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1 bbl 4 - ict- en mediabeheer veel hoger 87% 90% goed 2

2 bbl 3 - transport en logistiek veel hoger 65% 67% goed 6

3 bbl 4 - horeca veel hoger 64% 70% goed 24

4 bbl 4 - transport en logistiek hoger 74% 72% goed 10

5 bbl 4 - landbouw en dierverzorging veel hoger 51% 51% goed 16

6 bbl 3 - procestechniek en textiel ongeveer gelijk 66% 66% goed 1

7 bbl 3 - werktuigbouwkunde en metaalbewerking hoger 61% 60% goed 13

8
bbl 4 - secretariële en algemene administratieve 

dienstverlening
veel hoger 59% 43% goed

19

9 bbl 4 - elektro- en installatietechniek ongeveer gelijk 60% 60% goed 3

10 bbl 3 - horeca hoger 56% 56% gemiddeld 27

11 bbl 4 - laboratorium en gezondheidstechniek hoger 64% 43% gemiddeld 8

12 bbl 3 - detailhandel en groothandel hoger 54% 49% gemiddeld 25

13 bbl 3 - elektro- en installatietechniek hoger 55% 55% gemiddeld 9

14 bbl 4 - management en ondernemerschap ongeveer gelijk 56% 52% gemiddeld 22

15 bbl 3 - landbouw en dierverzorging hoger 55% 48% gemiddeld 18

16 bbl 3 - tuinbouw en groenvoorziening ongeveer gelijk 53% 52% gemiddeld 17

17 bbl 3 - secretariële dienstverlening veel hoger 46% 20% gemiddeld 23

18 bbl 3 - schoonheids- en haarverzorging hoger 60% 31% gemiddeld 26

19 bbl 4 - werktuigbouwkunde en metaalbewerking ongeveer gelijk 55% 53% matig 7

20 bbl 4 - tuinbouw en groenvoorziening ongeveer gelijk 51% 46% matig 11

21 bbl 4 - verpleegkunde en medische ondersteuning hoger 52% 21% matig 5

22 bbl 3 - verzorgende ig veel hoger 45% 17% matig 15

23 bbl 3 - bouw en infra hoger 32% 39% matig 12

24 bbl 4 - pedagogisch werk hoger 41% 26% matig 14

25 bbl 3 - slagerij, bakkerij, versindustrie ongeveer gelijk 39% 32% matig 21

26 bbl 4 - slagerij, bakkerij, versindustrie ongeveer gelijk 34% 22% matig 20

27 bbl 4 - bouw en infra ongeveer gelijk 23% 25% matig 4

Gemiddeld bbl 3/4 hoger 50% 41% gemiddeld

Loopbaanontwikkeling 2009-2019 
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1 bbl 3 - procestechniek en textiel goed 93% 25,40 77.700

2 bbl 4 - ict- en mediabeheer goed 87% 21,60 67.400

3 bbl 4 - elektro- en installatietechniek goed 88% 20,30 61.900

4 bbl 4 - bouw en infra goed 79% 21,20 56.900

5 bbl 4 - verpleegkunde en medische ondersteuning goed 84% 21,90 43.700

6 bbl 3 - transport en logistiek goed 77% 19,40 60.000

7 bbl 4 - werktuigbouwkunde en metaalbewerking goed 79% 19,50 57.000

8 bbl 4 - laboratorium en gezondheidstechniek goed 79% 20,00 50.400

9 bbl 3 - elektro- en installatietechniek goed 80% 18,40 54.600

10 bbl 4 - transport en logistiek gemiddeld 68% 19,90 60.100

11 bbl 4 - tuinbouw en groenvoorziening gemiddeld 75% 18,40 56.300

12 bbl 3 - bouw en infra gemiddeld 74% 18,70 53.300

13 bbl 3 - werktuigbouwkunde en metaalbewerking gemiddeld 74% 17,70 53.000

14 bbl 4 - pedagogisch werk gemiddeld 80% 18,80 36.000

15 bbl 3 - verzorgende ig gemiddeld 80% 19,10 33.500

16 bbl 4 - landbouw en dierverzorging gemiddeld 80% 15,90 42.700

17 bbl 3 - tuinbouw en groenvoorziening gemiddeld 71% 16,10 48.100

18 bbl 3 - landbouw en dierverzorging gemiddeld 73% 15,30 45.100

19
bbl 4 - secretariële en algemene administratieve 

dienstverlening
matig 70% 17,20 39.900

20 bbl 4 - slagerij, bakkerij, versindustrie matig 64% 15,80 48.900

21 bbl 3 - slagerij, bakkerij, versindustrie matig 66% 16,40 43.100

22 bbl 4 - management en ondernemerschap matig 67% 15,50 39.800

23 bbl 3 - secretariële dienstverlening matig 74% 15,50 29.300

24 bbl 4 - horeca matig 58% 16,50 43.400

25 bbl 3 - detailhandel en groothandel matig 65% 14,60 35.800

26 bbl 3 - schoonheids- en haarverzorging matig 67% 13,30 24.700

27 bbl 3 - horeca matig 48% 15,10 39.500

Arbeidsmarktpositie na 10 jaar (2019) 



 

De arbeidsmarktpositie van mbo’ers vergeleken – tabellen startpositie bbl 3 en 4 

 

UWV Afdeling Arbeidsmarktinformatie en -advies 

 

Inlichtingen 

Gerald.Ahn@uwv.nl 

Nathan.Markus@uwv.nl 

Michel.vansmoorenburg@uwv.nl 

 

 

 

In januari 2021 is set van publicaties uitgebracht over de arbeidsmarktpositie van mbo’ers: 

 De arbeidsmarktpositie van mbo’ers vergeleken - samenvatting 

 De arbeidsmarktpositie van mbo’ers vergeleken – bbl 3 en bbl 4 

 De arbeidsmarktpositie van mbo’ers vergeleken – bol 3 en bol 4 

 De arbeidsmarktpositie van mbo’ers vergeleken – bol 2 en bbl 2 

 De arbeidsmarktpositie van mbo’ers vergeleken – methodische toelichting 

In februari 2020 verschenen: 

 De arbeidsmarktpositie van hbo’ers vergeleken 

 De arbeidsmarktpositie van academici vergeleken 
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De kennispublicaties van UWV hebben betrekking op vier gebieden. 

Deze kennen een eigen kleurcodering. Zo kunt u snel zien op welk 
gebied een publicatie betrekking heeft: 

   

ontwikkelingen in de sociale zekerheid  verder professionaliseren van de dienstverlening 

   

arbeidsmarkt en arbeidsparticipatie  financiële aspecten van de sociale zekerheid 
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