidsmarktperspectief 

Voldoende 

Voldoende 

Ruim voldoende 

Goed 

Goed 

dt dat de perspectieven van leerlingen ruim voldoende 

tot goed zijn. Dit komt echter doordat er relatief weinig leerlingen kiezen voor deze opleidingen. 

Voor de populaire varianten van de commerciële opleidingen is het arbeidsmarktperspectief 

l 5b.ICT: Arbeidsmarktperspectieven t/m 2015 schoolverlaters mbo in Groot Amsterdam 

arbeidsmarktperspectief 

Ruim voldoende 

(NB: alle omliggende regio’s + totaal Nederland “slecht”) 

Slecht 

Goed 

Goed 

Goed 

Ruim voldoende 

(NB: totaal Nederland “matig”) 



 

 

 

Tabel 5c.commercieel: Arbeidsmarktperspectieven t/m 2015 schoolverlaters mbo in Groot 

Amsterdam 

Commercieel 

Commercieel medewerker 

binnendienst (3) 

Contactcenter medewerker (3)

Contactcenter teamleider (4)

Marketing medewerker (4)

Assistent 

communicatiemedewerker (4)

Medewerker 

evenementenorganisatie (4)

Junior account manager (4)

 

Tabel 5d.bank&verzekering:Arbeidsmarktperspectieven t/m 2015 schoolverlaters mbo in Groot 

Amsterdam 

Bank- en verzekeringswezen

Commercieel medewerker bank

 

Tabel 5f.juridisch: Arbeidsmarktperspectieven t/m 2015 schoolverlaters mbo in Groot 

Amsterdam 

Juridisch 

Juridisch medewerker – 

Juridisch medewerker – 

Juridisch medewerker – 

Juridisch medewerker – 

 

De gegevens voor informatiedienstverlening en orde en veiligheid zijn gebaseer

Noord West. Hun perspectieven zijn slecht, matig en soms voldoende.

 

Tabel 5g.informatie: Arbeidsmarktperspectieven t/m 2015 schoolverlaters mbo in regio Noord

West 

Informatiedienstverlening

Bibliotheekmedewerker (4)

Informatieverzorger (4) 

 

Tabel 5h.veiligheid: Arbeidsmarktperspectieven t/m 2015 schoolverlaters mbo in regio Noord

West 

Orde en Veiligheid 

Assistent toezicht en veiligheid (1)

Beveiliger ( 2) 

Medewerker vrede en ve

Medewerker toezicht en veiligheid (2)

Coördinator beveiliging (3)

Particulier digitaal onderzoeker (4)

Medewerker sociale zekerheid (4)

Arbeidsmarktperspectieven MBO-ers in de regio Amsterdam

Tabel 5c.commercieel: Arbeidsmarktperspectieven t/m 2015 schoolverlaters mbo in Groot 

Arbeidsmarkt-

perspectief 

Want: 

Commercieel medewerker Goed Relatief veel vraag in de regio, weinig 

aanbod 

Contactcenter medewerker (3) Goed Grote vraag, weinig schoolverlaters

Contactcenter teamleider (4) Goed Grote vraag, weinig schoolverlaters

Marketing medewerker (4) Ruim voldoende Grote vraag, weinig  schoolverlaters

communicatiemedewerker (4) 

Ruim voldoende Populaire opleiding, 

 relatief weinig vraag 

evenementenorganisatie (4) 

Voldoende Populaire opleiding, relatief weinig 

vraag 

Junior account manager (4) Goed Grote vraag, weinig schoolverlaters

Tabel 5d.bank&verzekering:Arbeidsmarktperspectieven t/m 2015 schoolverlaters mbo in Groot 

en verzekeringswezen arbeidsmarktperspectief

rcieel medewerker bank- en verzekeringswezen (4) 

Tabel 5f.juridisch: Arbeidsmarktperspectieven t/m 2015 schoolverlaters mbo in Groot 

arbeidsmarktperspectief

 personeel en arbeid (4) Ruim voldoende

 sociale zekerheid (4) Ruim voldoende

 openbaar bestuur (4) 

 zakelijke dienstverlening (4) Ruim voldoende

De gegevens voor informatiedienstverlening en orde en veiligheid zijn gebaseerd op heel regio 

Hun perspectieven zijn slecht, matig en soms voldoende. 

Tabel 5g.informatie: Arbeidsmarktperspectieven t/m 2015 schoolverlaters mbo in regio Noord

Informatiedienstverlening 

Bibliotheekmedewerker (4) 

 

Tabel 5h.veiligheid: Arbeidsmarktperspectieven t/m 2015 schoolverlaters mbo in regio Noord

arbeidsmarktperspectief

Assistent toezicht en veiligheid (1) 

Medewerker vrede en veiligheid (2) 

Medewerker toezicht en veiligheid (2) 

Coördinator beveiliging (3) 

Particulier digitaal onderzoeker (4) 

Medewerker sociale zekerheid (4) 

regio Amsterdam 

Tabel 5c.commercieel: Arbeidsmarktperspectieven t/m 2015 schoolverlaters mbo in Groot 

Relatief veel vraag in de regio, weinig 

Grote vraag, weinig schoolverlaters 

schoolverlaters 

Grote vraag, weinig  schoolverlaters 

 

ding, relatief weinig 

Grote vraag, weinig schoolverlaters 

Tabel 5d.bank&verzekering:Arbeidsmarktperspectieven t/m 2015 schoolverlaters mbo in Groot 

arbeidsmarktperspectief 

Goed 

Tabel 5f.juridisch: Arbeidsmarktperspectieven t/m 2015 schoolverlaters mbo in Groot 

arbeidsmarktperspectief 

Ruim voldoende 

Ruim voldoende 

Voldoende 

Ruim voldoende 

d op heel regio 

Tabel 5g.informatie: Arbeidsmarktperspectieven t/m 2015 schoolverlaters mbo in regio Noord-

 

Voldoende 

voldoende 

Tabel 5h.veiligheid: Arbeidsmarktperspectieven t/m 2015 schoolverlaters mbo in regio Noord-

arbeidsmarktperspectief 

Slecht 

Matig 

Voldoende 

Voldoende 

Matig 

Matig 

Matig 



 

Zorg en welzijn 

Nu: 45000 mbo’ers in de zorg in Amsterdam

De zorg is in werkgelegenheid de tweede sector van Amsterdam. Er werken ongeveer 60.000 

mensen in de regio Amsterdam

opleiding (Sigra 2009). Dit zijn met name mbo’ers op niveau 3 en 4. Onderstaande ta

inzicht in de opleidingsniveau van de werkenden in de zorg in regio Amsterdam. 

 

Tabel 6. Aantal mbo’ers in de zorg in regio Amsterdam 

Opleidingsniveau 

Mbo niveau 1 

Mbo niveau 2 

Mbo niveau 3 

Mbo niveau 4 

Hbo en hoger 

Totaal werknemers in de A’damse 

zorg 

Waarvan mbo’ers 

Bron: percentages in 2009 jaar

 

Zoals te zien in de bovenstaande tabel heeft twee derde van de werkenden in de Amsterdamse 

zorg een opleidingsniveau van 4 of hoger. Dit is veel meer dan he

Dat Amsterdamse werkenden in de zorg relatief hoog opgeleid zijn komt doordat Amsterdam 

relatief veel (academische) ziekenhuizen heeft. Ruim de helft van de werkgelegenheid in de 

Amsterdamse zorg is in de ziekenhuizen (PAO 2

 

Toekomst: zeer goede arbeidsmarktperspectieven zorgmbo’ers niveau 3 en 4 in A’dam

Mbo’ers met een opleiding in de zorg op niveau 3 en 4 hebben bijzonder goede 

arbeidsperspectieven op de arbeidsmarkt van de regio Amsterdam

tekort van duizenden mbo’ers niveau 3 en 4 de komende jaren (zie tabel 7). SEO (2012) sluit 

hierbij aan. 

 

Toekomst: Slechte arbeidsmarktperspectieven zorgmbo’ers niveau 2

Mbo’ers met een opleiding in de zorg op niveau 2 hebben geen goede arbeidsmarkt

perspectieven. Prismant verwacht hiervan juist overschotten (zie onderstaande tabel). Prismant 

verwacht ongeveer genoeg werkenden op niveau 1. Dit komt doordat er weliswaar weinig vraag 

is naar niveau 1, maar ook weinig aanbod. Bij niveau 2 is de vraag ook gering,

aan leerlingen wel groot.

 

                                                                
8
 De regio Amsterdam is de gemeente Amsterdam, de Zaanstreek en Waterland

9
 Percentages uit 2009 vermenigvuldigd met totaal aantal uit 2011.

10
 Prismant definieert regio Amsterdam ook als Amsterdam, Zaanstreek en Waterland

Arbeidsmarktperspectieven MBO-ers in de regio Amsterdam

Nu: 45000 mbo’ers in de zorg in Amsterdam 

g is in werkgelegenheid de tweede sector van Amsterdam. Er werken ongeveer 60.000 

mensen in de regio Amsterdam
8
 in zorg en welzijn (O+S 2011). Hiervan hebben 45.000 een mbo

opleiding (Sigra 2009). Dit zijn met name mbo’ers op niveau 3 en 4. Onderstaande ta

inzicht in de opleidingsniveau van de werkenden in de zorg in regio Amsterdam.  

Tabel 6. Aantal mbo’ers in de zorg in regio Amsterdam  

Aantal werknemers in de 

Amsterdamse zorg die dit 

opleidingsniveau hebben
9
 

Percentage dat dit 

opleidingsniveau heeft in 

de Amsterdamse zorg

1200 

4200 

14400 

25200 

15000 

Totaal werknemers in de A’damse 60000 

45000 

jaarbeeld Sigra 2009, totaal aantal in 2011 o+s, overig bewerking Policy productions 2011

Zoals te zien in de bovenstaande tabel heeft twee derde van de werkenden in de Amsterdamse 

zorg een opleidingsniveau van 4 of hoger. Dit is veel meer dan het landelijk gemiddelde van 41%. 

Dat Amsterdamse werkenden in de zorg relatief hoog opgeleid zijn komt doordat Amsterdam 

relatief veel (academische) ziekenhuizen heeft. Ruim de helft van de werkgelegenheid in de 

Amsterdamse zorg is in de ziekenhuizen (PAO 2010). 

Toekomst: zeer goede arbeidsmarktperspectieven zorgmbo’ers niveau 3 en 4 in A’dam

Mbo’ers met een opleiding in de zorg op niveau 3 en 4 hebben bijzonder goede 

arbeidsperspectieven op de arbeidsmarkt van de regio Amsterdam
10

. Prismant verwacht een 

ort van duizenden mbo’ers niveau 3 en 4 de komende jaren (zie tabel 7). SEO (2012) sluit 

Slechte arbeidsmarktperspectieven zorgmbo’ers niveau 2 

Mbo’ers met een opleiding in de zorg op niveau 2 hebben geen goede arbeidsmarkt

ieven. Prismant verwacht hiervan juist overschotten (zie onderstaande tabel). Prismant 

verwacht ongeveer genoeg werkenden op niveau 1. Dit komt doordat er weliswaar weinig vraag 

is naar niveau 1, maar ook weinig aanbod. Bij niveau 2 is de vraag ook gering, maar het aanbod 

aan leerlingen wel groot. 

                         
De regio Amsterdam is de gemeente Amsterdam, de Zaanstreek en Waterland 

Percentages uit 2009 vermenigvuldigd met totaal aantal uit 2011. 

Prismant definieert regio Amsterdam ook als Amsterdam, Zaanstreek en Waterland 

regio Amsterdam 

g is in werkgelegenheid de tweede sector van Amsterdam. Er werken ongeveer 60.000 

in zorg en welzijn (O+S 2011). Hiervan hebben 45.000 een mbo-

opleiding (Sigra 2009). Dit zijn met name mbo’ers op niveau 3 en 4. Onderstaande tabel geeft 

 

Percentage dat dit 

opleidingsniveau heeft in 

de Amsterdamse zorg 

2% 

7% 

24% 

42% 

25% 

100% 

75% 

, totaal aantal in 2011 o+s, overig bewerking Policy productions 2011 

Zoals te zien in de bovenstaande tabel heeft twee derde van de werkenden in de Amsterdamse 

t landelijk gemiddelde van 41%. 

Dat Amsterdamse werkenden in de zorg relatief hoog opgeleid zijn komt doordat Amsterdam 

relatief veel (academische) ziekenhuizen heeft. Ruim de helft van de werkgelegenheid in de 

Toekomst: zeer goede arbeidsmarktperspectieven zorgmbo’ers niveau 3 en 4 in A’dam 

. Prismant verwacht een 

ort van duizenden mbo’ers niveau 3 en 4 de komende jaren (zie tabel 7). SEO (2012) sluit 

Mbo’ers met een opleiding in de zorg op niveau 2 hebben geen goede arbeidsmarkt-

ieven. Prismant verwacht hiervan juist overschotten (zie onderstaande tabel). Prismant 

verwacht ongeveer genoeg werkenden op niveau 1. Dit komt doordat er weliswaar weinig vraag 

maar het aanbod 



 

Tabel 7. Tekorten en overschotten zorgsector Amsterdam verzorgend en agogisch personeel 

MBO-niveau 

Niveau 1 

Niveau 2 

Niveau 3 

Niveau 4 

Bron: Calibris 2008 (2016) en Sigra 2010 (2018), * geen info over niveau 1 en 2 in 2018.

 

Op het moment zijn er ook al tekorten op de Amsterdamse zorgarbeidsmarkt. De onderstaande 

tabel geeft hiervan een overzicht:

 

Tabel 8. Tekorten en overschotten zorgsector Amsterdam specifieke opleidingen

Opleiding 

Helpende (2) 

Sociaal pedagogisch werker (3)

Helpende welzijn (2) 

Zorghulp (1) 

Sociaal pedagogisch werker (4)

Verpleegkundige (4) 

Verzorgende (3) 

Bron: Sigra/Calibris prognose arbeidsmarkt regio Amsterdam 2008

 

Sociaal Agogisch Werk 

Calibris (2011) geeft aan dat de arbeidskansen voor SAW

niet gunstig zijn. Een uitzondering is het perspectief voor de sociaal cultureel werker. De 

afgelopen drie jaar is het sociaal agogisch onderwijs vernieuwd. In de nieuwe opleiding 

Maatschappelijke Zorg worden sociaalagogische asp

verpleging en verzorging. Vaak toegespitst op een bepaalde branche, zoals de 

Gehandicaptenzorg, de Kinderopvang of de Jeugdzorg. Er is één uitzondering en dat zijn 

pedagogisch werkers (4). Hiervan is landelijk een t

pedagogisch werkers op niveau 3 en 5 is, proberen veel zorginstellingen mensen met niveau 3 

door te scholen naar niveau 4.

 

De aansluiting van het mbo op de vraag van met name de Kinderopvang en de Jeugdzorg laat to

nu toe echter te wensen over voor niveau 4. De Kinderopvang maakt vooral gebruik van niveau 

3. Het Regeerakkoord zal onder meer gevolgen hebben voor de kinderopvang. Deze wordt naar 

verwachting in 2011 flink duurder. De vraag naar kinderopvang en daarmee

hierdoor afnemen. 

Bij de Jeugdzorg gaat de voorkeur uit naar hbo

 

Onderwijsassistent 

Calibris (2011) geeft aan dat de arbeidsmarktkansen voor onderwijsassistenten ongunstig zijn. Er 

worden meer dan voldoende mensen opgeleid om aan de vraag op de arbeidsmarkt te voldoen.

 

Apothekersassistenten 

Calibris (2011) signaleert dat er weinig vacatures zijn voor aphothekersassistenten. Dit komt 

omdat één op de zes apotheken te veel personeel in dienst heeft, in v

Het is dan ook waarschijnlijk dat de werkgelegenheid in de komende jaren niet meer groeit. Een 

Arbeidsmarktperspectieven MBO-ers in de regio Amsterdam

Tabel 7. Tekorten en overschotten zorgsector Amsterdam verzorgend en agogisch personeel 

Verwacht tekort in regio 

Amsterdam in 2016 

Verwacht tekort in regio 

Amsterdam in 201

Ongeveer genoeg 

Overschot van ongeveer 350 

Tekort van ongeveer 500 Tekort van 2500

Tekort van ongeveer 1000 Tekort van 2500

Bron: Calibris 2008 (2016) en Sigra 2010 (2018), * geen info over niveau 1 en 2 in 2018. 

ook al tekorten op de Amsterdamse zorgarbeidsmarkt. De onderstaande 

tabel geeft hiervan een overzicht: 

Tabel 8. Tekorten en overschotten zorgsector Amsterdam specifieke opleidingen

Huidig tekort in 2011 arbeidsmarktperspectief

Overschot van ongeveer 300 

Sociaal pedagogisch werker (3) Overschot van ongeveer 200 

Overschot van ongeveer 100 

Tekort van ongeveer 100 

Sociaal pedagogisch werker (4) Tekort van ongeveer 350 

Tekort van ongeveer 450 

Tekort van ongeveer 600 

Bron: Sigra/Calibris prognose arbeidsmarkt regio Amsterdam 2008-2016 

 

Calibris (2011) geeft aan dat de arbeidskansen voor SAW-gediplomeerden over het algemeen 

niet gunstig zijn. Een uitzondering is het perspectief voor de sociaal cultureel werker. De 

afgelopen drie jaar is het sociaal agogisch onderwijs vernieuwd. In de nieuwe opleiding 

Maatschappelijke Zorg worden sociaalagogische aspecten gecombineerd met onderdelen van de 

verpleging en verzorging. Vaak toegespitst op een bepaalde branche, zoals de 

Gehandicaptenzorg, de Kinderopvang of de Jeugdzorg. Er is één uitzondering en dat zijn 

pedagogisch werkers (4). Hiervan is landelijk een tekort. Omdat er echter een overschot aan 

pedagogisch werkers op niveau 3 en 5 is, proberen veel zorginstellingen mensen met niveau 3 

door te scholen naar niveau 4. 

De aansluiting van het mbo op de vraag van met name de Kinderopvang en de Jeugdzorg laat to

nu toe echter te wensen over voor niveau 4. De Kinderopvang maakt vooral gebruik van niveau 

3. Het Regeerakkoord zal onder meer gevolgen hebben voor de kinderopvang. Deze wordt naar 

verwachting in 2011 flink duurder. De vraag naar kinderopvang en daarmee personeel zal 

Bij de Jeugdzorg gaat de voorkeur uit naar hbo-gediplomeerden en minder naar mbo’ers. 

Calibris (2011) geeft aan dat de arbeidsmarktkansen voor onderwijsassistenten ongunstig zijn. Er 

doende mensen opgeleid om aan de vraag op de arbeidsmarkt te voldoen.

 

Calibris (2011) signaleert dat er weinig vacatures zijn voor aphothekersassistenten. Dit komt 

omdat één op de zes apotheken te veel personeel in dienst heeft, in verhouding tot de omzet. 

Het is dan ook waarschijnlijk dat de werkgelegenheid in de komende jaren niet meer groeit. Een 

regio Amsterdam 

Tabel 7. Tekorten en overschotten zorgsector Amsterdam verzorgend en agogisch personeel  

Verwacht tekort in regio 

Amsterdam in 2018 

* 

* 

Tekort van 2500 

Tekort van 2500 

ook al tekorten op de Amsterdamse zorgarbeidsmarkt. De onderstaande 

Tabel 8. Tekorten en overschotten zorgsector Amsterdam specifieke opleidingen 

arbeidsmarktperspectief 

Slecht 

Slecht 

Slecht 

Voldoende 

Goed 

Goed 

Goed 

omeerden over het algemeen 

niet gunstig zijn. Een uitzondering is het perspectief voor de sociaal cultureel werker. De 

afgelopen drie jaar is het sociaal agogisch onderwijs vernieuwd. In de nieuwe opleiding 

ecten gecombineerd met onderdelen van de 

Gehandicaptenzorg, de Kinderopvang of de Jeugdzorg. Er is één uitzondering en dat zijn 

ekort. Omdat er echter een overschot aan 

pedagogisch werkers op niveau 3 en 5 is, proberen veel zorginstellingen mensen met niveau 3 

De aansluiting van het mbo op de vraag van met name de Kinderopvang en de Jeugdzorg laat tot 

nu toe echter te wensen over voor niveau 4. De Kinderopvang maakt vooral gebruik van niveau 

3. Het Regeerakkoord zal onder meer gevolgen hebben voor de kinderopvang. Deze wordt naar 

personeel zal 

gediplomeerden en minder naar mbo’ers.  

Calibris (2011) geeft aan dat de arbeidsmarktkansen voor onderwijsassistenten ongunstig zijn. Er 

doende mensen opgeleid om aan de vraag op de arbeidsmarkt te voldoen. 

Calibris (2011) signaleert dat er weinig vacatures zijn voor aphothekersassistenten. Dit komt 

erhouding tot de omzet. 

Het is dan ook waarschijnlijk dat de werkgelegenheid in de komende jaren niet meer groeit. Een 



 

belangrijke oorzaak is het zogenaamde “preferentiebeleid” van de overheid. Hierdoor is er 

minder geld en kunnen apothekers niet zoveel pe

 

Doktersassistenten 

Het aanbod van Doktersassistenten is de komende jaren aan de krappe kant om in de verwachte

vraag van de huisartsenzorg te voorzien. In sommige regio’s moet men nu alle zeilen bijzetten 

om aan de vraag naar Dokter

doktersassistenten blijkt echter dat dit niet gaat om grote aantallen. In regio Amsterdam waren 

er eind 2010 dertien vacatures (bron monitor doktersassistenten).

 

Tandartsassistenten 

De jaarlijkse instroom van nieuwe Tandartsassistenten blijft achter bij het vereiste aantal. Het

merendeel van de tandartsen heeft assistenten in dienst met een andere achtergrond. Bij het

aantrekken van jonge assistenten gaat de voorkeur van de meeste tandartsen we

gediplomeerden met een mbo

 

Colo geeft aan dat de volgende gezondheidstechnische beroepen goede arbeidsmarkt

perspectieven hebben: 

 

Tabel 9. Goede arbeidsmarktperspectieven in Groot Amsterdam: gezondh

opleiding 

Schoenhersteller/ondernemer (2)

Audicien (4) 

Opticien (4) 

Medewerker steriele medische hulpmiddelen (3)

 

Arbeidsmarktperspectieven MBO-ers in de regio Amsterdam

belangrijke oorzaak is het zogenaamde “preferentiebeleid” van de overheid. Hierdoor is er 

minder geld en kunnen apothekers niet zoveel personeel meer aannemen. 

Het aanbod van Doktersassistenten is de komende jaren aan de krappe kant om in de verwachte

vraag van de huisartsenzorg te voorzien. In sommige regio’s moet men nu alle zeilen bijzetten 

om aan de vraag naar Doktersassistenten te kunnen voldoen, aldus Calibris. Uit de monitor 

doktersassistenten blijkt echter dat dit niet gaat om grote aantallen. In regio Amsterdam waren 

er eind 2010 dertien vacatures (bron monitor doktersassistenten). 

kse instroom van nieuwe Tandartsassistenten blijft achter bij het vereiste aantal. Het

merendeel van de tandartsen heeft assistenten in dienst met een andere achtergrond. Bij het

aantrekken van jonge assistenten gaat de voorkeur van de meeste tandartsen we

gediplomeerden met een mbo-opleiding Tandartsassistent (Calibris 2011). 

Colo geeft aan dat de volgende gezondheidstechnische beroepen goede arbeidsmarkt

 

Tabel 9. Goede arbeidsmarktperspectieven in Groot Amsterdam: gezondheidstechnisch

Arbeidsmarktperspectief

Schoenhersteller/ondernemer (2) 

Medewerker steriele medische hulpmiddelen (3) 

regio Amsterdam 

belangrijke oorzaak is het zogenaamde “preferentiebeleid” van de overheid. Hierdoor is er 

Het aanbod van Doktersassistenten is de komende jaren aan de krappe kant om in de verwachte 

vraag van de huisartsenzorg te voorzien. In sommige regio’s moet men nu alle zeilen bijzetten 

sassistenten te kunnen voldoen, aldus Calibris. Uit de monitor 

doktersassistenten blijkt echter dat dit niet gaat om grote aantallen. In regio Amsterdam waren 

kse instroom van nieuwe Tandartsassistenten blijft achter bij het vereiste aantal. Het 

merendeel van de tandartsen heeft assistenten in dienst met een andere achtergrond. Bij het 

aantrekken van jonge assistenten gaat de voorkeur van de meeste tandartsen wel uit naar 

Colo geeft aan dat de volgende gezondheidstechnische beroepen goede arbeidsmarkt-

eidstechnisch 

Arbeidsmarktperspectief 

goed 

Goed 

Goed 

goed 



 

Techniek 

Amsterdam is geen techniekstad

economie bestaat maar voor een relatief gering deel direct uit industrie en bouw. Uiteraard zijn 

er ook veel technische beroepen buiten deze twee sectoren (met name in onderhoudsfuncties), 

maar voor het beeld geven industrie en bouw ee

Amsterdam gaat het weliswaar om een substantieel aantal ba

van de minst geïndustrialiseerde regio’s van het land.

 

Industrie, bouw en energie

Aldus Pieken aan de Amstel was het in 2008

voldoende mensen te vinden op MBO

Amsterdamse arbeidsmarkt (SEO 2012) is hierin een stuk kritischer. SEO (2016) verwacht op 

basis van het aantal te verwachten gediplomeerden en het aantal banen een groot overschot 

aan mbo’ers niveau 2 t/m 4 in de industrie en energie (6000) en bouw (1500).

Mobiliteit 

Innovam (mobiliteitsbranche) signaleert alleen op specifieke functies echt krapte. Dat geldt 

bijvoorbeeld voor de tweewielerbranche. Verder is ook hier sprake van upgrading van mbo 

niveau 2 (nu het meest voorkomende opleidingsniveau in de branche) naar 3 en 4 voor de 

technische functies. Maar al met al kent de autotechniek nog geen krapte op de arbeidsmark

ook door nog grote belangstelling in het mbo

autotechniek). Handel en reparatie kent volgens SEO (2012) in 2016 een overschot van 1500 

mbo’ers van niveau 2 t/m 4 (onuitgesplitst). 

bedrijfstakken: Handel in en reparatie van auto's en motorfietsen; benzineservicestations,  

groothandel en handelsbemiddeling en detailhandel en reparatie van consumentenartikelen.

 

Colo geeft aan dat in de regio Amsterdam de volgende

 

Tabel 10. Mobiliteitstechniek: regio Amsterdam goed perspectief

 

Assistent fietstechnicus/voertuigentechnicus (1)

Bron: colo 2011 

Arbeidsmarktperspectieven MBO-ers in de regio Amsterdam

Amsterdam is geen techniekstad, aldus pieken aan de Amstel deel 3 (2008). De Amsterdamse 

economie bestaat maar voor een relatief gering deel direct uit industrie en bouw. Uiteraard zijn 

er ook veel technische beroepen buiten deze twee sectoren (met name in onderhoudsfuncties), 

maar voor het beeld geven industrie en bouw een goede indicatie. Gezien de omvang van 

Amsterdam gaat het weliswaar om een substantieel aantal banen, maar toch is Amsterdam één 

van de minst geïndustrialiseerde regio’s van het land. 

Industrie, bouw en energie 

Aldus Pieken aan de Amstel was het in 2008 zowel voor de industrie, als voor de bouw nog lastig 

voldoende mensen te vinden op MBO-niveau 4. De meest recente arbeidsmarktstudie naar de 

Amsterdamse arbeidsmarkt (SEO 2012) is hierin een stuk kritischer. SEO (2016) verwacht op 

verwachten gediplomeerden en het aantal banen een groot overschot 

aan mbo’ers niveau 2 t/m 4 in de industrie en energie (6000) en bouw (1500). 

Innovam (mobiliteitsbranche) signaleert alleen op specifieke functies echt krapte. Dat geldt 

eld voor de tweewielerbranche. Verder is ook hier sprake van upgrading van mbo 

niveau 2 (nu het meest voorkomende opleidingsniveau in de branche) naar 3 en 4 voor de 

technische functies. Maar al met al kent de autotechniek nog geen krapte op de arbeidsmark

ook door nog grote belangstelling in het mbo-onderwijs (er zijn zelfs teveel mbo-

autotechniek). Handel en reparatie kent volgens SEO (2012) in 2016 een overschot van 1500 

mbo’ers van niveau 2 t/m 4 (onuitgesplitst). Hieronder vallen bedrijven uit de volgende 

bedrijfstakken: Handel in en reparatie van auto's en motorfietsen; benzineservicestations,  

groothandel en handelsbemiddeling en detailhandel en reparatie van consumentenartikelen.

Colo geeft aan dat in de regio Amsterdam de volgende opleiding een goed perspectief heeft:

Tabel 10. Mobiliteitstechniek: regio Amsterdam goed perspectief 

arbeidsmarktperspectief

Assistent fietstechnicus/voertuigentechnicus (1) 

regio Amsterdam 

. De Amsterdamse 

economie bestaat maar voor een relatief gering deel direct uit industrie en bouw. Uiteraard zijn 

er ook veel technische beroepen buiten deze twee sectoren (met name in onderhoudsfuncties), 

n goede indicatie. Gezien de omvang van 

nen, maar toch is Amsterdam één 

zowel voor de industrie, als voor de bouw nog lastig 

niveau 4. De meest recente arbeidsmarktstudie naar de 

Amsterdamse arbeidsmarkt (SEO 2012) is hierin een stuk kritischer. SEO (2016) verwacht op 

verwachten gediplomeerden en het aantal banen een groot overschot 

Innovam (mobiliteitsbranche) signaleert alleen op specifieke functies echt krapte. Dat geldt 

eld voor de tweewielerbranche. Verder is ook hier sprake van upgrading van mbo 

niveau 2 (nu het meest voorkomende opleidingsniveau in de branche) naar 3 en 4 voor de 

technische functies. Maar al met al kent de autotechniek nog geen krapte op de arbeidsmarkt, 

-leerlingen voor 

autotechniek). Handel en reparatie kent volgens SEO (2012) in 2016 een overschot van 1500 

ijven uit de volgende 

bedrijfstakken: Handel in en reparatie van auto's en motorfietsen; benzineservicestations,  

groothandel en handelsbemiddeling en detailhandel en reparatie van consumentenartikelen. 

opleiding een goed perspectief heeft: 

arbeidsmarktperspectief 

Goed 



 

Let op: de onderstaande tabel (mobiliteitstechniek) ge

 

Tabel 11. Mobiliteitstechniek: Landelijk arbeidsmarktperspectief

Mobiliteitstechniek 

Assistent mobiliteitsbranche (1)

Assemblagetechnicus (2)

Autotechnicus (2) 

Bedrijfsautotechnicus (2)

Revisietechnicus (2) 

Fietstechnicus (2) 

Scootertechnicus (2) 

Motorfietstechnicus (2) 

Verbrandingsmotortechnicus (2)

Eerste autotechnicus (3)

Eerste bedrijfsautotechnicus (3)

Eerste motorfietstechnicus (3)

Eerste verbrandingsmotortechnicus (3)

Serviceadviseur (3) 

Verkoopadviseur (3) 

Technisch specialist personenauto’s (4)

Technisch specialist bedrijfsauto’s (4)

Verkoopmanager (4) 

Werkplaatsmanager (4) 

Bedrijfsmanager (4) 

Bron: Innovam 2011 

 

Procestechniek, operationele techniek, laboratoriumtechniek en fotonica

Het kenniscentrum PMLF ziet voor de regio Noord west voldoende tot ruim voldoende 

arbeidsmarktperspectief

komt omdat het aantal leerlingen de afgelopen flink is toegenomen.

 

De onderstaande tabellen

Hieronder vallen: Groot Amst

 

Tabel 12. Arbeidsmarktperspectief proces en milieutechniek Groot Amsterdam

Proces- en milieutechniek

Basisoperator (1) 

Operator A (2) 

Operator B (3) 

Operator C (4) 

Milieufunctionaris (4) 

 

Tabel 13. Arbeidsmarktperspectief operationele techniek Groot Amsterdam

Operationele techniek 

Medewerker operationele techniek (2)

Allround operationeel technicus (4)

 

Kenniscentrum PMLF ziet voldoende tot ruim voldoende arbeidsmarktperspectief voor 

afgestudeerden in de laboratoriumtechniek

Arbeidsmarktperspectieven MBO-ers in de regio Amsterdam

Let op: de onderstaande tabel (mobiliteitstechniek) geeft landelijke perspectieven

Tabel 11. Mobiliteitstechniek: Landelijk arbeidsmarktperspectief 

arbeidsmarktperspectief

Assistent mobiliteitsbranche (1) 

Assemblagetechnicus (2) 

hnicus (2) 

Ruim voldoende

 

Verbrandingsmotortechnicus (2) 

Eerste autotechnicus (3) 

Eerste bedrijfsautotechnicus (3) 

ste motorfietstechnicus (3) 

Eerste verbrandingsmotortechnicus (3) 

Technisch specialist personenauto’s (4) 

Technisch specialist bedrijfsauto’s (4) 

 

Procestechniek, operationele techniek, laboratoriumtechniek en fotonica 

Het kenniscentrum PMLF ziet voor de regio Noord west voldoende tot ruim voldoende 

arbeidsmarktperspectief op de niveaus 2 t-m 4. Het arbeidsperspectief op niveau 1 is matig. Dit 

komt omdat het aantal leerlingen de afgelopen flink is toegenomen. 

len geven het arbeidsmarktperspectief in de regio Noord-West aan. 

Hieronder vallen: Groot Amsterdam, Zaanstreek/Waterland en Zuid-Kennemerland

Tabel 12. Arbeidsmarktperspectief proces en milieutechniek Groot Amsterdam 

en milieutechniek arbeidsmarktperspectief

Ruim voldoende

Ruim voldoende

Ruim voldoende

Tabel 13. Arbeidsmarktperspectief operationele techniek Groot Amsterdam 

arbeidsmarktperspectief

Medewerker operationele techniek (2) Ruim voldoende

erationeel technicus (4) Ruim voldoende

Kenniscentrum PMLF ziet voldoende tot ruim voldoende arbeidsmarktperspectief voor 

afgestudeerden in de laboratoriumtechniek in regio Groot Amsterdam. Uitzondering hierop is 

regio Amsterdam 

eft landelijke perspectieven 

arbeidsmarktperspectief 

Slecht 

Voldoende 

Matig 

Voldoende 

Goed 

Goed 

Ruim voldoende 

Voldoende 

Goed 

Goed 

Goed 

Matig 

Goed 

Goed 

Goed 

Voldoende 

Voldoende 

Matig 

Matig 

Matig 

Het kenniscentrum PMLF ziet voor de regio Noord west voldoende tot ruim voldoende 

m 4. Het arbeidsperspectief op niveau 1 is matig. Dit 

West aan. 

Kennemerland 

arbeidsmarktperspectief 

Matig 

Voldoende 

Ruim voldoende 

Ruim voldoende 

Ruim voldoende 

arbeidsmarktperspectief 

Ruim voldoende 

Ruim voldoende 

Kenniscentrum PMLF ziet voldoende tot ruim voldoende arbeidsmarktperspectief voor 

. Uitzondering hierop is 



 

het matige perspectief van laborant nivea

Chemie (4), Biotechnologisch Analist (4) en de Chemisch Fysisch Analist (4).

 

Tabel 14. Arbeidsmarktperspectief laboratoriumtechniek Groot Amsterdam

Laboratioriumtechniek 

Junior laborant (2) 

Allround laborant (3) 

Analist klinische chemie (4)

Analist pathologie (4) 

Biotechnologisch analist (4)

Chemisch-fysisch analist (4)

Microbiologisch analist (4)

Technisch onderwijs assistent (4)

 

Tabel 15. Arbeidsmarktperspectief fotonica Groot Amsterdam

Fotonica 

Medewerker fotografie (2)

Allround medewerker AV

Beeldtechnicus (4) 

Cameraman (4) 

Fotograaf (4) 

Geluidstechnicus (4) 

Lichttechnicus (4) 

Video editor (4) 

Animatie/audiovisuele vormgeving (4)

Art & design (4) 

Grafische vormgeving (4)

Interactieve vormgeving (4)

 

Schilderen, onderhoud, afbouw en stucadoren

Kenniscentrum Savantis geeft aan dat op de korte termijn de 

gediplomeerde leerlingen in de afbouw, 

gunstig zijn. De werkgelegenheid in de Afbouw loopt terug. Voor de periode na 2012 zijn de 

vooruitzichten beter. Door EIB en TNO wordt verwacht dat de werkgelegenheid in de bouw en 

de afbouw weer zal groeien. Dit biedt mogelijk ka

opleiding in de sector hebben gevolgd.

 

Hout en meubel 

De Stichting Hout en Meubel constateert dat de af

branche de komende jaren doorzet en dat de arbeidsmarktperspectieven voo

landelijk niet zo gunstig zijn. 

 

Arbeidsmarktperspectieven MBO-ers in de regio Amsterdam

het matige perspectief van laborant niveau 2. Er is een groeiende vraag naar Analist Klinische 

Chemie (4), Biotechnologisch Analist (4) en de Chemisch Fysisch Analist (4). 

Tabel 14. Arbeidsmarktperspectief laboratoriumtechniek Groot Amsterdam 

 arbeidsmarktperspectief

Ruim voldoende

Analist klinische chemie (4) Ruim voldoende

Biotechnologisch analist (4) 

fysisch analist (4) Ruim voldoende

Microbiologisch analist (4) Ruim 

Technisch onderwijs assistent (4) 

Tabel 15. Arbeidsmarktperspectief fotonica Groot Amsterdam 

arbeidsmarktperspectief

Medewerker fotografie (2) 

Allround medewerker AV-productie (3) 

Animatie/audiovisuele vormgeving (4) 

Grafische vormgeving (4) 

Interactieve vormgeving (4) Ruim voldoende

Schilderen, onderhoud, afbouw en stucadoren 

Kenniscentrum Savantis geeft aan dat op de korte termijn de –landelijke - vooruitzichten voor 

gediplomeerde leerlingen in de afbouw, schilderen, onderhoud, afbouw en stukadoren n

gunstig zijn. De werkgelegenheid in de Afbouw loopt terug. Voor de periode na 2012 zijn de 

vooruitzichten beter. Door EIB en TNO wordt verwacht dat de werkgelegenheid in de bouw en 

de afbouw weer zal groeien. Dit biedt mogelijk kansen voor gediplomeerde leerlingen die een 

opleiding in de sector hebben gevolgd. 

De Stichting Hout en Meubel constateert dat de afname van de werkgelegenheid in haar 

branche de komende jaren doorzet en dat de arbeidsmarktperspectieven voor mbo

landelijk niet zo gunstig zijn.  

regio Amsterdam 

u 2. Er is een groeiende vraag naar Analist Klinische 

arbeidsmarktperspectief 

Matig 

Ruim voldoende 

Ruim voldoende 

Voldoende 

Voldoende 

Ruim voldoende 

Ruim voldoende 

Voldoende 

arbeidsmarktperspectief 

voldoende 

Voldoende 

Voldoende 

Matig 

Voldoende 

Voldoende 

Voldoende 

Voldoende 

Voldoende 

Voldoende 

Voldoende 

Ruim voldoende 

vooruitzichten voor 

stukadoren niet bijzonder 

gunstig zijn. De werkgelegenheid in de Afbouw loopt terug. Voor de periode na 2012 zijn de 

vooruitzichten beter. Door EIB en TNO wordt verwacht dat de werkgelegenheid in de bouw en 

nsen voor gediplomeerde leerlingen die een 

name van de werkgelegenheid in haar 

r mbo-ers daarom 



 

Colo geeft aan dat in de regio Amsterdam de volgende opleidingen wel een goed perspectief 

heeft: 

 

Tabel 16. Hout en meubel: regio Amsterdam voldoende

 

Meubelmaker/(scheeps)insteri

Allround meubelmaker/interieurbouwer (3)

 

Tenslotte 

Colo (2011) geeft nog een overzicht van de meest kansrijke beroepen in de techniek in regio 

Groot Amsterdam in de techniek:

 

Tabel 17: opleidingen techniek met kansrijk

Techniek 

Operator productietechniek

Allround operator productietechniek

Elektrotechnische industriële producten en systemen (monteur/technicus) (2)

Elektrotechnische industriële producten en systemen (monteur/technicus) (3)

Elektrotechnische industriële producten en systemen (monteur/technicus) (4)

Allround/fijnmechanisch verspaner (2)

Allround/fijnmechanisch verspaner (3)

monteur data/electra (2)

eerste monteur data/electra (3)

Eerste monteur elektrotechnische installaties, koudetechniek (3)

Monteur werktuigkundige installaties (2)

Eerste monteur werktuigkundige installaties (3)

Allround lasser, plaatwerker en constructiewerker (3)

Middenkader engineering (commercieel technicus) (4)

Servicemonteur electrotechniek/installatietechniek (3)

Servicemonteur werktuigbouw (3)

Tekenaar – werkvoorbereider(fabricage) (4)
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Colo geeft aan dat in de regio Amsterdam de volgende opleidingen wel een goed perspectief 

Tabel 16. Hout en meubel: regio Amsterdam voldoende 

arbeidsmarktperspectief

Meubelmaker/(scheeps)insterieurbouwer (2) 

Allround meubelmaker/interieurbouwer (3) 

Colo (2011) geeft nog een overzicht van de meest kansrijke beroepen in de techniek in regio 

Groot Amsterdam in de techniek: 

Tabel 17: opleidingen techniek met kansrijk arbeidsmarktperspectief in Groot Amsterdam

Operator productietechniek 

Allround operator productietechniek 

Elektrotechnische industriële producten en systemen (monteur/technicus) (2) 

chnische industriële producten en systemen (monteur/technicus) (3) 

Elektrotechnische industriële producten en systemen (monteur/technicus) (4) 

Allround/fijnmechanisch verspaner (2) 

Allround/fijnmechanisch verspaner (3) 

monteur data/electra (2) 

eerste monteur data/electra (3) 

Eerste monteur elektrotechnische installaties, koudetechniek (3) 

Monteur werktuigkundige installaties (2) 

Eerste monteur werktuigkundige installaties (3) 

Allround lasser, plaatwerker en constructiewerker (3) 

Middenkader engineering (commercieel technicus) (4) 

Servicemonteur electrotechniek/installatietechniek (3) 

Servicemonteur werktuigbouw (3) 

voorbereider(fabricage) (4) 

regio Amsterdam 

Colo geeft aan dat in de regio Amsterdam de volgende opleidingen wel een goed perspectief 

arbeidsmarktperspectief 

Voldoende 

voldoende 

Colo (2011) geeft nog een overzicht van de meest kansrijke beroepen in de techniek in regio 

arbeidsmarktperspectief in Groot Amsterdam 

arbeidsmarkt

perspectief 

kansrijk 

kansrijk 

kansrijk 

kansrijk 

kansrijk 

kansrijk 

kansrijk 

kansrijk 

kansrijk 

kansrijk 

kansrijk 

kansrijk 

kansrijk 

kansrijk 

kansrijk 

kansrijk 

kansrijk 



 

Groen 

Colo geeft een overzicht van kansrijke opleidingen in de groen sector in Groot Amsterdam.

 

Tabel 18: opleidingen groen met kansrijk arbeidsmarktperspectief in Groot Amsterdam

Groen 

Verkoop management groene detailhandel (2)

Verkoop management groene detailhandel (3)

Middenkader functionaris milieu en ruimte (4)

Assistent plantenteelt (1)

Medewerker open/bedekte teelt (2)

Medewerker open/bedekte teelt (3)

Medewerker open/bedekte teelt (4)

Medewerker/bedrijfsleider biologisch

Medewerker/bedrijfsleider biologisch

Medewerker/bedrijfsleider biologisch

Medewerker groothandel en logistiek voedsel (3)

bedrijfsleider gemechaniseerd loonbedrijf (plantenteelt) (4)

 

Overige sectoren 

Het  Colo (2011) geeft tenslotte een overzicht van de meest kansrijke beroepen voor 

schoolverlaters in regio Groot Amsterdam in de overige opleidingen:

 

Tabel 19: overige opleidingen met kansrijk arbeidsmarktperspectief in Groot Amsterdam

Overige sectoren 

Tentoonstellingsbouwer (2,3)

Schoonmaker (2,3) 

Chauffeur goederenvervoer (2)

proefdierverzorger (3) 

instructeur paardensport (3,4)

Dierverzorger (biotechnicus) (4)

(allround) operator/technoloog voedingsindustrie (2,3,4)
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Colo geeft een overzicht van kansrijke opleidingen in de groen sector in Groot Amsterdam.

Tabel 18: opleidingen groen met kansrijk arbeidsmarktperspectief in Groot Amsterdam

arbeidsmarktperspectief

oop management groene detailhandel (2) 

Verkoop management groene detailhandel (3) 

Middenkader functionaris milieu en ruimte (4) 

Assistent plantenteelt (1) 

Medewerker open/bedekte teelt (2) 

edekte teelt (3) 

Medewerker open/bedekte teelt (4) 

Medewerker/bedrijfsleider biologisch-dynamisch bedrijf (2) 

Medewerker/bedrijfsleider biologisch-dynamisch bedrijf (3) 

Medewerker/bedrijfsleider biologisch-dynamisch bedrijf (4) 

Medewerker groothandel en logistiek voedsel (3) 

bedrijfsleider gemechaniseerd loonbedrijf (plantenteelt) (4) 

Het  Colo (2011) geeft tenslotte een overzicht van de meest kansrijke beroepen voor 

oolverlaters in regio Groot Amsterdam in de overige opleidingen: 

Tabel 19: overige opleidingen met kansrijk arbeidsmarktperspectief in Groot Amsterdam

arbeidsmarktperspectief

Tentoonstellingsbouwer (2,3) 

Chauffeur goederenvervoer (2) 

instructeur paardensport (3,4) 

Dierverzorger (biotechnicus) (4) 

(allround) operator/technoloog voedingsindustrie (2,3,4) 

regio Amsterdam 

Colo geeft een overzicht van kansrijke opleidingen in de groen sector in Groot Amsterdam. 

Tabel 18: opleidingen groen met kansrijk arbeidsmarktperspectief in Groot Amsterdam 

arbeidsmarktperspectief 

Kansrijk 

Kansrijk 

Kansrijk 

Kansrijk 

Kansrijk 

Kansrijk 

Kansrijk 

Kansrijk 

Kansrijk 

Kansrijk 

Kansrijk 

Kansrijk 

Het  Colo (2011) geeft tenslotte een overzicht van de meest kansrijke beroepen voor 

Tabel 19: overige opleidingen met kansrijk arbeidsmarktperspectief in Groot Amsterdam 

arbeidsmarktperspectief 

Kansrijk 

Kansrijk 

Kansrijk 

Kansrijk 

Kansrijk 

Kansrijk 

Kansrijk 
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