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Als studenten na een eerste jaar in een opleiding niet meer staan ingeschreven in het
bekostigd hoger onderwijs worden zij gerekend tot de groep van uitvallers.
De jaartallen in de figuren geven het jaar waarop studenten gestart zijn. Uitvallers zijn in
de loop van dat studiejaar hun opleiding gestaakt en daarmee aan begin van het
volgende studiejaar een uitvaller.
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Studenten sector Onderwijs vallen vaker uit
Hbo-bachelorstudenten in de sector Onderwijs vallen vaker uit dan hbobachelorstudenten in het totale hoger onderwijs. In de gehele gemeten periode vertoont
de uitval een redelijk stabiel verloop in zowel de sector als het totale hoger onderwijs.
Wel is er sprake van een kleine daling bij beiden bij studenten die in het jaar 2012 zijn
gestart (naar 16 procent in de sector Onderwijs en 18,5 procent in het totale hoger
onderwijs). Een daling is op zichzelf gunstig, want dat betekent dat er minder studenten
uitvallen.
Bij het onderwerp instroom werd duidelijk dat in de sector Onderwijs relatief veel
studenten instromen die eerst aan een andere studie zijn begonnen (al dan niet afgerond
met een diploma). Dit ligt op 60 procent in 2016 en neemt over de jaren toe. In het
totale hoger onderwijs is dat 45 procent (2016). Onderzoek van het SCP (Wikken en
wegen in het hoger onderwijs, blz. 58, 2016) heeft laten zien dat switch een voorspeller
is van uitval. Omdat veel van de indirect instromende studenten switchers zijn, kan de
grote groep indirect instromende studenten gelinkt zijn aan de uitval in deze sector die
hoger is dan in het totale hoger onderwijs.
Bij wo-masteropleidingen in de sector Onderwijs vallen meer studenten uit dan bij de womasteropleidingen in het totale hoger onderwijs. In 2014 is de uitval in de sector
Onderwijs meer dan twee keer zo hoog, namelijk 12 procent tegenover ruim 5 procent in
het totale hoger onderwijs. Zowel in de sector Onderwijs als in het totale hoger onderwijs
daalt de uitval uit wo-masteropleidingen in de loop van de jaren.
Figuur 3.1: Sector Onderwijs: percentage uitval uit het bekostigde onderwijs naar hbo-bacheloren wo-masteropleidingen in de sector (bekostigd, respectievelijk hbo bachelor en wo master),
2010-2014
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Veel uitval bij 2e graads hbo
Binnen de sector Onderwijs zijn veel bekostigde voltijd hbo-bacheloropleidingen. De
uitval van deze opleidingen komt daarom overeen met het sectorgemiddelde. Bekijken
we de verdeling van deze opleidingen, dan valt op dat de tweedegraads
lerarenopleidingen hbo de hoogste uitval hebben, namelijk bijna 24 procent in het jaar
2014 (zie Figuur 3.1).
De laagste uitval bij voltijd hbo-bacheloropleidingen is bij lerarenopleidingen kunst/
lichamelijke opvoeding, zoals Figuur 3.2 laat zien. Met 14 procent ligt de uitval van
studenten uit deze opleidingen onder het gemiddelde van de uitval van de voltijd hbobacheloropleidingen in het totale hoger onderwijs. Beide andere subsectoren met hbobacheloropleidingen liggen boven dit gemiddelde en hebben dus meer uitval.
De pabo-opleidingen kennen tot 2014 een hoger uitvalpercentage dan gemiddeld in
voltijd hbo-bacheloropleidingen. (zie figuur 3.2). De invoering van de vooropleidingseisen
lijkt er voor gezorgd te hebben dat de uitval in het eerste jaar is gedaald: van 21 procent
in 2014/2015 naar 13 procent in 2015/2016.
We zien in Figuur 3.2 de studentuitval bij de ulo’s hoog is in vergelijking met andere womaster opleidingen in het hoger onderwijs. Daarentegen is de uitval bij de ulo’s laag als
deze vergeleken worden met de andere lerarenopleidingen. In 2014 valt bij de ulo’s net
iets minder dan 12 procent van de studenten uit. Voor de voltijd wo-masteropleidingen in
het totale hoger onderwijs is dat bijna 6 procent. De uitval uit de ulo’s is afgenomen,
waardoor het verschil met het totale hoger onderwijs in de loop van de jaren kleiner
wordt.
Figuur 3.2: Sector Onderwijs: percentage uitval in bekostigde voltijd hbo-bacheloropleidingen en
bekostigde voltijd wo-masteropleidingen, naar subsectoren, sector en het totale hoger onderwijs
(respectievelijk bekostigd voltijd hbo bachelor en bekostigd voltijd wo master), 2010-2014
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Het uitvalpercentage bij de deeltijd hbo-bacheloropleidingen in de sector Onderwijs is
ongeveer gelijk aan de gemiddelde uitval van deeltijd hbo-bacheloropleidingen in het
hoger onderwijs.
Binnen de sector Onderwijs is het uitvalpercentage bij de voltijd hbo-opleidingen lager
dan bij de deeltijdopleidingen hoger. In 2014 valt 21 procent van de voltijd
bachelorstudenten uit en 24 procent van de deeltijd bachelorstudenten. In eerdere jaren
was het verschil tussen voltijd en deeltijd groter.
Het verschil in tussen voltijd en deeltijd in de sector Onderwijs wordt bepaald door het
grote verschil in uitval in de voltijd en deeltijd pabo-opleidingen. In 2014 valt 21 procent
van de studenten uit bij de voltijd pabo opleidingen en bij de opleidingen in deeltijd 30
procent. Dat is hoger dan dat van de deeltijdopleidingen in andere subsectoren. In de
drie jaren daarvoor lag de uitval zelfs nog hoger, namelijk op 35 procent. In 2015 is dit
verschil in uitval tussen voltijd en deeltijd bij pabo-opleidingen nog iets toegenomen. Bij
beide opleidingsvarianten, maar vooral in de voltijdopleiding is de uitval gedaald, naar
respectievelijk 28 procent en 13 procent.
De deeltijd lerarenopleidingen kunst/lichamelijke opvoeding hebben de minste
uitvallende studenten, namelijk 16 procent uitval. Bij deze opleidingen is het
uitvalpercentage van voltijd en deeltijd gelijk.
De analyses van de hbo-masteropleidingen zijn alleen gebaseerd op de opleidingen
deeltijd, vanwege het geringe aantal studenten in de voltijdvarianten. Het verloop van de
uitval vertoont gedurende de afgelopen vijf jaar weinig verschil tussen de
masteropleidingen bij zowel de eerstegraads hbo-masteropleidingen als de
masteropleidingen professionalisering.
Opvallend is wel de scherpe daling van de uitval bij de eerstegraads hbomasteropleidingen in 2014. In eerdere jaren is de uitval bij deze opleidingen steeds
hoger dan het gemiddelde van de sector (hbo ma deeltijd). In 2014 is de uitval bij deze
opleidingen met bijna 15 procent echter lager dan het gemiddelde van 17 procent in de
sector.
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Meer uitval van pabo studenten met mbo-achtergrond
Bij de bekostigde voltijd hbo-bacheloropleidingen in de sector Onderwijs valt ongeveer 5
procent meer studenten uit dan gemiddeld in het hoger onderwijs. Dit verschil zien we
ook terug wanneer we onderscheid maken naar vooropleiding. Voor studenten met een
mbo-vooropleiding geldt in 2014 dat van degenen die hebben gekozen voor een opleiding
in de sector Onderwijs 5 procent meer uitvalt dan de mbo’ers in het totale hoger
onderwijs.
Zowel in de sector Onderwijs als in het totale hoger onderwijs vallen studenten met een
mbo-vooropleiding vaker uit dan studenten met een havo-vooropleiding. Het
uitvalpercentage van havisten en mbo’ers is wel stabiel. Ook dit geldt voor zowel de
sector Onderwijs als het totale hoger onderwijs.
Tot en met 2014 is de uitval van pabo studenten hoog bij met name studenten met een
mbo-vooropleiding. De uitval van de mbo’ers is hoger dan het gemiddelde
uitvalpercentage in de sector, terwijl havisten minder uitvallen dan gemiddeld in de
sector. Dit is te zien in Figuur 3.3. De uitval van de mbo’ers is twee keer zo hoog als dat
van de havisten bij de pabo-opleidingen. Na de invoering van nadere vooropleidingseisen
voorafgaand aan de studie, is de uitval van mbo’ers in de pabo sterk gedaald. De uitval
van die groep is ruim gehalveerd en ligt nu bijna op het niveau van de havisten.
De uitval van studenten met een havo-vooropleiding is niet alleen ten opzichte van het
totale hoger onderwijs relatief laag bij de pabo-opleidingen, maar ook in vergelijking met
de andere hbo-bacheloropleidingen in deze sector. Het aantal studenten met een havovooropleiding dat uitvalt is na 2014 bovendien licht gedaald.
Figuur 3.3: Sector Onderwijs: percentage uitval in de bekostigde voltijd pabo en het totale hoger
onderwijs (bekostigd voltijd hbo bachelor) naar vooropleiding, 2010-2014
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In figuur 3.4 zien we dat er een verschil in uitval is bij de subsector tweedegraads hbo
tussen studenten met een mbo-of een havo-vooropleiding, maar dit verschil is niet zo
groot als het verschil tussen beide studentengroepen in het totale hoger onderwijs. Daar
is de uitval onder mbo’ers tien procentpunt hoger dan bij de havisten. Waar de mbo’ers
in deze subsector qua uitval dus ongeveer op hetzelfde niveau zitten, vallen de havisten
hier vaker uit dan in het totale hoger onderwijs.
Figuur 3.4: Sector Onderwijs: percentage uitval in de bekostigde voltijd 2e graads
lerarenopleidingen en het totale hoger onderwijs (bekostigd voltijd hbo bachelor) naar
vooropleiding, 2010-2014
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De uitval van (voltijd) studenten met een mbo-achtergrond is bij de lerarenopleidingen
kunst/lichamelijke opvoeding (14%) lager dan bij de tweedegraads lerarenopleidingen
(26%) en pabo’s (28%). De uitval van mbo’ers bij de lerarenopleidingen kunst/
lichamelijke opvoeding daalt ook steeds verder.
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Steeds meer mannen vallen uit bij pabo
De analyses van uitval naar geslacht hebben betrekking op de bekostigde voltijd hbobacheloropleidingen, omdat voor deze categorie voldoende gegevens bekend zijn.
In het totale hoger onderwijs bedraagt de uitval van mannelijke studenten ongeveer 20
procent. Dit uitvalpercentage is de afgelopen jaren redelijk stabiel. In de sector
Onderwijs is de uitval van mannelijke studenten hoger, namelijk ongeveer 25 procent.
Ook het percentage uitval onder de vrouwen in de sector Onderwijs is met 19 procent
hoger dan gemiddeld van de vrouwen in het stelsel (15%). Ook deze percentages zijn de
afgelopen jaren vrijwel gelijk gebleven.
Alleen in het jaar 2012 vielen iets minder studenten uit, zoals Figuur 3.5 laat zien. Dat
gold voor mannen en vrouwen in de sector Onderwijs én in het totale hoger onderwijs.
Bij de mannen in de sector Onderwijs was deze vermindering van uitval het sterkst; de
uitval was 22 procent.
De uitval van studenten bij de pabo-opleidingen was in 2014 bij de mannen heel hoog:
29 procent. Dat is ruim boven het gemiddelde in het hoger onderwijs. Dit is te zien in
Figuur 3.5. In 2012 viel nog 24 procent van de mannen uit bij de pabo-opleidingen.
Figuur 3.5: Sector Onderwijs: percentage uitval naar geslacht, in bekostigde voltijdopleidingen van
de subsector pabo, sector en het totale hoger onderwijs (bekostigd voltijd hbo bachelor), 20102014
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Studenten met niet-westerse achtergrond vallen vaker uit
Studenten met een niet-westerse achtergrond in de sector Onderwijs in bekostigde
voltijd hbo-bacheloropleidingen vallen vaker uit dan in het totale hoger onderwijs.
Bij pabo-opleidingen zien we tot 2014 een groot verschil in het percentage studenten
met een niet-westerse achtergrond dat uitvalt en het percentage uitval bij studenten met
een westerse achtergrond. Het verschil is hier bijna 9 procentpunt, zo is te zien in Figuur
3.6. Bij de tweedegraads lerarenopleidingen hbo is dit verschil maar ruim 1 procentpunt.
Het verschil in uitval tussen studenten met een westerse achtergrond en studenten met
een niet-westerse achtergrond in de pabo is vrijwel geheel verdwenen in 2015. De uitval
van de (relatief kleine) groep studenten met een niet-westerse achtergrond is dan
gehalveerd en ligt rond de 15 procent, terwijl de uitval van studenten met een westerse
achtergrond op 13 procent ligt.
Figuur 3.6: Sector Onderwijs: percentage uitval in bekostigde voltijd hbo-bacheloropleidingen naar
etniciteit, in subsectoren en het totale hoger onderwijs (bekostigd voltijd hbo bachelor), 2010-2014
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Meer weten: Voor verdere informatie over de subsectoren in de sector Onderwijs zie de
factsheets over de subsectoren. Voor meer informatie over de indicatoren in de sector,
zie de factsheets per indicator.
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Sectorbeeld Onderwijs

Het sectorbeeld Onderwijs gaat over de opleidingen die zijn gericht op het leraarschap.
Voorbeelden daarvan zijn de pabo-opleidingen, de eerste- en tweedegraads
lerarenopleidingen en de universitaire lerarenopleidingen.
De belangrijkste ontwikkelingen, trends en de stand van zaken in de sector Onderwijs
worden in dit sectorbeeld weergegeven. U kunt lezen over groepen van opleidingen of
over specifieke indicatoren per opleidingsgroep.
Een sectorbeeld is bedoeld om feitelijk (neutraal) te informeren over de stand van zaken
bij de opleidingen. Hiervoor combineert de inspectie verschillende bestaande openbare
bronnen over bijvoorbeeld studentenpopulatie, studiesucces en studentenenquêtes. Ook
de oordelen over de kwaliteit van het onderwijs door de NVAO zijn een bron. Het
sectorbeeld Onderwijs is aangevuld met informatie en oordelen uit inspectieonderzoek
onder afgestudeerden van pabo’s en lerarenopleidingen.
Het sectorbeeld bestaat uit verschillende onderdelen. Na de inleiding, wordt ingegaan op
elf indicatoren. Elke indicator komt apart aan bod. Bij elke indicator worden de
verschillende groepen opleidingen met elkaar vergeleken. Vervolgens wordt specifiek
aandacht besteed aan vijf groepen opleidingen:
• pabo;
• tweedegraads lerarenopleidingen;
• eerstegraadslerarenopleidingen;
• universitaire lerarenopleidingen;
• eerstegraads lerarenopleidingen kunst/lichamelijke opvoeding.
Naast deze vijf groepen onderscheiden we ook opleidingen professionalisering,
onderwijsondersteuners en een groep overig. Omdat deze laatste drie groepen niet
opleiden tot een onderwijsbevoegdheid worden deze niet apart beschreven. Deze worden
wel meegenomen in de beschrijving van de indicatoren. Tenslotte zijn er twee bijlagen.
Een met de lijst met alle opleidingen van deze sector en een bijlage die ingaat op de
gebruikte databronnen en definities van de indicatoren.
U leest het sectorbeeld als een naslagwerk. Het is niet volgens de traditionele
rapportagewijze opgebouwd met de structuur: vraagstelling, onderzoeksbevindingen,
conclusie. Dit betekent dat het sectorbeeld niet van voor naar achter gelezen hoeft te
worden, maar dat u delen onafhankelijk van elkaar kunt lezen en kunt selecteren wat u
interessant vindt om te lezen.
Het sectorbeeld Onderwijs is het derde sectorbeeld dat we presenteren via de website.
Eerder publiceerden we al het sectorbeeld Gedrag & Maatschappij en het sectorbeeld
Techniek. Over de lerarenopleidingen publiceerden wij in 2014 het rapport De sector
lerarenopleidingen in beeld, dat u kunt beschouwen als voorloper van het sectorbeeld
Onderwijs.
De inspectie is benieuwd wat u vindt van de vorm en presentatie van het sectorbeeld. We
nodigen u van harte uit uw reactie met ons te delen.
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