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Voortgezet onderwijs Voortgezet 
speciaal onderwijs 

Middelbaar 
beroepsonderwijs 

Speciaal 
onderwijs Primair onderwijs 

voldoende voldoende diplomering 
voldoende 

Hoger onderwijs 

Middelbaar 
beroepsonderwijs 

Kwaliteits-
borging raakt 
onderwijs-
kwaliteit 

Opleidingen die voldoende 
zijn beoordeeld op kwaliteits-
borging hebben vaker hun 
onderwijs- en examenproces 
op orde en zij hebben 
gemiddeld hogere 
opbrengsten. De sleutel ligt 
in een kwaliteitszorgsysteem 
dat ook in de teams 
herkenbaar en verankerd is. 

PERCENTAGE VOLDOENDE OPLEIDINGEN 
NAAR OORDEEL OVER KWALITEITSBORGING 

Onvoldoende kwaliteitsborging  
Voldoende kwaliteitsborging  

80

99

89

79

30

86

Onderwijsproces Examinering en Opbrengsten 

Tegenvallende 
rekenresultaten 
leiden tot actie 

Door het niet meetellen van 
de rekenresultaten is de 

motivatie onder studenten 
afgenomen. Daar willen 

instellingen iets aan doen. 

Instellingen 
anticiperen op 

krimp en dalende 
studentenaantallen 

Ze maken gebruik van slimme 
prognoses en nemen maatregelen 

op het gebied van huisvesting, 
personeel, opleidingsaanbod en 

organisatie. 

Niet-bekostigd  
onderwijs aan  

studenten  
onder de 23 is  

beter dan  
aan studenten  

boven de 23  

Bij beide vormen van 
onderwijs zijn er 

tekortkomingen bij de 
examinering en 

kwaliteitsborging. Bij de 
groep opleidingen met 

studenten van 23 jaar of 
ouder is daarnaast het 
onderwijsproces en de 

naleving niet altijd op orde. 

Studenten met een niet-westerse migratie-
achtergrond vinden moeilijker een baan 

VERSCHIL IN % WERKLOOSHEID T.O.V. GEDIPLOMEERDEN 
ZONDER MIGRATIEACHTERGROND 

2001 2015 

Niet-westerse migratieachtergrond 
Westerse migratieachtergrond 

11,5 

4,7 

1,1 

2,0 

Een op de tien  BEOORDELING VAN DE LES Aantal bekostigde 
NAAR LEERACTIVITEIT (%) lessen is niet  instellingen 

Onvoldoende 
Voldoende 
Sterk 

op orde 

Inspecteurs beoordelen 
generieke lessen vaker met 
een onvoldoende en als 
minder sterk dan beroepsge-
richte lessen. In 13,8 procent 
van de generieke lessen is de 
kwaliteit van het lesgeven 
onvoldoende. Gerichte 
deskundigheidsbevordering 
van leraren werkt om zwakke 
lessen te verbeteren. 

Beroepsgericht 

Generiek 

8,111,1

80,8

13,8

81,5

4,7

Aantal studenten 

66

x1.000 

Niveau 

1 2 3 4 

196,0

33,0

59,9

63,1

66,3

14,3
10,8

84,7

BOL 

BOL 

BOL 

BOL 

BBL 

BBL 

BBL 

BBL 

24,6

222,4

85,2

27,7

61,5

3,0
9,3

42,9

Het verschil in kans op een 
baan tussen een mbo-
gediplomeerde met een niet-
westerse migratieachtergrond 
en een mbo-gediplomeerde 
zonder migratieachtergrond is 
11,5 procent. 

We zien het verschil in 
baankansen tussen groepen 
afgestudeerden de laatste 
jaren oplopen. Met name 
gediplomeerden met een 
niet-westerse migratie-
achtergrond vinden minder 
makkelijk een baan dan 
andere gediplomeerden. 

Niet alleen vinden studenten 
met een niet-westerse 
migratieachtergrond 
moeilijker een baan, ook al 
tijdens de studie zien we dat 
zij aanzienlijk meer 
problemen ervaren bij het 
vinden van een stage. 
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