Websites omtrent leren en werken
In dit overzicht zijn diverse links opgenomen naar websites waar u terecht kunt voor informatie over scholing,
uitzendbureaus, vacatures en informatie over verschillende sectoren.
www.lerenenwerken.nl
www.leerwerkloketfryslan.nl
www.werk.nl

www.uwv.nl

De landelijke website van het LeerWerkLoket, dat advies geeft over
scholing en arbeidsmarktkansen en leerbanen.
De website van het regionale LeerWerkLoket, in Leeuwarden.
Dit is de website van het UWV. Wilt u een uitkering aanvragen? Dat
doet u via deze website. Als klant van het UWV hebt u via werk.nl
toegang tot uw eigen werkmap. Verder geeft de website veel
informatie over uitkeringen, solliciteren, arbeidsmarktinformatie en
ontslag. Bovendien is er een vacaturebank in opgenomen.
UWV staat voor Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen. Het
UWV zorgt voor de uitvoering van de werknemersverzekeringen, zoals
de WW, WIA, WAO, WAZ, Wazo en Ziektewet. Daarnaast bieden ze
arbeidsmarkt- en gegevensdiensten. Op deze website vind je alle
informatie over en van het UWV.

Scholing
Algemene websites omtrent scholing
www.tkmst.nl
www.studiekeuze123.nl
www.kennisnet.nl
www.digischool.nl
www.opleidingenberoep.nl
www.lica.nl
www.lsvb.nl

Informatie over beroep-, studie- en profielkeuze
Studiekeuze hulp met informatie over alle bachelor opleidingen.
De startpagina voor het onderwijs
Informatie voor leerlingen in het voortgezet- en basisonderwijs
Landelijke en regionale informatie over studies en vakgebieden
Informatie over de aansluiting vo-hbo en mbo-hbo
Website van de landelijke studentenvakbond
Overzicht scholen

www.roc.nl
www.vereniginghogescholen.nl
www.vsnu.nl
www.studierichting.startpagina.nl
www.universiteiten.startpagina.nl

Website van de Regionale Opleiding Centra, met informatie over Mboopleidingen
Op deze website staat een overzicht met alle Hbo-scholen van
Nederland
Website over de universiteiten (WO), met informatie over opleiding en
loting
De startpagina die doorstuurt naar websites over scholing
De startpagina die doorstuurt naar websites van/over universiteiten
Studie en geld

www.duo.nl

www.minocw.nl
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Alle informatie die je nodig hebt over financiering die hoort bij
opleiding (tegemoetkomingen, reisproducten enz.) +
aanvraagprocedures
Website van het ministerie van Onderwijs en Wetenschap. Geeft
informatie over leerplicht, examens enz.
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Beroepen en studierichting
Websites met informatie over opleidingen in verschillende sectoren, maar ook bijbehorende banen
www.youchooz.nl
www.exactwatjezoekt.nl
www.luchtverkeersleider.nl
www.hbo-i.nl
www.werkenvoornederland.nl
www.werkenbijdefensie.nl/krijgsmachtdelen/luchtmacht/
www.werkenbijdefensie.nl/krijgsmachtdelen/marine/
www.werkenbijdefensie.nl/krijgsmachtdelen/landmacht/
www.werkenbijdefensie.nl/krijgsmachtdelen/marechaussee/
www.kombijdepolitie.nl
www.nba.nl
www.rechtenstudie.nl
www.zeebenengezocht.nl
www.groenwerkt.nl
www.reiswerk.nl
www.watmaakjijervan.nl

Opleiding in Zorg, Welzijn en Sport
Opleidingen in chemie (natuur- en scheikunde)
Opleidingen tot luchtverkeersleider
Opleidingen in informatica/ICT
Werken bij het Rijk
Opleiding/werk luchtmacht
Opleiding/werk marine
Opleiding/werk landmacht
Opleiding/werk marechaussee
Opleiding/werk politie
Opleiding/werk Accountancy
Opleiding Recht en wetgeving
Opleiding/werk zeevaart
Opleiding/werk tuinbouw
Werk in de reisbranche
Opleiding/werk mode of interieur

Alles voor jongeren
Ondersteunende websites voor oriëntatie op opleidingen, het vinden van een stages en startersfuncties
www.stagemarkt.nl
www.werk.nl/jongeren
www.beroepeninbeeld.nl
www.tkmst.nl
www.superstaff.nl
www.traineeshipsoverzicht.nl
www.vacatures.roc.nl
www.studiekeuze123.nl
www.123test.nl

Aanbod van BBL- en BOL- banen
Hoe vind ik een baan?
Beroepeninformatie
Allerlei informatie over beroep-, studie- en profielkeuze
Studenten- en startersvacatures
Website voor stages
BBL/BOL vacatures
Hulp bij het kiezen van een opleiding
Studiekeuzetest en vele andere tests

Vacaturesites
Op het internet is een groot aanbod aan banen te vinden. Op vacaturesites staan allerlei vacatures van
verschillende bedrijven bij elkaar, uit verschillende sectoren. Misschien is dit wel uw weg naar werk!
Vacaturebanken
www.intermediair.nl
www.monsterboard.nl
www.jobbird.nl
www.nationalevacaturebank.nl
www.jobbox.nl
www.vacaturekrant.nl
www.datavac.nl
www.askjim.nl
www.banentop.nl
www.experis.nl
www.cvenvacaturebank.nl
www.jobpool.nl
www.goudengidsbanen.nl
www.indeed.nl
www.nupersoneel.nl
www.megajobs.nl
www.detachering.startpagina.nl
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Vacaturesites voor hogeropgeleiden (HBO en WO)
www.intermediair.nl
www.yer.nl
www.vacaturekrant.nl
www.ranger.nl
Vacaturesites flexwerk
www.abu.nl
www.flexhunter.nl
www.uitzendbureau.nl
Vacaturesites voor 50+’ers en senioren
www.midlife.nl
www.outstanding.nl
www.65plus.nl
www.experteer.nl
www.talentplus.nl
Vacaturebanken met internationale vacatures
www.jobplaza.nl
www.megajobs.nl
www.stepstone.nl
www.undutchables.nl

Multiculturele vacaturesite
Vacatures in de Benelux
Europese vacatures voor hogeropgeleiden
Internationale vacatures

Vacatures per sector
Per sector worden websites gegeven, waar passende vacatures en aanvullende informatie gevonden kan
worden.
Administratief
www.managementsupport.nl
www.secretaresse.startpagina.nl
Agrarisch en milieu
www.agriholland.nl
www.abvakwerk.nl
www.agrojobs.nl
www.groeninfo.nl
Bouw
www.bouwonline.nl
www.bouwweb.nl
www.cadjobs.nl
www.gwwweb.nl
www.bouwlinks.nl
Commercieel
www.verkopersonline.nl
www.winkeljobs.nl
Defensie
www.defensie.nl
www.werkenbijdefensie.nl/krijgsmachtdelen/luchtmacht
www.werkenbijdefensie.nl/krijgsmachtdelen/marine
www.werkenbijdefensie.nl/krijgsmachtdelen/marechaussee
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Detailhandel
www.verkopersonline.nl
www.detailhandel.nl
www.werkenbijdetailresult.nl
www.werkwijzerbv.nl
www.adformatie.nl
www.emprof.nl
Gezondheidszorg
www.frieslandzorg.nl
www.venturaplus.nl
www.zorgpleinnoord.nl
www.medischevacaturebank.nl
www.emc.nl
www.fysion.nl
www.zorgwerk.nl
www.fysiostart.nl
www.zorgzaak.nl
www.youchooz.nl
www.zorgportaal.nl
www.werkinwelzijn.nl
Horeca
www.horecauitzend.nl
www.horeca-uitzendbureau.nl
www.werkenineenrestaurant.nl
www.horecavac.nl
www.horecawanted.nl
www.jobsinhoreca.nl
ICT
www.computable.nl
www.automatiseringsgids.nl
Juridisch
www.recht.nl
www.jbb.nl
Logistiek en transport
www.worktrans.nl
www.workbus.nl
www.vrachtautochauffeurworden.nl
www.mobiliteitscentrumtransport.nl
www.export.nl
www.stlwerkt.nl
www.transportvacatures.nl
Onderwijs
www.onderwijsvacaturebank.nl
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/werken-in-het-onderwijs/
www.docentenbank.nl
www.onderwijscareer.nl
www.straksvoordeklas.nl
Overheid
www.gemeentebanen.nl
www.binnenlandsbestuur.nl
www.werkenbijdeoverheid.nl
www.werkenvoornederland.nl
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www.overheidswerk.nl
Piloot
www.airwork.nl
www.pilootworden.nl
www.epst.nl
Scheepvaart/Maritiem
www.vaart.nl
www.maritiemevacaturebank.nl
Schoonmaak
www.hago.nl
www.asito.nl
www.eresde.nl
www.edelweiss.nl
Techniek
www.techniekvacaturebank.nl
www.inframatch.nl
www.toptech.nl
www.transferro.nl
www.technischevacaturebank.nl
www.gwwweb.nl
www.maintec.net
www.technicum.nl
www.talos.nl
www.cadjobs.nl
Toerisme
www.werkenineenhotel.nl
www.seizoenwerk.nl

Overige categorieën
Studeren en werken in het buitenland
Wilt u stage lopen of werken in het buitenland? Onderstaande websites kunnen de informatie bieden die u
zoekt.
ec.europa.eu
www.nuffic.nl
www.wilweg.nl
www.fulbright.nl
www.joho.nl
www.travelactive.nl
www.activityinternational.nl
www.languesvivantes.com
www.yfu.nl
www.aspectholland.nl
www.ef.com
www.afs.nl
www.worldservants.nl
www.projects-abroad.co.uk/
www.aupair.nl

Eures, ondersteunt bij zowel tijdelijk als permanent verblijf in het
buitenland
Studeren in het buitenland
Studie/stage in het buitenland
Studie in de VS
Studie/stage/werken/reizen, alles over naar het buitenland gaan
Diverse buitenlandse programma’s
Stages, au pair, vrijwilligerswerk en high school
Taalcursussen en tussenjaren in het buitenland
Zomerprogramma’s, college programma’s, highschool etc. in diverse
landen

Vrijwilligerswerk in het buitenland
Vrijwilligerswerk in het buitenland
Als au pair naar het buitenland
Informatie over cv’s, baankansen en stagekansen

www.cvwizard.nl
www.kansopwerk.nl

LeerWerkLoket Fryslân

versie 1.0

www.kansopstage.nl
Tests voor loopbaanoriëntatie- en ontwikkeling
www.123test.nl
www.fontys.nl/fit/
www.studieinfo.nl/beroepskeuze/
www.carrieretijger.nl
Werken en geld
www.fnv.nl
www.nibud.nl
www.fsufriesland.nl
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