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8 Benchmark kerncijfers technische installatiebranche 

1.3 Leeswijzer 

Dit rapport is als volgt opgebouwd. In hoofdstuk 2 worden de 

kenmerken van het onderwijs en leerlingen van installatietechni-

sche opleidingen vergeleken met andere sectoren. Hierbij komen 

de kerngegevens van studenten uit het VMBO, MBO, HBO en 

WO aan bod en vergelijken we deze gegevens. In hoofdstuk 3 

worden op basis van gegevens van het Centraal Bureau voor de 

Statistiek (CBS) kenmerken van bedrijven en werknemers in de 

technische installatiebranche vergeleken met andere sectoren. In 

hoofdstuk 4 gaan we in op de situatie op de arbeidsmarkt en 

haar dynamiek. Elk hoofdstuk wordt afgesloten met een samen-

vatting. In hoofdstuk 5 tot slot presenteren we de belangrijkste 

conclusies over de positie van de technische installatiebranche 

ten opzichte van haar omgeving. 
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