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Inleiding 

 
Dit is het technische rapport dat ten grondslag ligt aan de paragraaf 1 van de 
hoofdlijnen van De Staat van het Onderwijs 2016/2017 (Onderwijsniveau leerlingen 
en studenten). In dit rapport vindt u de verantwoording van onderzoeksgegevens. 
Er wordt gebruik gemaakt van zowel informatie die verzameld is door inspecteurs 
als van informatie uit secundaire databronnen. 
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Samenvatting 

Prestaties van leerlingen onder druk De prestaties van de Nederlandse 
leerlingen in het funderend onderwijs zijn gelijk gebleven of nemen af. Eerder zagen 
we al langetermijndalingen bij rekenen, wiskunde en natuuronderwijs. Dit jaar blijkt 
dat de leesprestaties van basisschoolleerlingen opnieuw lager zijn dan vijftien tot 
twintig jaar geleden. Omdat de prestaties van leerlingen in vrijwel alle andere 
landen de laatste jaren verbeteren, is Nederland zijn internationale toppositie 
langzaam kwijtgeraakt. Ook andere, landelijke, gegevens laten zien dat de 
prestaties gelijk blijven of minder worden. Zo lezen leerlingen in het basisonderwijs 
in 2017 minder goed dan in 2016 en 2015. Ook zijn de prestaties bij 
cultuureducatie, natuur en techniek en bewegingsonderwijs lager dan of gelijk aan 
die bij leerlingen die tien jaar geleden op de basisschool zaten. 
 
Burgerschapskennis en -houding relatief beperkt De burgerschapshoudingen 
van Nederlandse middelbare scholieren zijn relatief laag. Ook hebben leerlingen in 
het Nederlands voortgezet onderwijs minder burgerschapskennis dan leerlingen in 
de landen om ons heen. Het niveau van burgerschapskennis is wel gestegen, maar 
minder dan in de landen om ons heen. Overigens is het niveau vooral bij havo-en 
vwo-leerlingen gestegen. Daardoor is het verschil in kennisniveau met vmbo-
leerlingen toegenomen. Opvallend is verder het grote verschil in burgerschapskennis 
van leerlingen tussen scholen. 
 
Niveau diploma’s stijgt alleen nog in vmbo en mbo Nederlanders zijn relatief 
hoog opgeleid, een aanzienlijk deel heeft een diploma in het hoger onderwijs. Met 
name het aandeel studenten met een wetenschappelijk diploma is de afgelopen 
decennia sterk gestegen. Vmbo-leerlingen en mbo-studenten halen ook in 2017 
vaker een diploma in de gemengde of theoretische leerweg (vmbo) of een mbo-
diploma niveau 4. Voor andere leerlingen en studenten zien we geen stijging meer. 
Het niveau van het hoogst behaalde diploma aan het einde van schoolloopbaan daalt 
zelfs iets. Een deel van de studenten in het hbo en wo haalt geen diploma. 
 
Lage jeugdwerkloosheid Nederlandse leerlingen en studenten hebben, na hun 
schoolloopbaan, een goede positie op de arbeidsmarkt. Met een afgeronde opleiding 
in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo), het hoger beroepsonderwijs (hbo) of in 
het wetenschappelijk onderwijs (wo) vinden zij relatief snel een baan. Vergeleken 
met andere Europese landen zijn in Nederland zeer weinig jongeren werkloos 
(Cedefop, 2017). Het arbeidsmarktperspectief varieert wel sterk per sector. 
Gediplomeerde jongeren vinden snel werk in de sectoren met personeelstekorten 
zoals bijvoorbeeld techniek, onderwijs, zorg en politie. De vooruitzichten op een 
baan zijn minder goed in de sectoren economie en cultuur. Het aantal jongeren met 
een flexibele aanstelling neemt toe, evenals het aantal jongeren met een baan die 
niet direct aansluit op de studie (horizontale mismatches). 
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1 Prestaties van leerlingen in het funderend onderwijs 

1.1 Prestaties in het basisonderwijs 
De leesvaardigheid van Nederlandse basisschoolleerlingen is opnieuw lager dan 
twintig jaar geleden, zo blijkt uit een internationale studie naar leesprestaties 
(Gubbels, Netten en Verhoeven, 2017). Omdat lezen in de meeste landen juist 
verbeterde, staat Nederland niet meer in de internationale top. Er zijn vooral steeds 
minder hoog presterende leerlingen. Dat is ook al jaren de trend bij rekenen, 
wiskunde en natuurwetenschappen, zo blijkt uit internationale studies als PISA en 
TIMSS (zie ook Inspectie van het Onderwijs, 2017d). Opvallend is verder dat 
Nederlandse leerlingen bijzonder weinig plezier in lezen hebben; in geen van de 
vijftig landen lezen leerlingen met zo weinig plezier als in Nederland. De 
leesvaardigheid verschilt sterk per school, ook bij een vergelijkbare 
leerlingenpopulatie (Gubbels, Netten en Verhoeven, 2017). 
 
Er is een stijging zichtbaar in het percentage leerlingen dat het basisonderwijs 
verlaat zonder op zijn minst het fundamentele leesniveau te behalen. Het 
fundamentele leesniveau niet behalen is de hier gebruikte definitie van 
laaggeletterdheid. In 2017 betrof dit 2,2 procent. Figuur 1.1 in het hoofdstuk is 
hierop gebaseerd. In het hoofdstuk wordt gesproken over ongeveer 3.5 duizend 
leerlingen die het basisonderwijs verlaten zonder het fundamentele niveau te 
behalen. Dit betreft een schatting die betrekking heeft op alle leerlingen die het 
primair onderwijs verlaten. Hierbij is de 2,2 procent die het fundamentele niveau 
niet haalt doorgetrokken naar de hele populatie die een eindtoets maakt. Omdat 
bekend is dat er verschillen zijn in de leerlingenpopulatie van de verschillende 
toetsen (dit komt in het sectorhoofdstuk PO aan bod), betreft dit een grove 
schatting. Onderstaande tabel gaat over leerlingen die de CET gemaakt hebben.  
 
Tabel 1.1.a Percentage leerlingen naar behaald referentieniveau lezen, taalverzorging en 
rekenen op de CET in 2015, 2016 en 2017 (n 2017=113.394) 

 Lezen Taalverzorging Rekenen 
2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 

< Fundamenteel 
niveau (1F) 

1,4 1,9 2,2 5,1 3,9 4,4 6,7 7,9 7,4 

Fundamenteel 
niveau (1F) 

20,6 21,7 32,5 44,7 39,4 38,8 48,4 48,5 45,2 

Streefniveau 
(2F/1S) 

87,0 76,3 65,4 50,2 56,7 56,8 44,9 43,6 47,5 

Totale n 157.736 135.471 113.394 157.736 135.471 113.394 157.736 135.471 113.394 

Eigen bewerking: Inspectie van het Onderwijs, 2018.  
 
In 2017 halen minder leerlingen het streefniveau lezen. Vooral onder jongens is een 
daling zichtbaar. Onderstaande tabel toont het percentage leerlingen dat de 
streefniveaus heeft gehaald in de afgelopen drie jaren.  
 
Tabel 1.1.b Percentage leerlingen dat de streefniveaus lezen, taalverzorging en rekenen 
beheerst naar geslacht in 2015, 2016 en 2017 (n 2017=113.394) 

 

Lezen Taalverzorging Rekenen 

Jongens Meisjes Jongens Meisjes Jongens Meisjes 

% % % % % % 

2015 76,1 80,0 44,2 56,2 50,3 39,7 
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2016 73,9 78,8 51,1 62,3 48,0 39,3 

2017 61,5 69,2 50,8 62,7 51,7 43,4 

Eigen bewerking: Inspectie van het Onderwijs, 2018. 
 
De basisscholen verschillen behoorlijk van elkaar in het percentage leerlingen dat de 
referentieniveaus haalt. Bij scholen zonder leerlingen met een migratie-achtergrond 
varieert het percentage leerlingen dat het streefniveau lezen haalt sterk; tussen de 
47 en 86 procent (onderste en bovenste kwintiel) (zie Tabel 2.1.1.c en figuur 1.2 in 
de tekst). Hetzelfde geldt voor scholen waar alle leerlingen een migratie-achtergrond 
hebben; hier varieert het percentage leerlingen dat het streefniveau haalt tussen de 
18 en 69 procent (onderste en bovenste kwintiel). Vergelijkbare schoolverschillen 
zijn er bij rekenen. 
 
Tabel 1.1.c Percentage leerlingen dat het streefniveau lezen haalt, naar percentage leerlingen 
zonder migratie-achtergrond 

 0% >0-
10% 

>10-
20% 

>20-
30% 

>30-
40% 

>40-
50% 

>50-
60% 

>60-
70% 

>70-
80% 

>80-
90% 

>90-
100% 

20% minste 
scholen 18 23 23 26 35 37 48 46 48 51 47 

20-40% 
scorende 
scholen 

34 34 37 42 48 51 59 61 62 63 62 

40-60% 
scorende 
scholen 

44 40 44 50 56 61 62 68 69 70 69 

60-80% 
scorende 
scholen 

56 47 52 60 63 70 73 75 76 77 75 

20% beste 
scholen 69 61 65 71 80 81 80 86 86 86 86 

Eigen bewerking: Inspectie van het Onderwijs, 2018. 
 
Tabel 1.1.d Percentages leerlingen dat streefniveau rekenen behaalt, naar percentage 
leerlingen zonder migratie-achtergrond 

 0% >0-
10% 

>10-
20% 

>20-
30% 

>30-
40% 

>40-
50% 

>50-
60% 

>60-
70% 

>70-
80% 

>80-
90% >90% 

20% minste 
scholen 13 16 14 12 19 20 26 26 27 31 27 

20-40% 
scorende 
scholen 

27 27 26 27 32 33 39 39 42 43 42 

40-60% 
scorende 
scholen 

36 33 34 36 41 42 47 48 50 51 50 

60-80% 
scorende 
scholen 

46 41 42 44 48 51 54 57 57 58 59 

20% beste 
scholen 65 52 59 58 64 65 68 70 71 73 74 

Eigen bewerking: Inspectie van het Onderwijs, 2018. 
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In onderstaande tabel worden scholen zonder hoogopgeleide ouders afgezet tegen 
scholen met zeer veel hoogopgeleide ouders (meer dan 90 procent van de ouders). 
Op sommige scholen zonder hoogopgeleide ouders halen evenveel leerlingen het 
streefniveau rekenen als op scholen met zeer veel hoogopgeleide ouders. Zo scoren 
scholen zonder hoogopgeleide ouders die bij de hoogst presterende 40 procent 
behoren (binnen de groep scholen zonder hoogopgeleide ouders), gemiddeld even 
hoog als de laagst scorende scholen met zeer veel hoogopgeleide ouders.  
 
Tabel 1.1.e Percentage leerlingen dat het streefniveau lezen haalt, naar percentage leerlingen 
met minstens mbo4 opgeleide ouders 

 0% >0-
10% 

>10-
20% 

>20-
30% 

>30-
40% 

>40-
50% 

>50-
60% 

>60-
70% 

>70-
80% 

>80-
90% 

>90-
100% 

20% minste 
scholen 15 23 30 38 44 48 52 54 58 63 69 

20-40% 
scorende 
scholen 

31 34 42 51 55 60 63 65 68 75 78 

40-60% 
scorende 
scholen 

40 42 51 60 63 66 68 70 74 80 84 

60-80% 
scorende 
scholen 

52 49 62 67 69 73 74 76 80 85 89 

20% beste 
scholen 68 66 76 80 80 83 83 85 88 93 95 

Eigen bewerking: Inspectie van het Onderwijs, 2018. 
 
Tabel 1.1.f Percentages leerlingen dat streefniveau rekenen behaalt, naar percentage 
leerlingen met minstens mbo4 opgeleide ouders 

 0% >0-
10% 

>10-
20% 

>20-
30% 

>30-
40% 

>40-
50% 

>50-
60% 

>60-
70% 

>70-
80% 

>80-
90% >90% 

20% minste 
scholen 12 14 16 19 25 28 30 32 34 37 41 

20-40% 
scorende 
scholen 

22 25 30 33 37 41 42 45 47 52 58 

40-60% 
scorende 
scholen 

30 33 38 41 45 48 48 52 54 61 65 

60-80% 
scorende 
scholen 

42 40 47 51 53 55 55 58 60 70 74 

20% beste 
scholen 62 54 62 68 67 69 68 70 72 82 86 

Eigen bewerking: Inspectie van het Onderwijs, 2018. 
 
In het basisonderwijs staan niet alleen de prestaties in taal, rekenen en natuur en 
techniek onder druk. Ook bij bewegingsonderwijs (Inspectie van het Onderwijs, 
2018), cultuureducatie (Inspectie van het Onderwijs, 2017b) en natuur en techniek 
(Inspectie van het Onderwijs, 2017c) zien we vaker achteruitgang dan vooruitgang 
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op onderdelen. Ook hier lukt het niet om een stijgende lijn in prestaties te 
realiseren. 

1.2 Prestaties in het voortgezet onderwijs 
 
Vorig jaar bleek uit de internationale PISA-studie dat de prestaties van leerlingen in 
het voortgezet onderwijs al langere tijd achteruitgaan (Feskens, Kuhlemeier en 
Limpens, 2016; Inspectie van het Onderwijs, 2017d). Leerlingen presteren nu 
minder goed dan leerlingen in 2003 en 2006 deden. Ondanks kleine fluctuaties, is er 
de afgelopen twee decennia duidelijk sprake van een dalende trend. De prestaties 
nemen het sterkst af bij wiskunde en natuurwetenschappen. Leesprestaties gaan 
wat minder hard achteruit. Er zijn met name minder hoogpresteerders; het 
percentage hoogpresteerders bij wiskunde is bijvoorbeeld gedaald van 50 (in 1995) 
tot 37 (in 2015). In internationaal opzicht heeft Nederland bij prestaties van 
leerlingen in het voortgezet onderwijs geen toppositie meer, maar behoort nu tot de 
subtop. 
 
De gemiddelde examencijfers zijn de afgelopen jaren stabiel gebleven, zoals 
onderstaande tabel laat zien.  
 

Tabel 1.2a Gemiddeld cijfers centraal examen en schoolexamen naar schoolsoort, 2013-2017* (n 
2017=199.798) 

 
2013 2014 2015 2016 2017 

CE SE CE SE CE SE CE SE CE SE 
Basisberoepsgerichte 
leerweg vmbo 6,6 6,4 6,6 6,4 6,7 6,4 6,7 6,4 6,8 6,4 

Kaderberoepsgerichte 
leerweg vmbo 6,3 6,4 6,3 6,4 6,3 6,4 6,3 6,4 6,3 6,5 

Gemengde/ 
theoretische leerweg 
vmbo 

6,3 6,5 6,4 6,5 6,5 6,5 6,4 6,5 6,4 6,5 

Havo 6,5 6,3 6,4 6,4 6,3 6,4 6,4 6,4 6,3 6,4 

Vwo 6,6 6,6 6,4 6,7 6,6 6,7 6,5 6,7 6,5 6,7 

Totaal 6,4 6,5 6,4 6,5 6,5 6,5 6,4 6,5 6,4 6,5 

Totale n 184.486 187.037 192.251 197.058 199.798 

* Gegevens 2017 voorlopig 
Eigen bewerking: Inspectie van het Onderwijs, 2017. 
 
Onderstaande tabel toont het slagingspercentage voor het centraal examen naar 
onderwijsniveau, waar op de hogere niveaus een lichte daling zichtbaar is. 
 
Tabel 1.2b Percentage geslaagd voor centraal examen naar schoolsoort, 2013-2017* (n 
2017=199.799) 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Basisberoepsgerichte 
leerweg vmbo 96,7 96,9 97,6 97,8 98,1 

Kaderberoepsgerichte 
leerweg vmbo 93,1 94,9 95,2 95,8 96,0 

Gemengde/theoretische 
leerweg vmbo 91,4 93,4 94,3 94,1 92,8 

Havo 88,0 87,9 87,4 88,6 87,2 

Vwo 91,9 89,7 92,3 91,2 91,0 

Totaal 91,4 91,8 92,6 92,7 91,9 
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Totale n 184.486 187.037 192.251 197.058 199.799 
* Gegevens 2017 voorlopig 
Eigen bewerking: Inspectie van het Onderwijs, 2017. 
 
Van de kernvakken is bij wiskunde een achteruitgang zichtbaar. Onderstaande tabel 
toont het percentage leerlingen dat minstens een 5,5 haalt voor het centraal 
examen wiskunde.  
 
Tabel 1.2c Percentage voldoende voor centraal examen wiskunde naar schoolsoort, 2013-
2017* (n 2017=180.287) 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Basisberoepsgerichte 
leerweg vmbo 84,1 83,9 82,7 87,3 84,3 

Kaderberoepsgerichte 
leerweg vmbo 70,2 72,2 78,0 76,9 70,4 

Gemengde/theoretische 
leerweg vmbo 76,4 77,4 85,5 81,0 77,6 

Havo 79,9 81,6 80,5 83,1 75,8 

Vwo 86,1 82,8 90,0 87,5 87,8 

Totaal 79,4 79,7 83,8 83,0 78,9 

Totale n 162.394 165.981 171.746 177.208 180.287 
* Gegevens 2017 voorlopig 
Eigen bewerking: Inspectie van het Onderwijs, 2017. 
 
Hieronder staat het gemiddelde cijfer voor het centraal examen wiskunde in de 
afgelopen jaren weergegeven. 
 
Tabel 1.2d Gemiddeld cijfer wiskunde schoolexamen naar schoolsoort (n 2017=180.287) 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Basisberoepsgerichte 
leerweg vmbo 6,7 6,8 6,8 7,0 6,8 

Kaderberoepsgerichte 
leerweg vmbo 6,2 6,2 6,5 6,4 6,2 

Gemengde/theoretische 
leerweg vmbo 6,4 6,5 7,0 6,5 6,4 

Havo 6,5 6,6 6,6 6,6 6,4 

Vwo 6,9 6,6 7,0 6,9 7,1 

Totaal 6,5 6,6 6,8 6,7 6,5 

Totale n 162.394 165.981 171.746 177.208 180.287 
* Gegevens 2017 voorlopig 
Eigen bewerking: Inspectie van het Onderwijs, 2017. 

1.2.1 Schoolverschillen 
Hieronder wordt inzichtelijk gemaakt dat afdelingen verschillen in examencijfers, 
slaagkansen, opstroom, afstroom, zittenblijven en prestaties op de rekentoets. Voor 
examencijfers en slaagkansen is hierbij ook gekeken naar de samenhang tussen 
deze uitkomstmaten en verschillen in de leerlingenpopulatie.  
 
Examencijfers 
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In onderstaande tabellen wordt per onderwijsniveau de spreiding weergegeven van 
de variatie in het gemiddelde examencijfer die aan de school is toe te bedelen . We 
laten spreiding in variatie zien van modellen waar we alleen kijken naar de 
uitkomsten van leerlingen (ongecorrigeerd modellen) en van modellen waar we 
kijken naar de uitkomsten van leerlingen en controleren voor 
achtergrondkenmerken van leerlingen en ouders (gecorrigeerde modellen). Beide 
modellen zijn berekend op basis van random effects modellen waarbij rekening 
wordt gehouden met de intracorrelatie van leerlingen binnen scholen. Bij de 
ongecorrigeerd modellen is een random-intercept toegevoegd en is verder 
gecorrigeerd voor tussentijdse instroom en bij vwo en havo is ook voor profielkeuze 
gecorrigeerd. In het gecorrigeerde model is verder gecorrigeerd voor de cito-score 
van leerlingen, de migratie-achtergrond, het opleidingsniveau van de ouders en het 
inkomen van ouders van de leerlingen. 
 
In de gecorrigeerde random effects modellen schatten we een schooleffect. Het 
schooleffect na het corrigeren voor leerlingkenmerken is het onderdeel van de 
leerlingprestaties dat toegewezen kan worden aan scholen onder de assumptie dat 
de controles alle relevante leerlingkenmerken bevatten. Echter we zijn ons ervan 
bewust dat onze controles niet perfect zijn. Schoolniveaueffecten kunnen ook komen 
door overgebleven variatie in instroomkwaliteit die niet door cito eindtoetsscore 
gemeten wordt of door bijvoorbeeld hoger niveau clustering (provincie effecten 
bijvoorbeeld). De standaardafwijking van de schooleffecten geeft aan hoeveel 
variatie wij zien tussen scholen en dus ook in hoeverre schoolverschillen leiden tot 
verschillen in leerlinguitkomsten.  
 
Door te corrigeren voor leerlingkenmerken neemt de standaardafwijking op alle 
onderwijsniveaus af, maar deze afname is slechts gering. 
 
Tabel 1.2.a Standaardafwijking van het schooleffect gemiddelde examencijfer op 
afdelingsniveau, ongecorrigeerd en gecorrigeerd model, vmbo-b (2017, n afdelingen=368) 

Model SD 
Laagste 10% 

(10% percentiel) 
Hoogste 10% 

(90% percentiel) n 
Ongecorrigeerd 0,16 -0,20 0,21 368 
Gecorrigeerd 0,13 -0,17 0,18 368 

Eigen bewerking: Inspectie van het Onderwijs, 2018. 
 
Tabel 1.2.b Standaardafwijking van het schooleffect gemiddelde examencijfer op 
afdelingsniveau, ongecorrigeerd en gecorrigeerd model, vmbo-k (2017, n afdelingen=429) 

Model SD 
Laagste 10% 

(10% percentiel) 
Hoogste 10% 

(90% percentiel) n 
Ongecorrigeerd 0,13 -0,19 0,16 439 
Gecorrigeerd 0,13 -0,17 0,18 439 

Eigen bewerking: Inspectie van het Onderwijs, 2018. 
 
Tabel 1.2.c Standaardafwijking van het schooleffect gemiddelde examencijfer op 
afdelingsniveau, ongecorrigeerd en gecorrigeerd model, vmbo-gt (2017, n afdelingen=728) 

Model SD 
Laagste 10% 

(10% percentiel) 
Hoogste 10% 

(90% percentiel) n 
Ongecorrigeerd 0,17 -0,22 0,20 728 
Gecorrigeerd 0,14 -0,18 0,16 728 

Eigen bewerking: Inspectie van het Onderwijs, 2018. 
 
Tabel 1.2.d Standaardafwijking van het schooleffect op het gemiddelde examencijfer op 
afdelingsniveau, ongecorrigeerd en gecorrigeerd model, havo (2017, n afdelingen=488) 

Model SD 
Laagste 10% 

(10% percentiel) 
Hoogste 10% 

(90% percentiel) n 
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Ongecorrigeerd 0,14 -0,18 0,18 488 
Gecorrigeerd 0,12 -0,15 0,15 488 

Eigen bewerking: Inspectie van het Onderwijs, 2018. 
 
Tabel 1.2.e Standaardafwijking van het schooleffect op het gemiddelde examencijfer op 
afdelingsniveau, ongecorrigeerd en gecorrigeerd model, vwo (2017, n afdelingen=477) 

Model SD 
Laagste 10% 

(10% percentiel) 
Hoogste 10% 

(90% percentiel) n 
Ongecorrigeerd 0,16 -0,21 0,20 477 
Gecorrigeerd 0,10 -0,14 0,13 477 

Eigen bewerking: Inspectie van het Onderwijs, 2018. 
 
De verschillen zijn ook groot tussen scholen met een vergelijkbare 
leerlingenpopulatie. Hieronder wordt de standaarddeviatie weergegeven van de top 
10% afdelingen met veel leerlingen met academisch opgeleide ouders (wo bachelor 
of hoger) en van de top 10% afdelingen met veel laagopgeleide ouders (max. 
mbo2). Uit de tabel is op te maken dat het niet zo is dat een vergelijkbare 
leerlingenpopulatie wat betreft de opleiding van de ouders er voor zorgt dat er geen 
spreiding meer is tussen de scholen wat betreft het gemiddelde examencijfer.  
 
Tabel 1.2.f Gemiddelde standaardafwijking van het schooleffect op het gemiddelde 
examencijfer, afdelingen met veel laag- en academisch opgeleide ouders (2017, n afdelingen 
=512) 
Niveau Afdelingen met veel laagopgeleide 

ouders 
Afdelingen met veel academisch 
opgeleide ouders 

Standaardafwijking n Standaardafwijking n 
Vmbo-b 0,17 37 0,14 39 
Vmbo-k 0,16 46 0,12 44 
Vmbo-gt 0,17 75 0,15 74 
Havo 0,11 49 0,14 49 
Vwo 0,15 51 0,19 48 
Eigen bewerking: Inspectie van het Onderwijs, 2018. 
 
Slaagkansen 
Voor de kans dat een leerling binnen de nominale tijd zijn diploma haalt, is een 
soortgelijke werkwijze toegepast als voor het gemiddelde examencijfer. Dit keer is 
een Generalized Linear Mixed-Effects Model op basis van log-transformaties 
toegepast. In onderstaande tabellen worden de gemiddelde standaardafwijkingen 
getoond van het schooleffect op het percentage leerlingen dat zijn diploma binnen 
de nominale tijd behaalt en schooleffecten van het tiende en negentigste 
percentielen.  
 
Tabel 1.2.g Standaardafwijking van het schooleffect op het percentage leerlingen dat 
nominaal zijn diploma behaalt op afdelingsniveau, ongecorrigeerd en gecorrigeerd model, 
vmbo-b (2017, n afdelingen=380) 

Model 
SD 
(%) 

Laagste 10% 
(10% percentiel) 

(%) 

Hoogste 10% 
(90% percentiel) 

(%) N 
Ongecorrigeerd 4,53 -6,24 4,52 380 
Gecorrigeerd 4,06 -5,91 3,85 380 

Eigen bewerking: Inspectie van het Onderwijs, 2018. 
 
Tabel 1.2.h Standaardafwijking van het schooleffect op het percentage leerlingen dat 
nominaal zijn diploma behaalt op afdelingsniveau, ongecorrigeerd en gecorrigeerd model, 
vmbo-k (2017, n afdelingen=449) 

Model SD Laagste 10% Hoogste 10% n 
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(%) (10% percentiel) 
(%) 

(90% percentiel) 
(%) 

Ongecorrigeerd 6,12 -8,07 7,1 449 
Gecorrigeerd 5,37 -7,77 6,26 449 

Eigen bewerking: Inspectie van het Onderwijs, 2018. 
 
Tabel 1.2.i Standaardafwijking van het schooleffect op het percentage leerlingen dat nominaal 
zijn diploma behaalt op afdelingsniveau, ongecorrigeerd en gecorrigeerd model, vmbo-gt 
(2017, n afdelingen=729) 

Model 
SD 
(%) 

Laagste 10% 
(10% percentiel) 

(%) 

Hoogste 10% 
(90% percentiel) 

(%) n 
Ongecorrigeerd 8,68 -11,8 9,4 729 
Gecorrigeerd 8,36 -11,82 9,18 729 

Eigen bewerking: Inspectie van het Onderwijs, 2018. 
 
Tabel 1.2.j Standaardafwijking van het schooleffect op het percentage leerlingen dat nominaal 
zijn diploma behaalt op afdelingsniveau, ongecorrigeerd en gecorrigeerd model, havo (2017, n 
afdelingen=488) 

Model 
SD 
(%) 

Laagste 10% 
(10% percentiel) 

(%) 

Hoogste 10% 
(90% percentiel) 

(%) n 
Ongecorrigeerd 8,96 -10,83 11,19 488 
Gecorrigeerd 8,41 -10,54 10,54 488 

Eigen bewerking: Inspectie van het Onderwijs, 2018. 
 
Tabel 1.2.k Standaardafwijking van het schooleffect op het percentage leerlingen dat 
nominaal zijn diploma behaalt op afdelingsniveau, ongecorrigeerd en gecorrigeerd model, vwo 
(2017, n afdelingen=474) 

Model 
SD 
(%) 

Laagste 10% 
(10% percentiel) 

(%) 

Hoogste 10% 
(90% percentiel) 

(%) n 
Ongecorrigeerd 5,89 -7,27 6,95 474 
Gecorrigeerd 4,51 -5,74 5,36 474 

Eigen bewerking: Inspectie van het Onderwijs, 2018. 
 
De verschillen zijn ook groot tussen scholen met een vergelijkbare 
leerlingenpopulatie. Hieronder wordt de standaarddeviatie weergegeven van de top 
10% afdelingen met veel leerlingen met academisch opgeleide ouders (wo bachelor 
of hoger) en van de top 10% afdelingen met veel laagopgeleide ouders (max. 
mbo2). Het is niet zo dat een vergelijkbare leerlingenpopulatie wat betreft de 
opleiding van de ouders er voor zorgt dat er geen spreiding meer is tussen de 
scholen wat betreft het schooleffect op het percentage leerlingen dat nominaal zijn 
diploma haalt.  
 
Tabel 1.2.l Gemiddelde standaardafwijking van het schooleffect op het percentage leerlingen 
dat nominaal zijn diploma behaalt, afdelingen met veel laag- en academisch opgeleide ouders 
(2017, n afdelingen=514) 
Niveau Afdelingen met veel laagopgeleide 

ouders 
Afdelingen met veel academisch 
opgeleide ouders 

Standaardafwijking 
(%) 

n Standaardafwijking 
(%) 

n 

Vmbo-b 4,56 38 3,57 39 
Vmbo-k 5,55 49 4,75 46 
Vmbo-gt 10,20 73 9,45 74 
Havo 7,27 49 10,00 49 
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Vwo 5,07 48 4,35 49 
Eigen bewerking: Inspectie van het Onderwijs, 2018. 
 
Op- en afstroom  
Uit onderstaande grafieken kan worden afgeleid dat scholen enorm verschillen in het 
percentage leerlingen dat op- en afstroomt ten opzichte van het basisschooladvies 
dat ze hebben meegekregen. Het betreft hier de plaatsing van leerlingen in leerjaar 
3 ten opzichte van het basisschooladvies dat deze leerlingen hebben meegekregen. 
Alleen afdelingen met minstens tien leerlingen zijn meegenomen. Voor dubbele 
adviezen geldt dat plaatsing op het laagste ofwel hoogste niveau van een dubbel 
advies ook als respectievelijk af- en opstroom telt. Het kan zijn dat uitschieters 
scholen zijn waar relatief veel dubbele adviezen gegeven worden: Hierdoor is het 
voor deze scholen eenvoudiger om een hoog percentage opstromers te realiseren 
dan voor scholen in gebieden waar minder dubbele adviezen worden gegeven. 
 
Figuur 1.2.a Aantal vmbo-b afdelingen en het percentage leerlingen in leerjaar 3 dat onder 
het basisschooladvies geplaatst is op die afdelingen (2016, n=443) 

 
Eigen bewerking: Inspectie van het Onderwijs, 2018.  
 
Figuur 1.2.b Aantal vmbo-k afdelingen en het percentage leerlingen in leerjaar 3 dat onder 
het basisschooladvies geplaatst is op die afdelingen (2016, n=482) 
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Eigen bewerking: Inspectie van het Onderwijs, 2018.  
 
Figuur 1.2.c Aantal vmbo-gt afdelingen en het percentage leerlingen in leerjaar 3 dat onder 
en boven het basisschooladvies geplaatst is op die afdelingen (2016, n=768) 

 
Eigen bewerking: Inspectie van het Onderwijs, 2018.  
 
Figuur 1.2.d Aantal havo afdelingen en het percentage leerlingen in leerjaar 3 dat onder en 
boven het basisschooladvies geplaatst is op die afdelingen (2016, n=527) 
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Eigen bewerking: Inspectie van het Onderwijs, 2018.  
 
Figuur 1.2.e Aantal vwo afdelingen en het percentage leerlingen in leerjaar 3 dat boven het 
basisschooladvies geplaatst is op die afdelingen (2016, n=533) 

 
Eigen bewerking: Inspectie van het Onderwijs, 2018.  
 
Zittenblijven 
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Onderstaande grafieken maken inzichtelijk hoe groot de verschillen zijn tussen 
scholen wat betreft het zittenblijven in de bovenbouw. Het betreft het percentage 
leerlingen dat op een afdeling is blijven zitten in een schooljaar (2015/2016). Ook 
hierbij zijn alleen afdelingen met minstens tien leerlingen meegenomen. Een deel 
van de uitschieters heeft te maken met het concept van de school (vrije school) of 
een afdeling met een specifieke leerlingenpopulatie, zoals leerlingen met Nederlands 
als tweede taal of met een leerweg ondersteunend onderwijs.  
 
Figuur 1.2.f Aantal vmbo-b afdelingen en het percentage leerlingen dat is blijven zitten op die 
afdelingen (2015/2016, n=447) 

 
Eigen bewerking: Inspectie van het Onderwijs, 2018.  
 
Figuur 1.2.g Aantal vmbo-k afdelingen en het percentage leerlingen dat is blijven zitten op die 
afdelingen (2015/2016, n=467) 
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Eigen bewerking: Inspectie van het Onderwijs, 2018.  
 
Figuur 1.2.h Aantal vmbo-gt afdelingen en het percentage leerlingen dat is blijven zitten op 
die afdelingen (2015/2016, n=730) 

 
Eigen bewerking: Inspectie van het Onderwijs, 2018.  
 
Figuur 1.2.i Aantal havo afdelingen en het percentage leerlingen dat is blijven zitten op die 
afdelingen (2015/2016, n=494) 
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Eigen bewerking: Inspectie van het Onderwijs, 2018.  
 
Figuur 1.2.j Aantal vwo afdelingen en het percentage leerlingen dat is blijven zitten op die 
afdelingen (2015/2016, n=509) 

 
Eigen bewerking: Inspectie van het Onderwijs, 2018.  
 
Rekentoets 



 
 

 

 Pagina 19 van 35 

 

Onderstaande grafieken maken inzichtelijk hoe groot de verschillen zijn tussen 
scholen wat betreft het zittenblijven in de bovenbouw. Het betreft het gemiddelde 
cijfer op de rekentoets per afdeling voor het examenjaar 2017. Alleen afdelingen 
met minstens tien examenkandidaten meegenomen. Naast verschillen tussen 
afdelingen, zijn ook grote verschillen zichtbaar tussen de onderwijsniveaus. De 
rekentoets telt niet voor alle onderwijsniveaus mee voor het slagen voor het 
examen. 
 
Figuur 1.2.k Aantal vmbo-b afdelingen en het gemiddelde cijfer op de rekentoets (2016/2017, 
n=459) 

 
Eigen bewerking: Inspectie van het Onderwijs, 2018.  
 
Figuur 1.2.l Aantal vmbo-k afdelingen en het gemiddelde cijfer op de rekentoets (2016/2017, 
n=486) 
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Eigen bewerking: Inspectie van het Onderwijs, 2018.  
 
Figuur 1.2.m Aantal vmbo-gt afdelingen en het gemiddelde cijfer op de rekentoets 
(2016/2017, n=776) 

 
Eigen bewerking: Inspectie van het Onderwijs, 2018.  
 
Figuur 1.2.n Aantal havo afdelingen en het gemiddelde cijfer op de rekentoets (2016/2017, 
n=509) 
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Eigen bewerking: Inspectie van het Onderwijs, 2018.  
 
Figuur 1.2.o Aantal vwo afdelingen en het gemiddelde cijfer op de rekentoets (2016/2017, 
n=511) 

 
Eigen bewerking: Inspectie van het Onderwijs, 2018.  
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1.2.2 Motivatie en burgerschap 
De motivatie om te leren is in Nederland lager dan in veel andere landen. Zo is de 
motivatie om te leren bij 14-jarigen in weinig landen zo laag als in Nederland 
(OECD, 2016). Dit gebrek aan leerplezier van leerlingen betekent overigens niet dat 
leerlingen niet graag naar school gaan en niet gelukkig zijn. Sterker, de leerlingen 
zijn in weinig landen zo gelukkig en gaan over het algemeen ook met plezier naar 
school (REF).[RK1] 
 
Recent internationaal onderzoek naar de burgerschapscompetenties van leerlingen 
in het tweede leerjaar voortgezet onderwijs (ICCS 2016) laat zien dat de 
burgerschapskennis, houdingen en vaardigheden van leerlingen te wensen overlaten 
(Munniksma, Dijkstra, Van der Veen, Ledoux, Van de Werfhorst en Ten Dam, 2017; 
Schulz, Ainley, Fraillon, Losito, Agrusti en Friedman, 2017). Leerlingen in Nederland 
scoren rond het internationale gemiddelde van alle landen die aan het ICCS-
onderzoek hebben meegedaan, maar het kennisniveau ligt lager dan bij leerlingen in 
vergelijkbare landen (dat zijn landen die – net als Nederland – scoren in de hoogste 
categorie van de Human Development Index). Dezelfde conclusie werd getrokken uit 
een eerdere, vergelijkbare meting in 2009 (Maslowski, Van de Werf, Oonk, Naayer 
en Isac, 2012). Vergelijking van het niveau van burgerschapskennis in 2009 en 
2016 laat zien dat leerlingen nu hoger scoren; het kennisniveau is dus gestegen. 
Dat is ook in andere landen het geval, zodat de achterblijvende positie van 
Nederland niet veranderd is (zie figuur 1.3 in het hoofdstuk). 
 
Kennis over burgerschap gaat onder meer over hoe de democratie en samenleving 
in elkaar zitten (bijvoorbeeld kennis over parlement of hoe besluiten genomen 
worden), over de waarden daaronder (bijvoorbeeld gelijkwaardigheid van mensen) 
en over hoe dat in de praktijk werkt (bijvoorbeeld verkiezingen). Eén op de drie 
Nederlandse leerlingen heeft veel kennis, dit is in vergelijking met andere landen 
veel. Tegelijkertijd zijn er relatief veel leerlingen met weinig kennis over 
burgerschap: een derde scoort op een van de twee laagste niveaus. Ook dat is veel 
in vergelijking met andere landen. Deze verschillen maken dat Nederlandse 
leerlingen naar verhouding een heel uiteenlopend niveau van burgerschapskennis 
hebben. Achtergrond van ouders hangt hiermee samen, de niveaus verschillen sterk 
tussen leerlingen uit gezinnen met laag-of met hoogopgeleide ouders. Er zijn ook 
verschillen in burgerschapskennis naar migratieachtergrond, maar deze verschillen 
zijn in Nederland kleiner dan in andere landen. 
 
Vmbo-leerlingen hebben minder burgerschapskennis dan havo-en vwo-leerlingen. 
Voor zover Nederlandse leerlingen hogere scores hebben behaald dan bij de meting 
in 2009, doen die hogere scores zich voor in havo en vwo. Dat betekent dat de 
verschillen tussen leerlingen in vmbo en havo/ vwo groter zijn geworden. 
 
Leerlingen vinden ‘het recht op een eigen mening’ het belangrijkste aspect van 
burgerschap. Andere elementen, zoals de wet gehoorzamen, andere mensen helpen, 
hard werken of bescherming van het milieu, vinden leerlingen in Nederland in 
vergelijking met leeftijdsgenoten elders minder belangrijk. Dat geldt ook voor het 
belang van verkiezingen, het volgen van de politiek of de nationale geschiedenis en 
‘sociaal bewogen burgerschap’ (zoals bevordering van mensenrechten). De meeste 
leerlingen in Nederland (89 procent) vinden dat vrouwen en mannen gelijke rechten 
moeten hebben. Dat is ook het geval voor gelijke rechten van verschillende etnische 
groepen. De steun voor gelijke rechten voor mannen en vrouwen en voor alle 
etnische groepen is in Nederland echter kleiner dan in vergelijkbare landen. 
 
Eerder rapporteerde de inspectie dat het burgerschapsonderwijs stagneert in alle 
sectoren waar dit een wettelijke taak is (Inspectie van het Onderwijs, 2016a). Het 
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gaat om de sectoren primair onderwijs, voortgezet onderwijs, speciaal onderwijs en 
middelbaar beroepsonderwijs. Hoewel scholen bevordering van burgerschap belang-
rijk vinden en daar ook aandacht aan schenken, is verbetering van de kwaliteit 
nodig. Het onderwijs is bijvoorbeeld weinig planmatig, duidelijke leerdoelen 
ontbreken en scholen hebben over het algemeen weinig of geen inzicht in wat 
leerlingen leren. Het ICCS-onderzoek (Munniksma e.a., 2017; Schulz e.a.,2017) laat 
ook zien dat scholen voor voortgezet onderwijs in Nederland relatief weinig aandacht 
geven aan burgerschap. Ook gebruiken scholen daarvoor slechts een beperkt aantal 
aanpakken, waarvan tekstboeken, verwerkingsopdrachten en het bespreken van 
actualiteit de belangrijkste zijn. In andere landen volgen leraren meer verschillende 
aanpakken (zie hoofdstuk 3). 
 
Verschillen in burgerschapskennis tussen leerlingen hangen vooral samen met 
verschillen in de achtergrond van leerlingen, zoals de sociaaleconomische status van 
hun ouders. Maar ook de school doet ertoe: het gemiddelde kennisniveau verschilt 
sterk per school. In vergelijking met andere landen zijn de verschillen in 
burgerschapskennis tussen scholen in Nederland groot, zelfs het grootst van alle 
landen uit het ICCS-onderzoek. Er zijn vooral grote verschillen in kennisniveau naar 
schoolsoort, net als bij andere kennisdomeinen. Maar ook binnen één schoolsoort 
zijn relatief grote verschillen in kennisniveau (zie figuur 1.4 in het hoofdstuk). Ook is 
de burgerschapskennis op scholen met leerlingen met een gemiddeld hogere 
sociaaleconomische achtergrond hoger dan bij een leerlingenpopulatie van lagere 
sociaal-economische komaf.[RK2] 
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2 Opleidingsniveau in het vervolgonderwijs 

2.1.1 Nederlandse bevolking 
Over de gehele bevolking (15-75 jaar) heeft Nederland in vergelijking met andere 
Europese landen een hoog percentage mensen met een hbo-of wo-diploma (29,7 
procent). Tegelijkertijd heeft Nederland ook een bovengemiddeld hoog percentage 
personen zonder startkwalificatie; zij hebben als hoogste opleiding een vmbo en/of 
een entree-opleiding (30,4 procent laagopgeleiden: CBS, DUO en OCW, 2018a). 
Beide percentages lagen in 2016 opnieuw hoger dan in andere Europese landen. 
 
Net als in de andere Europese landen halen jongere generaties volwassenen in 
Nederland de afgelopen decennia veel vaker een diploma voor een opleiding van een 
hoger opleidingsniveau dan voorheen. Met name het percentage 30-tot 35-jarigen 
met een diploma in het hoger onderwijs is gestegen. In 2016 nam dat percentage 
niet meer toe en was sprake van een lichte daling. Van deze groep had 44,9 procent 
in 2016 een hbo-of wo-opleiding afgerond. In 2015 lag dat nog op 45,7 procent. De 
daling kan bijna geheel worden toegeschreven aan mannen. Het percentage 
hoogopgeleide mannen tussen de 30 en 35 jaar daalde van 42,5 naar 41,0 procent 
(CBS, DUO en OCW, 2018a). 

2.1.2 Advisering 
Vanwege de verandering in het proces van advisering en het feit dat bijstelling 
steeds vaker voorkomt, moet voorzichtig omgegaan worden met een eventuele 
trend. Onderstaande tabel geeft wel voor elk jaar de daadwerkelijke situatie weer: 
Dit zijn de adviezen waarmee de leerlingen uiteindelijk uitgestroomd zijn naar het 
voortgezet onderwijs. Uit onderstaande tabel valt daarnaast af te leiden dat het 
percentage meervoudige adviezen sinds 2016 weer toeneemt (van 15,9 procent in 
2015 naar 25,0 procent in 2017). 
 
Onder andere onderstaande tabel is gebruikt voor figuur 1.5 in de paragraaf over 
het onderwijsniveau van leerlingen en studenten.  
 
Tabel 1.2.a Definitieve schooladviezen in de periode 2013-2017* (in percentages, n 
2017=177.068) 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Voortgezet speciaal onderwijs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Praktijkonderwijs 0,5 0,6 0,8 0,8 0,8 
Basisberoepsgerichte leerweg 
vmbo 6,7 7,2 7,7 6,8 6,1 

Basisberoepsgerichte leerweg 
vmbo – kaderberoepsgerichte 
leerweg vmbo 

3,6 3,2 2,5 2,8 3,4 

Kaderberoepsgerichte leerweg 
vmbo 9,1 10,3 11,4 10,6 9,2 

Kaderberoepsgerichte leerweg 
vmbo – gemengde/theoretische 
leerweg vmbo 

2,7 2,2 1,9 2,5 3,3 

Gemengde/theoretische leerweg 
vmbo 21,6 22,0 22,5 20,8 18,4 

Gemengde/theoretische leerweg 
vmbo – havo 8,1 6,7 5,4 6,7 8,5 

Havo 18,9 20,2 22,1 20,6 18,8 

Havo/vwo 9,6 7,9 6,1 7,6 9,8 

Vwo 18,3 18,9 19,7 20,6 21,4 
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Breed (>2 niveaus) 0,9 0,8 0,0 0,0 0,0 

Totale n 181.474 179.507 186.275 181.829 177.068 

Eigen bewerking: Inspectie van het Onderwijs, 2017. 

2.1.3 Voortgezet onderwijs 
Hieronder staat de percentuele verdeling van het niveau van de afgegeven diploma’s 
in de afgelopen jaren. Ook deze tabel is gebruikt voor figuur 1.5 in het hoofdstuk.  
 
Tabel 1.2.b Percentage gediplomeerden per schoolsoort ten opzichte van het totaal aantal 
gediplomeerden in de periode 2007/2008-2016/2017* (afstudeerjaren worden weergegeven, n 
2016/2017=183.684) 

 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

% % % % % % % % % % 
Vmbo-
basis 14,0 13,3 13,0 12,1 11,8 11,4 11,4 11,2 11,0 10,9 

Vmbo-
kader 15,7 15,4 15,4 14,9 14,6 14,4 14,7 14,9 15,2 15,3 

Vmbo-
g/t 27,8 27,7 27,8 27,9 27,4 28,8 29,4 29,7 29,6 29,4 

Havo 23,9 23,7 25,0 25,5 26,7 25,9 25,9 25,5 26,3 25,6 

Vwo 18,7 19,9 18,8 19,6 19,5 19,5 18,5 18,6 17,9 18,8 
* Gegevens 2017 voorlopig 
Eigen bewerking: Inspectie van het Onderwijs, 2018. 
 
De laatste twee jaren halen meer leerlingen na een eerste diploma in het 
voortgezet onderwijs nog een diploma van een hoger opleidingsniveau in het 
voortgezet onderwijs, zogenoemde stapelaars (CBS, DUO en OCW, 2018b; 
2018c). 
 
In het vo is er een stijging zichtbaar van het percentage leerlingen met een vmbo-
gt-diploma dat stapelt. Het gaat hier om leerlingen die zich na het behalen van hun 
vmbo-gt-diploma inschrijven voor de havo.  
 
Tabel 1.2.c Percentage gediplomeerden dat opstroomt binnen het vo, 
2012/2013-2015/2016 (n 2015/2016=149.961) 

 

2012/ 
2013 

2013/ 
2014 

2014/ 
2015 

2015/ 
2016 

% % % % 

Behaald 
diploma 

Vmbo-b 2,3 2,4 2,6 3,3 

Vmbo-k 0,3 0,4 0,4 0,4 

Vmbo-gt 12,9 13,5 14,6 14,9 

Havo 3,2 3,5 5,1 5,2 

Totaal 6,0 6,4 7,4 7,6 

Totale n 135.791 140.122 144.827 149.961 
Eigen bewerking: Inspectie van het Onderwijs, 2017. 

 
Het percentage scholen stapelaars verschilt per onderwijsniveau, maar ook enorm 
per school. Onderstaande grafiek laat bijvoorbeeld het aantal vmbo-gt afdelingen 
zien en het percentage van de vmbo-gt-gediplomeerden dat opstroomt naar de 
havo.  
 
Figuur 1.2.a Aantal vmbo-gt afdelingen en het percentage gediplomeerde opstroom op die 
afdelingen (2016, n=768) 
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Eigen bewerking: Inspectie van het Onderwijs, 2018. 
 

2.1.4 Middelbaar beroepsonderwijs 
Het percentage mbo-leerlingen dat op de vier verschillende niveaus ingeschreven 
staat wordt in onderstaande tabel weergegeven. Onder andere onderstaande tabel is 
gebruikt voor figuur 1.5 in het hoofdstuk.  
 
Tabel 1.2.d Totale mbo populatie naar niveau (n 2016/17=491.850) 

 
2010/ 
2011 

2011/ 
2012 

2012/ 
2013 

2013/ 
2014 

2014/ 
2015 

2015/ 
2016 

2016/ 
2017 

 % % % % % % % 
niveau 1 4,9 4,7 4,6 4,1 2,9 2,7 2,7 
niveau 2 25,2 24,1 23,3 22,1 20,3 18,8 17,7 
niveau 3 27,3 27,5 27,4 27,2 26,9 27,0 26,6 
niveau 4 42,7 43,7 44,7 46,6 49,9 51,5 53,0 

Totale n 545.543 534.350 525.010 511.954 491.515 483.948 491.850 
Eigen bewerking: Inspectie van het Onderwijs, 2017. 
 
Onderstaande tabel toont met welk diploma studenten uitstroomden uit het mbo.  
 
Tabel 1.2.e Verdeling mbo-gediplomeerden naar diplomaniveau (n 2015/16= 150.891) 

 
2010/ 
2011 

2011/ 
2012 

2012/ 
2013 

2013/ 
2014 

2014/ 
2015 

2015/ 
2016 

Ongediplomeerd 25,6 22,9 20,6 18,1 16,5 16,8 
mbo niveau 1 6,6 6,1 6,4 6,6 4,6 4,4 
mbo niveau 2 19,2 21,1 20,2 19,4 17,9 16,5 
mbo niveau 3 17,4 17,8 18,4 19,4 20,8 20,7 
mbo niveau 4 31,3 32,1 34,4 36,5 40,0 41,7 

Totale n 188.178 187.902 182.823 176.452 163.101 150.891 

Eigen bewerking: Inspectie van het Onderwijs, 2017. 
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Ruim een derde deel van de mbo’ers met een diploma op niveau 4 begint 
daarna aan een opleiding in het hbo, zoals blijkt uit onderstaande gegevens. 
 
Figuur 1.2.b Percentage directe doorstroom MBO4-HBO van 2011/2012 - 2014/2015 

 
Bron: Kenniscentrum Beroepsonderwijs Arbeidsmarkt (2015, Overzicht 9.1)  
 

2.1.5 Hoger onderwijs 
Het percentage studenten dat het ho binnen één jaar verlaat  is hoger in het hbo 
dan in het wo. Bij de hbo bachelor en masteropleiding zien we dat het percentage 
studenten dat het ho binnen één jaar verlaat dit jaar is afgenomen ten opzichte van 
het voorgaande jaar. In het wo is de uitval redelijk stabiel gebleven, zowel in de 
bachelor als in de master. Het percentage uitval in de hbo bachelor opleiding is voor 
het cohort dat in 2015 is begonnen ongeveer 15% en in het wo 6%. 
 
Figuur 1.2.c Uitval uit hbo binnen één jaar na start initiële voltijd bachelor of master, directe 
instroom, 2006-2015 

 
Eigen bewerking: Inspectie van het Onderwijs, 2017. 
 
Figuur 1.2.d Uitval uit wo binnen één jaar na start initiële voltijd bachelor of master, directe 
instroom, 2006-2015 
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Eigen bewerking: Inspectie van het Onderwijs, 2017. 
 
Tabel 1.2.f Percentage leerlingen dat in het eerste jaar van de opleiding uitvalt, nieuwe 
instroom, 2006-2015 (n 2015 hbo=79.487, n 2015 wo=80.715) 
 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

% % % % % % % % % % 
Hbo 
bachelor 

16,6 16,9 14,6 15,2 15,4 16,4 15,0 15,9 16,1 15,1 

Hbo 
master 

17,7 11,4 9,8 13,2 11,1 10,7 11,0 11,7 11,8 10,0 

Wo 
bachelor 

5,4 5,7 5,5 5,1 5,5 5,9 5,4 5,3 5,5 5,7 

Wo 
master 

7,4 7,6 6,8 6,7 6,6 5,2 5,0 5,5 5,0 4,9 

Eigen bewerking: Inspectie van het Onderwijs, 2017. 
 
Het percentage studenten dat in het hoger onderwijs binnen één jaar na de start 
van de initiële opleiding is geswitcht naar een andere opleiding is in hbo bachelor 
het afgelopen jaar stabiel gebleven.  In hbo master is dit iets gedaald. In het wo is 
de opleidingsswitch iets toegenomen, zowel in de bachelor- als in de masterfase. In 
onderstaande grafieken en tabel wordt zowel een verandering van opleiding binnen 
een instelling als een verandering van instelling gezien als switch.  
 
Figuur 1.2.e Opleidingsswitch in hbo binnen één jaar na start initiële voltijd  bachelor of 
master, directe instroom, 2006-2015 
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Eigen bewerking: Inspectie van het Onderwijs, 2017. 
 
Figuur 1.2.f Opleidingsswitch in wo binnen één jaar na start initiële voltijd  bachelor of 
master, directe instroom, 2006-2015 

 
Eigen bewerking: Inspectie van het Onderwijs, 2017. 
 
Tabel 1.2.g Percentage leerlingen dat binnen een jaar na start initiële voltijd bachelor of 
master  switcht van opleiding, nieuwe instroom, 2006-2015 (n 2015 hbo=79.487, n 2015 
wo=80.715) 

 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

% % % % % % % % % % 
Hbo 

bachelor 
20,0 20,2 21,0 20,9 21,1 21,5 23,1 22,3 20,1 20,1 

Hbo 
master 

1,9 2,1 2,3 2,3 1,6 1,3 1,9 1,9 2,0 0,8 

Wo 
bachelor 

23,2 23,0 23,2 23,8 22,4 22,2 21,0 20,9 19,0 19,4 

Wo 
master 

5,2 5,0 5,3 5,5 6,4 2,9 2,7 2,9 2,9 3,2 
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Eigen bewerking: Inspectie van het Onderwijs, 2017. 
 
Na een afname in het diplomarendement in het hbo is er het laatste jaar sprake van 
een stabilisatie en zelfs een zeer lichte toename. Het diplomarendement in het wo 
neemt toe. Bij de berekening van het diplomarendement in bachelor voltijd 
opleidingen zijn studenten die in het eerste jaar zijn uitgevallen of veranderd van 
opleiding niet meegenomen.  
 
Figuur 1.2.g Diploma aan initiële instelling herinschrijvers na vijf jaar voltijd hbo en 4 jaar 
voltijd wo bachelor, directe instroom, 2002-2011 
 

 
Eigen bewerking: Inspectie van het Onderwijs, 2017. 
 
Tabel 1.2.h Percentage met een diploma aan initiële instelling herinschrijvers na vijf jaar 
voltijd hbo en vier jaar voltijd wo bachelor, directe instroom, 2002-2012 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Hbo 
bachelor 

66,6 66,7 65,5 64,3 63,2 63,2 61,0 58,4 58,6 59,2  

Wo 
bachelor 

45,8 47,7 48,2 51,8 52,7 56,5 64,2 65,4 68,3 71,1 72,2 

Eigen bewerking: Inspectie van het Onderwijs, 2017. 
 

2.1.6 Voortgezet speciaal onderwijs 
Onderstaande tabel toont dat er steeds meer leerlingen examen doen in het 
voortgezet speciaal onderwijs.  
 
Tabel 1.2.i Aantal examenkandidaten voortgezet speciaal onderwijs naar soort examinering in 
de periode 2012/2013-2016/2017  
 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 
Extraneus 756 821 961 1.022 943 
Staatsexamen 2.357 3.067 3.440 3.541 3.839 
Totaal 3.113 3.888 4.401 4.563 4.782 
Eigen bewerking: Inspectie van het Onderwijs, 2018. 
 
De uitstroom is echter wel stabiel.  
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Tabel 1.2.j Ontwikkeling in uitstroom uit het voortgezet speciaal onderwijs in de periode 
2013/2014-2015/2016 (in percentages, n 2015/2016=7.676) 
 2013/2014 2014/2015 2015/2016 
Mbo 40 41 41 
Hbo/wo 3 3 4 
Reguliere arbeidsplaats 12 11 12 
Sociale werkvoorziening 4 3 2 
Arbeidstrainingscentrum 1 1 1 
Dagbesteding 25 24 26 
Overig 10 11 11 
Onbekend 5 6 3 
Eigen bewerking: Inspectie van het Onderwijs, 2018. 
 
Figuur 1.7 in het hoofdstuk gaat over de uitstroom uit het vso in 2015/2016. 
Hieronder staat de tabel waarop deze figuur gebaseerd is.  
 
Tabel 1.2.k Uitstroom van vso-leerlingen, naar uitstroomprofiel  

Uitstroomprofiel 
arbeidsmarkt 

Doorstroom Uitstroom 

35% 

65% 

Werknemer Werknemer 
en uitkering Uitkering 

Geen werk, 
geen 

uitkering 
16% 4% 23% 22% 

Uitstroomprofiel 
vervolgonderwijs 

Doorstroom Uitstroom 

72% 

28% 

Werknemer Werknemer 
en uitkering Uitkering 

Geen werk, 
geen 

uitkering 
6% 1% 5% 16% 

Uitstroomprofiel 
dagbesteding 

Doorstroom Uitstroom 

4% 

96% 

Werknemer Werknemer 
en uitkering Uitkering 

Geen werk, 
geen 

uitkering 
4% 2% 73% 17% 

Bron: CBS, 2017 
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3 Gediplomeerde studenten op de arbeidsmarkt 

Nederlandse studenten vinden relatief snel een baan. De jeugdwerkloosheid behoort 
tot een van de laagste van Europa (zie figuur 1.6 in het hoofdstuk; Eurostat, 2018). 
In april 2017 lag de jeugdwerkloosheid in Nederland ruim onder de 10 procent, 
evenals in Duitsland en Tsjechië. In alle andere Europese landen was de 
jeugdwerkloosheid hoger. 
 

3.1.1 Mbo, hbo en wo 
Voor gediplomeerde mbo-, hbo-en wo-studenten is de aansluiting op de 
arbeidsmarkt het afgelopen jaar verder verbeterd. Anderhalf jaar na afstuderen is 
slechts 2 procent (mbo bbl), 5 procent (hbo) of 7 procent (mbo bol, wo) van de 
gediplomeerden werkloos (ROA, 2017; VSNU, 2016). Dit percentage is de afgelopen 
twee jaren gedaald en laag vergeleken met andere landen (Cedefop, 2017). In 
ruime meerderheid gaat het om banen op niveau, al hebben studenten met een 
hbo-opleiding hier wel meer kans op dan mbo-gediplomeerden (80 procent hbo, 64 
procent mbo bbl, 55 procent mbo bol) (ROA, 2017). 
 
Gediplomeerden werken regelmatig in een andere beroepsrichting dan waarvoor ze 
zijn opgeleid: zogenaamde horizontale mismatches. Bijna een op de drie studenten 
heeft anderhalf jaar na afstuderen een baan in een andere richting dan waarvoor hij 
is opgeleid. De afgelopen jaren zijn die horizontale mismatches toegenomen. De 
aantallen verschillen aanzienlijk per opleiding en zijn gemiddeld lager bij de mbo-ers 
van de beroepsbegeleidende leerweg. De mismatches duiden op een disbalans 
tussen vraag en aanbod (ROA, 2017), die de laatste jaren bovendien toeneemt. In 
sommige sectoren of opleidingen is die disbalans veel sterker aanwezig dan bij 
andere. Het tekort aan personeel in de zorg, in het onderwijs, bij de politie en in de 
techniek neemt bijvoorbeeld nog steeds toe, terwijl er een overschot aan 
gediplomeerden is voor het aantal beschikbare banen bij economie en landbouw. Bij 
deze twee sectoren blijken de afgestudeerden in een steeds breder palet aan banen 
terecht te komen. 
 
Een aanzienlijk deel van de gediplomeerden met een baan heeft anderhalf jaar na 
behalen van het diploma een flexibele aanstelling; ze zijn uitzend-of oproepkracht of 
in tijdelijke loondienst, hebben een leer/ werkovereenkomst of een gesubsidieerde 
baan. Met name onder hbo-en mbo bol-studenten is dit aandeel hoog. 
 
Het percentage studenten dat (zeer) tevreden is over de basis die de opleiding heeft 
geboden om te starten op de arbeidsmarkt, is gedaald. Onder wo-gediplomeerden 
ging het in 2009 nog om 63 procent, maar dat is gestaag gedaald naar 51 procent 
van de studenten in 2015 (VSNU, 2016). In het mbo en hbo waren gediplomeerden 
vaker tevreden, maar ook hier is in 2016 een kwart (hbo) tot ruim een derde deel 
(mbo bol niveau 4) niet of slechts matig tevreden over de aansluiting tussen 
opleiding en werk (ROA, 2017). 
 

3.1.2 Voortgezet speciaal onderwijs 
In het voortgezet speciaal onderwijs (vso) is het arbeidsmarktperspectief gering (zie 
ook Tabel 2.1.6c). De rechtstreekse uitstroom naar een (‘beschutte’) werkplek op de 
arbeidsmarkt is 19 procent. Zorgwekkend is het hoge percentage schoolverlaters in 
het voortgezet speciaal onderwijs dat er toch niet in slaagt verder te leren of aan het 
werk te gaan (zie figuur 1.7 in het hoofdstuk). Onder alle vso-leerlingen (uit de 
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profielen arbeidsmarkt, vervolgonderwijs en dagbesteding) die hun opleiding hebben 
afgerond, zien we dat er veel direct daarna geen werk hebben en geen uitkering 
ontvangen. Opvallend is verder dat ook slechts 30 procent van de leerlingen die met 
het uitstroomprofiel arbeidsmarkt uitstromen een baan heeft. Een derde deel heeft 
een uitkering en een derde deel heeft geen werk en geen uitkering. Vso-leerlingen 
profiteren duidelijk niet van het aantrekkende arbeidsmarkt, waar mbo-, hbo-en wo-
gediplomeerden wel van profiteren. 
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