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Inleiding 

 

Ter navolging van de staatsregeling artikel 21 lid 8 wordt de situatie binnen het Curaçaose 

onderwijs in de Staat van het Onderwijs 2017-2018 beschreven. Dit onderwijsverslag wordt in 

opdracht van de Minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport opgesteld, is bestemd 

voor de Staten en wordt openbaar gesteld aan het brede publiek.  

 

Dit verslag is geschreven op basis van data die de Inspectie Onderwijs van de 

onderwijsinstellingen heeft ontvangen en heeft gecontroleerd. Dit document geeft geen 

informatie over de financiën binnen het onderwijs, aangezien het financieel toezicht en de 

controle erop niet bij de Inspectie Onderwijs is ondergebracht. De verslaglegging hangt samen 

met verschillende activiteiten binnen de Inspectie Onderwijs. Dit zijn onder andere het 

behandelen van klachten en signalen, het toezicht op centraal examens, schoolbezoek, het 

publiceren van de Opbrengstenkaart en de resultaten van het discrepantie-onderzoek en het 

uitbrengen van adviezen. Volledigheidshalve wordt hierbij vermeld dat de toelevering, de 

beschikbaarheid en de bruikbaarheid van data van invloed zijn op het geschetste beeld. 

 

Het beoordelen van de kwaliteit van het onderwijs gebeurt volgens een gefaseerde implementatie 

van de nieuwe werkwijze van de Inspectie Onderwijs. Vooruitlopend op de oordeelvorming van 

de kwaliteit van het onderwijs, worden er in dit document data van de afgelopen vijf schooljaren 

met elkaar vergeleken.  

 

In dit document worden data gepresenteerd over de leerlingenpopulatie met name de 

doorstroom en de uitstroom van leerlingen. Bij de leerlingenpopulatie gaat het om het aantal 

leerlingen en/of studenten binnen een bepaald onderwijstype, verdeeld naar bevoegd gezag, 

geslacht, groep, leerjaar, afdeling, profiel en/of sector. De doorstroomgegevens en 

uitstroomgegevens zijn aanwijzingen voor de kwaliteit van de opbrengsten en het pedagogisch-

didactisch handelen van het ingezette schoolpersoneel. De doorstroomgegevens geven een 

overzicht van het aantal bevorderde en gedoubleerde leerlingen en de keuzes van de leerlingen 

gedurende hun schoolloopbaan in het voortgezet onderwijs. De uitstroomgegevens betreffen het 

aantal leerlingen dat het onderwijs uitstapt richting vervolgonderwijs of de arbeidsmarkt. Het 

gaat hier om resultaten van het funderend onderwijs, het voortgezet onderwijs en het secundair 

beroepsonderwijs. Binnen het voortgezet onderwijs wordt stilgestaan bij het verschil tussen de 

cijfers voor de schoolexamens en de centraal schriftelijke examens en het gemiddelde behaalde 

cijfer voor zowel de schoolexamens als de centraal schriftelijke examens.  
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Ten eerste worden er algemene gegevens betreffende het object van toezicht en de voorbereiding 

op de risicoanalyse 2019-2020 gepresenteerd. In het tweede hoofdstuk worden aandachtspunten 

gepresenteerd die invloed hebben op de effectiviteit van het toezicht en de kwaliteitsbeoordeling 

door de Inspectie Onderwijs. In hoofdstukken drie tot en met zeven worden gegevens binnen 

respectievelijk het funderend onderwijs (fo), het speciaal onderwijs (so), het voorbereidend 

secundair beroepsonderwijs (vsbo), hoger algemeen vormend onderwijs (havo), voorbereidend 

wetenschappelijk onderwijs (vwo) gepresenteerd en het secundair beroepsonderwijs (sbo). Per 

onderwijstype worden er conclusies geformuleerd ten aanzien van de kwaliteitsdomeinen binnen 

het Toezicht- en Waarderingskader1 van de Inspectie Onderwijs.  

 

Volledigheidshalve zij vermeld dat de aangehaalde wetgeving verwijst naar de oorspronkelijke 

publicaties èn de daarop volgende wijzigingen. 

  

                                                      
1 Voor meer informatie kunt u het Toezicht- en Waarderingskader raadplegen op de website van de 

Inspectie Onderwijs via de volgende link: 

https://www.gobiernu.cw/pap/inspekshon-di-ensenansa/skolnan/kuadro-di-supervishon-di-skolnan/ 
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1 Algemeen 

 

In dit onderdeel worden het scholenbestand en de leerlingenpopulatie op Curaçao beschreven. 

Er wordt een overzicht gegeven van zowel de door de overheid gesubsidieerde als particuliere 

instellingen per onderwijstype. Verder wordt een overzicht gegeven van het aantal locaties van 

de schoolbesturen die via het V&V-stelsel gesubsidieerd worden. Als derde volgt een algemeen 

overzicht van het aantal leerlingen in de afgelopen vijf schooljaren per onderwijstype. Als laatste 

wordt kort stilgestaan bij de voortgang van de voorbereiding op kwaliteitsbeoordeling door 

middel van de groei-indicatoren.  

 

1.1 Scholenbestand  

In het scholenbestand zijn vooralsnog de instituten voor hoger onderwijs (hbo- en wo-niveau) 

niet opgenomen. Dit geldt ook voor andere instellingen die niet officieel geregistreerd staan als 

zijnde onderwijsinstellingen.  

Het bestand bestaat uit 118 scholen en/of instituten die het object van toezicht van de Inspectie 

Onderwijs vormen. Dit bestand bestaat uit 57 scholen voor fo, waarvan er acht particulier zijn en 

geen subsidie van de overheid ontvangen, zoals te zien in tabel 1.1. 

 

Tabel 1.1 Overzicht scholen voor funderend onderwijs 

door de overheid bekostigd particulier 

1. A.E. Goiloschool 

2. Adventschool Bonam/Mahuma 

3. Adventschool Koraal Specht 

4. Berg Carmel College 

5. C.J. Krijtschool 

6. C.M.L. Maduroschool 

7. Coromoto College 

8. Dr. Albert Schweitzerschool 

9. Emmy Bertholdschool 

10. Fatima College 

11. Glorieux College 

12. J.W. Th. Schotborghschool 

13. Joan Mauritsschool 

14. Johan van Walbeeckschool 

15. Kolegio Annie Koenraad 

16. Kolegio Bellefaas Martis 

17. Kolegio Chaya Willems 

18. Kolegio Dodo Palm 

19. Kolegio Don Sarto 

1. Curaçao American Preparatory school 

2. De Meander 

3. De Rakkers 

4. International School of Curaçao 

5. Schroederschool 

6. Klein College 

7. Muchanan Balente College 

8. College op Maat  

9. Pipita Basisschool 
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20. Kolegio Erasmo 

21. Kolegio Iris Bruyning 

22. Kolegio Maria Auxiliadora 

23. Kolegio Mgr. Willem Ellis 

24. Kolegio Nechi Pieters 

25. Kolegio San Dominico 

26. Kolegio San Hose 

27. Kolegio San Martin de Porres 

28. Kolegio Santa Clara 

29. Kolegio Santa Famia 

30. M.M. Römerschool 

31. Marnixschool 

32. Mgr. Niewindt College 

33. Oranjeschool 

34. P.L. Brionschool 

35. Prins Bernhardschool 

36. Prinses Margrietschool 

37. Santa Rosa de Lima College 

38. Skol Básiko Cola Debrot 

39. Skol Básiko Elis Juliana 

40. Skol Básiko Immanuel 

41. Skol Chema Maduro/Angela Jessurun 

42. St. Albertus College 

43. St. Antoniuscollege 

44. St. Franciscus College 

45. St. Joris College 

46. St. Margaretha College 

47. St. Paulus College 

48. Vigdis Jonkheer-Mensing College 

 

Tabel 1.2 Overzicht scholen voor speciaal onderwijs 

door de overheid bekostigd afdeling 

1. Alablankaschool 

2. Blenchischool 

3. Br. Rigobertusschool 

4. Dividivi LOMschool 

5. Pr. Dr. I.C. van Houteschool 

6. Frater Evoniusschool 

7. J.F. Kennedyschool 

8. Kolegio Sùr Herman Joseph 

9. M.C. Piarschool 

10. Skol Marieta Alberto (Koraal Specht) 

11. Skol Myrna Dovale 

12. Skol Dr. Nelly Winkel 

1. lom, mlk, zmlk 

2. mlk 

3. lom, mlk 

4. lom 

5. mlk 

6. mlk 

7. lom 

8. zmlk 

9. mlk 

10. mlk, zmlk 

11. esm/doven/slh, lom 

12. lom 
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13. Soeur Hedwigschool SGR 

14. Soeur Hedwigschool SEHOS 

15. Vso Marieta Alberto 

16. Unique Learning Center (particulier) 

13. mytyl-tyltyl 

14. ziekenhuisschool 

15. zmlk 

16. autistenschool 

 

Van 16 scholen voor so zijn er drie scholen voor leer- en opvoedingsmoeilijkheden (lom), vier 

scholen voor moeilijk lerende kinderen (mlk) en één school voor zeer moeilijk lerende kinderen 

(zmlk). Er is een school voor leerlingen met ernstige spraakmoeilijkheden (esm) 

/doven/slechthorenden (slh), een school voor voortgezet speciaal onderwijs en een mytyl-

tyltylschool (aangepaste school voor kinderen met één of een meervoudige handicap). De rest 

van de scholen heeft een combinatie van afdelingen zoals waar te nemen in tabel 1.2. 

 

Tabel 1.3 is een overzicht van de 21 scholen voor vsbo met hun bijhorende afdelingen. De locaties 

voor ago zijn verbonden aan scholen voor vsbo behalve de ago-locaties in Montaña en aan de 

Commanchestraat. In totaal zijn er zes locaties voor ago. Er zijn 6 scholen die zowel de 

basisvorming als de bovenbouw van het vsbo aanbieden. Op zes scholen wordt alleen de 

bovenbouw van het vsbo aangeboden. Er zijn zes locaties waar alleen de basisvorming in het 

vsbo wordt aangeboden. 

 

Tabel 1.3 Overzicht scholen voor vsbo 

door de overheid bekostigd afdeling 

1. Dr. Albert Schweitzer College  

2. Ancilla Domini Vsbo 

3. Gouverneur Lauffer Vsbo 

4. Joseph Civilis Vsbo 

5. Juan Pablo Duarte Vsbo 

6. Maria College 

7. Maris Stella Vsbo 

8. Marnix College Cas Corá 

9. Marnix College Rio Canario 

10. New Song College 

11. Pierre Lauffer Vsbo 

12. Regina Pacis Vsbo 

13. Scholengemeenschap Otrobanda/ Goslinga en Jacques Ferrandi/ 

De Springplank 

14. Skol Avansá Amador Nita 

15. Kolegio Hóben Positivo (voorheen JJIC) 

16. Skol Avansá Integrá Humanista 

17. St. Ignatius College 

18. Vsbo St. Jozef  

19. Vsbo St. Paulus 

1. basisvorming en bovenbouw 

2. bovenbouw 

3. basisvorming 

4. basisvorming en ago 

5. bovenbouw en ago 

6. basisvorming 

7. basisvorming en bovenbouw 

8. bovenbouw 

9. basisvorming 

10. basisvorming en bovenbouw 

11. basisvorming 

12. bovenbouw 

13. basisvorming en bovenbouw 

 

14. basisvorming en bovenbouw 

15. ago 

16. basisvorming, bovenbouw en ago 

17. basisvorming 

18. bovenbouw 

19. bovenbouw en ago 
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20. Stella Maris College 

21. Triniteit College 

20. basisvorming 

21. basisvorming 

 

Verder komen er in het scholenbestand 14 sbo-instellingen voor. Vier van deze instellingen zijn 

particulier. Tabel 1.4 geeft een overzicht van deze instellingen.  

 

Tabel 1.4 Overzicht instellingen voor sbo 

door de overheid bekostigd particulier 

1. Fundashon pa Edukashon i Formashon di Fishi i 

Kapasitashon (FEFFIK) 

2. Frater Aurelio SBO 

3. Instituto pa Formashon den Enfermeria (IFE) 

4. Maris Stella SBO 

5. Nilda Pinto SBO 

6. Openbaar Secundair Beroepsonderwijs (OSBOD) 

7. Rooms-Katholiek Middelbare Technische School 

(RK MTS) 

8. SBO Eligia Martier 

9. Sentro di informashon i formashon na bienestar di 

mucha (SIFMA) 

10. Opleidingsinstituut Rechtshandhaving & 

Veiligheid (ORV) 

1. Alliance Center for Education (ACE) 

2. College of the Dutch Caribbean (CDC),  

3. Opleidingen en Trainingen Curaçao (OTC) 

4. Directieve Innovatieve Beroepsopleidingen 

(DIBO) 

 

 

In totaal komen 8 scholen voor onderwijs op havo-vwo-niveau of vergelijkbaar in het bestand 

voor, zoals te zien in tabel 1.5. Vier van deze scholen zijn particulier, waarvan er twee Engels als 

instructietaal hebben. Twee van de particuliere scholen werken volgens het Nederlands 

onderwijssysteem; één van deze twee particuliere scholen geeft tweetalig onderwijs in het 

Nederlands en het Engels. 

 

Tabel 1.5 Overzicht scholen voor onderwijs op havo-vwo-niveau 

door de overheid bekostigd 

1. Dr. Albert Schweitzer College 

2. Kolegio Alejandro Paula 

3. Maria Immaculata Lyceum 

4. Radulphus College 

 

Er zijn op Curaçao 7 scholengemeenschappen die verschillende niveaus van voorgezet onderwijs 

bieden, zoals te zien in tabel 1.6. Zes hiervan zijn particulier.  
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Tabel 1.6 Overzicht scholengemeenschappen 

door de overheid bekostigd particulier 

1. Curaçaos Avondlyceum (CAL) (vsbo-havo) 1. Abel Tasman College (vsbo-havo-vwo) 

2. Omega College (vsbo-havo-vwo) 

3. Curaçao American Preparatory school (Engelstalig) 

4. International School of Curaçao (Engelstalig) 

5. Miguel Pourier Academy (Nederlands- en 

Engelstalig) 

6. Vespucci College (Nederlandstalig) 

 

Het bevoegd gezag (schoolbestuur) is verantwoordelijk voor het beheer van de scholen en de 

kwaliteit van het aangeboden onderwijs in de ruimste zin van het woord. Er zijn zeven 

schoolbesturen die openbaar of bijzonder onderwijs verzorgen en door de overheid via het V&V-

stelsel bekostigd worden: Dienst Openbare Scholen (DOS), Vereniging voor Protestants 

Christelijk Onderwijs (VPCO), Stichting Christelijk Onderwijs New Song (SCONS), Stichting 

Onderwijs der Zevende Dags Adventisten (SOZDA), Stichting Christelijk Onderwijs der 

Evangelische Broedergemeente (SCOEBG), Fundashon Skol Humanista na Papiamentu (FSHP) 

en Stichting Rooms-Katholiek Centraal Schoolbestuur (RKCS). In tabel 1.7 wordt een overzicht 

gegeven van het aantal locaties voor de verschillende onderwijstypes per schoolbestuur.  

 

Tabel 1.7 Aantal locaties voor de verschillende onderwijsniveaus per schoolbestuur 

onderwijsniveau DOS VPCO SCONS SOZDA SCOEBG FSHP RKCS Totaal 

fo 13 2 1 2 1 1 28 48 

so 5 1 0 0 0 0 8 14 

vso 1 0 0 0 0 0 0 1 

ago 4 0 0 0 0 1 2 6 

vsbo bavo 1 1 0 0 0 0 6 8 

vsbo bovenbouw 1 1 0 0 0 0 4 6 

vsbo 2 1 1 0 0 1 1 6 

sbo 2 0 0 0 0 0 4 6 

havo-vwo 1 1 0 0 0 0 2 4 

vsbo-havo-vwo 1 0 0 0 0 0 0 1 

totaal 31 7 2 2 1 3 55 101 

 

In totaal is aan 30218 leerlingen onderwijs geboden op de scholen die via het V&V-stelsel 

gesubsidieerd zijn. Dit zijn 931 leerlingen minder dan in het schooljaar 2016-2017. De 

leerlingenpopulatie van de particuliere instellingen is de afgelopen schooljaren buiten 

beschouwing gelaten. Tabel 1.8 geeft een overzicht van het aantal leerlingen per onderwijstype 

voor de afgelopen vijf schooljaren. 
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Tabel 1.8 Aantal leerlingen per onderwijstype 

schooljaar fo so vsbo sbo havo-vwo totaal 

2013-2014 16911 1218 7431 3429 3086 32075 

2014-2015 16914 1280 7678 3352 3008 32232 

2015-2016 16734 1257 7483 3354 2985 31813 

2016-2017 16347 1258 7128 3498 2927 31158 

2017-2018 15969 1109 7387 3525 2800 30789 

* De aantallen zijn exclusief de leerlingen en studenten van het Curaçaose Avondlyceum en de OSBOD 

 

1.2 Voorbereiding op risicoanalyse 2019-2020  

Ter voorbereiding op de volgende risicoanalyse zijn in het schooljaar 2017-2018 scholen voor fo, 

so en vo bezocht. Aan het eind van het schooljaar 2017-2018 zijn alle scholen minimaal één keer 

bezocht. 

 

Tijdens de bezoeken is o.a. nagegaan hoe het staat met de groei-indicatoren voor leerlingzorg, 

sociale veiligheid en kwaliteitsbewust handelen op de scholen. In het kader van het 

stimuleringstoezicht van de verschillende schoolbesturen Inspectie Onderwijs zijn de groei-

indicatoren ontwikkeld. Deze indicatoren helpen o.a. om de voortgang van de invulling van 

enkele kwaliteitsdomeinen van het toezicht- en waarderingskader te meten. Er is in het schooljaar 

2017-2018 vooruitgang gemeten op het gebied van kwaliteitsbewust handelen. 

 

Tijdens de schoolbezoeken in het schooljaar 2017-2018 is tevens onderzoek gedaan naar 

leerlingdossiers en leerlingvolgsystemen op de scholen.  

De resultaten van het onderzoek naar het leerlingvolgsysteem (LVS) binnen het onderwijs 

zouden een indicatie kunnen zijn voor de kwaliteit van het onderwijsleerproces en de 

leerlingzorg op de scholen die door de overheid gesubsidieerd worden, zie tabel 1.9. 

Volledigheidshalve dient vermeld te worden dat het percentage scholen dat het LVS niet gebruikt, 

scholen betreft die geen optimaal functionerend LVS hebben of niet over een LVS beschikken. 
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Tabel 1.9 Leerlingvolgsysteem binnen het onderwijs 

 fo so ago vsbo h/v totaal 

aantal scholen 48 14 6 20 4 92 

Het LVS wordt gebruikt. 81% 71% 50% 85% 75% 78% 

Het LVS maakt het volgen van de ontwikkeling en vorming 

van de leerling mogelijk. 
71% 79% 50% 75% 75% 72% 

Het LVS maakt het determineren van het niveau van de 

onderwijsresultaten mogelijk. 
65% 50% 33% 80% 75% 64% 

Het LVS biedt de mogelijkheid om gemakkelijk tot 

verslaggeving te komen (bv. t.b.v. zorg en besprekingen). 
54% 36% 33% 70% 50% 53% 

Vanuit de aanwezige gegevens kan een onderwijskundig 

rapport gemaakt worden. 
38% 57% 33% 45% 50% 42% 

Het totaalbeeld van de ontwikkeling van de leerling/groep 

wordt d.m.v. het LVS in beeld gebracht. 
52% 43% 17% 40% 50% 46% 

De verkregen/geboden zorg en begeleiding komt voor in het 

LVS (bv. handelingsplannen). 
25% 21% 17% 20% 25% 23% 

Het zorgteam registreert besprekingen en verslagen van de 

zorgleerlingen in het LVS. 
8% 29% 0% 25% 25% 15% 

 

Over het algemeen dient de documentatie van de begeleiding en de zorg binnen het 

leerlingvolgsysteem verbeterd te worden. Het percentage van de scholen dat 

leerlingbesprekingen, rapportbesprekingen en handelingsplannen vastlegt in het 

leerlingvolgsysteem is minder dan 50% per onderwijssoort.  

 

Op 38% van de scholen voor fo geldt dat het onderwijskundig gedeelte van het leerlingdossier in 

het leerlingvolgsysteem is opgenomen, waardoor het opmaken van een onderwijskundig rapport 

vanuit het leerlingvolgsysteem mogelijk is.  

 

Het onderwijskundig gedeelte van het leerlingdossier is op een meerderheid van de scholen 

binnen het fo niet gedigitaliseerd en niet compleet. Wat meestal ontbreekt, zijn de gegevens over 

de onderwijshistorie en leerresultaten (bij eventuele overstap tussen scholen en resultaten van 

toetsen), gegevens over de sociaal-emotionele ontwikkeling en het gedrag van leerlingen, 

gegevens over eventuele extra begeleiding die leerlingen krijgt, schriftelijke vastleggingen van de 

evaluatie van de zorg, eventuele psychologische onderzoeksrapporten en 

deskundigheidsverklaringen en handelingsplannen. 

 

De meerderheid van de scholen voor so heeft geen digitaal leerlingvolgsysteem. De scholen 

werken met een papieren volgsysteem bestaande uit verschillende onderdelen. Voor enkele 
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scholen is een digitaal leerlingvolgsysteem in ontwikkeling en weer andere scholen maken 

beperkt gebruik van een digitaal leerlingvolgsysteem voor fo-scholen.  

 

Bij de controle van de leerlingdossiers binnen het so in het schooljaar 2016-2017 is tevens 

gecontroleerd op juistheid van de doorverwijzingen. Er waren 1240 leerlingdossiers aanwezig, 

dit is 99% van de totale leerlingenpopulatie (1253). De overige 1% van de leerlingdossiers was in 

gebruik door anderen (zorgteam en psychologen) en niet beschikbaar op het controlemoment. Er 

waren in totaal 1171 psychologische rapporten aanwezig, hetgeen 94% van alle aanwezige 

leerlingdossiers (1240) uitmaakt. Inzage in alle psychologische plaatsingsrapporten heeft 

plaatsgevonden. Waar er een indicatie ontbrak, is het intelligentiequotiënt ter plekke deskundig 

geïnterpreteerd. Het percentage leerlingen dat geplaatst is op de school volgens de indicatie die 

overeenkomt met het betreffende type school voor so, bedraagt 95%. Binnen de 5% van de 

leerlingen die niet conform indicatie waren geplaatst, zijn er diverse knelpunten rondom de 

plaatsing geconstateerd. Voor meer informatie wordt hierbij verwezen naar de rapportage 

Controle Leerlingdossier in het Speciaal Onderwijs mei 2017 van de Inspectie Onderwijs2. 

 

Op de scholen voor voortgezet onderwijs is het onderwijskundig rapport, het in kaart brengen 

van de ontwikkeling van een leerling en de documentatie van de zorg niet gebruikelijk. Het 

leerlingvolgsysteem wordt vooral gebruikt voor het registreren van toetsresultaten en 

schoolrapporten. Binnen het ago staat het gebruik van een leerlingvolgsysteem nog in de 

kinderschoenen. Dit roept vragen op ten aanzien van de efficiëntie van de begeleiding en de zorg 

aan de leerlingen.  

 

Binnen het vo is het examendossier een onderdeel van het leerlingdossier. Het examendossier is 

grotendeels niet volledig gedigitaliseerd. Het onderwijskundig gedeelte van het leerlingdossier 

wordt over het algemeen op scholen voor vo verdeeld en apart bijgehouden, bijvoorbeeld in een 

zorgmap. Wat meestal ontbreekt, zijn de gegevens over de onderwijshistorie en leerresultaten (bij 

eventuele overstap tussen scholen en resultaten van toetsen), gegevens over de sociaal-

emotionele ontwikkeling en het gedrag van de leerling, gegevens over eventuele extra 

begeleiding die de leerling krijgt, schriftelijke vastleggingen van de stagebegeleiding, schriftelijke 

van de evaluatie van de zorg, psychologische onderzoeksrapporten of deskundigenverklaringen 

van niet-examenkandidaten en handelingsplannen. 

                                                      
2 Voor meer informatie kunt u de rapportage Controle Leerlingdossier in het Speciaal Onderwijs 

raadplegen op de website van de Inspectie Onderwijs via de volgende link: 

https://www.gobiernu.cw/files/Ministeries/OWCS/Inspectie_Ond/Controle_leerlingdossiers_in_het_Speci

aal_Onderwijs__mei_2017.pdf 
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De meerderheid van de scholen heeft een archief in hard-copy van de administratie dat ouder is 

dan 5 jaar. Het examendossier wordt op de scholen volgens de richtlijnen minimaal 6 maanden 

na de uitslag bewaard.  

 

Naar aanleiding van deze resultaten is besloten om prestatie-indicatoren binnen de leerlingzorg 

te hanteren. Deze prestatie-indicatoren worden naast de huidige groei-indicatoren meegenomen 

in de volgende risicoanalyse op de scholen.  
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2 Bruikbaarheid van informatiebronnen 

 

De uitvoering van bureauonderzoek en onderzoek t.b.v. het Staat van het Onderwijs wordt mede 

bepaald door het inlevergedrag van het bevoegd gezag en de kwaliteit van de data die ontvangen 

worden. In de praktijk zijn de toelevering, de beschikbaarheid en de bruikbaarheid van data van 

invloed op de uitvoerbaarheid en effectiviteit van het toezicht. Het gaat hier om de volledigheid 

en de juistheid van documenten en modellen. Ter illustratie hiervan worden de resultaten van de 

controle van de schoolgidsen van de schooljaren 2016-2017 en 2017-2018 in grafiek 2.1 

weergegeven. 

 

Als de resultaten van de controle aan het eind van het schooljaar 2017-2018 vergeleken worden 

met de resultaten van de risicoanalyse in 2016-2017, kan er gesteld worden dat over het algemeen 

de ontvangen schoolgidsen beter voldoen aan de voorschriften. De verbeteringen zijn het grootst 

binnen het ago en vsbo. In grafiek 2.1 betreffen de waarden van het schooljaar 2017-2018 een 

overzicht van de tussenstand op weg naar de volgende risicoanalyse. 

 

Grafiek 2.1. Gemiddelde percentage van volledigheid van de schoolgidsen 
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onderwijsrichting niet volgens de richtlijnen of niet juist ingevoerd. Ook komt het voor dat 

leerlingen die niet meer op de school zijn ingeschreven toch zijn opgenomen in het bestand. 

Hetzelfde geldt voor personeelsleden. Aan het eind van het schooljaar 2017-2018 voldeed de 

meerderheid van de modellen die ingeleverd waren niet aan de voorschriften. Zie grafiek 2.2. 

 

Grafiek 2.2. Gemiddelde percentage van volleidigheid van de modellen 

 

 
 

2.1 Resultaten per bevoegd gezag 

De verantwoordelijkheid voor het aanleveren en de kwaliteit van documenten ligt bij het bevoegd 

gezag van de school. Dit is bekrachtigd in de wetgeving waarbij steeds wordt aangehaald dat het 
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belaste instantie.  
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van de Landsverordening funderend onderwijs (P.B. 2008, no. 84), en artikel 2 van de 

Landsverordening voortgezet onderwijs (P.B. 1979, no. 29).  

De toetsing van de wetgeving gebeurt aan de hand van de controle van het inlevergedrag, de 
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het bevoegd gezag de wetgeving en de gemaakte afspraken naleeft. Volledigheidshalve worden 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

FO SO AGO VSBO BAVO VSBO BB VSBO HAVO/VWO

38%

50%

25%

89%

0%

40%

0%

21%
14%

13%

22%

14%

40%

25%

volledigheid modellen 

model opgave leerlingen model opgave personeel



 

17 

 

resultaten van deze controle per bevoegd gezag per onderwijstype gepresenteerd. Deze 

resultaten zijn ook indicatief voor de aansturing van de interne controle door het bevoegd gezag, 

zie grafieken 2.3 tot en met 2.14. 

 

Grafiek 2.3. Percentage ingeleverde bescheiden per onderwijstype  
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Grafiek 2.4 Gemiddelde percentage volledigheid documenten 

 
 

Grafiek 2.5. Percentage ingeleverde bescheiden per onderwijstype  
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Grafiek 2.6 Gemiddelde percentage volledigheid documenten 

 

 

Grafiek 2.7. Percentage ingeleverde bescheiden per onderwijstype  
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Grafiek 2.8 Gemiddelde percentage volledigheid documenten 

 
 

Grafiek 2.9. Percentage ingeleverde bescheiden per onderwijstype  
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Grafiek 2.10 Gemiddelde percentage volledigheid documenten 

 
 

Grafiek 2.11. Percentage ingeleverde bescheiden per onderwijstype 
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Grafiek 2.12 Gemiddelde percentage volledigheid documenten 

 
 

Grafiek 2.13. Percentage ingeleverde bescheiden fo-scholen 
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Grafiek 2.14 Gemiddelde percentage volledigheid documenten 
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3 Funderend Onderwijs 

 

Het funderend onderwijs is wettelijk bepaald in de Landsverordening funderend onderwijs (P.B. 

2008, no. 84). De toelating tot een school voor funderend onderwijs is geregeld in artikelen 19 en 

20.  

Artikel 19 Toelatingsleeftijd; duur onderwijs 

1. Om als leerling tot een school te worden toegelaten, moet een kind de leeftijd van vier jaar 

hebben bereikt.  

2. Het bevoegd gezag stelt voor kinderen die nog niet eerder tot een school zijn toegelaten, 

toelatingstijdstippen vast op ten minste de eerste schooldag van elke maand. 

3. De leerling verlaat de school in principe aan het eind van het schooljaar waarin deze de 

leeftijd van twaalf jaar heeft bereikt, doch uiterlijk aan het eind van het schooljaar waarin 

deze de leeftijd van veertien jaar heeft bereikt. 

In de praktijk zijn er leerlingen die gedurende het schooljaar van school veranderen en tot een 

andere school worden toegelaten.  

Dit hoofdstuk geeft een beschrijving van de situatie binnen het funderend onderwijs voor wat 

betreft het toezicht en de kwaliteitsbeoordeling, de leerlingenpopulatie, de uitstroom en het 

schoolpersoneel. Als laatste worden er conclusies getrokken ten aanzien van de 

kwaliteitsdomeinen binnen het toezicht- en waarderingskader. 

 

3.1 Leerlingenpopulatie 

In het schooljaar 2017-2018 bezochten 15969 leerlingen een school voor fo die door de overheid 

bekostigd is. Dit zijn 378 leerlingen minder dan het jaar ervoor. Hiervan waren er 8122 jongens 

(52%) en 7847 meisjes. In cyclus 1 zaten er in totaal 8352 leerlingen, van wie 4377 jongens (53%); 

in cyclus 2 zaten er 7617 leerlingen, van wie 3745 jongens (49%). Per groep is het verschil tussen 

het aantal jongens en meisjes het grootst voor de groepen 1, 2 en 3. Tabel 3.1 geeft een overzicht 

van het aantal jongens en meisjes per cyclus in het fo voor het schooljaar 2017-2018.  

 

Tabel 3.1 Aantal leerlingen binnen het fo naar cyclus en geslacht schooljaar 2017-2018 

 jongens meisjes totaal 

cyclus 1 4377 3975 8352 

cyclus 2 3745 3872 7617 

Totaal 8122 7847 15969 
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Het RKCS had het grootste aandeel van de leerlingenpopulatie, namelijk 55% van het totaal aantal 

leerlingen binnen het fo. De SCOEBG en FSHP hadden beiden minder dan 300 leerlingen op een 

school voor fo; zie tabel 3.2.  

 

Tabel 3.2 Totaal aantal leerlingen per schoolbestuur schooljaar 2017-2018 

Schoolbestuur aantal leerlingen in percentage cyclus 1 cyclus 2 

DOS 4121 25.8% 2111 2010 

RKCS 8858 55.5% 4629 4229 

SOZDA 724 4.5% 410 314 

SCOEBG 249 1.6% 153 96 

FSHP 272 1.7% 167 105 

SCONS 301 1.9% 152 149 

VPCO 1444 9.0% 730 714 

Totaal 15969 100% 8352 7617 

 

Het aantal leerlingen binnen het fo toont een afnemende tendens. Grafiek 3.3 geeft een beeld 

van de ontwikkeling van het aantal leerlingen binnen het fo voor vijf achtereenvolgende 

schooljaren 

Grafiek 3.3 Aantal leerlingen binnen het fo per cyclus per schooljaar 
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De afname van het aantal leerlingen in cyclus 2 is o.a. afhankelijk van de leerlingenpopulatie in 

cyclus 1, de doorstroom vanuit cyclus 1, doorverwijzingen naar het speciaal onderwijs, 

emigratie en de keuze van ouders om hun kinderen op particuliere scholen te plaatsen. Uit 

beleidsonderzoek dat uitgevoerd dient te worden naar o.a. uitschrijvingen, doorstroom binnen 

het fo en doorverwijzing naar het speciaal onderwijs zal moeten blijken welke verklaringen 

voor de bovenstaande tendensen er kunnen zijn. 

 

3.2 Uitstroom  

In deze paragraaf worden de opbrengsten (uitstroom) van het funderend onderwijs behandeld. 

Het gaat om de leerlingen die genoemde onderwijssoort verlaten met een afgeronde 

voorbereiding voor het voortgezet onderwijs. 

 

Het fo wordt afgesloten met een Eindtoets Funderend Onderwijs (EFO). De EFO-resultaten 

kunnen leiden tot doorstroom naar het hoger algemeen voorbereidend onderwijs (havo), het 

voorbereidend secundair beroepsonderwijs (vsbo), het arbeidsgericht onderwijs (ago) of tot het 

predicaat niet toelaatbaar/terug naar fo (NT/TFO). In totaal hebben 1912 leerlingen de EFO-

procedure doorlopen. Dit aantal is inclusief leerlingen van de particuliere scholen die meededen 

aan de EFO-procedure. De uitslag wordt in tabellen 3.4 en 3.5 weergegeven. 

 

Tabel 3.4 Uitslag EFO-procedure schooljaar 2017-2018 

uitslag  afkorting percentage aantal 

niet toelaatbaar/terug funderend onderwijs nt/tfo 0.7% 14 

arbeidsgericht onderwijs ago 6.2% 118 

voorbereidend secundair beroepsonderwijs vsbo 66.6% 1273 

hoger algemeen voorbereidend onderwijs havo 26.5% 507 

totaal   1000% 1912 

 

Slechts 0.7% van het aantal leerlingen is niet toelaatbaar tot het voortgezet onderwijs. De 

leerlingen met uitslag ago dienen via de eilandelijke verwijzingscommissie (EVC) toegelaten te 

worden tot een school voor ago. De meerderheid van de leerlingen heeft als uitslag vsbo. 

Meer dan de helft (57%) van de leerlingen met uitslag havo bestaat uit meisjes. De meerderheid 

van leerlingen met uitslag ago en niet toelaatbaar bestaat uit jongens.  

De particuliere scholen (Klein College, College op Maat, Pipita, Schroederschool) hebben samen 

geen leerlingen met uitslag ago of die niet toelaatbaar zijn tot het voortgezet onderwijs.   
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Tabel 3.5 Uitslag EFO-procedure per schoolbestuur schooljaar 2017-2018 

schoolbestuur havo vsbo ago nt/tfo  

 man vrouw man vrouw man vrouw man vrouw totaal 

DOS 54 70 191 184 30 12 5 2 548 

FSHP 1 2 16 8 0 2 0 0 29 

Klein College 8 8 11 8 0 0 0 0 35 

College op Maat 0 0 1 1 0 0 0 0 2 

Pipita 2 3 1 2 0 0 0 0 8 

RKCS 111 129 327 356 43 20 3 1 990 

SCOEBG 0 3 5 6 1 0 0 0 15 

SCONS 0 3 15 15 3 2 1 0 39 

SNS 2 3 1 1 0 0 0 0 7 

SOZDA 3 10 19 25 2 2 0 0 61 

VPCO 39 56 46 34 1 0 1 1 178 

totaal 220 287 633 640 80 38 10 4 1912 

 

Tabel 3.6 Uitslag EFO-procedure in aantallen en percentages van het totaal 

uitslag 2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

havo 449 431 407 428 507 21.8% 21.0% 20.8% 21.0% 26.5% 

vsbo 1412 1307 1201 1457 1273 68.4% 63.7% 61.4% 71.4% 66.6% 

ago 116 180 210 124 118 5.6% 8.8% 10.7% 6.0% 6.2% 

nt 87 134 139 32 14 4.2% 6.5% 7.1% 1.6% 0.7% 

totaal 2064 2052 1957 2041 1912 100% 100% 100% 100% 100% 

 

De afgelopen twee jaar is het aantal en het percentage leerlingen met uitslag havo toegenomen. 

Het percentage en aantal leerlingen met uitslag niet toelaatbaar is in afgelopen drie jaar 

afgenomen. 

 

De toename van het totaal aantal leerlingen met het uitslag havo wordt vooral veroorzaakt door 

een toename van het aantal leerlingen bij de scholen van de DOS, het RKCS, de VPCO en de 

particuliere scholen, zie tabel 3.7.  
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Tabel 3.7 Uitslag havo per schoolbestuur in aantallen 

 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

DOS 114 108 98 103 124 

FSHP 2 7 3 5 3 

Privéscholen 8 7 12 12 26 

RKCS 209 198 205 198 240 

SCOEBG 0 3 0 3 3 

SCONS 2 4 3 1 3 

SOZDA 8 18 10 19 13 

VPCO 106 85 76 87 95 

totaal 449 430 407 428 507 

 

Het percentage van het totaal aantal leerlingen met resultaat ago is in de afgelopen jaar bij de 

DOS en de VPCO afgenomen. Dit percentage is toegenomen bij het RKCS, zie tabel 3.8.  

 

Tabel 3.8 Uitslag ago per schoolbestuur in aantallen 

 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

DOS 29 65 57 35 42 

FSHP 1 1 2 0 2 

Privéscholen 0 1 0 5 0 

RKCS 72 101 141 13 63 

SCOEBG 3 1 0 3 1 

SCONS 3 4 1 0 5 

SOZDA 4 4 3 0 4 

VPCO 4 3 6 7 1 

totaal 116 180 210 63 118 

 

 

Bij de meerderheid van de schoolbesturen is er sprake van afname van het aantal leerlingen dat 

niet toelaatbaar is tot het voortgezet onderwijs.   
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Tabel 3.9 Uitslag niet toelaatbaar per schoolbestuur in aantallen 

NT  2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

DOS 42 43 62 15 7 

FSHP 2 3 1 0 0 

Privéscholen 2 1 2 2 0 

RKCS 36 73 66 13 4 

SCOEBG 1 1 0 1 0 

SCONS 0 5 3 1 1 

SOZDA 2 1 1 0 0 

VPCO 2 7 4 0 2 

totaal 87 134 139 32 14 

 

In tabel 3.10 worden de behaalde gemiddelde toetsscores per toetsonderdeel van de leerlingen 

die hebben deelgenomen aan de EFO-procedures weergegeven. Het totaal te behalen scores per 

onderdeel is 90.  

 

Tabel 3.10 Gemiddelde scores per onderdeel  

gemiddelde toetsscore per onderdeel EFO 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Nederlands 48 49 51 51 51 

Papiamentu 56 60 64 61 56 

rekenen & wiskunde 52 52 60 58 57 

 

Er is een tendens dat de leerlingen in de afgelopen vijf jaar beter zijn gaan presteren voor vooral 

Papiamentu en rekenen & wiskunde. 

 

3.3 Conclusie 

Ten aanzien van de kwaliteitsdomein Opbrengsten kan geconcludeerd worden dat de EFO-

resultaten in de afgelopen vijf jaar zijn verbeterd voor de onderdelen rekenen & wiskunde en 

Papiamentu. Het aantal leerlingen dat niet toelaatbaar is tot het voortgezet onderwijs na de EFO-

procedure is in het jaar 2018 drastisch afgenomen. Deze afname is aanleiding tot nader onderzoek 

naar de doorverwijzingsprocedures naar ago en naar de EFO-procedure zelf. Om vast te stellen 

of de resultaten op het niveau zijn dat op grond van de kenmerken van de leerlingenpopulatie 

verwacht mag worden, is verdiepingsonderzoek en ontwikkeling van onderwijsbeleid nodig. 

Voor het volledig beoordelen van de kwaliteit van de opbrengsten is het aanbevolen dat er beleid 

wordt ontwikkeld dat richtlijnen geeft voor het profiel en de gewenste prestaties van leerlingen 

binnen het funderend onderwijs.  
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4 Speciaal Onderwijs  

 

Het signaleren van leerlingen die vanuit het funderend onderwijs naar het speciaal onderwijs 

doorverwezen worden, vindt op de school door de leraar en/of het schoolhoofd plaats. In 

navolging van artikel 20 lid 3 van de Landsverordening funderend onderwijs (P.B. 2008, no. 84) 

wordt een leerling doorverwezen op grond van een onderzoek dat gevoerd is door een 

plaatsingscommissie. Onderdeel van het onderzoek is o.a. een test door deskundigen. De 

leerlingen worden aangemeld voor een onderzoek dat door particuliere psychologen wordt 

gedaan. Afhankelijk van het resultaat van het onderzoek wordt de leerling eventueel naar de 

desbetreffende afdeling van het speciaal onderwijs doorverwezen. Wegens het ontbreken van een 

plaatsingscommissie, melden de ouders zelf het kind aan bij de desbetreffende school. De 

beslissing over toelating berust bij het bevoegd gezag en/of het schoolhoofd. Het schoolhoofd 

bepaalt in welke groep of afdeling de leerling geplaatst wordt.  

 

De scholen noemen een aantal factoren, dat een rol speelt bij het wel dan niet plaatsen van de 

leerlingen in het speciaal onderwijs. Het gaat hier om o.a. de sociaaleconomische situatie van de 

ouders, het opleidingsniveau van de ouders, de acceptatie van de specifieke behoefte van het 

kind door de ouders, de toegankelijkheid van particuliere psychologen, het ontbreken van de 

testcapaciteit van de SIGE, het algemene beeld dat men heeft van zowel de scholen als de leerling 

binnen het speciaal onderwijs, het aantal beschikbare plaatsen (de capaciteit) op de scholen voor 

speciaal onderwijs en het signaleringsvermogen op scholen voor funderend onderwijs.  

 

Dit hoofdstuk geeft een beschrijving van de situatie binnen het speciaal onderwijs voor wat 

betreft de leerlingenpopulatie en de uitstroom. Als laatste worden er conclusies getrokken.  

 

4.1 Leerlingenpopulatie 

De gegevens betreffen scholen voor speciaal onderwijs die door de overheid gesubsidieerd 

worden. Op peildatum 1 december 2017 bezochten 1109 leerlingen een school voor speciaal 

onderwijs die door de overheid bekostigd werd. Hiervan waren 747 jongens en 362 meisjes. 

Grafiek 4.1 geeft een overzicht van het totaal aantal leerlingen per geslacht in de afgelopen vijf 

schooljaren. 
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Grafiek 4.1 Aantal leerlingen per geslacht in het speciaal onderwijs  

 
 

Grafiek 4.2 Aantal leerlingen per geslacht en afdeling binnen het speciaal onderwijs schooljaar 2017-2018 
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De meerderheid van de leerlingen zat op een school voor mlk. De jongens zaten vooral op lom- 

en mlk-scholen. De meerderheid van de meisjes binnen het speciaal onderwijs zat op een mlk-

school. 

 

In het schooljaar 2013-2014 en 2014-2015 zijn alleen de leerlingen van de lom-afdeling van het 

Skol Myrna Dovale. Opmerkelijk is dat het aantal zmlk-leerlingen met de helft is afgenomen in 

2016-2017 en in 2017-2018 weer is toegenomen, zie tabel 4.3.  

 

Tabel 4.3. Aantal leerlingen per afdeling binnen speciaal onderwijs 

  2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

lom 452 387 403 393 334 

mlk 475 493 512 539 426 

zmlk 136 121 122 101 133 

vso/zmlk 82 86 82 77 72 

mytyl/tyltyl 46 87 53 58 60 

esm/doven/slh 0 78 85 90 84 

zmok 27 28 0 0 0 

totaal 1218 1280 1257 1258 1109 

 

De afgelopen vijf schooljaren zat de meerderheid van de leerlingen binnen het speciaal onderwijs 

op de scholen van de DOS. Het totaal aantal leerlingen op de DOS-scholen en de school van het 

VPCO is in 2017-2018 afgenomen. De verdeling van de leerlingen tussen de drie schoolbesturen 

DOS, VPCO en RKCS is de afgelopen vijf jaar relatief hetzelfde gebleven, zie tabellen 4.4 en 4.5.  

 

Tabel 4.4 Percentage leerlingen per schoolbestuur 

schoolbestuur 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

DOS 46% 45% 48% 49% 45% 

RKCS 41% 43% 40% 39% 43% 

VPCO 13% 12% 12% 12% 12% 

totaal 100% 100% 100% 100% 100% 

 

 

Tabel 4.5 Aantal leerlingen per schoolbestuur 

schoolbestuur 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

DOS 567 570 599 613 498 

RKCS 494 551 502 481 478 

VPCO 157 159 156 155 133 

totaal 1218 1280 1257 1249 1109 
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4.2 Uitstroom  

Bij de uitstroom gaat het om de leerlingen die het speciaal onderwijs verlaten met o.a. een 

voorbereiding voor het voortgezet speciaal onderwijs, het regulier onderwijs of zelfredzaamheid 

in de samenleving, dus het gaat om de opbrengsten.  

 

Alleen leerlingen van een lom-afdeling nemen deel aan de Eindtoets Funderend Onderwijs (EFO). 

De EFO-resultaten kunnen leiden tot doorstroom naar het hoger algemeen voorbereidend 

onderwijs (havo), het voorbereidend secundair beroepsonderwijs (vsbo), het arbeidsgericht 

onderwijs (ago) of tot het predicaat niet toelaatbaar/terug naar fo (NT/TFO). Het is gebruikelijk 

dat deze leerlingen doorstromen naar het vsbo of het ago. In tabel 4.6 staat per uitslag het absolute 

aantal leerlingen van de lom-afdeling aangegeven voor het schooljaar 2017-2018.  

 

Tabel 4.6 Uitstroom lom-scholen schooljaar 2017-2018 

 havo vsbo ago nt/tfo totaal 

Skol Myrna Dovale  0 6 0 0 6 

Skol Dr. Nelly Winkel  0 15 6 4 25 

J.F Kennedyschool 1 5 5 0 11 

Dividivi LOMschool 2 23 1 2 28 

totaal lom 3 49 12 6 70 

 

In totaal hebben 1912 leerlingen de EFO-procedure doorlopen in het schooljaar 2017-2018. 

Hiervan was 4% afkomstig uit een lom-afdeling. Van de 1237 leerlingen die doorverwezen 

werden naar het vsbo waren 49 afkomstig van een lom-afdeling. Van het totaal aantal leerlingen 

dat doorverwezen werd naar het ago (118) was 10% van een lom-afdeling. Hieronder volgt een 

overzicht van de uitstroom binnen de lom-afdeling in de periode 2013-2014 tot en met 2017-2018. 

 

Grafiek 4.7 EFO-resultaten lom-scholen schooljaar 2013-2014 t/m 2017-2018
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De leerlingen die deelnemen aan de EFO-procedure zijn in de afgelopen vijf jaar beter gaan 

presteren voor vooral Papiamentu en rekenen & wiskunde. De lom-leerlingen zijn ook beter gaan 

scoren voor Papiamentu en rekenen & wiskunde; zie tabellen 4.8 en 4.9. De behaalde gemiddelde 

toetsscores per toetsonderdeel bij de lom-leerlingen wordt in tabel 4.9 weergegeven. 

 

Tabel 4.8 Gemiddelde scores EFO per onderdeel alle leerlingen schooljaar 2013-2014 t/m 2017-2018 

 Nederlands Papiamentu rekenen 

2013-2014 48 56 52 

2014-2015 49 60 52 

2015-2016 51 64 60 

2016-2017 51 61 58 

2017-2018 51 56 57 

 

Tabel 4.9 Gemiddelde scores EFO per onderdeel lom-leerlingen schooljaar 2013-2014 t/m 2017-2018 

 Nederlands Papiamentu rekenen 

2013-2014 37 41 36 

2014-2015 41 49 36 

2015-2016 40 54 35 

2016-2017 37 53 42 

2017-2018 37 52 42 

 

Op de Skol Myrna Dovale zijn leerlingen gemiddeld hoger gaan scoren voor het onderdeel 

rekenen & wiskunde. De volgende vijf tabellen geven steeds het gemiddelde van de lom-school 

per toetsonderdeel aan voor vijf achtereenvolgende schooljaren. 

 

Tabel 4.10 Gemiddelde scores EFO per onderdeel lom-scholen schooljaar 2013-2014 

 Nederlands Papiamentu rekenen 

Skol Myrna Dovale 30 35 32 

Skol Dr. Nelly Winkel 30 36 29 

J.F. Kennedyschool 36 48 39 

Dividivi LOMschool 54 46 45 

 

Tabel 4.11 Gemiddelde scores EFO per onderdeel lom-scholen schooljaar 2014-2015 

 Nederlands Papiamentu rekenen 

Skol Myrna Dovale 40 50 34 

Skol Dr. Nelly Winkel 33 46 29 

J.F. Kennedyschool 37 53 33 

Dividivi LOMschool 52 48 49 
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Tabel 4.12 Gemiddelde scores EFO per onderdeel lom-scholen schooljaar 2015-2016 

 Nederlands Papiamentu rekenen 

Skol Myrna Dovale 41 62 36 

Skol Dr. Nelly Winkel 32 49 29 

J.F. Kennedyschool 41 54 34 

Dividivi LOMschool 46 53 43 

 

Tabel 4.13 Gemiddelde scores EFO per onderdeel lom scholen schooljaar 2016-2017 

 Nederlands Papiamentu rekenen 

Skol Myrna Dovale 35 56 46 

Skol Dr. Nelly Winkel 31 54 39 

J.F. Kennedyschool 28 56 39 

Dividivi LOMschool 53 46 43 

 

Tabel 4.14 Gemiddelde scores EFO per onderdeel lom scholen schooljaar 2017-2018 

 Nederlands Papiamentu rekenen 

Skol Myrna Dovale 32 53 46 

Skol Dr. Nelly Winkel 34 50 35 

J.F. Kennedyschool 34 49 39 

Dividivi LOMschool 47 54 46 

 

De leerlingen van een mlk-school stromen gebruikelijk door naar het ago (Landsverordening 

voortgezet onderwijs artikel 11c lid 2 P.B. 2008, no. 33). In de praktijk komt het voor dat sommige 

leerlingen op basis van hun ontwikkeling uiteindelijk niet naar het ago gaan en geplaatst worden 

op bijvoorbeeld vso-zmlk. In tabel 4.15 staat het absolute aantal leerlingen per mlk-school dat 

doorverwezen is naar het ago in het schooljaar 2017-2018.  

 

Tabel 4.15 Uitstroom mlk 2017-2018 

 aantal leerlingen 

Dr. I.C. van Houtenschool 20 

M.C. Piarschool 17 

Skol Marieta Alberto (Koraal Specht) 12 

Blenchischool 6 

Frater Evoniusschool 13 

Alablankaschool 0 

Br. Rigobertusschool 15 

totaal mlk  83 
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In tabel 4.16 staat het absolute aantal leerlingen per zmlk-school dat doorverwezen is naar het 

vso-zmlk in het schooljaar 2017-2018. 

 

Tabel 4.16 Uitstroom zmlk 2017-2018 

 aantal leerlingen 

Skol Marieta Alberto (Koraal Specht) 8 

Kolegio Sùr Herman Joseph (Skol Vista del Mar) 0 

Alablankaschool 0 

totaal zmlk  8 

 

 

4.3 Conclusie 

Voor wat betreft het kwaliteitsdomein Opbrengsten binnen het speciaal onderwijs kan alleen 

voor de lom-afdeling geconcludeerd worden dat de EFO-resultaten in de afgelopen vijf jaar 

relatief zijn verbeterd voor rekenen & wiskunde en Papiamentu. Het aantal leerlingen dat niet 

toelaatbaar is tot het voortgezet onderwijs is afgenomen en het aantal leerlingen met resultaat 

vsbo na de EFO-procedure is toegenomen. Om vast te kunnen stellen dat deze resultaten op het 

niveau zijn, dat op grond van de kenmerken van de leerlingenpopulatie verwacht mag worden, 

is verdiepingsonderzoek en ontwikkeling van onderwijsbeleid nodig.  

Voor het volledig beoordelen van de kwaliteit van de opbrengsten is het aanbevolen dat er beleid 

wordt ontwikkeld dat richtlijnen geeft voor het profiel en de gewenste prestaties van de 

leerlingen op de verschillende afdelingen binnen het speciaal onderwijs.  
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5 Voorbereidend Secundair Beroepsonderwijs 

 

Het voorbereidend secundair beroepsonderwijs is wettelijk bepaald in artikelen 9 en 10 van de 

Landsverordening voortgezet onderwijs (P.B. 1979, no. 29) zoals gewijzigd in de jaren erna.  

Het onderwijs aan de scholen voor voorbereidend secundair beroepsonderwijs (vsbo) omvat 

aansluitend op de periode van basisvorming (2 jaren) een tweejarige periode van leerwegen. 

Binnen het vsbo kunnen leerlingen de volgende leerwegen volgen: 

 de theoretisch kadergerichte leerweg (tkl) 

 de praktisch kadergerichte leerweg (pkl)  

 de praktisch basisgerichte leerweg (pbl) 

Het vsbo is gericht op een algemene maatschappelijke voorbereiding en persoonlijke vorming en 

is een voorbereiding op naar inhoud verwante opleidingen in het secundair beroepsonderwijs. 

In het derde en vierde jaar van het vsbo worden naast een gemeenschappelijk deel ook 

sectorprogramma’s aangeboden. Leerlingen kunnen een keuze maken uit de sectoren: 

1. Techniek 

2. Zorg en welzijn 

3. Economie 

 

Verbonden aan het vsbo is de afdeling voor arbeidsgericht onderwijs (ago). Het ago is voor 

leerlingen voor wie vaststaat dat overwegend orthopedagogische en orthodidactische 

benadering is geboden. Hiernaast leidt het volgen van arbeidsgericht onderwijs door deze 

leerlingen niet tot het behalen van een diploma, maar een getuigschrift. 

 

De toelatingsprocedure voor leerlingen tot het voortgezet onderwijs (vo) is geregeld in het 

Landsbesluit scholen v.w.o., h.a.v.o. en v.s.b.o. artikel 3 en 4 (P.B. 2009, no. 11). De doorverwijzing 

naar het voortgezet onderwijs is conform onze wetgeving in eerste instantie een aangelegenheid 

van de schoolbesturen (het bevoegd gezag). In principe kan elk schoolbestuur zijn eigen regels 

en voorwaarden stellen voor de doorverwijzing van een leerling van het fo naar het vo. De 

gezamenlijke schoolbesturen hebben echter concrete afspraken gemaakt om de doorverwijzing 

van elke leerling in het laatste leerjaar van het funderend onderwijs op Curaçao te uniformeren. 

 

Er zijn twee belangrijke instrumenten die de schoolbesturen gebruiken om het eindresultaat van 

de leerlingen te bepalen, namelijk de Eindtoets Funderend Onderwijs en het Onderwijskundig 

Rapport als bedoeld in artikel 21 van de Landsverordening funderend onderwijs (P.B. 2008, no. 

54). Leerlingen met een eindresultaat vsbo zijn toelaatbaar op een school voor vsbo. 
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Zoals vermeld in de Landsverordening voortgezet onderwijs artikel 11d lid 2 (P.B. 2008, no. 33) 

wordt een leerling met het eindresultaat ago pas op een agoschool geplaatst na onderzoek van de 

eilandelijke verwijzingscommissie (EVC). Dit geldt ook voor de leerlingen van een mlk-school 

die gebruikelijk doorstromen naar het ago. Leerlingen die volgens het EVC met extra begeleiding 

een leerweg van het vsbo kunnen afronden, krijgen geen advies ago (Landsverordening 

voortgezet onderwijs artikel 11d lid 4 P.B. 2008, no. 33). Naast de beschreven toelatingsprocedure 

kunnen leerlingen die al in het vsbo zitten doorverwezen worden naar het ago.  

 

Dit hoofdstuk geeft ten eerste een beschrijving van de situatie binnen het vsbo voor wat betreft 

de leerlingenpopulatie, de doorstroom, de sectorkeuze en de uitstroom. De gegevens aangaande 

de leerlingenpopulatie zijn van de door de overheid gesubsidieerde scholen. De informatie over 

de doorstroom en de uitstroom betreft zowel gesubsidieerde als niet-gesubsidieerde scholen. 

Als laatste worden er conclusies getrokken ten aanzien van de kwaliteitsdomeinen binnen het 

toezicht- en waarderingskader.   
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5.1 Leerlingenpopulatie 

Deze informatie dient als indicatief beschouwd te worden voor het totaal aantal leerlingen binnen 

het vsbo op Curaçao. Vooralsnog is de schoolpopulatie van de scholengemeenschappen niet 

meegenomen. Er wordt stilgestaan bij het aantal leerlingen per afdeling en het aantal leerlingen 

per leerweg. De gegevens van het aantal leerlingen per afdeling en schoolbestuur waren alleen 

voor het schooljaar 2015-2016 en 2016-2017 beschikbaar. 

 

In het schooljaar 2017–2018 bezochten 6815 leerlingen een door de overheid bekostigde school 

voor vsbo. Hiervan waren 3451 jongens (51%) en 3364 meisjes (49%). De meerderheid van de 

leerlingen (3131) zat in de bovenbouw van het vsbo. De meerderheid (71%) van de agoleerlingen 

bestond uit jongens. Er zaten in totaal 3164 leerlingen in de basisvorming van het vsbo. Dit is 46% 

van het totaal aantal vsboleerlingen (6815). Grafiek 5.1 geeft een overzicht van het aantal jongens 

en meisjes per afdeling.  

 

Grafiek 5.1 Aantal leerlingen per afdeling 2017-2018 

 
 

 

Grafiek 5.2 geeft een overzicht van het aantal leerlingen per afdeling over de afgelopen vijf 

schooljaren. Het aantal leerlingen in de basisvorming is in 2017-2018 toegenomen, terwijl het 

aantal leerlingen in het ago is afgenomen. 
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Grafiek 5.2 Aantal leerlingen per afdeling  

 

 

De toename van het aantal leerlingen in de basisvorming heeft onder anderen te maken met de 

geïndividualiseerde extra ondersteuning (het geo-traject) binnen de basisvorming van het vsbo 

en de afname van doorwijzing naar het ago vanuit het fo.  

Het geo-traject is door scholen ontwikkeld en is bestemd voor de leerlingen die praktisch zijn en 

het vsbo zouden kunnen afronden. Deze leerlingen zitten tussen het ago en pbl-niveau van het 

vsbo in.  

 

De afgelopen vijf schooljaren waren de meisjes in de meerderheid binnen de tkl-populatie. Het 

aantal jongens binnen de tkl-populatie is de laatste vijf schooljaren afgenomen. Het totaal aantal 

leerlingen binnen de tkl-populatie toont bovendien een dalende tendens zoals te zien in grafiek 

5.3. 

 

Ook binnen de pkl-populatie waren de meisjes steeds in de meerderheid. Het aantal jongens was 

in 2014-2015 toegenomen en nam daarna af, zie grafiek 5.4. Het aantal meisjes binnen de pkl-

populatie is in vijf jaar de toegenomen.  
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Grafiek 5.3 Aantal leerlingen binnen tkl 

 

 

Grafiek 5.4 Aantal leerlingen binnen pkl 

 
 

In tegenstelling tot de andere leerwegen waren de jongens binnen de pbl-populatie in de 

meerderheid, zie grafiek 5.5. 
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Grafiek 5.5 Aantal leerlingen binnen pbl 

 
 

5.2 Doorstroom 
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Bij de analyse van de gegevens worden normen gehanteerd, die bij de risicoanalyse in het 
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Een vergelijking van de gegevens met deze normen is indicatief voor de kwaliteit van de 

opbrengsten. De gegevens in deze paragraaf betreffen zowel gesubsidieerde als niet 

gesubsidieerde scholen over de schooljaren 2014-2015 tot en met 2017-2018. De gegevens zijn 

opgevraagd aan het eind van elk schooljaar. Mede hierdoor is het totaal aantal leerlingen steeds 

anders dan het aantal vermeld in de vorige paragraaf.  
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Ten eerste worden landelijke gegevens van de afgelopen vier schooljaren gepresenteerd. Dit 

wordt eerst voor de totale leerlingenpopulatie gedaan en vervolgens voor de leerlingenpopulatie 

in de basisvorming en de bovenbouw vsbo.  

Omdat het absolute aantal leerlingen per afdeling en schooljaar varieert, worden percentages met 

elkaar vergeleken. Door afrondingsmarges kan het totaal niet altijd precies 100% zijn. Het gaat 

hier immers om personen.  

De landelijke resultaten van de afgelopen vier schooljaren naderen of zijn boven de norm zoals 

te zien in tabel 5.6. Het gaat hier om het percentage van het totaal aantal leerlingen in een leerjaar 

dat bevorderd is naar het volgend leerjaar binnen dezelfde afdeling of een andere afdeling.  

 

Grafiek 5.6 Percentage leerlingen dat bevorderd is (naar het volgende jaar en andere afdeling)  

  norm 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

leerjaar 1 85% 82.5% 88.4% 88.6% 88.5% 

leerjaar 2 86% 84.4% 87.4% 88.1% 89.4% 

leerjaar 3  76% 74.6% 76.7% 77.5% 76.9% 

 

Gegeven het feit dat de basisvorming een periode van twee jaar beslaat en als uitgangspunt heeft 

dat leerlingen automatisch doorstromen, zou het percentage leerlingen dat doorgaans bevorderd 

wordt naar leerjaar 2 van de basisvorming 100% moeten zijn. Echter, er zijn in de praktijk 

uitzonderingen. Het zijn meestal bespreekgevallen met het resultaat dat de leerling nog een kans 

krijgt om aan te tonen dat hij/zij bijvoorbeeld het pbl-niveau aankan. Dit is de reden waarom het 

bevorderingspercentage in leerjaar 1 en leerjaar 2 van de basisvorming niet op alle scholen 100% 

is.  

 

Een vergelijking van alleen het percentage leerlingen dat bevorderd is binnen dezelfde afdeling 

en leerweg met de norm geeft een ander beeld van de opbrengsten. De afgelopen vier schooljaren 

is dit percentage voor leerjaar 3 pbl en leerjaar 3 pkl steeds beneden de norm geweest. Het 

percentage leerlingen dat bevorderd is in leerjaar 3 pbl is steeds lager dan het percentage 

leerlingen dat bevorderd is in leerjaar 3 pkl, zie tabel 5.7.  
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Tabel 5.7 Doorstroom binnen vsbo per leerweg 

   2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

  norm bevorderd bevorderd bevorderd bevorderd 

leerjaar 1 naar 2 vsbo 85% 78.6% 83.5% 84.0% 84.8% 

leerjaar 2 naar 3 vsbo 86% 80.9% 82.0% 82.7% 82.3% 

leerjaar 3 naar 4 pbl 76% 53.4% 65.9% 64.6% 58.9% 

leerjaar 3 naar 4 pkl 76% 72.5% 73.7% 70.8% 69.1% 

leerjaar 3 naar 4 tkl 76% 83.3% 79.7% 83.9% 81.8% 

 

Binnen de sectoren is het percentage leerlingen dat bevorderd is binnen de tkl-afdeling de 

afgelopen vier schooljaren het meest boven de norm geweest. Binnen de pbl-afdeling is dit 

percentage wederom steeds beneden de norm geweest. Binnen de afdeling pkl is dit percentage 

het afgelopen schooljaar gedaald tot onder de norm in de sector Techniek.  

 

Tabel 5.8 Doorstroom binnen vsbo sector Techniek per leerweg 

   2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

  norm bevorderd bevorderd bevorderd bevorderd 

leerjaar 3 naar 4 pbl 76% 57.4% 61.3% 59.7% 65.8% 

leerjaar 3 naar 4 pkl 76% 63.8% 77.6% 77.1% 59.5% 

leerjaar 3 naar 4 tkl 76% 86.3% 82.9% 84.9% 84.8% 

 

Tabel 5.9 Doorstroom binnen vsbo sector Zorg en Welzijn per leerweg 

   2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

  norm bevorderd bevorderd bevorderd bevorderd 

leerjaar 3 naar 4 pbl 76% 47.2% 70.5% 61.5% 54.0% 

leerjaar 3 naar 4 pkl 76% 76.1% 68.0% 70.8% 71.7% 

leerjaar 3 naar 4 tkl 76% 84.3% 62.8% 82.5% 82.4% 

 

Tabel 5.10 Doorstroom binnen vsbo sector Economie per leerweg 

   2014-2015 2015-2016 2016-2017 201-2018 

  norm bevorderd bevorderd bevorderd bevorderd 

leerjaar 3 naar 4 pbl 76% 55.5% 64.0% 72.4% 53.1% 

leerjaar 3 naar 4 pkl 76% 76.8% 75.4% 67.1% 73.1% 

leerjaar 3 naar 4 tkl 76% 79.2% 82.8% 83.5% 79.4% 
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Binnen elk leerjaar, elke leerweg en/of sector zijn bepaalde ontwikkelingen waar te nemen. 

Hierna wordt stilgestaan bij de resultaten binnen de basisvorming en in de verschillende sectoren 

van de bovenbouw. 

 

In de basisvorming zijn de resultaten in leerjaar 1 relatief beter geworden. Het percentage van 

doublures is afgenomen, zie tabel 5.11. 

Tabel 5.11 Doorstroom basisvorming leerjaar 1 

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

basisvorming 1 naar vsbo 2  78.6% 83.5% 84.0% 84.9% 

basisvorming 1 naar ago 2.3% 2.8% 2.1% 1.4% 

basisvorming 1 naar havo 2 1.6% 1.4% 2.5% 1.3% 

doublures basisvorming 1 16.4% 11.4% 10.7% 11.5% 

basisvorming 1 naar anders 1.15% 0% 0.7% 0% 

van school 0% 0.2% 0% 0.6% 

Springplank 0% 0.1% 0% 0% 

doorstroom geo 2 0% 0.5% 0% 0.3% 

doorstroom sbo niveau 1 0% 0.1% 0% 0% 

totaal 100% 100% 100% 100% 

absoluut aantal leerlingen 1738 1520 1377 1531 

 

In leerjaar 2 is het percentage leerlingen dat doorstroomt naar pkl toegenomen. Het percentage 

doubleurs is afgenomen, zie tabel 5.12. 

 

Tabel 5.12 Doorstroom basisvorming leerjaar 2 

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

basisvorming 2 naar ago 1.5% 2.5% 2.4% 1.9% 

basisvorming 2 naar jaar 3 pbl 26.7% 27.3% 21.5% 24.8% 

basisvorming 2 naar jaar 3 pkl 19.8% 21.0% 25.8% 25.8% 

basisvorming 2 naar jaar 3 tkl 34.3% 33.7% 35.5% 31.7% 

basisvorming 2 naar havo 3 1.9% 1.8% 1.0% 1.5% 

doublures basisvorming 2 15.2% 12.6% 11.9% 10.4% 

naar FEFFIK 0.1% 0.3% 0% 0.2% 

basisvorming 2 naar sbo 1 0% 0.4% 1.9% 0.6% 

doorstroom zorg sbo niveau 1 0% 0.3% 0% 0.8% 

doorstroom zorg geo 3 0% 0.1% 0.1% 0.7% 

basisvorming 2 naar anders 0.4% 0% 0% 1.6% 

totaal 100% 100% 100% 100% 

absoluut aantal leerlingen 1649 1650 1471 1377 
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Het percentage doublures is substantiëler binnen de pbl-afdeling binnen alle drie de sectoren. De 

afgelopen vier schooljaren is dit percentage binnen de pbl-afdeling steeds hoger dan 20% geweest. 

 

Tabel 5.13 Doorstroompercentage leerjaar 3 binnen sector Techniek 

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

pbl     

3 pbl naar 4 pbl 57.4% 61.3% 59.7% 65.8% 

doublures  42.6% 38.7% 40.3% 34.2% 

3 pbl naar 4 pkl 0% 0% 0% 0% 

totaal 100% 100% 100% 100% 

absoluut aantal leerlingen 204 163 213 202 

      

pkl     

3 pkl naar 4 pkl 63.8% 77.6% 77.1% 59.5% 

doublures  16.3% 12.2% 13.5% 26.7% 

3 pkl naar 4 pbl 19.9% 10.2% 9.4% 13.8% 

totaal 100% 100% 100% 100% 

absoluut aantal leerlingen 141 98 96 116 

      

tkl     

3 tkl naar 4 tkl 86.3% 82.9% 84.9% 84.8% 

doublures  10% 13.8% 12.6% 13.0% 

3 tkl naar 4 pkl 3.7% 3.2% 2.5% 2.2% 

totaal 100% 100% 100% 100% 

absoluut aantal leerlingen 219 217 238 541 

 

Het percentage pkl-leerlingen dat bevorderd is toont een dalende tendens binnen de sectoren 

Zorg & Welzijn en Economie.  
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Tabel 5.14 Doorstroompercentage leerjaar 3 binnen sector Zorg & Welzijn 

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

pbl     

3 pbl naar 4 pbl 47.2% 70.5% 61.5% 54.0% 

doublures  47.7% 29.5% 36.8% 40.7% 

3 pbl doorstroom 4 pkl 4.7% 0% 1.7% 0.9% 

halverwege gestopt  0.5% 0% 0% 2.6% 

doorstroom wegens leeftijd    1.8% 

totaal 100% 100% 100% 100% 

absoluut aantal leerlingen 175 217 174 113 

      

pkl     

3 pkl naar 4 pkl 76.1% 68.0% 70.8% 71.7% 

doublures  15.4% 23.0% 22.6% 10.9% 

3 pkl naar 4 pbl 7.7% 7.4% 6.6% 16.3% 

halverwege gestopt  0.9% 1.6% 0% 1.1% 

totaal 100% 100% 100% 100% 

absoluut aantal leerlingen 117 122 106 92 

      

tkl     

3 tkl naar 4 tkl 84.3% 62.8% 82.5% 82.4% 

doublures  10.1% 23.4% 11.3% 14.1% 

3 tkl naar 4 pkl 3.4% 13.8% 6.2% 0% 

3 tkl naar 3 pkl 1.1% 0% 0% 3.5% 

4 tkl naar 4 pkl 1.1% 0% 0% 0% 

totaal 100% 100% 100% 100% 

absoluut aantal leerlingen 89 94 97 85 
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Tabel 5.15 Doorstroompercentage leerjaar 3 binnen sector Economie 

 2014-2015 2015-2016 2016-

2017 

2017-

2018 

pbl     

3 pbl bevorderd 4 pbl 55.5% 64.0% 72.4% 53.1% 

doublures  37.0% 33.1% 23.8% 29.0% 

3 pbl doorstroom 4 pkl 6.5% 1.7% 3.8% 15.1% 

3 pbl doorstroom4 pbl  0% 0.8% 0% 0% 

halverwege gestopt  1.0% 0.4% 0% 2.8% 

totaal 100% 100% 100% 100% 

absoluut aantal leerlingen 200 236 210 155 

      

pkl     

3 pkl naar 4 pkl 76.8% 75.4% 67.1% 73.1% 

doublures  19.5% 21.9% 29.2% 22.6% 

3 pkl naar 4 pbl 3.7% 2.7% 3.7% 4.3% 

totaal 100% 100% 100% 100% 

absoluut aantal leerlingen 190 187 161 212 

      

tkl     

 3 tkl naar 4 tkl 79.2% 82.8% 83.5% 79.4% 

doublures  8.7% 13.1% 10.2% 15.4% 

3 tkl naar 4 pkl 8.7% 4.0% 6.3% 4.9% 

4 tkl naar 4 pkl 3.3% 0% 0% 0% 

halverwege gestopt  0 0 0 0.3% 

totaal 100% 100% 100% 100% 

absoluut aantal leerlingen 183 274 303 286 

 

5.3 Sectorkeuze  

De keuzes die leerlingen maken gedurende hun schoolloopbaan hebben een directe relatie met 

hun schoolprestaties. Het gaat hier om het kiezen van vakken binnen een beroepssector die 

aansluit bij de capaciteiten, de talenten en de kwaliteiten van een leerling. De keuze voor een 

vervolgopleiding en een beroep is hier ook onlosmakelijk mee verbonden. Deze keuze wordt 

mogelijk mede bepaald door de kwaliteit van het onderwijsleerproces en de begeleiding van de 

leerlingen. 
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Aan het eind van de basisvorming kiest steeds de meerderheid van de leerlingen voor de sector 

Economie. Een minderheid van de leerlingen kiest voor Zorg & Welzijn, zoals te zien in tabel 5.16 

en grafiek 5.17. 

 

Tabel 5.16 Sectorkeuze aan het eind van de basisvorming  

 
2014-2015 2015-2016 2016-2017 

2017-

2018 

basisvorming naar sector Techniek 29.7% 32.4% 33.6% 30% 

basisvorming naar sector Zorg en Welzijn 24.9% 29.6% 21.5% 27.4% 

basisvorming naar sector Economie 45.4% 38.0% 44.8% 42.6% 

totaal 100% 100% 100% 100% 

absoluut aantal leerlingen 1283 1361 1216 1132 

 

Grafiek 5.17 Sectorkeuze aan het eind van de basisvorming  

 

 

Binnen de leerlingenpopulatie wordt de keuze voor de sector Zorg & Welzijn voor de 

meerderheid door meisjes en voor de sector Techniek door jongens gedaan.  

Het percentage van het totaal aantal meisjes dat voor de sector Techniek kiest is de afgelopen 

jaren toegenomen. Het percentage van het totaal aantal meisjes dat voor sector Zorg & Welzijn 

kiest is de afgelopen jaren afgenomen, zie grafiek 5.19. 
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Grafiek 5.18 Percentage van het totaal aantal leerlingen per sector per schooljaar 

 
 

Grafiek 5.19 Percentage van het totaal aantal per geslacht per schooljaar  
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5.4 Uitstroom 

Bij de uitstroom gaat het om de leerlingen die het vsbo verlaten met een afgeronde voorbereiding 

voor het vervolgonderwijs; dit zijn dus de opbrengsten. Het vsbo wordt afgesloten met een 

eindexamen. De examenresultaten kunnen leiden tot doorstroom naar het secundair 

beroepsonderwijs (sbo). De kwaliteit van de opbrengsten wordt afgeleid van o.a. het percentage 

leerlingen dat geslaagd is. De resultaten van het discrepantieonderzoek geven ook indicaties voor 

de kwaliteit van de opbrengsten. Het gaat hier om het verschil tussen de cijfers voor de 

schoolexamens en de centraal schriftelijke examens. Ook het gemiddelde behaalde cijfer voor 

zowel de schoolexamens als de centraal schriftelijke examens zijn aanwijzingen voor de kwaliteit 

van de opbrengsten.  

 

De gegevens in deze paragraaf betreffen alle kandidaten van zowel de door de overheid 

gesubsidieerde als de niet gesubsidieerde scholen. Bij de analyse van de gegevens worden 

normen gehanteerd, die in het schooljaar 2016-2017 bij de risicoanalyse zijn vastgesteld. Als norm 

voor de opbrengsten in het voortgezet onderwijs is voor de uitstroom het gemiddelde landelijke 

percentage van de schooljaren 2013-2014, 2014-2015 en 2015-2016 gehanteerd.  

 

Verder is als norm voor de discrepantie het gemiddelde van de gemiddelde discrepantie tussen 

het SE-cijfer en het CSE-cijfer van de school voor de schooljaren 2013-2014, 2014-2015 en 2015-

2016 gebruikt. Als norm voor het gemiddelde CSE-cijfer van de school is een 6.0 gehanteerd.  

Een vergelijking van de gegevens met deze normen is indicatief voor de kwaliteit van de 

opbrengsten en het onderwijsleerproces. Voor vsbo worden de volgende normen gehanteerd, zie 

tabel 5.20. 

 

Tabel 5.20 Gebruikte normen bij risicoanalyse 2016-2017 

  norm 

slagingspercentage vsbo tkl 72% 

slagingspercentage vsbo pkl 75% 

slagingspercentage vsbo pbl 69% 

gemiddeld cijfer centraal schriftelijk examen vsbo 6.0 

gemiddelde discrepantie tussen cijfer centraal schriftelijk examen en cijfer schoolexamen vsbo tkl 0.70 

gemiddelde discrepantie tussen cijfer centraal schriftelijk examen en cijfer schoolexamen vsbo pkl 0.50 

gemiddelde discrepantie tussen cijfer centraal schriftelijk examen en cijfer schoolexamen vsbo pbl 0.31 
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Voorts worden de landelijke gegevens voor de hele leerlingenpopulatie belicht van de afgelopen 

vijf schooljaren. Het percentage geslaagden in het vsbo is in de afgelopen vijf schooljaren 

toegenomen, zie grafiek 5.21 en tabel 5.22.  

 

Grafiek 5.21 Slagingspercentage  

 
 

Het aantal tkl- en pkl-examenkandidaten is in de afgelopen vijf schooljaren verminderd terwijl 

het aantal pbl-examenkandidaten is toegenomen.  

 

Tabel 5.22 Examenresultaten per afdeling. 

  tkl norm: 72% pkl norm: 75% pbl norm: 69% totaal 

  totaal geslaagd % totaal geslaagd % totaal geslaagd % totaal geslaagd % 

2014 923 638 69.1% 480 305 63.5% 386 246 63.7% 1789 1189 66.5% 

2015 725 497 68.6% 527 417 79.1% 407 280 68.8% 1659 1194 72.0% 

2016 721 563 78.1% 454 379 83.5% 389 293 75.3% 1564 1235 79.0% 

2017 659 488 74.1% 417 352 84.4% 441 348 78.9% 1517 1188 78.3% 

2018 727 547 75.2% 453 359 79.2% 435 346 79.5% 1615 1252 77.5% 
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Het landelijk gemiddeld cijfer voor het centraal schriftelijk examen voor alle scholen was binnen 

de tkl-afdeling in de afgelopen vijf jaar steeds lager dan 6.0. In het schooljaar 2015-2016 en 2016-

2017 voldeed het landelijk gemiddelde op de afdeling pbl-afdeling aan de norm. In 2017-2018 is 

dit onder de 6.0 gedaald. De gemiddelde discrepantie tussen het cijfer voor de centraal schriftelijk 

examens en het cijfer voor de schoolexamens voor alle scholen is binnen de pbl-afdeling steeds 

binnen de normen zie tabel 5.23. 

 

Tabel 5.23 Gemiddelde cijfer en discrepantie alle scholen vsbo 

 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

gemiddeld cijfer centraal schriftelijk examen tkl 5.39 5.33 5.41 5.54 5.52 

gemiddelde discrepantie tkl 0.94 0.92 0.80 0.64 0.75 

      

gemiddeld cijfer centraal schriftelijk examen pkl 5.39 5.93 5.84 6.04 6.10 

gemiddelde discrepantie pkl 0.84 0.26 0.35 0.14 0.09 

      

gemiddeld cijfer centraal schriftelijk examen pbl 5.90 5.98 6.06 6.08 5.44 

gemiddelde discrepantie pbl 0.19 0.10 0.08 0.06 0.06 

 

Hoe leerlingen presteren blijkt ook uit het gemiddeld cijfer voor de examenvakken en de 

discrepantie tussen het resultaat van het schoolexamen en het centraal schriftelijk examen van de 

afgelopen vijf jaar.  

 

Opbrengsten tkl 

De afgelopen vijf jaar zijn de examenresultaten tkl relatief minder goed voor de vakken biologie, 

economie, wiskunde, natuur & scheikunde 1 en natuur- & scheikunde 2. Het landelijk gemiddeld 

cijfer voor het centraal schriftelijk examen voor deze vakken is steeds beneden de norm en lager 

dan 5.5. Een landelijk gemiddeld cijfer voor het centraal schriftelijk examen groter of gelijk aan 

een 6.0 kwam heel sporadisch voor in de afgelopen vier schooljaren, zie tabel 5.24. 
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Tabel 5.24 Gemiddeld cijfer centraal schriftelijk examen per vak afdeling tkl 

Vak  2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

administratie & commercie 6.62 5.84 6.02 5.96 6.35 

algemene techniek 5.78 5.82 5.65 5.52 5.75 

biologie 4.10 4.54 4.60 4.45 4.63 

economie 4.39 4.35 4.81 4.65 4.57 

Engels 5.69 5.68 6.09 6.12 5.90 

Nederlands 5.65 5.41 5.80 5.93 6.02 

Papiamentu 5.92 6.15 5.67 5.90 5.88 

Spaans 6.11 5.66 5.63 6.21 5.91 

wiskunde 3.95 4.14 4.34 4.32 4.82 

mens en maatschappij 6.45 6.07 5.96 5.97 5.84 

natuur & scheikunde 1 4.68 4.99 4.86 5.22 5.17 

natuur & scheikunde 2 4.52 4.51 4.71 4.70 4.86 

zorg & welzijn intrasectoraal 5.09 5.02 5.47 5.97 6.07 

ICT 5.52 6.52 6.56 6.22 5.54 

hospitality koken en serveren 5.31 5.21 5.71 5.53 6.11 

 

Als de in 2016-2017 vastgestelde normen gehanteerd worden, geeft een discrepantie groter dan 

0.70 op de afdeling tkl reden tot zorg. De landelijke gemiddelde discrepantie tussen het cijfer dat 

behaald is voor de centraal schriftelijke examens en het cijfer dat behaald is voor de 

schoolexamens, is de afgelopen jaren voor bepaalde vakken groter dan 0.70 zoals te zien in tabel 

5.25. Dit betekent dat de tkl-examenkandidaten voor deze vakken relatief gemiddeld beter op het 

schoolexamen dan op het centraal schriftelijk examen presteren.  

 

Tabel 5.25 Gemiddelde discrepantie tussen cijfer centraal schriftelijk examen en cijfer schoolexamen per vak afdeling tkl 

Vak 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2018-2019 

administratie & commercie -0.07 0.53 0.42 0.44 0.07 

algemene techniek 0.46 0.67 0.66 1.02 0.95 

biologie 2.08 1.7 1.58 1.43 1.22 

economie 1.28 1.3 1.10 1.02 1.21 

Engels 0.61 0.57 0.37 0.19 0.67 

Nederlands 0.49 0.56 0.27 0.11 0.16 

Papiamentu 0.69 0.32 0.69 0.38 0.68 

Spaans 0.50 0.90 0.73 0.11 0.67 

wiskunde 1.60 1.51 1.51 1.46 1.05 

mens en maatschappij 0.21 0.53 0.61 0.67 0.90 

natuur & scheikunde 1 1.05 0.85 0.70 0.43 0.75 

natuur & scheikunde 2 1.46 1.35 1.01 0.92 1.24 
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zorg & welzijn intrasectoraal 1.35 1.32 0.79 0.40 0.17 

ICT 0.80 0.11 -0.65 0.92 0.55 

hospitality koken en serveren 1.98 1.92 1.26 1.99 0.88 

 

Uit bovenstaande gegevens kan worden geconcludeerd voor welke vakken de kwaliteit van de 

schoolexamens extra aandacht verdient. Dit zijn de vakken met een gemiddelde discrepantie 

groter dan 0.70 of kleiner dan -0.70. Als dit verschil >0,70 (rood gedrukt) is, betekent het dat de 

schoolexamens (SE) beter is gemaakt dan het centraal schriftelijk examen (CE). Als dit verschil <-

0.70 (blauw gedrukt) is, betekent het dat het CE beter is gemaakt dan het SE.  

 

De tkl-leerlingen scoren de afgelopen vijf schooljaren gemiddeld relatief beter op het 

schoolexamen dan op het centraal schriftelijk examen voor de vakken algemene techniek, biologie, 

economie, wiskunde, natuur- & scheikunde 1, natuur- & scheikunde 2, zorg & welzijn 

intrasectoraal en hospitality koken en serveren. De landelijke gemiddelde discrepantie tussen het 

cijfer voor het centraal schriftelijk examen en het schoolexamen is de afgelopen jaren groter dan 

0.70 voor deze vakken. 

 

Opbrengsten pkl 

De afgelopen vijf jaar zijn de examenresultaten pkl relatief minder goed voor de vakken biologie, 

economie, wiskunde, mens en maatschappij, natuur & scheikunde 1, metaal, bouw en 

motorvoertuigentechniek. Het landelijk gemiddeld cijfer voor het centraal schriftelijk examen 

voor deze vakken neigt beneden de norm te blijven, zie tabel 5.26. 

 

Tabel 5.26 Gemiddeld cijfer centraal schriftelijk examen per vak afdeling pkl 

Vak  2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

administratie & commercie 6.33 6.1 6.04 5.96 6.50 

biologie 5.43 5.78 5.76 5.45 5.63 

economie 5.69 5.92 5.61 5.94 6.18 

Engels 6.10 5.75 5.96 6.54 6.55 

Nederlands 5.79 5.62 6.28 6.30 5.96 

Papiamentu 6.06 6.34 5.91 6.20 6.34 

Spaans 6.02 6.33 5.65 6.68 6.20 

wiskunde 4.89 5.64 4.90 6.08 5.54 

instalelectro 6.44 6.25 6.07 6.43 6.43 

mens en maatschappij 6.14 5.79 5.67 5.29 5.83 

natuur & scheikunde 1 5.47 5.79 5.28 5.49 5.21 

zorg & welzijn intrasectoraal 6.25 5.99 6.48 6.38 6.46 

ICT 6.93 6.63 6.55  6.56 
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metaal 5.84 4.97 6.37 5.83 6.13 

bouw 5.92 6.20 6.02 5.91 5.49 

hospitality brood en banket    6.00 5.82 

hospitality koken en serveren 6.98 6.46 6.68 6.70 6.64 

uiterlijke verzorging 7.00 6.63 6.87 7.10 6.75 

motovoertuigentechniek 7.12 6.50 5.08 5.89 5.45 

  

Als de in 2016-2017 vastgestelde normen gehanteerd worden, geeft een discrepantie groter dan 

0.50 op de afdeling pkl reden tot zorg. De landelijke gemiddelde discrepantie tussen het cijfer dat 

behaald is voor de centraal schriftelijke examens en het cijfer dat behaald is voor de 

schoolexamens, is de afgelopen jaren voor bepaalde vakken groter dan 0,5 zoals te zien in tabel 

5.27. Dit betekent dat de pkl-examenkandidaten relatief gemiddeld beter voor deze vakken op 

het schoolexamen dan op het centraal schriftelijk examen presteren.  

Tabel 5.27 Gemiddelde discrepantie tussen cijfer centraal schriftelijk examen en cijfer schoolexamen per vak afdeling pkl 

Vak  2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

administratie & commercie 0.34 0.35 0.59 0.70 -0.10 

biologie 0.17 0.16 0.21 0.48 0.53 

economie 0.23 -0.23 0.28 -0.01 -0.43 

Engels 0.52 0.78 0.43 -0.14 0 

Nederlands 0.38 0.32 -0.32 -0.24 -0.04 

Papiamentu 0.43 0.23 0.53 0.16 0.03 

Spaans 0.36 -0.01 0.31 -0.46 0.15 

wiskunde 0.67 -0.1 0.87 -0.53 -0.12 

instalelectro 0.21 0.37 0.38 0.30 0.10 

mens en maatschappij 0.09 0.70 0.97 0.99 0.63 

natuur & scheikunde 1 0.41 -0.06 0.60 0.41 0.64 

zorg & welzijn intrasectoraal 0.01 0.43 -0.05 0.18 -0.08 

ICT -0.23 -0.36 -0.15  -0.37 

metaal -0.35 0.83 0.07 -0.20 0.37 

bouw 0.37 0.23 0.23 0.55 0.77 

hospitality brood en banket    1.47 0.70 

hospitality koken en serveren 0.23 0.42 0.33 1.00 0.61 

uiterlijke verzorging -0.50 0.45 0.47 0.40 0.70 

motovoertuigentechniek -0.73 -0.10 0.28 -0.22 0.34 

 

Uit bovenstaande gegevens kan afgeleid worden voor welke vakken de kwaliteit van de 

schoolexamens extra aandacht verdient. Dit zijn de vakken met een gemiddelde discrepantie 
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groter dan 0.50 of kleiner dan -0.50. Als dit verschil >0,50 (rood gedrukt) is, betekent het dat het 

SE beter is gemaakt dan het CE. Als dit verschil <-0.50 (blauw gedrukt) is, betekent het dat het CE 

beter is gemaakt dan het SE.  

De pkl-leerlingen scoren de afgelopen schooljaar gemiddeld relatief beter op het schoolexamen 

dan op het centraal schriftelijk examen voor biologie, mens en maatschappij, natuur- & 

scheikunde, bouw, hospitality brood en banket, hospitality koken en serveren en uiterlijke 

verzorging. De landelijke gemiddelde discrepantie tussen het cijfer voor het centraal schriftelijk 

examen en het schoolexamen is de afgelopen jaren groter dan 0.50 voor deze vakken. 

Opbrengsten pbl 

De afgelopen vijf jaar zijn de examenresultaten pbl relatief minder goed voor de vakken biologie, 

economie en natuur & scheikunde 1. Het landelijk gemiddeld cijfer voor het centraal schriftelijk 

examen voor deze vakken is steeds beneden de norm, zie tabel 5.28. 

 

Tabel 5.28 Gemiddeld cijfer centraal schriftelijk examen per vak afdeling pbl 

Vak  2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

administratie & commercie 6.16 6.21 6.11 6.02 6.97 

biologie 5.55 5.86 5.62 5.56 5.74 

economie 5.34 5.80 5.40 5.26 5.89 

Engels 5.59 6.01 6.15 6.36 5.99 

Nederlands 5.51 5.67 6.37 6.38 5.84 

Papiamentu 6.16 6.50 6.16 6.08 6.15 

Spaans 6.87 5.63 6.62 6.50 6.43 

wiskunde 5.74 5.88 5.48 6.09 6.23 

instalelectro 6.20 5.86 6.21 6.64 6.98 

mens en maatschappij 6.02 6.15 6.21 5.94 5.65 

natuur & scheikunde 1 5.59 5.37 5.76 5.61 4.93 

zorg & welzijn intrasectoraal 6.65 6.09 6.30 6.67 6.93 

ICT 7.23 6.73 6.75  6.01 

metaal 5.85 6.04 5.27 6.02 5.87 

bouw 5.31 6.11 5.91 6.24 6.74 

hospitality brood en banket   7.06 6.82 6.63 

hospitality koken en serveren 6.57 7.12 6.94 6.68 5.65 

uiterlijke verzorging 6.55 6.63 7.16 7.10 6.97 

motovoertuigentechniek 7.90 7.55 5.80 6.39 5.74 

 

Als de in 2016-2017 vastgestelde normen gehanteerd worden, geeft een discrepantie groter dan 

0.31 op de afdeling pbl reden tot zorg. De landelijke gemiddelde discrepantie tussen het cijfer dat 
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behaald is voor de centraal schriftelijke examens en het cijfer dat behaald is voor de 

schoolexamens, is de afgelopen jaren voor bepaalde vakken groter dan 0.31 zoals te zien in tabel 

5.29. Dit betekent dat de pbl-examenkandidaten gemiddeld relatief beter voor deze vakken op 

het schoolexamen dan op het centraal schriftelijk examen presteren.  

 

Tabel 5.29 Gemiddelde discrepantie tussen cijfer centraal schriftelijk examen en cijfer schoolexamen per vak afdeling pbl 

Vak  2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

administratie & commercie 0.24 0.09 0.26 0.28 -0.82 

biologie 0.09 0.01 0.24 0.27 0.11 

economie 0.24 -0.19 0.47 0.69 -0.07 

Engels 0.74 0.51 0.18 -0.04 0.28 

Nederlands 0.42 0.04 -0.69 -0.60 -0.23 

Papiamentu 0.22 -0.02 0.18 0.14 0.12 

Spaans -0.56 0.34 -0.18 -0.09 -0.31 

wiskunde 0.20 0.05 0.67 -0.15 -0.06 

instalelectro -0.01 0.23 0.02 -0.27 -0.47 

mens en maatschappij 0.01 -0.14 0.09 0.17 0.24 

natuur & scheikunde 1 0.41 0.53 0.11 0.41 1.09 

zorg & welzijn intrasectoraal -0.43 0.08 -0.04 -0.43 -0.64 

ICT -1.01 -0.80   -0.39 

metaal 0.90 -0.83 -0.09 -0.57 0.04 

bouw 0.72 -0.11 -0.15 -0.11 -0.42 

hospitality brood en banket   -0.42 0.62 -0.09 

hospitality koken en serveren -0.49 -1.13 -0.42  -0.69 

uiterlijke verzorging -0.22 0.45 -0.17 0.75 -0.82 

motovoertuigentechniek -1.57 -1.42 -0.50 -0.93 0.11 

 

Uit bovenstaande gegevens kan afgeleid worden voor welke vakken de kwaliteit van de 

schoolexamens extra aandacht verdient. Dit zijn de vakken met een gemiddelde discrepantie 

groter dan 0.31 of kleiner dan -0.31. Als dit verschil >0,31 (rood gedrukt) is, betekent het dat het 

SE beter is gemaakt dan het CE. Als dit verschil <-0.31 (blauw gedrukt) is, betekent het dat het CE 

beter is gemaakt dan het SE.  

De pbl-leerlingen scoren de afgelopen vijf schooljaren gemiddeld relatief beter op het 

schoolexamen dan op het centraal schriftelijk examen voor economie en natuur & scheikunde 1.   
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Opbrengsten ago 

In de afgelopen vijf schooljaren hebben niet alle leerlingen het ago verlaten met een volledige 

voorbereiding op de arbeidsmarkt. Het percentage leerlingen met een getuigschrift is na een 

afname weer toegenomen, zie grafiek 5.30.  

 

Grafiek 5.30 Resultaten ago  

 
 

Het aantal en het percentage leerlingen met een verklaring is in 2017-2018 afgenomen onder de 

jongens. Bovendien verlaten relatief meer jongens dan meisjes het ago zonder een getuigschrift 

of verklaring, zie tabellen 5.31 en 5.32. 

 

Tabel 5.31 Resultaten ago per geslacht en schooljaar 

  jongens meisjes 

  2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 

getuigschrift 120 107 94 75 107 53 54 38 33 51 

verklaring 9 4 35 41 14 7 5 7 12 8 

geen 37 19 28 6 4 6 7 8 3 2 

totaal 166 130 157 122 125 66 66 53 48 61 

 

 

 

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018

74.6%

82.1%

62.9% 63.5%

78.7%

6.9%

4.6%

20.0%

31.2%

17.0%18.5%

13.3%
17.1%

5.3%
4.3%

p
er

ce
n

ta
g

e

schooljaar

Getuigschrift

Verklaring

Geen



 

60 

 

Tabel 5.32 Percentage van het totaal aantal leerlingen 

 jongens meisjes 

 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 

getuigschrift 69.4% 66.5% 71.2% 69.4% 67.7% 30.6% 33.5% 28.8% 30.6% 32.3% 

verklaring 56.3% 44.4% 83.3% 77.4% 63.6% 43.8% 55.6% 16.7% 22.6% 36.4% 

geen 86.0% 73.1% 77.8% 66.7% 66.7% 14.0% 26.9% 22.2% 33.3% 33.3% 

totaal 71.6% 66.3% 74.8% 71.8% 67.2% 28.4% 33.7% 25.2% 28.2% 32.8% 

 

Tabel 5.33 Resultaten ago percentage van het totaal aantal jongens en van totaal aantal meisjes per schooljaar  

  jongens meisjes 

  
2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

getuigschrift 72.3% 82.3% 59.9% 61.5% 85.6% 80.3% 81.8% 71.7% 68.8% 83.6% 

verklaring 5.4% 3.1% 22.3% 33.6% 11.2% 10.6% 7.6% 13.2% 25.0% 13.1% 

geen 22.3% 14.6% 17.8% 4.9% 3.2% 9.1% 10.6% 15.1% 6.3% 3.3% 

 

Deze gegevens zijn indicatief voor het bestaan van een groep agoleerlingen die de leeftijd van 18 

jaar bereikt en de school verlaat zonder alle programmaonderdelen te hebben afgerond. Deze 

groep is wellicht op een latere leeftijd het ago binnengestroomd.  

 

5.5 Conclusie 

Ten aanzien van enkele kwaliteitsdomeinen binnen het toezicht- en waarderingskader (T&W) 

kan geconcludeerd worden dat de scholen vooruitgang boeken en dat er nog ruimte is voor 

verbetering.  

 

Voor wat betreft het kwaliteitsdomein Opbrengsten binnen het vsbo kan geconcludeerd worden 

dat de opbrengsten niet op het niveau liggen dat op grond van de kenmerken van de 

leerlingenpopulatie verwacht mag worden.  

Niet alle leerlingen behalen in de onderbouw het verwachte opleidingsniveau. Dit blijkt uit het 

feit dat het percentage doublures binnen de pbl-afdeling substantiëler is dan bij de andere twee 

de leerwegen. De afgelopen vijf schooljaren is dit percentage binnen de pbl-afdeling aldoor hoger 

dan 20% geweest.  

 

De afgelopen vijf schooljaren lag het landelijk gemiddeld cijfer voor het centraal schriftelijk 

examen onder de 6.0 op de afdeling tkl. Op de afdeling pkl is het landelijk gemiddeld cijfer voor 

het centraal schriftelijk examen de afgelopen twee schooljaren verbeterd.  

 



 

61 

 

De landelijke gemiddelde discrepantie tussen het cijfer voor het schoolexamen en het cijfer voor 

het centraal schriftelijk examen is binnen de tkl-afdeling voor drie schooljaren onder de norm 

geweest. De leerlingen scoren beter op het schoolexamen dan op het centraal schriftelijk examen. 

Over het algemeen ligt het prestatieniveau bij de schoolexamens binnen de pbl-afdeling steeds 

dichter bij het prestatieniveau van de centraal schriftelijke examens. Voorts zijn de gegevens 

indicatief voor verschillen op het gebied van moeilijkheidsgraad, normering en beoordeling 

tussen het schoolexamen en het centraal schriftelijk examen zowel op tkl-, pkl- en pbl-niveau. 

 

Voor het volledig beoordelen van de kwaliteit van de opbrengsten is het aan te raden dat er beleid 

wordt ontwikkeld dat richtlijnen geeft voor het profiel en de gewenste prestatie van leerlingen 

binnen de verschillende leerwegen van het vsbo en binnen het ago. Het is het bevoegd gezag aan 

te raden samen met de examencommissies van de scholen het interne toezicht op en controle van 

de kwaliteit van schoolexamens te intensiveren. 

 

Voor wat betreft het kwaliteitsdomein Onderwijsleerproces kan aan de hand van de 

examenresultaten geconcludeerd worden dat het onderwijsleerproces (o.a. instructieactiviteiten 

van de leerkrachten en de opgedragen leeractiviteiten) niet op alle scholen en voor alle vakken 

even efficiënt is. Dit geldt voor vooral de vakken biologie, economie, Engels, wiskunde, natuur 

& scheikunde 1 en natuur- & scheikunde 2, mens en maatschappij, metaal, bouw, hospitality en 

motorvoertuigentechniek. Het bevoegd gezag wordt geadviseerd het pedagogisch-didactisch 

handelen op de scholen intern te controleren, te evalueren en verbeteracties uit te voeren.  

 

De voorkeur voor de sector Economie onder leerlingen en de prestaties voor de verschillende 

sectorspecifieke vakken in de afgelopen schooljaren wekken de vraag op of de leerlingen 

voldoende georiënteerd zijn op de mogelijkheden binnen het vervolgonderwijs en de (lokale) 

arbeidsmarkt en of ze daadwerkelijk op basis van hun capaciteiten en talenten een keuze maken. 

Hiernaast is de vraag hoe effectief en efficiënt het systematisch volgen van de vorderingen van 

de leerlingen is op de scholen. Het is aan te raden om binnen het kwaliteitsdomein Leerlingenzorg 

in de uitvoering extra aandacht te besteden aan talentontwikkeling en keuzebegeleiding.  
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6 Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs / Voorbereidend 

Wetenschappelijk Onderwijs 

 

Het hoger algemeen vormend onderwijs (havo) en voorbereidend wetenschappelijk 

onderwijs(vwo) zijn wettelijk bepaald in de Landsverordening voortgezet onderwijs (P.B. 1979, 

no. 29). Het onderwijs vangt aan op de scholen voor vwo en op scholen voor havo met een periode 

van basisvorming die twee leerjaren beslaat. Het onderwijs omvat aansluitend op de periode van 

basisvorming een eenjarige periode van profielvoorbereidend onderwijs. Het onderwijs op 

scholen voor vwo respectievelijk havo omvat aansluitend op de periode van 

profielvoorbereidend onderwijs een driejarige respectievelijk tweejarige periode van 

profielenonderwijs. 

De toelatingsprocedures zijn dezelfde als voor het vsbo. Er zijn twee belangrijke instrumenten 

die de schoolbesturen gebruiken om het eindresultaat van de leerlingen te bepalen, namelijk de 

Eindtoets funderend onderwijs en het Onderwijskundig Rapport als bedoeld in artikel 21 van de 

Landsverordening funderend onderwijs (P.B. 2008, no. 54). Leerlingen met een eindresultaat 

havo zijn toelaatbaar op een school voor havo-vwo. 

De slagingsregeling is geregeld in artikel 36 van het Landsbesluit eindexamens v.w.o., h.a.v.o. en 

v.s.b.o. (P.B. 2008, no. 54.) Door middel van een Landsbesluit h.a.m. (P.B. 2012, no. 27) is de 

slagingsregeling aangescherpt voor het havo en het vwo.  

 

 

Dit hoofdstuk geeft ten eerste een beschrijving van de situatie binnen het havo en het vwo voor 

wat de leerlingenpopulatie, de doorstroom, de profielkeuze, de uitstroom en het 

onderwijspersoneel. De gegevens aangaande de leerlingenpopulatie en het onderwijspersoneel 

zijn van de door de overheid gesubsidieerde scholen. De informatie over de doorstroom en de 

uitstroom betreft zowel gesubsidieerde als niet-gesubsidieerde scholen. 

Als laatste worden conclusies getrokken ten aanzien van de kwaliteitsdomeinen binnen het 

toezicht- en waarderingskader.  
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6.1 Leerlingenpopulatie 

De gegevens in deze paragraaf zijn afgeleid van de modellen van gesubsidieerde scholen. Deze 

informatie dient als indicatief beschouwd te worden voor het totaal aantal leerlingen binnen het 

havo-vwo op Curaçao. Vooralsnog is de schoolpopulatie van de particuliere scholen niet 

meegenomen. Er wordt stilgestaan bij het aantal leerlingen per afdeling, het aantal leerlingen per 

afdeling per schoolbestuur, het aantal leerlingen per school, het aantal leerlingen per leerjaar en 

de spreiding van de leeftijden in het eindexamenjaar.  

 

In het schooljaar 2017 – 2018 bezochten 2800 leerlingen een school voor havo-vwo, die door de 

overheid werd bekostigd. Hiervan waren 1075 jongens (38%) en 1725 meisjes (62%). De 

meerderheid van de leerlingen (1286) zat op de afdeling havo. Er zaten in totaal 940 leerlingen in 

de basisvorming op een havo-vwo-school. Dit is 33% van het totaal aantal havo-vwo-leerlingen 

(2927). Grafiek 6.1 geeft een overzicht van het aantal jongens en meisjes per afdeling. Grafiek 6.2 

geeft een overzicht van het aantal leerlingen per afdeling voor de afgelopen vier schooljaren.  

 

Grafiek 6.1 Aantal leerlingen per afdeling 2017-2018 
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Grafiek 6.2 Aantal leerlingen per afdeling  

 

 

Het aantal leerlingen op de afdelingen toont een dalende tendens. Een mogelijke oorzaak van 

deze tendens zou de verbetering van selectie en plaatsing binnen het onderwijs kunnen zijn. Een 

andere mogelijke oorzaak zou de aanscherping van de slaag-zakregeling kunnen zijn; als gevolg 

hiervan worden er ook strengere overgangsvormen gehanteerd. Een derde mogelijke oorzaak is 

dat ouders steeds meer voor particulier onderwijs kiezen.  

 

Het aantal leerlingen in de basisvorming is de afgelopen vijf schooljaren met 19% afgenomen bij 

de DOS. De VPCO kent een afname in het schooljaar 2017-2018 en voor het RKCS geldt een lichte 

toename, zie grafiek 6.3. De DOS kent tevens een afname van 14% van het aantal leerlingen op de 

havoafdeling, zie grafiek 6.4. De vwo-afdeling kent een afname van 51% van het aantal leerlingen 

bij de DOS. Het aantal vwo-leerlingen is in vijf jaar met 3% afgenomen bij het RKCS, zie grafiek 

6.5. 
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Grafiek 6.3 Aantal leerlingen in de basisvorming per schoolbestuur en schooljaar 

 
 

Grafiek 6.4 Aantal leerlingen op het havo per schoolbestuur en schooljaar 
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Grafiek 6.5 Aantal leerlingen op het vwo per schoolbestuur en schooljaar 

 
 

Grafiek 6.6 Aantal leerlingen op de scholen per schooljaar 

 
 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018

vwo

244 222 190 159 120

424
393

412
420

412

34
48 44 55

42

aa
n

ta
l 

le
er

li
n

g
en

schooljaar

VPCO

RKCS

DOS

0 200 400 600 800 1000 1200

ASHV

RC

MIL

KAP

292

1111

659

1024

285

1122

637

964

307

1159

665

854

341

1158

631

797

248

1126

645

781

aantal leerlingen

sc
h

o
o

l

2017-2018

2016-2017

2015-2016

2014-2015

2013-2014



 

67 

 

Het Radulphus College is de enige school die in de afgelopen vijf jaar is gegroeid. Het Dr. Albert 

Schweitzer College is nog steeds de kleinste havo-vwo-school. Het Kolegio Alejandro Paula kent 

een inkrimping, zie grafiek 6.6. 

Over het algemeen wordt de groei van een school door een aantal factoren beïnvloed, waaronder 

mogelijk: de keuze voor deelname aan particulier onderwijs na de basisvorming (leerjaar 1 en 2), 

de selectie en de plaatsing van leerlingen op de havo-vwo-scholen. Een andere mogelijke factor 

die van invloed is, is de doorstroom van het aantal leerlingen naar het vsbo of het aantal dat 

doubleert.  

 

6.2 Doorstroom 

De leerlingenpopulatie wordt mede beïnvloed door de doorstroom binnen het onderwijs. De 

groei of afname van het aantal leerlingen op de verschillende afdelingen en binnen de 

verschillende leerjaren zegt iets over de kwaliteit van het onderwijsleerproces (het pedagogisch-

didactisch handelen) en de opbrengsten (slagen of zakken, bevorderen of doubleren). De 

doorstroom is afhankelijk van de prestaties en de keuzes van de leerlingen gedurende hun 

schoolloopbaan.  

 

Bij de analyse van de gegevens worden normen gehanteerd, die in het schooljaar 2016-2017 bij de 

risicoanalyse vastgesteld zijn. Als norm voor de opbrengsten in het voortgezet onderwijs is voor 

de doorstroom per leerjaar het gemiddelde van het landelijke percentage van het schooljaar 2014-

2015 en het landelijke percentage van het schooljaar 2015-2016 gehanteerd.  

 

Een vergelijking van de gegevens met deze normen is indicatief voor de kwaliteit van de 

opbrengsten. De gegevens in deze paragraaf betreffen zowel gesubsidieerde als niet 

gesubsidieerde scholen. De gegevens zijn opgevraagd aan het eind van elk schooljaar. Mede 

hierdoor is het totaal aantal leerlingen steeds anders dan het aantal vermeld in de vorige 

paragraaf.  

 

Ten eerste worden landelijke gegevens van de afgelopen drie schooljaren gepresenteerd. Dit 

wordt eerst voor de totale leerlingenpopulatie gedaan en vervolgens steeds gedaan voor de 

leerlingenpopulatie in de basisvorming, het profielvoorbereidend jaar, de bovenbouw havo en 

de bovenbouw vwo.  

 

De landelijke resultaten van de afgelopen vier schooljaren naderen de norm, zoals te zien is in 

tabel 6.7. Het gaat hier om het percentage van het totaal aantal leerlingen in een leerjaar dat 

bevorderd is naar het volgend leerjaar binnen dezelfde afdeling of een andere afdeling.  
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Grafiek 6.7 Percentage leerlingen dat bevorderd is (naar het volgend jaar binnen dezelfde of een andere afdeling)  

  norm 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

leerjaar 1 92% 91.7% 91.3% 93.9% 92.8% 

leerjaar 2 89% 87.0% 91.4% 87.9% 90.1% 

leerjaar 3  85% 89.3% 80% 85.3% 83.3% 

leerjaar 4  80% 79.2% 80.8% 72.4% 78.4% 

leerjaar 5  91% 90.1% 90.9% 88.9% 87.3% 

 

Gegeven het feit dat de basisvorming een periode van twee jaar beslaat en als uitgangspunt heeft 

dat leerlingen automatisch doorstromen, zou het percentage leerlingen dat doorgaans bevorderd 

wordt naar leerjaar 2 van de basisvorming 100% moeten zijn. Echter, er zijn in de praktijk 

uitzonderingen. Het zijn meestal bespreekgevallen met het resultaat dat de leerling nog een kans 

krijgt om aan te tonen dat hij/zij het havoniveau aankan. Dit is de reden waarom het 

bevorderingspercentage in leerjaar 1 en leerjaar 2 van de basisvorming niet op alle scholen 100% 

is.  

 

Een vergelijking van alleen het percentage leerlingen dat bevorderd is binnen dezelfde afdeling 

met de norm geeft een ander beeld van de opbrengsten. De afgelopen vier schooljaren is dit 

percentage voor leerjaar 3 vwo steeds boven de norm geweest. Het percentage leerlingen dat 

bevorderd is in leerjaar 3 havo is steeds lager dan het percentage leerlingen dat bevorderd is in 

leerjaar 3 vwo. Het percentage leerlingen dat bevorderd is in leerjaar 4 havo is lager dan het 

percentage leerlingen dat bevorderd is in leerjaar 4 vwo, zie tabel 6.8.  

 

Tabel 6.8 Doorstroom binnen havo-vwo 

   2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

  norm bevorderd bevorderd bevorderd bevorderd 

leerjaar 1 naar 2 92% 81.6% 79.8% 80.8% 86.3% 

leerjaar 2 naar 3 89% 81.9% 84.1% 79.6% 80.8% 

leerjaar 3 naar 4 

havo 

85% 76.9% 64.6% 71.4% 74.1% 

leerjaar 3 naar 4 vwo  85% 92.9% 87.3% 90.7% 96.8% 

leerjaar 4 naar 5 

havo  

80% 67.5% 75.2% 68.8% 73.6% 

leerjaar 4 naar 5 vwo  80% 84.4% 81.0% 75.9% 82.1% 

leerjaar 5 naar 6 vwo  91% 80.1% 87.7% 87.8% 84.8% 
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Binnen elk leerjaar en/of elke afdeling zijn bepaalde ontwikkelingen waar te nemen. In het 

vervolg wordt stilgestaan bij de resultaten binnen de basisvorming, het profielvoorbereidend jaar 

en de bovenbouw van de afdeling havo en vwo.  

In de basisvorming zijn de resultaten in leerjaar 1 relatief beter geworden. Het percentage van 

doorverwijzingen naar het vsbo is afgenomen, zie tabel 6.9.  

 

Tabel 6.9 Doorstroom basisvorming leerjaar 1 

norm 92% 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

basisvorming 1 naar basisvorming 2 81.6% 79.8% 86.1% 86.3% 

basisvorming 1 naar vsbo 9.2% 11.6% 7.8% 6.6% 

doublures 8.3% 8.6% 6.1% 7.2% 

basisvorming 1 naar onbekend 1.0% 0% 0% 0% 

totaal 100% 100% 100% 100% 

absoluut aantal leerlingen 521 510 490 503 

 

De afname van doorverwijzingen naar het vsbo is bij meisjes groter (van 10.7% naar 5.2% van het 

totaal aantal meisjes) dan bij de jongens. Het aantal de jongens in leerjaar 1 is afgenomen, zie tabel 

6.10. 

 

Tabel 6.10 Doorstroompercentage van totaal aantal leerlingen basisvorming leerjaar 1 

 2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

 man man man man vrouw vrouw vrouw vrouw 

bevorderd 79.5% 76.3% 87.4% 82.2% 83.0% 83.4% 79.8% 89.3% 

doublures 9.8% 11.3% 6.8% 9.3% 6.3% 6.9% 5.6% 5.5% 

basisvorming 1 naar vsbo 9.4% 12.5% 5.9% 8.4% 10.7% 9.0% 9.3% 5.2% 

Basisvorming naar elders 1.2% 0 0 0 0.7% 0 0 0 

absoluut aantal leerlingen 244 240 222 214 277 270 268 289 

 

In leerjaar 2 is het percentage leerlingen dat doorstroomt naar het vsbo licht gestegen. Het 

percentage doubleurs is in het laatste jaar van de basisvorming afgenomen, zie tabel 6.11. 
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Tabel 6.11 Doorstroom basisvorming leerjaar 2 

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

basisvorming 2 naar havo 3 54.6% 45.9% 54.4% 51.7% 

basisvorming 2 naar vwo 3 27.3% 38.2% 25.2% 29.1% 

basisvorming 2 naar vsbo 8.4% 7.2% 8.3% 9.3% 

doublures 8.4% 8.7% 12.1% 9.9% 

basisvorming 2 naar onbekend  1.2% 0% 0% 0% 

totaal 100% 100% 100% 100% 

absoluut aantal leerlingen 521 503 480 515 

 

Het percentage doubleurs in leerjaar 2 is in 2017-2018 afgenomen. Het percentage van het totaal 

aantal meisjes dat doorstroomt van de basisvorming op een havo-vwo-school naar het vsbo is 

toegenomen van 3.7% naar 10.1%, zie tabel 6.12. 

 

Tabel 6.12 Doorstroompercentage van totaal aantal leerlingen basisvorming leerjaar 2 

 2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

  man man man man vrouw vrouw vrouw vrouw 

bevorderd 72.9% 82.9% 78.8% 79.5% 88.0% 85.3% 80.2% 81.8% 

doublures 9.0% 8.4% 11.3% 12.2% 8.0% 9.1% 12.7% 8.0% 

basisvorming 2 naar havo 3 52.3% 45.8% 46.0% 55.5% 56.2% 46.0% 53.0% 48.6% 

basisvorming 2 naar vwo 3 20.6% 37.1% 22.6% 24.0% 31.8% 39.3% 38.2% 33.2% 

basisvorming 2 naar vsbo 15.6% 8.8% 9.9% 8.3% 3.7% 5.6% 7.1% 10.1% 

absoluut aantal leerlingen  199 251 212 229 299 252 268 286 

 

Het percentage dat bevorderd is naar havo 4 is toegenomen. Tabel 6.13 geeft een overzicht van 

de doorstroom vanuit leerjaar 3 havo.  

 

Tabel 6.13 Doorstroom leerjaar 3 havo 

norm 85% 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

havo 3 naar havo 4 76.9% 64.6% 71.4% 74.1% 

havo 3 naar vwo 2.8% 1.8% 2.1% 2.9% 

havo 3 naar vsbo 5.5% 7.6% 7.3% 5.1% 

doublures 13.3% 26.0% 19.1% 15.7% 

havo 3 naar onbekend 1.5% 0% 0% 0% 

totaal 100% 100% 100% 100% 

absoluut aantal leerlingen 398 384 423 414 

 

Het percentage doubleurs is afgenomen bij zowel de jongens en meisjes, zie tabel 6.14.  
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Tabel 6.14 Doorstroompercentage van totaal aantal leerlingen leerjaar 3 havo 

 2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-2018 

  man man man man vrouw vrouw vrouw vrouw 

bevorderd 75.3% 61.0% 74.3% 77.4% 83.3% 70.5% 73.0% 76.8% 

doublures 16.5% 30.5% 19.0% 15.1% 10.6% 22.7% 19.3% 16.2% 

havo 3 naar vwo 1.6% 1.8% 1.7% 3.2% 3.7% 1.8% 2.5% 2.6% 

havo 3 naar vsbo 6.6% 8.5% 6.8% 4.8% 4.6% 6.8% 7.8% 5.3% 

absoluut aantal leerlingen 182 164 179 186 216 220 244 228 

Het percentage leerlingen dat naar vwo 4 bevorderd is toegenomen, zie tabel 6.15 en 6.16.  

 

Tabel 6.15 Doorstroom leerjaar 3 vwo 

norm 85% 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

vwo 3 naar vwo 4 92.9% 87.3% 90.7% 96.8% 

vwo 3 naar havo 2.4% 9.2% 6.2% 3.2% 

doublures 3.2% 3.5% 3.1% 0% 

vwo 3 naar onbekend  1.6% 0% 0% 0% 

totaal 100% 100% 100% 100% 

absoluut aantal leerlingen 126 142 161 126 

 

Tabel 6.16 Doorstroompercentage van totaal aantal leerlingen leerjaar 3 vwo 

 2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

  man man man man vrouw vrouw vrouw vrouw 

bevorderd 90.0% 84.0% 93.7% 96.0% 94.2% 89.1% 88.8% 97.4% 

doublures 2.5% 6.0% 6.3% 0% 3.5% 2.2% 2.0% 0% 

vwo 3 naar havo 5.0% 10% 4.8% 4.0% 1.2% 8.7% 9.2% 2.6% 

absoluut aantal leerlingen 40 50 63 50 86 92 98 76 

 

Tabel 6.17 Doorstroom leerjaar 4 havo 

norm 80% 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

havo 4 naar havo 5 67.5% 75.2% 68.8% 73.6% 

doublures 26.7% 22.2% 30.4% 22.7% 

havo 4 naar onbekend  5.8% 0% 0% 0% 

van school (mag niet doubleren) 0% 2.6% 0.6% 1.2% 

havo 4 naar vwo 4 0% 0% 0.2% 0% 

havo 4 naar sbo 0% 0% 0% 2.5% 

totaal 100% 100% 100% 100% 

absoluut aantal leerlingen 464 463 464 489 
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Tabel 6.18 Doorstroompercentage van totaal aantal leerlingen leerjaar 4 havo 

 2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

  man man man man vrouw vrouw vrouw vrouw 

bevorderd 67.4% 72.3% 65.2% 68.9% 67.5% 77.4% 71.5% 77.8% 

doublures 27.8% 25.2% 19.8% 25.4% 25.7% 19.8% 22.2% 20.3% 

absoluut aantal leerlingen 227 206 204 228 237 257 260 261 

 

Het percentage leerlingen dat bevordert en het percentage doubleurs tonen een wisselende 

tendens in havo 4 de afgelopen vier schooljaren.  

 

Het percentage leerlingen met een havodiploma dat doorstroomt naar het vwo is met 4.3% 

toegenomen.  

 

Tabel 6.19 Doorstroom havo 5 naar vwo 5 

schooljaar man vrouw totaal percentage 

2014-2015 8 2 10 2.0% 

2015-2016 18 24 42 9.7% 

2016-2017 36 25 61 14.0% 

2017-2018 35 31 66 11.5% 

 

In vwo 4 gaat steeds de meerderheid naar het volgend leerjaar, zie tabellen 6.20 en 6.21.  

 

Tabel 6.20 Doorstroom leerjaar 4 vwo 

norm 80% 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

vwo 4 naar vwo 5 84.4% 81.0% 75.9% 82.1% 

vwo 4 naar havo 9.0% 11.1% 5.7% 6.3% 

doublures 5.4% 7.9% 18.4% 11.6% 

vwo 4 naar onbekend 1.2% 0% 0% 0% 

totaal 100% 100% 100% 100% 

absoluut aantal leerlingen 167 126 141 173 

 

 

Tabel 6.21 Doorstroompercentage van totaal aantal leerlingen leerjaar 4 vwo 

 2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

  man man man man vrouw vrouw vrouw vrouw 

bevorderd 89.2% 76.2% 78.3% 80.6% 79.8% 83.3% 74.7% 83.2% 

doublures 3.6% 7.1% 17.4% 12.5% 7.1% 8.3% 18.9% 10.9% 
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vwo 4 naar havo 6.0% 16.7% 4.3% 6.9% 11.9% 8.3% 6.3% 5.9% 

absoluut aantal leerlingen 83 42 46 72 84 84 95 101 

 

Het percentage leerlingen dat naar vwo 6 bevordert, is de laatste twee schooljaren gelijk. Zowel 

bij de jongens als de meisjes is het percentage dat van vwo 5 doorstroomt naar de havo afgenomen, 

zie tabel 6.22 en 6.23.  

 

Tabel 6.22 Doorstroom leerjaar 5 vwo 

norm 91% 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

vwo 5 naar vwo 6 80.1% 87.7% 84.4% 84.8% 

vwo 5 naar havo 6.8% 3.2% 4.4% 2.5% 

doublures 9.9% 9.1% 11.1% 12.7% 

andere opleiding. (havodiploma al behaald) 3.1% 0% 0% 0% 

totaal 100% 100% 100% 100% 

absoluut aantal leerlingen 191 187 135 158 

 

Het percentage leerlingen in vwo 5 dat doorstroomt naar het havo is toegenomen bij de meisjes, 

zie tabel 6.23.  

 

Tabel 6.23 Doorstroompercentage van totaal aantal leerlingen leerjaar 5 vwo 

 2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

  man man man man vrouw vrouw vrouw vrouw 

bevorderd 76.3% 83.3% 88.9% 88.6% 82.9% 91.8% 82.2% 81.8% 

doublures 12.5% 12.2% 8.9% 8.6% 8.1% 6.2% 12.2% 15.9% 

vwo 5 naar havo 6.3% 4.4% 2.2% 2.9% 7.2% 2.1% 5.6% 2.3% 

absoluut aantal leerlingen 80 90 45 70 111 97 90 88 

 

Verhoudingsgewijs is de doorstroom naar het vsbo bij de meisjes toegenomen en bij de jongens 

afgenomen, zie tabel 6.24. 

 

Tabel 6.24 Doorstroompercentage naar vsbo van totaal aantal leerlingen basisvorming en leerjaar 3 havo 

 
2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

  man man man man  vrouw vrouw vrouw vrouw 

basisvorming naar vsbo 12.2% 10.6% 7.8% 8.4% 6.3% 8.2% 8.2% 7.7% 

totaal basisvorming 443 491 434 443 576 522 536 575 

havo 3 naar vsbo 6.6% 8.5% 6.8% 4.8% 4.6% 6.8% 7.8% 5.3% 

totaal havo 3 182 164 179 186 216 220 244 228 
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basisvorming en havo 3  

naar vsbo 
10.6% 10.1% 7.5% 7.3% 5.8% 7.8% 8.1% 7.0% 

totaal basisvorming en 

havo 3 
625 655 613 629 792 742 780 803 

 

 

Het percentage leerlingen dat doorstroomt van het vwo naar het havo is bij de jongens afgenomen.  

 

Tabel 6.25 Doorstroompercentage naar het havo van totaal aantal leerlingen afdeling vwo 

 
2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

  man man man man vrouw vrouw vrouw vrouw 

vwo 3 naar havo 1.0% 2.7% 0.6% 1.0% 0.4% 2.9% 3.2% 0.8% 

totaal vwo 3  40 50 63 50 86 92 98 76 

vwo 4 naar havo 2.5% 3.8% 1.3% 2.6% 3.6% 2.6% 2.1% 2.3% 

totaal vwo 4 83 42 46 72 84 84 95 101 

vwo 5 naar havo 2.5% 2.2% 0.6% 1.0% 2.8% 0.7% 1.8% 0.8% 

totaal vwo 5 80 90 45 70 111 97 90 88 

totaal vwo naar havo 5.9% 8.8% 2.6% 4.7% 6.8% 6.2% 7.1% 3.8% 

totaal vwo 203 182 154 192 281 273 383 265 

 

6.3 Profielkeuze  

De keuzes die leerlingen maken gedurende hun schoolloopbaan hebben een directe relatie met 

hun schoolprestaties. Het gaat hier om het kiezen van het profiel dat aansluit bij de capaciteiten, 

de talenten en de kwaliteiten van de leerling. De keuze voor een vervolgopleiding en een beroep 

is hier ook onlosmakelijk mee verbonden. Deze keuze wordt mogelijk mede bepaald door de 

kwaliteit van het onderwijsleerproces en de begeleiding van de leerlingen. 

Aan het eind van het profielvoorbereidend jaar kiest steeds de meerderheid van de leerlingen 

voor het profiel Economie en Maatschappij op zowel het havo als het vwo. Een klein deel van de 

leerlingen kiest voor Natuur en Techniek, zoals te zien in grafiek 6.26 en tabel 6.27. 
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Grafiek 6.26 Profielkeuze aan het eind van het derde leerjaar  

 

 

 

Tabel 6.27 Profielkeuze aan het eind van het derde leerjaar per afdeling 

 afdeling havo havo havo havo vwo vwo vwo vwo 

 profiel 2014-

2015 
2015-

2016 
2016-

2017 
2017-

2018 

2014-

2015 
2015-

2016 
2016-

2017 
2017-

2018 

Cultuur en 

Maatschappij 

20.9% 19.7% 21.7% 23.6% 18.7% 16.1% 5.3% 15.5% 

Economie en 

Maatschappij 

40.4% 45.7% 42.2% 39.8% 13.8% 32.9% 44.7% 30.2% 

Natuur en 

Gezondheid 

20.9% 19.9% 19.4% 19.9% 30.1% 31.5% 14.0% 28.7% 

Natuur en Techniek 17.7% 14.7% 16.7% 16.7% 23.6% 19.5% 36.0% 25.6% 

Maatschappijstroom 0% 0% 0% 0% 7.3% 0% 0% 0% 

Natuurstroom 0% 0% 0% 0% 6.5% 0% 0% 0% 

totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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Tabel 6.28 Profielkeuze aan het eind van het derde leerjaar per sekse 

 2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

 man man man man vrouw vrouw vrouw vrouw totaal totaal totaal totaal 

Cultuur en 

Maatschappij 

23 26 18 15 85 63 64 84 108 89 82 99 

Economie en 

Maatschappij 

72 79 91 107 109 122 120 108 181 201 211 215 

Natuur en 

Gezondheid 

46 36 30 33 76 77 57 79 122 113 87 112 

Natuur en Techniek 75 51 70 77 26 25 41 26 101 76 111 103 

Maatschappij-

stroom 

0 0 0 0 9 0 0 0 9 0 0 0 

Natuurstroom 3 0 0 0 5 0 0 0 8 0 0 0 

totaal 219 192 209 232 310 287 282 297 529 479 491 529 

 

In de bovenbouw van het havo kent het percentage leerlingen dat het Natuur en Techniek kiest 

een daling. Het percentage dat het profiel Economie en Maatschappij kiest is stabiel gebleven, zie 

grafiek 6.29. 

 

Grafiek 6.29 Profielkeuze bovenbouw havo 
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Tabel 6.30 Profielkeuze bovenbouw havo 

 2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

  man man man man vrouw vrouw vrouw vrouw totaal totaal totaal totaal 

Cultuur en 

Maatschappij 

52 42 38 51 201 168 158 179 253 210 196 230 

Economie en 

Maatschappij 

176 159 170 160 224 218 211 213 400 377 381 373 

Natuur en 

Gezondheid 

98 101 97 103 135 140 118 122 233 241 215 225 

Natuur en Techniek 116 106 115 105 31 43 37 46 147 149 152 151 

 

In de bovenbouw van het vwo is er een afname van het percentage leerlingen met profiel Natuur 

en Gezondheid en van het aantal leerlingen met de profielen Cultuur en Maatschappij en 

Economie en Maatschappij zoals te zien in tabel 6.30 en in grafiek 6.31. 

 

Grafiek 6.31 Profielkeuze bovenbouw vwo 

 

 

Er zijn meer meisjes die kiezen voor het profiel Economie en Maatschappij, zie tabel 6.28.  
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Tabel 6.32 Profielkeuze bovenbouw vwo 

 2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

             

  m m m m v v v v t t t t 

Cultuur en 

Maatschappij 

14 12 7 12 47 53 39 41 61 65 46 53 

Economie en 

Maatschappij 

86 45 41 58 98 86 151 116 184 131 192 174 

Natuur en 

Gezondheid 

55 49 45 52 128 92 103 87 183 141 148 139 

Natuur en 

Techniek 

48 63 76 77 41 35 57 40 89 98 133 117 

Maatschappijstroo

m 

5 0 0 0 13 9 0 0 18 9 0 0 

Natuurstroom 6 4 0 0 10 6 0 0 16 10 0 0 

 

6.4 Uitstroom 

Bij de uitstroom gaat het om de leerlingen die het havo of vwo verlaten met een afgeronde 

voorbereiding voor het vervolgonderwijs; dit zijn dus de opbrengsten. Het havo en het vwo 

worden afgesloten met een eindexamen. De examenresultaten kunnen leiden tot doorstroom naar 

het hoger beroepsonderwijs (hbo) of het wetenschappelijk onderwijs (wo). De kwaliteit van de 

opbrengsten wordt afgeleid van o.a. het percentage leerlingen dat geslaagd is. De resultaten van 

het discrepantieonderzoek geven ook indicaties voor de kwaliteit van de opbrengsten. Het gaat 

hier om het verschil tussen de cijfers voor de schoolexamens en het centraal schriftelijk examen. 

Ook het gemiddelde behaalde cijfer voor zowel de schoolexamens en het centraal schriftelijk 

examen zijn aanwijzingen voor de kwaliteit van de opbrengsten.  

 

De gegevens in deze paragraaf betreffen alle kandidaten van zowel de door de overheid 

gesubsidieerde als de niet gesubsidieerde scholen. Bij de analyse van de gegevens worden 

normen gehanteerd, die in het schooljaar 2016-2017 bij de risicoanalyse vastgesteld zijn. Als norm 

voor de opbrengsten in het voortgezet onderwijs is voor de uitstroom het gemiddelde landelijke 

percentage van de schooljaren 2013-2014, 2014-2015 en 2015-2016 gehanteerd.  

 

Verder is als norm voor de discrepantie het gemiddelde van de gemiddelde discrepantie tussen 

het SE-cijfer en het CSE-cijfer van de school voor de schooljaren 2013-2014, 2014-2015 en 2015-

2016 gebruikt. Als norm voor het gemiddeld CSE-cijfer van de school is een 6.0 gehanteerd.  
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Een vergelijking van de gegevens met deze normen is indicatief voor de kwaliteit van de 

opbrengsten en het onderwijsleerproces. Voor het havo en het vwo worden de volgende normen 

gehanteerd, zie tabel 6.33. 
 

Tabel 6.33 Gebruikte normen bij risicoanalyse 2016-2017 

  norm 

slagingspercentage havo  60% 

slagingspercentage vwo 83% 

gemiddeld cijfer centraal schriftelijk examen havo 6.0 

gemiddelde discrepantie tussen cijfer centraal schriftelijk examen en cijfer schoolexamen havo 0.5 

gemiddeld cijfer centraal schriftelijk examen vwo 6.0 

gemiddelde discrepantie tussen cijfer centraal schriftelijk examen en cijfer schoolexamen vwo 0.7 

 

Vervolgens worden de landelijke gegevens voor de hele leerlingenpopulatie belicht van de 

afgelopen vijf schooljaren.  

Het percentage geslaagden in het havo en het vwo toont een dalende tendens. In de afgelopen 

vijf jaar is het percentage geslaagden voor het vwo met 6.8% afgenomen. Aan de andere kant kent 

het percentage geslaagden een stijging in schooljaar 2017-2018, zie grafiek 6.34 en tabel 6.35.  

 

Grafiek 6.34 Slagingspercentage  
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Het aantal havo-examenkandidaten is in de afgelopen vijf schooljaren afgenomen terwijl het 

aantal vwo-examenkandidaten is toegenomen.  
 

Tabel 6.35 Examenresultaten per afdeling. 

  havo norm: 60% vwo norm: 83% totaal 

  totaal geslaagd percentage totaal geslaagd percentage totaal geslaagd percentage 

2014 677 443 65.4% 177 158 89.3% 854 601 70.4% 

2015 671 362 53.9% 187 145 77.5% 858 507 59.1% 

2016 616 370 60.1% 183 148 80.9% 799 518 64.8% 

2017 571 339 59.4% 193 166 86.0% 764 505 66.1% 

2018 553 393 71.1% 137 113 82.5% 690 506 73.3% 

 

Het landelijk gemiddeld cijfer voor het centraal schriftelijk examen voor alle scholen was in de 

afgelopen vijf jaar steeds lager dan 6.0 op de afdeling havo. In het schooljaar 2016-2017 was dit 

landelijk gemiddelde op de afdeling vwo hoger dan 6.0. De gemiddelde discrepantie tussen het 

cijfer voor de centraal schriftelijke examens en het cijfer voor de schoolexamens voor alle scholen 

is op het havo groter geworden en in het vwo kleiner geworden, zie tabel 6.36. 

Tabel 6.36 Gemiddelde cijfer en discrepantie alle scholen havo-vwo 

 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

gemiddeld cijfer centraal schriftelijk examen 

havo 

5.57 5.49 5.56 5.46 5.70 

gemiddelde discrepantie havo 0.36 0.61 0.43 0.54 0.43 

      

gemiddeld cijfer centraal schriftelijk examen 

vwo 

5.54 5.83 5.77 6.24 5.90 

gemiddelde discrepantie vwo 1.17 0.81 0.70 0.67 0.71 

 

Hoe leerlingen presteren blijkt ook uit het gemiddeld cijfer voor de examenvakken en de 

discrepantie tussen het resultaat van het schoolexamen en het centraal schriftelijk examen van de 

afgelopen vier jaar.  

De afgelopen vijf jaar zijn de examenresultaten op de afdeling havo relatief minder goed voor de 

vakken Spaans en Duits. Het landelijk gemiddeld cijfer voor het centraal schriftelijk examen voor 

deze vakken is gedaald. Het landelijk gemiddeld cijfer voor het centraal schriftelijk examen op 

de afdeling havo is groter of gelijk aan een 6.0 voor alle talen behalve Nederlands, Spaans en 

Duits, zie tabel 6.37. 
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Tabel 6.37 Gemiddeld cijfer centraal schriftelijk examen per vak afdeling havo 

Vak  2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

aardrijkskunde 4.94 5.11 5.11 5.14 5.51 

biologie 5.33 5.01 5.20 5.18 5.51 

economie 5.46 5.67 5.97 5.70 5.76 

Engels 6.26 6.12 6.29 6.21 6.47 

Frans 5.39 5.62 6.15 4.25 5.62 

geschiedenis 5.43 5.12 4.97 5.18 5.51 

informatica 5.55 5.76 5.74 5.67 5.99 

management & organisatie 4.58 4.65 4.94 4.62 4.81 

natuurkunde 4.83 5.08 5.24 4.78 5.27 

Nederlands 5.43 5.34 5.51 5.39 5.85 

Papiamentu 5.86 6.08 6.27 6.29 6.28 

scheikunde 5.52 4.87 5.32 5.17 5.60 

Spaans 6.18 6.13 6.15 5.97 5.90 

wiskunde A 5.03 4.81 5.04 5.12 5.26 

wiskunde B 5.06 5.82 5.22 5.44 5.76 

Duits 5.67 5.65 4.93 4.50 5.32 

kunstvak - - - 5.99 6.27 

 

Als de in 2016-2017 vastgestelde normen gehanteerd worden, geeft een discrepantie groter dan 

0.50 op de afdeling havo reden tot zorg. De landelijke gemiddelde discrepantie tussen het cijfer 

dat behaald is voor het centraal schriftelijk examen en het cijfer dat behaald is voor de 

schoolexamens, is de afgelopen jaren voor bepaalde vakken groter dan 0,5; zoals te zien is in tabel 

6.38. Dit betekent dat de havo-examenkandidaten gemiddeld relatief beter voor deze vakken op 

het schoolexamen dan op het centraal schriftelijk examen presteren.  
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Tabel 6.38 Gemiddelde discrepantie tussen cijfer centraal schriftelijk examen en cijfer schoolexamen per vak havo 

Vak 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

aardrijkskunde 1.13 0.86 0.85 1.02 0.48 

biologie 0.75 0.79 0.31 0.44 0.40 

economie 0.01 0.06 -0.18 0.23 -0.19 

Engels 0.22 0.32 0.28 0.36 0.31 

Frans 0.54 0.56 0.25 0.86 0.58 

geschiedenis 0.31 0.81 0.87 0.83 0.50 

informatica 0.3 0.31 0.47 0.79 0.10 

management & organisatie 0.9 1.06 0.16 0.76 1.08 

natuurkunde 0.91 0.88 0.48 0.69 0.73 

Nederlands 0.34 0.39 0.48 0.43 0.02 

Papiamentu 0.76 0.55 0.31 0.34 0.58 

scheikunde 0.27 0.76 0.31 0.38 0.22 

Spaans 0.48 0.48 0.48 0.65 0.59 

wiskunde A 0.66 0.85 0.87 0.58 0.56 

wiskunde B 0.66 0.01 0.33 0.28 0.19 

Duits 0.85 1.05 1.00 1.15 1.00 

kunstvak - - - 0.91 0.49 

 

Uit bovenstaande gegevens kan afgeleid worden voor welke vakken de kwaliteit van de 

schoolexamens extra aandacht verdient. Dit zijn de vakken met een gemiddelde discrepantie 

groter dan 0.50 of kleiner dan -0.50. Als dit verschil >0,50 (rood gedrukt) is, betekent het dat het 

SE beter is gemaakt dan het CSE. Als dit verschil <-0.50 (blauw gedrukt) is, betekent het dat het 

CSE beter is gemaakt dan het SE.  

De havoleerlingen scoren de afgelopen vijf schooljaren gemiddeld relatief beter op het 

schoolexamen dan op het centraal schriftelijk examen voor de vakken Frans, 

management & organisatie, natuurkunde, Papiamentu, Spaans, wiskunde A en Duits. De 

landelijke gemiddelde discrepantie tussen het cijfer voor het centraal schriftelijk examen en het 

schoolexamen is de afgelopen jaren groter dan 0.5 voor deze vakken. 
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De afgelopen vijf jaar zijn de examenresultaten op de vwo-afdeling relatief minder goed voor de 

vakken Frans, management & organisatie en scheikunde. Het gemiddeld cijfer voor het centraal 

schriftelijk examen voor deze vakken is gedaald. In de afgelopen vijf schooljaren is het gemiddeld 

cijfer voor het centraal schriftelijk examen steeds groter of gelijk aan een 6.0 voor de vakken 

Engels, Papiamentu en Spaans, zie tabel 6.39.  

 

Tabel 6.39 Gemiddeld cijfer centraal schriftelijk examen per vak vwo 

Vak 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

aardrijkskunde 5.74 6.33 5.99 6.45 6.20 

biologie 5.56 5.52 5.36 5.76 5.59 

economie 6.12 5.72 5.92 5.87 6.24 

Engels 6.07 6.17 6.22 6.41 6.58 

Frans 5.26 5.89 6.12 5.71 4.95 

geschiedenis 5.47 5.89 5.30 5.55 5.63 

informatica 5.88 6.24 6.04 6.25 6.69 

management & organisatie 5.97 5.41 4.98 5.72 5.30 

natuurkunde 4.95 5.24 5.69 5.63 5.42 

Nederlands 5.12 5.32 5.78 5.96 5.65 

Papiamentu 6.01 6.24 6.43 6.47 6.07 

scheikunde 5.45 5.74 5.28 5.69 5.35 

Spaans 6.14 6.45 6.45 6.10 6.49 

wiskunde A 5.62 6.46 5.59 6.26 5.88 

wiskunde B 5.47 5.40 6.03 7.27 5.99 

wiskunde C 5.26 4.68 5.43 3.79 6.00 

Duits 6.15 5.63 - - - 

kunstvak - - - 7.27 7.32 

 

Als de in 2016-2017 vastgestelde normen gehanteerd worden geeft een discrepantie groter dan 

0.70 op de vwo-afdeling reden tot zorg. De landelijke gemiddelde discrepantie tussen het cijfer 

voor de schoolexamens en het cijfer voor het centraal schriftelijk examen is de afgelopen jaren 

voor bepaalde vakken groter dan 0,7. Dit betekent dat de vwo-examenkandidaten gemiddeld 

relatief beter voor deze vakken op het schoolexamen dan op het centraal schriftelijk examen 

presteren.  
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Tabel 6.40 Gemiddelde discrepantie tussen cijfer centraal schriftelijk examen en cijfer schoolexamen per vak vwo 

Vak 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

aardrijkskunde 0.88 0.75 0.15 0.11 0.50 

biologie 0.99 0.77 0.87 0.84 0.76 

economie 0.15 0.53 0.07 0.33 0.19 

Engels 0.83 0.53 0.44 0.79 0.65 

Frans 1.68 1.31 0.79 0.97 2.05 

geschiedenis 1.52 1.34 1.77 1.38 1.38 

informatica 0.93 0.63 0.73 0.57 0.65 

management & organisatie 0.79 1.09 1.08 1.03 0.93 

natuurkunde 1.41 1.12 0.61 0.90 0.83 

Nederlands 1.17 0.88 0.57 0.30 0.56 

Papiamentu 1.11 0.68 0.58 0.45 1.03 

scheikunde 0.89 0.56 0.89 0.45 0.90 

Spaans 0.74 0.62 0.56 1.04 0.92 

wiskunde A 1.16 0.01 0.93 0.35 0.65 

wiskunde B 1.28 0.54 0.08 -0.54 -0.21 

wiskunde C 0.48 1.06 0.40 0.71 -0.50 

Duits 1.2 1.2 0 0 0 

kunstvak 0 0 0 0.22 -0.03 

 

Uit bovenstaande gegevens kan afgeleid worden voor welke vakken de kwaliteit van de 

schoolexamens extra aandacht verdient. Dit zijn de vakken met een gemiddelde discrepantie 

groter dan 0.70 of kleiner dan -0.70. Als dit verschil >0,70 (rood gedrukt) is, betekent het dat het 

SE beter is gemaakt dan het CSE. Als dit verschil <-0.70 (blauw gedrukt) is, betekent het dat het 

CSE beter is gemaakt dan het SE.  

 

De vwo-leerlingen scoren de afgelopen vier schooljaren gemiddeld relatief beter op het 

schoolexamen dan op het centraal schriftelijk examen voor de vakken biologie, Frans, 

management & organisatie en natuurkunde. De landelijke gemiddelde discrepantie tussen het 

cijfer voor het centraal schriftelijk examen en het schoolexamen is de afgelopen jaren groter dan 

0.7 voor deze vakken. 
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6.5 Conclusie 

Ten aanzien van enkele kwaliteitsdomeinen binnen het toezicht- en waarderingskader (T&W) 

kan geconcludeerd worden dat de scholen vooruitgang boeken, maar dat er nog ruimte is voor 

verbetering.  

 

Voor wat betreft het kwaliteitsdomein Opbrengsten binnen het havo en het vwo kan 

geconcludeerd worden dat de opbrengsten niet op het niveau liggen dat op grond van de 

kenmerken van de leerlingenpopulatie verwacht mag worden. 

Niet alle leerlingen behalen in de onderbouw het verwachte opleidingsniveau. Dit blijkt uit de 

toename van de doorstroom vanuit de basisvorming naar het vsbo en het feit dat de 

doorstroomresultaten van 3 naar 4 havo, 4 naar 5 havo en van 5 naar 6 vwo in de laatste vier 

schooljaren onder de norm, die door de Inspectie Onderwijs wordt gehanteerd, lagen.  

 

De afgelopen vijf schooljaren lag het landelijk gemiddeld cijfer voor het centraal schriftelijk 

examen onder de 6.0 op de afdeling havo. Het landelijk gemiddeld cijfer voor een groot deel van 

de vakken lag onder de 6.0 zowel op het havo als op het vwo. 

 

De landelijke gemiddelde discrepantie tussen het cijfer voor het schoolexamen en het cijfer voor 

het centraal schriftelijk examen voldoet niet altijd aan de door de Inspectie Onderwijs 

gehanteerde norm. De leerlingen scoren beter op het schoolexamen dan op het centraal schriftelijk 

examen op de afdelingen havo en vwo. Over het algemeen ligt het prestatieniveau bij de 

schoolexamens op de afdeling vwo steeds dichter bij het prestatieniveau van de centraal 

schriftelijke examens. Voorts zijn de gegevens indicatief voor verschillen op het gebied van 

moeilijkheidsgraad, normering en beoordeling tussen het schoolexamen en het centraal 

schriftelijk examen zowel op het havo als op het vwo. 

 

Om vast te kunnen stellen dat deze resultaten op het niveau zijn, dat op grond van de kenmerken 

van de leerlingenpopulatie verwacht mag worden, is verdiepingsonderzoek en ontwikkeling van 

onderwijsbeleid nodig.  

Voor het volledig beoordelen van de kwaliteit van de opbrengsten is het aan te raden dat er beleid 

wordt ontwikkeld dat richtlijnen geeft voor het profiel en de gewenste prestatie van leerlingen 

op de verschillende afdelingen. Het wordt het bevoegd gezag aangeraden om samen met de 

examencommissies van de scholen het interne toezicht op en de controle van de kwaliteit van 

schoolexamens te intensiveren.  

Verder wordt het bevoegd gezag aanbevolen de selectie, de toelating en de plaatsing van de 

leerlingen te verbeteren. Het gaat erom dat de leerlingen op basis van hun capaciteiten, talenten 
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en kwaliteiten op de juiste afdeling geplaatst zijn. Deze verbetering zou gestalte kunnen krijgen 

door het bijstellen van toelatingsvoorwaarden en aanscherpen van de overgangsnormen.  

 

Voor wat betreft het kwaliteitsdomein Onderwijsleerproces kan aan de hand van de 

examenresultaten geconcludeerd worden dat het onderwijsleerproces (o.a. instructieactiviteiten 

van de leerkrachten en de opgedragen leeractiviteiten) niet op alle scholen en voor alle vakken 

even efficiënt was. Het bevoegd gezag wordt geadviseerd het pedagogisch-didactisch handelen 

op de scholen intern te controleren, te evalueren en om verbeteracties uit te voeren. Er zou intern 

moeten worden nagegaan of in de alledaagse praktijk de aangeboden inhouden voldoen aan de 

wettelijk vereisten en de examenprogramma’s dekken zoals dat op papier staat in de 

programma’s van toetsing en afsluiting (PTA).  

Verder dient te worden nagegaan of voldoende aansluiting is aan de onderwijsbehoeften van de 

leerlingen door middel van differentiatie in de leerstof en de werkvormen. Dit betekent dat de 

interne controle op de scholen geïntensiveerd moet worden met o.a. klassenbezoek en controle 

van studiewijzers.  

Hiernaast dient te worden nagegaan of leerlingen efficiënt gebruik maken van de onderwijstijd 

en of het verzuim van leerlingen en leerkrachten en de uitval van geplande onderwijsactiviteiten 

beperkt is binnen de scholen.  

Leerlingen moeten gestimuleerd worden een zodanig hoger prestatieniveau te bereiken dat het 

landelijk gemiddelde cijfer voor de centrale examens hoger is en de landelijke gemiddelde 

discrepantie tussen het cijfer voor het schoolexamen en het cijfer voor het centraal schriftelijk 

examen beperkt en binnen de norm blijft. 

 

Naar aanleiding van de buitengewone voorkeur voor het profiel Economie en Maatschappij 

onder leerlingen en de prestaties voor de verschillende profielvakken in de afgelopen schooljaren, 

rijst de vraag of de leerlingen voldoende georiënteerd zijn op de mogelijkheden binnen het 

vervolgonderwijs en de (lokale) arbeidsmarkt en of ze daadwerkelijk op basis van hun 

capaciteiten en talenten een keuze maken. Hiernaast is de vraag hoe effectief en efficiënt het 

systematisch volgen van de vorderingen van de leerlingen is op de scholen. Het is aan te raden 

om binnen het kwaliteitsdomein Leerlingenzorg in de uitvoering extra aandacht te besteden aan 

talentontwikkeling en keuzebegeleiding. Naast aandacht voor zorgleerlingen zouden 

talentontwikkeling en studie- en beroepsoriëntatie vaste onderdelen van het zorgplan van de 

school moeten zijn.  
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7 Secundair Beroepsonderwijs en Educatie 

 

Toelating tot het secundair beroepsonderwijs en educatie wordt geregeld in de artikelen 37, 38, 

39, 40, 41 en 42 van de Landsverordening secundair beroepsonderwijs en educatie (P.B. 2008, no. 

37). In de praktijk worden leerlingen met een vsbo-diploma automatisch toegelaten tot het sbo. 

De toelating en plaatsing van leerlingen met een vsbo-tkl-, vsbo-pkl- of vsbo-pbl-diploma wordt 

door een toelatingscommissie bepaald. De commissie bepaalt op welk niveau een leerling 

geplaatst wordt.  

 

Voor het behalen van een sbo-diploma dient de student alle deelkwalificaties binnen de opleiding 

te behalen. Het diploma geeft toegang tot de arbeidsmarkt. Bij afronding van educatie (cursus) 

krijgt de student een verklaring of certificaat. Educatie is volgens artikel 39 van de 

Landsverordening secundair beroepsonderwijs en educatie (P.B. 2008, no. 84), bestemd voor 

degenen die niet meer leerplichtig zijn en ouder dan 18 jaar zijn. De cursussen educatie zijn 

gericht op breed maatschappelijk functioneren en sociale redzaamheid zoals vermeld in artikelen 

2 en 24 van de Landsverordening secundair beroepsonderwijs en educatie (P.B. 2008, no. 84). 

 

Dit hoofdstuk geeft om te beginnen een beschrijving van de situatie binnen het secundair 

beroepsonderwijs (sbo). Er worden gegevens over de studentenpopulatie, de uitstroom, het 

schoolpersoneel en de aanvullende kwaliteitsborging gepresenteerd. Als laatste worden enkele 

conclusies gepresenteerd ten aanzien van de kwaliteitsgebieden binnen het toezicht- en 

waarderingskader.  

 

7.1 Studentenpopulatie 

De gegevens in deze paragraaf zijn afgeleid van het toestandformulier van de gesubsidieerde 

scholen per 1 december 2017. Deze informatie dient als indicatie beschouwd te worden voor het 

totaal aantal studenten binnen het sbo op Curaçao. Vooralsnog is de schoolpopulatie van de 

particuliere instellingen en de leergangen niet meegeteld. De studentenaantallen van het Alliance 

Education Center (ACE), het Instituto pa Formashon den Enfermeria (IFE), de Fundashon pa 

Edukashon i Formashon di Fishi i Kapasitashon (FEFFIK), het Sentro di informashon i formashon 

na bienestar di mucha (SIFMA), The College of the Dutch Caribbean (CDC), het Openbaar 

Secundair Beroepsonderwijs (OSBOD) en de Opleidingen en Trainingen Curaçao (OTC) zijn om 

deze reden buiten beschouwing gelaten.  
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Er wordt stilgestaan bij het aantal studenten in leerjaar 1, het aantal studenten in leerjaar 1 per 

instelling, het aantal studenten per instelling, het aantal studenten per sector en het aantal 

studenten per kwalificatie.  

In het schooljaar 2017-2018 zijn 1293 studenten begonnen aan het sbo in leerjaar 1. Van dit aantal 

is 55% (714) van het vrouwelijk geslacht zoals te zien in tabel 7.1. 

 

Tabel 7. 1 Instroom sbo leerjaar 1 per geslacht 

  2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

man 660 597 582 586 579 

vrouw 755 764 719 749 714 

totaal 1415 1361 1301 1335 1293 

 

In de afgelopen vijf jaar is het aantal studenten in leerjaar 1 afgenomen. De afname is vooral onder 

de mannelijke studenten.  

In de afgelopen vijf jaar is er een afname van de mannelijke studenten binnen de 

studentenpopulatie in het sbo zoals te zien in tabel 7.2. 

 

Tabel 7.2 Studentenpopulatie sbo 

 schooljaar man vrouw totaal 

2013-2014 1512 1917 3429 

2014-2015 1467 1885 3352 

2015-2016 1449 1905 3354 

2016-2017 1484 2014 3498 

2017-2018 1456 2069 3525 

 

De Nilda Pinto SBO is de grootste instelling gevolgd door het Frater Aurelio SBO. Het Maris 

Stella SBO is de school met de kleinste studentenpopulatie. Het aantal studenten aan de Frater 

Aurelio is afgenomen en aan de Nilda Pinto toegenomen. Deze twee instellingen verzorgen voor 

een deel dezelfde opleidingen.  
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Grafiek 7.3 De studentenpopulatie per instelling 

 
 

Een meerderheid van de studentenpopulatie studeert in de sector Economie en een minderheid 

in de sector Zorg en Welzijn. De sector Techniek kent een afname van het aantal studenten.  
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Grafiek 7.4 Studentenpopulatie naar sector 

 
 

De meerderheid van de studenten volgde een opleiding op niveau 4, zie grafiek 7.5.  

 

Grafiek 7.5 Percentage studenten per kwalificatieniveau 
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7.2 Uitstroom 

Bij de uitstroom gaat het om de studenten die het sbo verlaten met o.a. een afgeronde 

voorbereiding voor de arbeidsmarkt, dus de opbrengsten. Het sbo wordt afgesloten met een 

diploma na het behalen van alle deelkwalificaties binnen de opleiding. Het halen van 

deelkwalificaties gebeurt gedurende de duur van de opleiding. De deelkwalificaties zijn 

verbonden aan onderwijseenheden binnen het opleidingsprogramma, die met een toets worden 

afgesloten.  

Het gaat in deze paragraaf om resultaten van zowel door de overheid gesubsidieerde en niet 

gesubsidieerde onderwijsinstellingen. Het gaat om de resultaten van de volgende instellingen: 

 

1. Alliance Education Center (ACE) 

2. The College of the Dutch Caribbean 

(CDC) 

3. Eligia Martier SBO 

4. Frater Aurelio SBO (FA SBO) 

5. FEFFIK 

6. Instituto pa Formashon den 

Enfermeria (IFE) 

7. Maris Stella SBO 

8. Nilda Pinto SBO 

9. Openbare Secundair 

Beroepsonderwijs (OSBOD) 

10. Opleidingen en Trainingen Curaçao 

(OTC) 

11. Rooms-Katholiek Middelbare 

Technische School (RK MTS) 

12. Sentro di informashon i formashon 

na bienestar di mucha (SIFMA) 

13. Opleidingsinstituut 

Rechtshandhaving & Veiligheid 

(ORV)  

 

In de afgelopen vijf jaar is het aantal studenten dat een kwalificatie behaalt in de sector Techniek 

toegenomen. De sector Zorg & Welzijn kent een afname in het aantal studenten dat een 

kwalificatie per schooljaar behaalt. Het percentage van studenten dat een kwalificatie heeft 

behaald is over het algemeen gedaald. De resultaten per sector van de afgelopen vier schooljaren 

worden in grafiek 7.6 en tabel 7.7 weergegeven. 
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Grafiek 7.6 Aantal studenten dat een kwalificatie heeft behaald 

 
 

Tabel 7.7 Percentage studenten dat een kwalificatie heeft behaald per sector 

 Techniek Zorg en Welzijn Economie Justitie & Veiligheid Totaal 

2013-2014 61.6% 80.8% 68.0% - 69.4% 

2014-2015 71.1% 72.1% 62.0% - 67.5% 

2015-2016 68.5% 62.6% 58.6% - 62.3% 

2016-2017 77.7% 64.0% 62.9% - 67.3% 

2017-2018 68.3% 59.3% 67.2% 84.4% 65.7% 

 

Het percentage van de studenten dat een kwalificatie behaalt wordt in de tabellen 7.8 tot en met 

7.11 per kwalificatie zichtbaar gemaakt voor het schooljaar 2017-2018. Een percentage en/of een 

totaalpercentage, dat kleiner is dan het gemiddelde percentage binnen de sector is in het rood 

aangegeven.  

Voor de sectoren Zorg & Welzijn en Economie is het percentage behaald van het totaal kleiner 

dan het gemiddelde binnen de sector in 2017-2018. Voor de sector Techniek dit percentage iets 

boven het gemiddelde.  
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Tabel 7.8 Aantal en percentage van studenten dat een kwalificatie behaalt sector Techniek 

kwalificaties behaald totaal % 

 m v t m v t  

aankomend voorbewerker niveau 1 7 0 7 12 0 12 58.3% 

alternatief auto niveau 1 10 1 11 14 2 16 68.8% 

alternatief bouw niveau 1 10 1 11 22 1 23 47.8% 

aspirant lassen niveau 1 9 0 9 13 0 13 69.2% 

assistent autotechniek niveau 1 5 0 5 5 1 6 83.3% 

assistent constructielasser niveau 1 9 0 9 18 0 18 50% 

assistent installatietechniek niveau 1 9 0 9 13 0 13 69.2% 

assistent metselen niveau 1 4 0 4 8 1 9 44.4% 

assistent monteur koudetechniek installatie niveau 1 6 0 6 7 0 7 85.7% 

assistent monteur sterkstroom installatie niveau 1 15 3 18 27 4 31 25.8% 

assistent schilderen niveau 1 3 0 3 9 0 9 33.3% 

assistent timmeren 4 4 8 6 4 10 80% 

assistent uitvoerder niveau 1 7 4 11 9 4 13 84.6% 

autospuiter niveau 1 6 1 7 8 1 9 77.8% 

        

autotechniek niveau 2 1 0 1 4 0 4 25.0% 

booglassen niveau 2 8 1 9 8 1 9 100% 

installatietechniek niveau 2 5 0 5 7 0 7 71.4% 

meubelmaker niveau 2 3 0 3 3 1 4 75.0% 

monteur koudetechniek installatie niveau 2 5 0 5 5 0 5 100% 

monteur montage onderhoud 2 9 0 9 21 0 21 42.9% 

monteur sterkstroom installatie niveau 2 13 1 14 15 2 17 82.4% 

plant-mechanic niveau 2 1 0 1 4 0 4 25.0% 

schipper beperkt werkgebied niveau 2 5 0 5 9 0 9 55.6% 

service medewerker ICT niveau 2 25 4 29 43 5 48 60.4% 

timmeren niveau 2 9 1 10 10 1 11 90.9% 

        

eerste monteur industrieel onderhoud niveau 3 20 2 22 21 2 23 95.7% 

eerste monteur sterkstroominstallaties niveau 3 35 1 36 37 1 38 94.7% 

medewerker beheer ICT niveau 3 11 5 16 37 11 48 33.3% 

stuurman werktuigkundige kleine schepen niveau 3 6 1 7 8 1 9 77.8% 

voortgezette timmerkracht niveau 3 12 4 16 13 4 17 94.1% 

        

automatiseringsenergietechniek niveau 4 27 1 28 27 1 28 100% 

bouwkunde niveau 4 20 7 27 20 7 27 100% 



 

94 

 

elektrotechniek niveau 4 1 0 1 7 0 7 14.3% 

ICT-beheerder niveau 4 38 12 50 64 16 80 62.5% 

technisch monteur sterkstroom installaties niveau 4 19 0 19 25 0 25 76.0% 

werktuigbouwkunde niveau 4 10 3 13 20 5 25 52.0% 

totaal 384 57 431 570 76 646 66.7% 

gemiddeld       67.8% 

 

Tabel 7.9 Aantal en percentage van studenten dat een kwalificatie behaalt sector Zorg & Welzijn 

kwalificaties behaald totaal % 

 m v t m v t  

assistent medewerker confectie niveau 1 0 1 1 0 5 5 20% 

zorghulp niveau 1 6 53 59 6 77 83 71.1% 

        

afro en sluik haar kapper 2 1 13 14 1 17 18 77.8% 

helpende welzijn niveau 2 0 2 2 2 4 6 33.3% 

helpende zorg niveau 2 11 20 31 11 27 38 81.6% 

medewerker confectie niveau 2 1 0 1 1 0 1 100% 

sociaal pedagogisch werker niveau 2  2 44 46 5 62 67 68.7% 

        

allround afro en sluik haar kapper 3 0 2 2 0 4 4 50% 

schoonheidsspecialist niveau 3 0 4 4 0 6 6 66.7% 

sociaal pedagogisch werker niveau 3 1 64 65 2 81 83 78.3% 

verzorging niveau 3 1 15 16 3 20 23 69.6% 

ziekenverzorging niveau 3 0 13 13 2 21 23 56.5% 

        

algemeen verpleegkunde niveau 4 0 32 32 2 53 55 58.2% 

doktersassistent niveau 4 0 4 4 0 4 4 100% 

operatie assistent niveau 4 0 1 1 0 1 1 100% 

sociaal pedagogisch werker niveau 4 5 93 98 9 132 141 69.5% 

sport- en bewegingscoördinator niveau 4 5 1 6 6 3 9 66.7% 

totaal 27 309 336 44 440 567 69.7% 

gemiddeld       68.7% 
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Tabel 7.10 Aantal en percentage van studenten dat een kwalificatie behaalt sector Economie 

kwalificaties behaald totaal % 

 m v t m v t  

assistent bakker niveau 1 5 13 18 8 20 28 64.3% 

horeca-assistent niveau 1 17 13 30 25 23 48 62.5% 

        

brood en banketbakker niveau 2 1 8 9 1 9 10 90% 

gastheer niveau 2 1 4 5 2 5 7 71.4% 

kok niveau 2 2 4 6 3 6 9 66.7% 

bedrijfsadministratief medewerker 2 8 16 24 19 27 46 52.2% 

commercieel administratief medewerker niveau 2 1 5 6 1 5 6 100% 

medewerker toeristische informatie en reizen niveau 2 5 9 14 5 11 16 87.5% 

receptionist/telefonist niveau 2 3 11 14 4 22 26 53.8% 

        

allround brood en banketbakker niveau 3 2 3 5 2 3 5 100% 

zelfstandig medewerker toeristische informatie en reizen 

niveau 3 

3 16 19 6 35 41 46.3% 

zelfstandig werkend kok niveau 3 9 9 18 12 14 26 69.2% 

zelfstandig werkend gastheer 3 1 2 3 1 3 4 75.0% 

boekhoudkundig medewerker niveau 3 13 35 48 18 60 78 61.5% 

secretaresse niveau 3 2 7 9 2 10 12 75.0% 

        

facilitair leidinggevende niveau 4 4 11 15 4 13 17 88.2% 

horeca ondernemer manager niveau 4 0 9 9 2 13 15 60% 

food & beverage supervisor 4 3 4 7 3 4 7 100% 

middenkader functionaris toeristische informatie en reizen 

niveau 4 

7 31 38 9 35 44 86.4% 

administrateur niveau 4 28 67 95 45 100 145 65.5% 

administratief juridisch medewerker niveau 4 2 15 17 2 18 20 85.0% 

commercieel medewerker bank en verzekeringswezen 

niveau 4 

4 20 24 7 28 35 68.6% 

commercieel medewerker marketing en communicatie 

niveau 4 

3 7 10 4 10 14 71.4% 

directiesecretaresse/management assistent niveau 4 0 10 10 2 12 14 71.4% 

ondernemer manager detailhandel niveau 4 0 0 0 1 1 2 0% 

sociaal juridisch medewerker niveau 4 3 9 12 5 11 16 75.0% 

totaal  134 354 488 200 514 714 68.3% 

gemiddeld       70.8% 
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Tabel 7.11 Aantal en percentage van studenten dat een kwalificatie behaalt sector Justitie en Veiligheid 

kwalificaties behaald totaal % 

 m v t m v t  

buitengewoon agent van politie 2016-i 1 1 2 1 1 2 100% 

buitengewoon agent van politie 2017-i 5 3 8 11 3 14 57.1% 

basis politie opleiding 2015-i 10 1 11 11 1 12 91.7% 

basis opleiding grensbewaking 2015-i 10 7 17 10 7 17 100% 

totaal  26 12 38 33 12 45 84.4% 

gemiddeld       82.9% 

 

Indien het gemiddelde percentage binnen de sector als norm gehanteerd wordt, is het duidelijk 

naar welke opleiding aandacht dient te gaan, zie tabel 7.12 voor een opsomming van deze 

kwalificaties. 

 

Hierbij dient opgemerkt te worden dat het rendement afhankelijk is van o.a. kenmerken van de 

studenten bij de start van de opleiding (o.a. vooropleiding, schoolloopbaan, motivatie, 

capaciteiten, kwaliteiten en talenten). Hiernaast is de kwaliteit van de toelating, de intake en 

plaatsing van studenten, de studieloopbaanbegeleiding en de zorg een bepalende factor.  

Het feit dat niveau 1 drempelloos is heeft invloed op hoe het rendement per cohort/jaar zal zijn. 

De studentenpopulatie van niveau 1 heeft andere kenmerken dan de studentenpopulatie van 

niveau 3 en 4 bij de start van de opleiding.  

 

Tabel 7.12 Kwalificaties waarvan het percentage behaalde diploma’s kleiner is dan het gemiddelde binnen de sector 

Techniek Zorg & Welzijn Economie Justitie & Veiligheid 

aankomend voorbewerker 

niveau 1 

assistent medewerker 

confectie* 

assistent bakker niveau 1* buiten gewoon 

agent van politie 

assistent constructielasser 

niveau 1 

helpende welzijn niveau 2 horeca-assistent niveau 1*  

assistent metselen* ziekenverzorging niveau 3 

* 

  

assistent monteur sterkstroom 

installatie niveau 1 

all around afro en 

sluikhaar kapper niveau 3 

kok niveau 2  

autotechniek niveau 2 schoonheidsspecialist 

niveau 3 

receptionist/telefonist 

niveau 2* 

 

monteur montage onderhoud 

niveau 2 

algemeen verpleegkunde 

niveau 4* 

bedrijfsadminstratief 

medewerker niveau 2 

 

monteur sterkstroom installatie 

niveau 2 

sport- en 

bewegingscoördinator 

niveau 4* 

commercieel 

administratief 

medewerker niveau 2 
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plant mechanic niveau 2 doktersassistent niveau 4* zelfstandig medewerker 

toeristische informatie en 

reizen niveau 3* 

 

schipper beperkt werkgebied  

niveau 2 

 boekhoudkundig 

medewerker niveau 3 

 

service medewerker ICT niveau 

2* 

 zelfstandig werkend kok 

niveau 3* 

 

medewerker beheer ICT niveau 

3* 

 horeca ondernemer 

manager niveau 4* 

 

ICT-beheerder niveau 4  administrateur niveau 4*  

elektrotechniek niveau 4  commercieel medewerker 

bank en 

verzekeringswezen 

niveau 4* 

 

werktuigbouwkunde niveau 4*  ondernemer manager 

detailhandel niveau 4 

 

*In het jaar 2017-2018 was het percentage ook onder het gemiddelde binnen de sector. 

 

7.3 Conclusie 

Ten aanzien van de kwaliteitsgebieden binnen het toezicht- en waarderingskader (T&W) kan, 

gezien het feit dat het T&W deels geïmplementeerd is voor het secundair beroepsonderwijs en 

cursussen educatie, vooralsnog aan de hand van de gegevens conclusies worden getrokken ten 

aanzien van de opbrengsten.  
 

 

Voor wat betreft het kwaliteitsgebied Opbrengsten binnen het sbo kan geconcludeerd worden 

dat de uitstroom over het algemeen een dalende tendens toont en dat dit tendens zich specifiek 

binnen twee sectoren voor doet. Het totaalpercentage studenten dat een kwalificatie haalt, is in 

de afgelopen vier jaren gedaald binnen de sectoren Zorg & Welzijn en Economie. In de sector 

Techniek is er om het jaar een toename. Bij de opleidingen waar het percentage behaalde 

kwalificaties onder het gemiddelde binnen de sector is, dient het toezicht en de controle op de 

toelating, de intake en plaatsing van studenten, het onderwijsleerproces, de examinering en de 

interne kwaliteitszorg geïntensiveerd te worden. 


