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• Overheid: NL bij top kenniseconomieën, macrodoelmatigheid

• Indicatoren succesvol arbeidsmarktperspectief: betaald werk, 
werkzekerheid, werkomvang, honorering (Cörvers, De Hoon & 
Meng, 2014)

• Onderzoek naar arbeidssituatie schoolverlaters met diploma 
anderhalf jaar na schoolverlaten (ROA, 2017)

• CBS publiceert over afzonderlijke groepen schoolverlaters: 
voortijdig schoolverlaters, mbo-schoolverlaters en ho-
schoolverlaters (CBS Statline), totaalbeeld ontbreekt

Achtergrond
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Schetsen van een overzicht van de totale groep 
schoolverlaters en tonen van een profiel van deze groep 

(voortijdig schoolverlaters + uitstromers met 
startkwalificatie vanuit havo, vwo, mbo, hbo en wo)

Doel van het onderzoek
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• Data: koppeling van Basisregistratie Personen (BRP), 
Onderwijsregistraties (DUO) en Stelsel Sociaal-
statistische bestanden (SSB, CBS)

• Beschrijvende gegevens: 

• Achtergrondkenmerken 

• Arbeidspositie schoolverlaters vijf jaar na 
schoolverlaten

Data en methode
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Totale groep schoolverlaters uit 2009/’10 vanuit voltijd 
bekostigd onderwijs:

- 15 jaar en ouder

- vo (exclusief praktijkonderwijs, voortgezet speciaal 
onderwijs)

- mbo: bol-voltijd en bbl

- ho (exclusief internationale studenten)

Onderzoekspopulatie
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Totaal 266 duizend personen

Schoolverlaters 2009/’10
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Schoolverlaten en startkwalificatie, 2009/’10



9

Schoolverlaters met startkwalificatie: 
diploma laatstgevolgde opleiding, 2009/’10
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Voortijdig schoolverlaters (15 tot 23 jaar), 
2009/’10
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Binnen vijf jaar teruggekeerd in (bekostigd) onderwijs:

- 46% van de vsv’ers

- 24% van de schoolverlaters met startkwalificatie

- 81% van de havo/vwo schoolverlaters met startkwalificatie

- 36% van de mbo-2 bol schoolverlaters met startkwalificatie

- 43% van de schoolverlaters uit wo bachelorfase met 
startkwalificatie

Schoolverlaters 2009/’10, vijf jaar na 
schoolverlaten
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Schoolverlaters 2009/’10, positie op de 
arbeidsmarkt vijf jaar na schoolverlaten
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Werkende schoolverlaters uit 2009/’10, vijf 
jaar na schoolverlaten
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Arbeidsduur vrouwelijke schoolverlaters uit 
2009/’10 vijf jaar na schoolverlaten
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Mediaan uurloon voltijd werkende schoolverlaters uit 
2009/’10, vijf jaar na schoolverlaten
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─ Vanuit 2009/’10 verlieten 266 duizend schoolverlaters het voltijd 
bekostigd onderwijs: ruim de helft uit mbo, bijna 4 op de 10 uit ho 
en bijna 1 op de 10 uit vmbo/havo/vwo

─ Van de schoolverlaters verliet:

75 % met startkwalificatie en 15 % zonder
startkwalificatie het onderwijs, 10% onbekend

─ Vsv: relatief veel mbo’ers en vmbo’ers

─ Vooral mbo-bbl’ers ouder dan schoolverlaters uit andere 
onderwijssoorten

─ Vier op de vijf havo/vwo gediplomeerden binnen 5 jaar terug in 
onderwijs, vsv en wo bachelors de helft

Samenvattend
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─ Schoolverlaters met hoog onderwijsniveau na vijf jaar 
het vaakst aan het werk, maar ook mbo4-bbl’ers!

─ Mbo-4 bbl gediplomeerden het vaakst een vast 
contract, vsv’ers het minst

─ Vrouwelijke schoolverlaters werken vaak in deeltijd; 
hoe hoger onderwijsniveau, hoe vaker voltijds werkend

─ Voltijds werkende schoolverlaters: mannen veelal 
hoger mediaan uurloon dan vrouwen; uitzondering: 
mbo3/4-bbl

Samenvattend (2)
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─ Onderwijsregistraties (DUO/CBS)

─ Schoolverlatersonderzoek: mbo, havo/vwo, vmbo en 
vsv (ROA/CBS): aansluiting arbeidsmarkt 1,5 jaar na 
schoolverlaten

CBS databronnen schoolverlaters
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Vragen???

a.pleijers@cbs.nl

mi.hartgers@cbs.nl

Dank voor uw aandacht
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Artikel Statistische Trends:
https://www.cbs.nl/nl-nl/achtergrond/2019/26/kenmerken-schoolverlaters-en-arbeidspositie-
vijf-jaar-later

StatLine:

• Jongeren: vsv (totale groep)
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/71293NED

• Uitstromers mbo; arbeidskenmerken
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/83829NED

• Uitstromers ho; arbeidskenmerken
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/83812NED

Relevante links

https://www.cbs.nl/nl-nl/achtergrond/2019/26/kenmerken-schoolverlaters-en-arbeidspositie-vijf-jaar-later
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/71293NED
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/83829NED
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/83812NED



