
 

 

Lesbrief arbeidsmarktgegevens 
Weten waar werk is 

 

  

Wat maakt dit 
praktijkvoorbeeld  
bijzonder? 

 
 

Arbeidsmarktinformatie is een onderdeel van de studiekeuze dat vaak onderbelicht wordt. Zeker in de 
huidige tijd, waarbij we te maken hebben met een snel veranderende arbeidsmarkt, is het belangrijk dat 
onderwijsprofessionals informatie over de (regionale) arbeidsmarkt weten te betrekken in hun 
programma van loopbaanbegeleiding en in de vaklessen, zodat jongeren snappen waarom deze 
informatie belangrijk is en weten waar ze de juiste informatie kunnen vinden. 

      
In dit voorbeeld vind je een film van het ROA (Research Centrum Onderwijs en Arbeidsmarkt) over wat 
het belang is van arbeidsmarktgegevens. Daarnaast twee lesbrieven: een voor het vmbo en een voor de 
havo, waarin leerlingen worden uitgedaagd na te denken over hun studiekeuze in relatie tot 
arbeidsmarktgegevens. Deze lesbrieven werden door de scholen gemaakt in samenwerking met het 
UWV. De lesbrieven zijn met wat aanpassingen ook voor andere onderwijssectoren te gebruiken.  
Ten slotte vind je onder Meer weten? een overzicht van websites waarop allerlei informatie over 
arbeidsmarktgegevens is te vinden. 

  
• Lesbrief arbeidsmarktgegevens_lesbrief helicon vmbo den bosch   
• Lesbrief arbeidsmarktgegevens_lesbrief vmbo helicon 
• www.youtube.com/watch?v=XpEaElUCnmg&feature=youtu.be  

 

  

Tips 
 
 

Betrek het thema arbeidsmarktgegevens bij de begeleiding van loopbaankeuzes van jongeren. Het is 
een onderwerp dat nog niet altijd de aandacht krijgt die het verdient. Juist in deze tijd, waarbij we te 
maken hebben met een snel veranderende arbeidsmarkt, is het van belang jongeren bewust te maken 
van hun kansen op de arbeidsmarkt in relatie tot hun studiekeuze. 

  

Criteria 
Sector  
☒ vmbo 
☒ havo 
☒ vwo 
☒ mbo  
☒ hbo 
Thema(‘s)  
☐ Regelgeving en kaders 
☐ Visie, beleid en kwaliteit 
☐ LOB-leeromgeving 
☐ LOB-programma 
☒ Loopbaankeuze                           
☐ Loopbaangesprek 
☒ Arbeidsmarktinformatie 
☐ LOB-documenten 
☐ Ouderbetrokkenheid  
☐ Professionalisering 
 
 
 

https://www.expertisepuntlob.nl/tools/praktijkvoorbeelden-lob/lesbrief-arbeidsmarktgegevens
https://www.expertisepuntlob.nl/tools/praktijkvoorbeelden-lob/lesbrief-arbeidsmarktgegevens
http://www.youtube.com/watch?v=XpEaElUCnmg&feature=youtu.be
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Meer weten? 
 
 

www.s-bb.nl/kans  
www.kiesmbo.nl  
www.studiekeuze123.nl  
www.cbs.nl/nl-nl/visualisaties/dashboard-arbeidsmarkt  
www.seo.nl  
www.studiekeuze123.nl/studie-in-cijfers  
www.onderwijsincijfers.nl/  
www.roa-maastricht.nl/  
www.uwv.nl  
www.lerenenwerkennob.nl/  
www.werk.nl/werk_nl/arbeidsmarktinformatie/publicaties/thematische-
publicaties/arbeidsmarktprognose  
www.bekijkjetoekomst.nu  
www.kansopwerk.nl  

  

Contactpersoon info@expertisepuntlob.nl  

http://www.s-bb.nl/kans
http://www.kiesmbo.nl/
http://www.studiekeuze123.nl/
http://www.cbs.nl/nl-nl/visualisaties/dashboard-arbeidsmarkt
http://www.seo.nl/
http://www.studiekeuze123.nl/studie-in-cijfers
http://www.onderwijsincijfers.nl/
http://www.roa-maastricht.nl/
http://www.uwv.nl/
http://www.lerenenwerkennob.nl/
http://www.werk.nl/werk_nl/arbeidsmarktinformatie/publicaties/thematische-publicaties/arbeidsmarktprognose
http://www.werk.nl/werk_nl/arbeidsmarktinformatie/publicaties/thematische-publicaties/arbeidsmarktprognose
http://www.bekijkjetoekomst.nu/
http://www.kansopwerk.nl/
mailto:info@expertisepuntlob.nl

