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Managementsamenvatting 

 

De beroepsgerichte programma’s in de bovenbouw van het voortgezet middelbaar beroepsonderwijs 

(vmbo) zijn met ingang van schooljaar 2016/2017 vernieuwd. Het gaat om een grootschalige 

vernieuwing waarbij het aantal programma’s is teruggebracht naar tien profielen, loopbaanoriëntatie 

en -begeleiding (LOB) is verankerd in de onderwijsprogramma’s en er naast een gemeenschappelijk deel 

en het profielvak expliciet ruimte is voor beroepsgerichte keuzevakken. Het doel van deze 

vernieuwingen is om te komen tot een aantrekkelijk en toekomstbestendig onderwijsaanbod dat 

aansluit bij de huidige (beroeps)werkelijkheid en bij de vervolgopleidingen in het mbo. 

 

Het voorliggende rapport geeft inzicht in de stand van zaken van de vernieuwing voor het schooljaar 

2018-2019 en laat, waar van belang, zien welke veranderingen plaats hebben gevonden en welke 

effecten de vernieuwing tot nu toe heeft gehad. De focus ligt daarbij op een aantal centrale vragen: 

 

- Hoe dekkend is het vmbo onderwijs? 

- Hoe doelmatig is het vmbo onderwijs? 

- Hoe flexibel is het vmbo onderwijs? 

- Hoe succesvol verloopt de schoolcarrière van de leerlingen en de aansluiting met het 

vervolgonderwijs? 

- Hoe tevreden zijn de gediplomeerden van het vmbo met hun gevolgde opleiding? 
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Hoe dekkend is het vmbo onderwijs? 

 

 Dalende leerlingaantallen. In totaal waren in het schooljaar 2018-2019 103.969 leerlingen in het 

derde leerjaar van het vmbo ingeschreven. Het aantal leerlingen daalt daarmee voor het derde 

opeenvolgende schooljaar. De daling is het sterkst in de basisberoepsgerichte leerweg (-17% 

tussen de schooljaren 2016-2017 en 2018-2019) en het minst in de gemengde leerweg (-2%). 

De verwachting is dat de daling in het aantal leerlingen zich in de volgende jaren zal doorzetten. 

 

 Ongelijke verdeling tussen profielen. De meeste vmbo-leerlingen volgen onderwijs binnen de 

profielen Zorg & Welzijn en Dienstverlenging en Producten. Deze twee profielen worden samen 

door bijna de helft van de leerlingen in de basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen gekozen. 

Binnen de gemengde leerweg is de verdeling nog ongelijker. Bijna 60% volgt het profiel 

Dienstverlening & Producten.  

 

 Lichte daling in aantal scholen en vestigingen. Nederland kent in het schooljaar 2018-2019 457 

vmbo-scholen met in totaal 939 vestigingen. Dit is een lichte daling van het aantal scholen 

tegenover het schooljaar 2017-2018 (-6 scholen) met een vergelijkbare daling van het totaal 

aantal vestigingen (-7 vestigingen).  

 
 Zelden slechts één leerweg leerwegen aangeboden. Vestigingen bieden in de regel meer dan één 

leerweg aan. 84% van de vestigingen (met in totaal 81% van alle 3de jaar leerlingen) hanteert 

daarbij een van de volgende vier combinaties:  (a) Alleen theoretische leerweg (40%, 371 

vestigingen), (b) Combinatie van basisberoepsgerichte leerweg, kaderberoepsgerichte leerweg 

en gemengde leerweg (20%, 186 vestigingen), (c) Combinatie van basisberoepsgerichte 

leerweg, kaderberoepsgerichte leerweg en theoretische leerweg (13%, 126 vestigingen) of (d) 

Combinatie van basisberoepsgerichte leerweg en kaderberoepsgerichte leerweg (11%, 105 

vestigingen).  

 

 Vaak unieke combinaties van leerwegen en profielen. De combinaties van leerwegen en profielen 

die door vmbo-vestigingen aangeboden worden zijn (heel) vaak uniek, of worden op slechts een 

klein aantal vestigingen aangeboden. In totaal kenmerken zich de 939 vestigingen door 353 

verschillende combinaties van leerweg * profielen: 77% van deze combinaties zijn uniek.  

 

 Vaak naburig aanbod van dezelfde profielen. Het aanbod van een bepaald profiel binnen een 

leerweg dat een vestiging biedt is vaak niet uniek binnen een straal van 10 kilometer. Minder 

dan 30% van de vestigingen die het profiel Bouwen, Wonen & Interieur, Dienstverlening & 

Producten, Economie & Ondernemen, Produceren, Installeren & Energie of Zorg & Welzijn in de 

basisberoepsgerichte of de kaderberoepsgericht leerweg aanbieden doet dit uniek in een straal 

van 10 kilometer rondom de eigen vestiging. Bij deze profielen bestaat dan ook veel potentie 

om in het geval van te kleine aantal leerlingen binnen een vestiging per profiel samen te werken 

met naburige vestigingen.  
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Hoe doelmatig is het vmbo onderwijs? 

 
Een centrale doelstelling van de vernieuwing van het vmbo is de betaalbaarheid en organiseerbaarheid 

van het onderwijs in profielen. Deze aspecten vallen onder de vraag hoe doelmatig het onderwijs is 

zonder daarbij de volledige lading van de term te dekken. Er lijkt nog een duidelijke slag gemaakt te 

kunnen, en in de toekomst, moeten worden. 

 

 Vaak klein aantal leerlingen. Een zestal profielen binnen de basisberoepsgerichte leerweg kent 

gemiddeld maximaal 11 leerlingen per vestiging: Bouwen, Wonen & Interieur, Economie & 

Ondernemen, Horeca, Bakkerij & Recreatie, Media, Vormgeving & ICT, Mobiliteit & Transport en 

Produceren, Installeren & Energie. In de kaderberoepsgerichte leerweg liggen voor een viertal 

van deze profielen de gemiddelde aantallen (duidelijk) hoger. Dit geldt echter niet voor het 

profiel Bouwen, Wonen & Interieur met gemiddeld 11 leerlingen in de kaderberoepsgerichte 

leerweg en Mobiliteit & Transport met gemiddeld 10 leerlingen. 

 

 Vestigingen verschillen aanzienlijk wat het gemiddeld aantal leerlingen betreft. Bij 6 van de 10 

profielen in de basisberoepsgerichte leerweg heeft minimaal de helft van de vestigingen minder 

dan 11 leerlingen. In de profielen Bouwen, Wonen & Interieur en Mobiliteit & Transport is dit 

zelfs bij meer dan 70% van de vestigingen het geval. Bij slechts 2 profielen zien we dat een 

duidelijke meerderheid van vestigingen minimaal 20 leerlingen heeft: 60% van de vestigingen 

met het profiel Maritiem & Techniek, en 67% van de vestigingen Groen. Deze twee profielen 

worden daarbij in de regel op scholen aangeboden die enkel dat specifieke profiel aanbieden. 

Binnen de kaderberoepsgerichte leerweg zijn de aantallen in de regel hoger maar ook hier geldt 

dat bij slechts 4 van de 10 profielen minimaal 50% van de vestigingen een gemiddeld aantal 

leerlingen van minimaal 21 kent: Dienstverlening & Producten, Groen, Maritiem & Techniek en 

Zorg & Welzijn. 

 

 Nederland kent veel potentie voor regionale samenwerking voor ‘kleine’ vestigingen (minder dan 

11 leerlingen).  Bij de profielen Economie & Ondernemen, Produceren, Installeren & Energie en 

Zorg & Welzijn heeft rond de 80% van de kleine vestigingen minimaal 1 naburige vestiging met 

hetzelfde aanbod binnen een straal van 10 kilometer. Bij de profielen Economie & Ondernemen, 

Produceren, Installeren & Energie en Zorg & Welzijn heeft rond de 80% van de kleine vestigingen 

minimaal 1 naburige vestiging met hetzelfde aanbod binnen een straal van 10 kilometer.  

 

 Doelmatigheid zal bij een flink aandeel van de vestigingen in de toekomst verder onder druk komt 

te staan. Zeker gezien de verdere demografische ontwikkelingen zal (verdere) samenwerking 

binnen vestigingen, tussen leerwegen of tussen naburige vestigingen met dezelfde profielen 

een nadrukkelijke noodzaak worden. Voor de technische profielen kan de regionale 

samenwerking, die in het kader van Sterk Techniekonderwijs tot stand dient te komen, een 

oplossing bieden. Maar ook voor de andere profielen moeten deels verdergaande oplossingen 

gevonden worden.  
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Hoe flexibel is het vmbo onderwijs? 
 

Beroepsgerichte Keuzevakken12 zijn in principe gekoppeld aan een bepaald profiel. Hierbij geldt echter 

dat beroepsgerichte keuzevakken van een profiel niet alleen bedoeld zijn voor leerlingen van dit profiel 

(ter verdieping) maar ook open kunnen staan voor leerlingen van andere profielen (ter verbreding). 

Scholen beslissen zelf welke beroepsgerichte keuzevakken zij aanbieden en hoeveel keuze ze hun 

leerlingen daarin geven.  

 

3 typen profielen. De beroepsgerichte keuzevakken van de 10 profielen kunnen in een drietal groepen 

onderverdeeld worden: 

 

- Exclusief en weinig verbreding: Maritiem & Techniek, Groen, Produceren, Installeren & 

Energie, Mobiliteit & Transport, Bouwen, Wonen & Interieur en Zorg & Welzijn:  

o De door deze profielen aangeboden keuzevakken zijn relatief exclusief voor leerlingen 

van het profiel en worden relatief weinig door leerlingen van andere profielen gevolgd. 

o Een relatief klein deel van de leerlingen van deze profielen kijkt tijdens een keuzevak 

buiten het eigen profiel. 

- Inclusief en weinig verbreding: Economie & Ondernemen, Horeca, Bakkerij & Recreatie en 

Media, Vormgeving & ICT: 

o De door deze profielen aangeboden keuzevakken worden relatief vaak door ‘externe’ 

leerlingen gevolgd ter verbreding van hun opleiding. 

o Een relatief klein deel van de leerlingen kijkt tijdens een keuzevak buiten het eigen 

profiel. 

- Exclusief en veel verbreding: Dienstverlening & Producten: 

o De door deze profielen aangeboden keuzevakken zijn relatief exclusief voor leerlingen 

van deze profielen en worden relatief weinig door leerlingen van andere profielen 

gevolgd. 

o Een groot deel van de leerlingen kijkt tijdens een keuzevak buiten het eigen profiel. 

 

 Keuzevakken in profiel Economie & Ondernemen breed gevolgd. Met uitzondering van leerlingen 

die het profiel Maritiem & Techniek volgen, vinden we in elk profiel leerlingen die een keuzevak 

van het profiel Economie & Ondernemen hebben gevolgd.  

 Technische leerlingen blijven vaak in technische keuzevakken. Leerlingen die een van de vijf 

technische profielen volgen, kiezen bij keuzevakken buiten het eigen profiel (naast een 

keuzevak uit het profiel Economie & Ondernemen) bijna altijd voor een keuzevak in een van de 

andere technische profielen.  

 De leerlingen van het profiel Dienstverlenging & Producten kennen het meest diverse pallet aan 

keuzevakken. Zij volgen in 8 van de 9 andere profielen keuzevakken.  

  

                                                
1. Modules van profielen die aangeboden worden als keuzevakken voor leerlingen van andere profielen worden in de volgende analyses 

niet meegenomen. 
2. Keuzevakken worden afgesloten met een schoolexamen. 
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Hoe succesvol verloopt de schoolcarrière van de leerlingen en de aansluiting met het 

vervolgonderwijs/arbeidsmarkt? 

 
Doorstroom van leerjaar 3 naar leerjaar 4: 

 

 Hoge doorstroom naar leerjaar 4 maar variatie tussen leerwegen en profielen.  Met uitzondering 

van de basisberoepsgerichte leerweg geldt dat minimaal 90% van de 3de leerjaar-leerlingen 

direct doorstromen naar het 4de leerjaar. Bij de basisberoepsgerichte leerweg is dat net iets 

minder dan 90%. Binnen de basisberoepsgerichte leerweg zien we relatief grote verschillen 

tussen de profielen: 9 op de 10 leerlingen van de profielen Bouwen, Wonen & Interieur en Groen 

zit in het eerstvolgende leerjaar in leerjaar 4. Hiertegenover staat dat dit aandeel ‘slechts’ zo’n 

81-83% is bij de profielen Maritiem & Techniek, Mobiliteit & Transport en Economie & 

Ondernemen. 

 

 Leerlingen blijven vaak trouw aan profiel. Het gros van de leerlingen blijft bij de overstap van 

leerjaar 3 naar leerjaar 4 trouw aan de leerweg en het profiel. Onder de leerlingen van de 

basisberoepsgerichte en de kaderberoepsgerichte leerweg is dat in de regel een aandeel van 

duidelijk boven de 80%. Daarbij doen zich ook geen grote verschillen tussen de profielen voor.  

 
Diplomarendement  

 
 Hoog rendement maar variatie tussen leerwegen. Op het niveau van de leerweg varieert het 

diplomarendement (geslaagde leerlingen als aandeel van alle leerlingen die aan het 

eindexamen hebben deelgenomen) in het schooljaar 2017-2018 tussen de 90% (gemengde 

leerweg) en 98% (basisberoepsgerichte leerweg). Daarbij zijn geen echte verschillen tussen de 

tien profielen zichtbaar. 

 

Doorstroom naar mbo  

 
 Doorstroom vmbo naar mbo: vaak verwant. Van de technische profielen Bouwen, Wonen & 

Interieur (71%), Produceren, Installeren & Energie (75%), Mobiliteit & Transport (80%) en 

Maritiem & Techniek (84%) stroomde een duidelijke meerderheid door naar de sector Techniek 

in het mbo. Maar ook vanuit andere profielen wordt voor een groot deel ‘rechtdoor’ gestoken; 

zo gaat vanuit Zorg & Welzijn 67% naar Zorg & Welzijn op het mbo en vanuit Economie & 

Ondernemen gaat 63% naar Economie.  

 

Arbeidsmarktperspectieven 

 
 Grote verschillende tussen opleidingsniveaus en -richtingen. Vooral technische mbo-opleidingen 

en de gezondheidszorgopleidingen op mbo-niveau 4 kennen goede 

arbeidsmarktperspectieven. 

 

 

.  
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Hoe tevreden zijn de gediplomeerden van het vmbo met hun gevolgde opleiding? 

 
In het kader van de landelijke VO-Monitor, uitgevoerd door het CBS in samenwerking met het 

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) wordt jaarlijks aan oud-leerlingen gevraagd 

om hun vmbo-opleiding te evalueren. De oud-leerlingen in de VO-Monitor zijn bevraagd in 2017 en 

2018, wat betekent dat zij op zijn laatst hun diploma behaald hebben in het schooljaar 2016/2017 

(meting 2018) en daarom voor het overgrote deel geen onderwijs in profielen gevolgd hebben, op 

leerlingen van enkele pilotscholen na. Hierbij dient nadrukkelijk gesteld te worden dat op basis van de 

gepresenteerde gegevens geen conclusies getrokken kunnen worden die betrekking hebben op de 

vernieuwingen binnen het vmbo. Het doel van de cijfers is om door de jaren heen een beeld te schetsen 

over hoe de huidige metingen zich verhouden tot de toekomstige metingen wat betreft de tevredenheid 

van oud-leerlingen. Uit de resultaten blijkt het volgende: 

 

 Actualiteit, Aantrekkelijkheid en Keuzemogelijkheden: Van de bevraagde oud-leerlingen vindt 

52% dat de opleiding aantrekkelijk was om te volgen, en 46% is het ermee eens dat de opleiding 

inspeelt op de actualiteit (voor de basisberoepsgerichte leerweg is dit slechts 36%). Tussen een 

kwart en een derde vindt dat de opleidingen te weinig keuzemogelijkheden bieden. 

 

 LOB-activiteiten. Wat betreft LOB-activiteiten geeft een groot deel van de oud-leerlingen aan 

dat ze de mogelijkheid tot stage lopen aangeboden heeft gekregen (68%). Het aantal oud-

leerlingen dat de mogelijkheid had voor LOB-lessen (30%) en bedrijfsbezoeken (25%) ligt relatief 

lager. Slechts 13 tot 16% van de bevraagden is ontevreden of zeer ontevreden over LOB-

activiteiten. 

 
 Voorbereiding en aansluiting met vervolgopleiding. De oordelen over de opleiding als basis om 

een vervolgopleiding te kiezen zijn over het algemeen goed voor alle leerwegen: tussen de 57% 

en 63% oordeelt als (zeer) goed, en tussen de 26% en 32% als neutraal. Tussen de 35% en 40% 

geeft aan dat de gevolgde opleiding goed aansluit op hun vervolgopleiding, terwijl 40% deze 

aansluiting “redelijk” vindt. De rest vindt de aansluiting matig of slecht. 
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1 Inleiding 

De beroepsgerichte programma’s in de bovenbouw van het voortgezet middelbaar beroepsonderwijs 

(vmbo) zijn met ingang van schooljaar 2016/2017 vernieuwd. Het gaat om een grootschalige 

vernieuwing waarbij het aantal programma’s is teruggebracht naar tien profielen, loopbaanoriëntatie 

en -begeleiding (LOB) is verankerd in de onderwijsprogramma’s en er naast een gemeenschappelijk deel 

en het profielvak expliciet ruimte is voor beroepsgerichte keuzevakken. Het doel van deze 

vernieuwingen is om te komen tot een aantrekkelijk en toekomstbestendig onderwijsaanbod dat 

aansluit bij de huidige (beroeps)werkelijkheid en bij de vervolgopleidingen in het mbo. 

 

Om te onderzoeken hoe de vernieuwing verloopt en welke resultaten bereikt worden, loopt er van 2016 

tot en met 2022 een monitor- en evaluatieonderzoek. Deze rapportage is onderdeel van deze 

monitoring en evaluatie. Het doel ervan is uiteindelijk een aantal hypothesen te testen, welke nader zijn 

onderbouwd in het rapport ‘Achtergrondschets Vernieuwing VMBO’. De voorliggende rapportage biedt 

daarbij inzicht in de stand van zaken wat deze vernieuwing betreft. Het is daarbij niet de doelstelling de 

navolgend gepresenteerde hypothesen in dit rapport uitgebreid te testen. In de rapportages in de 

volgende jaren zullen we echter continu op deze hypothesen terugkomen en monitoren in hoeverre 

deze een onderbouwing van de oorspronkelijke hypothesen laat zien. 

 

1. Door de vernieuwing van de beroepsgerichte examenprogramma’s wordt het onderwijs dusdanig 

geactualiseerd dat het inhoudelijk beter aansluit op het mbo-vervolgonderwijs en de behoefte op 

de (regionale) arbeidsmarkt. 

2. Door de vervanging van 35 beroepsgerichte programma’s door tien nieuwe profielen ontstaat er 

meer leerlingenmassa per profiel, waardoor het onderwijs beter organiseerbaar wordt en 

daarmee betaalbaar blijft. 

3. Omdat scholen zelf hun aanbod aan beroepsgerichte keuzevakken bepalen en de mogelijkheid 

krijgen om nieuwe beroepsgerichte keuzevakken te ontwikkelen en aan te bieden, kan het 

(aanbod van) onderwijs flexibeler worden ingericht en zijn scholen in staat om vakken aan te 

passen aan regionale vragen van vervolgonderwijs en arbeidsmarkt. 

4. Door de invoering van keuzevakken ontstaan meer mogelijkheden voor leerlingen om een meer 

individuele leerloopbaan in te richten, zowel in de breedte als in de diepte. Hierdoor ontstaat 

meer maatwerk en worden leerlingen beter voorbereid op vervolgonderwijs en arbeidsmarkt. 

5. De prominentere plek van LOB binnen het onderwijs zorgt dat leerlingen meer keuzebegeleiding 

ontvangen, een bredere oriëntatie op het vervolgonderwijs krijgen en meer inzicht in hun 

loopbaancompetenties. Daardoor krijgen ze een goed beeld van hun individuele mogelijkheden en 

komen ze tot een beter passende opleidingskeuze. 

6. Als gevolg van de prominente plek van LOB binnen het onderwijs en meer mogelijkheden tot 

maatwerk, raken leerlingen enthousiaster en meer gemotiveerd, wat een positieve invloed heeft 

op hun studieresultaten. 

7. Doordat scholen zich via de keuze van profielen en beroepsgerichte keuzevakken sterker kunnen 

profileren, ontstaat er voor leerlingen en ouders een overzichtelijker school- en opleidingsaanbod.  

y.zegarra
Onderstreping
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8. Doordat vmbo-scholen afspraken met elkaar maken over wie welke profielen aanbiedt, komt er een 

regionaal dekkend onderwijsaanbod tot stand, dat als gevolg van afstemming met het mbo-

onderwijs en de arbeidsmarkt aansluit bij de regionale behoefte. 

 

 

Het voorliggende rapport geeft inzicht in de stand van zaken van de vernieuwing voor het schooljaar 

2018-2019 en, waar van belang, laat zien welke veranderingen plaats hebben gevonden en welke 

effecten de vernieuwing tot nu toe heeft gehad. De focus ligt daarbij op een aantal centrale vragen: 

 

- Hoe dekkend is het vmbo onderwijs? 

- Hoe doelmatig is het vmbo onderwijs? 

- Hoe flexibel is het vmbo onderwijs? 

- Hoe succesvol verloopt de schoolcarrière van de leerlingen en de aansluiting met het 

vervolgonderwijs? 

- Hoe tevreden zijn de gediplomeerden van het vmbo met hun gevolgde opleiding? 

 

De kern van het rapport zijn gegevens afkomstig van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Daarnaast 

worden in dit rapport ook cijfers afkomstig van de VO-Monitor (enquête onder gediplomeerden van het 

vmbo) en de VSV-Monitor (enquête onder voortijdige schoolverlaters) gepresenteerd.  

 

Box: Monitor Vernieuwing VMBO en Sterk Techniekonderwijs 

 
De vraag naar goed geschoold technisch personeel groeit in Nederland. De arbeidsmarktperspectieven 
voor gediplomeerden van technische opleidingen zijn in de regel zowel op korte als op lange termijn goed. 
Een stijgende vraag naar technisch geschoold personeel dient idealiter natuurlijk samen te gaan met een 
stijgend aanbod van technisch geschoolde leerlingen. Een goede toeleiding van vmbo-leerlingen richting 
technische mbo-clusters met goede arbeidsmarktperspectieven is dan ook cruciaal. In de periode 2018-
2023 wordt er daarom gemiddeld 100 miljoen per jaar extra geïnvesteerd in techniekonderwijs op het 
vmbo. In 2018 en 2019 was er geld beschikbaar voor vmbo-scholen waarmee ze kunnen investeren in 
bijvoorbeeld machines, materialen en mensen. Van 2020-2023 worden de middelen ingezet voor de 
uitvoering van regionale plannen van vmbo-scholen, mbo-instellingen, het bedrijfsleven en regionale 
overheid. De doelstelling is werken aan een duurzaam, dekkend en kwalitatief sterk technisch onderwijs. 
 

De extra-investeringen in faciliteiten en de regionale samenwerking volgen op de grootschalige 
vernieuwing van het vmbo waarbij het aantal programma’s is teruggebracht naar tien profielen, 
loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) is verankerd in de onderwijsprogramma’s en er naast een 
gemeenschappelijk deel en het profielvak expliciet ruimte is voor beroepsgerichte keuzevakken. Het doel 
van deze vernieuwingen is om te komen tot een aantrekkelijk en toekomstbestendig onderwijsaanbod dat 
aansluit bij de huidige (beroeps)werkelijkheid en bij de vervolgopleidingen in het mbo. 
 
De transitie naar Sterk Techniekonderwijs wordt aanvullend aan de Vernieuwing VMBO tot en met 2024 
gemonitord en geëvalueerd. De resultaten van het monitoring van Sterk Techniekonderwijs worden in een 
aparte rapportage gepresenteerd: Sterk Techniekonderwijs VMBO Monitor 2020. De lezer wordt dan ook 
voor een meer specifieke discussie van de technische profielen naar deze aanvullende rapportage 
verwezen.  
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Het rapport is ingedeeld in zeven hoofdstukken.  

 

Hoofdstuk 2 presenteert een aantal kernindicatoren voor het vmbo. We bespreken de (toekomstige) 

ontwikkeling van het aantal leerlingen in de vier leerwegen, presenteren de huidige situatie wat het 

aantal leerlingen in de 10 profielen betreft en bieden inzicht in verschillen in de profielkeuze tussen 

zowel jongens en meisjes als tussen jongeren met en zonder migratieachtergrond.  

 

Hoofdstuk 3 stelt de vraag in hoeverre de huidige situatie een dekkend aanbod aan profielen en 

leerwegen in Nederland biedt. Hiervoor kijken we naar het aanbod aan profielen door vestigingen, maar 

we stellen ook de vraag in welke mate overlap plaatsvindt door vestigingen die binnen een straal van 

10 kilometer hetzelfde profiel aanbieden.  

 

Een landelijk en regionaal dekkend aanbod van profielen kan op gespannen voet staan met een 

doelmatig aanbod waarbij het vmbo betaalbaar blijft in een context van een krimpend aantal jongeren 

dat het vmbo instroomt. In Hoofdstuk 4 staan daarom vragen centraal zoals ‘hoeveel leerlingen zitten 

gemiddeld in een bepaald profiel op een vmbo-vestiging?’ en ‘verschillen regio’s in Nederland wat het 

gemiddeld aantal leerlingen betreft?’.  

 

De vernieuwing heeft als doelstelling ook om jongeren flexibiliteit te bieden in hun opleiding door het 

aanbieden van keuzevakken. Hoofdstuk 5 bespreekt het aanbod aan beroepsgerichte keuzevakken en 

stelt de vraag in welke mate leerlingen ook beroepsgerichte keuzevakken volgen die buiten hun profiel 

aangeboden worden en daarmee hun individueel opleidingstraject verbreden.  

 

In de eerste vier hoofdstukken staan leerlingen van een bepaald leerjaar centraal. In Hoofdstuk 6 

analyseren we de vervolgstappen. In eerste instantie bespreken we de overgang van het derde naar het 

vierde leerjaar. Welk aandeel van de leerlingen stroomt door naar het vierde leerjaar en blijven ze in dit 

geval trouw aan hun eerder gemaakte profielkeuze? Welk aandeel blijft in het derde leerjaar zitten en 

wat is het aandeel dat na het derde leerjaar het vmbo verlaat? In het tweede gedeelte van Hoofdstuk 6 

leggen we de focus op de leerlingen in het vierde leerjaar. Wat is het diplomarendement van de 

profielen? Wat zijn de vervolgstappen van de leerlingen, hoe verloopt de aansluiting naar het mbo en 

welke arbeidsmarktperspectieven bieden de mbo-opleidingen? 

 

Tot slot van het rapport presenteren we in Hoofdstuk 7 een aantal cijfers gebaseerd op de VO-monitor, 

het landelijke onderzoek onder de gediplomeerden van het vmbo. We stellen vragen zoals, ‘hoe 

aantrekkelijk is het vmbo?’, ‘hoe uitdagend was de vmbo-opleiding?’ of ‘hoe goed heeft het vmbo 

voorbereid op het vervolgonderwijs?’.  

1.1 Leeswijzer: Data 

In de voorliggende rapportage staan leerlingen van het vmbo centraal. Alle gepresenteerde cijfers 

hebben daarbij (met uitzondering van Hoofdstuk 7) betrekking op data afkomstig van de Dienst 
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Uitvoering Onderwijs (DUO). Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen leerlingen in het derde 

leerjaar en leerlingen in het vierde leerjaar. 

 

Leerling 3de leerjaar 

 

In Hoofdstuk 2 tot en met Hoofdstuk 4 staan de vmbo-leerlingen van het derde leerjaar centraal. Onder 

een leerling van het derde leerjaar wordt een leerling verstaan die in een bepaald schooljaar in het 

derde leerjaar van het vmbo ingeschreven staat (peildatum 1 oktober van het desbetreffende jaar), 

onafhankelijk van zijn of haar status van inschrijving op 1 oktober van het voorafgaande jaar. Dat wil 

zeggen, leerlingen die in het derde leerjaar zittenblijven worden in twee op elkaar volgende jaren tot de 

groep derdejaars leerlingen van het vmbo gerekend.  

 

Leerling 4de leerjaar 

 

In Hoofdstuk 5 en Hoofdstuk 6 worden deels cijfers gepresenteerd van vmbo-leerlingen van het vierde 

leerjaar. Onder een leerling van het vierde leerjaar wordt een leerling verstaan die in een bepaald 

schooljaar in het vierde leerjaar van het vmbo ingeschreven staat (peildatum 1 oktober van het 

desbetreffende jaar), onafhankelijk van zijn of haar status van inschrijving op 1 oktober van het 

voorafgaande jaar. Dat wil zeggen, leerlingen die in het vierde leerjaar zittenblijven worden in twee op 

elkaar opvolgende jaren tot de groep vierdejaars leerlingen van het vmbo gerekend.  

 

We danken de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) voor het beschikbaar stellen van de data.  

 

VO-Monitor 

 

In Hoofdstuk 7 presenteren we cijfers op basis van de VO-Monitor, het landelijke onderzoek onder de 

gediplomeerden van het vmbo dat door het CBS in samenwerking met het Researchcentrum voor 

Onderwijs en Arbeidsmarkt jaarlijks wordt uitgevoerd. De gepresenteerde cijfers hebben betrekking op 

de metingen 2017 en 2018. In deze metingen zijn de gediplomeerden van het schooljaar 2015-2016 

(meting 2017) en 2016-2017 (meting 2018) bevraagd. In tegenstelling tot de cijfers in de eerdere 

hoofdstukken hebben de cijfers in Hoofdstuk 7 daarmee nog betrekking op jongeren die het vmbo 

hoofdzakelijk in afdelingsvakken en nog niet in een profielenstructuur hebben doorlopen.  
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2 Vmbo in vogelvlucht 

2.1 Ontwikkelingen op niveau van leerweg 

Het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) kent een viertal leerwegen. Hiervan zijn drie 

leerwegen beroepsgericht: de basisberoepsgerichte leerweg, de kaderberoepsgerichte leerweg en de 

gemengde leerweg. De vierde leerweg is de theoretische leerweg. In totaal waren in het schooljaar 

2018-2019 103.969 leerlingen in het derde leerjaar van het vmbo ingeschreven. Figuur 2.1 laat zien dat 

het aantal leerlingen in het derde leerjaar na een lichte stijging in 2015 trendmatig in de daaropvolgende 

drie jaren daalt. De totale daling in het aantal leerlingen in het derde leerjaar tussen de schooljaren 

2015-2016 en 2018-2019 komt daarbij neer op zo’n 7%. Kijken we naar de onderliggende cijfers per 

leerweg, dan zien we dat in alle vier de leerwegen het aantal leerlingen in het schooljaar 2018-2019 

lager ligt dan in het schooljaar 2015-2016. De daling uitgedrukt in percentages verschilt echter 

aanzienlijk en ook het moment waarop de daling inzet verschilt tussen de leerwegen.  

 

Het aantal leerlingen in de basisberoepsgerichte leerweg daalt sinds het schooljaar 2016-2017 jaarlijks 

met minimaal 4% en het aantal leerlingen in het derde leerjaar ligt in het schooljaar 2018-2019 17% 

lager dan in het schooljaar 2015-2016. De kaderberoepsgerichte leerweg kent pas sinds het schooljaar 

2018-2019 een duidelijke daling (3%) en het aantal leerlingen in deze leerweg ligt in het schooljaar 2018-

2019 dan ook ‘slechts’ 4% lager dan in het schooljaar 2015-2016. De derde beroepsgerichte leerweg, 

de gemengde leerweg, kent in 2016-2017 en 2017-2018 een daling van zo’n 2%, die in 2018-2019 in 

een stroomversnelling lijkt te komen met een daling tegenover 2017-2018 van 5%. Tot slot zien we dat 

het aantal leerlingen in de theoretische leerweg een slingerbeweging kent. Na een stijging van 3% in 

2015-2016 volgt een daling van 4% in 2016-2017, gevolgd door een stijging van 1% in 2017-2018 en 

wederom een daling van 1% in 2018-2019. Maar ook bij de theoretische leerweg is het aantal leerlingen 

in 2018-2019 zo’n 4% lager dan in 2015-2016.  

 

Samenvattend kan vastgesteld worden dat het vmbo in de afgelopen jaren geconfronteerd wordt met 

een daling in het aantal leerlingen. De minder sterke daling bij de kaderberoepsgerichte leerweg en de 

theoretische leerweg is daarbij naar verwachting het gevolg van een opwaartse druk om kinderen 

mogelijk in de hogere leerwegen van het vmbo te plaatsen. Deze opwaartse druk compenseert 

gedeeltelijk de demografisch veroorzaakte daling in het aantal leerlingen.  

 

Omdat de nadruk in deze rapportage op de beroepsgerichte leerwegen in het vmbo ligt, is het tot slot 

interessant om vast te stellen dat het aandeel leerlingen dat een beroepsgerichte leerweg volgt 

(kaderberoepsgericht, basisberoepsgericht of gemengde leerweg) in de periode 2014-2018 relatief 

stabiel is gebleven, ondanks de sterke daling in de basisberoepsgerichte leerweg. Volgde in 2014 64% 

van de leerlingen in het derde leerjaar een beroepsgerichte leerweg, in 2018 is dat slechts marginaal 

minder, namelijk 62%. 
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Figuur 2.1 Aantal leerlingen in het derde leerjaar: per leerweg 

 

 
 

Bron: DUO (eigen bewerking ROA).  

De volgende vijf figuren (Figuur 2.2a t/m Figuur 2.2e) maken duidelijk dat de daling in het aantal 

derdejaars leerlingen in het vmbo niet evenredig over Nederland verdeeld is. Hierbij presenteren we de 

verandering in het aantal leerlingen in een arbeidsmarktregio als aandeel van het totale aantal 

leerlingen in deze arbeidsmarktregio in het leerjaar 2017-2018. De veranderingen in de onderliggende 

vier leerwegen tellen daarmee op tot de totale verandering in een bepaalde arbeidsmarktregio.  

Wat het totale aantal leerlingen betreft, varieert de verandering tussen een krimp van -10% (Rijk van 

Nijmegen) tot een stijging van 3.6% (Helmond-de Peel). Overall zien we in 21 van de 35 

arbeidsmarktregio’s een daling van minimaal 2%. Kijken we nader naar de drie beroepsgerichte 

leerwegen, dan zien we dat ook binnen een leerweg de verschillen aanzienlijk zijn. In 30 van de 35 

arbeidsmarktregio’s zien we een daling in de basisberoepsgerichte leerweg. In Groningen, Drenthe, Rijk 

van Nijmegen en Gorinchem is deze het sterkst. Hiertegenover staat een relatief sterke stijging van het 

aantal leerlingen in de basisberoepsgerichte leerweg in Midden-Holland. Wat het aantal leerlingen in de 

kaderberoepsgerichte leerweg betreft, zien we een daling in 22 van de 35 arbeidsmarktregio’s. 

Opvallend is dat van de 13 arbeidsmarktregio’s die een stijging in de kaderberoepsgerichte leerweg 

kennen, 11 tegelijkertijd een daling in de basisberoepsgerichte leerweg laten zien. In deze 11 regio’s 

vindt dan ook een verschuiving plaats tussen de basisberoepsgerichte leerweg en de 

kaderberoepsgerichte leerweg. Slechts een tweetal regio’s (Helmond-De Peel en West-Brabant) kennen 

tussen de schooljaren 2017-2018 en 2018-2019 een stijging in beide leerwegen. In Helmond-De Peel 

overcompenseert deze stijging in beide leerwegen, in combinatie met de stijging in de gemengde 

leerweg, de daling in de theoretische leerweg. In West-Brabant is de totale verandering echter negatief 

als gevolg van een daling in de theoretische en de gemengde leerweg.  
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Figuur 2.2a – 2.2 e Verandering tussen 2017-2018 en 2018-2019 in aantal leerlingen als aandeel van het 

totale aantal leerlingen in arbeidsmarktregio 

Figuur 2.2a: alle leerwegen 

 

Bron: DUO (eigen bewerking ROA) 
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Figuur 2.2b basisberoepsgerichte leerweg  

 

Bron: DUO (eigen bewerking ROA) 

Figuur 2.2c kaderberoepsgerichte leerweg  

 

Bron: DUO (eigen bewerking ROA)

Figuur 2.2d gemengde leerweg 

 

Bron: DUO (eigen bewerking ROA) 

Figuur 2.2e theoretische leerweg 

 

Bron: DUO (eigen bewerking ROA) 
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Tot slot zien we in 15 van de 35 arbeidsmarktregio’s een stijging in de gemengde leerweg. In 10 van 

deze 15 regio’s gaat deze stijging gepaard met een daling in het aantal dat in de theoretische leerweg 

ingeschreven staat. Dit zou kunnen duiden op een verandering die veroorzaakt wordt door het 

anticiperen van scholen richting de ‘nieuwe leerweg’3. Dit is duidelijk zichtbaar in Midden Limburg, waar 

1 vestiging verantwoordelijk is voor de sterke verschuiving van het aandeel leerlingen in de theoretische 

leerweg naar leerlingen in de gemengde leerweg door vanaf het schooljaar 2018-2019 leerlingen in het 

derde leerjaar van de ‘mavo’ in te schrijven in de gemengde leerweg. 

 

Dat de bovengenoemde daling in het aantal leerlingen zich in de volgende jaren zal doorzetten, is 

zichtbaar op basis van de referentieramingen die jaarlijks door het ministerie van OCW worden gemaakt. 

Tabel 2.1 laat zien dat het verwachte aantal leerlingen dat in het 3de leerjaar van de 

basisberoepsgerichte leerweg zit verder zal dalen naar 14.000 in het schooljaar 2024-2025. In de 

kaderberoepsgericht leerweg is de verwachte daling zo’n 2.000 leerlingen. In de gemengde leerweg (-

400) en in de theoretische leerweg (-1.200) is de daling minder sterk. In totaal verwacht het ministerie 

van OCW dat het aantal leerlingen in het 3de leerjaar daarmee van zo’n 98.000 in het schooljaar 

2019/2020 naar zo’n 92.000 in het schooljaar 2024-2025 daalt.  

 

Tabel 2.1 3de leerjaar-leerlingen: verwacht aantal  

 

School-jaar vmbo-bl  vmbo-kl  vmbo-gl  vmbo-tl  vmbo  

2019-20 16.400 27.500 15.700 38.700 98.200 

2020-21 14.700 26.200 15.500 38.100 94.500 

2021-22 14.300 25.700 15.200 37.500 92.800 

2022-23 14.200 25.700 15.300 37.700 92.800 

2023-24 14.200 25.700 15.400 37.800 93.100 

2024-25 14.000 25.700 15.300 37.500 92.200 

Bron: Referentieramingen, OCW. Bewerking ROA 

 

De ramingen bieden ook inzicht voor de beroepsgerichte leerwegen wat de verwachte dalingen zijn per 

sector. De verwachte daling tussen de schooljaren 2019-2020 en 2024-2025 is met bijna 10% het hoogst 

voor de sectoren Zorg & Welzijn en Techniek, gevolgd door een verwachte daling van zo’n 9% voor de 

sector Economie. De intersectorale programma’s zullen naar verwachting iets minder (-7%) afnemen in 

het aantal derdejaars leerlingen en de krimp zal het minst voelbaar zijn in de sector Groen (-3%).  

 

 

 

 

 

                                                
3. De komende jaren worden de gemengde en de theoretische leerweg samengevoegd tot een ‘nieuwe leerweg’. In deze nieuwe leerweg 

volgen alle leerlingen naast avo-onderwijs ook praktijkgericht onderwijs. Hoe de nieuwe leerweg er precies uit gaat zien en welke 
invulling het praktijkgerichte deel van de nieuwe leerweg wordt is onderwerp van overleg. Voor meer informatie omtrent de ‘nieuwe 
leerweg’ zie bijvoorbeeld: https://nieuwvmbo.nl/nieuweleerweg/. 

https://nieuwvmbo.nl/nieuweleerweg/
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Figuur 2.3 Verwachte daling 3de leerjaar-leerlingen in beroepsgerichte leerwegen per sector (2019-2020 

t/m 2024-2025) in % 

 

 
Bron: Referentieramingen, OCW, Bewerking ROA. 

2.2 Profielen: Leerlingen per profiel  

Binnen een bepaalde beroepsgerichte leerweg dienen de vmbo-leerlingen die het derde leerjaar 

instromen te kiezen voor een van de 10 profielen. Daarbij moet natuurlijk rekening worden gehouden 

met het feit dat niet alle vmbo-scholen en zeker niet alle vestigingen van het vmbo alle profielen binnen 

een leerweg aanbieden. Met andere woorden, leerlingen die niet al duidelijk met het aanbod aan 

profielen rekening hebben gehouden op het moment dat ze zich op een vmbo-school aanmelden, zullen 

hun keuze moeten maken op basis van het aanbod op deze vestiging of zullen van school/vestiging 

moeten wisselen4. Zeker voor de leerlingen die we in deze paragraaf nader volgen (namelijk de 

leerlingen die in het schooljaar 2018-2019 in het derde leerjaar zitten) dient hiermee rekening 

gehouden te worden. Immers, zij moesten hun keuze voor een school/vestiging maken in het schooljaar 

2015-2016 en zijn met hun vmbo-opleiding in het schooljaar 2016-2017 gestart. In het schooljaar 2015-

2016 had nog minder dan 10% van de vestigingen in het vmbo hun afdelingsvakken omgezet in 

profielen. Hoewel in het schooljaar 2016-2017 dit aandeel rond de 80% lag, kan dit in theorie nog 

invloed op de keuze voor een vestiging gehad hebben.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
4. Hier dient wel opgemerkt te worden dat leerlingen vaak een vmbo-school of een vmbo-vestiging niet per se kiezen op basis van de 

aangeboden profielen maar dat ze daarbij verschillende andere aspecten meewegen.  
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Figuur 2.4 Aandeel leerlingen binnen profiel per leerweg: Schooljaar 2018-2019 

 

 
Bron: DUO (eigen bewerking ROA).  

 

Figuur 2.4 laat voor het schooljaar 2018-2019 de procentuele verdeling van leerlingen in het 3de leerjaar 

over de profielen (en de vakmanschaps-/beroepsroute) per leerweg zien. Binnen de 

basisberoepsgerichte en de kaderberoepsgerichte leerweg volgt bijna een op de vier leerlingen het 

profiel Zorg & Welzijn. Daarnaast volgt (ruim) een op de vijf leerlingen het profiel Dienstverlening & 

Producten. Deze twee profielen worden daarmee samen door bijna de helft van de leerlingen in deze 

twee leerwegen gekozen. Met tussen de 10 en 15% van de leerlingen, zijn er een drietal profielen 

(Economie & Ondernemen, Groen, Produceren, Installeren & Energie) die in elke leerweg minimaal zo’n 

2.000 leerlingen kennen. Zowel in de basisberoepsgerichte als de kaderberoepsgerichte leerweg vinden 

we in het schooljaar 2018-2019 daarmee vier op de vijf leerlingen in de helft van de profielen. De 

resterende 5 profielen omvatten ‘slechts’ 20% van de totale derdejaars populatie.  

 

Binnen de gemengde leerweg is de verdeling nog schever. Bijna 60% volgt het profiel Dienstverlening & 

Producten. Het profiel Groen volgt met duidelijk afstand op de tweede plek (14%) en het profiel Zorg & 

Welzijn wordt door zo’n 10% van de leerlingen gekozen.  

 

In de verdeling van de leerlingen over de profielen heeft zich daarbij in vergelijking tot het schooljaar 

2017-2018 geen grote veranderingen voorgedaan. Tabel 2.2 laat naast het aantal derdejaars leerlingen 

in het schooljaar 2018-2019 ook de toe- of afname in het aantal leerlingen als aandeel van het totale 

aantal leerlingen binnen een leerweg in het schooljaar 2017-2018 zien. Binnen een leerweg tellen de 

veranderingen per profiel daarmee op tot de totale verandering in het aantal leerlingen in het derde 

leerjaar.  
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Tabel 2.2 Aantal leerlingen per profiel en veranderingen tussen schooljaar 2017-2018 en 2018-2019 

 

 vmbo-bl  ∆% vmbo-kl  ∆% vmbo-gl ∆% 

BWI 1312 0,3 1724 0,1 395 0,4 

D&P 3825 -0,1 6683 0,0 9094 1,8 

E&O 2047 -1,3 4250 -0,9 1324 0,6 

Groen 2603 0,5 3415 0,9 2220 0,9 

HBR 958 -0,1 1413 -0,3 235 0,1 

MaT 113 0,1 92 -0,1 72 -0,2 

MVI 376 -0,2 909 -0,3 348 0,4 

M&T 676 -0,6 888 0,2 148 0,3 

PIE 1946 -0,1 2836 0,2 668 0,4 

Z&W 4486 -0,5 6982 -0,4 1536 0,0 

Afdelingsvakken 0 -3,8 0 -2,1 0 -8,4 

Vakmanschaps-/ 

beroepsroute 408 -0,5 204 -0,1 115 -0,9 

Totaal 18750 -6,1 29396 -2,7 16155 -4,6 

Bron: DUO (eigen bewerking ROA).  

 

Zoals eerder vermeld daalde het totale aantal leerlingen in de beroepsgerichte leerweg met zo’n 6% 

tussen de twee schooljaren. Deze daling wordt echter voor zo’n 70% opgevangen door het wegvallen 

van de laatste groep leerlingen die in het schooljaar 2017-2018 nog in afdelingsvakken ingeschreven 

stond en een daling in het aantal leerlingen in de vakmanschaps-/beroepsroute. Hiermee verandert het 

aantal leerlingen binnen een profiel dan ook slechts marginaal tussen de twee schooljaren. Bij 5 van de 

10 profielen is de verandering kleiner dan +/- 0.25% wat neerkomt op een verandering van minder dan 

50 leerlingen over heel Nederland. Bij nog eens 4 profielen ligt de veranderingen tussen de +/- 0.3% en 

+/- 0.6% wat neerkomt op een verandering tussen de 50 en 110 leerlingen over heel Nederland. Het 

enige profiel met een verandering van boven de +/- 1% is Economie & Ondernemen. Dit profiel kent een 

daling van 1.3%, wat neerkomt op een afname 244 leerlingen.  

 

Vergelijkbaar met de resultaten voor de basisberoepsgerichte leerweg zien we dat ook binnen de 

kaderberoepsgerichte leerweg geen grote veranderingen hebben plaatsgevonden. Ook hier is de 

relatief grootste daler het profiel Economie & Ondernemen en de relatief grootste stijger het profiel 

Groen. Verder is het interessant om te zien dat bij 7 van de 10 profielen de relatieve verandering binnen 

de kaderberoepsgerichte leerweg in dezelfde richting duidt als binnen de basisberoepsgerichte leerweg. 

De drie uitzonderingen zijn Maritiem & Techniek, Mobiliteit & Transport en Produceren, Installeren & 

Energie. Maritiem & Techniek kent binnen de basisberoepsgerichte leerweg een stijging en binnen de 

kaderberoepsgerichte leerweg een daling5. Daarnaast zien we dat de profielen Mobiliteit & Transport 

                                                
5. Gezien het kleine aantal leerlingen dat dit profiel kiest, is de stijging/daling van 0.1% op basis van het totaal aantal leerlingen binnen een 

leerweg niet te onderschatten. Binnen de basisberoepsgerichte leerweg gaat het om een stijging van 25 leerlingen tussen de twee 
leerjaren. Echter, deze stijging compenseert nog niet volledig voor de daling in het aantal leerlingen dat tussen 2016/2017 en 2017/2018 
(-31 leerlingen) heeft plaatsgevonden. Bij de kaderberoepsgerichte leerweg gaat het om een daling van 27 leerlingen (op een totaal van 
119 leerlingen in het schooljaar 2017/2018).  
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en Produceren, Installeren & Energie binnen de basisberoepsgerichte leerweg aan aandeel verliezen 

terwijl zij binnen de kaderberoepsgerichte leerweg aan aandeel winnen.  

 

Het beeld binnen de gemengde leerweg is iets anders. De totale daling in het aantal leerlingen binnen 

deze leerweg (-4.6%) wordt in principe overgecompenseerd door zowel het wegvallen van de 

afdelingsvakken als de verdere daling in leerlingen in de vakmanschaps-/beroepsroute. Daardoor zien 

we (met uitzondering van het profiel Maritiem & Techniek) bij alle profielen een relatieve toename. 

Bovengemiddeld is deze bij het profiel Dienstverlening & Producten (+1.8%). Zoals eerder besproken 

kan deze stijging van bijna 300 leerlingen door zo’n 50% verklaard worden door één vestiging in Midden 

Limburg die met ingang van het schooljaar 2018-2019 ‘mavo’ leerlingen in het derde leerjaar niet meer 

in de theoretische leerweg inschrijft, maar in de gemengde leerweg en dan binnen het profiel 

Dienstverlening & Producten.  

 

Tot slot van dit hoofdstuk presenteren we nog een tweetal interessante contextvariabelen. Ten eerste 

het aandeel meisjes binnen een bepaald profiel (Figuur 2.5) en ten tweede het aandeel leerlingen met 

een niet-westerse migratieachtergrond (Figuur 2.6). Ter vergelijking zijn in de figuren ook de 

percentages binnen de theoretische leerweg opgenomen.  

 

Figuur 2.5 Aandeel meisjes in derde leerjaar per profiel: schooljaar 2018-2019 (%)

 
Bron: DUO (eigen bewerking ROA).  

 

Aan de hand van Figuur 2.5 kan een aantal duidelijke conclusies worden getrokken wat de leerweg en 

profielkeuze van jongens en meisjes betreft: 
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- Het aandeel meisjes is binnen de drie beroepsgerichte leerwegen het laagst in de 

basisberoepsgerichte leerweg (40%) en het hoogst in de gemengde leerweg (51%). De 

kaderberoepsgerichte leerweg ligt hier precies middenin met 46%.  

- Duidelijk beneden gemiddeld ligt het aandeel in de vijf technische profielen, terwijl meisjes het 

profiel Zorg & Welzijn in alle drie beroepsgerichte leerwegen domineren.  

- Binnen de theoretische leerweg (48% meisjes) zien we eveneens dat techniek minder vaak door 

meisjes gekozen wordt en dat in de sector Zorg & Welzijn het aandeel meisjes duidelijk 

bovengemiddeld is. Echter, met 35% meisjes scoort de sector techniek in de theoretische 

leerweg relatief goed.  

 

Figuur 2.6 Aandeel leerling met niet-westerse migratieachtergrond binnen profiel (%)

 
Bron: DUO (eigen bewerking ROA).  

 

Wat het aandeel jongeren met een niet-westerse migratieachtergrond betreft zijn wederom een aantal 

duidelijke conclusies mogelijk: 

 

- Het aandeel jongeren met een niet-westerse migratieachtergrond is binnen de drie 

beroepsgerichte leerwegen het hoogst in de basisberoepsgerichte leerweg (30%) en het laagst 

in de gemengde leerweg (10%). De kaderberoepsgerichte leerweg ligt hier precies middenin 

met 21%.  

- Duidelijk beneden gemiddeld ligt het aandeel in drie technische profielen (Bouwen, Wonen & 

Interieur, Mobiliteit & Transport en Produceren, Installeren & Energie) en in het profiel Groen. 

Hiertegenover staat dat in de twee profielen Dienstverlening & Producten en Economie & 

Ondernemen het aandeel jongeren met een niet-westerse migratieachtergrond in de regel 

bovengemiddeld ligt.  

- In de theoretische leerweg zien we een bovengemiddeld aandeel in de sector economie, terwijl 

de andere drie sectoren niet van elkaar verschillen.  
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2.3 Conclusie 

Het aantal leerlingen in het vmbo zal de komende jaren verder gaan dalen. De daling is daarbij het 

sterkst in de basisberoepsgerichte leerweg. Hierbij zijn zowel regionale verschillen zichtbaar alsmede 

verschillen tussen de sectoren in het vmbo. De verwachte daling is het hoogst in de sectoren Zorg & 

Welzijn en Techniek, gevolgd door een verwachte daling van zo’n 9% voor de sector Economie. De krimp 

in het aantal derdejaars leerlingen zal het minst voelbaar zijn in de sector Groen (-3%). Vestigingen 

binnen het vmbo zullen in de toekomst dan ook een zwaardere druk gaan voelen om het onderwijs nog 

organiseerbaar en betaalbaar te houden.  

 

Binnen de beroepsgerichte leerwegen zien we een deels sterke scheve verdeling tussen de 10 profielen. 

De meeste vmbo-leerlingen volgen onderwijs binnen de profielen Zorg % Welzijn en Dienstverlening % 

Producten. Deze twee profielen worden samen door bijna de helft van de leerlingen in de basis- en 

kaderberoepsgerichte leerwegen gekozen. Binnen de gemengde leerweg is de verdeling nog schever. 

Bijna 60% volgt het profiel Dienstverlening & Producten. Aan de andere kant zien we dat de 5 technische 

profielen door slechts 2 van de 10 leerlingen gekozen worden. Of hier verandering in komt door Sterk 

Techniekonderwijs zal de volgende jaren nauwkeurig gemonitord worden.  
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3 Hoe dekkend is het aanbod? 

3.1 Aantal scholen en vestigingen: Op niveau van leerweg 

 

Nederland kent in het schooljaar 2018-2019 457 vmbo-scholen met in totaal 939 vestigingen. Nadat het 

aantal scholen tussen de schooljaren 2014–2015 en 2017-2018 stabiel is gebleven, zien we een lichte 

daling van het aantal scholen met ingang van het schooljaar 2018/2019 (-6 scholen) en een vergelijkbare 

daling van het totaal aantal vestigingen. Tabel 3.1 laat het aantal vestigingen ook per leerweg zien. 

Leerlingen in de basisberoepsgerichte leerweg kunnen theoretisch uit 479 vestigingen kiezen (een 

afname van 10 tegen opzichte van het schooljaar 2017/2018). Leerlingen in de kaderberoepsgerichte 

leerweg hebben keuze uit 496 vestigingen (-8). Leerlingen in de gemengde leerweg hebben de minste 

keuze (322 vestigingen, -2).  

 

 

Tabel 3.1: Aantal scholen en vestigingen met een bepaalde leerweg, 2017-2018 en 2018-2019 

 

   Aantal vestigingen 

Jaar Scholen Vestigingen vmbo-bl  vmbo-kl vmbo-gl vmbo-tl 

2017-2018 463 946 489  504 324 608 

2018-2019 457 939 479  496 322 602 

Bron: DUO (eigen bewerking ROA).  

 

 

Uit Tabel 3.2 wordt direct duidelijk dat de meeste vestigingen meer dan 1 leerweg aanbieden. Van de 

mogelijke 14 combinaties worden in het schooljaar 2018-2019 11 combinaties gehanteerd6. 84% van 

de vestigingen hanteert een van de volgende vier combinaties: 

 

- Alleen theoretische leerweg (40%, 371 vestigingen), 

- Combinatie van basisberoepsgerichte leerweg, kaderberoepsgerichte leerweg en 

gemengde leerweg (20%, 186 vestigingen), 

- Combinatie van basisberoepsgerichte leerweg, kaderberoepsgerichte leerweg en 

theoretische leerweg (13%, 126 vestigingen), 

- Combinatie van basisberoepsgerichte leerweg en kaderberoepsgerichte leerweg (11%, 105 

vestigingen).  

 

Tabel 3.2 laat zien dat op deze 84% van de vestigingen 81% van de derdejaars leerlingen ingeschreven 

staan. Een totaalaanbod (alle vier leerwegen) wordt op 59 vestigingen (6.3% van alle vestigingen) 

aangeboden. Op dit type vestiging volgt 11% van de vmbo-leerlingen hun opleiding.  

 

                                                
6. In het schooljaar 2017-2018 waren dit nog 12 combinaties. De vestiging die de combinatie bl-gl-tl aanbood is echter opgeheven of biedt 

nu een andere combinatie aan.  



26 

 

 

Tot slot presenteert Tabel 3.2 de veranderingen tussen het schooljaar 2017-2018 en 2018-2019. Hierbij 

zijn een aantal interessante punten zichtbaar: 

 

- Het aantal vestigingen dat naast beroepsgerichte opleidingen (bl, kl of gl) ook de 

theoretische leerweg aanbiedt daalt: -8 vestigingen. Daarbij zijn het vooral vestigingen die 

een combinatie tussen basisberoepsgerichte leerweg en de theoretische leerweg 

aanbieden (naast eventueel ook kaderberoepsgerichte of gemengde leerweg) die 

wegvallen (-13 vestigingen). 

- De grootste stijging zien we in het aantal vestigingen die de combinatie 

basisberoepsgerichte leerweg, kaderberoepsgerichte leerweg en gemengde leerweg 

aanbieden (+10 vestigingen).  

 

Tabel 3.2 Aantal vestigingen en aandeel leerlingen: Per leerwegcombinatie 

 

vmbo-bl vmbo-kl vmbo-gl vmbo-tl 

Vestigingen 

‘17 

Vestigingen 

‘18 

Aandeel ‘18 Aandeel 

leerlingen 

X X X X 66 59 6 11 

X X X  176 186 20 27 

X X  X 132 126 13 18 

X X   110 105 11 10 

X    4 3 <1 <1 

 X X X 5 2 <1 <1 

 X X  7 6 1 1 

 X  X 8 12 1 1 

  X X 28 32 3 3 

  X  41 37 4 3 

   X 368 371 40 27 

Bron: DUO (eigen bewerking ROA).  

 

3.2 Aantal scholen en vestigingen: op niveau van profiel  

Kijken we voor het schooljaar 2018-2019 nader naar het aanbod per profiel, dan zien we in Tabel 3.3 

dat het aantal vestigingen dat een bepaald profiel aanbiedt varieert tussen de 5 (Maritiem & Techniek) 

en 347 (Dienstverlening & Producten). Tabel 3.3 laat ook per leerweg het aandeel vestigingen zien dat 

een leerweg binnen een bepaald profiel aanbiedt. 

 

 

Wat de basisberoepsgerichte leerweg betreft, zien we een driedeling: 

 

a) BWI, Groen, HBR, MaT, M&T, PIE en Z&W: Minimaal 9 op de 10 vestigingen die het profiel 

aanbieden, bieden dit (ook) in de basisberoepsgerichte leerweg aan. 
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b) E&O en MVI: 8 op de 10 vestigingen die het profiel aanbieden, bieden dit (ook) in de 

basisberoepsgerichte leerweg aan. 

c) D&P: Iets meer dan 6 op de 10 vestigingen die het profiel aanbieden, bieden dit (ook) in de 

basisberoepsgerichte leerweg aan. 

 

Wat de kaderberoepsgerichte leerweg betreft, zien we een tweedeling: 

 

a) BWI, Groen, HBR, MaT, M&T, PIE, Z&W, E&O en MVI: Minimaal 9 op de 10 vestigingen die het 

profiel aanbieden, bieden dit (ook) in de kaderberoepsgerichte leerweg aan. 

b) D&P: Bijna 7 op de 10 vestigingen die het profiel aanbieden, bieden dit (ook) in de 

kaderberoepsgerichte leerweg aan. 

 

Tot slot zien we wat de gemengde leerweg betreft een driedeling: 

 

a) Groen en MaT: 8 op de 10 vestigingen die het profiel aanbieden, bieden dit (ook) in de 

gemengde leerweg aan. 

b) D&P: Bijna 60% van de vestigingen die het profiel aanbieden, bieden dit (ook) in de gemengde 

leerweg aan 

c) BWI, E&O, HBR, MVI, M&T, PIE en Z&W: Minder dan 3 op de 10 vestigingen die het profiel 

aanbieden, bieden dit (ook) in de gemengde leerweg aan. 

 

Kijken we naar eventuele veranderingen tussen het schooljaar 2017-2018 en 2018-2019, dan zien we 

dat de profielen BWI (+5 vestigingen), D&P (+10), Groen (+5), MVI (+3), PIE (+1) en Z&W (+5) op meer 

vestigingen aangeboden worden. Een afname in het aantal vestigingen is zichtbaar bij het profiel E&O 

(-1) en M&T (-2).  
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Tabel 3.3 Aantal vestigingen en aandeel leerlingen per profiel  

 

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

Totaal aantal vestigingen 

2017-2018 

 

166 285 248 85 89 5 46 95 214 295 

Totaal aantal vestigingen 

2018-2019 

 
171 295 247 90 89 5 49 93 215 300 

% vmbo-bl vestigingen  92 65 83 97 96 100 78 94 93 92 

% vmbo-kl vestigingen  92 69 89 98 93 100 90 91 93 93 

% vmbo-gl vestigingen  27 56 31 80 24 80 29 27 29 29 

            

% vestigingen dat bl + kl +gl 

aanbiedt 

 
22 20 21 78 20 80 18 22 24 22 

% vestigingen dat bl + kl 

aanbiedt 

 
67 34 60 19 72 20 55 68 66 68 

Bron: DUO (eigen bewerking ROA).  

 

Eerder hebben we laten zien dat vestigingen die beroepsgerichte vmbo-opleidingen aanbieden het 

vaakst een combinatie van alle drie de leerwegen (vmbo-bl, vmbo-kl en vmbo-gl) of een combinatie van 

de basisberoepsgerichte en de kaderberoepsgerichte leerweg binnen een vestiging kennen. In het 

tweede gedeelte van Tabel 3.3 laten we zien in hoeverre dit ook geldt als we per profiel kijken. In 7 van 

de 10 profielen zien we dat inderdaad minimaal 90% van de vestigingen een van deze twee combinaties 

aanbiedt, variërend van 89% (BWI) tot 100% (MaT). Opvallend is overigens dat binnen de groep van 

deze 7 profielen het profiel Groen een uitzonderlijke positie kent. Terwijl in de andere profielen (het 

profiel MaT even buiten beschouwing gelaten gezien het uiterst kleine aantal vestigingen) rond de 20% 

van de vestigingen alle drie leerwegen aanbiedt, is dit bij binnen het Groene profiel 78%. Met andere 

woorden, de scholen die het profiel Groen aanbieden, en dat in de regel als enig profiel kennen, kennen 

in 4 van de 5 gevallen alle drie leerwegen. Kijken we naar het aandeel leerlingen binnen een profiel dat 

op een van de twee onderscheiden combinaties les volgt, dan wordt voor deze 7 profielen nog 

duidelijker dat dit de hoofdmoot is. Minimaal 94% van de leerlingen in deze 7 profielen volgt onderwijs 

in een vestiging die een van de twee combinaties aanbiedt.  

 

De drie profielen met een (iets) andere samenstelling binnen vestigingen zijn Economie % Ondernemen, 

Media, Vormgeving & ICT en Dienstverlening & Producten. In het profiel Economie % Ondernemen heeft 

81% van de vestigingen gekozen voor een van de twee onderscheiden combinaties. Het merendeel van 

de resterende vestigingen biedt het profiel alleen in de kaderberoepsgerichte leerweg (7%) of alleen in 

de gemengde leerweg (6%) aan. Maar ook bij dit profiel is zichtbaar dat bijna 90% van de leerlingen op 

een vestiging les volgt die een van de twee hoofdcombinaties aanbiedt. In het profiel Media, 

Vormgeving & ICT is het aandeel vestigingen dat een van de twee hoofdcombinaties aanbiedt nog iets 

lager, namelijk 73%. 12% van de vestigingen biedt dit profiel alleen in de kaderberoepsgerichte leerweg 

aan, 6% alleen in de gemengde leerweg, 4% kent een combinatie tussen deze twee leerwegen en nog 

eens 4% biedt alleen de basisberoepsgerichte leerweg aan. Tot slot zien we dat een op de drie 
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vestigingen die het profiel Dienstverlening & Producten aanbieden niet voor een van de twee 

hoofdcombinaties heeft gekozen.  

 

Naast verschillende combinaties van leerwegen onderscheiden vestigingen zich binnen het vmbo ook 

op de combinatie van leerwegen * profielen. In totaal kenmerken zich de 939 vestigingen door 353 

verschillende combinaties van leerwegen * profielen. 272 (77%) van deze combinaties zijn uniek. Met 

andere woorden, de combinatie van leerwegen * profielen die op 272 vestigingen aangeboden worden, 

worden op geen enkele andere vestiging in Nederland aangeboden. De resterende 81 gehanteerde 

combinaties worden gedomineerd door vestigingen die alleen de theoretische leerweg aanbieden. In 

de combinaties die minimaal door 10 vestigingen in Nederland aangeboden worden, vinden we ‘slechts’ 

vier combinaties welke beroepsgericht onderwijs kennen. Deze vier combinaties worden op 112 

vestigingen aangeboden. Niet verrassend is daarbij de meest voorkomende combinatie de combinatie 

waarbij het profiel Groen op alle drie beroepsgerichte leerwegen aangeboden wordt zonder dat een 

ander profiel dan wel de theoretische leerweg op deze vestiging aangeboden wordt (52 vestigingen). 

Immers, het profiel Groen wordt in de regel op aparte vmbo-scholen aangeboden. Op 30 vestigingen 

kunnen leerlingen alleen het profiel Dienstverlening & Producten binnen de gemengde leerweg volgen 

en op 19 vestigingen wordt alleen het profiel Dienstverlening & Producten maar dan op alle drie 

beroepsgerichte leerwegen aangeboden. Tot slot wordt op 11 vestigingen alleen het profiel 

Dienstverlening & Producten op de basisberoepsgerichte en de kaderberoepsgerichte leerweg 

aangeboden en 10 vestigingen kennen naast het profiel Dienstverlening & Producten op de 

basisberoepsgerichte en de kaderberoepsgerichte leerweg ook de theoretische leerweg. We kunnen 

dan ook concluderen dat de combinatie van leerwegen en profielen die door vestigingen in Nederland 

aangeboden wordt (heel) vaak uniek dan wel een combinatie is die op slechts een klein aantal 

vestigingen aangeboden wordt.  

 

3.3 Uniek aanbod of regionaal overlap?  

Tot nu toe is in dit hoofdstuk aan de orde geweest wat het aantal scholen is, wat het aantal vestigingen 

is en in hoeverre vestigingen combinaties van leerwegen aanbieden. Voor de leerling en de keuze die 

hij of zij maakt voor een bepaald profiel is het echter meer van belang in hoeverre vestigingen met 

bepaalde profielen dicht bij zijn of haar thuisadres liggen. Tabel 3.4 laat een eerste indicatie zien van de 

spreiding van vestigingen met profielen in Nederland. Van de 479 vestigingen die de 

basisberoepsgerichte leerweg in het vmbo aanbieden, biedt 57% het profiel Z&W aan. Een viertal 

andere profielen (BWI, D&P, E&O en PIE) wordt op eveneens minimaal 33% van de vestigingen 

aangeboden. De profielen Groen, Horeca, Bakkerij & Recreatie en Mobiliteit & Transport worden binnen 

de basisberoepsgerichte leerweg op bijna een op de vijf vestigingen aangeboden en voor het profiel 

Media, Vormgeving & ICTI7 geldt dat bijna 10% van de vestigingen dit profiel aanbiedt. De uitzonderlijke 

situatie van het profiel Maritiem & Techniek is wederom zichtbaar. Dit profiel wordt aangeboden door 

slechts 1% van de vestigingen die de basisberoepsgerichte leerweg aanbiedt. Wat de 

                                                
7. Het profiel MVI mag maar in beperkte mate aangeboden worden en is in veel gevallen gekoppeld aan een school die alleen dit profiel 

aanbiedt. 
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kaderberoepsgerichte leerweg betreft zijn de cijfers sterk vergelijkbaar met die van de 

basisberoepsgerichte leerweg. Tot slot zien we dat een krappe meerderheid van de vestigingen die de 

gemengde leerweg aanbiedt, ook het profiel Dienstverlenging en Producten aanbiedt. Dit is in lijn met 

onze eerdere bevindingen. Daarnaast worden de profielen Economie & Ondernemen, Groen, 

Produceren, Installeren & Energie en Zorg & Welzijn op een aanzienlijk deel van de vestigingen 

aangeboden, terwijl de profielen Horeca, Bakkerij & Recreatie, Media, Vormgeving & ICT, Bouwen, 

Wonen en Installeren, Mobiliteit & Transport op minder dan 1 op de 7 vestigingen aangeboden worden.  

 

Tabel 3.4 % vestigingen met bepaald profiel per leerweg 

 

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

Aantal 

vestigingen 

vmbo-bl 33% 40% 43% 18% 18% 1% 8% 18% 42% 57% 479 

vmbo-kl 32% 41% 45% 18% 17% 1% 9% 17% 40% 56% 496 

vmbo-gl 14% 51% 24% 22% 7% 1% 4% 8% 19% 27% 322 

Bron: DUO (eigen bewerking ROA).  

 

Hoe uniek is het aanbod van een vestiging met betrekking tot een bepaald profiel-leerweg combinatie 

binnen de eigen regio? Om op deze vraag nader in te gaan presenteert Figuur 3.1 het aandeel 

vestigingen dat een bepaald profiel binnen een leerweg aanbiedt dat binnen een straal van 10 kilometer 

geen andere vestiging kent die hetzelfde profiel in deze leerweg aanbiedt. Binnen de 

basisberoepsgerichte en de kaderberoepsgerichte leerweg zijn er duidelijk een tweetal groepen 

zichtbaar: 

 

a) Profielen waarin vestigingen relatief vaak een uniek aanbod hebben 

 

Minimaal 50% van de vestigingen die de profielen Groen, Horeca, Bakkerij & Recreatie, Maritiem & 

Techniek, Media, Vormgeving & ICT of Mobiliteit & Transport aanbieden zijn de enige aanbieder in een 

straal van 10 kilometer om de eigen vestiging heen.  

 

b) Profielen waarin vestigingen relatief weinig een uniek aanbod hebben 

 

Minder dan 30% van de vestigingen die het profiel Bouwen, Wonen & Interieur, Dienstverlening & 

Producten, Economie & Ondernemen, Produceren, Installeren & Energie of Zorg & Welzijn aanbieden 

doen dit uniek in een straal van 10 kilometer rond om de eigen vestiging. Met andere woorden, bij deze 

profielen kennen vestigingen binnen de basisberoepsgerichte leerweg en de kaderberoepsgerichte 

leerweg vaak een naburige vestiging met hetzelfde aanbod. Binnen de gemengde leerweg zijn de twee 

groepen in de regel ook zichtbaar. Uitzondering is daarbij het profiel Maritiem & Techniek, maar hier 

dient er mee rekening gehouden te worden dat dit profiel op slechts 5 vestigingen in Nederland 

aangeboden wordt.  

 

In hoeverre het aandeel naburige vestigingen met hetzelfde profiel afhankelijk is van de grootte van 

vestigingen analyseren we nader in het volgende hoofdstuk.  
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Figuur 3.1 Aandeel vestigingen dat binnen straal van 10km uniek aanbod heeft  

 

 
Bron: DUO (eigen bewerking ROA).  

 

3.4 Conclusie 

Het aantal vmbo-scholen en vestigingen daalde in de periode 2017-2018 slechts marginaal en het 

onderwijs in het vmbo is dan ook in sterke mate dekkend. Op de meeste vestigingen kunnen jongeren 

daarbij terecht in verschillende leerwegen (de enige leerweg die vaak als unieke leerweg binnen een 

vestiging aanboden wordt is de theoretische leerweg) terwijl tegelijkertijd vestigingen unieke 

combinaties van leerwegen en profielen aanbieden. Voor jongeren lijkt dit een relatief aantrekkelijke 

situatie te zijn. Zij kunnen namelijk vaak kiezen uit meerdere vestigingen die hetzelfde profiel aanbieden 

binnen een relatief kleine afstand van hun thuis. Vanuit doelmatig perspectief is dit echter minder 

ideaal. Immers, het aanbod van een bepaald profiel binnen een leerweg dat een vestiging aanbiedt is 

vaak niet uniek binnen een straal van 10 kilometer. Minder dan 30% van de vestigingen die het profiel 

Bouwen, Wonen & Interieur, Dienstverlening & Producten, Economie & Ondernemen, Produceren, 

Installeren & Energie of Zorg & Welzijn in de basisberoepsgerichte of de kaderberoepsgericht leerweg 

aanbieden doet dit uniek in een straal van 10 kilometer rondom de eigen vestiging. Bij deze profielen 

bestaat dan ook veel potentie om in het geval van een te klein aantal leerlingen binnen een vestiging 

per profiel samen te werken met naburige vestigingen.  
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4 Doelmatig onderwijs 

4.1 Aantal leerlingen: landelijk beeld 

Een centrale doelstelling van de vernieuwing van het vmbo is zorgdragen voor de organiseerbaarheid 

en de betaalbaarheid van het onderwijs. Organiseerbaarheid en betaalbaarheid kunnen daarbij als 

onderdeel van doelmatig onderwijs gezien worden, zonder dat daarbij de volledige lading van de term 

doelmatigheid gedekt is. Met andere woorden, de hiernaast gepresenteerde analyses omvatten slechts 

een deel van een grotere doelmatigheidsdiscussie die in het onderwijs gevoerd dient te worden. De 

aanname is daarbij dat de vervanging van 35 beroepsgerichte programma’s door tien nieuwe profielen 

tot meer leerlingenmassa per profiel leidt, waardoor het onderwijs beter te organiseren wordt en 

daarmee betaalbaar blijft. In dit hoofdstuk analyseren we daarom het aantal leerlingen dat op een 

vestiging een bepaald profiel volgt. Naast het landelijke beeld kijken we daarbij ook of er een regionale 

component zichtbaar is.  

 

Eerder in deze rapportage hebben we het aantal derdejaars leerlingen in Nederland dat een bepaald 

profiel volgt al gepresenteerd. Tabel 4.1 laat voor het schooljaar 2018-2019 nog eens zien dat het aantal 

leerlingen varieert tussen 72 (gemengde leerweg – Maritiem & Techniek) en 9.094 (gemengde leerweg 

– Dienstverlening & Producten).  

 

Tabel 4.1 Aantal leerlingen per profiel schooljaar 2018-2019 

 

 vmbo-bl vmbo-kl vmbo-gl 

BWI 1.312 1.724 395 

D&P 3.825 6.683 9.094 

E&O 2.047 4.250 1.324 

Groen 2.603 3.415 2.220 

HBR 958 1.413 235 

MaT 113 92 72 

MVI 376 909 348 

M&T 676 888 148 

PIE 1.946 2.836 668 

Z&W 4.486 6.982 1.536 

Vakmanschaps-/ beroepsroute 408 204 115 

Totaal 18.750 29.396 16.155 

Bron: DUO (eigen bewerking ROA).  
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Tabel 4.2 laat het gemiddeld aantal leerlingen per vestiging zien. Ter vergelijking is het gemiddeld aantal 

leerlingen in het schooljaar 2017-2018 tussen haakjes eveneens opgenomen. De verandering tussen de 

twee leerjaren op landelijk niveau is daarbij in de meeste gevallen marginaal. In de basisberoepsgerichte 

leerweg is er een drietal profielen dat een gemiddeld aantal leerlingen per vestiging van minimaal 20 

kent: Dienstverlening & Producten, Groen en Maritiem & Techniek. Met uitzondering van het profiel 

Maritiem & Techniek hebben deze profielen ook in de kaderberoepsgerichte leerweg en de gemengde 

leerweg relatief hoge gemiddelde aantallen leerlingen. Het profiel Maritiem & Techniek kent in de 

kaderberoepsgerichte en de gemengde leerweg gemiddeld net iets onder de 20 leerlingen per vestiging. 

Hier zien we ook de enige grote veranderingen tussen de twee schooljaren. Binnen dit profiel is het 

gemiddeld aantal gedaald met 6 (kaderberoepsgerichte leerweg) en 7 (gemengde leerweg). Een zestal 

profielen binnen de basisberoepsgerichte leerweg kent gemiddeld maximaal 11 leerlingen per vestiging: 

Bouwen, Wonen & Interieur, Economie & Ondernemen, Horeca, Bakkerij & Recreatie, Media, 

Vormgeving & ICT, Mobiliteit & Transport en Produceren, Installeren & Energie. In de 

kaderberoepsgerichte leerweg liggen voor een viertal van deze profielen de gemiddelde aantallen 

(duidelijk) hoger. Dit geldt echter niet voor het profiel Bouwen, Wonen & Interieur met gemiddeld 11 

leerlingen in de kaderberoepsgerichte leerweg en Mobiliteit & Transport met gemiddeld 10 leerlingen. 

Deze twee profielen kennen ook binnen de gemengde leerweg het laagst gemiddelde aantal leerlingen 

per vestiging met 9 (Bouwen, Wonen & Interieur) en 6 (Mobiliteit & Transport).  

 

Tabel 4.2: Gemiddeld aantal leerlingen per profiel in 2018/2019 (en in 2017/2018). 

 

Profiel Basis Kader Gemengd 

BWI 8 (8) 11 (11) 9 (8) 

D&P 20 (20) 33 (33) 55 (57) 

E&O 10 (11) 19 (20) 17 (17) 

Groen 30 (30) 39 (38) 31 (32) 

HBR 11 (12) 17 (18) 11 (11) 

MaT 23 (18) 18 (24) 18 (25) 

MVI 10 (11) 21 (22) 25 (21) 

M&T 8 (9) 10 (8) 6 (6) 

PIE 10 (10) 14 (14) 11 (10) 

Z&W 16 (17) 25 (26) 18 (19) 

Bron: DUO (eigen bewerking ROA).  

 

4.2 Aantal leerlingen: Regionale aspect 

Eerder hebben we al laten zien dat met een sterk regionaal aspect rekening moet worden gehouden, 

zeker wat de verandering in het aantal leerlingen betreft. Dat dit ook geldt voor het gemiddeld aantal 

leerlingen per vestiging, wordt in Figuur 4.1 geïllustreerd. We leggen daarbij de focus op een drietal 

profielen, namelijk Bouwen, Wonen & Interieur, Dienstverlening & Producten en Zorg & Welzijn. Figuur 

4.1 laat per arbeidsmarktregio het gemiddeld aantal leerlingen binnen de basisberoepsgerichte leerweg 
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per vestiging (horizontale as) en het gemiddeld aantal leerlingen binnen de kaderberoepsgerichte 

leerweg (verticale as) zien. De illustratie duidt op een aantal belangrijke bevindingen: 

 

- In 86% van de profiel-arbeidsmarktcombinaties is het gemiddeld aantal leerlingen per 

vestiging groter in de kaderberoepsgerichte leerweg. Van de combinaties waar dit niet het 

geval is, komt dit in meer dan de helft van de combinaties door een hoger gemiddeld aantal 

basisberoepsgerichte leerlingen in het profiel Bouwen, Wonen & Interieur.  

- De kleinste spreiding in het gemiddeld aantal leerlingen is duidelijk zichtbaar binnen het 

profiel Bouwen, Wonen & Interieur waar het gemiddeld aantal varieert binnen de 

basisberoepsgerichte (kaderberoepsgerichte) leerweg tussen 4 (5) en 14 (20). De twee 

andere profielen kennen duidelijk grotere spreidingen.  

- In de kaderberoepsgerichte leerweg kennen 33 arbeidsmarktregio’s een gemiddeld aantal 

leerlingen binnen het profiel Dienstverlening & Producten van minimaal 15 leerlingen. In het 

profiel Zorg & Welzijn gaat dat zelfs om 35 arbeidsmarktregio’s. Ter vergelijking, slechts 2 

arbeidsmarktregio’s hebben gemiddeld 7 of meer leerlingen in het profiel Bouwen, Wonen 

& Interieur van de kaderberoepsgerichte leerweg. 

 

Figuur 4.1 Gemiddeld aantal leerlingen per vestiging per arbeidsmarktregio (horizontaal: vmbo-bl / 

verticaal: vmbo-kl) 

 

 
Bron: DUO (eigen bewerking ROA).  
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4.3 Aantal leerlingen: kleine of grote vestigingen? 

Naast het feit dat er een duidelijk regionaal aspect zichtbaar is, is het interessant om na te gaan in 

hoeverre er ook grote verschillen tussen vestigingen zijn die een bepaald profiel aanbieden. Hiervoor 

onderscheiden we vestigingen op basis van het aantal leerlingen binnen een vestiging per profiel. Figuur 

4.2 (basisberoepsgerichte leerweg), Figuur 4.3 (kaderberoepsgerichte leerweg) en Figuur 4.4 

(gemengde leerweg) presenteren het aandeel vestigingen per profiel voor een vijftal klassen wat het 

gemiddeld aantal leerlingen betreft: 1-5 / 6-10 / 11-20 / 21-30 / >30. De hoofdbevindingen per leerweg 

zijn daarbij als volgt: 

 

Basisberoepsgerichte leerweg 

 

- Stellen we uit doelmatig gezichtspunt het minimaal aantal leerlingen voor een betaalbaar 

en goed te organiseren onderwijs bijvoorbeeld op 11 per vestiging, dan zien we in 6 van de 

10 profielen dat minimaal de helft van de vestigingen onvoldoende leerlingen kent. In de 

profielen Bouwen, Wonen & Interieur en Mobiliteit & Transport is dit zelfs bij meer dan 70% 

van de vestigingen het geval.  

- Stellen we bijvoorbeeld een grens van minimaal 21 leerlingen binnen een bepaald profiel 

als een veilige situatie waarin vestigingen ook een eventuele kleine krimp kunnen weerstaan 

zonder dat het onderwijs qua betaalbaarheid en/of organiseerbaarheid in problemen komt, 

dan zien we bij slechts 2 profielen dat een duidelijke meerderheid van vestigingen hieraan 

voldoet: 60% van de vestigingen met het profiel Maritiem & Techniek, en 67% van de 

vestigingen Groen.  

 

Figuur 4.2 Aandeel vestigingen op basis van gemiddeld aantal leerlingen: Basisberoepsgerichte leerweg. 

 

 
Bron: DUO (eigen bewerking ROA).  
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We kunnen dan ook concluderen dat vestigingen in de toekomst opties van samenwerking verder 

moeten verkennen wat betreft de leerlingen binnen de meeste profielen van de basisberoepsgerichte 

leerwegen. Binnen een vestiging is dit mogelijk door het samenvoegen van klassen binnen een profiel 

met leerlingen van verschillende leerwegen wat al vaak gangbaar is. Daarnaast worden kleine klassen in 

de basisberoepsgerichte leerweg vaker als minder problematisch ervaren omdat hier vaak kinderen die 

specifiek aandacht nodig hebben onderwijs volgen en er dus meer financiële middelen per leerling 

beschikbaar zijn. Buiten een vestiging is dit mogelijk door samenwerking met vestigingen dichtbij die 

hetzelfde profiel aanbieden.  

 

Figuur 4.3 Aandeel vestigingen op basis van gemiddeld aantal leerlingen: Kaderberoepsgerichte 

leerweg. 

 

 
Bron: DUO (eigen bewerking ROA).  

 

 

Kaderberoepsgerichte leerweg 

 

In vergelijking tot de basisberoepsgerichte leerweg, is de situatie wat de kaderberoepsgerichte leerweg 

betreft in het schooljaar 2018-2019 iets gunstiger.  

 

- Bij 4 van de 10 profielen kent minimaal 50% van de vestigingen een gemiddeld aantal 

leerlingen van minimaal 21: Dienstverlening & Producten, Groen, Maritiem & Techniek en 

Zorg & Welzijn.  

- Bij slechts 2 van de 10 profielen heeft meer dan 50% van de vestigingen minder dan 11 

leerlingen: Bouwen, Wonen & Interieur en Mobiliteit & Transport.  

 

De druk op vestigingen wat de kaderberoepsgerichte leerweg betreft om samenwerking te zoeken, is 

dan ook minder sterk dan de druk bij de basisberoepsgerichte leerweg. Bij meerdere profielen kan de 

kaderberoepsgerichte leerweg daarmee een helpende hand zijn voor het profiel in de 
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basisberoepsgerichte leerweg om interne samenwerking als oplossing te hebben. Bij het profiel 

Bouwen, Wonen & Interieur lijkt dit echter niet de oplossing te kunnen bieden aangezien in de regel lage 

gemiddelde aantallen leerlingen in beide leerwegen voorkomen.  

 

Gemengde leerweg 

 

Tot slot staan we kort stil bij een aantal bevindingen wat de gemengde leerweg betreft. Hierbij dienen 

we rekening te houden dat in de nabije toekomst, door de invoering van de ‘Nieuwe Leerweg’8 nogal 

veranderingen kunnen plaatsvinden. Deze zullen vooral afhankelijk zijn van de vraag welk 

beroepsgericht profiel vestigingen kiezen voor de leerlingen in de ‘Nieuwe Leerweg’.  

 

- Bij 4 van de 10 profielen zien we een meerderheid van de vestigingen in ‘veilig’ water. 

Koploper is daarbij het profiel Dienstverlenging & Producten met gemiddeld meer dan 20 

leerlingen bij bijna 4 op de 5 vestigingen. Bij het profiel Groen zijn het 70% van de 

vestigingen en bij de profielen Media, Vormgeving & ICT en Maritiem & Techniek zijn het 

50% van de vestigingen.  

- Een drietal technische profielen (Produceren, Installeren & Energie, Mobiliteit & Transport, 

Bouwen, Wonen & Interieur) en het profiel Horeca, Bakkerij & Recreatie kennen aan de 

andere kant bij meer dan 50% van de vestigingen een gemiddeld aantal leerlingen van 

maximaal 10.  

 

Figuur 4.4 Aandeel vestigingen op basis van gemiddeld aantal leerlingen: Gemengde leerweg. 

 

 
Bron: DUO (eigen bewerking ROA).  

 

                                                
8. Zie ook: https://nieuwvmbo.nl/nieuweleerweg/. 
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4.4 Dekkend en/of doelmatig: Een samenvattend beeld 

Samenvattend kunnen we concluderen op basis van de situatie in het schooljaar 2018-2019 dat een 

flink aandeel van de vestigingen, zeker gezien de verdere demografische ontwikkelingen, in de toekomst 

verder onder druk komt te staan. (Verdere) samenwerking, binnen een vestiging tussen leerwegen of 

tussen naburige vestigingen met dezelfde profielen is dan ook een nadrukkelijke noodzaak. Voor de 

technische profielen kan de regionale samenwerking, welke in het kader van Sterk Techniekonderwijs 

tot stand dient te komen, een oplossing bieden. Maar ook voor de andere profielen moeten deels 

verdergaande oplossingen gevonden worden.  

 

Gezien het flink deel van vestigingen dat een klein aantal leerlingen binnen een profiel-leerweg 

combinatie kent, is het interessant nog een keer terug te komen op de vraag in welke mate het huidige 

aanbod mogelijkheden biedt voor nadere samenwerking tussen naburige vestigingen wat betreft het 

aanbieden van een bepaald profiel binnen een leerweg. Figuur 4.5 laat daarom wederom het aandeel 

vestigingen zien dat ten minste 1 naburige vestiging binnen een straal van 10 kilometer kent dat 

dezelfde profiel-leerweg combinatie aanbiedt. In tegenstelling tot Figuur 3.1 leggen we echter dit keer 

de focus op vestigingen die maximaal 10 leerlingen binnen de profiel-leerweg ingeschreven hebben.  

 

Figuur 4.5 Aandeel met niet-uniek aanbod binnen straal van 10 kilometer: kleine vestigingen 

 

 
Bron: DUO (eigen bewerking ROA).  
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(A) Veel naburig aanbod 

 

Bij de profielen Economie & Ondernemen, Produceren, Installeren & Energie en Zorg & Welzijn heeft 

rond de 80% van de kleine vestigingen (minder dan 11 leerlingen in schooljaar 3 binnen een profiel-
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leerweg combinatie) minimaal 1 naburige vestiging met hetzelfde aanbod binnen een straal van 10 

kilometer. Bij de profielen Bouwen, Wonen & Interieur, Dienstverlening & Producten geldt dit voor 

minimaal 60% (basisberoepsgerichte leerweg) of 70% (kaderberoepsgerichte leerweg). 

 

(B) Gemiddeld naburig aanbod 

 

Bij de profielen Horeca, Bakkerij & Recreatie, Media, Vormgeving & ICT en Mobiliteit & Transport heeft 

tussen de 40 – 60% van de kleine vestigingen minimaal 1 naburige vestiging met hetzelfde aanbod 

binnen een straal van 10 kilometer. 

 

(C) Weinig naburig aanbod 

 

Bij het profiel Groen heeft 6% van de kleine vestigingen binnen de basisberoepsgerichte leerweg en 20% 

binnen de kaderberoepsgerichte leerweg minimaal 1 naburige vestiging het hetzelfde aanbod binnen 

een straal van 10 kilometer. Bij het profiel Maritiem & Techniek komt deze ‘overlap’ niet voor.  

 

We kunnen dan ook concluderen dat, zeker wat de profielen in de groepen (A) en (B) betreft, de situatie 

in het schooljaar 2018-2019 nog aanzienlijke potentie biedt voor ‘kleine’ vestigingen om binnen een 

straal van 10 kilometer (al bestaande) samenwerking verder te intensiveren of op te starten.  
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5 Flexibel onderwijs & maatwerk 

5.1 Beroepsgerichte keuzevakken: een eerste indruk 

Omdat scholen zelf hun aanbod aan beroepsgerichte keuzevakken bepalen en de mogelijkheid krijgen 

om nieuwe beroepsgerichte keuzevakken te ontwikkelen en aan te bieden, kan het (aanbod van) 

onderwijs flexibeler worden ingericht en zijn scholen in staat om vakken aan te passen aan regionale 

vragen van vervolgonderwijs en arbeidsmarkt. 

 

Door de invoering van de beroepsgerichte keuzevakken ontstaan meer mogelijkheden voor leerlingen 

om een meer individuele loopbaan in te richten, zowel in de breedte als in de diepte. Hierdoor ontstaat 

meer maatwerk en worden leerlingen beter voorbereid op vervolgonderwijs en arbeidsmarkt. 

 

De bovenstaande aannames gaan over flexibel onderwijs en maatwerk. Om te onderzoeken of de 

gedachtegang achter deze hypothese zich in de praktijk voordoet, kijken we in dit hoofdstuk naar de 

beroepsgerichte keuzevakken die worden aangeboden. In tegenstelling tot de eerdere hoofdstukken 

doen we dit op basis van de leerlingen die in het schooljaar 2017-2018 in het vierde leerjaar 

ingeschreven staan en niet op basis van de leerlingen die in het derde leerjaar ingeschreven staan. De 

reden hiervoor is dat beroepsgerichte keuzevakken pas geregistreerd worden op het moment dat de 

leerling eindexamen heeft gedaan. Als regel geldt daarbij dat leerlingen in de basis- en de 

kaderberoepsgerichte leerweg minstens 4 beroepsgerichte keuzevakken dienen te volgen. Voor 

leerlingen in de gemengde leerweg zijn dat minstens 2 beroepsgerichte keuzevakken. Hoe het aanbod 

van beroepsgerichte keuzevakken (hierna in dit hoofdstuk benoemd als ‘keuzevakken’) tot stand komt, 

en wat de verdere voorwaarden en indelingen zijn voor scholen en leerlingen rondom keuzenvakken, 

wordt omschreven in Box 5.1. 

 

Het aan deze rapportage onderliggende databestand laat zien dat in het schooljaar 2017-2018 135.606 

examenuitslagen in keuzevakken zijn geregistreerd9. Keuzevakken worden daarbij in principe 

aangeboden door een bepaald profiel. Hierbij geldt echter dat keuzevakken van een profiel niet alleen 

bedoeld hoeven te zijn voor leerlingen van dit profiel (ter verdieping) maar ook kunnen openstaan voor 

leerlingen van andere profielen (ter verbreding), als een school daarvoor kiest.  

 

Tabel 5.1 laat het aantal toetsen zien dat in een keuzevak van een bepaald profiel is gedaan en het 

aantal toetsen daarvan dat door de leerlingen in het betreffende profiel gedaan is. De tabel dient daarbij 

als volgt gelezen te worden. In totaal zijn er 10.179 toetsen afgelegd in een keuzevak behorende tot het 

profiel Bouwen, Wonen & Interieur. 79% van deze toetsen (8.012) zijn afgelegd door leerlingen in het 

profiel Bouwen, Wonen & Interieur. De overige 21% (2.138) zijn door leerlingen afgelegd die een ander 

profiel volgen.  

 

                                                
9. Modules van profielen die aangeboden worden als keuzevakken voor leerlingen van andere profielen worden in de volgende analyses 

niet meegenomen. 
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  Box 5.1 Beroepsgerichte keuzevakken 

 

Met de invoering van profielen in het vmbo kunnen leerlingen naast een vast programma ook een deel van hun 

programma zelf samenstellen in de vorm van beroepsgerichte keuzevakken. Het doel van deze keuzevakken is 

dat leerlingen hun programma kunnen verdiepen (door meer keuzevakken passend bij het profiel te kiezen) of 

verbreden (door keuzevakken te kiezen die hun horizon verbreden). Daarnaast kunnen keuzevakken ook een 

innoverend karakter hebben, zoals bijvoorbeeld het keuzevak Slimme technologie.  

 

Voorwaarden keuzevakken voor leerlingen 

Elke leerling in de basis- of kaderberoepsgerichte leerweg volgt (tenminste) vier beroepsgerichte keuzevakken, 

leerlingen in de gemengde leerweg (tenminste) twee. Dit betekent dus dat (over het algemeen) 

beroepsgerichte keuzevakken de helft van het beroepsgericht programma omvatten. Een keuzevak beslaat 

daarom ongeveer 100 klokuren, en mag niet eerder dan het derde leerjaar worden afgesloten. Leerlingen 

kiezen uit een aanbod dat door de school wordt bepaald. De beroepsgerichte keuzevakken worden uiteindelijk 

afgesloten met een schoolexamen, waarbij het cijfer afgerond niet lager dan een vier mag zijn. Ook is er een 

combinatiecijfer dat als eindcijfer meetelt voor de uitslag, wat bestaat uit het gemiddelde van de 

schoolexamencijfers van (ten minste) vier beroepsgerichte keuzevakken (of tenminste twee voor de GL). 

 

Zoals eerder vermeld kunnen leerlingen hun programma verbreden door (aansluitende) keuzevakken te kiezen 

buiten hun profiel. Hier zijn enkele kanttekeningen bij te plaatsen. Ten eerste lenen keuzevakken zich niet altijd 

voor leerlingen buiten hun profiel. Zo bestaan keuzevakken uit het profiel BWI vooral uit verdieping van het 

vak, net als bij de profielen PIE, MaT en MT. Daarentegen vereisen profielen als ZW of MVI minder voorkennis 

in de keuzevakken. Ten tweede komt het bij sommige scholen voor dat bepaalde profielen keuzevakken 

verplicht stellen, zoals ‘voorkomen van ongevallen en EHBO’ in het profiel ZW, of ‘ondernemen’ in EO. 

 

Ontwikkeling aanbod keuzevakken en voorwaarden voor scholen 

Scholen bepalen zelf welke keuzevakken zij aanbieden. Hierbij is het mogelijk dat de school zich laat leiden door 

verschillende factoren zoals de wensen van de regio, de doelgroep, de expertise van docenten, de aansluiting 

op het mbo en de outillage. Het is voor scholen dus ook mogelijk om zich te profileren met de keuzevakken.  

 

Essentieel bij het aanbieden van keuzevakken door scholen is dat er nadrukkelijk sprake moet zijn van keuze. 

Dit wil zeggen dat een aanbod van slechts vier keuzevakken dus niet volstaat. Daarentegen is het voor scholen 

geen verplichting om keuzevakken buiten het gevolgde profiel aan te bieden. Deze beslissing wordt aan de 

scholen overgelaten. 

 

Ten slotte kunnen scholen besluiten zelf, samen met het regionaal bedrijfsleven, een branche of met het mbo 

een regionaal keuzevak te ontwikkelen. Deze decentrale keuzevakken moeten aan de criteria voldoen, en 

bovendien ter vaststelling worden voorgelegd aan een commissie bestaande uit vertegenwoordigers van SLO, 

SBB en SPV. Cloud en cybersecurity, Slimme technologie en Actief in de natuur zijn hier voorbeelden van. 

 

Vormgeving keuzevakken 

Hoewel de voorwaarden en totstandkoming van het aanbod van keuzevakken nadrukkelijk zijn vastgelegd, ligt 

de vormgeving van de keuzevakken door scholen beduidend ruimer. Hoeveel mogelijkheden er zijn hangt af 

van welke keuzevakken worden aangeboden door een school en hoe deze keuzevakken worden georganiseerd. 

Zo kiezen sommige scholen ervoor om alle keuzevakken in het vierde leerjaar te organiseren (zodat leerlingen 

zich kunnen richten op de vervolgopleiding in het mbo), terwijl andere scholen ervoor kiezen om en om 

profielvakken en keuzevakken in de roosters in te plannen. De uitvoering verschilt ook onderling: keuzevakken 

worden gedaan op school, in de praktijk bij een (opleidings)bedrijf in de regio, of er wordt gebruik gemaakt van 

lokale apparatuur en een docent op de mbo-locatie. Oriëntatie op keuzevakken wordt ook door scholen zelf 

ingevuld. 
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De tabel geeft daarmee inzicht in de vraag in welke mate keuzevakken van een bepaald profiel exclusief 

zijn voor leerlingen van het eigen profiel. Niet verrassend zien we dat de profielen Groen en Maritiem 

& Techniek hoog scoren wat betreft exclusiviteit. 92% van de toetsen in keuzevakken binnen Groen en  

97% van de toetsen binnen Maritiem & Techniek zijn afgelegd door ‘eigen’ leerlingen. Keuzevakken 

binnen Economie & Ondernemen, Horeca, Bakkerij & Recreatie en Media, Vormgeving & ICT worden 

juist relatief vaak door leerlingen buiten die profielen afgelegd. Zo wordt maar liefst 61% van de toetsen 

binnen keuzevakken voor Media, Vormgeving & ICT Gevolgd door ‘niet-eigen’ leerlingen. 

 

Tabel 5.1 Keuzevakken, aanbod per profiel, intern afgelegde toetsen 

 

Profiel Aantal toetsen afgelegd Profiel Intern Profiel Intern % 

BWI 10179 8012 79 

D&P 8433 6336 75 

E&O 30065 18901 63 

Groen 16024 14813 92 

HBR 11980 7184 60 

MaT 1223 1185 97 

MVI 6893 2720 39 

M&T 5669 4497 79 

PIE 15776 13965 89 

Z&W 29364 22995 78 

Total 135606 100608 74 

Bron: DUO (eigen bewerking ROA).  

 

Tabel 5.2 maakt inzichtelijk in hoeverre leerlingen van een bepaald profiel keuzevakken buiten hun 

profiel volgen. De tabel dient daarbij als volgt gelezen te worden. De leerlingen van het profiel Bouwen, 

Wonen & Interieur hebben in totaal 8.662 toetsen in keuzevakken afgelegd. 92% daarvan (8.012) zijn 

afgelegd binnen het eigen profiel en 8% (650) buiten het eigen profiel. Voor 9 van de 10 profielen geldt 

dat 80% of meer van de keuzevakken die leerlingen volgden tot het eigen profiel behoorden. 

Uitzondering is het profiel Dienstverlenging & Producten: slechts 25% van de door leerlingen gevolgde 

keuzevakken behoort tot het eigen profiel. De vraag dringt zich dan natuurlijk ook direct op in welke 

andere profielen deze leerlingen keuzevakken volgen. 24% van de keuzevakken behoren tot het profiel 

Economie & Ondernemen, 19% tot het profiel Zorg & Welzijn en nog eens 12% tot het profiel Media, 

Vormgeving & ICT.  
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Tabel 5.2 Aantal gevolgde keuzevakken, binnen eigen profiel 

 

Profiel Aantal toetsen gemaakt Binnen eigen profiel Profiel Intern % 

BWI 8662 8012 92 

D&P 24961 6336 25 

E&O 21480 18901 88 

Groen 17574 14813 84 

HBR 7874 7184 91 

MaT 1265 1185 94 

MVI 3429 2720 79 

M&T 5006 4497 90 

PIE 16265 13965 86 

Z&W 29073 22995 79 

Bron: DUO (eigen bewerking ROA).  

5.2 Beroepsgerichte keuzevakken: een samenvattend beeld 

Op basis van de twee indicatoren besproken in de voorafgaande paragraaf, geven we in Matrix 5.1 een 

samenvattend beeld. Hierbij hanteren we binnen dit rapport een onderscheid in de opzet van 

keuzevakken in ‘Exclusief versus Inclusief’ aan de ene kant en ‘Veel verbreding versus Weinig 

verbreding’ aan de andere kant. ‘Exclusief versus Inclusief’ is daarbij gebaseerd op de vraag of de aan 

een bepaald profiel gekoppelde beroepsgerichte keuzevakken relatief weinig of relatief vaak door 

leerlingen van andere profielen gevolgd worden. ‘Veel verbreding versus weinig verbreding’ stelt de 

vraag of leerlingen van een bepaald profiel relatief vaak of relatief weinig beroepsgerichte keuzevakken 

buiten de aan het eigen profiel gekoppelde beroepsgerichte keuzevakken volgen. De 10 profielen 

kunnen daarbij in een drietal groepen onderscheiden worden: 

 

1. Exclusief en weinig verbreding 

 

Deze groep omvat de profielen Maritiem & Techniek, Groen, Produceren, Installeren & Energie, 

Mobiliteit & Transport, Bouwen, Wonen & Interieur en Zorg & Welzijn:  

 

- De door deze profielen aangeboden keuzevakken zijn relatief exclusief voor leerlingen van 

deze profielen. 

- Een relatief klein deel van de leerlingen kijkt tijdens een keuzevak buiten het eigen profiel. 

 

2. Inclusief en weinig verbreding 

 

Deze groep omvat de profielen Economie & Ondernemen, Horeca, Bakkerij & Recreatie en Media, 

Vormgeving & ICT: 
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- De door deze profielen aangeboden keuzevakken worden relatief vaak door ‘externe’ 

leerlingen gevolgd ter verbreding van hun opleiding. 

- Een relatief klein deel van de leerlingen kijkt tijdens een keuzevak buiten het eigen profiel. 

 

3. Exclusief en veel verbreding 

 

Deze groep omvat het profiel Dienstverlening & Producten: 

- De door deze profielen aangeboden keuzevakken zijn relatief exclusief voor leerlingen van 

deze profielen. 

- Een groot deel van de leerlingen kijkt tijdens een keuzevak buiten het eigen profiel. 

 

Matrix 5.1 Opzet Keuzevakken 

 

 
 

Tot slot staan we nog kort stil bij de vraag van welke profielen jongeren een keuzevak kiezen als ze 

buiten het eigen profiel een keuzevak volgen. Tabel 5.3 laat per profiel zien welk aandeel keuzevakken 

van welk profiel gekozen zijn. De diagonale laat vanzelfsprekend zien welk aandeel van de jongeren die 

een geëxamineerd keuzevak kennen dit binnen het eigen profiel heeft gevolgd.  

 

Tabel 5.3 laat een aantal conclusies toe: 

 

- Met uitzondering van leerlingen die het profiel Maritiem & Techniek volgen, vinden we in 

elk profiel leerlingen die een keuzevak van het profiel Economie & Ondernemen hebben 

gevolgd. Nadere analyses laten zien dat daarbij het keuzevak Ondernemen door leerlingen 

van alle andere profielen gevolgd is.  

Exclusief en veel verbreding

Dienstverlening & Producten

Exclusief en weinig verbreding

Maritiem & Techniek, 

Groen,

Produceren, Installeren & Energie, 

Mobiliteit en Transport, 

Bouwen, Wonen & Interieur 

Zorg & Welzijn

Exclusief en weinig verbreding

Inclusief en weinig verbreding

Economie & Ondernemen,

Horeca, Bakkerij & Recreatie 

Media, Vormgeving & ICT
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- Leerlingen die een van de vijf technische profielen volgen, kiezen bij keuzevakken buiten 

het eigen profiel (naast een keuzevak uit het profiel Economie & Ondernemen) bijna altijd 

voor een keuzevak in een van de andere technische profielen.  

- Vanuit de niet-technische profielen volgen de leerlingen van het profiel Dienstverlening & 

Producten het vaakst een keuzevak in een technisch profiel: 19% volgt een keuzevak in een 

technisch profiel. Het vaakst wordt hierbij een keuzevak binnen het profiel Media, 

Vormgeving & ICT gevolgd.  

- De leerlingen van het profiel Dienstverlening & Producten kennen het meest diverse pallet 

aan keuzevakken. Zij volgen in 8 van de 9 andere profielen keuzevakken. Leerlingen van het 

profiel Groen volgen in 7 van de 9 andere profielen en leerlingen van het profiel Zorg & 

Welzijn in 6 van de 9 andere profielen een keuzevak.  

 

Tabel 5.3 Verdeling van keuzevakken per profiel (%) 

 

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

BWI 92 3 1 0 0 0 1 1 5 1 

D&P 0 25 2 2 1 0 0 0 1 3 

E&O 2 24 88 5 4 0 2 2 3 10 

Groen 0 4 0 84 0 0 0 0 0 1 

HBR 0 8 3 2 91 0 0 0 0 5 

MaT 0 0 0 0 0 94 0 0 0 0 

MVI 1 12 1 1 0 0 90 0 1 1 

M&T 0 1 0 1 0 6 0 90 3 0 

PIE 3 3 0 2 0 0 6 6 86 0 

Z&W 1 19 5 2 3 0 0 0 0 79 

 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Bron: DUO (eigen bewerking ROA).  

 

5.3 Conclusie 

De verwachting is dat door het flexibel aanbieden van beroepsgerichte keuzevakken leerlingen in 

sterkere mate de mogelijkheid hebben om meer individuele loopbanen in te richten, zowel in de 

breedte als in de diepte. Daarnaast kunnen keuzevakken die in een ander profiel gevolgd worden 

natuurlijk jongeren stimuleren om in de overgang van vmbo naar mbo ook een switch van richting te 

maken. Dat is vooral interessant omdat het jongeren in niet-technische vmbo-profielen kan stimuleren 

alsnog voor een technische mbo-opleiding te kiezen. Maar kan natuurlijk ook en switch richting de 

gezondheidsopleidingen in het mbo stimuleren. Hierbij moeten enkele kanttekeningen geplaatst 

worden. Zoals vermeld in Box 5.1 lenen keuzevakken zich niet altijd voor leerlingen buiten het 

betreffende profiel. Zo bestaan bijvoorbeeld keuzevakken uit het profiel Bouwen, Wonen & Interieur 

vooral uit verdieping van het vak, terwijl over het algemeen bij keuzevakken uit een profiel als Media, 

Vormgeving & ICT minder voorkennis is vereist. Dit maakt een switch van richting niet altijd even 
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eenvoudig. Daarnaast komt het bij sommige scholen voor dat bepaalde profielen keuzevakken verplicht 

stellen, zoals ‘voorkomen van ongevallen en EHBO’ in het profiel Zorg & Welzijn, of ‘ondernemen’ in 

Economie & Ondernemen, waardoor er minder ruimte voor verbreding van het profiel bestaat. Maar 

ook van belang is hoe ver de leerlingen al zijn in hun keuzeproces, wat in het algemeen sterk kan 

verschillen tussen de profielen. In dat geval is verdieping van het profiel relevanter. 

 

Op basis van de eerste beschikbare data kunnen enkele hoofdbevindingen afgeleid worden. Met 

uitzondering van de leerlingen in het profiel Dienstverlening & Producten zien we relatief weinig 

leerlingen die in het kader van keuzevakken buiten het eigen profiel ervaringen opdoen. De opzet van 

de profielen en de keuzevakken lijkt dan ook in eerste instantie ervoor te zorgen dat leerlingen vooral 

verdieping en minder verbreding ervaren. Als leerlingen buiten het eigen profiel een keuzevak volgen, 

zien we dat keuzevakken in het profiel Economie & Ondernemen breed gevolgd worden. Interessant is 

om verder vast te stellen dat vanuit een niet-technisch profiel een ‘uitstapje’ naar een technisch profiel 

in de regel een ‘uitstapje’ naar het profiel Media, Vormgeving & ICT betekent, en dat leerlingen die een 

van de vijf technische profielen volgen indien ze buiten het eigen profiel een keuzevak volgen dit in een 

ander technische profiel doen.  
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6 Studieresultaten 

Als gevolg van de prominente plek van LOB binnen het onderwijs en meer mogelijkheden tot maatwerk, 

raken leerlingen enthousiaster en meer gemotiveerd, wat een positieve invloed heeft op hun 

studieresultaten. Dit is de hypothese gesteld in de achtergrondschets behorend tot dit onderzoek. We 

vertalen deze hypothese nader naar de centrale vraag “Hoe succesvol verlopen de onderwijsloopbanen 

van de vmbo-leerlingen?” Hierdoor verbreden we de hypothese. Reden daarbij is dat, zoals in deze 

paragraaf zal worden besproken de studieresultaten al voorafgaand aan de vernieuwing (uiterst) goed 

zijn en het de vraag is of de vernieuwing daar nog een positieve invloed erop kan hebben. Eerde is het 

dan ook van belang om de monitoren of de vernieuwing niet tot een ongewenste negatieve effect leidt. 

We analyseren dit in een aantal stappen. In eerste instantie analyseren we wat de eerstvolgende 

vervolgstappen zijn van de leerlingen die we eerder in het rapport in het derde leerjaar opgepakt 

hebben. Stromen zij door naar het vierde leerjaar of blijven zij zitten? Indien ze doorstromen, stromen 

ze door in hetzelfde profiel of wisselen ze van profiel? Dit zijn de centrale vragen in Paragraaf 6.1. In 

Paragraaf 6.2 leggen we de focus vervolgens op de vierdejaars leerlingen. Wat is het diplomarendement 

van deze groep, met welke cijfers sluiten ze het vmbo af en waar stromen ze naartoe na het verlaten 

van het vmbo? Tot slot presenteren we in Paragraaf 6.3 de arbeidsmarktperspectieven voor 

gediplomeerden van het mbo tot 2024.  

6.1 Vmbo leerjaar 3: wat is het vervolg 

Figuur 6.1 laat om te beginnen het aandeel derdejaars leerlingen per schooljaar zien dat in het 

eerstvolgende leerjaar in leerjaar 4 ingeschreven staat..       

 

Figuur 6.1 Aandeel derdejaars leerlingen dat in eerstvolgende jaar in leerjaar 4 ingeschreven staat (%) 

 

 
Bron: DUO (eigen bewerking ROA).  
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Met uitzondering van de basisberoepsgerichte leerweg geldt dit voor elk schooljaar voor zo’n minimaal 

90% en lijkt het aandeel ook relatief constant. Bij de basisberoepsgerichte leerweg is dat net iets minder 

dan 90%, maar ook hier lijkt het aandeel stabiel. Kijken we nader naar het aandeel dat niet in het vierde 

leerjaar ingeschreven staat, dan kunnen we in eerste instantie een tweetal groepen onderscheiden. Van 

het schooljaar 2017-2018 is tussen de 4% (kaderberoepsgerichte leerweg) en 9% (theoretische leerweg) 

opnieuw in het derde leerjaar ingeschreven en kan daarom als zittenblijver gezien worden. De 

resterende groep (2% in gemengde leerweg tot 9% in basisberoepsgerichte leerweg) is niet meer in het 

vmbo ingeschreven. Wat deze groep doet (ongediplomeerde doorstroom naar mbo, verwijzing naar 

speciaal onderwijs of voortijdig schoolverlaten) analyseren we nader als we naar de doorstroom per 

profiel kijken 

 

In hoeverre het doorstroom patroon van derdejaars leerlingen binnen een leerweg verschilt tussen de 

profielen, laat Tabel 6.1 zien.  

 

Basisberoepsgerichte leerweg 

 

Binnen de basisberoepsgerichte leerweg zien we relatief grote verschillen tussen de profielen: 

 

- 9 op de 10 leerlingen van de profielen Bouwen, Wonen & Interieur en Groen zit in het 

eerstvolgende leerjaar in leerjaar 4. Hiertegenover staat dat dit aandeel ‘slechts’ zo’n 81-

83% is bij de profielen Maritiem & Techniek, Mobiliteit & Transport en Economie & 

Ondernemen.  

- Opvallend is het hoge aandeel leerlingen afkomstig van het profiel Maritiem & Techniek dat 

in het eerstvolgende leerjaar niet meer in het vmbo ingeschreven staat. Wel is het belangrijk 

om vast te stellen dat dit profiel ‘slechts’ 88 derdejaars leerlingen kent.  

 

Kaderberoepsgerichte leerweg 

- Binnen de kaderberoepsgerichte leerweg stroomt minimaal 90% (Maritiem & Techniek) tot 

zelfs 95% (Produceren, Installeren & Energie en Zorg & Welzijn) door naar het vierde 

leerjaar.  

- Het aandeel dat niet meer in het vmbo is ingeschreven, is met uitzondering van het profiel 

Maritiem & Techniek bij alle profielen maximaal 3%.  
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Tabel 6.1: Vervolg na leerjaar 3: per leerweg en profiel 

 

Profiel Leerjaar 3  Leerjaar 4 Geen vmbo Aantal 

Basisberoepsgerichte leerweg % % %  

BWI 4 91 5 1246 

D&P 7 85 8 3835 

E&O 7 83 10 2031 

Groen 3 91 5 2507 

HBR 6 86 8 986 

MaT 2 82 16 88 

MVI 7 88 5 412 

M&T 9 81 9 794 

PIE 5 86 9 1962 

Z&W 6 87 8 4581 

Kaderberoepsgerichte leerweg  % % %  

BWI 5 93 3 1694 

D&P 5 92 3 6689 

E&O 5 91 3 4526 

Groen 4 94 2 3157 

HBR 4 93 3 1509 

MaT 3 90 7 119 

MVI 6 91 3 986 

M&T 6 91 3 835 

PIE 4 95 2 2764 

Z&W 3 95 2 7094 

Gemengde leerweg % % %  

BWI 4 93 2 321 

D&P 7 91 2 8796 

E&O 7 91 2 1227 

Groen 4 95 1 2068 

HBR 7 91 2 211 

MaT 6 91 3 101 

MVI 3 96 2 279 

M&T 4 94 2 104 

PIE 7 91 2 599 

Z&W 5 94 2 1420 

Theoretische leerweg* % % %  
 9 89 3 39722 

* exclusieve vakmanschaps-/beroepsroute. Bron: DUO (eigen bewerking ROA).  
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Voordat we in meer detail ingaan op de groep leerlingen die de ‘koninklijke’ weg bewandelen in de 

doorstromen naar het 4de leerjaar, staan we kort stil bij de twee andere groepen.  

 

De eerste groep is de groep ‘zittenblijvers’. Niet verrassend vinden we dat van de leerlingen in de 

basisberoepsgerichte leerweg die zittenblijven bijna allemaal wederom in de basisberoepsgerichte 

leerweg onderwijs volgen. Een wissel van leerweg, wat automatisch een stapje omhoog zou betekenen, 

is in de regel slechts bij 2-3% van de leerlingen te zien. Bij de leerlingen van de kaderberoepsgerichte 

leerweg is dit inderdaad vaker zichtbaar, wat in de regel een afstroom naar de basisberoepsgerichte 

leerweg betekent. Zo wisselt bijna 20% van de kaderberoepsgerichte leerweg leerlingen die zittenblijven 

van leerweg als ze afkomstig zijn van de profielen Bouwen, Wonen & Interieur of Mobiliteit & Transport. 

Nog vaker komt een wissel van leerweg voor onder de zittenblijvers van de profielen in de gemengde 

leerweg. Hierbij dient er wel rekening mee gehouden te worden dat het daarbij in de regel om kleine 

aantallen gaat. Daarnaast zien we vanuit de gemengde leerweg een tweetal opties bij het zittenblijven: 

wisselen naar een andere beroepsgerichte leerweg of wisselen naar de theoretische leerweg. Dit is ook 

de reden waarom we onder de zittenblijvers van de gemengde leerweg relatief veel leerlingen zien die 

van profiel wisselen (of beter gezegd waar de profielkeuze vervalt door een wissel naar de theoretische 

leerweg). Van de zittenblijvers afkomstig van de basisberoepsgerichte of de kaderberoepsgerichte 

leerweg aan de andere kant, zien we vooral dat ze in hetzelfde profiel blijven.  

 

De tweede groep is de groep die het vmbo verlaat. Deze groep is in de regel kleiner dan de groep 

zittenblijvers met een aantal noemenswaardige uitzonderingen. Zo verlaat 16% van de derdejaars 

leerlingen van het basisberoepsgerichte leerweg profiel Maritiem & Techniek het vmbo (daarbij dient 

wel opgemerkt te worden dat dit gezien de kleine omvang van dit profiel ‘slechts’ 14 leerlingen betreft) 

en geldt dit ook voor 10% van de leerlingen in het profiel Economie & Ondernemen. Belangrijk is om 

direct vast te stellen is dat dit geen voortijdig schoolverlaters zijn. Slechts 2 van de 14 Maritiem & 

Techniek leerlingen die het vmbo verlaten zijn namelijk te definiëren als voortijdig schoolverlaters, en 

dit geldt voor 22 van de 220 leerlingen afkomstig van het profiel Economie & Ondernemen. In Box 6.1 

staan we nader stil bij het aandeel voortijdig schoolverlaters en de redenen voor het voortijdig 

schoolverlaten. Het gros van de leerlingen die het vmbo na het derde leerjaar van deze 2 profielen 

verlaat, stroomt door naar entree opleidingen van het mbo. Dit geldt in de regel ook voor leerlingen 

afkomstig van de andere profielen. Over alle profielen genomen geldt dit voor 57% van de leerlingen 

van de basisberoepsgerichte leerweg die het vmbo hebben verlaten, voor 53% van de leerlingen van de 

kaderberoepsgerichte leerweg, 46% van de leerlingen van de gemengde leerweg en 44% van de 

theoretische leerweg. Naast de ongediplomeerde doorstroom naar het mbo vormt de doorstroom naar 

het speciaal onderwijs een tweede relatief groot aandeel onder deze groep leerlingen. Het aandeel 

varieert daarbij tussen de 17% (basisberoepsgerichte leerweg) en 30% (kaderberoepsgerichte leerweg 

en gemengde leerweg). Een vergelijking van de resultaten voor het schooljaar 2017-2018 met eerdere 

schooljaren laat tot slot zien dat a) het aandeel dat het vmbo naar het derde leerjaar verlaat relatief 

stabiel blijft en b) dat binnen de groep die het vmbo verlaat geen grote verschuivingen plaatsvinden 

tussen de groep die ongediplomeerd doorstroomt naar het mbo, die doorstroomt naar het speciaal 

onderwijs of de groep voortijdig schoolverlaters.  
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 Box 6.1 Voortijdig Schoolverlaters 

 

Leerlingen die het vmbo zonder diploma verlaten, jonger zijn dan 23 jaar en niet rechtstreeks zonder diploma 

doorstromen naar een andere opleiding (bijvoorbeeld entreeopleiding in het mbo) worden als voortijdig 

schoolverlaters gezien. Figuur B6.1 laat zien dat het aandeel voortijdige schoolverlaters in het vmbo (relatief) 

laag is. Binnen de theoretische leerweg en de kaderberoepsgerichte leerweg verlaat minder dan 1% van de 

leerlingen het vmbo onderwijs als voortijdig schoolverlater. Binnen de gemengde leerweg is het zelfs minder 

dan 0.5%. De basisberoepsgerichte leerweg kent het hoogste aandeel voortijdig schoolverlaters, maar ook hier 

waren het in het schooljaar 2017-2018 slechts ruim 2 op de 100 leerlingen. In vergelijking tot de afgelopen 

jaren zijn de cijfers daarbij relatief stabiel. Hierbij dient er verder rekening mee gehouden te worden dat voor 

de berekening vanaf 2016-2017 van een volledig geautomatiseerd bestandkoppeling gebruik gemaakt wordt. 

Dit heeft tot een opwaartse correctie van het landelijke aantal geleid, waardoor een 1 op 1 vergelijking van de 

cijfers over het schooljaar 2017-2018 met eerdere jaren niet geheel mogelijk is.  

 

Figuur B6.1 Aandeel voortijdig schoolverlaters  
 

 
 

https://cijfers.duo.nl/ibi_apps/bip/portal/vsv_portal 

 

Op basis van de VSV-Monitor 2018 (enquête onder voortijdig schoolverlaters van het schooljaar 2016-2017) 

die door het CBS in samenwerking met het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) uitgevoerd 

wordt, kan een indicatie gegeven worden van de belangrijkste redenen voor vmbo-leerlingen om het onderwijs 

voortijdig te verlaten. De helft van de voortijdig schoolverlaters van het vmbo geeft een schoolgerelateerde 

reden aan. De meest voorkomende reden (12%-punt van de voortijdig schoolverlaters) die genoemd wordt is 

daarbij ‘De opleiding was te moeilijk en/of gezakt voor het eindexamen’.  9%-punt geeft aan van plan te zijn 

geweest om van opleiding te wisselen, maar stopte ten minste tijdelijk met het vmbo nadat ze met de eerder 

gevolgde opleiding stopte. Tot slot zien we onder de school gerelateerde redenen dat 7%-punt aangeeft 

gestopt te zijn in verband met problemen met leraren/schoolleiding. Bijna 17% van de voortijdig schoolverlaters 

van het vmbo geeft aan gestopt te zijn wegens (geestelijke) gezondheidsklachten waarbij ruim 12%-punt 

aangeeft dat het daarbij om psychische problemen gaat. Persoonlijke problemen waren de oorzaak bij ruim 6% 

(relatieproblemen/gezinsproblemen, combinatie school met zorg voor kinderen/familie te zwaar) en nog eens 

bijna 15% heeft een arbeidsmarkt gerelateerde reden (wilde liever gaan werken of had een inkomen nodig).  

Voor meer informatie over de voortijdig schoolverlaters, zie ook https://roa.nl/files/roaf20197vsvpdf 
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https://roa.nl/files/roaf20197vsvpdf


52 

 

 

In Figuur 6.2 keren we terug naar de groep derdejaars leerlingen die doorstromen naar het 4de leerjaar 

van het vmbo. We presenteren het aandeel leerlingen dat binnen dezelfde leerweg blijft en dat 

hetzelfde profiel in het 4de leerjaar volgt. Niet verrassend zien we dat het gros van de leerlingen ‘trouw’ 

blijft aan de leerweg en het profiel. Onder de leerlingen van de basisberoepsgerichte en de 

kaderberoepsgerichte leerweg is dat in de regel een aandeel van duidelijk boven de 80% dan wel zelfs 

boven de 90%. Daarbij doen zich ook geen grote verschillen tussen de profielen voor. Anders is de 

situatie onder de leerlingen van de gemengde leerweg. Bij 6 van de 10 profielen blijft hier minder dan 

75% ‘trouw’ aan de gemengde leerweg en het eerder gekozen profiel. Alleen bij de profielen Groen, 

Maritiem & Techniek, Media, Vormgeving & ICT en Mobiliteit & Transport ligt het aandeel op 

vergelijkbare hoogte als bij de kader- en basisberoepsgerichte leerweg. Van de groep leerlingen die niet 

‘trouw’ blijft aan leerweg en profiel, wisselt het gros naar de theoretische leerweg. De uitzonderlijke 

positie van de profielen Groen en Maritiem & Techniek kan dan ook grotendeels verklaard worden 

doordat zij op vestigingen aangeboden worden die geen theoretische leerweg aanbieden, en daarom 

de overstap van gemengde naar theoretische leerweg minder eenvoudig is.  

 

Figuur 6.2 Aandeel doorstromers naar 4de leerjaar dat binnen zelfde leerweg en binnen zelfde profiel 

blijft (%) 

 

 
Bron: DUO (eigen bewerking ROA).  
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6.2 Vmbo leerjaar 4: wat is het vervolg 

 

Aan het einde van het 4de leerjaar stroomt het merendeel van de vmbo-leerlingen door naar een 

vervolgstudie in het mbo dan wel havo. Voordat we nader stil staan bij de keuzes die de leerlingen 

maken wat het type vervolgonderwijs en de opleidingssector in het vervolgonderwijs betreft, staan we 

kort stil bij het diplomarendement en de cijfers waarmee leerlingen het vmbo afsluiten. Het 

diplomarendement zoals hieronder nader besproken is daarbij een smalle definitie wat het 

onderwijssucces betreft. We leggen de focus namelijk op de groep leerlingen die aan het eindexamen 

deelnemen. Leerlingen die zonder aan het eindexamen deel te nemen doorstromen naar een 

vervolgopleiding laten we hier buiten beschouwing. We pakken ze weer op als we kijken naar welke 

vervolgopleiding leerlingen doorstromen. Kijken we in eerste instantie op het niveau van leerweg wat 

het diplomarendement is (geslaagde leerlingen als aandeel van alle leerlingen die aan het eindexamen 

hebben deelgenomen), dan vinden we dat dit in het schooljaar 2017-2018 varieert tussen de 90% 

(gemengde leerweg) en 98% (basisberoepsgerichte leerweg). Het is dan ook de vraag in hoeverre onze 

eerder gepresenteerde hypothese, namelijk dat als gevolg van de prominente plek van LOB binnen het 

onderwijs en meer mogelijkheden tot maatwerk leerlingen enthousiaster raken en meer gemotiveerd 

worden, wat een positieve invloed heeft op hun studieresultaten kan hebben, te testen valt. Immers, 

het diplomarendement is en was in de drie eerdere schooljaren hoog. De vraag is dan misschien ook 

eerder in hoeverre de vernieuwing geen niet gewenste negatieve effect op de studieresultaten kent.  

 

In Figuur 6.3 presenteren we voor het schooljaar 2017-2018 het diplomarendement per profiel. Gezien 

in dit schooljaar een relatief grote groep van leerlingen in het 4de leerjaar het onderwijs nog in 

afdelingsvakken volgde, is ook het diplomarendement van deze groep opgenomen.  

 

Voor alle profielen geldt dat het rendement het hoogst is bij de basisberoepsgerichte leerweg en het 

laagst bij de gemengde leerweg. Zeker wat de basisberoepsgerichte en de kaderberoepsgerichte 

leerweg betreft zijn daarnaast geen echte verschillen tussen de tien profielen zichtbaar. Bij de 

gemengde leerweg is iets meer variëteit zichtbaar. In het profiel Horeca, Bakkerij & Recreatie slaagt 80% 

van de aan het eindexamen deelnemende leerlingen terwijl dit in het profiel Media, Vormgeving & ICT 

96% is. Vergelijken we het diplomarendement van de 10 nieuwe profielen met het diplomarendement 

van de groep die het onderwijs in afdelingsvakken heeft gelopen, dan zien we dat geen verschil zichtbaar 

is. Met andere woorden, op basis van de eerste groep jongeren die het onderwijs in profielen heeft 

doorlopen is zichtbaar dat de vernieuwing niet tot een negatieve impact op het diplomarendement 

heeft geleid.  
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Figuur 6.3 Diplomarendement per profiel: Schooljaar 2017-2018 

 

 
Bron: DUO (eigen bewerking ROA).  

 

Naast het diplomarendement kunnen ook de eindexamencijfers een beeld geven van het effect van de 

vernieuwing op de studieresultaten van leerlingen. Tabel 6.2 laten de gemiddelde cijfers voor een drietal 

vakken (Wiskunde, Engels en Nederlands) per leerweg voor de schooljaren 2015-2016 tot en met 2017-

2018 zien voor alle examendeelnemers. Vergelijkbaar met het diplomarendement dienen we ook hier 

vast te stellen dat er nog geen duidelijke positieve impact en misschien nog belangrijker, zeker geen 

negatief effect zichtbaar is. Wel dienen we ook hier nog eens op te merken dat in het meest recente 

schooljaar (2017-2018) nog steeds het gros van de onderzochte leerlingen het onderwijs in 

afdelingsvakken heeft doorlopen.  

 

Tabel 6.2 Gemiddelde eindexamencijfers in 2015/2016, 2016/2017 en 2017/2018 

 

Leerweg Wiskunde Engels Nederlands 

 

2015-2016 2016-

2017 

2017-

2018 

2015-2016 2016-

2017 

2017-

2018 

2015-2016 2016-

2017 

2017-

2018 

Alle deelnemers          

Basis 6.8 6.7 6.6 6.8 7.0 6.9 6.5 6.6 6.5 

Kader 6.4 6.3 6.2 6.6 6.7 6.6 6.4 6.4 6.3 

Gemengd 6.5 6.5 6.4 6.4 6.5 6.5 6.4 6.3 6.3 

Theoretisch 6.5 6.6 6.6 6.7 6.8 6.7 6.4 6.4 6.4 

Bron: DUO (eigen bewerking ROA).  

 

Analyseren we voor het schooljaar 2017-2018 de gemiddelde examencijfers per profiel, dan zien we dat 

ook tussen de profielen binnen een leerweg weinig variatie zichtbaar is. We illustreren dit in Figuur 6.4 

aan de hand van de leerlingen die de basisberoepsgerichte leerweg hebben gevolgd. Wat Engels betreft 
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scoren de leerlingen binnen het profiel Media, Vormgeving & ICT bovengemiddeld (dit is ook zichtbaar 

in de andere twee beroepsgerichte leerwegen) en bij Wiskunde zijn het de leerlingen van een tweetal 

technische profielen (Bouwen, Wonen & Interieur en Produceren, Installeren & Energie) die licht 

bovengemiddeld scoren (dit is ook zichtbaar in de andere twee beroepsgerichte leerwegen). Echter, de 

verschillen zijn relatief klein. Vergelijkbaar met het diplomarendement zien we ook hier geen echte 

verschillen tussen jongeren die het onderwijs in een profiel gevolgd hebben en jongeren die het 

onderwijs in afdelingsvakken hebben gevolgd. 

 

Figuur 6.4 Gemiddelde eindexamencijfers in het schooljaar 2017-2018: Basisberoepsgerichte leerweg  

 

 
Bron: DUO (eigen bewerking ROA).  

 

Diplomarendement en eindexamencijfers zijn een manier om te kijken hoe de vernieuwing uitpakt. Een 

bredere aanpak is door te kijken wat de vervolgstappen zijn van leerlingen na het 4de leerjaar, 

onafhankelijk of ze het vmbo-diploma behaald hebben of niet. Wederom dienen we hier natuurlijk in 

acht te nemen dat het schooljaar 2017-2018, het meest recente schooljaar waarop analyses mogelijk 

zijn, wat de vierdejaars leerlingen betreft nog geen volledig vernieuwd vmbo jaar is. Om te beginnen 

laat Tabel 6.3 per leerweg voor de schooljaren 2015-2016 tot en met 2017-2018 de vervolgbestemming 

van de leerlingen zien. Wat de basisberoepsgerichte leerweg betreft zien we dat 3 op de 4 leerlingen in 

het eerstvolgende leerjaar in het mbo-bol ingeschreven staan. Nog eens 1 op de 6 volgt een opleiding 

in het mbo-bbl. Hierbij doen zich geen wijzigingen in de onderzochte periode voor. Rond de 5% is nog 

een keer in het vmbo ingeschreven (in de regel zittenblijvers) en nog eens zo’n 3-5% kent geen geldige 

inschrijving in het onderwijs dan wel is ingedeeld in de groep ‘overige’. Ook onder de leerlingen van de 

kaderberoepsgerichte leerweg zien we geen veranderingen over de tijd. In vergelijking met de 

basisberoepsgerichte leerweg is het aandeel dat in het mbo-bol instroomt iets hoger en het aandeel dat 

in het mbo-bbl instroomt lager. De andere groepen zijn sterk vergelijkbaar. Het aandeel dat een mbo-

bol opleiding volgt is in de gemengde leerweg goed vergelijkbaar met de kaderberoepsgerichte leerweg. 

Zo’n 3% van de leerlingen van de gemengde leerweg stroomt door naar de havo, wat iets minder is dan 

de doorstroom naar het mbo-bbl. De groep die nog een keer in het vmbo ingeschreven staat (in de regel 
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zittenblijvers) is daarentegen iets groter dan bij de basisberoepsgerichte en de kaderberoepsgerichte 

leerweg. Tot slot zien we dat een op de 6 leerlingen van de theoretische leerweg de overstap naar de 

havo heeft gemaakt en dat 3 op de 4 leerlingen een mbo-bol opleiding volgen. Ook wat de gemengde 

leerweg en de theoretische leerweg betreft zien we daarbij geen wijzigingen over de jaren heen.  

 

Tabel 6.3 Vervolgstappen van 4de leerjaar-leerlingen (%) 

 

   

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018    

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

   Basisberoepsgerichte leerweg   Gemengde leerweg 

Vmbo  5 4 4    7 8 8 

Havo           3 3 3 

Mbo-bol  74 76 74    83 81 80 

Mbo-bbl  16 16 18    5 5 6 

Niet geldig  4 4 3    1 1 1 

Overig  1 1 0    1 1 1 

                    

   Kaderberoepsgerichte leerweg    Theoretische leerweg 

Vmbo  4 3 4    5 5 6 

Havo  0 0 0    16 16 15 

Mbo-bol  84 85 83    74 73 74 

Mbo-bbl  10 10 10    2 2 2 

Niet geldig  2 2 2    1 1 1 

Overig  0 0 0    2 2 2 

Bron: DUO (eigen bewerking ROA).  

 

Dat zich binnen een leerweg tussen profielen verschillen in de keuze tussen mbo-bol en mbo-bbl 

voordoen is duidelijk zichtbaar in Figuur 6.5. Bij jongeren afkomstig van de basisberoepsgerichte 

leerweg zien we dat bij 4 van de 5 technische profielen de verdeling tussen mbo-bol en mbo-bbl bij 

instroom in het mbo ongeveer 50:50 is. Alleen het technische profiel Media, Vormgeving & ICT kent, 

vergelijkbaar met de niet-technische profielen, het mbo-bol als hoofdleerweg. Bij de 

kaderberoepsgerichte en de gemengde leerweg zien we eveneens de vier technische profielen met een 

andere verdeling wat de leerwegen in het mbo betreft. De verschillen met de andere profielen zijn 

echter dit keer minder frappant, zeker wat de gemengde leerweg betreft. De verschillen in de keuze 

tussen de twee mbo-leerwegen zijn daarbij natuurlijk terug leiden naar het feit dat de 

beroepsbegeleidende leerweg (mbo-bbl) vooral in de technische sector, en op hoger mbo niveu in de 

Zorg & Welzijn sector aangeboden wordt. Het deels marginale aanbod van bbl-leerplekken in andere 

sectoren is daarbij deels een gevolg van een minder sterke arbeidsmarktrelevantie van deze sectoren 

en de consequentie is dat bedrijven in deze sectoren daarom minder bereid zijn leerplekken beschikbaar 

te stellen.  
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Figuur 6.3 Aandeel dat mbo-bol opleiding kiest binnen mbo (%) 

 

 
Bron: DUO (eigen bewerking ROA).  

 

Terwijl de keuze tussen de twee mbo-leerwegen vooral ook ingegeven is door het aanbod aan 

leerplekken in het mbo-bbl, is de tweede vraag, de keuze voor een opleidingssector, niet direct aanbod 

afhankelijk. Eerder hebben we al laten zien dat leerlingen binnen het vmbo bij de overgang van leerjaar 

3 naar leerjaar 4 in de regel trouw blijven aan hun eerste profielkeuze. Maar de vraag is in hoeverre ze 

dan ook kiezen voor een mbo-opleiding in het verlengde van deze profielkeuze. Om hier inzicht in te 

krijgen presenteert Figuur 6.6 per profiel (zonder onderverdeling in leerwegen) het aandeel jongeren 

dat voor een bepaalde mbo-sector kiest. We onderscheiden daarbij 4 sectoren, namelijk Economie, 

Techniek, Groen, en Zorg & Welzijn. Daarnaast geven we ook het aandeel weer dat een opleiding volgt 

dat een combinatie van sectoren omvat.  

 

Van de technische profielen Bouwen, Wonen & Interieur (71%), Produceren, Installeren & Energie (75%), 

Mobiliteit & Transport (80%) en Maritiem & Techniek (84%) stroomt een duidelijke meerderheid door 

naar de sector Techniek in het mbo. Maar ook vanuit andere profielen wordt voor een groot deel 

‘rechtdoor’ gestoken; zo gaat vanuit Zorg & Welzijn 67% naar Zorg & Welzijn op het mbo en vanuit 

Economie & Ondernemen gaat 63% naar Economie. Instroom in het mbo vanuit de profielen Groen en 

Dienstverlening & Producten, en vanuit de theoretische leerweg laat een meer gemêleerd beeld zien. 

Zo stroomt zo’n 25% van de leerlingen van het profiel Groen door naar een groene mbo-opleiding en 

een vergelijkbaar aandeel naar de andere 3 mbo-sectoren. Vanuit Dienstverlening & Producten stroomt 

bijna 40% door naar het mbo Economie, een op de drie naar een Zorg & Welzijn opleiding en bijna een 

op de vier naar een technische mbo-opleiding. Komende jaren wordt gemonitord of de doorstroom 

naar het mbo verandert en zal er tevens worden ingegaan op de uitval op het mbo en de aansluiting op 

de arbeidsmarkt. 
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Figuur 6.7 Sector binnen mbo (%) 

 

  
Bron: DUO (eigen bewerking ROA).  

6.3 Arbeidsmarktperspectieven mbo-opleidingen 

De afgeronde vmbo-opleiding dient een goede voorbereiding op de mbo-opleiding te bieden. Van een 

mbo-opleiding verwachten jongeren dat ze een goede start op de arbeidsmarkt biedt. De economische 

groei van de voorbije jaren neemt momenteel af en de werkloosheid is historisch laag. Dit geldt voor 

alle leeftijdscategorieën. Voor de jongeren, die het hardst werden getroffen door de kredietcrisis van 

2008, daalde de werkloosheid van 13,2% in 2013 naar 6,7% in 2019. Alhoewel de economische groei 

stabiliseert, zijn de perspectieven voor 2019-2024 voor recent gediplomeerden over het algemeen 

goed. Tussen verschillende opleidingsniveaus en -richtingen zijn er echter grote verschillen. Hierbij dient 

wel in acht te worden genomen dat in het voorliggende hoofdstuk toekomstige 

arbeidsmarktperspectieven besproken worden gebaseerd op data voorafgaande aan het uitbreken van 

de coronacrisis. Welke impact deze gezondheidscrisis die overslaat op de reële economie zal hebben, is 

momenteel nog niet in te schatten.  
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Tabel 6.4 Arbeidsmarktperspectieven tot 2024 

 
Opleidingscluster Arbeidsmarktperspectieven tot 2024 

MBO2 – economie en maatschappij matig 

MBO2 – landbouw en natuur redelijk 

MBO2 – techniek en ict redelijk 

MBO2 – zorg en dienstverlening goed 

Mbo3 - financieel-administratieve dienstverlening matig 

Mbo3 - secretariële dienstverlening matig 

Mbo3 - detailhandel en groothandel slecht 

Mbo3 - transport en logistiek matig 

Mbo3 - landbouw en dierverzorging matig 

Mbo3 - slagerij, bakkerij, versindustrie redelijk 

Mbo3 - tuinbouw en groenvoorziening goed 

Mbo3 - ict-ondersteuning matig 

Mbo3 – mediatechniek goed 

Mbo3 - bouw en infra redelijk 

Mbo3 - elektro- en installatietechniek goed 

Mbo3 - procestechniek en textiel goed 

Mbo3 - werktuigbouwkunde en metaalbewerking redelijk 

Mbo3 – horeca redelijk 

Mbo3 - reiniging, sport en toerisme matig 

Mbo3 - schoonheids- en haarverzorging redelijk 

Mbo3 – veiligheid matig 

Mbo3 - laboratorium en gezondheidstechniek goed 

Mbo3 - verzorgende ig redelijk 

Mbo4 - commerciële dienstverlening slecht 

Mbo4 - financieel-administratieve dienstverlening matig 

Mbo4 - juridisch-administratieve dienstverlening matig 

Mbo4 - secretariële en algemene administratieve 
dienstverlening matig 

Mbo4 - management en ondernemerschap redelijk 

Mbo4 - transport en logistiek slecht 

Mbo4 - landbouw en dierverzorging goed 

Mbo4 - slagerij, bakkerij, versindustrie goed 

Mbo4 - tuinbouw en groenvoorziening zeer goed 

Mbo4 - ict- en mediabeheer slecht 

Mbo4 – mediavormgeving slecht 

Mbo4 - bouw en infra zeer goed 

Mbo4 - elektro- en installatietechniek goed 

Mbo4 - procestechniek en textiel goed 

Mbo4 - werktuigbouwkunde en metaalbewerking goed 

Mbo4 - facilitaire dienstverlening goed 

Mbo4 – horeca matig 

Mbo4 - schoonheids- en haarverzorging redelijk 

Mbo4 - sport en bewegen slecht 

Mbo4 - toerisme en recreatie slecht 

Mbo4 - laboratorium en gezondheidstechniek redelijk 

Mbo4 - pedagogisch werk matig 

Mbo4 - sociaal en maatschappelijk werk matig 

Mbo4 - verpleegkunde en medische ondersteuning goed 

Bron: AIS (ROA) 
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Tabel 6.4 presenteert de arbeidsmarktperspectieven tot 2024 op basis van het 

ArbeidsmarktInformatieSysteem (AIS) van het ROA. Het betreft hierbij landelijke perspectieven10. Op 

mbo-niveau 2 zijn de perspectieven het best voor de gediplomeerden van Zorg & Dienstverlening11 

opleidingen, terwijl voor gediplomeerden van Economie & Maatschappij opleidingen de perspectieven 

matig zijn.  Op mbo-niveau 3 zien we wederom dat de economische opleidingen de minst goede 

arbeidsmarktperspectieven hebben, terwijl het op dit niveau nu vooral technische opleidingen zijn die 

de relatief beste arbeidsmarktperspectieven bieden. Tot slot scoren op mbo-niveau 4 in de regel 

wederom technische opleidingen goed op de arbeidsmarktperspectieven tot 2024. Hierbij geldt echter 

dat een tweetal opleidingen die onder de technische sector vallen, namelijk ICT- en Mediabeheer en 

Mediavormgeving, slechte arbeidsmarktperspectieven kennen. Naast de technische mbo-niveau 4 

opleidingen biedt ook de mbo-niveau 4 opleiding Verpleegkundige en medische ondersteuning goede 

arbeidsmarktperspectieven tot 2024. 

 

Eerder in dit hoofdstuk hebben we laten zien dat de doorstroom vanuit het vmbo naar het mbo in de 

regel sterk binnen verwante opleidingen plaatsvindt. De verschillen in de arbeidsmarktperspectieven 

voor mbo-opleidingen laat dan ook zien dat de profielkeuze in het vmbo vaak al een duidelijke 

voorsortering op deze arbeidsmarktperspectieven biedt. Met andere woorden, gezien vmbo-leerlingen 

van niet-technische profielen, zoals Economie & Ondernemen en Horeca, Bakkerij & Recreatie na het 

afronden van de vmbo-opleiding merendeels doorstromen naar economische mbo-opleidingen kan het 

belangrijk zijn om jongeren al voorafgaand aan hun profielkeuze goed te informeren over de 

toekomstige arbeidsmarktperspectieven en aan het einde van het vmbo ook te stimuleren om een niet-

verwante doorstroom te overwegen.  

6.4 Conclusie 

In het voorliggende hoofdstuk stonden de vervolgstappen van de vmbo 3de leerjaar-leerlingen centraal.  

 
In eerste instantie analyseerden we de doorstroom van leerjaar 3 naar leerjaar 4 alsmede de groep die 

het derde leerjaar overdeed en de groep die het vmbo na het derde leerjaar zonder diploma verliet. De 

hoofdbevindingen zijn dat er weliswaar variatie tussen de leerwegen en profielen te zien zijn, maar dat 

in het algemeen de doorstroom van leerjaar 3 na leerjaar 4 als hoog getypeerd kan worden. Slechts een 

relatief klein deel dient het derde leerjaar over te doen en nog een kleiner deel verlaat het vmbo zonder 

diploma. Gelukkig konden we daarbij vaststellen dat de ongediplomeerde uitstroom niet een op een 

gaat met voortijdig schoolverlaten, maar dat het gros van deze groep jongeren verder in het onderwijs 

zit (zij het in het speciale onderwijs of zij het door ongediplomeerd door te stromen naar entree 

opleidingen in het mbo). Verder is, zoals verwacht, zichtbaar dat het gros van de leerlingen bij de 

overstap van leerjaar 3 naar leerjaar 4 ‘trouw’ blijft aan het eerder gekozen profiel.  

 

Analyseren we nader de leerlingen in het vierde leerjaar, dan vinden we dat op alle niveaus het 

diplomarendement (geslaagde leerlingen als aandeel van alle leerlingen die aan het eindexamen 

                                                
10.  Voor regionale perspectieven wordt de lezer verwezen naar het publiek toegankelijke AIS systeem: 

https://roastatistics.maastrichtuniversity.nl/AIS/home.aspx 
11. Voor de classificatie van opleidingen in de gepresenteerde clusters, zie https://roastatistics.maastrichtuniversity.nl/AIS/home.aspx 

https://roastatistics.maastrichtuniversity.nl/AIS/home.aspx
https://roastatistics.maastrichtuniversity.nl/AIS/home.aspx
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hebben deelgenomen) hoog was en hoog is. Daarbij zijn ook geen echte verschillen tussen de tien 

profielen zichtbaar. Na het behalen van het vmbo-diploma vindt de doorstroom naar het mbo in de 

regel binnen verwante opleidingen plaats. Het niveau van de opleiding is daarbij meestal 

overeenkomend met wat de gevolgde vmbo-leerweg beoogd.  

 

Tot slot heeft het voorliggende hoofdstuk laten zien dat er relatief grote verschillen zijn wat de 

arbeidsmarktperspectieven van mbo-opleidingen betreft tussen zowel niveau als richting van de 

afgeronde mbo-opleiding. Vooral (harde) technische opleidingen en gezondheidszorgopleidingen op 

niveau 4 kennen goede arbeidsmarktperspectieven. Hiertegenover staat dat economische en softe 

technische opleidingen momenteel duidelijk minder goede arbeidsmarktperspectieven kennen. We 

dienen de lezer echter erop te wijzen dat gevolgen van de momentele coronacrisis nog niet in deze 

arbeidsmarktperspectieven opgenomen zijn.  
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7 Evaluatie vmbo door oud-leerlingen 

In het kader van de landelijke VO-Monitor, uitgevoerd door het CBS in samenwerking met het 

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA), wordt jaarlijks aan oud-leerlingen gevraagd 

om hun vmbo-opleiding te evalueren. Het gaat hierbij niet alleen om het beoordelen van de opleiding 

op inhoudelijk vlak, maar ook om het beoordelen van de toekomstperspectieven die al dan niet mogelijk 

worden gemaakt door de gevolgde opleiding. Voorbeelden hiervan zijn de mate van georganiseerde 

activiteiten voor loopbaanoriëntatie en –begeleiding (LOB), voorbereiding op het vervolgonderwijs en 

de aansluiting hiervan op de gevolgde vmbo-opleiding. Alles samengenomen ontstaat er een beeld van 

de tevredenheid van oud-leerlingen wat betreft hun gevolgde leerwegen en de mate waarin deze 

leerwegen erin voldoen om leerlingen op de toekomst voor te bereiden. Hierbij dient nadrukkelijk gesteld 

te worden dat op basis van de hier gepresenteerde gegevens geen conclusies getrokken kunnen worden 

die betrekking hebben op de vernieuwingen binnen het vmbo. Bij de gepresenteerde gegevens moet 

namelijk een belangrijke kanttekening geplaatst worden. In het kader van de vernieuwing zijn in het 

schooljaar 2016/2017 de meeste vestigingen in het vmbo overgegaan naar het aanbieden van profielen. 

Echter, de oud-leerlingen in de VO-Monitor zijn bevraagd in 2017 en 2018, wat betekent dat zij uiterlijk 

hun diploma behaald hebben in het schooljaar 2016/2017 (meting 2018) en daarom voor het overgrote 

deel geen profielvakken gevolgd hebben, op leerlingen van enkele pilotscholen na. Daarom valt er 

binnen de context van de nieuwe profielen nog geen conclusie te trekken wat betreft de evaluaties van 

oud-leerlingen die in dit hoofdstuk worden besproken. In de komende jaren zullen oud-leerlingen 

bevraagd worden die wel profielvakken hebben gevolgd, waardoor via vergelijking zal kunnen worden 

vastgesteld in hoeverre de mening van gediplomeerde vmbo-leerlingen verandert met de invoer van 

profielen. 

 

7.1 Evaluatie van inhoud opleiding 

Om een beeld te vormen van de actualiteit en de mate waarin vmbo-opleidingen de betrokkenheid van 

leerlingen aanwakkert, is aan oud-leerlingen gevraagd in hoeverre zij het eens zijn met stellingen die de 

opleiding omschrijven. In Figuur 7.1 wordt gepresenteerd welk percentage oud-leerlingen het eens of 

helemaal eens is met stellingen over actualiteit, aantrekkelijkheid en uitdaging van de gevolgde 

opleiding en daarmee ook de betreffende leerweg. Hieruit komt naar voren dat ongeveer de helft van 

de ondervraagden de gevolgde opleiding als ‘aantrekkelijk om te volgen’ beschouwt, waarbij de 

gemengde leerweg met 55% het hoogste percentage toont. De andere helft van de ondervraagden is 

het dus oneens of is neutraal over de stelling. Opvallend is dat het percentage “eens” iets lager ligt wat 

betreft de stelling dat de opleiding inspeelt op de actualiteit. Het zijn vooral oud-leerlingen uit de 

kaderberoepsgerichte leerweg en basisberoepsgerichte leerweg die het gemiddeld minder eens zijn 

met de stelling. Het gaat hier voor het grootste deel om leerlingen die hun opleiding zonder profielen 

gevolgd hebben, dus met 35 afdelingsprogramma’s. Aangezien de afdelingsprogramma’s zijn losgelaten 

en vervangen door tien inhoudelijk geactualiseerde profielen, zou er in de komende jaren een positieve 
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verandering kunnen optreden onder de meningen van leerlingen wat betreft de actualiteit. Het bredere 

karakter van de profielen en het aanbod aan keuzevakken zou dus de actualiteit kunnen bevorderen. 

 

Het percentage dat het eens is met de stelling “Het niveau van de opleiding is uitdagend” ligt beduidend 

lager tegen de 40%, waarbij onder oud-leerlingen uit de basisberoepsgerichte leerweg slechts 34% het 

eens is met de stelling. Achteraf gezien hadden de meeste leerlingen dus geen moeite met het niveau 

van de opleiding, maar de term “uitdagend” is een dusdanig krachtige omschrijving dat een percentage 

van 40% misschien niet onderschat moet worden. Ook hier kan de invoer van profielen veranderingen 

aanbrengen. De profielvakken in de nieuwe structuur zijn breed van opzet, waarbij leerlingen eventueel 

zelf via beroepsgerichte keuzevakken kunnen kiezen voor een verdieping van het profielprogramma of 

juist een verbreding. Als het beroepsgerichte onderwijs beter is aangepast aan het individu, zou het 

niveau ook gemiddeld uitdagender kunnen worden als gevolg van een verdieping van het lesmateriaal 

op het gebied van persoonlijke interesses van de leerling. Zo zouden leerlingen hun vaardigheden verder 

kunnen ontwikkelen op het gebied dat voor hun het meest relevant is. 

 

Figuur 7.1 Beoordeling vmbo-leerwegen door oud-leerlingen op actualiteit, aantrekkelijkheid en 

uitdaging  

Bron: VO-Monitor 2017/2018 (CBS, ROA) 

 

Figuur 7.2 toont de beoordeling van keuzemogelijkheden voorafgaand aan het ontwikkelen van de 

nieuwe beroepsgerichte keuzevakken binnen een vmbo-opleiding volgens oud-leerlingen. Het 

overgrote deel van de bevraagden in alle leerwegen is neutraal over het aantal keuzemogelijkheden 

(tussen de 60 en 66%). Tussen een kwart en een derde vindt daarentegen dat er te weinig 

keuzemogelijkheden zijn. Dit is voornamelijk het geval in de basisberoepsgerichte leerweg. Door de 

invoering van keuzevakken zullen meer mogelijkheden ontstaan voor leerlingen om een meer 

individuele leerloopbaan in te richten, waardoor de perceptie van keuzemogelijkheden op dit gebied 
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aanzienlijk zou kunnen verbeteren. De groep die vindt dat er te veel keuze is (minder dan 10%) is relatief 

klein en gelijk en vormt een vergelijkbare grootte tussen de leerwegen. De keuzevakken, die duidelijk 

binnen een profiel vallen, kunnen ook hier opheldering geven en de aangeboden keuzes stroomlijnen, 

zodat de keuzemogelijkheden niet als ‘te veel’ zullen overkomen op leerlingen van het vmbo. 

 

Figuur 7.2 Keuzemogelijkheden binnen een vmbo-opleiding volgens oud-leerlingen 

Bron: VO-Monitor 2017/2018 (CBS, ROA) 

 

7.2 Evaluatie van loopbaanoriëntatie en –begeleiding  

Als onderdeel van de VO-Monitor wordt aan oud-leerlingen van het vmbo gevraagd hoe zij terugkijken 

op LOB, om zo een beeld te krijgen van de LOB-ervaringen van deze leerlingen. Zoals eerder aangegeven 

gaat het om leerlingen die grotendeels geen onderwijs in profielen hebben gevolgd. In de nieuwe 

structuur van het vmbo staat LOB centraal, met name in de examenprogramma’s (LOB wordt als apart 

onderdeel opgenomen in de theoretische leerweg). Het doel van LOB is om leerlingen te helpen bij de 

ontwikkeling van hun loopbaancompetenties en bij het maken van keuzes. Door de toename in 

keuzebegeleiding en oriëntatie op het vervolgonderwijs zullen leerlingen naar verwachting tot een beter 

passende opleidingskeuze komen. Het is daarom interessant om de door oud-leerlingen huidige 

aangegeven LOB-activiteiten, zoals die hier worden weergegeven, te vergelijken met de gegevens van 

komende jaren, waarbij de nieuwe structuur is doorgevoerd. 

 

Figuur 7.3 toont in hoeverre en met welke LOB-activiteitenoud-leerlingen te maken hebben gehad. Ten 

eerste valt op dat het aantal voorlichtingsbijeenkomsten procentueel hoger ligt bij de theoretische en 

gemengde leerwegen (boven 45%) vergeleken met de andere leerwegen, en dat het aantal persoonlijke 

gesprekken ook relatief hoger ligt voor de theoretische leerweg (67%). Daarentegen is het procentueel 

aandeel oud-leerlingen dat “ja” antwoordt op stagemogelijkheden relatief hoger voor het basis- en 
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kaderberoepsgerichte leerwegen, met meer dan 75%. Dit is logisch vanwege het meer beroepsgerichte 

karakter van het onderwijs in deze leerwegen, waardoor dit soort stages hier van directere relevantie 

zijn. Desondanks is het aandeel dat aangeeft stagemogelijkheden te hebben gehad redelijk, met 58%. 

 

Figuur 7.3 Aanwezigheid LOB-activiteiten (% antwoord "ja") 

Bron: VO-Monitor 2017/2018 (CBS, ROA) 

 

Opvallend laag is het aandeel van bedrijfsbezoeken (rond de 25%) en LOB-lessen (rond de 30%). 

Voornamelijk het aandeel van LOB-lessen zou in de komende jaren belangrijker moeten worden 

vanwege de meer centrale positie van LOB in de nieuwe structuur van het vmbo, zoals opname in het 

examenprogramma. Wellicht is dit terug te zien in de data die komende jaren zal worden verzameld 

onder oud-leerlingen die onderwijs hebben gevolgd in de nieuwe structuur. Daarnaast is het aandeel 

van voorlichtingsbijeenkomsten relatief laag voor basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen (iets meer 

dan 30% geeft als antwoord “ja”). Ook hier is ruimte voor verbetering de komende jaren. 

 

Wat betreft de tevredenheid met de loopbaanoriëntatie en –begeleiding blijkt iets meer dan de helft 

van de bevraagde oud-leerlingen tevreden of zeer tevreden te zijn, zo blijkt uit Figuur 7.4. Een 

percentage van ongeveer tussen 13 en 16% is ontevreden of zeer ontevreden over alle leerwegen. 

Tussen de leerwegen zit weinig verschil wat betreft de tevredenheid, ondanks de duidelijk aangegeven 

verschillen wat betreft de aanwezigheid van LOB-activiteiten tussen de leerwegen. Dit duidt erop dat 

de aangeboden LOB-activiteiten redelijk goed aansluiten op de wensen van leerlingen in de betreffende 

leerwegen. Het is wederom goed mogelijk dat de gemiddelde tevredenheid over LOB-activiteiten de 

komende jaren zal stijgen als gevolg van de centralere positie van LOB in de vernieuwde structuur. Deze 
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ontwikkelingen dienen nauwlettend gevolgd te worden om de effectiviteit van deze structuurwijziging 

te kunnen beoordelen. 

 

Figuur 7.4 Tevredenheid met loopbaan oriëntatie en –begeleiding 

 

Bron: VO-Monitor 2017/2018 (CBS, ROA) 

7.3 Evaluatie van voorbereiding en aansluiting op vervolgopleiding  

Om te kunnen oordelen in hoeverre de gevolgde opleidingen voorbereiden en aansluiten op het 

vervolgonderwijs, is aan oud-leerlingen gevraagd hoe zij hun vmbo-opleiding zelf beoordelen op dit 

gebied. Met de invoering van flexibeler onderwijs en maatwerk als gevolg van keuzevakken en een 

individueler ingerichte leerloopbaan is een belangrijk doel van de vernieuwingen in het vmbo het beter 

voorbereiden op vervolgonderwijs en arbeidsmarkt. Het is daarom wederom van belang om de 

gegevens die hier gepresenteerd worden te vergelijken met de gegevens uit metingen van de komende 

jaren.  

 

Figuur 7.5 toont de oordelen van leerlingen over de mate waarin zij hun gevolgde opleiding zien als een 

goede basis om een vervolgopleiding te kiezen en om een vervolgopleiding te volgen. Ten eerste zijn de 

oordelen over de opleiding als basis om te kiezen over het algemeen goed voor alle leerwegen: tussen 

de 57 en 63% oordeelt als (zeer) goed, en tussen de 26 en 32% als neutraal. Het percentage dat oordeelt 

als (helemaal) geen goede basis ligt slechts tussen de 10 en 12%. Tussen de leerwegen bestaan geen 

grote verschillen. Voor de beoordeling van de opleiding als basis van het volgen van een 

vervolgopleiding zijn de resultaten zelfs nog iets beter, waarbij het aandeel dat de opleiding als 

(helemaal) geen goede basis beoordeelt slechts rond de 8% ligt. De gemengde leerweg heeft wat betreft 

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

vmbo-tl vmbo-gl vmbo-kl vmbo-bl

(Zeer) tevreden Niet ontevreden, niet tevreden (Zeer) ontevreden



    67 

 

 

de basis om een vervolgopleiding te volgen de meest positieve uitkomst, met het aandeel 

beoordelingen van een (zeer) goede basis van 66%. Bij de resultaten moet wel opgemerkt worden dat 

de doorstroom van leerlingen vooral uit de theoretische leerweg voor een groot deel naar de havo gaat.  

 

Figuur 7.5 Oordeel opleiding als basis voor kiezen/volgen van vervolgopleiding 

Bron: VO-Monitor 2017/2018 (CBS, ROA) 

 

Uit Figuur 7.6 blijkt dat van de bevraagde leerlingen tussen de 35 en 40% aangeeft dat de gevolgde 

opleiding goed aansluit op hun vervolgopleiding. Dit aandeel is niet bijzonder hoog, wat erop duidt dat 

de aansluiting verbeterd zou kunnen worden, zoals ook als doel gesteld is binnen de vernieuwing van 

het vmbo. Echter, een vergelijkbaar aandeel van rond de 40% geeft aan dat de aansluiting “redelijk” is: 

de overgrote meerderheid is dus niet ontevreden over de aansluiting, hoewel er verbetering mogelijk 

is. Van alle leerwegen zijn de oud-leerlingen uit de kaderberoepsgerichte leerweg het meest ontevreden 

over de aansluiting met 24%, maar het scheelt niet veel.  
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Figuur 7.6 Oordeel aansluiting op vervolgopleiding 

Bron: VO-Monitor 2017/2018 (CBS, ROA) 

7.4 Evaluatie van opleiding als geheel  

 

Ten slotte is aan oud-leerlingen gevraagd hoe zij terugkijken naar hun vmbo-opleiding als geheel door 

middel van de volgende vraagstelling: "Zou je, achteraf gezien, de door jou gevolgde opleiding opnieuw 

kiezen?" Uit deze vraag komt naar voren of de oud-leerlingen spijt hebben van hun opleidingskeuze, 

wat vertaald kan worden naar een algemene mate van tevredenheid. Ontevredenheid kan onder andere 

voortkomen uit een slechte aansluiting op/ voorbereiding op het gekozen vervolgonderwijs, gebreken 

aan keuzemogelijkheden of aan actualiteit/aantrekkelijkheid/uitdaging van het gevolgde onderwijs, te 

weinig aangeboden activiteiten op het gebied van LOB, of de kwaliteit van het onderwijs of de school 

zelf. De tevredenheid van oud-leerlingen ligt over het algemeen hoog, met name voor de gemengde 

leerweg. De mate van ontevredenheid is bij de basisberoepsgerichte leerweg iets hoger. Opvallend is 

dat 22% van de leerlingen uit deze leerweg wel dezelfde opleiding zou kiezen, maar dan wel aan een 

andere school. Dit aandeel ligt relatief iets lager bij de andere leerwegen. Ook de tevredenheid over de 

opleiding zelf ligt iets lager voor deze leerweg, aangezien 16% van de oud-leerlingen achteraf gezien 

liever een andere opleiding had gekozen. Het is mogelijk dat de aangeboden vakken minder goed 

aansluiten op de beroepsrichting die de leerlingen hebben gekozen, waardoor een specifieker 

vakkenpakket hen meer tevreden zou hebben gemaakt over de opleiding als geheel. 
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Figuur 7.7 Zou je, achteraf gezien, de door jou gevolgde opleiding opnieuw kiezen? 

Bron: VO-Monitor 2017/2018 (CBS, ROA) 

7.5 Conclusie 

In het laatste hoofdstuk van dit rapport analyseerden we cijfers afkomstig van het door het CBS in 

samenwerking met het ROA uitgevoerd onderzoek onder gediplomeerden van het vmbo. Belangrijk is 

hierbij nog een keer erop te wijzen dat de gediplomeerden die via deze enquête bevraagd zijn in de 

regel hun vmbo-diploma a) nog voor de invoering van de profielen en b) nog voor de start van Sterk 

Techniekonderwijs hebben behaald. De hoofdbevindingen zijn als volgt.  

 

 

 Actualiteit, Aantrekkelijkheid en Keuzemogelijkheden: Van de bevraagde oud-leerlingen vindt 

52% dat de opleiding aantrekkelijk was om te volgen, en 46% is het ermee eens dat de opleiding 

inspeelt op de actualiteit (voor de basisberoepsgerichte leerweg is dit slechts 36%). Tussen een 

kwart en een derde vindt dat de opleidingen te weinig keuzemogelijkheden bieden. 

 

 LOB-activiteiten. Wat betreft LOB-activiteiten geeft een groot deel van de oud-leerlingen aan 

dat ze de mogelijkheid tot stage lopen aangeboden heeft gekregen (68%). Het aantal oud-

leerlingen dat de mogelijkheid had voor LOB-lessen (30%) en bedrijfsbezoeken (25%) ligt relatief 

lager. Slechts 13 tot 16% van de bevraagden is ontevreden of zeer ontevreden over LOB-

activiteiten. 

 
 Voorbereiding en aansluiting met vervolgopleiding. De oordelen over de opleiding als basis om 

een vervolgopleiding te kiezen zijn over het algemeen goed voor alle leerwegen: tussen de 57% 

en 63% oordeelt als (zeer) goed, en tussen de 26% en 32% als neutraal. Tussen de 35% en 40% 

geeft aan dat de gevolgde opleiding goed aansluit op hun vervolgopleiding, terwijl 40% deze 

aansluiting “redelijk” vindt. De rest vindt de aansluiting matig of slecht. 
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