
Webinar: solliciteren 
zorg- & onderwijssector 



Webinar 
● Online beschikbaar 

● Interactief! 

● Vragen (alles wordt beantwoord) 

● Poll (bespreking resultaten) 

● +/- 30 min 

● Doe webinar 

 

       



POLL | Wie heeft er reeds een diploma in de zorg of onderwijs sector? 

Starter Ervaren  



DOELSTELLING 
Je krijgt zicht op het landschap van 

de sector zorg en de sector 
onderwijs. Je komt te weten hoe je 

kansen in de sectoren zorg of 
onderwijs kunt vergroten. Je weet 
hoe je jezelf kunt profileren als je 

solliciteert in de zorgsector of 
onderwijssector. 



Webinar 
● Overzicht van de sectoren 

 

● Manieren om te solliciteren 

 

       



Programma 
● Algemene tendensen 

zorg & onderwijs 
● Arbeidsmarkt zorgsector 
● Solliciteren in de zorg 
● Arbeidsmarkt onderwijssector 
● Solliciteren in het onderwijs 



Tendensen zorg en onderwijs 

● Vervangingsnood groot door vergrijzing 
 

● Toenemende nood zorgvraag 
 

● Diploma vereist 
 

● 2de carrière via VDAB mogelijk 



POLL | Resultaten 

Starter Ervaring 



ZORG 



Doelgroep zorgsector 



Arbeidsomstandigheden zorgsector 



VDAB-opleidingen in zorgsector 



? 
... 



Solliciteren in de zorgsector 

● Via via 

● Spontaan solliciteren 

● Nichesites 

● Eruit springen: 

maak het verschil en pak uit met je troeven 



● Kennissen, vrienden, familie 
● Opleiding,stage bij organisatie 
● LinkedIn: connecteer met bv. HR 

=> Verwijs hier naar bij je sollicitatie 

VIA VIA 



● Telefonisch 
● Cv en sollicitatiebrief 
● Sollicitatiefilmpje 
● Jobevents 

SPONTAAN SOLLICITEREN 







ONDERWIJS 



POLL | Waar staan de meeste vacatures in het onderwijs? 

Online? Offline? 



Arbeidsmarkt onderwijssector 



Doelgroep onderwijssector 



Arbeidsomstandigheden onderwijssector 



POLL | Resultaten 

Online? Offline? 





Knelpuntberoep in het onderwijs 



VDAB-opleidingen onderwijssector 



Arbeidsmarkt onderwijssector 



Arbeidsmarkt onderwijssector 



? 
... 



Solliciteren in het onderwijs 

● ≠ onderwijsnetten 

● ≠ per school / scholengroep 

● om de 3 maanden 

● foutloos 



Verschillen in het solliciteren per net 

VS 

VRIJ ONDERWIJS 
 

► Spontaan solliciteren 
 

GEMEENSCHAPSONDERWIJS 

 

► Registreren op GO-site 

► Spontaan solliciteren 

STEDELIJK, 

GEMEENTELIJK EN 

PROVINCIAAL     

ONDERWIJS 

 

► ??? 

► ??? 

















? 
... 



De E-coaches staan voor je klaar! 





Call to action! 

 

 

- Plaats de tips binnen je jobzoektocht 

 

- Mail naar de sollicitatie coachen met al je 

documenten en vragen  

 

- Vind jouw droomjob! 

 

 

 



? 
... 



Evaluatie invullen a.u.b.  

 

Solliciteren in de verkoop 

 

24/09/2019 



Bedankt. 


