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Arbeidsmarktprognoses  
Provincie Overijssel 2017-2022

Inleiding

Als onderdeel van het Project Onderwijs-Arbeidsmarkt 
(POA) stelt het ROA sinds 2013 tweejaarlijkse regionale 
arbeidsmarktprognoses op die tot doel hebben tegemoet 
te komen aan het toenemende belang van regionale 
arbeidsmarktinformatie. Binnen dit kader past ook 
voorliggende factsheet met arbeidsmarktprognoses 
voor de provincie Overijssel en haar drie onderliggende 
arbeidsmarktregio’s: Regio Zwolle, Twente en Steden-
driehoek en Noordwest Veluwe.1 Deze prognoses 
bestrijken de periode 2017-2022 en worden weergegeven 
voor 24 opleidingscategorieën die verdeeld zijn over zes 
opleidingsniveaus. Waar mogelijk wordt eveneens een link 
gemaakt met zowel de sector- als opleidingsspecialisatie van 
de werkgelegenheid in de verschillende regio’s. Onderstaande 
kaart geeft weer hoe Overijssel is samengesteld uit de drie 
arbeidsmarktregio’s. 

Prognoses en actuele arbeidsmarktcijfers naar 
opleidingsniveau

Om een eerste globaal beeld te geven van de toekomstige 
arbeidsmarktsituatie in Overijssel, toont Tabel 1 de 
geaggregeerde arbeidsmarktprognoses voor zowel Nederland 

1 In deze factsheet voor de provincie Overijssel wordt tevens gerefereerd 

aan de factsheets van de arbeidsmarktregio’s die helemaal of deels met 

de provincie overlappen. Dit zijn Regio Zwolle (ROA-F-2018/8A), 

Twente (ROA-F-2018/8B) en Stedendriehoek en Noord-West Veluwe 

(ROA-F-2018/8C).

als Overijssel en de drie arbeidsmarktregio’s die (deels) 
in Overijssel zijn gelegen. De cijfers zijn weergegeven als 
jaarlijkse percentages van de werkzame beroepsbevolking in 
2016. De (niet weergegeven) absolute provinciale aantallen 
zijn berekend als een gewogen som van de prognoses voor 
de drie onderliggende arbeidsmarktregio’s, voor zover 
deze binnen de provinciegrenzen vallen. Zie Tekstbox 1 
voor nadere uitleg over de definities van de verschillende 
gebruikte begrippen. 

De verwachte arbeidsmarktperspectieven voor Overijssel 
als totaal zijn iets minder goed dan die voor Nederland. 
Terwijl Nederland jaarlijks naar verwachting gemiddeld 
3,7% per jaar aan baanopeningen zal kennen, is dit 
slechts 3,5% voor Overijssel als gevolg van een relatief lage 
uitbreidingsvraag (0,7% per jaar). Aangezien de verwachte 
arbeidsmarktinstroom voor beide gemiddeld 3,0% per jaar 
bedraagt, impliceert dit dat de Overijsselse arbeidsmarkt 
iets minder krap zal zijn dan die van Nederland als geheel. 

Hoewel er verschillen zijn tussen de drie arbeidsmarkt-
regio’s, zijn deze vaak niet bijzonder groot op geaggregeerd 
niveau. De gunstigste arbeidsmarktperspectieven 
worden voorzien voor schoolverlaters en werkzoekenden 
in de Regio Zwolle, voornamelijk als gevolg van 
een relatief hoge uitbreidingsvraag (0,9% per jaar). 
Een vrij lage uitbreidingsvraag (0,6%) en iets hogere 
arbeidsmarktinstroom (3,1%) zijn dan weer de redenen dat 
Twente de minst gunstige vooruitzichten kent. De hogere 
instroom in Twente is deels een gevolg van het grotere 
aandeel jongeren in deze arbeidsmarktregio in vergelijking 
met de twee andere arbeidsmarktregio’s.

Tabel 2 splitst de arbeidsmarktprognoses voor de 
provincie Overijssel verder uit naar opleidingsniveau, 
en voegt daar actuele cijfers voor een aantal andere 
arbeidsmarktvariabelen aan toe. Merk allereerst op dat 
verschillen in aantrekkingskracht, inclusief baankansen, 
tussen arbeidsmarktregio’s aanleiding kunnen geven tot 
pendel- of verhuisbeslissingen van schoolverlaters, als 
gevolg waarvan deze verschillen kleiner worden. Hiermee 
is in het prognosemodel rekening gehouden door de 
arbeidsmarktinstroom per opleidingscategorie in elke 
arbeidsmarktregio voor dergelijke mobiliteitsbeslissingen te 
corrigeren. 

Regio Zwolle

Twente

Stedendriehoek
en

Noordwest Veluwe

–  Overijssel
Stedendriehoek en Noordwest Veluwe
Regio Zwolle
Twente
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Tabel 1
Arbeidsmarktprognoses Overijssel 2017-2022*

Twente Stedendriehoek en 
Noordwest Veluwe

Regio Zwolle Overijssel Nederland

Werkgelegenheidstoename 
(%)

0,6 0,7 0,9 0,7 1,0

Arbeidsmarktuitstroom (%) 2,8 2,9 3,0 2,9 2,8

Baanopeningen (%) 3,4 3,5 3,7 3,5 3,7

Arbeidsmarktinstroom (%) 3,1 2,9 3,0 3,0 3,0
*Gemiddeld jaarlijks percentage van de werkzame beroepsbevolking in 2016

Tabel 2
Arbeidsmarktprognoses (2017-2022) en actuele arbeidsmarktcijfers (2015-2016) Overijssel naar opleidingsniveau*

bo/vmbo havo/vwo mbo 2/3 mbo 4 hbo wo totaal

Prognoses        

Uitbreidingsvraag (%) 0,7 0,6 0,8 0,7 0,6 1,0 0,7

Vervangingsvraag (%) 3,8 1,7 2,4 1,9 2,9 4,1 2,9

Arbeidsmarktinstroom (%) 1,9 1,8 4,3 3,1 3,5 3,1 3,0

ITA 0,92 1,04 1,10 1,07 1,02 0,94 1,01

Typering ITA goed redelijk matig matig redelijk goed redelijk

Typering loopbaan (euro)** slecht zeer goed matig redelijk redelijk goed --

Actuele indicatoren        

Bruto uurloon (euro)** 13,7 17,3 17,7 19,2 25,1 34,7 --

Werkenden 121.500 42.000 103.500 110.000 124.500 50.500 555.500

Werkzaamheid (%) 46 63 67 79 79 87 65

Werkloosheid (%) 5 6 5 4 3 2 5

Vast werk (%) 66 59 85 86 89 92 80

Voltijds (%) 41 31 53 50 55 63 50

Wekelijkse arbeidsduur (uur) 25,6 23,3 32,0 32,1 33,0 35,5 30,5

Leeftijd werkenden (jaar) 39,4 34,1 42,8 41,4 40,7 42,6 40,7

Student/scholier (%) 24 39 2 4 3 0 10
*Prognoses als gemiddeld jaarlijks percentage van de werkzame beroepsbevolking in 2016; actuele indicatoren als percentage van de werkzame, totale of potentiële 
beroepsbevolking 2015-2016 (zie Tekstbox 1), tenzij anders aangegeven
** Lonen voor Nederland in 2016

Figuur 1
Sectorspecialisatie Overijssel ten opzichte van Nederland (gemiddeld over 2015-2016)
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De indicator toekomstig arbeidsmarktperspectief 
(ITA) geeft voor schoolverlaters en werkzoekenden op elk 
opleidingsniveau de verwachte verhouding weer tussen 
het totale arbeidsaanbod en de totale arbeidsvraag over de 
prognoseperiode. Wanneer de ITA tussen 1,01 en 1,05 ligt, 
zijn vraag en aanbod min of meer in evenwicht en wordt 
gesproken van een “redelijk” arbeidsmarktperspectief. Een 
opleidingsniveau met een ITA groter dan 1,05 krijgt als 
kwalitatieve typering “matig”, en zelfs “slecht” wanneer de 
waarde groter is dan 1,15. Wanneer het aanbod daarentegen 
kleiner is dan de vraag en de ITA daardoor kleiner is dan 1, 
wordt het arbeidsmarktperspectief als “goed” aangeduid. De 
typering “zeer goed” geldt bij een ITA kleiner dan of gelijk 
aan 0,85.2 Zie ook tekstbox 1 voor een definitie van de in 
deze factsheet gebruikte variabelen.

De tabel geeft aan dat de verwachte arbeidsmarkt-
perspectieven voor het hoger onderwijs beter zijn dan 
voor het mbo. Terwijl de perspectieven voor hbo en wo 
respectievelijk redelijk en goed zijn, zijn deze voor mbo 2/3 
en mbo 4 slechts matig. Bij mbo 2/3 is dit voornamelijk 
het gevolg van de betrekkelijk hoge verwachte instroom 
(4,3% per jaar). De gunstige perspectieven voor wo 
worden dan weer sterk gedreven door een relatief hoge 
uitbreidingsvraag en een vervangingsvraag die meer dan 
twee maal groter is als voor mbo 4. Gemiddeld is ook de 
kans op een vaste en voltijdse betrekking hoger en de kans 
op werkloosheid lager naarmate het opleidingsniveau hoger 
is. De gemiddelde leeftijd van werkende schoolverlaters uit 
het basisonderwijs/vmbo of havo/vwo is lager dan voor de 
andere opleidingsniveaus als gevolg van het grote aandeel 
werkende studenten en scholieren zonder een afgeronde 
vervolgopleiding.

Opvallend is dat de verwachte ITA voor basisonderwijs 
en vmbo (0,92) gunstiger is dan voor wo (0,94). Beide 
opleidingsniveaus kennen een zeer grote vervangingsvraag, 
maar de arbeidsmarktinstroom vanuit het basisonderwijs of 
vmbo (veelal voortijdig schoolverlaters van vmbo, mbo of 
havo/vwo)  is aanzienlijk kleiner. Deze gunstige perspectieven 
dienen echter met enige voorzichtigheid geïnterpreteerd te 
worden. Een aanzienlijk deel van de vraag naar personen 
met basisonderwijs of vmbo als opleidingsachtergrond 
heeft namelijk betrekking op kleine banen. Dit kan afgeleid 
worden van het relatief lage gemiddeld aantal gewerkte 
uren per week (25,6) en het hoge aandeel van studenten 
en scholieren (24%). Bovendien gaat het vaak om flexibele 
banen met weinig doorgroeimogelijkheden. Enerzijds 
blijkt dit uit het lage percentage dat voltijds en vast in 

2 De ITA-typeringen zijn gebaseerd op een statistische analyse van 

de spreiding van de arbeidsmarktsituatie van de verschillende 

opleidingstypen. Zie M. Wieling, A. de Grip en E. Willems (1990), 

Een systematische kwalitatieve typering van arbeidsmarktinformatie, 

ROA-W-1990/8, Maastricht: ROA.

dienst is. Anderzijds komt dit ook tot uiting in het slechte 
loopbaanperspectief. De variabele “typering loopbaan”, die 
per opleidingsniveau de loongroei tussen ca. 25 en 45 jaar  
(berekend voor Nederland als geheel) weergeeft in 2016, 
is namelijk het minst gunstig voor laagopgeleiden3, en het 
meest gunstig voor havo/vwo. Deze laatste groep bestaat 
mogelijk deels uit mensen die geen hogere opleiding hebben 
afgemaakt omdat ze door hun persoonlijke capaciteiten 
uitstekende kansen op de arbeidsmarkt hadden.

Verder is van belang dat de groep van laagopgeleiden 
met basisonderwijs of vmbo heel heterogeen is: niet alleen 
scholieren, maar ook voortijdig schoolverlaters zonder 
startkwalificatie (minimaal mbo 2 of havo), schoolverlaters 
van speciaal onderwijs en arbeidsgehandicapten. Bij het 
aangegeven goede arbeidsmarktperspectief is geen rekening 
gehouden met de mogelijke sociale, fysieke en cognitieve 
beperkingen van mensen binnen deze groep.

Sectorspecialisatie 

Figuur 1 geeft voor 21 bedrijfssectoren weer hoe het aandeel 
van het aantal werkenden in een sector in Overijssel zich 
verhoudt tot het aandeel van die sector in Nederland. Dit 
laat toe om sectoren te identificeren waarin Overijssel 
relatief gespecialiseerd is. Een sectorspecialisatiecoëfficiënt 
groter dan 1 impliceert dat het aandeel werkenden in de 
desbetreffende sector in Overijssel groter is dan in Nederland 
als geheel. In Overijssel zijn dit voornamelijk de sector 
landbouw, bosbouw en visserij, de welzijnssector en enkele 
industriële sectoren zoals de metaalindustrie, voedings- en 
genotmiddelenindustrie en de chemische industrie. Al deze 
sectoren hebben in Overijssel een werkgelegenheidsaandeel 
dat minstens 25% groter is dan het werkgelegenheidsaandeel 
van Nederland als geheel. 

De sterke specialisatie in de industrie wordt echter voor 
een groot deel gedreven door de uitgesproken industriële 
aanwezigheid in Twente, en de relatieve focus op landbouw, 
bosbouw en visserij is vooral te vinden in Regio Zwolle. De 
specialisatie in de welzijnssector is dan weer eerder gelijkmatig 
verdeeld over de drie arbeidsmarktregio’s. Voorbeelden 
van sectoren die relatief ondervertegenwoordigd zijn in 
Overijssel zijn informatie en communicatie, specialistische 
zakelijke dienstverlening, financiële dienstverlening en 
onroerend goed en overige dienstverlening, huishoudens en 
extraterritoriale organisaties.

3 De indicator voor loopbaanperspectief wordt berekend aan de hand 

van het verschil in bruto uurloon van werkenden in de leeftijdsgroep 

20-29 jaar en 40-49 jaar. Voor een argumentatie, zie Fouarge, D., 

Kriechel, B., & Dohmen, T. (2014), Occupational sorting of school 

graduates: The role of economic preferences, Journal of Economic 

Behavior & Organization, 106, 335-351.
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Tekstbox 1 Definities kernbegrippen

Variabele Definitie

Uitbreidingsvraag Vraag naar nieuwe arbeidskrachten die ontstaat door de groei van de werkgelegenheid. Als er sprake is van een werkgelegenheidsdaling, is de 
uitbreidingsvraag negatief.

Vervangingsvraag Vervangingsvraag is de vraag naar nieuwe arbeidskrachten die ontstaat door bijvoorbeeld pensionering, (tijdelijke) uittreding vanwege zorgtaken, 
arbeidsongeschiktheid, beroepsmobiliteit of doorstroom naar een andere opleiding.

Arbeidsmarktuitstroom De som van de vervangingsvraag en de negatieve uitbreidingsvraag.

Arbeidsmarktinstroom De arbeidsmarktinstroom is het verwachte aanbod van nieuwe arbeidskrachten op de arbeidsmarkt. Deze is gebaseerd op de verwachte uitstroom van 
schoolverlaters uit het initiële dag-, deeltijd-, niet-reguliere voltijdonderwijs en de beroepsgerichte volwasseneneducatie. Het weergegeven aanbod in de 
figuren 2 en 3 is de instroom. Gecorrigeerd voor mobiliteitsstromen tussen arbeidsmarktregio’s.

Baanopeningen Baanopeningen zijn de totale vraag naar nieuwkomers op de arbeidsmarkt, zoals deze is bepaald door de werkgelegenheidsgroei (positieve uitbreidingsvraag) 
en de vervangingsvraag. In de figuren 2 en 3 is dit de vraag naar arbeid.

ITA Indicator Toekomstige Arbeidsmarktperspectief (ITA) van schoolverlaters en werkzoekenden. Deze indicator is gelijk aan een deling van het verwachte aanbod 
door de verwachte vraag tot 2022. Naarmate de waarde van de ITA hoger ligt, is er sprake van een slechter arbeidsmarktperspectief. Een waarde tussen 1,01 en 
1,05 duidt op een evenwichtssituatie.

Typering ITA Een kwalitatieve beschrijving van de ITA. ITA ≤ 0,85 wordt als “zeer goed” getypeerd, ITA > 0,85 en ≤ 1,00 als “goed”, ITA > 1,00 en ≤1,05 als “redelijk”, ITA > 
1,05 en ≤ 1,15 als “matig” en ITA > 1,15 als “slecht”.

Typering loopbaan Het bruto uurloon van werkenden in de leeftijdsgroep 40-49 jaar ten opzichte van het bruto uurloon van werkenden in de leeftijdsgroep 20-29 jaar. Gemiddelde 
cijfers voor Nederland in 2016.

Bruto uurloon Gemiddeld bruto uurloon van werknemers in euro’s. Enquête Beroepsbevolking (EBB) gekoppeld aan het Sociaal Statistisch Bestand (SSB) van het jaar 2016. 
Gemiddelde cijfers voor Nederland in 2016.

Werkenden Minimaal 1 uur werkzaam per week en in de leeftijd 15-74. Cijfers op basis van de Enquête Beroepsbevolking van het CBS.

Werkzaamheid Het percentage werkzaam is de werkzame beroepsbevolking als percentage van de potentiële beroepsbevolking (iedereen ouder dan 15 en jonger dan 75 jaar).

Werkloosheid Percentage personen die geen betaald werk hebben, wel recent hebben gezocht en daarvoor direct beschikbaar zijn als percentage van de totale 
beroepsbevolking (werkzaam en werkloos).

Vast werk Personen met een vast dienstverband. Percentage op basis van werknemers in de werkzame beroepsbevolking.

Voltijds Voltijdarbeid betreft personen die minstens 35 uur per week werkzaam zijn. Percentage op basis van de werkzame beroepsbevolking.

Leeftijd Gemiddelde leeftijd.

Uren Gemiddeld aantal uren werk per week.

Student/scholier Percentage van de werkenden met maatschappelijke positie student/scholier.

Sectorspecialisatie De verhouding tussen het aandeel van het aantal werkenden in een sector in een bepaalde regio ten opzichte van het aandeel van die sector in Nederland. Een 
sectorspecialisatiecoëfficiënt groter dan 1 impliceert dat het aandeel werkenden in de desbetreffende sector in de regio groter is dan in Nederland als geheel.

Opleidingsspecialisatie De ratio van het aandeel personen met een bepaalde opleidingscategorie die wonen in een bepaalde regio ten opzichte van het aandeel van die 
opleidingscategorie in het Nederlandse totaal. Indien de specialisatiecoëfficiënt voor een opleidingscategorie groter is dan 1, betekent dit dat de regio in 
verhouding tot Nederland een groter aandeel van mensen met deze opleiding kent.

Figuur 2
Vraag en aanbod voor opleidingscategorieën lager/middelbaar (beroeps)onderwijs, Overijssel (2017-2022)
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op mbo-niveau is dit in het bijzonder het geval voor 
Stedendriehoek en Noordwest Veluwe (zie factsheet 
8C). Binnen het hoger onderwijs zullen de economische 
richtingen het naar verwachting beter doen, hoewel relatief 
ongunstig ten opzichte van de andere hogere opleidingen. 
De slechte perspectieven voor mbo 2/3 groen worden 
voorzien voor alle arbeidsmarktregio’s, en gelden ondanks 
de vaststelling dat Overijssel een grote specialisatie kent 
in de sector landbouw, bosbouw en visserij, die veel van 
de gediplomeerden met deze achtergrond een baan biedt. 
Anderzijds zal de sector mogelijkerwijs wel moeilijkheden 
ondervinden met het invullen van banen op wo- en 
hbo-niveau, aangezien de prognoses voor hbo en wo 
landbouw en natuur wel goed zijn.

Sommige sectoren waarin Overijssel een aanzienlijk 
kleinere proportie werkenden heeft ten opzichte van 
Nederland, zoals informatie en communicatie en 
specialistische zakelijke dienstverlening, kennen gunstige 
prognoses voor de opleidingen die daarin frequent gevraagd 
worden. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om wo techniek en 
hbo techniek (met name ICT-richtingen), alsook economie 
en recht (goed arbeidsmarktperspectief ). Het omgekeerde 
geldt voor enkele belangrijke opleidingen binnen de 
sector financiële dienstverlening en onroerend goed, welke 
eveneens een relatief kleine werkgelegenheid heeft in 
Overijssel ten opzichte van Nederland, zoals de economische 
opleidingen op mbo 2/3-, mbo 4- en hbo-niveau (matig 
arbeidsmarktperspectief ).

Relatie arbeidsmarktperspectieven en specialisatie naar 
opleiding

Figuur 4 toont de relatie tussen de verwachte arbeids-
marktperspectieven (ITA) voor de verschillende 
opleidingscategorieën over de periode 2017-2022 en de mate 
waarin Overijssel in deze opleiding “gespecialiseerd” is. 
Deze laatste variabele is gelijk aan de ratio van het aandeel 
werkzame personen met een bepaalde opleidingscategorie 
die wonen in Overijssel ten opzichte van het aandeel van 
die opleidingscategorie in het Nederlandse totaal. Indien de 
specialisatiecoëfficiënt voor een opleidingscategorie groter 
is dan 1, betekent dit dus dat Overijssel in verhouding tot 
Nederland meer werkende mensen met deze opleiding kent.

Een eerste vaststelling op basis van de figuur is 
dat een grotere proportie van een opleidingscategorie 
in Overijssel ten opzichte van Nederland doorgaans 
samengaat met een grotere ITA en dus minder gunstige 
arbeidsmarktperspectieven tot 2022. Verwachte 
tekorten komen met andere woorden het vaakst voor bij 
opleidingscategorieën die relatief ondervertegenwoordigd 
zijn. Zo hebben bijna alle wo-opleidingscategorieën zowel 
een ITA  als een specialisatiecoëfficiënt die kleiner is dan 1, en 

Perspectieven naar opleidingscategorie

De prognoses naar opleidingsniveau uit Tabel 2 kunnen 
verder uitgesplitst worden naar opleidingsrichting. Dit 
is weergegeven in Figuur 2, die per opleidingscategorie 
binnen het lager en middelbaar (beroeps)onderwijs toont 
hoe de totale arbeidsvraag en het totale arbeidsaanbod 
zich naar verwachting de komende zes jaar in Overijssel 
zullen verhouden. Figuur 3 doet hetzelfde voor het hoger 
onderwijs. 

De kleuren bakenen de gebieden af die corresponderen 
met de vijf eerder besproken ITA-typeringen voor 
schoolverlaters, gaande van slecht (rood en ITA > 1,15) 
tot zeer goed (grijs en ITA ≤ 0,85). Voor de punten op de 
middelste diagonale lijn zijn verwachte vraag en aanbod aan 
elkaar gelijk, wat overeenstemt met een ITA gelijk aan 1.

Wat opvalt, is dat de opleidingscategorieën binnen 
het hoger onderwijs zich overwegend in de gedeeltes 
met ITA-typeringen “goed” en “zeer goed” bevinden, 
in tegenstelling tot de opleidingen binnen het lager 
en middelbaar (beroeps)onderwijs. Binnen het hoger 
onderwijs zijn de perspectieven voor wo-opleidingen beter 
dan voor hbo-opleidingen, met zeer goede perspectieven 
voor wo techniek. De gunstigere arbeidsmarktperspectieven 
voor wo- ten opzichte van hbo-opleidingen is voornamelijk 
een gevolg van de hogere vraag naar wo-gediplomeerden, 
maar ook het aanbod van wo- ten opzichte van 
hbo-gediplomeerden is kleiner. De vaststelling dat voor 
de meeste hoogopgeleiden betere baankansen verwacht 
worden dan voor laag- en middelbaar opgeleiden geldt 
bovendien voor alle drie de arbeidsmarktregio’s. Voor 
havo/vwo zullen de vraag- en aanbodverhoudingen in 
Overijssel naar verwachting de komende zes jaar nagenoeg 
in evenwicht zijn. 

De prognoses voor technische opleidingen zijn 
overwegend gunstig. Dit is bij uitstek het geval voor Regio 
Zwolle (zie de betreffende factsheet 8A). In Overijssel 
hebben schoolverlaters van zowel mbo 4, hbo als wo 
techniek goede of zeer goede arbeidsmarktperspectieven, 
terwijl deze slechts matig zijn voor mbo 2/3 techniek. De 
industriële sectoren, die relatief sterk vertegenwoordigd zijn 
in Overijssel (zie Figuur 1), kunnen dus te maken krijgen 
met problemen in de personeelswerving voor technische 
vacatures op de meeste onderwijsniveaus. Voor de 
zorggerichte opleidingen geven de prognoses een gemengd 
beeld, met goede perspectieven voor hbo gezondheidszorg 
en wo medisch, maar slechts matige voor mbo 2/3- en mbo 
4 zorg en welzijn.

De zwakste arbeidsmarktvooruitzichten gelden voor 
schoolverlaters en werkzoekenden van mbo 2/3 groen 
(slecht), mbo 2/3 zorg en welzijn, mbo 2/3 economie en 
mbo 4 economie (matig). Bij de economische opleidingen 
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geldt het omgekeerde voor de meeste mbo-opleidingen. Dit 
laatste suggereert niet alleen dat veel mbo-gediplomeerden de 
komende zes jaar moeilijkheden zullen ondervinden om een 
baan te bemachtigen, maar ook dat er in Overijssel wellicht 
een structureel overschot bestaat van gediplomeerden van 
de meeste mbo-opleidingscategorieën.

De opleidingscategorieën op hbo-niveau tonen een 
gemengd beeld, met de meeste specialisatie in hbo gedrag en 
maatschappij. Ook het basisonderwijs/vmbo en het havo/
vwo geven geen eenduidig beeld. Havo/vwo is in Overijssel 
licht ondervertegenwoordigd in de werkgelegenheid, maar 
dit gaat samen met redelijke arbeidsmarktperspectieven 
(ITA van 1,04). Voor basisonderwijs en vmbo geldt juist 
dat een ondervertegenwoordiging in de werkgelegenheid 
samengaat met goede arbeidsmarktperspectieven volgens 
de ITA. Binnen het wo heeft de opleidingscategorie 
onderwijs de minst gunstige prognoses, en is het bovendien 
de enige categorie waarvan er een groter aandeel personen 
in Overijssel voorkomt dan in het Nederlandse totaal. 
Opvallend is ook dat zowel hbo als wo landbouw en natuur 
relatief sterk ondervertegenwoordigd zijn in Overijssel ten 
opzichte van Nederland, terwijl de provincie tegelijkertijd 
het meest gespecialiseerd is in de sector landbouw, bosbouw 
en visserij.

Conclusies4

Als gevolg van een lager dan gemiddelde verwachte 
uitbreidingsvraag zijn de arbeidsmarktperspectieven 
voor schoolverlaters in Overijssel gemiddeld iets minder 
gunstig dan voor Nederland als geheel. De beste 
arbeidsmarktperspectieven en de grootste krapte worden 
verwacht voor hoger opgeleiden, waarvoor echter in 
vergelijking met Nederland relatief weinig werkgelegenheid 
is in Overijssel. Ongeschoolden en vmbo’ers komen 
vanuit de schoolbanken gemakkelijk aan werk, hoewel het 
loopbaanperspectief voor laagopgeleiden aanzienlijk slechter 
is dan voor middelbaar geschoolden en hoogopgeleiden, 
en hun baankansen dikwijls betrekking hebben op 
kleine en flexibele banen of op bijbanen voor studenten. 
Schoolverlaters van het middelbaar (beroeps) onderwijs 
zijn sterk vertegenwoordigd in Overijssel, maar hebben de 
zwakste arbeidsmarktperspectieven.

De prognoses voor Twente verschillen vaak niet 
erg veel van de provinciale prognoses aangezien deze 
arbeidsmarktregio meer dan de helft van het aantal 
werkenden bevat. Regio Zwolle heeft over de hele lijn 
de beste perspectieven voor schoolverlaters, met een 

4 Deze conclusies hebben tevens betrekking op de factsheets voor de 

onderliggende arbeidsmarktregio’s (factsheets 8A, 8B, 8C).

vraagoverschot en goede arbeidsmarktperspectieven voor 
basisonderwijs/vmbo, hbo en wo. De arbeidsmarktregio 
Stedendriehoek en Noordwest Veluwe bevindt zich qua 
vooruitzichten doorgaans tussen Twente en Regio Zwolle.

Een constante doorheen de prognoses is dat de 
vooruitzichten voor schoolverlaters en werkzoekenden 
van technische opleidingen meestal gunstig zijn in alle 
drie de arbeidsmarktregio’s, en in het bijzonder in Regio 
Zwolle. Uitzondering hierop is mbo 2/3 techniek, die overal 
slechts matige perspectieven voor schoolverlaters heeft. De 
schaarste aan technisch geschoolden kan een struikelblok 
vormen voor de invulling van technische vacatures in 
industriesectoren, die in Overijssel proportioneel meer 
werkenden kennen dan in Nederland. Die specialisatie 
is het grootst in Twente, hoewel de vooruitzichten voor 
technisch geschoolden op mbo-niveau daar iets minder 
gunstig zijn. Economische opleidingen doen het binnen 
alle opleidingsniveaus behalve wo slechts matig, wat deels 
ingegeven kan zijn door een trend naar automatisering en 
robotisering. De zwakste arbeidsmarktperspectieven gelden 
echter voor schoolverlaters van mbo 2/3 groen.

Teneinde tegemoet te komen aan de verwachte 
tekorten aan technisch gediplomeerden en het belang 
ervan voor de Overijsselse sectorstructuur, kan getracht 
worden om scholieren aan te sporen te kiezen voor 
technische opleidingen. Die beleidsaanbeveling strookt 
met de doelstelling uit het ‘Investeringsbesluit Iedereen in 
Overijssel doet mee!’ om de instroom in bètatechnische 
opleidingen te stimuleren,5 evenals met de ambitie van 
het Nationaal Techniekpact 2020 om vier op de tien 
jongeren naar een bètatechnische opleiding te krijgen.6 
De in het Investeringsbesluit vermelde intentie ernaar 
te streven om ook de instroom van meisjes in dergelijke 
opleidingen te verhogen kan daarbij van doorslaggevend 
belang zijn. Ook is een nauwe samenwerking met het 
bedrijfsleven wellicht belangrijk om knelpunten in de 
technische personeelswerving te voorkomen. In dat opzicht 
zijn bijvoorbeeld de continuering van publiek-private 
samenwerkingen en het voornemen om het voor leerlingen 
van het primair en voortgezet onderwijs bedoelde project 
LATER (Lokale Agenda Techniekstimulering Eigen Regio) 
van het Techniekpact Twente uit te breiden naar de andere 
twee arbeidsmarktregio’s, wellicht kansrijke initiatieven.

Naast deze maatregelen kan eveneens een keuze voor 
economische of groene mbo-opleidingen ontmoedigd 
worden, en kunnen scholieren in mbo 2/3 techniek 
gestimuleerd worden om door te stromen naar technische 
opleidingen op een hoger niveau, waarvoor de vooruitzichten 

5 Provincie Overijssel (2016), Investeringsbesluit: Iedereen in Overijssel 

doet mee!, Zwolle.

6 Rijksoverheid (2013), Nationaal Techniekpact 2020, Den Haag.
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Figuur 3
Vraag en aanbod voor opleidingscategorieën hoger onderwijs, Overijssel (2017-2022)
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Figuur 4
Arbeidsmarktperspectieven (ITA) versus specialisatie naar opleidingscategorie, Overijssel
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significant beter zijn. Oudere werklozen kunnen ten slotte 
aangezet worden zich om te scholen naar technische 
beroepen, eventueel door de kosten van volwassenen-
educatie voor technische opleidingen te verlagen.

Een andere moeilijkheid is dat Overijssel een 
lagere werkzaamheid kent van schoolverlaters van het 
basisonderwijs/vmbo of het havo/vwo dan Nederland 
als geheel. Dit is met name het geval in Twente, maar 
geldt ook sterk voor schoolverlaters van havo/vwo in 
Stedendriehoek en Noordwest Veluwe. In vergelijking 
met Nederland werken laagopgeleiden in Overijssel 
bovendien vaker in deeltijd en met een flexibel contract. 
Die vaststellingen ondersteunen de uitgesproken intentie 
in het ‘Investeringsbesluit Iedereen in Overijssel doet mee!’ 
om de netto arbeidsmarktparticipatie van laagopgeleiden 
te verhogen en zo de kwetsbare maatschappelijke positie 
van deze groep te verbeteren. Om hun arbeidskansen uit 
te breiden kunnen laagopgeleiden bovendien aangespoord 
worden om een vervolgopleidingen aan te vangen en zo een 
kwalificatie op bijvoorbeeld mbo-niveau te verkrijgen.
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