
Voortgezet 
De cijfers voor  

het centraal  
examen en  

de slaag- 
percentages  

liggen in 2016  
op vrijwel  
hetzelfde  

onderwijs 
POSITIE VAN LEERLINGEN IN LEERJAAR 3 (2015) HET PERCENTAGE 
T.O.V. HET DEFINITIEVE BASISSCHOOLADVIES LEERLINGEN IN TOTAAL niveau als 

Leraren Op driekwart van de scholen Aantal scholen 
evalueren leraren het eigen evalueren hun 
functioneren. Deze evaluatie 

functioneren, kan veel grondiger. De 
leraren zouden vaker de maar niet altijd 
resultaten van leerlingen 

even grondig hierbij kunnen betrekken. 

PERCENTAGE SCHOLEN WAAR DE LERAREN DE 
KWALITEIT VAN HET ONDERWIJS EVALUEREN 

Ja Nee 

42,2
57,8

638

Leraren maken 
gebruik van de 

leerresultaten om Leraren evalueren 
de kwaliteit van hun handelwijze 
hun onderwijs binnen en buiten 

de les. Leraren hebben 
een reëel zicht op 
hun pedagogische 

en didactische 
competenties. 

te beoordelen. 

24,5 26,6

73,475,5

% GEDIPLOMEERDEN 
PER SCHOOLSOORT 

Voortgezet onderwijs Voortgezet 
speciaal onderwijs 

Middelbaar 
beroepsonderwijs 

Speciaal 
onderwijs Primair onderwijs 

’10/’11 ’15/’16 

Vwo 

Havo 

Vmbo gemengd/ 
theoretisch 

Vmbo-basis 

Vmbo kader 

19,6

25,5

27,9

14,9

12,1

17,9

26,3

29,6

15,2

11,0

Veel leerlingen 
wisselen van 
plek in de 
onderbouw 

Plaats in leerjaar 3 gelijk 
aan enkelvoudig advies 

Opgestroomd 
t.o.v. advies 

Laagste niveau binnen 
dubbel advies 

Hoogste niveau binnen 
dubbel advies 

Afgestroomd 
t.o.v. advies Vmbo-b/ 

vmbo-k 

Vmbo-g/t 

Vmbo-k 

Vmbo-k / 
vmbo-g/t 

Vmbo-g/t 
& havo 

Vwo 

Vmbo-b 

Havo 
& vwo 

Havo 

Aandeel vwo- en 
vmbo-basis-
diploma's daalt 

Ongeveer 11 procent van de 
leerlingen met een vmbo-g/t 
advies zit in leerjaar 3 in de 
havo of hoger. 18 procent van 
de leerlingen zit juist op een 
lager niveau: vmbo-kader of 
lager. 71 procent van deze 
leerlingen zit in leerjaar 3 
nog steeds in vmbo-g/t. 

10 procent van de leerlingen 
zit in leerjaar 3 een niveau 
hoger dan de basisschool 
adviseerde. 15 procent van 
de leerlingen zit in leerjaar 
3 een niveau lager dan de 
basisschool adviseerde. 

Het is belangrijk dat leraren 
hun leerlingen helpen om op 
niveau te blijven of zelfs om 
op te stromen. 

in 2015. 

In inter-
nationaal 

perspectief 
(PISA) gaat 
Nederland 

achteruit in 
wiskunde en 

natuurweten-
schappelijk 
onderwijs. 

Het aandeel vwo-gediplo-
meerden neemt af. In 2011 
haalde 19,6 procent van alle 
gediplomeerden een vwo-
diploma. In 2016 is dit nog 
17,9 procent. Ook het aandeel 
vmbo-basis-gediplomeerden 
daalt al enkele jaren. 

’10/’11 ’15/’16 

Aantal leerlingen 
x1.000 

995,6 

939,5 
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Continue 
kwaliteits-

verbetering 
belangrijk voor 

een goede 
onderwijs-

kwaliteit 

De kwaliteitsborging is 
nog niet altijd op orde. 

Hoger onderwijs 


