
    

Pagina 1 van 5 

 

Websites voor werk,  

inkomen en opleiding  
dd maart 2016 

 

Voor werk 

Vacature- en informatieve site van het UWV Werkbedrijf  www.werk.nl 

 

Werken in het buitenland       

Vacatures in Europa       www.werk.nl/eures 

Site van Belgische (Vlaamse) Arbeidsbureaus    www.vdab.be 

Vacatures in de Benelux      www.megajobs.nl 

Vacatures in Duitsland       www.dremo.com 

Vacatures in het buitenland      www.jobbanks.nl 

Vacatures wereldwijd       www.jobrapido.com 

 

Vacaturesites voor 50 plussers      

         www.midlife.nl 

         www.oudstanding.nl 

Vacatures per branche 

Twitter vacatures       www.twiba.nl 

Vacatures voor huishoudelijk werk     www.sopje.nl 

Vacatures van de Koninklijke Landmacht    www.landmacht.nl 

Vacatures voor hoger opgeleiden     www.intermediair.nl 

Vacatures voor financiële professionals     www.dpafinance.nl 

Vacatures van grotere bedrijven in Groningen    www.noorderlink.nl 

Vacatures in de verkoopbranche     www.winkeljobs.nl 

Uitzendbureau in de transportbranche     www.worktrans.nl 

 

Vacatures in de zorg        

         www.zorgwerk.nl 

         www.zorgpleinnoord.nl 

         www.zorgmediair.nl 

 

 

Informatie over registratie zorgpersoneel    www.bigregister.nl 
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Informatie over werken in de kinderopvang    www.kinderopvang.net 

Informatie over werken in de jeugdzorg     www.dejeugdzorg.nl 

Informatie over ziekenhuizen      www.ziekenhuis.nl 

Site voor verplegend en verzorgend personeel    www.zorgportaal.nl 

 

Vacatures in de agrarische- en foodsector          

         www.agriholland.nl 

         www.agrojobs.nl 

         www.groeneruimte.nl 

         www.jobsinfood.nl 

          

Vacatures in de automatisering / ICT     

         www.jobserve.com 

         www.vandermeer.nl 

         www.itbanen.nl 

 

Vacatures voor technisch personeel      

         www.manengenius.nl 

         www.transferro.nl 

         www.vandegroep.nl 

         www.techniekbanen.nl 

         www.baanindetechniek.com 

         www.werkenvakmanschap.nl 

         www.techniekbenik.nl 

Vacatures voor strategie, marketing en innovatie    

         www.vodw.nl 

Vacatures in het onderwijs       

         www.personeelsbank.nl 

         www.meesterbaan.nl 

Vacatures in de bouwsector 

         www.bouwvacatures.nl 

         www.bouwlinks.nl 

         www.gwwweb.nl 

         www.komindebouw.nl 

Informatiesite voor de bouwsector     www.bouwweb.nl 

       

Vacatures en informatie voor vervoer en logistiek    

         www.logistiek.nl 

         www.mobiliteitscentrumtransport.nl 

 

 

Algemene vacaturesites       
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         www.jobzone.nl 

         www.vacant.nl 

         www.careerbuilder.nl 

         www.stepstone.nl 

         www.indeed.nl 

         www.uitzendbureau.nl 

         www.consolid.nl 

         www.nederlandvacature.nl 

         www.solliciteren.nl 

         www.topvacaturebank.nl 

         www.vacaturedirect.nl 

         www.nationalevacaturebank.nl 

         www.monsterboard.nl 

         www.trovit.nl 

         

Voor Inkomen 
Informatie over je uitkering, subsidies en toeslagen, 

studiefinanciering, beurzen, leningen     

         www.rijksoverheid.nl 

         www.werkpleineemsdelta.nl 

Aanvragen studiefinanciering      www.duo.nl 

          
 

Voor opleiding 
Erkende bureaus voor beroepskeuze      www.beroepskeuze.nl 

Links naar cursussen, opleidingen, beroepskeuzetesten   www.leren.nl 

         www.ldc.nl 

Hulpmiddel voor jongeren op zoek naar werk of opleiding  www.werkenofleren.nl 

 

Overzicht van sites met opleidingsinformatie    www.opleidingen.pagina.nl 

         www.onderwijs.pagina.nl 

         www.opleiding.nl 

Kenniscentrum voor leren in zorg, welzijn en sport   www.calibris.nl 

Inhoudelijke informatie over techniekberoepen    www.techniekinbeeld.nl 

Informatie over de opleiding creatief vakman    www.creatiefvakman.nl 

Kenniscentrum over opleidingen, cursussen binnen de techniek  www.kenteq.nl 

Opleidingen binnen de mobiliteitssector    www.passionforpower.nl 

Nationaal opleidingsinstituut voor de carrosseriebranche  www.vocar.nl 

Opleidingsinstituut binnen de transportbranche   www.vtl.nl 
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Vacaturesites voor stages      

         www.studentenwerk.nl 

         www.stages.nl 

         www.stagemarkt.nl 

         www.stageplaza.nl 

         www.stagemotor.nl 

          

Middelbaar onderwijs       

Informatiesite voor leerlingen HAVO/VWO/MBO  

met betrekking tot studiekeuze, stages, huiswerkhulp   www.tkmst.nl 

 

MBO 

Overzicht en informatiesite van ROC opleidingen 

(Regionale Opleidingscentra Beroepsonderwijs)    www.roc.nl 

 

Vereniging van landelijke organen beroepsopleiding 

(werken en leren), links naar leden     www.s-bb.nl 

 

Kenniscentrum beroepsonderwijs industrie en chemie   www.pmlf.nl 

Kenniscentrum beroepsonderwijs horeca, bakkerij, reizen,  

recreatie en facilitaire dienstverlening     www.kenwerk.nl 

MBO opleidingscentra       www.alfacollege.nl 

         www.noorderpoortcollege.nl 

         www.drenthecollege.nl 

         www.aocterra.nl 

         www.deltion.nl 

 

HBO en Universitair 

Informatie over alle HBO- opleidingen     www.hbo.nl 

 

HBO opleidingscentra       www.hanze.nl 

Nederlandse organisatie voor internationale samenwerking  

in het hoger onderwijs       www.nuffic.nl 

         www.idw.nl 

Informatie over hoger onderwijs en universiteiten   www.opleiding.net 

Stichting voor vluchteling-studenten     www.uaf.nl 

Informatie over opleidingen in human capital management  www.kchandel.nl 

 

 

 

 

Opleidingen en beroepen in de gezondheidszorg   www.youchooz.nl 
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Overige interessante sites       
Siteoverzicht beroepsverenigingen, recht, verzekeringen, tips  www.ergonomie.pagina.nl 

         www.vakbond.pagina.nl 

         www.overheid.nl   

Informatie sites voor het starten van een eigen bedrijf   www.eigenbedrijf.pagina.nl 

         www.freelance.pagina.nl 

Site van de Kamer van Koophandel     www.kvk.nl 

 

Informatie over/voor ondernemingsraden    www.or-online.nl 

         www.ondernemingsraad.pagina.nl 
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