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ondersteunt beroepsonderwijs, bedrijfsleven en studenten (e.a.) 
door het leveren van bruikbare en gezaghebbende informatie en kennis
over arbeidsmarkt, beroepspraktijkvorming en doelmatigheid

• mbo
• landelijk en regionaal
• op niveau van kwalificaties
• heden en toekomst

• 13 onderzoekers
Informatieproducten, Kans op stage, leerbaan en werk, trend en 
beroepenonderzoek, communities.

11

Het SBB onderzoeksteam 
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Informatie producten SBB

• Basiscijfers Jeugd
• Kans op stage en leerbaan
• Kans op werk
• Studie in Cijfers
• Doelmatigheid
• Sectorkamerrapportages

13



Op de website van SBB

• voor iedereen toegankelijk
• interactief – zelf selecties maken

• per regio
• per onderwijsinstelling
• per sectorkamer / marktsegment
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Basiscijfers Jeugd
Actueel beeld van kansen en mogelijkheden voor 
jongeren op de regionale arbeidsmarkt en 
stagemarkt

per arbeidsmarktregio 
in samenwerking met UWV

• studenten en stages
• vacatures
• leerbedrijven
• werkzoekende jongeren
• ww-uitkeringen aan jongeren
• kans op stage
• kansrijke beroepen



Basiscijfers Jeugd

In welke bedrijfssectoren vinden 
jongeren werk vanuit de ww?

Hoeveel studenten lopen stage 
in de regio?

Stagependel: waar wonen 
studenten en waar lopen ze stage?



Kans op stage en leerbaan

De kans van bol-studenten op het vinden van een geschikte stageplaats.

De kans van bbl-studenten op het vinden van een passnede leerbaan. 

• voor studenten in het huidige schooljaar

• per opleiding

• 35 arbeidsmarktregio’s

• jaarlijkse update in januari



Kans op werk
De kans op werk op het niveau en in het verlengde van de gevolgde 
opleiding. 

De kans op werk is van toepassing op aankomende studenten die het 
komende studiejaar aan een opleiding beginnen en deze afronden na 
normale studieduur.

• voor recent gediplomeerden van het mbo
• prognoseperiode: afhankelijk van de opleidingsduur
• per opleiding
• 35 arbeidsmarktregio’s
• jaarlijkse update in januari
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per mbo-instelling per opleiding

• studenttevredenheid
• percentage geslaagde studenten
• doorstroom hbo
• kans op werk
• kans op stage
• startsalaris

Via websites scholen en beroepeninbeeld.nl

Studie in Cijfers

http://www.beroepeninbeeld.nl/beroep/dokters-assistent


Doelmatigheid
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Sectorkamerrapportages

bpv
arbeidsmarkt 

• aantal studenten en gediplomeerden
• aantal leerbedrijven
• aandeel actief
• aantal bpv-overeenkomsten
• kans op werk, leerbaan en stage



Sectorkamerrapportages

Regio Zwolle

Kans op stage               ruim voldoende

Studenten bol 2017-2018                80

Ontwikkeling aantal studenten    gelijk

Ontwikkeling stages/leerbanen     gelijk

Kans op leerbaan/stage

kok



Sectorkamerrapportages

Kerncijfers mbo-aanbieders Kok

Aantal mbo-instellingen met 
ingeschreven studenten voor 

deze opleiding

35  
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www.s-bb.nl doelmatigheid, voedingsgebied
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http://www.s-bb.nl/


Regio Zwolle

1 Welk deel van de mbo-studenten wonen er in de regio Zwolle?
18.100

2 Hoeveel studenten heeft het Deltion College? 

.
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Regio Zwolle

1 Hoeveel mbo-studenten zijn er in de regio Zwolle?
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Regio Zwolle

3 Hoeveel mbo-studenten wonen in de regio Zwolle?
7.582

4   Welke Deltion opleidingen hebben de meeste studenten?
dossiers Commercie (768), Maatschappelijke zorg (768), Voertuigen en 
mobiele werktuigen (654), Pedagogisch werk (554)

5   Hoeveel leerbedrijven zijn er in de regio Zwolle?
9.778 (van de 260.640, 3,8%)

6   Zijn er veel stagiaires van buiten de regio bij deze leerbedrijven?
Er zijn 16.840 stagiaires bij deze bedrijven, hiervan komen er 12.200 uit de                 
regio (72%) en 4.350 stagiaires wonen in de regio, maar lopen elders stage.
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meer en verder in de workshops …

• …..

• Presentatie gebaseerd op een actueel vraagstuk bij 
Deltion College …..

• Waar vind je welke gegevens?

• Vragen? 

• ….
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