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Inleiding 

Met ingang van 2016/2017 wordt het vmbo vernieuwd. Het gaat om een grootschalige 

vernieuwing waarbij het aantal beroepsgerichte programma’s wordt teruggebracht 

naar tien profielen, loopbaan oriëntatie- en begeleiding (LOB) wordt verankerd in de 

onderwijsprogramma’s en elk profiel naast algemeen vormende vakken ook een 

beroepsgerichte profielvak én keuzevakken kent.  

 

De vernieuwing van het vmbo wordt tot en met 2022 geëvalueerd door een 

consortium van onderzoeksinstituten.1 Gefinancierd door het Nationaal Regieorgaan 

Onderwijsonderzoek (NRO).2 

 

Het onderzoek is zo opgezet dat er zicht ontstaat op wat er binnen scholen gebeurt, 

tot welke resultaten dat leidt en hoe die resultaten zich verhouden tot de initiële 

doelstelling van de vernieuwing.  

 

Fundament onder het onderzoek is de beleidstheorie. De beleidstheorie is kortgezegd 

de argumentatie voor beleidskeuzes. Het beschrijft hoe beleid tot de beoogde doelen 

zal leiden en welke aannames en/of principes daaraan ten grondslag liggen. Tevens 

worden de belangrijkste proces- en resultaatindicatoren benoemd. De beleidstheorie 

achter de vernieuwing van het vmbo wordt beschreven door Van den Berg et al. 

(2017).  

 

Op basis van die beleidstheorie zijn hypothesen vastgesteld die gedurende het 

monitor – en evaluatieonderzoek getoetst worden (Van den Berg et al., 2017, p. 30-

31). Om tot toetsing van die hypothesen te komen worden verschillende 

deelonderzoeken uitgevoerd.  

 

Voor u ligt het rapport dat verslag doet van de gegevensmonitoring. Deze monitoring 

vindt jaarlijks plaats op basis van Brongegevens van DUO en de 

Schoolverlateronderzoeken van CBS.  

 

De volgende gegevens worden tot en met 2022 gemonitord: 

• Aantal leerlingen per profiel, op landelijk niveau, per leerweg en regio 

• Aantal beroepsgerichte keuzevakken dat gevolgd wordt door leerlingen, per 

profiel op landelijk niveau, per leerweg, en regio 

• Mate waarin beroepsgerichte keuzevakken worden geïntroduceerd, vervallen of 

inhoudelijk worden aangepast, op landelijk niveau, per leerweg, en regio 

• Studieresultaten van leerlingen op vmbo (o.a. behaalde cijfers, mate van 

diplomering, uitval en switch), op landelijk niveau, per profiel, leerweg en regio 

• Doorstroom van aantal afstudeerders per profiel naar al dan niet aansluitende 

opleidingsrichting in het vervolgonderwijs per profiel, leerweg en regio 

                                                
1  Het onderzoek wordt uitgevoerd door een consortium bestaande uit: ecbo, SEO Economisch Onderzoek, 
KPC Groep, ROA en Bureau Turf.  
2 Het betreft NRO-project: 405-16-420. 
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• Mate van succes op de arbeidsmarkt na doorstroom vmbo-mbo (bijv. 

baanzoekduur, baan op niveau, baan in zelfde richting als opleiding, startsalaris) 

per profiel, leerweg en regio. 

 

Dit rapport doet verslag van het eerste jaar: 2016/2017. Omdat nog niet alle 

gegevens dit jaar beschikbaar zijn, bijvoorbeeld over gevolgde keuzevakken, bevat dit 

rapport een selectie van bovengenoemde gegevens. De komende jaren worden 

gegevens, indien beschikbaar, aan de monitor toegevoegd. 

 

Dit rapport bevat drie hoofdstukken, die een steeds fijnmaziger beeld schetsen. Zo 

geeft het eerste hoofdstuk een algemeen beeld van de leerlingen die onderwijs in de 

nieuwe profielen volgen en welke profielen dat zijn. Het tweede hoofdstuk gaat in op 

de verschillen tussen onderwijsinstellingen en schoollocaties. Hoofdstuk drie biedt 

inzicht in regionale verschillen en gaat in op de verschillen tussen locaties binnen 

regio’s. Stapsgewijs biedt het rapport daarmee inzicht in de manier waarop het 

onderwijs in binnen de beroepsgerichte vmbo-leerwegen vorm krijgt. Het rapport sluit 

af met een samenvatting en conclusies. 

 

Wat zijn de Brongegevens?  

Dit rapport is gebaseerd op de Brongegevens van DUO. In het kader van de 

onderwijsbekostiging vraagt DUO jaarlijks gegevens op bij alle bekostigde scholen over alle 

leerlingen die bij hen onderwijs volgen. Op basis van deze gegevens worden de Bron-

bestanden gemaakt.  

 

In de Bron-bestanden is per leerling te zien welke opleiding gevolgd wordt, bij welke 

instelling, op welke locatie, in welk jaar etc. De Brongegevens bieden daarmee de 

mogelijkheid om fijnmazig inzicht te krijgen in de effecten van onderwijsvernieuwingen zoals 

die van de beroepsgerichte leerwegen.  

 

De betrouwbaarheid van de Brongegevens is afhankelijk van de cijfers die scholen 

aanleveren en kent (systemische) limieten. Om een voorbeeld te noemen: gegevens over het 

niveau waarop leerlingen les volgen is pas helder in kaart te brengen vanaf leerjaar 3. Een 

aanzienlijk deel van de vo-leerlingen volgt namelijk de eerste twee jaar onderwijs in een 

gecombineerde brugklas waardoor onduidelijk is wat hun precieze niveau is. Bovendien 

leveren scholen niet altijd de juiste informatie aan over het niveau van vo-leerlingen in 

leerjaar 1 en 2.  

 

Voor dit rapport betekent dit dat we per jaar uitgaan van de leerlingen die dan voor het eerst 

in leerjaar 3 van het vmbo zitten. Zij vormen het cohort van dat betreffende jaar en worden 

de komende jaren gevolgd om hun onderwijs carrière in beeld te brengen.  

 

De mogelijkheid bestaat dat cijfers over 2016/2017 in de komende monitorjaren worden 

aangepast, omdat eventuele fouten in het Bronbestand achteraf hersteld worden.  

 



Vernieuwing beroepsgerichte leerwegen in het vmbo:  

hoe zien de cijfers over 2016-2017 eruit?  ecbo    7 

1 Profielleerlingen 

Vmbo-leerlingen in de beroepsgerichte leerwegen volgen vanaf leerjaar 3 een profiel. 

Hoeveel leerlingen zitten er in leerjaar 3 op het vmbo?  

 

Zoals Figuur 1.1 laat zien, schommelt het totaal aantal vmbo-leerlingen in leerjaar 3 

zo rond de 100.000. De meeste vmbo-leerlingen volgen de theoretische leerweg (zo’n 

35%), gevolgd door de kaderberoepsgerichte leerweg (30%), de basisberoepsgerichte 

leerweg (20%) en de gemengde leerweg (15%). Daarmee zitten rond de 65.000 

leerlingen jaarlijks in het derde leerjaar van een beroepsgerichte leerweg.  

 

Figuur 1.1 Aantal derdejaars leerlingen per leerweg  

 
 

 

Vanaf schooljaar 2014/2015 zijn pilotscholen begonnen met het aanbieden van 

onderwijs in de vorm van profielen. Vanaf schooljaar 2016/2017 mogen alle scholen 

onderwijs in profielen aanbieden en vanaf schooljaar 2017/2018 dienen alle scholen 

profielen aan te bieden.  

 

Figuur 1.2 laat zien dat het aantal derdejaars leerlingen dat onderwijs in profielen 

volgt in 2014/2015 op 3% lag, in 2015/2016 op 7% en in 2016/2017 op 75%. 
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Figuur 1.2 Instroom derde leerjaar beroepsgerichte programma’s, aandeel in nieuw 

profiel 

 
 

Er zijn 10 profielen die leerlingen kunnen volgen. 

1 Bouwen, Wonen en Interieur (BWI) 

2 Produceren, Installeren en Energie (PIE) 

3 Mobiliteit en Transport (M&T) 

4 Media, Vormgeving en Ict (MVI) 

5 Economie en Ondernemen (E&O) 

6 Horeca, Bakkerij en Recreatie (HBR) 

7 Zorg en Welzijn (Z&W) 

8 Groen (Gr) 

9 Maritiem en Techniek (MT) 

10 Dienstverlening en Producten (D&P) 

 

Van de leerlingen die een profiel volgen in 2016/2017, blijken de meeste te zijn 

ingeschreven op het profiel Dienstverlening & Producten: 29% (zie Figuur 1.3). Zorg 

& Welzijn wordt door 21% van de leerlingen gevolgd en Economie & Ondernemen 

door 14%.  
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Figuur 1.3 Derdejaars leerlingen per schooljaar per profiel in 2016/2017, absoluut 

en procentueel. 

 

1.1 Profielleerlingen per leerweg 

Per leerweg blijkt het beeld van de leerlingen die wel of geen profiel volgen te 

verschillen. Zoals Figuur 1.4 laat zien, volgen zo’n 80% van alle derdejaars leerlingen 

in de basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen een profiel in 2016/2017. Van de 

derdejaars leerlingen in de gemengde leerweg volgt zo’n 60% een profiel. 

 

Figuur 1.4 Instroom in nieuwe profielen per leerweg in 2016/2017 

 
 

De profielen die gevolgd worden verschillen over de leerwegen. Zo laat Figuur 1.5 zien 

dat met name het aandeel D&P onder leerlingen in de gemengde leerweg hoog is: 

56% van de gl-leerlingen in een profiel volgt het D&P-profiel tegen 21% van de basis- 

en 23% van de kaderleerlingen. Het aandeel leerlingen in het profiel Zorg & Welzijn is 
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in de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg juist groter dan bij de gemengde 

leerweg. 

 
Figuur 1.5: Verdelingen van profielen over leerwegen in 2016/2017 
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2 Profielleerlingen op schoolniveau 

De 100.000 derdejaars leerlingen die jaarlijks een vmbo-opleiding volgen, doen dat bij 

457 instellingen. Deze scholen hebben veelal meerdere locaties. In totaal zijn er 939 

schoollocaties waar vmbo-onderwijs in één of meerdere van de vier leerwegen 

gegeven wordt.3  

 

Er zijn 355 locaties waar leerlingen alléén de theoretische leerweg volgen. Daarmee 

zijn er zo’n 600 locaties waar leerlingen vmbo-onderwijs volgen in de beroepsgerichte 

leerwegen. Deze locaties vallen onder 342 instellingen. 

 

Ter verduidelijking: waar het gaat om het niveau van de gehele school spreken we in 

dit rapport van de onderwijsinstelling. Als het gaat om de verschillende locaties 

waarop een instelling onderwijs aanbiedt, wordt gesproken van de schoollocatie, dan 

wel locatie. 

2.1 Profielleerlingen per onderwijsinstelling 

Bij 56% van de onderwijsinstellingen met beroepsgerichte leerwegen volgen alle 

leerlingen in 2016/2017 onderwijs in een profiel. Bij 26% van de instellingen volgt een 

deel van de leerlingen onderwijs in een profiel4 en bij 18% volgt nog geen enkele 

leerling onderwijs in een profiel (zie Figuur 2.1 hieronder). 

 

Figuur 2.1 Aandeel onderwijsinstellingen waar leerlingen wel wel/niet/gedeeltelijk 

onderwijs in profielen volgen in 2016/2017 

 

                                                
3 Locaties worden geïdentificeerd op basis van unieke brin/vestiging combinaties in de 
onderwijsnummerbestanden van DUO. 
4 Gedeeltelijk overgaan hebben wij gedefinieerd als een locatie waar tenminste 1 3e jaars vmbo-leerling 
geregistreerd staat in een profiel, maar niet alle leerlingen.  
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2.2 Profielleerlingen per schoollocatie 

Onderwijsinstellingen kennen veelal meerdere locaties. Kijken we op het niveau van 

die schoollocaties dan blijkt in 2016/2017 op 63% van de locaties alle derdejaars 

leerlingen onderwijs in een profiel te volgen. Op 13% van de locaties volgt een deel 

van de leerlingen onderwijs in profielen en 24% volgt géén van de leerlingen 

onderwijs in profielen. 

 
Figuur 2.2 Aandeel schoollocaties waar leerlingen geheel, gedeeltelijk dan wel geen 
onderwijs in profielen volgen in 2016/2017 

 
 

Omdat er veel verschil zit in het aantal locaties dat onderwijsinstellingen hebben, en 

leerlingen onderwijs op een locatie volgen i.p.v. op een instelling, kiezen wij ervoor 

om in het vervolg van dit rapport zo veel mogelijk analyses te geven op locatieniveau 

in plaats van instellingsniveau.  

2.3 Profielleerlingen per leerweg op een schoollocatie 

Op de meeste schoollocaties volgen leerlingen onderwijs in meerdere beroepsgerichte 

leerwegen. Zo zijn er bijvoorbeeld locaties waar een groep leerlingen onderwijs volgt  

in de basisberoepsgerichte leerweg en een groep die onderwijs volgt in de 

theoretische leerweg. Ook zijn er locaties waar onderwijs wordt gevolgd in alle vier de 

leerwegen van het vmbo- volgen. Tabel 2.1 geeft een overzicht.  

  

 
  



Vernieuwing beroepsgerichte leerwegen in het vmbo:  

hoe zien de cijfers over 2016-2017 eruit?  ecbo    13 

Tabel 2.1 Leerwegen die per schoollocatie worden gevolgd in 2016/2017 

Basis Kader Gemengd Theoretisch Aantal locaties       Aandeel 

x x X   176 30% 

x x   x 133 23% 

x x     118 20% 

x x X x 53 9% 

    X   49 8% 

    X x 27 5% 

  x   x 7 1% 

  x X   6 1% 

  x X x 5 1% 

x       5 1% 

x     x 2 0% 

x   X   2 0% 

x   X x 1 0% 

490 498 319 228 584 
 

 

Zoals Tabel 2.1 laat zien zijn er 176 locaties waar onderwijs gevolgd wordt in alle drie 

de beroepsgerichte leerwegen en 53 locaties onderwijs gevolgd wordt in alle vmbo-

leerwegen (en dus ook de theoretische leerweg). In de overige gevallen gaat het om 

andere combinaties van leerwegen. Zoals Tabel 2.1 laat zien volgen op bijna 500 

locaties leerlingen de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg en op meer dan 300 

locaties de gemengde leerweg. 

 

Kijken we naar het aantal derdejaars leerlingen in de beroepsgerichte leerwegen, dan 

zijn er gemiddeld genomen zo’n 115 derdejaars leerlingen per locatie. Houden we 

rekening met de leerweg die gevolgd wordt, dan zien we dat op locaties met de 

beroepsgerichte leerweg er gemiddeld 43 derdejaars basis-leerlingen onderwijs 

volgen, op locaties met kaderopleidingen er gemiddeld 60 kader-leerlingen onderwijs 

volgen en op locaties waar de gemengde leerweg wordt aangeboden, er gemiddeld 53 

derdejaars gl-leerlingen onderwijs volgen. 

 

Of de verschillende typen in 2016/2017 zijn overgegaan op het aanbieden van 

onderwijs in profielen zien we in Tabel 2.2. Van de locaties waar leerlingen alle drie de 

beroepsgerichte leerwegen volgen, is 56% geheel overgaan op profielen en 21% 

gedeeltelijk. Van de locaties waar alle leerwegen worden geboden (incl. tl) is 68% 

geheel over op de profielen en bijna 20% gedeeltelijk. Op dit type locatie wordt 

daarmee procentueel gezien het vaakst geheel dan wel gedeeltelijk onderwijs in 

profielen gevolgd. 

 

Locaties waar de gemengde leerweg de enige beroepsgerichte leerweg is die wordt 

aangeboden zijn het minst vaak overgaan op profielen. 

 

  



14  ecbo Vernieuwing beroepsgerichte leerwegen in het vmbo:  

 hoe zien de cijfers over 2016-2017 eruit? 

Tabel 2.2 Aandeel locaties waarop profielen gevolgd worden in 2016/2017  

Basis Kader Gemengd Theoretisch Aantal 

locaties       

Volledig 

%  

Gedeeltelijk 

% 

Nog niet 

% 

X x x   176 56,3 21,0 22,7 

X x   x 133 72,2 9,8 18,0 

x x     118 69,5 11,0 19,5 

x x x x 53 67,9 18,9 13,2 

    x   49 55,1 0,0 44,9 

    x x 27 55,6 0,0 44,4 

  x   x 7 85,7 0,0 14,3 

  x x   6 50,0 0,0 50,0 

  x x x 5 60,0 20,0 20,0 

x       5 0,0 40,0 60,0 

x     x 2 50,0 0,0 50,0 

x   x   2 0,0 50,0 50,0 

x   x x 1 100,0 0,0 0,0 

490 498 319 228 584    

2.4 Welke profielen volgen leerlingen per leerweg op een schoollocatie? 

Als we inzoomen op de locaties waar leerlingen in 2016/2017 geheel of gedeeltelijk 

onderwijs in profielen volgen, dan kunnen we inzichtelijk maken welke profielen door 

leerlingen gevolgd worden. Figuur 2.3 geeft een overzicht. 

 

Van de bijna 400 locaties met de basisberoepsgerichte leerweg die reeds gedeeltelijk 

dan wel geheel zijn overgestapt op profielen, volgen leerlingen op zo’n 220 locaties 

het profiel Zorg & Welzijn, op 180 Economie & Ondernemen en op 165 Produceren, 

Installeren & Energie. Deze drie profielen worden dan ook het vaakst gevolgd in de 

basisberoepsgerichte leerweg. Media, Vormgeving & Ict en Maritiem & Techniek 

worden het minst vaak door leerlingen gevolgd. 

 

Bij de locaties met de kaderberoepsgerichte leerweg zien we hetzelfde patroon als bij 

de basisberoepsgerichte leerweg, met soortgelijke cijfers. 

 

Voor de gemengde leerweg ligt het anders. Op locaties met deze leerweg volgen gl-

leerlingen vooral het profiel Diensten & Producten. 
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Figuur 2.3 Aantal locaties waar profielen worden geboden per leerweg in ‘16/’17 

 
 

Uit Figuur 2.4 blijkt dat op de meeste locaties leerlingen onderwijs volgen in een 

beperkt aantal profielen. Van de bijna 400 locaties met de basisberoepsgerichte 

leerweg volgen alle basisleerlingen op 180 locaties één en hetzelfde profiel (45% van 

totaal). Op zo’n 50 locaties volgen leerlingen 2 profielen, op bijna 75 volgen ze er 3 en 

op zo’n 10 locaties volgen ze er 7. 

 

Figuur 2.4 Aantal profielen dat per leerweg gevolgd wordt in 2016/2017 

 
 

Voor de bijna 400 locaties waar de kaderberoepsgerichte leerweg wordt geboden 

geldt dat er zo’n 160 locaties zijn waar kaderleerlingen één profiel volgen (40% van 

totaal). Op meer dan 80 locaties worden er 2 profielen door leerlingen gevolgd en zo’n 

50 kaderlocaties volgen ze er 3.  

 

GL-leerlingen volgen in 2016/2017 op zo’n 90 locaties (van de 319) één profiel en op 

ongeveer 25 gl-locaties volgen leerlingen twee profielen en bij nog eens 25 volgen ze 

drie verschillende profielen.  
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3 Profielleerlingen op regionaal niveau 

Eerder zagen we dat het aantal en type profielen dat per schoollocatie door leerlingen 

gevolgd wordt in 2016/2017 verschilt. Wat betekent dit op regionaal niveau? 

 

Belangrijke vraag die we eerst dienen te beantwoorden is: wat is een regio? 

Nederland kent tal van regionale indelingen. Van provincies (aantal: 12) en 

gemeenten (388) tot Regionaal Meld- en Coördinatiepunt Schoolverlaters regio’s 

(RMC) (39), corop-gebieden (40) en arbeidsmarktregio’s (35).5 Deze regio’s 

overlappen elkaar vaak, maar zijn toch ook net weer anders. 

  

Om zo veel mogelijk in lijn te lopen met andere onderzoeken gaan wij voor dit 

onderzoek uit van “onderwijsgebieden”. Dit zijn 25 regio’s die op grond van regionale 

herkomst en bestemming van leerlingen in het voortgezet onderwijs zijn vastgesteld.6 

De figuur hieronder geeft de regio’s weer. 

 

 
 

Figuur 3.1 geeft een overzicht van de 25 regio’s en het aantal derdejaars vmbo-

leerlingen in de beroepsgerichte leerwegen dat in de regio onderwijs volgt.  

 

                                                
5 Zie https://www.cbs.nl/nl-nl/dossier/nederland-regionaal/gemeente/gemeenten-en-regionale-
indelingen/opbouw-regionale-indelingen voor een overzicht. 
6 Onderwijsgebieden zijn afgeleid van 80 zogeheten nodale gebieden. Een nodaal gebied is een gebied 
afgebakend voor de planning van spreidingspatronen van scholen voor voortgezet onderwijs. 

https://www.cbs.nl/nl-nl/dossier/nederland-regionaal/gemeente/gemeenten-en-regionale-indelingen/opbouw-regionale-indelingen
https://www.cbs.nl/nl-nl/dossier/nederland-regionaal/gemeente/gemeenten-en-regionale-indelingen/opbouw-regionale-indelingen
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Figuur 3.1 Aantal derdejaarsleerlingen in beroepsgerichte leerwegen per 

onderwijsregio, wel/niet in profiel in 2016/2017 

 
 

Uit Figuur 3.1 kan een tweetal conclusies getrokken worden:  

1 De 25 regio’s verschillen sterk wat betreft het aantal derdejaars vmbo-leerlingen 

in de beroepsgerichte leerwegen. Veruit grootste regio’s zijn: 

a Zuid Noord-Holland 

b Rijnmond groot 

c Noord-Zuid Holland. 

2 Regio’s verschillen sterk wat betreft het aandeel leerlingen dat in 2016/2017 

onderwijs in een profiel volgt. 

 

Het tweede punt komt ook naar voren in Figuur 3.2. Deze figuur geeft per regio aan 

welk deel van de leerlingen onderwijs in de nieuwe profielen volgt en welk deel dat 

niet doet. Zo volgt in Noord Limburg en Noord Noord-Brant ongeveer de helft van de 

derdejaars vmbo-leerlingen in de beroepsgerichte leerwegen onderwijs in een profiel, 

in Rijnmond groot en Zwolle-Meppel en omstreken ongeveer driekwart en in 

Roermond en omstreken, West-Noord-Brabant en Zuid-Limburg volgt bijna 100% van 

de leerlingen een profiel. 
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Figuur 3.2 Percentage derdejaars leerlingen per regio dat onderwijs volgt in een 

profiel in 2016/2017 

 
 

Welke profielen volgen leerlingen per regio? Figuur 3.3 geeft een overzicht. In elke 

regio volgen leerlingen verschillende profielen. De verdeling over die profielen 

verschilt aanzienlijk. Met name het profiel Diensten & Producten valt op. Het landelijk 

gemiddelde van 29% blijkt gebaseerd op grote regionale verschillen. Zo volgen in de 

regio Dordrecht-Gorinchem 13% van de leerlingen dit profiel, tegen 66% van de 

leerlingen in de regio Tilburg. 

 

Ook bij andere profielen zijn er verschillen tussen regio’s, maar zijn die verschillen 

beduidend kleiner. Zo volgt in de regio Assen-Hoogeveen-Emmen 13% van de 

leerlingen het profiel Zorg & Welzijn, tegen 38% van de leerlingen in Noord-Limburg. 

Economie & Ondernemen wordt door 28% van de leerlingen in Arnhem en omstreken 

gevolgd, tegen 3% van de leerlingen in Assen-Hoogeveen-Emmen. Het aantal 

leerlingen dat een groen profiel volgt ligt tussen de 27% (Noord Limburg) en 3% 

(Twente). Het aantal leerlingen dat het profiel Produceren, Installeren & Energie volgt 

ligt in de 25 regio’s tussen de 4% (Rijnmond Groot) en 16% (Groningen en 

omstreken). 
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Figuur 3.3 Verdeling van leerlingen over de profielen per regio in 2016/2017 

 

 

Omgekeerd kan er ook gekeken worden naar de profielen die níet door leerlingen 

gevolgd worden. Figuur 3.4 geeft het overzicht per regio. Van de 25 regio’s zijn er 22 

waar één of meerdere profielen niet door leerlingen gevolgd worden in 2016/2016. In 

de meeste gevallen gaat dat om het profiel Maritiem en Techniek. In 3 regio’s worden 

drie profielen niet door leerlingen gevolgd. In 2 gevallen, te weten de regio Tilburg en 

regio Noord Limburg worden vijf van de tien profielen niet gevolgd door leerlingen. 
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Figuur 3.4 Profielen die wel en niet door leerlingen gevolgd worden in 16/17 per 

regio (groen = wel)

 
 

In drie van de 25 regio’s worden in 2016/2017 alle 10 profielen door leerlingen 

gevolgd: Friesland, Rijnmond groot en Zuid-Noord-Holland. Die laatste twee behoren 

tot de grootste regio’s wat betreft het aantal leerlingen, Friesland is een middenmoter.  

 

 

3.1 Profielleerlingen per leerweg op regionaal niveau 

Bovenstaande gegevens gaan over de totale groep van derdejaars vmbo-leerlingen in 

de drie beroepsgerichte leerwegen die een profiel volgen. Zijn er verschillen tussen de 

drie beroepsgerichte leerwegen per regio? Figuur 3.5 geeft de 25 onderwijsregio’s 

weer, uitgesplitst naar de leerwegen in 2016/2017. 

 

BWI PIE M&T MVI E&O HBR Z&W Gr MaT D&P

Apeldoorn en midden-IJsselgebied 32 188 44 26 100 52 263 0 0 778

Arnhem en omstreken 0 63 24 48 260 6 212 14 0 306

Assen-Hoogeveen-Emmen 110 51 20 24 52 20 174 341 0 685

Dordrecht-Gorinchem 134 180 57 0 227 12 253 193 0 168

Friesland 116 265 58 55 220 94 552 554 63 689

Groningen en omstreken 90 165 20 0 133 0 299 14 0 235

Harderwijk-Amersfoort 130 157 91 61 306 20 439 183 0 1005

Noord-Limburg 25 49 0 0 0 0 184 132 0 92

Noord-Noord-Brabant 101 118 63 22 176 77 423 166 0 231

Noord-Noord-Holland 83 214 69 41 218 186 367 494 0 861

Noord-Zuid-Holland 296 515 58 93 718 202 1036 1081 0 730

Oost-Groningen 25 54 63 0 49 0 113 1 0 126

Oostelijk Maas-Waalgebied 75 260 32 18 190 86 492 191 0 1010

Rijnmond groot 102 166 111 65 782 179 896 256 233 1192

Roermond en omstreken 27 105 0 21 50 0 163 0 0 271

Tilburg en omstreken 1 0 0 0 94 66 95 0 0 749

Twente 174 291 104 35 384 136 686 36 0 560

Utrecht en omstreken 91 243 135 141 551 159 651 330 0 808

West-Noord-Brabant 159 237 116 1 347 132 575 177 0 585

Zeeland 52 134 29 0 71 50 190 50 0 895

Zuid-Limburg 69 184 78 24 264 76 385 172 0 631

Zuid-Noord-Holland 245 437 137 231 1187 317 1078 934 33 1032

Zuidelijke Achterhoek 58 150 0 0 126 76 273 22 0 335

Zuidoost-Noord-Brabant 175 325 102 125 248 210 638 191 0 758

Zwolle-Meppel en omstreken 201 283 113 51 284 66 427 297 0 401



22  ecbo Vernieuwing beroepsgerichte leerwegen in het vmbo:  

 hoe zien de cijfers over 2016-2017 eruit? 

Voor het merendeel van de regio’s geldt dat leerlingen in de gemengde leerweg het 

minst vaak onderwijs in een nieuw profiel volgen, hoewel er grote verschillen zijn per 

regio. Zo ligt in bijvoorbeeld Groningen en omstreken het aandeel gl-leerlingen in een 

profiel onder de 50 procent, terwijl in Zeeland en West-Brabant het aandeel op 100% 

ligt.  

 

De mate waarin onderwijs in een profiel gevolgd wordt binnen de basis- en 

kaderberoepsgerichte leerweg varieert tussen respectievelijk 58-100% en 44-100%. 

Daarbij valt op dat de mate waarin leerlingen in de basis- en kaderberoepsgerichte 

leerweg een profiel volgen per regio samenhangen, terwijl dit voor de gemengde 

leerweg niet het geval is.  

 

Figuur 3.5 percentage leerlingen dat profiel volgt per regio en leerweg in 

2016/2017 

 
Er lijkt geen verband te zijn tussen de mate waarin leerlingen nieuwe profielen volgen 

en de grootte van de regio. Figuur 3.6 laat dat zien door enerzijds de grootte van de 

regio per leerweg weer te geven (verticale as) en anderzijds het aandeel leerlingen 

dat per leerweg onderwijs in een profiel volgt (horizontale as). Uit Figuur 3.6 valt wel 

op te maken dat de grootste regio’s procentueel de meeste leerlingen onderwijs in 

profielen bieden. 
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Figuur 3.6 percentage leerlingen dat profiel volgt per grootte van regio en naar 

leerweg in 2016/2017 

 
Welke profielen worden er door leerlingen in de verschillende regio’s gevolgd per 

leerweg? En in hoeverre verschilt dit van het landelijk beeld dat we in Figuur 3.3 

zagen? Figuur 3.7 laat zien welke profielen er per leerweg in de 25 onderwijsregio’s 

gevolgd worden. 

 

Eerder zagen we grote verschillen tussen regio’s wat betreft het aandeel leerlingen 

dat het profiel Diensten & Producten volgt. Verfijnen we dit beeld per regio naar de 

drie beroepsgerichte leerwegen, dan valt op dat er ook per leerweg grote verschillen 

zijn. Over het algemeen kun je stellen dat het profiel Dienstverlening & Producten met 

name gevolgd wordt in de gemengde leerweg. Er zijn zelfs regio’s van gl-leerlingen 

alleen D&P volgen (te weten Oost-Groningen en Tilburg). Er zijn echter ook regio’s 

waar gl-leerlingen niet of nauwelijks D&P volgen, bijvoorbeeld in Noord-Zuid-Holland, 

Arnhem, Groningen en omstreken en Zuid-Noord-Holland. Waarbij wel gezegd moet 

worden dat in Arnhem en omstreken slechts 22 gl-leerlingen onderwijs in een profiel 

volgen. 
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Figuur 3.7 Profielen die leerlingen in regio’s per leerweg volgen in 2016/2017 

 
 

Wat betreft het aantal leerlingen dat Dienstverlening & Producten volgt in de beroeps- 

en kaderberoepsgerichte leerwegen, zien we ook verschillen per regio, zij het minder 

groot. Het aandeel D&P-leerlingen in de basisberoepsgerichte leerweg komt veelal 

overeen met het aandeel D&P-leerlingen in de kaderberoepsgerichte leerweg in 

dezelfde regio. Uitschieters zien we in Tilburg en omstreken en Zeeland, in die regio’s 

is het aandeel D&P-studenten ook onder bl- en kl-leerlingen hoog (meer dan 50%). In 

Dordrecht-Gorinchem, Noord-Noord-Brabant en Zuid-Oost-Noord-Brabant 

daarentegen, volgt nog geen 10% van de bl- en kl-leerlingen het profiel D&P. 

 

Andere verschillen zien we tussen de profielen Zorg & Welzijn en Groen. Er zijn regio’s 

waar een aanzienlijk aandeel van de leerlingen (één van) deze profielen volgt, zoals in 

Noord-Limburg, Oost-Noord-Brabant en Zuid-Noord-Nederland en regio’s waar deze 

profielen nauwelijks gevolgd worden. Daarbij zijn duidelijke verschillen tussen de 

leerwegen zichtbaar. 

 

In zijn algemeenheid geldt dat het aantal profielen dat in de basis- en 

kaderberoepsgerichte leerweg gevolgd wordt gemêleerder is in de 25 regio’s dan de 

profielen in de gemengde leerweg. Het beeld varieert echter sterk per regio en 

leerweg.  

 

Kijken we naar de profielen die niet gevolgd worden per leerweg in de verschillende 

regio’s dan komen we tot de onderstaande reeks figuren. Figuur 3.8 laat zien dat in 
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20 van de 25 regio’s er 7 profielen of meer worden gevolgd in de 

basisberoepsgerichte leerweg. Noord-Limburg en Tilburg en omstreken vallen op 

omdat daar respectievelijk slechts 5 en 4 profielen gevolgd worden door basis-

leerlingen. In drie regio’s volgen basis-leerlingen alle profielen (Friesland, Rijnmond 

groot en Zuid-Noord-Holland). 

 

Figuur 3.8 Profielen die wel en niet door leerlingen gevolgd worden in de 

basisberoepsgerichte leerweg in 16/17 per regio (groen = wel) 

 

 

Figuur 3.9 laat zien dat een soortgelijk beeld geldt voor de kaderberoepsgerichte 

leerweg. In dit geval volgen in 19 van de 25 regio’s leerlingen onderwijs in 7 of meer 

profielen. In de regio’s Noord-Limburg en Tilburg en omstreken volgen kl-leerlingen in 

5 profielen onderwijs. 

 
  

BWI PIE M&T MVI E&O HBR Z&W Gr MaT D&P

Apeldoorn en midden-IJsselgebied 11 52 13 8 14 22 65 0 0 173

Arnhem en omstreken 0 22 17 13 91 4 84 3 0 121

Assen-Hoogeveen-Emmen 45 18 12 2 13 5 59 111 0 124

Dordrecht-Gorinchem 52 69 22 0 73 4 105 65 0 7

Friesland 46 65 23 16 34 25 133 167 27 111

Groningen en omstreken 39 66 7 0 30 0 117 11 0 96

Harderwijk-Amersfoort 47 55 35 7 68 8 111 66 0 379

Noord-Limburg 15 17 0 0 0 0 72 68 0 11

Noord-Noord-Brabant 42 29 28 11 44 22 143 66 0 16

Noord-Noord-Holland 28 81 35 20 82 59 125 166 0 244

Noord-Zuid-Holland 142 195 24 39 181 81 383 364 0 328

Oost-Groningen 12 29 23 0 12 0 50 1 0 27

Oostelijk Maas-Waalgebied 37 111 15 8 65 24 195 76 0 172

Rijnmond groot 33 70 49 23 209 74 397 77 76 347

Roermond en omstreken 11 35 0 1 20 0 45 0 0 70

Tilburg en omstreken 0 0 0 0 30 20 38 0 0 179

Twente 96 142 44 16 100 75 244 18 0 57

Utrecht en omstreken 40 114 75 29 204 79 267 143 0 137

West-Noord-Brabant 51 87 60 0 55 48 203 49 0 67

Zeeland 10 67 18 0 21 30 56 14 0 221

Zuid-Limburg 34 92 48 10 71 33 167 70 0 122

Zuid-Noord-Holland 102 171 81 121 540 108 472 321 11 434

Zuidelijke Achterhoek 21 64 0 0 46 32 93 2 0 41

Zuidoost-Noord-Brabant 73 121 51 4 78 63 221 67 0 41

Zwolle-Meppel en omstreken 75 93 53 13 75 35 139 84 0 62
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Figuur 3.9 Profielen die wel en niet door leerlingen gevolgd worden in de 

kaderberoepsgerichte leerweg in 16/17 per regio (groen = wel) 

 

 

De gemengde leerweg laat een beduidend ander beeld zien (Figuur 3.10). In 14 van 

de 25 regio’s volgen leerlingen 7 profielen of meer. Er zijn 7 regio’s waar 5 of minder 

profielen door leerlingen gevolgd worden. In 4 van die 7 regio’s volgen leerlingen 

slechts 1 profiel. Er is omgekeerd slechts 1 regio waar gl-leerlingen alle profielen 

volgen. 

 

Figuur 3.10 Profielen die wel en niet door leerlingen gevolgd worden in de 

gemengde leerweg in 16/17 per regio (groen = wel) 

 

 

Samenvattend kunnen we stellen dat het aantal profielen dat gevolg wordt sterk per 

regio verschilt en dat ook het aantal profielen dat niet gevolgd wordt behoorlijk 

verschilt. Figuur 3.11 geeft een overzicht van het aantal profielen dat in de 25 regio’s 

gevolgd wordt. 

 

  

BWI PIE M&T MVI E&O HBR Z&W Gr MaT D&P

Apeldoorn en midden-IJsselgebied 19 99 24 18 86 30 184 0 0 282

Arnhem en omstreken 0 41 7 35 147 2 128 11 0 185

Assen-Hoogeveen-Emmen 65 33 8 22 39 15 115 113 0 338

Dordrecht-Gorinchem 73 85 26 0 150 8 141 71 0 18

Friesland 70 139 35 39 111 59 285 242 17 309

Groningen en omstreken 48 83 10 0 83 0 147 3 0 137

Harderwijk-Amersfoort 54 72 50 39 161 12 221 94 0 459

Noord-Limburg 10 31 0 0 0 0 91 40 0 23

Noord-Noord-Brabant 53 65 33 11 115 44 264 75 0 40

Noord-Noord-Holland 44 114 33 21 119 124 223 196 0 430

Noord-Zuid-Holland 123 259 34 37 423 105 520 462 0 356

Oost-Groningen 13 25 40 0 37 0 63 0 0 33

Oostelijk Maas-Waalgebied 34 142 13 10 102 62 268 77 0 355

Rijnmond groot 44 80 41 42 397 100 408 129 83 370

Roermond en omstreken 11 39 0 14 21 0 64 0 0 102

Tilburg en omstreken 1 0 0 0 64 46 57 0 0 176

Twente 69 144 48 19 226 61 361 14 0 119

Utrecht en omstreken 43 121 57 71 319 79 351 110 0 284

West-Noord-Brabant 78 119 46 1 210 74 262 86 0 162

Zeeland 35 63 7 0 24 17 96 19 0 268

Zuid-Limburg 35 92 30 14 162 43 207 52 0 174

Zuid-Noord-Holland 122 232 48 108 596 183 566 383 13 565

Zuidelijke Achterhoek 26 62 0 0 48 44 117 10 0 84

Zuidoost-Noord-Brabant 93 176 42 68 147 91 380 91 0 100

Zwolle-Meppel en omstreken 93 170 60 38 198 31 288 97 0 172

BWI PIE M&T MVI E&O HBR Z&W Gr MaT D&P

Apeldoorn en midden-IJsselgebied 2 37 7 0 0 0 14 0 0 323

Arnhem en omstreken 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0

Assen-Hoogeveen-Emmen 0 0 0 0 0 0 0 117 0 223

Dordrecht-Gorinchem 9 26 9 0 4 0 7 57 0 143

Friesland 0 61 0 0 75 10 134 145 19 269

Groningen en omstreken 3 16 3 0 20 0 35 0 0 2

Harderwijk-Amersfoort 29 30 6 15 77 0 107 23 0 167

Noord-Limburg 0 1 0 0 0 0 21 24 0 58

Noord-Noord-Brabant 6 24 2 0 17 11 16 25 0 175

Noord-Noord-Holland 11 19 1 0 17 3 19 132 0 187

Noord-Zuid-Holland 31 61 0 17 114 16 133 255 0 46

Oost-Groningen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66

Oostelijk Maas-Waalgebied 4 7 4 0 23 0 29 38 0 483

Rijnmond groot 25 16 21 0 176 5 91 50 74 475

Roermond en omstreken 5 31 0 6 9 0 54 0 0 99

Tilburg en omstreken 0 0 0 0 0 0 0 0 0 394

Twente 9 5 12 0 58 0 81 4 0 384

Utrecht en omstreken 8 8 3 41 28 1 33 77 0 387

West-Noord-Brabant 30 31 10 0 82 10 110 42 0 356

Zeeland 7 4 4 0 26 3 38 17 0 406

Zuid-Limburg 0 0 0 0 31 0 11 50 0 335

Zuid-Noord-Holland 21 34 8 2 51 26 40 230 9 33

Zuidelijke Achterhoek 11 24 0 0 32 0 63 10 0 210

Zuidoost-Noord-Brabant 9 28 9 53 23 56 37 33 0 617

Zwolle-Meppel en omstreken 33 20 0 0 11 0 0 116 0 167
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Figuur 3.11 Aantal profielen dat in de 25 onderwijsregio’s door leerlingen gevolgd 

wordt in 2016/2017 

 

3.2 Profielleerlingen per schoollocatie op regionaal niveau  

Tabel 3.1 Aantal schoollocaties per regio en gemiddeld aantal derdejaars leerlingen 

in beroepsgerichte leerwegen per locatie in 2016/2017 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

      

 

Eerder hebben we gekeken naar de verschillen tussen instellingen en locaties en ook 

naar de verschillen tussen regio’s. In deze paragraaf kijken we naar de verschillen 

tussen scholen binnen regio’s.  
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Tabel 3.1 geeft een overzicht van het aantal instellingen en bijbehorende aantal 

schoollocaties in de 25 regio’s en het gemiddeld aantal derdejaars leerlingen (in 

beroepsgerichte leerwegen) per locatie. Gezien de verschillen in aantal derdejaars 

leerlingen per regio (zie Figuur 3.1) is het niet verwonderlijk dat het aantal 

instellingen en locaties per regio sterk uiteenloopt. De grootste regio’s zijn meer dan 

30 instellingen actief met meer dan 50 locaties en de kleinste regio’s een handvol 

instellingen met rond de 10 locaties. 

 

Kijken we naar het gemiddeld aantal derdejaars leerlingen per locatie, dan blijken er 

regio’s te zijn met gemiddeld zo’n 70 derdejaars leerlingen en regio’s met meer dan 

150 leerlingen. Voor de organiseerbaarheid van het onderwijs is dit een belangrijk 

verschil.  

 

Figuur 3.11 Overstappen van schoollocaties per regio voor 2016/2017 

 
 

In hoeverre bieden locaties in de verschillende regio’s reeds onderwijs in profielen in 

2016/2017? Eerder zagen we dat landelijk 63% van de schoollocaties geheel 

overgestapt is op de nieuwe profielindeling. Figuur 3.11 laat zien dat dit gemiddelde 

gebaseerd is op uiteenlopende regionale cijfers.  

 

In de regio’s Noord-Limburg en Noord-Noord-Brabant zijn respectievelijk 29 en 30% 

van de schoollocaties geheel overgestapt op het bieden van onderwijs in profielen, 

terwijl dit in Zuid-Noord-Holland en Noord-Zuid-Holland voor meer dan 70% van de 

locaties geldt. En in West-Noord-Brabant is zelfs bijna 90% al geheel over gegaan.  

 

Het aandeel locaties waar nog geen onderwijs in profielen wordt gevolgd verschilt ook 

aanzienlijk. Zo zijn in Arnhem en omstreken, Groningen en omstreken, Noord-Limburg 

en Noord-Noord-Brabant 40% of meer van de locaties nog niet overgegaan op 
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profielen. Belangrijk om hierbij in het oog te houden is het aantal locaties. Immers als 

er maar 7 locaties in een regio staan, zoals in Noord-Limburg, dan lopen procentuele 

verschillen hard op.  

 

Welke profielen worden op de locaties binnen een regio aangeboden? Figuur 3.12 

hieronder geeft een overzicht. Voor verschillende profielen valt op dat het profiel 

binnen de regio op minder dan vijf locaties wordt aangeboden; Bouwen, wonen, 

interieur (BWI) bijvoorbeeld, wordt in 11 van de 25 regio’s op minder dan 5 locaties 

aangeboden. Voor de profielen M&T, MVI, HBR, Groen en MaT ligt dit aantal hoger. 

 

Figuur 3.12 Aantal locaties waarop profielen worden gevolgd per regio voor 

2016/2017 

 
 

Hoeveel profielen worden er gevolgd in de 25 onderwijsregio’s? Figuur 3.13 laat zien 

dat in de meeste regio’s er per locatie 1 of 2 profielen gevolgd worden in 2016/2017. 

 

Zo wordt op de meerderheid van de locaties in de regio Friesland, Assen Hogeveen 

Emmen en Noord-Noord-Holland één profiel gevolgd door leerlingen. In Twente en 

West-Noord-Brabant zijn er een aanzienlijk aantal locaties waar leerlingen 2 of meer 

profielen volgen. 
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Figuur 3.13 Verdeling van het aantal profielen per schoollocatie per regio (‘16/’17) 

 

3.3 Profielleerlingen per leerweg per schoollocatie op regionaal niveau 

Op locaties worden verschillende leerwegen aangeboden zagen we in hoofdstuk 2. Zo 

zijn er locaties waar alle vmbo-leerwegen worden aangeboden en ook locaties waar 1 

of 2 leerwegen worden aangeboden. 

 

Tabel 3.2 geeft per regio weer hoeveel locaties er zijn waar beroepsgerichte 

leerwegen worden aangeboden (al dan niet in combinatie met de theoretische 

leerweg; de locaties met alleen theoretische leerwegen zijn hier buiten beschouwing 

gelaten). 
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Tabel 3.2 Gevolgde leerwegen per locatie in 2016/2017 per onderwijsgebied 

  Aantal met: 

 Locaties bl kl gl ook tl Leer-

wegen  

(gem.) 

Apeldoorn en midden-IJsselgebied 14 11 11 8 5 2,50 

Arnhem en omstreken 15 14 13 7 4 2,53 

Assen-Hoogeveen-Emmen 24 20 19 12 16 2,79 

Dordrecht-Gorinchem 21 17 16 14 5 2,48 

Friesland 35 31 31 17 20 2,83 

Groningen en omstreken 17 17 16 7 8 2,82 

Harderwijk-Amersfoort 27 22 23 13 16 2,74 

Noord-Limburg 7 7 7 6 5 3,57 

Noord-Noord-Brabant 20 15 17 13 7 2,60 

Noord-Noord-Holland 23 20 20 12 6 2,52 

Noord-Zuid-Holland 53 46 49 22 19 2,57 

Oost-Groningen 9 7 7 4 4 2,44 

Oostelijk Maas-Waalgebied 20 20 20 13 7 3,00 

Rijnmond groot 58 48 49 34 18 2,57 

Roermond en omstreken 6 5 5 6 3 3,17 

Tilburg en omstreken 10 6 7 8 2 2,30 

Twente 30 20 20 23 3 2,20 

Utrecht en omstreken 27 24 24 14 12 2,74 

West-Noord-Brabant 19 17 17 14 8 2,95 

Zeeland 16 11 11 10 7 2,44 

Zuid-Limburg 16 14 14 8 7 2,69 

Zuid-Noord-Holland 55 51 52 18 24 2,64 

Zuidelijke Achterhoek 10 8 8 8 3 2,70 

Zuidoost-Noord-Brabant 20 16 18 13 8 2,75 

Zwolle-Meppel en omstreken 32 23 24 15 11 2,28 

Landelijk 584 490 498 319 228 2,67 

 

Eerder zagen we reeds dat er gemiddeld genomen op iedere vmbo-locatie waar 

beroepsgerichte leerwegen worden gevolgd 116 derdejaars leerlingen zijn. Houden we 

rekening met de leerwegen die per locatie worden aangeboden, dan gaat het 

gemiddeld genomen op locaties met de basisberoepsgerichte leerweg om 43 bl-

leerlingen, op locaties met de kaderberoepsgerichte leerweg om 60 kl-leerlingen en op 

locaties met de gemengde leerweg om gemiddeld 53 gl-leerlingen.  

 

Zoals Tabel 3.3 hieronder laat zien zijn deze gemiddelden gebaseerd op aanzienlijke 

regionale verschillen. In de regio Friesland zitten er bijvoorbeeld gemiddeld 25 bl-

leerlingen op locaties met de beroepsgerichte leerweg en in Utrecht en Twente meer 

dan 50. Dit geldt ook voor locaties met de kaderberoepsgerichte leerweg. Gemiddeld 

genomen zitten er op zo’n locatie 49 kl-leerlingen in de regio Friesland, in regio 

Apeldoorn 86. Wat betreft locaties met de gemengde leerweg is de variatie in 

gemiddelde leerlingaantallen nog groter tussen regio’s: in Oost-Groningen volgen er 

gemiddeld 23 gl-leerlingen onderwijs op zo’n locatie, terwijl dat er in Noord-Noord 

Brabant 80 zijn. 
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Opvallend is dat in bijna alle regio’s het aantal gl-leerlingen gemiddeld hoger ligt dan 

het aantal bl-leerlingen. Uitzonderingen zijn de regio’s Oost-Groningen en Zuid Noord-

Holland: in deze regio’s is het gemiddeld aantal gl-leerlingen per locatie laag. 

 

Tabel 3.3 Aantal locaties en gemiddeld aantal leerlingen per locatie naar regio voor 

2016/2017 

 BL KL GL 

 Locaties gem. 

aantal ll 

Locaties gem. 

aantal ll 

Locaties gem. 

aantal ll 

Apeldoorn en midden-

IJsselgebied 
11 49 11 86 8 79 

Arnhem en omstreken 14 39 13 61 7 62 

Assen-Hoogeveen-Emmen 20 31 19 57 12 58 

Dordrecht-Gorinchem 17 39 16 56 14 44 

Friesland 31 25 31 49 17 46 

Groningen en omstreken 17 32 16 50 7 38 

Harderwijk-Amersfoort 22 52 23 78 13 53 

Noord-Limburg 7 44 7 64 6 48 

Noord-Noord-Brabant 15 47 17 68 13 80 

Noord-Noord-Holland 20 44 20 71 12 60 

Noord-Zuid-Holland 46 46 49 56 22 45 

Oost-Groningen 7 38 7 57 4 23 

Oostelijk Maas-Waalgebied 20 36 20 57 13 56 

Rijnmond groot 48 43 49 50 34 39 

Roermond en omstreken 5 36 5 50 6 36 

Tilburg en omstreken 6 46 7 64 8 74 

Twente 20 52 20 71 23 72 

Utrecht en omstreken 24 54 24 66 14 52 

West-Noord-Brabant 17 39 17 65 14 48 

Zeeland 11 44 11 52 10 51 

Zuid-Limburg 14 47 14 58 8 63 

Zuid-Noord-Holland 51 53 52 58 18 27 

Zuidelijke Achterhoek 8 51 8 68 8 59 

Zuidoost-Noord-Brabant 16 54 18 79 13 78 

Zwolle-Meppel en 

omstreken 
23 34 24 56 15 56 

Landelijk 490 43 498 60 319 53 

 

Het aantal leerlingen op een locatie lijkt geen verband te houden met de het wel of 

niet overstappen op profielen in 2016/2017. Zoals Figuur 3.11 hieronder laat zien 

geldt voor bijna alle regio’s dat locaties met gl-leerlingen minder vaak overgestapt zijn 

dan locaties met bl-of kl-leerlingen. Terwijl, zoals we in hoofdstuk 2 zagen, de meeste 

locaties waar de gemengde leerweg wordt gegeven ook een andere beroepsgerichte 

leerweg wordt gegeven en zoals we hierboven zagen het gemiddeld aantal leerlingen 

in de gemengde leerweg vaak hoger ligt dan in de basisberoepsgerichte leerweg.  
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Daarnaast valt op dat de mate waarin locaties met bl-en kl-leerlingen zijn overgestapt 

sterk samenhangt, terwijl dat niet het geval is voor gl-leerlingen. Met name voor de 

gemengde leerweg zijn er regio’s waarin weinig locaties zijn overgestapt naar de 

nieuwe profielen: zo zijn in Arnhem en Groningen de overgestapte schoollocaties 

verreweg in de minderheid. 

 

Figuur 3.14 Mate van overstappen per schoollocatie naar leerweg en 

onderwijsgebied per 2016/2017

 
 

Welke profielen volgen leerlingen? Figuur 3.16 toont op hoeveel locaties per regio 

een bepaald profiel gevolgd wordt in 2016/2017, per leerweg. In de regio Apeldoorn 

en midden-IJsselgebied zijn er bijvoorbeeld 2 locaties waar het profiel BWI wordt 

gevolgd in de beroepsgerichte leerweg, 3 locaties waar BWI in de 

kaderberoepsgerichte leerweg wordt gevolgd en één locatie waar het wordt gevolgd 

in de gemengde leerweg.  

 

Zoals uit de figuur blijkt is er, ook bij de kader- en beroepsgerichte leerweg, een 

aanzienlijk aantal regio’s waar profielen op 5 of minder locaties worden aangeboden. 

Het gaat dan met name om de profielen BWI, M&T, MVI, HBR, Groen en MaT. Daarbij 

valt op dat er nauwelijks verschil is tussen de regio’s met veel leerlingen/locaties en 

de regio’s met relatief weinig leerlingen/locaties. In de regio Rijnmond groot 

bijvoorbeeld wordt BWI en Groen op evenveel locaties gevolgd door bl-leerlingen als 

in Assen-Hoogeveen-Emmen, terwijl Rijnmond 48 bl-locaties kent en Assen-

Hoogeveen-Emmen 20.  

 

Dat, zoals we eerder zagen, in veel regio’s meer dan 7 profielen worden gevolgd per 

leerweg, betekent in de praktijk dat een bepaald profiel, zoals M&T, MVI etc, op 

slechts één of 2 locaties wordt gevolgd. Dat zien we ook terug in Figuur 3.13-15. 
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Figuur 3.15 Profielen die gevolgd worden per schoollocatie naar onderwijsgebied en leerweg (‘16/’17)
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Figuur 3.16 Verdeling van het aantal profielen voor de basisberoepsgerichte leerweg per 

schoollocatie per regio (‘16/’17) 

 
 

Figuur 3.17: Verdeling van het aantal profielen voor de kaderberoepsgerichte leerweg per 

schoollocatie per regio (‘16/’17) 
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Figuur 3.18 Verdeling van het aantal profielen voor de gemengde leerweg per 

schoollocatie per regio (‘16/’17) 
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4 Samenvatting & Conclusies 

Er volgen jaarlijks zo’n 100.000 derdejaars leerlingen onderwijs op het vmbo. Zo’n 65.000 

derdejaars leerlingen volgen onderwijs in één van de drie beroepsgerichte leerwegen 

(bb/kb/gl). 75% van de derdejaars leerlingen in de beroepsgerichte leerwegen volgt in 

2016/2017 onderwijs in één van de tien nieuwe profielen.  

 

Van de 10 profielen die leerlingen in 2016/2017 kunnen volgen, blijken de meeste 

derdejaarsleerlingen te zijn ingeschreven op het profiel Dienstverlening & Producten (29%). 

Zorg & Welzijn wordt door 21% van de derdejaars leerlingen gevolgd en Economie & 

Ondernemen door 14%. De overige 36% van de leerlingen verdeeld zich over de andere 7 

profielen.  

 

Per leerweg is het beeld anders. 80% van derdejaars leerlingen in de basisberoepsgerichte 

leerweg (bl) en 80% van de derdejaars leerlingen in de kaderberoepsgerichte leerweg (kl) 

volgt in 2016/2017 onderwijs in een profiel, tegen 63% van de derdejaarsleerlingen in de 

gemengde leerweg (gl). 

 

Ook keuze van profielen verschilt per leerweg. Grootste profielen per leerweg zijn voor de 

basisberoepsgerichte leerweg: Zorg & Welzijn (24%) en D&P (21%). Voor de 

kaderberoepsgerichte leerweg: Zorg & Welzijn (26%) en D&P (22%). Voor de gemengde 

leerweg: D&P (56%).  

 

Er zijn bijna 600 schoollocaties waar vmbo-onderwijs wordt gegeven in de beroepsgerichte 

leerwegen. Gemiddeld volgen per locatie 115 derdejaars leerlingen beroepsgericht vmbo 

onderwijs.  

 

Op 63% van locaties volgen alle leerlingen in 2016/2017 onderwijs in profielen, op 13% 

volgt een deel van de leerlingen onderwijs in profielen en op 24% volgt geen enkele 

leerlingen onderwijs in profielen. 

 

Op locaties met de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg (400 in totaal), worden het 

vaakst aangeboden: Zorg & Welzijn (op 210 locaties), Economie & Ondernemen (op 170) en 

PIE (160). Als vierde komt D&P (150). Op de helft van de locaties met de gemengde 

leerweg, volgen leerlingen D&P (100 van de 200 locaties). Op de meeste locaties volgen 

leerlingen 1 dan wel 2 profielen. Wat wil zeggen dat of alle leerlingen hetzelfde profiel 

kiezen, of wel dat een deel het ene profiel volgt en de rest een ander profiel. 

 

Aan de hand van onderwijsgebieden zijn er 25 onderwijsregio’s geïdentificeerd. Het aandeel 

leerlingen dat onderwijs in profiel volgt verschilt sterk per regio. Landelijk volgt 75% van de 

leerlingen onderwijs in een profiel; in Noord-Limburg en Noord-Noord-Brabant 50%, in 

Roermond, West-Noord-Brabant en Zuid-Limburg bijna 100%. 

 

De profielen die gevolgd worden variëren sterk per regio. Landelijk volgt 29% van de 

leerlingen D&P, in de regio Dordrecht-Gorinchem is dat 13%, in de regio Tilburg 66%. Ook 

het aandeel leerlingen dat andere profielen volgt wisselt sterk per regio.  
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In 3 van de 25 regio’s worden alle 10 profielen door leerlingen gevolgd, in 12 van de 25 

regio’s worden 9 profielen gevolgd (alleen Maritiem & Techniek niet). In Tilburg en Limburg 

Noord zijn 5 profielen die niet door leerlingen gevolgd worden. 

 

Kijken we naar de profielen die per leerweg in de verschillende regio’s gevolgd worden, dan 

verschilt het beeld sterk. Er zijn regio’s waar gl-leerlingen bijvoorbeeld alleen D&P volgen (te 

weten Oost-Groningen en Tilburg) en regio’s waar gl-leerlingen niet of nauwelijks D&P 

volgen (bijvoorbeeld in Noord-Zuid-Holland, Groningen en omstreken en Zuid-Noord-

Holland). Het aandeel D&P-leerlingen in de basisberoepsgerichte leerweg komt veelal 

overeen met het aandeel D&P-leerlingen in de kaderberoepsgerichte leerweg in dezelfde 

regio. Andere verschillen zien we tussen de profielen Zorg & Welzijn en Groen. Er zijn regio’s 

waar een aanzienlijk aandeel van de leerlingen deze profielen volgt, zoals in Noord-Limburg, 

Oost-Noord-Brabant en Zuid-Noord-Nederland en regio’s waar deze profielen nauwelijks 

gevolgd worden.  

 

In zijn algemeenheid geldt dat het aantal profielen dat in de basis- en kaderberoepsgerichte 

leerweg gevolgd wordt gemêleerder is in de 25 regio’s dan de profielen in de gemengde 

leerweg. 

  

In 20 van de 25 regio’s volgen bl-leerlingen 7 of meer profielen, in 19 van de 25 regio’s 

volgen kl-leerlingen 7 of meer profielen en in 14 van de 25 regio’s volgen gl-leerlingen meer 

dan 7 profielen. In 4 regio’s volgen alle gl-leerlingen hetzelfde profiel in 2016/2017. 

 

Het gemiddeld aantal leerlingen per locatie is beperkt en blijkt sterk te verschillen per regio. 

Zo blijken er gemiddeld 43 bl-leerlingen op bl-locatie te zitten (in Friesland zijn dit er 25, in 

Utrecht 50). Op kl-locatie zitten gemiddeld 60 kl-leerlingen (in Friesland zijn dit er 49, in 

Apeldoorn 86) en op een gl-locatie zitten gemiddeld 53 gl-leerlingen (in Oost-Groningen 23, 

in Noord-Noord-Brabant 80). 

 

De meeste profielen worden per regio op een handjevol locaties gevolgd. Ook in grote 

regio’s. In regio Rijnmond bijvoorbeeld wordt op veel locaties Economie & Ondernemen, 

Zorg & Welzijn en Dienstverlening & Producten gegeven. BWI, PIE en M&T worden echter 

maar op een handvol locaties gevolgd.  

 

Al met al kunnen we stellen dat het vmbo-onderwijs in de beroepsgerichte leerwegen een 

fijnmazig stelsel is van leerlingen in drie beroepsgerichte leerwegen, in verschillende regio’s, 

op verschillende instellingen en locaties. Voor het merendeel van de derdejaars leerlingen in 

de beroepsgerichte leerwegen geldt dat zij in 16/17 onderwijs volgen in één van de 10 

nieuwe profielen. Er blijken per leerweg, regio, instelling én locaties echter aanzienlijke 

verschillen te zijn tussen het aantal leerlingen dat onderwijs volgt in een nieuw profiel. Ook 

de profielen die leerlingen volgen verschillen per leerweg, regio, instelling en locatie. 

 

Wat met name opvalt is dat het aantal leerlingen per locatie en profiel vaak beperkt is. Ook 

is het aantal locaties waarop bepaalde profielen worden aangeboden vaak beperkt, zelfs in 

regio’s met veel leerlingen. Dit roept vragen op over het dekkend aanbod van profielen in 

regio’s, keuzemogelijkheden voor leerlingen en de organiseerbaarheid van het onderwijs.  

 


