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Inleiding 
 

Ter navolging van de staatsregeling artikel 21 lid 8 wordt wederom dit jaar de situatie binnen het 

Curaçaose onderwijs beschreven. Het beoordelen van de kwaliteit van het onderwijs of school 

gaat gepaard met de gefaseerde implementatie van de nieuwe werkwijze van de Inspectie 

Onderwijs. Vooruitlopend op een oordeelvorming over  de kwaliteit van het onderwijs, worden 

in dit  document  data van de afgelopen drie schooljaren met elkaar vergeleken.. 

 

Dit verslag is tot stand gekomen op basis van data die de Inspectie Onderwijs van de 

onderwijsinstellingen heeft ontvangen en gecontroleerd . Dit document geeft geen informatie over 

de financiën binnen het onderwijs aangezien het financiële toezicht en controle 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, toezicht 

op centraal examens, schoolbezoek, publiceren van de Opbrengstenkaart en resultaten van het 

discrepantie-onderzoek en uitbrengen van adviezen. 

 

In dit document worden data gepresenteerd over de leerlingpopulatie, doorstroom en uitstroom 

van leerlingen en het ingezette onderwijzend personeel. Bij de leerlingpopulatie gaat het om het 

aantal leerlingen/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 bevorderen of doubleren en de keuzes van de 

leerlingen gedurende hun schoolloopbaan in het Voortgezet Onderwijs. De uitstroomgegevens 

betreffen het aantal leerlingen dat met voldoende voorbereiding voor vervolgonderwijs of 

arbeidsmarkt het onderwijs uitstapt. Het gaat hier om resultaten van het Funderend Onderwijs, 

het percentage leerlingen dat geslaagd is binnen het Voortgezet Onderwijs en Secundair 

Beroepsonderwijs. Binnen het Voortgezet Onderwijs wordt stilgestaan bij het verschil tussen de 

cijfers voor schoolexamens en het centraal schriftelijk examen enhet gemiddelde behaalde cijfer 

voor zowel schoolexamens als  het centraal schriftelijk examen.  

Het onderwijzend personeel betreft een verdeling per onderwijstype van het aantal leraren naar 

bevoegd gezag, geslacht en leeftijd. 

 

Ten eerste worden algemene gegevens behandeld betreffende de werkactiviteiten binnen  de 

Inspectie Onderwijs.  De hoofdstukken twee tot en met zes bevatten de  gegevens van   het 

Funderend Onderwijs (FO), Speciaal Onderwijs (SO), Voorbereidend Secundair Beroepsonderwijs 

(VSBO), Secundair Beroepsonderwijs (SBO), Hoger Algemeen Vormend Onderwijs (HAVO) en 
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Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs (VWO) behandeld.Elk hoofdstuk wordt afgesloten 

met  conclusies, aandachtspunten en adviezen. De conclusies betreffen de kwaliteit van het 

onderwijs, de aandachtspunten zijn beleidsaangelegenheden die behandeld  moeten worden, 

terwijl de adviezen  beleidsactiviteiten betreffen die uitgevoerd moeten worden  om in de 

toekomst tot een volledig betrouwbare en valide oordeel te komen van de kwaliteit van het 

onderwijs.  
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1 Algemeen 
 

In dit hoofdstuk wordt informatie gegeven over scholen en opleidingsinstituten op Curaçao, de 

kwaliteitsborging van examens, aanvragen voor roosterafwijkingen en  signalen en klachten. 

Tevens wordt een overzicht gegeven van het aantal schoolbezoeken, informatiebijeenkomsten, 

publicaties en  uitgebrachte adviezen. Als laatste wordt kort stilgestaan bij de voortgang van de 

implementatie van de nieuwe werkwijze van de Inspectie.  

 

1.1 Scholen en opleidingsinstituten 

In haar stimuleringstoezicht houdt de Inspectie Onderwijs zich bezig met controle op de naleving 

van de onderwijswetgeving en kwaliteitstoezicht op scholen die een door de Minister erkend 

diploma mogen uitgeven. Er zijn scholen die zowel door de overheid bekostigd worden en 

particuliere scholen Tabel 1.1 is een overzicht van het aantal scholen per onderwijstype en tabel 

1.2 geeft een overzicht van de particuliere instellingen. 

 

Tabel 1.1 Overzicht aantal scholen die door de overheid bekostigd per onderwijstype 

onderwijstype aantal 

FO 48 

SO 14 

VSO 1 

VSBO 21 met 6 afdelingen AGO 

SBO 5 

HAVO/VWO 4 

VSBO/HAVO (Curaçao Avond Lyceum) 1 

Leergangen (OSBOD) 1 

 

Tabel 1.2 Aantal particuliere onderwijsinstellingen per onderwijstype 

onderwijstype aantal Scholen 

FO 7 Pipita, Klein College, Curaçao American Preparatory school, De 

Rakker, International School of Curaçao, Schroederschool, 

Muchanan Balente 

VSBO/HAVO/VWO 

 

5 Omega College, Abel Tasman College,  

Vespucci College 

International School of Curaçao,  

Curaçao American Preparatory school 

SBO 4 College of  the Dutch Caribbean (CDC),  

Opleidingen en Trainingen Curaçao (OTC),  

Alliance Center for Education (ACE) 

  *De scholen en opleidingsinstituten die met blauw zijn gemarkeerd geven een diploma die door de Minister erkend is.  
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Het bevoegd gezag (schoolbestuur) is verantwoordelijk voor het beheer van de scholen en de 

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

openbaar of bijzonder onderwijs verzorgen en door de overheid bekostigd worden. In tabel 1.3 

wordt een overzicht gegeven van het aantal locaties voor de verschillende onderwijstypes per 

schoolbestuur die door de overheid bekostigd wordt.  

 

Tabel 1.3 Aantal locaties voor de verschillende onderwijstypes per schoolbestuur 

schoolbestuur FO SO VSO AGO VSBO 

BAVO 

VSBO 

BB 

SBO HAVO/

VWO 

VSBO/

HAVO 

Leer-

gang 

DOS 13 5 1 3 3 3 1 1 1 1 

VPCO 2 1   2 2  1   

SCONS 1    1 1     

SOZDA 2          

SCOEBG 1          

FSHP 1   1 1 1     

RKCS 28 8  2 6 6 4 2   

Totaal 48 14 1 6 13 13 5 4 1 1 

 

De Instituto pa Infermeria (IFE), SIFMA en Feffik zijn onderwijsinstituten die SBO opleidingen en 

Educatie aanbieden en niet via het V&V stelsel bekostigd worden. Zij krijgen wel subsidie van de 

overheid. De Curaçaose Avond Lyceum en het Openbaar Secundaire Beroepsonderwijs  krijgen 

ook subsidie van de overheid en worden ook niet via het V&V stelsel bekostigd. 

 

Naast het Omega College, Abel Tasman College, CDC, OTC, ACE, IFE, SIFMA, en Feffik is in het 

schooljaar 2015-2016 toezicht uitgeoefend op 95 scholen die via het V&V stelsel bekostigd worden 

op 106 verschillen de locaties. Er is toezicht uitgeoefend op in totaal 103 scholen. 

 

In totaal is aan 31813 leerlingen onderwijs aangeboden op scholen die via het V&V stelsel 

gesubsidieerd worden. Tabel 1.4 geeft een overzicht van het aantal leerlingen per onderwijstype 

voor de afgelopen drie schooljaren. 

 

Tabel 1.4 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 32336 

2015-2016 16734 1257 7483 3354 2985 31813 

* De aantallen zijn exclusief de leerlingen van de openbare leerwegen (Curaçaose Avond Lyceum en de OSBOD). 
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Het aantal leerlingen binnen het SO en VSBO is toegenomen, terwijl het aantal leerlingen op de 

scholen voor SBO en HAVO/VWO die door de overheid bekostigd worden is afgenomen. 

Desondanks is er een toename van 0.8% van het totaal aantal leerlingen binnen het door de 

overheid gesubsidieerd onderwijs. 

 

1.2 Kwaliteitsborging examens 

Vanaf het schooljaar 2012-2013 wordt ter waarborging van de kwaliteit van de examens het 

‘Handboek Examinering’ door de Inspectie Onderwijs uitgereikt. Dit is een handreiking ter 

uitvoering van de wet- en regelgeving betreffende examens binnen het Voortgezet Onderwijs en 

de controle van deze uitvoering. Het handboek is verbonden aan artikel 32 van de 

Landsverordening voortgezet onderwijs (P.B. 1979, no. 29) en het Landsbesluit eindexamens 

v.w.o., h.a.v.o. en v.s.b.o. (P.B. 2008, no. 54). Dit handboek wordt jaarlijks aangepast en per 

Ministeriële Beschikking bekrachtigd.  

 

Verder worden voor zowel de Centraal Praktijk Examens en Centraal Schriftelijk Examens de 

gecommitteerden centraal gescreend op bevoegdheid door de Inspectie Onderwijs en per 

Ministeriële Beschikking  aangewezen. Gedurende de examenperiode houden inspecteurs 

oogrondes waarvan de resultaten worden neergelegd in rapportages. 

In navolging van artikel 54 van het Landsbesluit eindexamens v.w.o., h.a.v.o., v.s.b.o. (P.B. 2008, 

no. 54) dient iedere voorzitter van een examencommissie jaarlijks verslag uit te brengen aan de 

Inspectie Onderwijs. Uit dit verslag zouden  mogelijke verbeterpunten aangaande de organisatie 

en/of uitvoering van examens gehaald kunnen  worden. 

 

De ontwikkeling en afname van schoolexamens is de verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag 

van de school. De centraal schriftelijke  examens in het Voortgezet Onderwijs, daarentegen, zijn 

een aangelegenheid van het Expertisecentrum voor Toetsen en Examens (ETE). Conform 

landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de 14e april 2005, ter uitvoering van de 

artikelen 16 en 17 van de Landsverordening Organisatie Landsoverheid, regelende de organisatie 

en taakstelling van het Examenbureau van het ministerie van Onderwijs en Cultuur is de 

taakstelling van het ETE het ontwikkelen, legitimeren en vaststellen van betrouwbare en valide 

toetsen en examens. De ETE communiceert door middel van examenbladen over de laatste 

ontwikkelingen voor wat betreft centraal examens. 

 

Verder wordt jaarlijks een discrepantie onderzoek gedaan waarin het verschil tussen het cijfer 

voor schoolexamens aan de ene kant en het cijfer voor Centraal Schriftelijk Examens aan de andere 

kant wordt bepaald. De discrepantie is indirect indicatief voor  de kwaliteit van de schoolexamens 
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ten opzichte van de Centraal Schriftelijke Examens. Dit discrepantieonderzoek wordt jaarlijks 

opgenomen in de Opbrengstenkaart. 

De waarborging van de kwaliteit van de examens in het Secundair Beroepsonderwijs (SBO), is 

geregeld in o.a. artikel 5, 18 en artikel 28 van de Landsverordening secundair beroepsonderwijs 

en educatie (P.B. 2008, no. 37). Uitgaande van deze wetgeving is dit een verantwoordelijkheid 

binnen de interne kwaliteitszorg van de school, van een examencommissie en het Examenbureau. 

In de nabije toekomst zullen vanuit de Inspectie Onderwijs nieuwe initiatieven genomen worden 

ter intensivering van de kwaliteitsborging binnen het SBO.  

 

Ter waarborging van de kwaliteit van de Centraal Praktijk Examens wordt o.a. vanuit de Inspectie 

jaarlijks gecommitteerden aangewezen. De scholen sturen jaarlijks hun rooster voor het 

praktijkexamen naar de Inspectie en er wordt aan de hand van een “checklist” toezicht hierop 

gehouden. In het schooljaar 2015-2016 zijn de praktijkexamens op basis van verzamelde gegevens 

van afgelopen drie schooljaren geëvalueerd en zijn erknelpunten geïnventariseerd. Vervolgens is 

in januari 2016 advies uitgebracht aan de Minister in het rapport Efficiëntie praktijkexamens 

VSBO. Er is o.a. geadviseerd een nieuw systeem te introduceren voor de inzet van 

gecommitteerden teneinde de efficiëntie van de praktijekxamens te  vergroten. 

 

1.3 Toezicht op Leerlingzorg  

Per schooljaar 2014-2015 is de Inspectie meer nadruk gaan leggen op toezicht op de leerlingzorg. 

Er zijn groei-indicatoren vastgesteld waarmee scholen worden gestimuleerd de leerlingzorg 

verder te ontwikkelen en een gelijk aanbod op alle scholen wordt beoogd. In oktober 2014 is het 

protocol ‘Yuda skol yuda su alumno’ door de minister en de schoolbesturen ondertekend voor de 

bevordering van de daadwerkelijke invulling van de deugdelijkheidseisen ten aanzien van de 

zorgverlenende taak van de school. In dit kader is de SIGE (Sentro pa Inovashon i Guia 

Edukashonal Kòrsou) zeer belangrijk.  Ze ondersteunen en begeleiden scholen en instellingen om 

te komen tot een betere zorg.  De afdeling SMAT (Schoolextern Multidisciplitnair Advies Team) 

biedt twee vormen van extra ondersteuning aan scholen: 

 Crisisinterventie: een “loket” waar men naar kan bellen indien er een acute situatie is ontstaan 

op school. 

 Schoolexterne ondersteuning:  

- De coördinatie van het proces voor doorverwijzing van de doorverwijzings- commissies 

die bepalen of een leerling doorverwezen wordt naar het Speciaal Onderwijs, het AGO, 

SVP/SBO-1, of de BOR/Rebound.  
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- De coördinatie van het proces voor de juiste advisering, verwijzing en/of behandeling bij 

een hulpvraag van externe ondersteuning (vanaf aanvraag tot en met doorgeven van 

advies aan de school). 

 

In de periode 2015-2016 zijn in totaal 203 aanmeldingen gedaan bij de SMAT. De meerderheid van 

de aanmeldingen (143) is door een school of onderwijsinstelling gedaan. De rest (60) is gedaan 

door de leerplichtambtenaar, ouders/familie en/of hulpverleningsinstanties.  

Uit de rapportage van SIGE  blijkt dat de aangeboden interventie voornamelijk 

psychiatrisch/psychologische hulpverlening betreft. 

 

Grafiek 1.5 SMAT: Type Hulpverlening 

 

 

De meerderheid van de aanmeldingen (75%) was voor een plaatsing op een andere school. Er 

vonden in totaal 152 plaatsingen op een andere school of leertraject plaats. De meeste 

aanmeldingen bij het SMAT zijn van de DOS afkomstig. De meeste plaatsingen zijn op een school 

van de DOS gedaan. Grafiek 1.6 is een overzicht van het percentage aanmeldingen en plaatsingen 

per schoolbestuur. 
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Grafiek 1.6 SMAT: overzicht van het percentage aanmeldingen en plaatsingen per schoolbestuur 

 

1.4 Aanvraag roosterafwijkingen 

Een school voor Voortgezet Onderwijs vraagt toestemming voor activiteiten die buiten het rooster 

of in plaats van het rooster plaatsvinden. De aanvraag wordt gedaan door tussenkomst van het 

bevoegd gezag en dient uiterlijk acht werkdagen voor de dag van de activiteit bij de Inspectie 

Onderwijs te worden ingediend. De afgelopen drie jaar is het percentage geregistreerde toegestane 

roosterafwijkingen per onderwijstype relatief constant gebleven, zie grafiek 1.7. Het totaal aantal 

verzoeken vanuit het Voortgezet Onderwijs is met 27% toegenomen, van 220 naar 279.  

 

1.5   Signalen en klachten 

De afgelopen drie schooljaren zijn voor een groot deel casussen behandeld met betrekking tot 

examens. In totaal zijn 47 casussen behandeld. Grafiek 1.7 is een overzicht van de behandelde 

onderwerpen in de afgelopen drie jaren.  
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Grafiek 1.7 Percentage geregistreerde toegestane roosterafwijkingen per onderwijstype 

 
 

Grafiek 1.8 Overzicht van case-onderwerpen 
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1.6 Schoolbezoek  

In het schooljaar 2013-2014 waren de schoolbezoeken vooral gericht op toezicht op de Centralel 

Examens. In dat schooljaar kregen alle VSBO scholen in het kader van het Centraal Praktijk 

Examen een bezoek. In mei 2014 kregen alle scholen een bezoek tijdens de afname van de Centraal 

Schriftelijk Examens. De resultaten van dit bezoek zijn teruggekoppeld aan de desbetreffende 

schoolbesturen/scholen.  

In het schooljaar 2014-2015 zijn 28 scholen voor Funderend Onderwijs bezocht tijdens de afname 

van de EFO. De bevindingen zijn gerapporteerd aan de EFO commissie. Er is binnen het VO 

steekproefsgewijs gcontroleerd tijdens de afname van de Centraal Praktijk Examens en Centraal 

Schriftelijk Examens. 

Tevens zijn in het schooljaar 2014-2015 alle scholen voor Funderend Onderwijs en Speciaal 

Onderwijs bezocht in het kader van een themaonderzoek. In totaal zijn inhet kader hiervan 63 

schoolbezoeken afgelegd en is het rapport Leerlingzorg in het Funderend en Speciaal onderwijs 

in januari 2015 gepubliceerd.  

Alle VSBO scholen met een afdeling voor Basisvorming zijn in het schooljaar 2014- 2015 bezocht. 

In totaal zijn 14 scholen bezocht. Tijdens deze bezoeken is  het onderwijsleerproces gedurende 322 

lesuren geobserveerd. De resultaten van dit onderzoek zijn verwerkt en in april 2015 gepubliceerd 

in het rapport Pedagogisch didactisch handelen in de basisvorming VSBO. 

Het minimum aantal schoolbezoeken gedurende de afgelopen 3 jaar is in het schooljaar 2015-2016, 

namelijk 196. Alle scholen zijn minimaal 1 keer bezocht. Het betrof een oriëntatiebezoek. Aan de 

hand van een checklist is de situatie van  de school in kaart gebracht en is controle uitgeoefend op 

de leerlingenzorg. De resultaten van dit bezoek worden meegenomen in de risicoanalyse van de 

school.  

Hiernaast zijn 17 scholen voor Funderend Onderwijs bezocht tijdens de afname van de EFO. Ook 

in 2015-2016 zijnVO scholen bezocht tijdens de afname van de centraal examens.  

 

1.7 Informatiebijeenkomsten  

Bij de aanvang van het schooljaar 2014-2015 en 2015-2016 heeft de Inspectie Onderwijs  

informatiebijeenkomsten georganiseerd voor het managementteam van scholen  en de 

schoolbesturen. De bedoeling van deze bijeenkomsten was om met het veld terug te blikken op 

het afgeloen jaar en een beeld te geven van de inspectieaktiviteiten voor het komend jaar. Zo is er 

is onder andere informatie gegeven over de gefaseerde implementatie van het 

stimuleringstoezicht en de bevoegdheden onderzoek op HAVO/VWO scholen en SBO 

opleidingen. In het kader van toezicht op SBO instellingen hebben in het begin van het schooljaar 

2015-2016 alle SBO instellingen ten overstaan van de Inspectie Onderwijs, de beleidsorganisatie, 
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de uitvoeringsorganisatie en de AKB(aanvullende kwaliteitsborging) coördinator  hebben een 

presentatie gegeven om inzicht te geven in  het onderwijs op hun respectievelijke instelling.  

 

1.8 Publicaties 

Ter voorbereiding op het daadwerkelijk beoordelen van de kwaliteit van een school en van het 

onderwijs zijn de afgelopen jaren data verzameld en gepubliceerd. Jaarlijks worden het 

Onderwijsverslag en de Opbrengstenkaart, waarin de resultaten van alle scholen zijn verzameld, 

uitgegeven. In dit laatste document worden ook de resultaten van het jaarlijkse discrepantie-

onderzoek gepubliceerd. Het gaat hier om het verschil tussen het cijfer voor schoolexamen en het 

centraal schriftelijk examen. Verder zijn het rapport Leerlingzorg in het Funderend en Speciaal 

onderwijs en het rapport Pedagogisch didactisch handelen in de basisvorming VSBO in het jaar 

2015 gepubliceerd.  

 

1.9 Adviezen 

De Inspectie kan volgens haar taakstelling gevraagd of aangevraagd advies uitbrengen aan de 

Minister. De afgelopen 3 schooljaren betreffen de meerderheid (68%) van de uitgebrachte adviezen 

de bevoegdheid van leraren. In totaal is 63 keer een advies uitgebracht. Grafiek 1.8 geeft een 

overzicht van het percentage adviezen per categorie. 

Grafiek 1.9 Adviezen naar thema

 

2%

68%
3%

3%

16%

3%

5%

kerndoelen speciaal onderwijs

bevoegdheden leraren

dataverzameling en

informatievoorziening

erkenning SBO opleidingen

examens en gecommitteerden

kwaliteitseisen leraren

onderwijstijd en rooster



 

15 

 

In de categorie bevoegdheden vallen o.a. toetsing van bevoegdheden, dispensatie en ontheffing. 

Hiernaast is advies gegeven voor wat betreft de tekortkomingen van de wetgeving bevoegdheden 

en bevoegdheid van personeel met een MBO diploma binnen het SBO. Ten slotte is naar aanleiding 

van de resultaten van het bevoegdhedenonderzoek op HAVO/VWO scholen en SBO opleidingen 

een advies aan de Minister geformuleerd.  

In de categorie examens en gecommitteerden zijn adviezen uitgebracht over vrijstellingen, de 

efficiëntie van praktijk examens in het VSBO en en de kwaliteit van de examens op een school.  

 

1.10 Implementatie Nieuwe Toezicht  

Het nieuwe stimuleringstoezicht wordt door de Inspectie gefaseerd geïmplementeerd. Hiervoor 

hanteert  de Inspectie een implementatieplan waarin de hieraan gerelateerde processen zijn 

beschreven. Het gaat om de risicoanalyse, kwaliteitsonderzoek, onderzoek t.b.v. van het 

Onderwijsverslag en Opbrengstenkaart en themaonderzoek. 

In het schooljaar 2015-2016 zijn voorbereidingen getroffen voor het toepassen van risicoanalyse op 

alle scholen voor FO, SO, AGO, VSBO en HAVO/VWO. Per aanvang van het schooljaar 2017-2018 

krijgen scholen op basis van de resultaten van de risicoanalyse een basisarrangement of een 

toezichtarrangement. De SBO opleidingen zullen in een later stadium op risico’s geanalyseerd 

worden. Vooralsnog moeten de nodige voorbereidingen hiervoor plaatsvinden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

16 

 

2 Funderend Onderwijs 
 

Dit hoofdstuk geeft een beschrijving van de situatie binnen het Funderend Onderwijs voor wat 

betreft de leerlingpopulatie, de uitstroom en het onderwijzend personeel in het schooljaar 2015-

2016. Verder worden gegevens van het schooljaar en 2013-2014 en 2014-2015 meegenomen in de 

analyse. Er worden conclusies getrokken en suggesties gegeven ter borging en/of verbetering van 

de kwaliteit van het onderwijs 

 

2.1 Leerlingpopulatie 

In het schooljaar 2015-2016 bezochten 16734 leerlingen een school voor FO die door de overheid 

bekostigd is. Hiervan zijn 8628 jongens (52%) en 8106 meisjes. In cyclus 1 zaten er in totaal 8627 

leerlingen, van wie 4528 jongens (52%); in cyclus 2 zaten er 8107 leerlingen, van wie 4100 jongens 

(51%). De jongens zijn in totaal iets in de meerderheid. Per groep is het verschil tussen het aantal 

jongens en meisjes het grootst voor de groepen 1, 2, en 3, zie tabel 2.1 en 2.2. 

 

Tabel 2.1 Aantal leerlingen binnen het FO naar cyclus en geslacht schooljaar 2015-2016 

 jongens meisjes totaal 

Cyclus 1 4528 4099 8627 

Cyclus 2 4100 4007 8107 

totaal 8628 8106 16734 

 

Volgens de gegevens zijn in het schooljaar 2015-2016 in totaal 1965 vierjarigen gestart met een 

schoolloopbaan in het FO. Hiervan zijn 1034 jongens. Het aantal vierjarigen dat is ingestroomd, is 

afgenomen vergeleken met voorgaand schooljaar. Het gaat om een afname van in totaal 113 

leerlingen. Zowel het aantal jongens en meisjes bij de vierjarigen is afgenomen. De afname is groter 

bij de jongens (van 1107 naar 1034) dan bij de meisjes (van 971 naar 931). Zie tabel 2.2 voor een 

overzicht van het aantal leerlingen. 

 

Tabel 2.2 Aantal leerlingen binnen het FO naar groep en geslacht schooljaar 2015-2016 

 jongens meisjes totaal 

Groep 1 1034 931 1965 

    

Groep 2 1180 1056 2236 

Groep 3 1233 1052 2285 

Groep 4 1081 1060 2141 

Groep 5 1068 1064 2132 

Groep 6 1032 987 2019 

Groep 7 1063 1028 2091 

Groep 8 937 928 1865 

Totaal 8628 8106 16734 
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Het RKCS had het grootste aandeel van de leerlingpopulatie, namelijk 56% van het totaal aantal 

leerlingen binnen het FO. Het verschil tussen het aantal leerlingen in cyclus 1 en aantal leerlingen 

in cyclus 2 is het grootst bij het RKCS. De SCOEBG en FSH hadden beiden minder dan 300 

leerlingen op een school voor FO; zie tabel 2.3 en 2.4.  

 

Tabel 2.3 Totaal aantal leerlingen per schoolbestuur schooljaar 2015-2016 

Schoolbestuur aantal leerlingen in percentage Cyclus 1 Cyclus 2 

DOS 4463 27% 2272 2191 

RKCS 9365 56% 4816 4549 

SOZDA 639 4% 365 274 

SCOEBG 229 1% 141 88 

FSHP 266 2% 144 122 

SCONS 331 2% 169 162 

VPCO 1441 9% 720 721 

 16734 100% 8627 8107 

 

Tabel 2.4 aantal leerlingen per groep per geslacht per schoolbestuur schooljaar 2015-2016 

 DOS RKCS SOZDA SCOEBG FSHP SCONS VPCO 

groep j m t j m t j m t j m t j m t j m t j M t 

1 288 223 511 561 548 1109 43 30 73 14 12 26 18 26 44 17 8 25 93 84 177 

2 296 255 551 662 585 1247 65 56 121 19 25 44 22 29 51 22 23 45 94 83 177 

3 336 299 635 691 565 1256 48 49 97 17 13 30 11 13 24 33 25 58 97 89 186 

4 292 283 575 600 604 1204 39 35 74 20 21 41 13 12 25 23 19 42 94 86 180 

5 268 261 529 612 598 1210 45 40 85 8 16 24 13 18 31 22 22 44 100 109 209 

6 298 269 567 566 545 1111 36 37 73 12 14 26 20 13 33 20 19 39 80 90 170 

7 305 273 578 605 572 1177 35 34 69 10 17 27 13 14 27 9 21 30 86 97 183 

8 248 269 517 541 510 1051 17 30 47 4 7 11 9 12 21 24 25 49 84 75 159 

totaal 2331 2132 4463 4838 4527 9365 328 311 639 104 125 229 119 137 256 170 162 332 728 713 1441 

 

Het aantal leerlingen binnen het FO toont een afnemende tendens. In de afgelopen drie schooljaren 

kent het totaal aantal leerlingen in cyclus 2 alleen een afname. Terwijl het aantal leerlingen in 

cyclus 1 een groei in 2014-2015 heeft gemaakt. De afname van het aantal leerlingen in cyclus 2 is 

afhankelijk o.a. van de leerlingpopulatie in cyclus 1, de doorstroom vanuit cyclus 1, 

doorverwijzingen naar het Speciaal Onderwijs, emigratie en de keuze van de ouders om hun 

kinderen op particuliere scholen in te schrijven. Grafiek 2.5 en tabel 2.6 geven een beeld van de 

ontwikkeling van het aantal leerlingen binnen het FO voor drie achtereenvolgende schooljaren.  
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Grafiek 2.5 Aantal leerlingen binnen het FO per cyclus per schooljaar 

 
 

Tabel 2.6 Aantal leerlingen per groep per schooljaar 

  2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Groep 1 4327* 2078 1965 

Groep 2  2239 2236 

Groep 3 2217 2285 2285 

Groep 4 2091 2149 2141 

Groep 5 2113 2075 2132 

Groep 6 2081 2098 2019 

Groep 7 2092 2062 2091 

Groep 8 1990 1928 1865 

totaal 16911 16914 16734 

*In schooljaar 2013-2014 was het aantal combinatie groepen te groot om de splitsing mogelijk te maken. 

 

Opvallend is dat in de afgelopen twee schooljaren het aantal leerlingen in groep 2, groep 3 en 

groep 4 relatief gelijk is gebleven. Het verschil tussen het aantal leerlingen in groep 4 in het 

schooljaar 2014-2015 en het aantal leerlingen in groep 3 in het schooljaar 2013-2014 (-68) is 

indicatief voor het niet vanzelfsprekend doorstromen naar een volgende groep. Dit verschil kent 

een toename in de vergelijking van het schooljaar 2015-2016 met schooljaar 2014-2015 (144). Deze 
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toename geldt ook voor de doorstroom van groep 5 naar 6 (van 15 naar 56) en van 7 naar groep 8 

(van 164 naar 197); zie tabel 2.7. 

 

Tabel 2.7 Verschil tussen aantal leerlingen per volggroep vergeleken met de groep in het schooljaar ervoor 

 2013 en 2014 2014 en 2015 

groep 1 en groep 2  158 

groep 2 naar groep 3  46 

groep 3 naar groep 4 -68 -144 

groep 4 en groep 5 -16 -17 

groep 5 en groep 6 -15 -56 

groep 6 en groep 7 -19 -7 

groep 7 en groep 8 -164 -197 

 

Uit beleidsonderzoek naar o.a. uitschrijvingen, doorstroom binnen het FO en doorverwijzing naar 

het SO zou moeten blijken welke verklaringen voor de bovenstaande tendensen er zouden kunnen 

zijn. Vooralsnog kan voorzichtig geconcludeerd worden dat het onderwijsleerproces in groep 1, 

groep 2, groep 3, groep 5 en groep 7 extra aandacht dient te krijgen en/of de kwaliteit hiervan 

nader onderzocht zou moeten worden.  

 

2.2 Uitstroom  

In deze paragraaf worden de opbrengsten (uitstroom) van het Funderend Onderwijs behandeld. 

Het gaat om de leerlingen die desbetreffende 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), 

Voorbereidend Secundair Beroepsonderwijs (VSBO), Arbeidsgericht Onderwijs (AGO) of niet 

toelaatbaar/terug naar FO (NT/TFO). In totaal hebben 1957 leerlingen de EFO procedure 

doorlopen in 2016. Dit aantal is inclusief leerlingen van de particulier scholen die meededen aan 

de EFO procedure. De uitslag wordt in tabel 2.8 en 2.9 weergegeven. 

 

Tabel 2.8 Uitslag EFO procedure schooljaar 2015-2016 

Uitslag  Afkorting Percentage Aantal 

Niet Toelaatbaar/Terug Funderend Onderwijs NT/TFO 7.10% 139 

Arbeidsgericht Onderwijs AGO 10.73% 210 

Voorbereidend Secundair Beroeps Onderwijs VSBO 61.37% 1201 

Hoger Algemeen Voorbereidend Onderwijs HAVO 20.80% 407 

Totaal   100.00% 1957 
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Tabel 2.9 Uitslag EFO procedure per schoolbestuur schooljaar 2015-2016 

Schoolbestuur HAVO VSBO AGO NT_TFO TOTAAL 

  man vrouw man vrouw man vrouw man vrouw  

DOS 38 60 163 168 33 24 37 25 548 

FSHP 0 3 7 8 2 0 1 0 21 

Privé scholen 9 3 10 7 0 0 1 1 31 

RKCS 87 118 322 326 98 43 40 26 1060 

SCOEBG 0 0 4 7 0 0 0 0 11 

SCONS 0 3 23 18 0 1 1 2 48 

SOZDA 3 7 12 21 2 1 0 1 47 

VPCO 40 36 52 53 5 1 2 2 191 

TOTAAL 177 230 593 608 140 70 82 57 1957 

 

De afgelopen drie jaar is het aantal en het percentage leerlingen met uitslag HAVO en VSBO 

afgenomen. Terwijl het aantal en percentage leerlingen met uitslag AGO of niet toelaatbaar zijn 

tot het Voortgezet Onderwijs een toename kent.  

 

Tabel 2.10 Uitslag EFO procedure per schoolbestuur schooljaar 2013-2014, 2014-2015 en 2015-2016 

uitslag 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

HAVO 449 431 407 21.8% 21.0% 20.8% 

VSBO 1412 1307 1201 68.4% 63.7% 61.4% 

AGO 116 180 210 5.6% 8.8% 10.7% 

NT 87 134 139 4.2% 6.5% 7.1% 

totaal 2064 2052 1957 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Tabel 2.11 Uitslag HAVO per schoolbestuur schooljaar 2013-2014, 2014-2015 en 2015-2016 

Uitslag HAVO 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

DOS 114 108 98 25.4% 25.1% 24.1% 

FSHP 2 7 3 0.4% 1.6% 0.7% 

Privé scholen 8 7 12 1.8% 1.6% 2.9% 

RKCS 209 198 205 46.5% 46.0% 50.4% 

SCOEBG 0 3 0 0.0% 0.7% 0.0% 

SCONS 2 4 3 0.4% 0.9% 0.7% 

SOZDA 8 18 10 1.8% 4.2% 2.5% 

VPCO 106 85 76 23.6% 19.8% 18.7% 

Totaal 449 430 407 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Het aantal leerlingen met resultaat AGO is in de afgelopen drie jaar op de scholen van de DOS en 

het RKCS bijna verdubbeld. Dit heeft als resultaat een toename van het aantal leerlingen met 

resultaat AGO.  
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Tabel 2.12 Uitslag AGO per schoolbestuur schooljaar 2013-2014, 2014-2015 en 2015-2016 

AGO 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

DOS 29 65 57 25% 36% 27% 

FSHP 1 1 2 1% 1% 1% 

Privé scholen 0 1 0 0% 1% 0% 

RKCS 72 101 141 62% 56% 67% 

SCOEBG 3 1 0 3% 1% 0% 

SCONS 3 4 1 3% 2% 0% 

SOZDA 4 4 3 3% 2% 1% 

VPCO 4 3 6 3% 2% 3% 

Totaal 116 180 210 100% 100% 100% 

 

De kleine schoolbesturen en de privé scholen kennen in de afgelopen drie jaar een afname van het 

aantal leerlingen dat niet toelaatbaar is tot het Voortgezet Onderwijs. De toename van het totaal is 

voor een groot deel te wijten aan de resultaten van de scholen van de DOS en het RKCS. 

 

Tabel 2.13 Uitslag Niet toelaatbaar per schoolbestuur schooljaar 2013-2014, 2014-2015 en 2015-2016 

NT  2013-2014 2014-2015 2015-2016 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

DOS 42 43 62 48% 32% 45% 

FSHP 2 3 1 2% 2% 1% 

Privé scholen 2 1 2 2% 1% 1% 

RKCS 36 73 66 41% 54% 47% 

SCOEBG 1 1 0 1% 1% 0% 

SCONS 0 5 3 0% 4% 2% 

SOZDA 2 1 1 2% 1% 1% 

VPCO 2 7 4 2% 5% 3% 

Totaal 87 134 139 100% 100% 100% 

 

De behaalde gemiddelde toetscores per toetsonderdeel bij de leerlingen die hebben deelgenomen 

aan de EFO procedures wordt in tabel 2.14 weergegeven. Het totaal te behalen scores per 

onderdeel is 90.  

 

Tabel 2.14 gemiddelde scores per onderdeel schooljaar 2013-2014, 2014-2015 en 2015-2016 

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

Nederlands 48 49 51 

Papiamentu 56 60 64 

Rekenen & Wiskunde 52 52 60 
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Er kan geconcludeerd worden dat de leerlingen in de afgelopen drie jaar beter zijn gaan presteren 

voor vooral Papiamentu en Rekenen en Wiskunde. 

Voor meer details over de opbrengsten wordt verwezen naar het document Opbrengstenkaart 

Funderend, Voortgezet en Secundair Beroepsonderwijs (2016). 

 

2.3 Onderwijzend personeel 

In het schooljaar 2015-2016 waren 798 leraren geregistreerd binnen het FO. Dit aantal is inclusief 

de directeur en adjunct-directeur van een school. De leraren waren als volgt verdeeld over de 

verschillende schoolbesturen.  

 

Grafiek 2.15 verdeling leraren over de schoolbesturen schooljaar 2015-2016 

 
 

In het schooljaar 2015-2016 zijn in totaal 27 vakleraren door het bevoegd gezag van de scholen 

ingezet binnen het FO. Verschillende leraren zijn op meerdere scholen van hetzelfde schoolbestuur 

ingezet. Slechts één vakleraar Engels was in dienst van twee schoolbesturen. Van de 48 scholen 

hebben 45 gebruik gemaakt van vakleraren. Op 42 scholen is een vakleraar Engels ingezet. Op 44 

scholen is een vakleraar Spaans ingezet en op drie scholen een vakleraar Papiamentu. Op drie 

scholen was er een vakleraar handvaardigheid. Zeven scholen hadden een vakleraar lichamelijk 

opvoeding. 
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Tabel 2.16 Overzicht inzet va vakleraren per schoolbestuur 

  Papiamentu Spaans Engels lichamelijk opvoeding Handvaardigheid 

DOS 1 3 3 4 1 

FSHP 0 1 0 0 0 

RKCS 0 2 2 2 1 

SCOEBG 1 1 1 0 0 

SCONS 0 1 0 0 0 

SOZDA 0 0 0 0 0 

VPCO 2 1 1 0 0 

Totaal 4 9 7 6 2 

 

De leraren werden binnen het FO bijgestaan door in totaal 10 Remedial Teachers en 49 

onderwijsassistenten. De SCOEBG had geen onderwijsassistent in dat schooljaar ingezet.  

Van de 10 Remedial Teachers zijn er drie op twee scholen tegelijk ingezet. In totaal hadden 13 

scholen een Remedial Teacher waarvan 2 van de DOS en 10 van het RKCS.  

 

Tabel 2.17 overzicht aantal leraren, remedial teacher en onderwijsassistent per schoolbestuur schooljaar 

2015-2016 

 Leraren remedial teacher Onderwijsassistent 

DOS 234 2 15 

FSHP 11 0 1 

RKCS 431 8 28 

SCOEBG 14 0 0 

SCONS 17 0 1 

SOZDA 33 0 2 

VPCO 58 0 2 

totaal 798 10 49 

 

Met de variatie in de inzet van personeel per schoolbestuur is het aanbod binnen de leerlingenzorg 

op elke school variërend. Uit het onderzoek naar leerlingenzorg in 2014 is gebleken dat de zorg 

zeer verschillend is op de scholen, er is geen uniformiteit in de samenstelling van het zorgteam. 

Niet alle scholen beschikken over bijvoorbeeld een Remedial Teacher. Dit heeft gevolgen voor de 

kwaliteit van de leerlingenzorg die wordt aangeboden.  

Er kan geconcludeerd worden dat voor wat betreft de uniformiteit in de samenstelling van het 

zorgteam in het schooljaar 2015-2016 geen verandering is gekomen vergeleken met  het schooljaar 

2014-2015.  
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De gemiddelde leeftijd van het personeel werkzaam in het Funderend Onderwijs was 43. De 

jongste kracht was 22 en de twee oudste leerkrachten waren 68 jaar oud. Het aantal leraren van 61 

jaar of ouder is toegenomen. Grafiek 2.18 geeft een overzicht het aantal leraren per 

leeftijdscategorie in het Funderend Onderwijs voor het schooljaar 2014-2015 en 2015-2016. De 

aantallen zijn exclusief directieleden, vakleraren, onderwijsassistenten en remedial teachers.  

Het aantal leraren in de categorie 30 of jonger en in de categorie 31-40 is afgenomen. Dit impliceert 

dat er minder jonge leraren zijn. Minder jongeren kiezen voor het beroep en/of er worden minder 

leraren in deze leeftijdscategorieën door opleidingen afgeleverd. Gezien het feit dat nog steeds 

leraren van 61 jaar en ouder worden ingezet, kan geconcludeerd worden dat er een tekort is aan 

leraren binnen het Funderend Onderwijs.  

 

Grafiek 2.18 aantal leraren per leeftijdscategorie schooljaar 2014-205 en 2015-2016  

 
 

De directieleden zijn in de meerderheid in de leeftijdscategorie 51-60. Gezien het aandeel van de 

directieleden in de categorie 51-60 kan voorspeld worden dat in de toekomst plaatsen vrij komen 

in de directies van de scholen. 

Er kan ook voorspeld worden dat in vijf jaar plaatsen vrijkomen voor de functies Remedial 

Teachers. Ook voor vakleraren lichamelijke opvoeding komen er vacatures indien er beleidsmatig 

voor gekozen wordt deze deskundigen te blijven inzetten. Zie grafiek 2.19. 
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Grafiek 2.19 verdeling overige personeel per leeftijdscategorie schooljaar 2015-2016 

 
 

2.4 Conclusie en aanbevelingen 

Voor dit type onderwijs dient vanuit het perspectief van kwaliteitszorg aandacht te gaan naar het 

onderwijsleerproces en groepsgrootte, opbrengsten, leerlingenzorg en het personeel. 

 

2.4.1 Onderwijsleerproces en groepsgrootte 

Vooralsnog kan voorzichtig geconcludeerd worden dat het onderwijsleerproces in groep 1, groep 

2, groep 3, groep 5 en groep 7 extra aandacht verdienen  en dat de kwaliteit hiervan nader 

onderzocht zou moeten worden.  

Verder verdient het aannamebeleid van de schoolbesturen de nodige aandacht vanuit de overheid. 

Het is duidelijk dat de schoolbesturen verschillend omgaan met het vaststellen de groepsgrootte 
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op de verschillende scholen. De groepsgrootte bepaalt mede het pedagogisch klimaat en het 

onderwijsleerproces binnen een groep. De variatie in groepsgrootte op de scholen impliceert dat 

het Funderend Onderwijs niet overal is ingevoerd conform beleidsintenties.Het advies is 

onderzoek naar resultaten van het beleid betreffende uitschrijvingen, doorstroom binnen het 

Funderend Onderwijs en doorverwijzing naar het Speciaal Onderwijs. Hieruit zou moeten blijken 

welke verklaringen er zijn voor de variatie in het aantal leerlingen per groep per schooljaar per 

schoolbestuur.  

 

2.4.2 Opbrengsten 

Hoewel FO scholen te maken hebben met leer- en sociale problemen, zijn zij vooral gericht op de 

prestatie van de leerlingen en weinig op gedrag en vorming wanneer het gaat om de resultaten 

van het onderwijs. Er gaat meer aandacht naar de cognitieve ontwikkeling dan naar het stimuleren 

van sociale competenties. Er kan geconcludeerd worden dat de leerlingen in de afgelopen drie jaar 

beter zijn gaan presteren voor vooral Papiamentu en Rekenen en Wiskunde. De Inspectie 

onderschrijft nadrukkelijk het feit dat opbrengsten niet enkel bestaan uit leerresultaten en 

prestaties, maar dat daarbij ook de sociale competenties van leerlingen een essentiële rol spelen. 

De inspectie verwacht dan ook van scholen en instellingen dat zij aandacht besteden aan sociale 

competenties van hun leerlingen. 

 

2.4.3 Leerlingzorg 

Er kan geconcludeerd worden dat geen verandering op scholen is gekomen in de in 2014 

geschetste situatie voor wat betreft de leerlingenzorg. Er dient dringend aandacht te gaan naar de 

variatie in de inzet van personeel per schoolbestuur. Hierdoor is het aanbod binnen de 

leerlingenzorg op elke school variërend. Dit heeft gevolgen voor de kwaliteit van de 

leerlingenzorg die wordt aangeboden.  

 

2.4.4 Onderwijzend personeel 

Gezien het feit dat nog steeds leraren van 61 jaar en ouder worden ingezet, kan geconcludeerd 

worden dat er een tekort is aan leraren binnen het Funderend Onderwijs. Er zijn  minder jonge 

leraren; minder jongeren kiezen voor het beroep of er worden minder leraren in deze 

leeftijdscategorieën door opleidingen afgeleverd. Dit probleem dient vanuit de overheid de nodige 

aandacht te krijgen. Verder dient de inzet van vakleraren beleidsmatig aangepakt te worden. Het 

wel of niet inzetten van vakleraren heeft gevolgen voor de kwaliteit van zowel de opbrengsten, de 

leerlingenzorg en het onderwijsproces. Dit zou in verband gebracht kunnen worden met het aantal 

vakleraren voor de verschillende educatiegebieden of vakken binnen FO.  
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3 Speciaal Onderwijs  
 

Dit hoofdstuk geeft een beschrijving van de situatie binnen het Speciaal Onderwijs voor wat 

betreft de instroom, leerlingpopulatie, de uitstroom en het onderwijzend personeel in het 

schooljaar 2015-2016. Verder worden gegevens van het schooljaar en 2013 – 2014 en 2014-2015 

meegenomen in de analyse. Er worden conclusies getrokken en suggesties gegeven ter borging 

en/of verbetering van de kwaliteit van het onderwijs 

 

3.1 Leerlingpopulatie 

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 door een plaatsingscommissie. 

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

Bij leerlingen die vanuit het FO naar het SO doorverwezen worden vindt het signaleren op de 

school door de leraar/het schoolhoofd plaats. 

De leerlingen worden aangemeld voor een onderzoek. Dit onderzoek wordt door particuliere 

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

naar desbetreffende afdeling van het SO 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/schoolhoofd. Het schoolhoofd bepaalt in 

welke groep/afdeling de leerling geplaatst wordt.  

 

In totaal zijn 268 leerlingen gedurende het schooljaar 2015-2016 in het Speciaal Onderwijs geplaatst. 

Dit is 12 leerlingen meer dan het schooljaar ervoor. De meerderheid bestond uit jongens. De 

afgelopen drie schooljaren bestond de meerderheid steeds uit jongens. Het aantal 

doorverwijzingen naar het Speciaal Onderwijs kent een daling in het schooljaar 2014-2015 en 

vervolgens een lichte stijging in het schooljaar 2015-2016. De meerderheid van de leerlingen is op 

een MLK school geplaatst. In grafiek 3.1 en 3.2 volgt een overzicht van het aantal leerlingen dat in 

afgelopen drie schooljaar in het speciaal onderwijs zijn geplaatst. 
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Grafiek 3.1 Plaatsing in het Speciaal Onderwijs 

 
 

Grafiek 3.2 Plaatsing op de verschillende afdelingen van het Speciaal Onderwijs 
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De ESM/Doven/SLH leerlingen werden in het schooljaar 2013-2014 en 2014-2015 beschouwd als 

LOM leerlingen. Vanaf schooljaar 2014-2015 bestaat er geen onderwijs aan ZMOK leerlingen 

hierdoor ontbreken gegevens hierover. Wat wel bestaat is VSO/ZMOK gevestigd in het JCCI.  

 

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

leerlingen in het SO. Het gaat hier om o.a. de sociaaleconomische situatie van de ouders, het 

opleidingsniveau van de ouders, de acceptatie van de speciale behoefte van het kind door de 

ouders, toegankelijkheid tot particuliere psychologen, de test-capaciteit van de SIGE, het algemeen 

beeld dat men heeft van het SO en de leerling binnen het SO, het aantal beschikbare plaatsen (de 

capaciteit) op de scholen voor SO en het signaleringsvermogen op scholen voor FO.  

 

In het schooljaar 2015-2016 bezochten 1257 leerlingen een school voor SO, die door de overheid 

bekostigd wordt. Dit is 23 leerlingen minder dan het schooljaar ervoor. Hiervan zijn 788 jongens 

(63%) en 469 meisjes. Onderstaand grafiek 3.3 geeft een overzicht van het totaal aantal leerlingen 

per geslacht in schooljaar 2013-2014, 2014-2015 en 2015-2016. 

 

Grafiek 3.3 Aantal leerlingen per geslacht in het Speciaal Onderwijs  
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schooljaar 2015-2016 (van 1280 naar 1257 leerlingen). Het aantal meisjes binnen het SO kent een 

groei van 25% in de periode van afgelopen drie schooljaar, terwijl het aantal jongens binnen het 

SO een afname kent van 6% in dezelfde periode. Door middel van onderzoek dient de vraag 

beantwoord te worden hoe het komt dat steeds minder jongens participeren aan het SO.  

 

De meerderheid (39%) van de leerlingen zat op een school voor MLK. De jongens zaten vooral op 

LOM en MLK scholen. De meerderheid (39%) van de meisjes binnen het SO zat op een MLK school; 

zie grafiek 3.4. 

 

Grafiek 3.4 Aantal leerlingen per geslacht per afdeling binnen het SO schooljaar 2015-2016 
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Tabel 3.5 Percentage leerlingen per schoolbestuur 

Schoolbestuur 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

DOS 46% 45% 48% 

RKCS 41% 43% 40% 

VPCO 13% 12% 12% 

totaal 100% 100% 100% 

 

Tabel 3.6 Aantal leerlingen per schoolbestuur 

Schoolbestuur 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

DOS 567 570 599 

RKCS 494 551 502 

VPCO 157 159 156 

totaal 1218 1280 1257 

 

Het totaal aantal leerlingen op de verschillende scholen is de afgelopen periode relatief hetzelfde 

gebleven. De scholen waarvan het leerlingaantal relatief kleiner is geworden zijn de Broeder 

Rigobertusschool, de Blenchischool, de Alablankaschool, de Skol Myrna Dovale,  

Skol Nelly Winkel en Skol Marieta Alberto (Koraal Specht). Door de variatie in het aantal 

leerlingen op de Soeur Hedwig school in de SEHOS gedurende een schooljaar, is deze school 

buiten beschouwing gelaten bij deze analyse. Zie grafiek 3.7 
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Grafiek 3.7 Leerlingpopulatie per school voor het schooljaar 2013-2014, 2014-2015 en 2015-2016
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3.2 Uitstroom  

Bij de uitstroom gaat het om de leerlingen die het SO verlaten met o.a. een afgeronde 

voorbereiding voor het Voortgezet Speciaal Onderwijs, regulier onderwijs, zelfredzaamheid en/of 

de samenleving, dus de opbrengsten.  

Alleen leerlingen van een LOM afdeling doen mee aan de Eindtoets Funderend Onderwijs (EFO). 

De EFO-resultaten kunnen leiden tot doorstroom naar het Hoger Algemeen Voorbereidend 

Onderwijs (HAVO), Voorbereidend Secundair Beroepsonderwijs (VSBO), Arbeidsgericht 

Onderwijs (AGO) of niet toelaatbaar/terug naar FO (NT/TFO). Het is gebruikelijk dat deze 

leerlingen doorstromen naar het VSBO of het AGO. In tabel 3.8 staat per uitslag het absolute aantal 

leerlingen van een LOM afdeling aangegeven voor het schooljaar 2015-2016.  

 

Tabel 3.8 Uitstroom LOM schooljaar 2015-2016 

 HAVO VSBO AGO NT_TFO aantal 

leerlingen 

Myrna Dovale  0 2 1 2 5 

Dr. Nelly Winkel  0 8 17 9 34 

Kennedy  0 3 6 2 11 

Dividivi  0 24 6 3 33 

Totaal LOM 0 37 30 16 83 

 

In totaal hebben 1957 leerlingen de EFO procedure doorlopen in het schooljaar 2015 -2016. Zie ook 

paragraaf 2.2. Hiervan was 4% afkomstig uit een LOM afdeling. Dit is met 1% afgenomen 

vergeleken met het schooljaar daarvoor. Van de 1201 leerlingen die doorverwezen werden naar 

het VSBO waren 37 van een LOM afdeling. Van het totaal aantal leerlingen dat doorverwezen 

werd naar het AGO (210) was 14% van een LOM afdeling. Dit percentage is gelijk aan dat van het 

schooljaar 2014-2015.  

 

Het aantal leerlingen van een LOM afdeling dat doorverwezen werd naar het AGO is in het 

afgelopen drie schooljaar met 9 leerlingen toegenomen. Dit betekent dat de toename van het aantal 

leerlingen binnen het AGO niet significant door resultaten van de LOM afdeling veroorzaakt is. 

Zie hiervoor ook de gegevens over de uitstroom FO. Hieronder volgt een overzicht van de 

uitstroom binnen de LOM afdeling in de periode 2013 -2016. 
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Grafiek 3.9 EFO resultaten EFO LOM scholen schooljaar 2013-2014, 2014-2015 en 2015-2016 
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Tabel 3.10 gemiddelde scores per onderdeel alle leerlingen schooljaar 2013-2014, 2014-2015 en 2015-2016 

 Nederlands Papiamentu Rekenen 

2013-2014 48 56 52 

2014-2015 49 60 52 

2015-2016 51 64 60 

 

Tabel 3.11 gemiddelde scores per onderdeel LOM leerlingen schooljaar 2013-2014, 2014-2015 en 2015-2016 

 Nederlands Papiamentu Rekenen 

2013-2014 37 41 36 

2014-2015 41 49 36 

2015-2016 40 54 35 
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Op de Divi Divi school zijn LOM-leerlingen gemiddeld minder gaan scoren voor Nederlands in 

tegenstelling tot de andere LOM scholen. Op de J.F. Kennedy school en Divi Divi zijn de leerlingen 

gemiddeld minder gaan scoren voor Rekenen & Wiskunde. Op de skol Myrna Dovale zijn 

leerlingen gemiddeld meer gaan scoren voor het onderdeel Rekenen & Wiskunde terwijl de 

leerlingen van de Skol Nelly Winkel elk jaar gemiddeld gelijk scoorden voor dit onderdeel.  De 

volgende drie tabellen geven steeds het gemiddelde van de school per toetsonderdeel aan voor 

drie achtereenvolgende schooljaren. 

 

Tabel 3.12 gemiddelde scores per onderdeel LOM scholen schooljaar 2013-2014 

 Nederlands Papiamentu Rekenen 

Skol Myrna Dovale 30 35 32 

Skol Nelly Winkel 30 36 29 

J.F. Kennedyschool 36 48 39 

Dividivi LOMschool 54 46 45 

 

Tabel 3.13 gemiddelde scores per onderdeel LOM scholen schooljaar 2014-2015 

 Nederlands Papiamentu Rekenen 

Skol Myrna Dovale 40 50 34 

Skol Nelly Winkel 33 46 29 

J.F. Kennedyschool 37 53 33 

Dividivi LOMschool 52 48 49 

 

Tabel 3.14 gemiddelde scores per onderdeel LOM scholen schooljaar 2015-2016 

2015-2016 Nederlands Papiamentu Rekenen 

Skol Myrna Dovale 41 62 36 

Skol Nelly Winkel 32 49 29 

J.F. Kennedyschool 41 54 34 

Dividivi LOMschool 46 53 43 

 

Onderzoek naar prestaties van LOM leerlingen moet uitwijzen of bovenstaande resultaten van 

de LOM scholen als normaal beschouwd dienen worden.  

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 tabel 3.15 staat het absoluut aantal 

leerlingen per MLK school dat doorwezen is naar het AGO in het schooljaar 2015-2016.  
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Tabel 3.15 Uitstroom MLK 

 aantal leerlingen 

Dr. I.C. van Houteschool 20 

M.C. Piarschool 16 

Skol Marieta Alberto (Koraal Specht) 7 

Blenchischool 17 

Frater Evoniusschool 10 

Alablankaschool 17 

Br. Rigobertusschool 9 

Totaal MLK  96 

 

De afgelopen drie schooljaren kent het aantal MLK leerlingen dat doorverwezen is naar het AGO 

een toename en vervolgens een afname. Van 94 leerlingen in 2013-2014 naar 120 leerlingen in 2014-

2015 naar 96 in 2015-2016. De MLK leerlingen zijn rond de 14 jaar op het moment dat zij de school 

verlaten.  

 

Tabel 3.16 geeftt het absoluut aantal leerlingen per ZMLK school dat doorwezen is naar het 

VSO/ZMLK in het schooljaar 2015-2016. 

 

Tabel 3.16 Uitstroom ZMLK 

 aantal leerlingen 

Skol Marieta Alberto (Koraal Specht) 9 

Kolegio Sur Herman Joseph (Skol Vista del Mar) 11 

Totaal ZMLK  20 

 

De uitstroom van de groep leerlingen uit het VSO/ZMLK is afhankelijk van verschillende factoren 

en varieert van activiteiten/dag centrum (AC/DC) tot arbeid in beschutte omgeving. Grafiek 3.17 

is een overzicht van waar deze leerlingen in de periode 2013-2016 terecht zijn gekomen. 
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Grafiek 3.17 Uitstroom VSO/ZMLK 
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3.3 Onderwijzend personeel 

Binnen het SO bestaat het personeel voornamelijk uit vrouwen. Op 1 december 2015 waren er in 

totaal 118 leraren werkzaam binnen het SO. Een minderheid van deze groep (12) had een 

specialisatie voor het Speciaal Onderwijs. Verder stond een aantal leraren voor de klas die een 

andere studie genoten hebben dan de lerarenopleiding. De te werk gestelde leraren hadden 

verschillende opleidingsniveaus en kwalificaties. Het personeel binnen het SO is afgelopen drie 

jaar constant gebleven. Terwijl het aantal leerlingen veranderd is, zie tabel 3.19. 

 

Tabel 3.19 aantal leerlingen ten op zichtte van het aantal leraren 

 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

leerlingen 1218 1280 1257 

leraren 118 120 118 

 

Grafiek 3.20 Personeel per school schooljaar 2013-20124, 2014-2015 en 2015-2016 
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Het totaal aantal leraren is in de afgelopen jaren binnen het Speciaal Onderwijs constant gebleven. 

Echter,  het aantal leraren op een school varieertde afgelopen drie jaar per schooljaar. Zie grafiek 

3.20. 

 

Grafiek 3.21 aantal leraren per leeftijdscategorie schooljaar 2014-205 en 2015-2016 
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30 jaar. In de afgelopen 2 jaar is het aantal leraren jonger dan 30 jaar min of meer constant gebleven. 

In het schooljaar 2014-2015 was dit aantal 6. Dit betekent dat er geen tot weinig leraren jonger dan 

30 jaar in het SO werken. In het schooljaar 2015-2016 bereikten 9 leraren de leeftijd van 60 jaar. In 

de periode 1 december 2015 tot aan 1 december 2020 zullen in totaal 29 leraren de leeftijd van 60 

jaar bereiken binnen het SO. Uit deze gegevens kan geconcludeerd worden dat per schooljaar 

2016-2017 een tekort zal zijn aan leraren binnen het SO. 
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van zes logopedisten. Verder is van de diensten van twee schoolmaatschappelijk werkers gebruik 

gemaakt. De leraren werden op de scholen ondersteund door klassenassistenten en/of onderwijs 

assistenten. In het schooljaar 2015-2016 waren er in totaal 40 assistenten werkzaam binnen het SO.  
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De deskundigheid van het onderwijzend personeel is bepalend voor de kwaliteit van het Speciaal 

Onderwijs. De opbrengsten worden mede beïnvloed door de inzet van gekwalificeerd personeel. 

Aangezien er weinig jonge leraren het SO instromen, zal op den duur de vergrijzing duidelijker 

worden, hetgeen gevolgen zal hebben voor het onderwijsproces. De verscheidenheid aan 

kwalificaties zal ook het onderwijsproces blijven beïnvloeden. Er zijn steeds minder leraren die 

een specialistische opleiding voor het SO hebben afgerond. De lerarenopleiding voor SO en de 

opleiding tot assistent binnen het onderwijs bestaan niet op Curaçao. 

Een tweede bepalende factor van de kwaliteit het Speciaal Onderwijs is het aanbod binnen de  

leerlingenzorg. Het gaat hier om de organisatie, voorzieningen, activiteiten en inzet van 

deskundigen zoals interne begeleider, onderwijsassistent, klassen-assistent, remedial teacher, 

schoolmaatschappelijk werker, orthopedagoog en logopedist. Voor een beeld van de situatie 

binnen de leerlingenzorg wordt verwezen naar het rapport “Leerlingzorg Funderend Onderwijs 

en Speciaal Onderwijs, een schets van de praktijksituatie”(2015). 

 

3.4 Conclusie en aanbevelingen 

Voor het SO dient vooraf vermeld te worden dat de wettelijke kaders niet volledig richtlijnen 

geven voor de kwaliteitszorg in het SO. Dit is een obstakel om adequaat toezicht en controle uit te 

oefenen op het SO en uiteindelijk een oordeel te kunnen vormen over de kwaliteit van het SO. 

Vooralsnog hanteert de Inspectie haar Toezicht en Waarderingskader. Voor wat betreft het 

Speciaal Onderwijs wordt stilgestaan bij doorverwijzing en plaatsing van leerlingen, de 

opbrengsten en het personeel. 

Het is aanbevolen beleid en wetgeving verder te ontwikkelen voor het Speciaal Onderwijs. Het 

gaat erom dat het volgende geregeld wordt voor de verschillende doelgroepen: 

a. Personeelsbeleid, bevoegdheden van de leraren 

b. Doorwijzing en plaatsing  

c. Instructietaal  

d. Leermiddelen 

 

3.4.1 Doorverwijzing en plaatsing  

De afgelopen drie schooljaren zat de meerderheid van de leerlingen binnen het SO op de scholen 

van de DOS. De verdeling van de leerlingen tussen de drie schoolbesturen DOS, VPCO en RKCS 

is de afgelopen drie jaar hetzelfde gebleven. Dit impliceert dat er een vast aantal leerlingen 

(plaatsen) op de desbetreffende scholen bestaat.  

De vraag is of een vast aantal plaatsen binnen het Speciaal Onderwijs aansluit bij de behoefte 

binnen het onderwijsveld.  
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Een volgend aandachtspunt is de  tendens dat leerlingen wat langer deel uitmaken van het 

onderwijsproces waardoor de populatie relatief groeit. Dit betekent dat leerlingen het SO op wat 

ouder leeftijd verlaten.  

Hierbij wordt geadviseerd het totaal aantal leerlingen dat behoefte heeft aan speciale 

voorzieningen in het onderwijs in kaart te brengen. Het gaat hier om leerlingen binnen het FO 

en/of leerlingen die mogelijk thuis zitten. Vervolgens zou aan de hand van die gegevens het nodige 

beleid voor het Speciaal Onderwijs verder ontwikkeld moeten worden.  

 

3.4.2 Opbrengsten 

Er kan geconcludeerd worden dat de LOM leerlingen die deelnemen aan de EFO procedure beter 

zijn gaan scoren voor Nederlands en Papiamentu. Het is opvallend dat de LOM leerlingen niet 

gelijk presteren voor Papiamentu en Nederlands. Dit vraagt om aandacht voor het taalbeleid op 

de LOM scholen en de scholen voor FO. 

Het advies luidt dan ook  onderzoek te doen naar prestaties van LOM leerlingen. in het algemeen 

en  de EFO resultaten van de LOM scholen in het bijzonder. Op basis van dit onderzoek zou 

duidelijk worden wat de norm is voor een LOM school en wat de norm is voor een FO school. 

Aansluitend zou de  beleidsorganisatie moeten vaststellen wat de norm is voor LOM- en FO 

scholen. Een tweede advies is evaluatieonderzoek te doen naar het hanteren van 

doorverwijzingsprocedures en plaatsing van leerlingen binnen het speciaal onderwijs. .  

De inspectie verwacht ook van scholen en instellingen voor Speciaal Onderwijs dat zij aandacht 

besteden aan sociale competenties van hun leerlingen. 

 

3.4.3 Onderwijzend personeel 

Uit de gegevens kan geconcludeerd worden dat per schooljaar 2016-2017 een tekort zal zijn aan 

leraren binnen het SO. In de periode 1 december 2015 tot aan 1 december 2020 zullen in totaal 29 

leraren de leeftijd van 60 jaar bereiken binnen het SO.  

De deskundigheid van het onderwijzend personeel dient de nodige zorg te krijgen. Dit is bepalend 

voor de kwaliteit van het Speciaal Onderwijs. De opbrengsten worden mede beïnvloed door de 

inzet van gekwalificeerd personeel. Een Lerarenopleiding voor Speciaal Onderwijs en de 

opleiding tot assistent binnen het onderwijs bestaan niet op Curaçao terwijl er een behoefte is.  

Een tweede aandachtspunt is het aanbod binnen de leerlingenzorg. Het gaat hier om de 

organisatie, voorzieningen, activiteiten en inzet van deskundigen zoals interne begeleider, 

onderwijsassistent, klassen-assistent, remedial teacher, schoolmaatschappelijk werker, 

orthopedagoog en logopedist.  

  



 

42 

 

4 Voorbereidend Secundair Beroepsonderwijs 
 

Dit hoofdstuk geeft een beschrijving van de situatie binnen het VSBO voor wat betreft de instroom, 

de schoolpopulatie, de uitstroom en het onderwijzend personeel. 

4.1 Leerlingpopulatie 

De instroom betreft leerlingen die voor het eerst het VSBO of AGO binnenstapten. Behalve 

leerlingen die het FO verlieten, waren er ook leerlingen die bijvoorbeeld vanuit het buitenland het 

VSBO instroomden. Met de beschikbare data is het niet mogelijk een compleet beeld van de 

instroom vanuit het buitenland te geven.  

Een leerling vanuit het FO met eindresultaat AGO wordt pas op een AGO school geplaatst na 

onderzoek van de eilandelijke verwijzingscommissie (EVC) zoals vermeld in de 

Landsverordening voortgezet onderwijs artikel 11d lid 2 (P.B. 2008, no. 33). Leerlingen die volgens 

het EVC met extra begeleiding een andere leerweg van het VSBO kunnen afronden, krijgen geen 

advies AGO (Landsverordening voortgezet onderwijs artikel 11d lid 4 P.B. 2008, no. 33).  

Naast boven beschreven toelatingsprocedure kunnen leerlingen die al in het VSBO zitten 

doorverwezen worden naar het AGO. De procedures die hierbij worden gehanteerd hebben als 

wettelijke basis het Landsbesluit eilandelijke verwijzingscommissie. Tabel 4.1 is een overzicht van 

de resultaten van het onderzoek uitgevoerd door EVC bij leerlingen uit FO/SO voor de afgelopen 

drie schooljaren. 

 

Tabel 4.1 Uitslag onderzoek EVC leerlingen uit FO/SO 

 2014  2015  2016  

 aantal  percentage aantal  percentage aantal  Percentage 

AGO 143 65.0% 217 97.7% 227 69.4% 

AGO+ 1 0.5% 0 0.0% 0 0.0% 

AGO-zorg 29 13.2% 1 0.5% 78 23.9% 

AGO proefplaatsing 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

EFO afwachten 40 18.2% 4 1.8% 18 5.5% 

Handhaven FO/SO 7 3.2% 0 0.0% 4 1.2% 

TOTAAL 220 100% 222 100% 327 100% 

Aanmeldingen 223  246  327  

 

Het aantal aanmeldingen voor een onderzoek bij de EVC is de afgelopen drie jaren toegenomen 

en zo ook het percentage uitslag AGO-zorg. Het aantal leerlingen met resultaat AGO is ook 

toegenomen.  

Het aantal leerlingen dat via de EVC doorverwezen wordt naar het AGO vanuit het FO en SO kent 

een toename in de afgelopen drie jaar. Dit betekent een groei in de afdeling voor AGO. De groei is 

te danken aan de grote toename in het aantal doorverwijzingen vanuit het FO, zie tabel 4.2. 
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Tabel 4.2 Instroom vergeleken met doorverwijzing in het schooljaar ervoor 

  2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Instroom AGO (aantal leerlingen jaar 1) 251 306 289 

Instroom vanuit FO*  95 155 180 

Instroom vanuit SO* 115 145 126 

Totaal instroom* 210 300 306 

Percentage instroom vanuit FO 38% 51% 62% 

Percentage instroom vanuit SO 46% 47% 44% 

Instroom via EVC (uitslag AGO schooljaar ervoor) 173 218 305 

*Betreffen doorverwijzingen van het schooljaar ervoor. 

 

Het aantal leerlingen in jaar 1 van het AGO is steed meer dan het aantal doorverwijzingen vanuit 

het FO/SO. 

 

Hiernaast zijn ook leerlingen die vanuit het VSBO naar AGO worden doorverwezen en/of vanuit 

het buitenland instromen. Het aantal aanmeldingen vanuit het VSBO is in drie jaar toegenomen. 

Tabel 4.3 is een overzicht van de resultaten van het onderzoek uitgevoerd door EVC bij leerlingen 

uit het VSBO voor de afgelopen drie schooljaren. De gegevens in tabel 4.3 zijn van dien aard dat 

nader onderzoek m.b.t. de selectie en plaatsing van AGO leerlingen op Curaçao dient plaats te 

vinden. 

 

Tabel 4.3 Uitslag onderzoek EVC leerlingen uit VSBO 

 2014  2015  2016  

 aantal percentage aantal percentage aantal Percentage 

AGO 21 44% 49 100% 46 71% 

AGO+ 1 2% 0 0% 0 0% 

AGO-zorg 26 54% 0 0% 19 29% 

AGO proefplaatsing 0 0% 0 0% 0 0% 

TOTAAL 48 100% 49 100% 65 100% 

Aanmeldingen 50  89  85  

 

Het aantal dat instroomt per schooljaar, is ook anders dan het resultaat van het onderzoek door 

EVC in hetschooljaar ervoor, zie ook tabel 4.4. Dit betekent dat een groep leeerlingen niet via de 

EVC instroomt en/of desondanks het EVC resultaat niet op een AGO school geplaatst wordt. 
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Tabel 4.4. Instroom AGO vergeleken met uitslag EVC onderzoek 

 2013-2014  2014-2015  2015-2016  

 aantal  aantal  aantal  

Instroom AGO (aantal leerlingen jaar 1) 140 251 306 

Totaal EVC resultaat AGO  309 221 267 

EVC resultaat (FO/SO) 263 173 218 

EVC resultaat (VSBO) 46 48 49 

    

Totaal EVC aanmeldingen 273 335 412 

Aanmeldingen EVC vanuit FO/SO 223 246 327 

Aanmeldingen EVC vanuit VSBO 50 89 85 

 

Het aantal jongens en meisjes in het eerste jaar van het AGO is de afgelopen drie jaar toegenomen. 

Het aantal jongens en meisjes in de BAVO neemt af, zie tabel 4.5.  

 

Tabel 4.5 Aantal leerlingen in het eerste jaar van de BAVO en AGO naar geslacht 

 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

AGO jongens 103 179 196 

BAVO jongens 1020 915 790 

AGO meisjes 37 72 110 

BAVO meisjes 957 841 760 

 

In de afgelopen 3 jaar is er een afname van 12% in de totale instroom in het VSBO. De afdeling 

voor AGO kent een groei met 119% in 3 jaar, zie grafiek 4.6. 
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Grafiek 4.6 Vergelijking instroom 2013-2014 en 2014-2015 

 
 

In het schooljaar 2015 – 2016 bezochten 7483 leerlingen een school voor VSBO, die door de 

overheid bekostigd wordt. Hiervan zijn 3816 jongens (51%) en 3667 meisjes. In de basisvorming 

zaten er in totaal 3249 leerlingen, van wie 1604 jongens. In de bovenbouw zaten er 3226 leerlingen, 

van wie 1702 jongens. In de afdeling AGO zaten er 1008 leerlingen, van wie 68% (688) jongens . 

Tabel 4.7 geeft een overzicht van het aantal jongens en meisjes per afdeling in het VSBO en grafiek 

4.8 geeft een overzicht het totaal aantal leerlingen in het VSBO voor de afgelopen drie schooljaren. 

 

Tabel 4.7 Aantal leerlingen in het VSBO naar geslacht 2015-2016 

  BAVO BB AGO Totaal 

jongens 1604 1524 688 3816 

meisjes 1645 1702 320 3667 

totaal 3249 3226 1008 7483 

 

Veertig procent van de leerlingen in het VSBO Bovenbouw (VSBO BB) volgden de theoretische 

kadergerichte leerweg. Grafiek 4.9 geeft een overzicht van het aantal leerlingen in de verschillende 

leerwegen in afgelopen drie schooljaren. 
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Grafiek 4.8 Aantal leerlingen in het VSBO  

 
 

Grafiek 4.9 Totaal aantal leerlingen per leerweg 
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De theoretisch kadergerichte leerweg is in afgelopen drie schooljaren  door steeds minder jongens 

gevolgd. Terwijl het PBL door steeds meer meisjes is gevolgd. De gegevens in tabel 4.10 zijn van 

dien aard dat nader onderzoek, m.b.t. de reden van af- en toename, gerelateerd aan geslacht per 

leerweg in het VSBO op Curaçao, dient plaats te vinden. 

 

Tabel 4.10 Aantal leerlingen in de verschillende leerwegen naar geslacht 

  jongens Meisjes 

  2013-2014 2014-2015 2015-2016 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

TKL 638 573 571 826 711 724 

PKL 327 482 431 359 505 483 

PBL 427 553 522 394 476 495 

Totaal 1392 1608 1524 1579 1692 1702 

 

In het schooljaar 2015-2016 was naar schatting 35% van de leerlingen ingeschreven in de sector 

Economie. Een minderheid van de leerlingen binnen deze sector heeft voor Hospitality gekozen. 

Binnen de sector Zorg en Welzijn was een meerderheid van de leerlingen  op  PBL niveau. In de 

sector Techniek waren  verhoudingsgewijs evenveel leerlingen  op PKL als PBL niveau, zie tabel 

4.11. 

 

Tabel 4.11 Percentage leerlingen per sector en Hospitality 

 Economie Zorg & Welzijn Techniek Hospitality Totaal 

TKL 17% 6% 13% 2% 38% 

PKL 11% 8% 10% 3% 31% 

PBL 7% 10% 11% 3% 32% 

Totaal 35% 24% 34% 7% 100% 

 

De vraag is of de keuze die leerlingen maken aansluit bij de behoefte op de arbeidsmarkt. Deze 

leerlingen zullen naar schatting binnen 6 jaar hun intrede doen op de arbeidsmarkt. 

Een tweede vraag is of deze leerlingen een reëel beeld hebben van de sectoren, de opleidingen en 

de beroepen binnen de sectoren. Nader onderzoek naar de begeleiding van het keuzeproces op 

scholen voor basisvorming zou een antwoord hierop kunnen geven.  

Feit is dat binnen het VSBO de leerlingen op vrij jonge leeftijd een keuze maken voor een sector 

en hierdoor al koers zetten voor hun (school)loopbaan. Het is van belang dat de begeleiding van 

dit keuzeproces als onderdeel van de leerlingenzorg optimaal functioneert.  
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4.2 Doorstroom 

De leerlingpopulatie wordt mede beïnvloed door de doorstroom binnen het onderwijs. De groei 

of afname van het aantal leerlingen binnen de verschillende leerwegen en binnen de verschillende 

leerjaren zegt iets over de kwaliteit van het onderwijsleerproces (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.  

Deze doorstroomgegevens betreffen zowel gesubsidieerde als niet gesubsidieerde scholen. 

Hierdoor is het totaal aantal leerlingen steeds anders dan het aantal vermeld in de vorige paragraaf. 

In de basisvorming zijn leerlingen in leerjaar 1 beter gaan presteren. De percentages van 

doorverwijzingen naar AGO (Arbeidsgericht Onderwijs), GEO (Geïndividualiseerd Extra 

Ondersteuning) en SBO niveau 1 zijn toegenomen. Deze toename impliceert dat er een aantal 

leerlingen in jaar 1 ouder is dan 14 jaar en/of het niveau in de Basisvorming niet aankan, zie tabel 

4.12. 

Tabel 4.12 Doorstroom basisvorming leerjaar 1 

 2014 2015 

Basisvorming 1 naar VSBO 2  78.6% 83.5% 

Basisvorming 1 naar AGO 2.3% 2.8% 

Basisvorming 1 naar HAVO 2 1.6% 1.4% 

Doublures Basisvorming 1 16.4% 11.4% 

Basisvorming 1 naar anders 1.1% 0.0% 

Van school 0.0% 0.2% 

Sprinkplank 0.0% 0.1% 

Doorstroom GEO 2 0.0% 0.5% 

Doorstroom SBO niveau 1 0.0% 0.1% 

Totaal 100.0% 100.0% 

absoluut aantal leerlingen 1738 1520 

 

In het tweede leerjaar van de Basisvorming zijn de leerlingen even goed blijven presteren. Het 

percentage leerlingen dat doorstroomt naar het derde leerjaar was in 2014 81.7% en in 2015 82.0%. 

Het percentage leerlingen dat doorstroomt naar TKL is afgenomen en de percentages naar PKL en 

PBL zijn toegenomen. Deze toename geeft aan dat steeds meer leerlingen het VSBO instromen met 

eenpraktischer leerstijl. De percentages van doorverwijzingen naar het AGO (Arbeidsgericht 

Onderwijs), GEO (Geïndividualiseerd Extra Ondersteuning), SBO niveau 1 en Feffik zijn 

toegenomen. Deze toename impliceert dat een aantal leerlingen na twee jaar Basisvorming het 

niveau niet aankan en wellicht misplaatst is binnen het VSBO, zie tabel 4.13. 
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Tabel 4.13 Doorstroom basisvorming leerjaar 2 
 2014 2015 

Basisvorming 2 naar AGO 1.5% 2.5% 

Basisvorming 2 naar jaar 3 PBL 26.7% 27.3% 

Basisvorming 2 naar jaar 3 PKL 19.8% 21.0% 

Basisvorming 2 naar jaar 3 TKL 34.3% 33.7% 

Basisvorming 2 naar HAVO 3 1.9% 1.8% 

Doublures Basisvorming 2 15.2% 12.6% 

naar Feffijk 0.1% 0.3% 

Basisvorming 2 naar SBO 1 0.0% 0.4% 

Doorstroom Zorg SBO niveau 1 0.0% 0.3% 

Doorstroom Zorg GEO 3 0.0% 0.1% 

Basisvorming 2 naar anders 0.4% 0.0% 

Totaal 100.0% 100.0% 

absoluut aantal leerlingen 1649 1650 

 

De doorstroom naar de sector Techniek en sector Zorg en Welzijn na het tweede leerjaar van de 

basisvorming is toegenomen. De doorstroom naar sector Economie is afgenomen, zie tabel 4.14. 

Tabel 4.14 Sectorkeuze aan het eind van het tweede jaar  
 2014-2015 2015-2016 2014-2015 2015-2016 

 aantal aantal percentage Percentage 

Basisvorming naar sector Techniek 381 441 28.6% 32.4% 

Basisvorming naar sector Zorg en Welzijn 319 403 25.8% 29.6% 

Basisvorming naar sector Economie 583 517 45.6% 38.0% 

Totaal 1283 1361 100.0% 100.0% 

 

Op PBL niveau zijn de leerlingen beter gaan presteren. Binnen alle sectoren is het percentage 

leerlingen dat bevorderd wordt toegenomen. Binnen de sector Zorg en Welzijn is de toename het 

grootst, zie tabel 4.15, 4.16 en 4.17. 

 

Tabel 4.15 Doorstroom sector Techniek leerjaar 3 PBL 
 2014 2015 

3 PBL naar 4 PBL 57.4% 61.3% 

Doublures  42.6% 38.7% 

3 PBL naar 4 PKL 0.0% 0.0% 

absoluut aantal leerlingen 204 163 
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Tabel 4.16 Doorstroom sector Zorg & Welzijn leerjaar 3 PBL 
 2014 2015 

3 PBL bevorderd 4 PBL 47.2% 70.5% 

Doublures  47.7% 29.5% 

3 PBL naar 4 PKL 4.7% 0.0% 

gestopt halverwege (NED) 0.5% 0.0% 

absoluut aantal leerlingen 193 217 

 

Tabel 4.17 Doorstroom sector Economie leerjaar 3 PBL 
 2014 2015 

3 PBL bevorderd 4 PBL 55.5% 64.0% 

Doublures  37.0% 33.1% 

3 PBL naar 4 PKL 6.5% 1.7% 

3 PBL naar 4 PBL  0.0% 0.8% 

gestopt halverwege 1.0% 0.4% 

absoluut aantal leerlingen 200 236 

 

Er is een toename van is het percentage leerlingen dat bevorderd wordt binnen de sector Techniek 

op PKL niveau. Binnen de andere sectoren is er een afname van dit percentage, zie tabel t/m 4.20. 

Tabel 4.18 Doorstroom sector Techniek leerjaar 3 PKL 
 2014 2015 

3 PKL naar 4 PKL 63.8% 77.6% 

Doublures  16.3% 12.2% 

3 PKL naar 4 PBL 19.9% 10.2% 

absoluut aantal leerlingen 141 98 

 

Tabel 4.19 Doorstroom sector Zorg & Welzijn leerjaar 3 PKL 
 2014 2015 

3 PKL naar 4 PKL 76.1% 68.0% 

Doublures  15.4% 23.0% 

3 PKL naar 4 PBL 7.7% 7.4% 

gestopt halverwege 0.9% 1.6% 

absoluut aantal leerlingen 117 122 
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Tabel 4.20 Doorstroom sector Economie leerjaar 3 PKL 
 2014 2015 

3 PKL naar 4 PKL 76.8% 75.4% 

Doublures  19.5% 21.9% 

3 PKL naar 4 PBL 3.7% 2.7% 

absoluut aantal leerlingen 190 187 

 

Op TKL niveau zijn leerlingen minder goed gaan presteren binnen alle sectoren. Het percentage 

doubleurs is in alle sectoren toegenomen. In de sector Zorg en Welzijn is de toename het grootst, 

zie tabel 4.21, 4.22 en 4.23. 

Tabel 4.21 Doorstroom sector Techniek leerjaar 3 TKL 
 2014 2015 

 3 TKL naar 4 TKL 86.3% 82.9% 

Doublures  10.0% 13.8% 

3 TKL naar 4 PKL 3.7% 3.2% 

absoluut aantal leerlingen 204 163 

 

Tabel 4.22 Doorstroom sector Zorg * Welzijn leerjaar 3 TKL 
Sector Zorg en Welzijn TKL 2014 2015 

 3 TKL naar 4 TKL 84.3% 62.8% 

Doublures  10.1% 23.4% 

3 TKL naar 4 PKL 3.4% 13.8% 

3 TKL naar 3 PKL 1.1% 0.0% 

4 TKL naar 4 PKL 1.1% 0.0% 

absoluut aantal leerlingen 89 94 

 

Tabel 4.23 Doorstroom sector Techniek leerjaar 3TKL 
Sector Economie TKL 2014 2015 

 3 TKL naar 4 TKL 79.2% 82.8% 

Doublures  8.7% 13.1% 

3 TKL naar 4 PKL 8.7% 4.0% 

4 TKL naar 4 PKL 3.3% 0.0% 

absoluut aantal leerlingen 117 122 

 

In de ideale situatie rondt de leerling het VSBO af in de leerweg waarin hij/zij is geplaatst na de 

basisvorming. Er is, echter,  een tendens te constateren dat meer leerlingen van leerweg 

veranderen. In een situatie waarin selectie en allocatie van de leerlingen optimaal is en op basis 
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van capaciteiten, talenten en kwaliteiten van de leerling plaatsvindt zijn deze hoge percentages 

weg te denken. 

Er is binnen de sector Techniek en Zorg & Welzijn een toename van het percentage leerlingen dat 

van TKL naar PKL doorstroomt. Dit impliceert dat deze leerlingen het TKL niveau niet aankunnen 

en/of verkeerd zijn geplaatst in deze leerweg. Het percentage leerlingen dat van PKL naar TKL 

doorstroomt is in alle sectoren toegenomen. Dit is ook een aanwijzing dat leerlingen verkeerd 

geselecteerd zijn, zie tabel 4.24 t/m 4.26 

Tabel 4.24 Verandering van leerweg sector Techniek  
 2014 2015 

van PKL naar PBL 5.0% 1.3% 

van PKL naar TKL 0.0% 1.5% 

van TKL naar PKL 1.4% 3.1% 

absoluut aantal leerlingen binnen de sector 564 478 

 

Tabel 4.25 Verandering van leerweg sector Zorg & Welzijn 
 2014 2015 

van PBL naar PKL 2.3% 0.0% 

van PKL naar PBL 2.3% 1.4% 

van PKL naar TKL 0.0% 0.2% 

van TKL naar PKL 1.3% 2.5% 

absoluut aantal leerlingen binnen de sector 399 433 

 

Tabel 4.26 Verandering van leerweg sector Economie 
 2014 2015 

van PBL naar PKL 2.3% 0.6% 

van PKL naar PBL 1.2% 0.7% 

van PKL naar TKL 0.0% 1.4% 

van TKL naar PKL 3.8% 2.4% 

absoluut aantal leerlingen binnen de sector 573 695 

 

Het percentage leerlingen dat van PBL naar PKL doorstroomt kent een afname. Dit geldt ook voor 

het percentage leerlingen dat van PKL naar PBL doorstroomt. Dit betekent dat de selectie van de 

PBL en PKL leerling kwalitatief verbeterd is.  
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4.3 Beroepspraktijkvorming 

Leerlingen van de praktisch kadergerichte leerweg (PKL) en van de praktisch basisgerichte 

leerweg (PBL) lopen ten minste één week en ten hoogste vier weken stage in hun derde leerjaar. 

In het vierde leerjaar lopen leerlingen van de PKL en PBL ten minste twee weken en ten hoogste 

zes weken stage. Voor leerlingen van het AGO omvat de stage ten hoogste de helft van de som 

van de wekelijkse lessen, met uitzondering van de leerlingen die jonger dan 16 jaar zijn. Zij lopen 

voor ten hoogste vier vijfde deel (80%) van de som van de wekelijkse lessen stage, zie Landsbesluit 

scholen v.w.o., h.a.v.o. en v.s.b.o . artikel 20 en 20a (P.B. 1985, no. 155). 

 

De behoefte naar stageplaatsen voor leerlingen binnen het VSBO en AGO is relatief toegenomen 

in afgelopen drie schooljaren. Uit de gegevens is niet af te leiden of alle leerlingen daadwerkelijk 

een stageplaats hadden. Uit nader onderzoek naar de praktijkvorming zou een beter beeld van o.a. 

andere deze ontwikkelingen moeten blijken. Grafiek 4.27 geeft een overzicht van door behoefte 

vereiste stageplaatsen binnen het VSBO en AGO. 

 

Grafiek 4.27 Door de behoefte vereiste stageplaatsen naar leerweg/afdeling 
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4.4 Uitstroom  

Bij de uitstroom gaat het om de leerlingen die het VSBO verlaten met o.a. een afgeronde 

voorbereiding voor Secundair Beroepsonderwijs (SBO) en/of de arbeidsmarkt, dus de opbrengsten. 

Het VSBO wordt afgesloten met een examen. De examenresultaten kunnen leiden tot doorstroom 

naar het HAVO, SBO of de arbeidsmarkt.  

De kwaliteit van de opbrengsten kan worden afgeleid van o.a. het percentage van de leerlingen, 

dat geslaagd is. De resultaten van het discrepantie-onderzoek geven ook indicaties voor de 

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

en het centraal schriftelijk examen. Ook het gemiddelde behaalde cijfer voor zowel schoolexamens 

en het centraal schriftelijk examen zijn aanwijzingen voor de kwaliteit van de opbrengsten.  

In totaal hebben 1564 leerlingen in het schooljaar 2015-2016 examen gedaan binnen het VSBO. Het 

percentage geslaagden voor PBL was 75.3%, PKL was 83.5% en TKL was 78.1%. In totaal zijn 1235 

leerlingen geslaagd en konden doorstromen naar het vervolgonderwijs. Deze cijfers in deze 

paragraaf betreffen alle kandidaten van zowel de door de overheid gesubsidieerde als niet 

gesubsidieerde scholen. Grafiek 4.28 geeft een overzicht van de uitslag van de eindexamens van 

de afgelopen 3 schooljaren.  

 

Grafiek 4.28 Uitslag VSBO afgelopen 3 schooljaren 
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Het percentage geslaagden in het VSBO toont voor alle leerwegen een stijgende tendens. Het 

aantal examenkandidaten in de TKL en PKL kent een afname en voor PBL een toename. In de 

afgelopen drie jaar is het percentage geslaagden TKL met 9.0%, PKL met 19.9% en PBL met 11.6% 

toegenomen. De afname van het aantal examenkandidaten komt door de afname van TKL en PKL 

examenkandidaten, zie grafiek 4.28 en tabel 4.29. Dit betekent dat over het algemeen leerlingen 

beter zijn gaan presteren en er minder doorstroom is naar TKL en PKL 

 

Tabel 4.29 Geslaagden per leerweg in afgelopen drie schooljaren  
 TKL PKL PBL Totaal 

 totaal aantal % totaal aantal % totaal aantal % totaal aantal % 

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% 

 

Het totaal aantal examenkandidaten is de afgelopen drie jaar afgenomen, van 1789 naar 1564 

leerlingen. Zie tabel 4.29. Het aantal examenkandidaten in de TKL vertoont een afnemende 

tendens. Het aantal kandidaten in PKL kent een toename in 2014 en een afname in 2015. Deze 

schommelingen zijn aanleiding tot nader onderzoek naar het onderwijsleerproces in de 

basisvorming, doorverwijzingen naar en plaatsingen van leerlingen in deze drie verschillende 

leerwegen.  

 

Het percentage geslaagden in de drie verschillende sectoren is boven de 75% in het schooljaar 

2015-2016 zie tabel 4.30. 

 

Tabel 4.30 Aantal geslaagden per sector per geslacht schooljaar 2015-2016  

sector man vrouw totaal Percentage 

techniek 341 89 430 78.2% 

zorg en welzijn 58 229 287 80.1% 

economie 200 313 513 81.0% 

totaal 598 631 1229 79.8% 

 

Het percentage geslaagden in het schooljaar 2015- 2016 is het hoogst in de leerweg PKL sector zorg 

en welzijn (88.8%). In de PKL is het percentage geslaagden voor alle sectoren het hoogst, zie grafiek 

4.31. 
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Grafiek 4.31 Percentage geslaagden per sector per leerwegschooljaar 2015-2016  
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Tabel 4.32 Percentage geslaagden TKL per sector per geslacht schooljaar 2015-2016  
TKL man Vrouw 

techniek 82.8% 72.9% 

zorg en welzijn 80.8% 74.7% 

economie 88.8% 77.7% 

 

 

Tabel 4.33 Percentage geslaagden PKL per sector per geslacht schooljaar 2015-2016  
PKL man Vrouw 

techniek 79.7% 84.2% 

zorg en welzijn 90.0% 88.5% 

economie 83.1% 80.9% 
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Tabel 4.34 Percentage geslaagden PBL per sector per geslacht schooljaar 2015-2016  
PBL man Vrouw 

techniek 74.3% 78.6% 

zorg en welzijn 66.7% 78.5% 

economie 78.0% 80.3% 

 

In het schooljaar 2015-2016 hebben de jongens over het algemeen in de sector techniek en economie 

beter gepresteerd dan de meisjes, zie tabel 4.35. 

Tabel 4.35 Percentage geslaagden per sector per geslacht schooljaar 2015-2016  
sector man vrouw Totaal 

techniek 78.9% 75.4% 78.2% 

zorg en welzijn 78.1% 80.6% 80.1% 

economie 84.4% 79.0% 81.0% 

totaal 80.6% 79.1% 79.8% 

 

De afgelopen drie jaren zijn de examenkandidaten binnen de TKL beter gaan presteren voor de 

vakken Engels, Nederlands, ICT en Hospitality Koken en Serveren. Het gemiddelde cijfer voor 

Centraal Schriftelijk Examen voor deze vakken is gestegen en is een voldoende. Het gemiddelde 

cijfer voor het Centraal Schriftelijk Examen is groter of gelijk aan een 6.0 voor de vakken 

Administratie en Commercie, Engels en ICT. 

Tabel 4.36 Gemiddelde cijfer voor Centraal Schriftelijk Examen TKL  
Vak  2013-2014 2014-2015 2015-2016 

ADMINISTRATIE & COMMERCIE 6.62 5.84 6.02 

ALGEMENE TECHNIEK 5.78 5.82 5.65 

BIOLOGIE 4.1 4.54 4.60 

ECONOMIE 4.39 4.35 4.81 

ENGELS 5.69 5.68 6.09 

NEDERLANDS 5.65 5.41 5.80 

PAPIAMENTU 5.92 6.15 5.67 

SPAANS 6.11 5.66 5.63 

WISKUNDE 3.95 4.14 4.34 

MENS EN MAATSCHAPPIJ 6.45 6.07 5.96 

NATUUR & SCHEIKUNDE 1 4.68 4.99 4.86 

NATUUR & SCHEIKUNDE 2 4.52 4.51 4.71 

ZORG & WELZIJN INTRASECTORAAL 5.09 5.02 5.47 

ICT 5.52 6.52 6.56 

HOSPITALITY KOKEN EN SERVEREN 5.31 5.21 5.71 
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De TKL examenkandidaten scoren de afgelopen drie schooljaren gemiddeld beter op het 

schoolexamen dan op het centraal schriftelijk examen voor alle vakken behalve Administratie en 

Commercie en Nederlands. De gemiddelde discrepantie tussen het cijfer voor het centraal 

schriftelijk examen (CSE) en het cijfer voor de schoolexamens (SE) is de afgelopen jaren kleiner 

dan 0.5.  

Over het algemeen scoren de TKL examenkandidaten gemiddeld voor alle vakken beter op het 

schoolexamen dan op het centraal schriftelijk examen. De gemiddelde discrepantie tussen het 

cijfer voor centraal schriftelijk examen (CSE) en het cijfer voor de schoolexamens (SE) is over het 

algemeen de afgelopen jaren voor alle vakken groter dan 0, zie tabel 4.37.  

 

Tabel 4.37 Gemiddelde discrepantie tussen het cijfer Centraal Schriftelijk Examen en Schoolexamen TKL  
Vak  2013-2014 2014-2015 2015-2016 

ADMINISTRATIE & COMMERCIE -0.07 0.53 0.42 

ALGEMENE TECHNIEK 0.46 0.67 0.66 

BIOLOGIE 2.08 1.7 1.58 

ECONOMIE 1.28 1.3 1.10 

ENGELS 0.61 0.57 0.37 

NEDERLANDS 0.49 0.56 0.27 

PAPIAMENTU 0.69 0.32 0.69 

SPAANS 0.5 0.9 0.73 

WISKUNDE 1.6 1.51 1.51 

MENS EN MAATSCHAPPIJ 0.21 0.53 0.61 

NATUUR & SCHEIKUNDE 1 1.05 0.85 0.70 

NATUUR & SCHEIKUNDE 2 1.46 1.35 1.01 

ZORG & WELZIJN INTRASECTORAAL 1.35 1.32 0.79 

ICT 0.8 0.11 -0.65 

HOSPITALITY KOKEN EN SERVEREN 1.98 1.92 1.26 

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 afgelopen drie jaar zijn de examenkandidaten binnen de PKL beter gaan presteren voor de 

vakken Biologie, Nederlands, Zorg & Welzijn Intrasectoraal, Metaal en Bouw. Het gemiddelde 

cijfer voor het Centraal Schriftelijk Examen voor deze vakken is gestegen en is een voldoende. Het 

gemiddelde cijfer voor het Centraal Schriftelijk Examen is groter dan of gelijk aan een 6.0 voor de 

vakken Administratie en Commercie, Nederlands, Instalelectro, Zorg & Welzijn Intrasectoraal, 

ICT, Metaal, Bouw, Hospitality Koken en Serveren en Uiterlijk verzorging. Er kan geconcludeerd 

worden dat de examenkandidaten gemiddeld naar verwachting presteren voor deze 

beroepsgerichte vakken. 
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Tabel 4.38 Gemiddelde cijfer voor Centraal Schriftelijk Examen PKL  
Vak (PKL) 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

ADMINISTRATIE & COMMERCIE 6,33 6.1 6.04 

BIOLOGIE 5,43 5.78 5.76 

ECONOMIE 5,69 5.92 5.61 

ENGELS 6,10 5.75 5.96 

NEDERLANDS 5,79 5.62 6.28 

PAPIAMENTU 6,06 6.34 5.91 

SPAANS 6,02 6.33 5.65 

WISKUNDE 4,89 5.64 4.90 

INSTALELECTRO 6,44 6.25 6.07 

MENS EN MAATSCHAPPIJ 6,14 5.79 5.67 

NATUUR & SCHEIKUNDE 1 5,47 5.79 5.28 

ZORG & WELZIJN INTRASECTORAAL 6,25 5.99 6.48 

ICT 6,93 6.63 6.55 

METAAL 5,84 4.97 6.37 

BOUW 5,92 6.2 6.02 

HOSPITALITY KOKEN EN SERVEREN 6,98 6.46 6.68 

UITERLIJKE VERZORGING 7,00 6.63 6.87 

MOTOVOERTUIGENTECHNIEK 7,12 6.5 5.08 

 

Over het algemeen scoren de PKL examenkandidaten gemiddeld voor Administratie en 

Commercie, Wiskunde, Mens en Maatschappij en Natuur & Scheikunde 1 beter op het 

schoolexamen dan op het centraal schriftelijk examen. De gemiddelde discrepantie tussen het 

cijfer voor centraal schriftelijk examen en het cijfer voor de schoolexamens is over het algemeen 

groter dan 0.5 voor deze vakken, zie tabel 4.39 
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Tabel 4.39 Gemiddelde discrepantie tussen het cijfer Centraal Schriftelijk Examen en Schoolexamen PKL  
Vak  2013-2014 2014-2015 2015-2016 

ADMINISTRATIE & COMMERCIE 0.34 0.35 0.59 

BIOLOGIE 0.17 0.16 0.21 

ECONOMIE 0.23 -0.23 0.28 

ENGELS 0.52 0.78 0.43 

NEDERLANDS 0.38 0.32 -0.32 

PAPIAMENTU 0.43 0.23 0.53 

SPAANS 0.36 -0.01 0.31 

WISKUNDE 0.67 -0.1 0.87 

INSTALELECTRO 0.21 0.37 0.38 

MENS EN MAATSCHAPPIJ 0.09 0.7 0.97 

NATUUR & SCHEIKUNDE 1 0.41 -0.06 0.60 

ZORG & WELZIJN INTRASECTORAAL 0.01 0.43 -0.05 

ICT -0.23 -0.36 -0.15 

METAAL -0.35 0.83 0.07 

BOUW 0.37 0.23 0.23 

HOSPITALITY KOKEN EN SERVEREN 0.23 0.42 0.33 

UITERLIJKE VERZORGING -0.5 0.45 0.47 

MOTOVOERTUIGENTECHNIEK -0.73 -0.1 0.28 

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 afgelopen drie jaren zijn de examenkandidaten binnen de PBL beter gaan presteren voor de 

vakken Biologie, Engels, Nederlands, , Instalelectro, Mens en Maatschappij, Natuur en Scheikunde 

1, Bouw,  Hospitality Koken en Serveren en Uiterlijke Verzorging. Het gemiddelde cijfer voor het 

Centraal Schriftelijk Examen voor deze vakken is gestegen en is een voldoende. Het gemiddelde 

cijfer voor het Centraal Schriftelijk Examen is groter of gelijk dan een 6.0 voor de vakken 

Administratie en Commercie, Engels, Nederlands, Papiamentu, Spaans, Instalelectro, Mens en 

Maatschappij Zorg & Welzijn Intrasectoraal, ICT, Metaal, Hospitality Koken en Serveren en 

Uiterlijk verzorging. Er kan geconcludeerd worden dat de examenkandidaten gemiddeld naar 

verwachting presteren voor de talen en deze beroepsgerichte vakken. 
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Tabel 4.40 Gemiddelde cijfer voor Centraal Schriftelijk Examen PBL 
Vak  2013-2014 2014-2015 2015-2016 

ADMINISTRATIE & COMMERCIE 6,16 6.21 6.11 

BIOLOGIE 5,55 5.86 5.62 

ECONOMIE 5,34 5.8 5.40 

ENGELS 5,59 6.01 6.15 

NEDERLANDS 5,51 5.67 6.37 

PAPIAMENTU 6,16 6.5 6.16 

SPAANS 6,87 5.63 6.62 

WISKUNDE 5,74 5.88 5.48 

INSTALELECTRO 6,20 5.86 6.21 

MENS EN MAATSCHAPPIJ 6,02 6.15 6.21 

NATUUR & SCHEIKUNDE 1 5,59 5.37 5.76 

ZORG & WELZIJN INTRASECTORAAL 6,65 6.09 6.30 

ICT 7,23 6.73 6.75 

METAAL 5,85 6.04 5.27 

BOUW 5,31 6.11 5.91 

HOSPITALITY BROOD EN BANKET   7.06 

HOSPITALITY KOKEN EN SERVEREN 6,57 7.12 6.94 

UITERLIJKE VERZORGING 6,55 6.63 7.16 

MOTOVOERTUIGENTECHNIEK 7,90 7.55 5.80 

 

Over het algemeen scoren de PBL examenkandidaten gemiddeld even goed op het schoolexamen 

als op het centraal schriftelijk examen. De gemiddelde discrepantie tussen het cijfer voor het 

centraal schriftelijk examen en het cijfer voor de schoolexamens is tussen de -0.5 en 05, zie tabel 

4.41. 
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Tabel 4.41 Gemiddelde discrepantie tussen het cijfer Centraal Schriftelijk Examen en Schoolexamen PBL 
Vak  2013-2014 2014-2015 2015-2016 

ADMINISTRATIE & COMMERCIE 0.24 0.09 0.26 

BIOLOGIE 0.09 0.01 0.24 

ECONOMIE 0.24 -0.19 0.47 

ENGELS 0.74 0.51 0.18 

NEDERLANDS 0.42 0.04 -0.69 

PAPIAMENTU 0.22 -0.02 0.18 

SPAANS -0.56 0.34 -0.18 

WISKUNDE 0.2 0.05 0.67 

INSTALELECTRO -0.01 0.23 0.02 

MENS EN MAATSCHAPPIJ 0.01 -0.14 0.09 

NATUUR & SCHEIKUNDE 1 0.41 0.53 0.11 

ZORG & WELZIJN INTRASECTORAAL -0.43 0.08 -0.04 

ICT -1.01 -0.8 0.00 

METAAL 0.9 -0.83 -0.09 

BOUW 0.72 -0.11 -0.15 

HOSPITALITY BROOD EN BANKET     -0.42 

HOSPITALITY KOKEN EN SERVEREN -0.49 -1.13 -0.42 

UITERLIJKE VERZORGING -0.22 0.45 -0.17 

MOTOVOERTUIGENTECHNIEK -1.57 -1.42 -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. 

Voor de vakken Nederlands, Wiskunde ICT, Hospitality Koken en Serveren en 

Motorvoertuigentechniek toont de gemiddelde discrepantie een opvallende ontwikkeling.  

 

Het gemiddelde cijfer voor het centraal schriftelijk examen voor alle scholen zijn afgelopen drie 

jaar niet gelijk of hoger dan 6.0 in de drie verschillende leerwegen. De PBL vormt een  uitzondering 

in 2015-2016. De gemiddelde discrepantie tussen het centraal schriftelijk examen en het 

schoolexamen voor alle scholen is kleiner geworden, tabel 4.42. 
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Tabel 4.42 Gemiddelde cijfer CSE en gemiddelde discrepantie tussen het cijfer CSE en SE alle scholen 
 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Gemiddeld cijfer centraal schriftelijk examen TKL 5.93 5.33 5.41 

Gemiddelde discrepantie TKL 0.94 0.92 0.80 

    

Gemiddeld cijfer centraal schriftelijk examen PKL 5.39 5.93 5.84 

Gemiddelde discrepantie PKL 0.84 0.26 0.35 

    

Gemiddeld cijfer centraal schriftelijk examen PBL 5.9 5.98 6.06 

Gemiddelde discrepantie PBL 0.19 0.1 0.08 

 

Uit bovenstaande gegevens over de uitstroom kan geconcludeerd worden dat op het VSBO de 

kwaliteit van het onderwijsleerproces nader onderzocht dient te worden.  

Voorts kan hieruit geconcludeerd worden dat er niveauverschillen zijn tussen het schoolexamen 

en het centraal schriftelijk examen voornamelijk in de TKL. De schoolbesturen wordt aanbevolen 

samen met de examencommissies van de scholen hun toezicht en controle op de kwaliteit van 

schoolexamens te intensiveren  

Voor het beoordelen van de kwaliteit van de opbrengsten wordt aanbevolen beleid te ontwikkelen  

dat  richtlijnen geeft voor het profiel en prestaties van leerlingen binnen de verschillende 

leerwegen inclusief het AGO te ontwikkelen. 

 

Leerlingen die een afdeling voor AGO van een school voor VSBO verlaten, krijgen een verklaring 

of een getuigschrift AGO. Het behalen van een Getuigschrift houdt in dat de leerlingen alle 

onderdelen van het programma hebben afgerond. Een verklaring houdt in dat de leerlingen niet 

alle onderdelen van het programma hebben afgerond en de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt.  

 

In de afgelopen drie schooljaren hebben minder leerlingen het AGO verlaten met een volledige 

voorbereiding voor de arbeidsmarkt. Het percentage leerlingen met een getuigschrift is 

afgenomen, terwijl het percentage leerlingen met verklaring is toegenomen, zie grafiek 4.43.  
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Grafiek 4.43 Resultaten AGO  

 
 

Het percentage leerlingen met een verklaring is toegenomen onder de jongens. Relatief meer 

jongens verlaten het AGO zonder een Getuigschrift of Verklaring, zie tabel 4.44 en 4.45. 

 

Tabel 4.44 Resultaten AGO per geslacht per schooljaar (aantal en percentage van het totaal aantal leerlingen)  

  jongens meisjes jongens Meisjes 

  2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 

Getuigschrift 120 107 94 53 54 38 69.4% 66.5% 71.2% 30.6% 33.5% 28.8% 

Verklaring 9 4 35 7 5 7 56.3% 44.4% 83.3% 43.8% 55.6% 16.7% 

Geen 37 19 28 6 7 8 86.0% 73.1% 77.8% 14.0% 26.9% 22.2% 

Totaal 166 130 157 66 66 53 71.6% 66.3% 74.8% 28.4% 33.7% 25.2% 

 

Zowel jongens als meisjes zijn minder gaan presteren binnen het AGO. Het percentage met een 

getuigschrift van het totaal per geslacht is afgenomen. Het percentage dat de school verlaat zonder 

verklaring of getuigschrift is onder  de meisjes toegenomen. Het percentage schoolverlaters met 

verklaring is onder  de jongens is toegenomen. 
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Tabel 4.45 Resultaten AGO percentage van het totaal aantal jongen en meisjes per schooljaar  
  Jongens Meisjes 

  2013-2014 2014-2015 2015-2016 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Getuigschrift 72.3% 82.3% 59.9% 80.3% 81.8% 71.7% 

Verklaring 5.4% 3.1% 22.3% 10.6% 7.6% 13.2% 

Geen 22.3% 14.6% 17.8% 9.1% 10.6% 15.1% 

 

Deze gegevens zijn indicatief voor het bestaan van een groep AGO leerlingen die de leeftijd van 

18 jaar bereikt en de school verlaat zonder alle programma onderdelen te hebben afgerond. Deze 

groep is  wellicht op  latere leeftijd het AGO binnen gestroomd. Zij duiden  ook  weinig participatie 

en hoog verzuim binnen het AGO aan. Deze problematiek komt het meest voor bij de jongens 

binnen het AGO. Uit onderzoek naar instroom en verzuim binnen het AGO zal moeten blijken 

welke factoren een rol hierbij spelen.  

 

4.5 Onderwijzend personeel 

Er waren per 1 december 2015 541 leraren werkzaam op de scholen voor VSBO. Dit waren 3 leraren 

minder dan in het schooljaar 2014-2015. Het aantal vrouwelijke leraren is vergeleken met de 

mannelijke leraren gegroeid in de afgelopen drie schooljaren.  

 

Tabel 4.46 Personeel VSBO naar geslacht  
 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Onbekend  6  

Man 234 205 213 

Vrouw 276 389 384 

Totaal 510 600 597 

 

De gemiddelde leeftijd in het lerarenkorps was per 1 december 2015 46 jaar. De jongste leraar was 

22 jaar en de oudste leraar 70 jaar. Beiden zijn vrouwen en geboren op Curaçao. Van de leraren is 

7% voorbij de pensioengerechtigde leeftijd en 3% bereikte in de loop van het schooljaar de 

pensioengerechtigde leeftijd. 
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Grafiek 4.47 Leeftijden leraren VSBO gecategoriseerd 

 

 

Het kennisniveau en het pedagogisch didactisch handelen van de leraar hebben gevolgen voor de 

aard van het onderwijsleerproces en het niveau van de opbrengsten. Uit onderzoek naar het 

pedagogisch didactisch handelen in 2015 in het VSBO is geconstateerd dat het  

onderwijsleerproces niet volledig volgens de uitgangspunten conform het landsbesluit 

kerndoelen basisvorming (P.B. 2000, no. 58) verloopt. Tijdens het onderzoek is naar voren 

gekomen dat er op een niet efficiënte manier gewerkt aan de doelen op het gebied van 

informatievaardigheden, strategische vaardigheden, zelfregulerende vaardigheden, sociaal 

communicatieve vaardigheden en persoonlijke en maatschappelijke vorming. In het strategisch 

plan Basisvorming in het Voortgezet Onderwijs (december 1995) worden een leerling – en 

praktijkgerichte aanpak en de docent als begeleider van het onderwijsleerproces als belangrijke 

elementen van de Basisvorming aangegeven. Zij zijn de drie karakteristieken van de basisvorming, 

namelijk een brede ontwikkeling, omgaan met verschillen en de actieve rol van de leerling.  

 

Een tweede constatering is dat het waargenomen pedagogisch-didactisch handelen momenteel 

niet op alle scholen optimaal gericht is op het voldoen aan de desbetreffende kwaliteitsaspecten 

binnen de toezicht- en waarderingskaders. Het gaat vooral om de volgende twee 

kwaliteitsaspecten:  
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 Kwaliteitsaspect 5: De leraren leggen duidelijk uit, organiseren de onderwijsactiviteit 

efficiënt en houden de leerlingen taakbetrokken.  

 Kwaliteitsaspect 6: De leraren stemmen aanbod, instructie, verwerking en onderwijstijd af 

op verschillen in ontwikkeling tussen de leerlingen.  

 

De waargenomen kenmerken zijn indicatief voor een onderwijsleerproces waarin de stimulering 

van cognitieve ontwikkeling beperkt blijft. De leerlingen zijn voornamelijk bezig met reproductie, 

verwerken de leerstof niet optimaal en blijven op een laag cognitief niveau. De nadruk ligt 

voornamelijk op het onthouden van informatie voor de toets en minder op het stimuleren van 

begrip, toepassing, analyse, evaluatie en productie van kennis/informatie. Het stimuleren van 

zelfstandig leren en zelfstandig omgaan met informatie is beperkt.  

Verder geven de waarnemingen aan dat leerlingen voornamelijk passief zijn in hun eigen 

leerproces. Er wordt ook geen beroep gedaan op hun sociale competenties. Dit impliceert dat er 

weinig rekening wordt gehouden met meervoudige intelligenties en de verschillende leerstijlen 

van leerlingen. 

 

4.6 Conclusie en aanbevelingen 

Binnen het VSBO dient met het oog op kwaliteitsverbetering het onderwijsleerproces en de 

opbrengsten dringend beschouwd te worden.  

4.6.1 Onderwijsleerproces. 

Uit onderzoek naar het pedagogisch didactisch handelen in 2015 in het VSBO is geconstateerd dat 

het  onderwijsleerproces niet volledig volgens de uitgangspunten conform het landsbesluit 

kerndoelen basisvorming (P.B. 2000, no. 58) verloopt. 

Een tweede constatering is dat het pedagogisch-didactisch handelen momenteel niet op alle 

scholen optimaal gericht is op het voldoen aan de desbetreffende kwaliteitsaspecten binnen de 

toezicht- en waarderingskaders. Het gaat vooral om de volgende twee kwaliteitsaspecten:  

 Kwaliteitsaspect 5: De leraren leggen duidelijk uit, organiseren de onderwijsactiviteit 

efficiënt en houden de leerlingen taakbetrokken.  

 Kwaliteitsaspect 6: De leraren stemmen aanbod, instructie, verwerking en onderwijstijd af 

op verschillen in ontwikkeling tussen de leerlingen.  

 

Binnen dit onderwijstype wordt er weinig rekening gehouden met meervoudige intelligenties en 

de verschillende leerstijlen van leerlingen. Dit dient de nodige aandacht te krijgen teneinde hierin 

verandering te brengen.  
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Een tweede aandachtspunt is de vraag is of de arbeidssectorkeuze die leerlingen maken aansluit 

bij de behoefte op de arbeidsmarkt. Deze leerlingen zullen naar schatting binnen 6 jaar hun intrede 

doen op de arbeidsmarkt. Het gaat hier ook om de vraag is of deze leerlingen een reëel beeld 

hebben van de sectoren, de opleidingen en de beroepen binnen de sectoren.  

Een volgend aandachtspunt is het feit dat  leerlingen steeds vaker van leerweg veranderen. Dit 

zou kunnen duiden op een gebrekkige selectie en plaatsing. 

Een vierde aandachtspunt is het feit dat de behoefte naar stageplaatsen voor leerlingen binnen het 

VSBO en AGO relatief is toegenomen in afgelopen drie schooljaren. De vraag is of alle leerlingen 

daadwerkelijk een stageplaats hadden.  

Er wordt geadviseerd nader onderzoek naar de begeleiding van het keuzeproces op scholen voor 

basisvorming en de beroepspraktijkvorming te doen en beleid hierop te ontwikkelen ter 

verbetering van de aansluiting op de arbeidsmarkt.  

 

4.6.2 Opbrengsten 

Er kan geconcludeerd worden dat er niveauverschillen zijn tussen het schoolexamen en het 

centraal schriftelijk examen voornamelijk in de TKL.  

Er dient aandacht te gaan naar het bestaan van een groep AGO leerlingen die de leeftijd van 18 

jaar bereikt en de school verlaat zonder alle programma onderdelen te hebben afgerond en de 

school verlaten. De vraag is waar deze leerlingen terecht komen.. 

 

De schoolbesturen wordt aanbevolen samen met de examencommissie van de scholen hun 

toezicht en controle op de kwaliteit van schoolexamens te intensiveren  

Ten tweede wordt aanbevolen voor het beoordelen van de kwaliteit van de opbrengsten beleid te 

ontwikkelen die richtlijnen geeft voor het profiel en prestaties van leerlingen binnen de 

verschillende leerwegen inclusief het AGO. 

Verder is het advies onderzoek naar instroom en verzuim binnen het AGO te doen en het beleid 

voor het AGO verder te ontwikkelen.  

Als laatste wordt geadviseerd het VSBO als onderwijstype te evalueren en na te gaan of 

onderwijsbeleidsdoelen worden bereikt. 
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5 Secundair Beroepsonderwijs 
 

Dit hoofdstuk geeft een beschrijving van de situatie binnen het Secundair Beroepsonderwijs (SBO) 

voor wat betreft studentenpopulatie, beroepspraktijkvorming en de uitstroom. 

 

5.1 Studentenpopulatie 

Toelating tot SBO 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 diploma, VSBO-PBL of VSBO-PKL 

diploma wordt door een toelatingscommissie bepaald. De commissie bepaalt in welk niveau een 

leerling geplaatst wordt. De onderstaande gegevens betreffen scholen die door de overheid 

gesubsidieerd worden. 

 

In het schooljaar 2015-2016 zijn 1301 studenten in jaar 1 van het SBO begonnen. Van dit aantal is 

55% (719) van het vrouwelijk geslacht , zie tabel 5.1 voor een overzicht.  

 

Tabel 5. 1 Instroom SBO leerjaar 1 per geslacht 

  2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Man 660 597 582 

Vrouw 755 764 719 

Totaal 1415 1361 1301 

 

In de afgelopen drie schooljaren was  er een afname van de instroom bij de FASBO, RK MTS en 

Nilda Pinto. In die periode is het totaal aantal mannen en vrouwen bij de instroom afgenomen, zie 

tabel 5.2 en grafiek 5.3. 

 

Tabel 5.2 Instroom leerjaar 1 per geslacht per instelling 

  FASBO Maris Stella SBO Eligia Martier RK MTS Nilda Pinto 

  m v M v m v m v m V 

2013-2014 94 144 97 121 18 156 222 27 229 307 

2014-2015 89 123 91 160 13 165 200 20 204 296 

2015-2016 101 108 87 163 17 157 201 28 176 263 
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Grafiek 5.3 Instroom leerjaar 1 per instelling 

 
 

Behalve op de Nilda Pinto  is het totaal aantal studenten  de afgelopen twee jaren relatief stabiel 

gebleven.  

 

In de afgelopen drie jaren is er een afname van zowel  mannelijke als vrouwelijke studenten binnen 

het SBO. Tabel 5.4 is een overzicht hiervan.  

 

Tabel 5.4 Studentenpopulatie  
 schooljaar man vrouw Totaal 

2013-2014 1512 1917 3429 

2014-2015 1467 1885 3352 

2015-2016 1449 1905 3354 

 

De Nilda Pinto SBO was de afgelopen drie jaar de grootste instelling gevolgd door de Frater 

Aurelio SBO. De Maris Stella SBO is steeds de school met de kleinste studentenpopulatie, zie 

grafiek 5.5. 
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Grafiek 5.5 De studentenpopulatie per instelling 

 
 

Grafiek 5.6 Studentenpopulatie naar sector 
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Een meerderheid van de studentenpopulatie studeert in de sector Economie. Een minderheid in 

de sector Zorg en Welzijn. De sectoren Techniek en Economie kennen een afname van het aantal 

studenten.  

 

Het aantal mannelijke studenten in de sector Techniek is afgenomen, terwijl het aantal vrouwen 

relatief gelijk is gebleven. In de sector Techniek volgde de meerderheid van de studenten een 

opleiding in de richting ICT. Een minderheid van de studenten volgde bouwvakkundige 

opleidingen (timmerman, bouwkunde, werktuigbouwkunde), zie tabel 5.7 en 5.8.  

 

Tabel 5.7 aantal studenten per afdeling binnen sector Techniek 

 ICT Electro-Montage Bouwvakkundig Totaal 

  m V T m v t m v t M v t 

2013-2014 323 63 386 347 14 361 259 68 327 929 145 1074 

2014-2015 317 59 376 333 16 349 225 62 287 875 137 1012 

2015-2016 310 55 365 348 17 365 231 69 300 889 141 1030 

 

Tabel 5.8 aantal studenten per kwalificatie/opleiding binnen sector Techniek schooljaar 2015-2016 

Kwalificaties m v t 

Automatiseringsenergietechniek 4 94 8 102 

Bouwkunde 4 113 48 161 

Eerste Monteur Industrieel Onderhoud 3 23 0 23 

Eerste Monteur Sterkstroominstallaties 3 131 7 138 

ICT Beheerder 4 68 12 80 

Medewerker beheer ICT 3 59 21 80 

Medewerker Beheerder 68 9 77 

Monteur Montage Onderhoud 2 44 0 44 

Procesoperator-B 3 25 2 27 

Service Medewerker 78 9 87 

Service Medewerker ICT 2 37 4 41 

Technicus Sterkstroominstallaties 4 19 0 19 

Telematica 4 12 0 12 

Voortgezette Timmerkracht 3 60 12 72 

Werktuigbouwkunde 4 58 9 67 

Totaal  889 141 1030 

 

In de sector Zorg en Welzijn is het aantal vrouwen toegenomen terwijl het aantal mannen relatief 

stabiel is gebleven. De meerderheid van de vrouwen volgt de opleiding sociaal pedagogisch 

werker (welzijn). De rest werd opgeleid voor functies in de zorg, zie tabel 5.9.  
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Tabel 5.9 aantal studenten per afdeling binnen sector Zorg & Welzijn 

 Zorg Welzijn Totaal 

  M V totaal m v Totaal m v totaal 

2013-2014 30 149 179 34 471 505 64 620 684 

2014-2015 32 164 196 29 473 502 61 637 698 

2015-2016 35 199 234 30 490 520 65 689 754 

 

Vergeleken met het schooljaar ervoor is het aantal studenten in de opleiding sociaal pedagogisch 

werker toegenomen. Er is een toename bij het aantal vrouwen in de Zorg. 

 

Tabel 5.10 aantal studenten per kwalificatie/opleiding binnen sector Zorg & Welzijn schooljaar 2015-2016 

Kwalificaties m v t 

Helpende Welzijn 12 45 57 

Helpende Zorg 8 41 49 

Kapper 1 22 23 

Schoonheidsspecialist 0 11 11 

Sociaal Pedagogisch werker 30 490 520 

Verzorgende 11 56 67 

Zorghulp 3 24 27 

 Totaal 65 689 754 

    

Zorg  35 199 234 

Welzijn 30 490 520 

 

De sector Economie kent een afname bij zowel mannelijke als vrouwelijke studenten in de 

afgelopen drie schooljaren. Het aantal studenten dat een opleiding in de Horeca volgt is 

afgenomen. De meerderheid werd binnen deze sector opgeleid voor bedrijfsadministratieve 

functies. Het ging hier om o.a. ondernemer detailhandel, boekhoudkundig medewerker, 

administrateur, administratief juridisch medewerker en commercieel medewerker bank en 

verzekeringswezen.  

Het aantal studenten dat opgeleid werd voor bedrijfsadministratieve functies is afgenomen, 

terwijl het aantal  voor dienstverlenende functies is toegenomen vergeleken met het schooljaar 

ervoor. Een minderheid werd gekwalificeerd voor dienstverlenende functies zoals receptioniste, 

facilitaire leidinggevende en directiesecretaresse binnen deze sector, zie tabel 5.11 en 5.12 
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Tabel 5.11 aantal studenten per afdeling binnen sector Economie 

 Horeca Bedrijfsadministratie Dienstverlening Totaal 

  m v totaal m v totaal M v totaal M v Totaal 

2013-2014 161 271 432 331 748 1079 27 132 159 519 1151 1670 

2014-2015 150 276 426 313 670 983 46 152 198 509 1098 1607 

2015-2016 148 270 418 290 596 886 50 157 207 488 1023 1511 

 

 

Tabel 5.12 aantal studenten per kwalificatie/opleiding binnen sector Economie schooljaar 2015-2016 

Kwalificaties m v T 

Food & Beverage Supervisor 3 1 4 

Horeca Ondernemer 10 24 34 

Horeca-Assistant 1/Assistant Bakker 1 16 35 51 

Kok/Gastheer/Brood en Banketbakker  44 50 94 

Medewerker Toeristische Informatie en Reizen 2 9 27 36 

Middenkader Functionaris Toeristische Informatie en Reizen 4 7 19 26 

Zelfstandig Medewerker Toeristische Informatie en Reizen 3 20 82 102 

Zelfstandig Werkend Kok/Zelfstandig Werkend Gastheer/Allround Brood en banketbakker 39 32 71 

Horeca 148 270 418 

    

    

Administrateur 4 87 165 252 

Administratief Juridisch medewerker 4 20 69 89 

Bedrijf Commercieel Administratief medewerker 36 53 89 

Bedrijfsadministratie medewerker 2 30 56 86 

Boekhoudkundig medewerker 69 161 230 

Commercieel medewerker bank en verzekeringswezen 4 28 51 79 

Ondernemer Manager Detailhandel 14 20 34 

Zelfstandig medewerker 6 21 27 

 Bedrijfs/administratief 290 596 886 

    

    

Directiesecretaresse/Management Assistant 4 1 5 6 

Facilitaire leidinggevende 25 50 75 

Receptionist 17 60 77 

Secretaresse 3 7 42 49 

Dienstverlenend 50 157 207 
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De meerderheid van de studenten volgde een opleiding op niveau 4. Opleidingen op niveau 1 

werden op twee van de scholen aangeboden: de Eligia Martier en de Maris Stella SBO. Het 

percentage studenten dat een opleiding voor kwalificatie niveau 1 volgde, is dientengevolge laag. 

Hierbij dient vermeld te worden dat opleidingen op niveau 1 ook door onder andere Feffik en 

particuliere instellingen werden aangeboden.  

 

Grafiek 5.13 Percentage studenten per kwalificatieniveau 

 

 

5.2 Beroepspraktijkvorming 

De beroepspraktijkvorming is een vaste onderwijseenheid binnen het opleidingsprogramma en 

ook verbonden aan het behalen van deelkwalificaties. In de leerweg lerend werken omvat de 

beroepspraktijkvorming ten minste 25% en minder dan 50% van de studieduur. In de leerweg 

werkend leren omvat de beroepspraktijkvorming ten minste 50% van de studieduur. Het 

uitgangspunt hierbij is dat studenten binnen de opleiding in elk leerjaar, ongeacht het niveau van 

de opleiding, stage moeten lopen. Ter illustratie wordt in tabel 5.14 en 5.15 het aantal studenten 

dat stage moest lopen weergegeven. Deze aantallen zijn indicatief voor het aantal stageplaatsen 

dat nodig was in de afgelopen schooljaren.  
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Grafiek 5.14 Door de behoefte vereiste stageplaatsen voor kwalificaties op niveau 4  

 
 

Grafiek 5.15 Door de behoefte vereiste stageplaatsen voor kwalificaties op niveau 1, 2 en 3  
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5.3 Uitstroom 

Bij de uitstroom gaat het om de studenten die het SBO verlaten met een afgeronde voorbereiding 

voor de arbeidsmarkt en/of het vervolgonderwijs, dus de opbrengsten.  

Het SBO wordt afgesloten bij 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. De resultaten van de afgelopen drie schooljaren worden in grafiek 5.16 en tabel 5.17 

weergegeven. Het gaat hier om resultaten van zowel door de overheid gesubsidieerde als niet 

gesubsidieerde onderwijsinstellingen. 

 

Grafiek 5.16 Aantal studenten dat een kwalificatie heeft behaald 

 
 

Tabel 5.17 Percentage studenten dat een kwalificatie heeft behaald per sector 

 Techniek Zorg en Welzijn Economie 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% 

 

In afgelopen drie jaar is het aantal studenten dat een kwalificatie behaalt in de sector Techniek 

toegenomen. De andere sectoren kennen een afname in het aantal studenten dat een kwalificatie 

behaald per schooljaar.  
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Het percentage van de studenten dat een kwalificatie behaalt per kwalificatie wordt in de tabellen 

5.18 t/m 5.20 zichtbaar gemaakt voor het schooljaar 2015-2016. Een percentage en/of een totaal 

percentage dat kleiner is dan het gemiddelde binnen de sector is genoeg aanleiding tot nader 

onderzoek naar het onderwijsleerproces, examinering en de interne kwaliteitszorg binnen de 

desbetreffende opleiding.  

 

Tabel 5.18 Percentage studenten dat een kwalificatie in de  sector Techniek heeft behaald 

Kwalificaties Behaald Totaal % 

 m v t M V t  

Assistant Autotechniek niveau 1 6 0 6 12 0 12 50.0% 

Assistent Monteur Koudetechniek Installatie niveau 1 1 0 1 12 0 12 8.3% 

Assistent Monteur Sterkstroom Installatie niveau 1 8 0 8 15 0 15 53.3% 

Assistent Uitvoerder niveau 1 3 0 3 6 4 10 30.0% 

Autotechniek niveau 1 6 0 6 9 0 9 66.7% 

        

Monteur Koudetechniek Installatie niveau 2 4 0 4 12 0 12 33.3% 

Monteur Montage Onderhoud 2 12 0 12 17 1 18 66.7% 

Monteur Sterkstroom Installatie niveau 2 15 1 16 22 1 23 69.6% 

Schipper Machinist reizen nabij de kust niveau 2 2 0 2 7 0 7 28.6% 

Service medewerker ICT niveau 2 20 4 24 48 6 54 44.4% 

        

Eerste Monteur Industrieel Onderhoud niveau 3 11 0 11 11 0 11 100.0% 

Eerste Monteur Sterkstroominstallaties niveau 3 41 0 41 43 0 43 95.3% 

Medewerker Beheer ICT niveau 3 18 6 24 32 8 40 60.0% 

Procesoperator-B niveau 3 4 0 4 4 0 4 100.0% 

Stuurman werktuigkundige kleine schepen niveau 3 2 0 2 8 0 8 25.0% 

Voortgezette Timmerkracht niveau 3 16 4 20 23 4 27 74.1% 

        

Automatiseringsenergietechniek niveau 4 10 0 10 10 0 10 100.0% 

Bouwkunde niveau 4 17 11 28 20 12 32 87.5% 

ICT-Beheerder niveau 4 49 10 59 61 17 78 75.6% 

Technisch Monteur Sterkstroom Installaties niveau 4 11 1 12 11 1 12 100.0% 

Telematica niveau 4 1 0 1 1 0 1 100.0% 

Werktuigbouwkunde niveau 4 5 1 6 13 1 14 42.9% 

Totaal 253 38 291 370 55 425 68.5% 

Gemiddeld       64.2% 
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In de sector Techniek hebben voornamelijk de kwalificaties op niveau 1 en 2 een percentage onder 

het gemiddelde binnen de sector. Dit geldt ook voor de kwalificaties op niveau 3 en 4 binnen de 

sector Zorg & Welzijn. 

 

Tabel 5.19 Percentage studenten dat een kwalificatie heeft behaald in de sector Zorg & Welzijn 

Kwalificaties Behaald Totaal % 

 m v t M v t  

Zorghulp niveau 1 3 21 24 3 25 28 85.7% 

        

Helpende Welzijn niveau 2 6 11 17 8 26 34 50.0% 

Helpende Zorg niveau 2 7 21 28 8 28 36 77.8% 

Sociaal Pedagogisch Werker niveau 2  0 54 54 0 67 67 80.6% 

        

Sociaal Pedagogisch Werker niveau 3 3 35 38 5 75 80 47.5% 

Verzorging niveau 3 5 20 25 7 24 31 80.6% 

Ziekenverzorging niveau 3 1 8 9 3 21 24 37.5% 

        

Algemeen Verpleegkunde niveau 4 1 18 19 5 46 51 37.3% 

Apothekers Assistant / Dokters Assistant niveau 4 0 0 0 0 0 0 0% 

Doktersassistent niveau 4 1 2 3 2 16 18 16.7% 

Operatie Assistant niveau 4 0 0 0 0 1 1 0.0% 

Sociaal Pedagogisch Werker niveau 4 6 93 99 11 122 133 74.4% 

Sport- en Bewegingscoördinator niveau 4 3 1 4 5 3 8 50.0% 

Tandartsassistent niveau 4 0 0 0 0 0 0 0% 

Totaal 36 284 320 57 454 511 62.6% 

Gemiddeld       53.2% 

 

Voor de sector Economie is het percentage behaald van het totaal kleiner dan het gemiddelde 

binnen de sector.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

80 

 

Tabel 5.20 Percentage studenten dat een kwalificatie heeft behaald in de sector Economie 

Kwalificaties Behaald Totaal % 

 m v T M v t  

Assistant Bakker niveau 1 3 9 12 7 12 19 63.2% 

Horeca-Assistant niveau 1 3 10 13 14 32 46 28.3% 

        

Brood en Banketbakker niveau 2 4 10 14 5 11 16 87.5% 

Gastheer niveau 2 0 3 3 0 3 3 100.0% 

Kok niveau 2 7 15 22 13 21 34 64.7% 

Commercieel administratie medewerker niveau 2 13 27 40 30 54 84 47.6% 

Medewerker Toeristische Informatie en Reizen niveau 2 3 6 9 3 8 11 81.8% 

Receptionist/Telefonist niveau 2 2 10 12 5 21 26 46.2% 

        

        

Allround Brood en banketbakker niveau 3 0 1 1 0 1 1 100.0% 

Zelfstandig Medewerker Toeristische Informatie en 

Reizen niveau 3 

4 10 14 9 28 37 37.8% 

Zelfstandig Werkend Kok niveau 3 6 3 9 10 3 13 69.2% 

Boekhoudkundig medewerker niveau 3 12 48 60 30 69 99 60.6% 

Secretaresse niveau 3 0 4 4 0 8 8 50.0% 

        

Facilitair Leidinggevende niveau 4 4 4 8 6 4 10 80.0% 

Food & Beverage Supervisor niveau 4 3 1 4 3 1 4 100.0% 

Horeca ondernemer manager niveau 4 0 4 4 0 5 5 80.0% 

Middenkader Functionaris Recreatie niveau 4 1 6 7 1 6 7 100.0% 

Middenkader Functionaris Toeristische Informatie en 

Reizen niveau 4 

6 18 24 7 21 28 85.7% 

        

Administrateur niveau 4 22 64 86 48 103 151 57.0% 

Administratief Juridisch medewerker niveau 4 4 14 18 7 21 28 64.3% 

Commercieel Medewerker Bank en Verzekeringswezen 

niveau 4 

8 14 22 18 21 39 56.4% 

Commercieel medewerker Marketing en communicatie 

niveau 4 

12 12 24 12 19 31 77.4% 

Directiesecretaresse/Management Assistant niveau 4 0 4 4 1 8 9 44.4% 

Ondernemer Manager Detailhandel niveau 4 0 2 2 0 4 4 50.0% 

Sociaal Juridisch Medewerker niveau 4 5 18 23 6 30 36 63.9% 

Totaal  122 317 439 235 514 749 58.6% 

Gemiddeld       61.7% 
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5.4 Onderwijzend personeel 

Binnen het SBO zijn per 1 december 2015, 213 docenten ingezet van wie 33% mannen, zie grafiek 

5.21.  

 

Grafiek 5.21 Leraren in het Secundair Beroepsonderwijs 2015-2016 

 
 

De gemiddelde leeftijd bij de docenten was 47 jaar. De jongste docent was 25 jaar en de oudste 69 

jaar oud. Een meerderheid van de docenten (80%) had als geboorteland Curaçao. De anderen zijn 

geboren in Nederland, Suriname, Aruba, Bonaire, St. Maarten, de Dominicaanse Republiek, 

Venezuela, Trinidad & Tobago en België. Zie grafiek 5.22 voor een verdeling van de leraren naar 

leeftijdscategorie. 
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Grafiek 5.22 Leraren in het Secundair Beroepsonderwijs verdeeld naar leeftijdscategorie. 

 

 

Grafiek 5.23 Opleiding en diploma van leraren binnen SBO 
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Uit onderzoek naar de bevoegdheden in het schooljaar 2015-2016 binnen het SBO op zowel 

gesubsidieerde als niet-gesubsidieerde scholen/instellingen blijkt dat de meerderheid (31.2%) van 

de leraren binnen het SBO een HBO opleiding tot het beroep van de leraar heeft gevolgd. Een 

minderheid van de leraren heeft een MBO diploma, onderwijzersakte, LO-akte, MO-A akte, MO-

B akte of een HBO diploma anders dan een lerarenopleiding met pedagogisch getuigschrift, zie 

grafiek 5.23. 

 

In de praktijksituatie is de toekenning van bevoegdheden door schoolbesturen niet in alle gevallen 

conform wetgeving. De redenen voor het onbevoegd verklaren van de leraren in het 

bevoegdheden onderzoek zijn: geen of onvoldoende informatie over hun opleiding en diploma, 

geen pedagogisch didactische voorbereiding, geen juiste diploma dat aansluit op het vak en/of 

vakgebied, zie tabel 5.24. 

 

Tabel 5.24 overzicht bevoegdheid na controle met verklaring  

 Absoluut % 

aantal leraren  324  

Bevoegd 160 46.8% 

Onbevoegd 182 53.2% 

reden onbevoegd:   

geen/ onvoldoende informatie diploma 86 25.1% 

WO/HBO diploma geen informatie PG 90 26.3% 

MBO diploma 4 1.2% 

HAVO diploma 1 0.3% 

MAVO diploma 1 0.3% 

 

In totaal is in 46.8% van de 324 gevallen waarin een leraar is ingezet binnen het SBO conform 

wetgeving. Binnen het SBO is 26.3% van de leraren onbevoegd verklaard door het ontbreken van 

informatie over een pedagogisch getuigschrift.  

 

Het percentage van bevoegdheden conform wetgeving voor het geven van het vak verwant aan 

haar/zijn studie is niet 100%. Dit betekent dat een aantal leraren niet conform wetgeving het vak 

of onderwijs in bepaalde vakgebieden binnen het SBO verzorgt, zie tabel 5.25 en 5.26. 
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Tabel 5.25 totaal overzicht bevoegdheid conform wetgeving binnen SBO beroepsgerichte vakken/vakgebieden 

vak /vakgebied aantal bevoegde 

leraar ingezet 

aantal keer 

ingezet 

aantal keer inzet 

voor vakken 

verwant aan 

diploma 

% inzet voor 

vakken verwant 

aan diploma 

techniek 25 71 24 34% 

verpleegkundige zorg 11 11 11 100% 

verzorging en 

huishoudkunde 

28 41 19 46% 

economie, commercie en 

bedrijfssector 

60 121 53 44% 

horeca 9 12 6 50% 

algemene 

beroepsvaardigheden 

36 55 35 64% 

 

Tabel 5.26 totaal overzicht bevoegdheid conform wetgeving binnen SBO vakken/vakgebieden 
vak / vakgebied aantal bevoegde 

leraar ingezet 

aantal keer 

ingezet 

aantal keer inzet 

voor vakken 

verwant aan 

diploma 

% inzet voor 

vakken verwant 

aan diploma 

Papiamentu 6 6 6 100% 

Engels 10 11 10 91% 

Spaans 5 5 5 100% 

Nederlands 13 17 11 65% 

rekenvaardigheid 2 3 2 67% 

bewegingsonderwijs, 

gezonde levensstijl 

5 8 5 63% 

informatica 13 30 3 10% 

wiskunde 10 12 6 50% 

natuurkunde 7 7 5 71% 

scheikunde 1 1 0 0% 

biologie 1 2 0 0% 

sociologie 1 3 0 0% 

pedagogiek 3 6 3 50% 

drama, muziek, 

handvaardigheid, verhaal 

vertellen 

2 9 2 22% 

 
Toelichting tabellen 5.25 en 5.26 

 De discrepantie tussen het aantal leraren in het eerste kolom en het totaal inzet in de tweede kolom geeft aan 

dat leraren voor meerdere scholen en/of voor meerdere modules of module onderdelen binnen het vakgebied 

op één en dezelfde school worden ingezet. 

 De rood gekleurde percentages in tabel 16 geven een alarmsignaal. Voor deze vakken is er een tekort aan 

leerkrachten. Vergrijzing in overweging nemend betekent dit dat, als er geen maatregelen worden getroffen, 

dit tekort nog schrijnender wordt. 
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 Dit geldt ook deels voor tabel 17. Bij met name de vakken die 0% scoren zou verder nagegaan moeten worden 

wat precies de inhoud is van deze modules. 

 

Door de verschillen in opleiding (met of zonder voorbereiding op het beroep van leraar) en leeftijd 

ontstaan verschillen in de kwaliteit van het aanbod op de verschillende scholen. De factoren die 

hierbij een rol spelen zijn het kennisniveau en het pedagogisch didactisch handelen van de leraar. 

Deze hebben gevolgen voor de aard van het onderwijsleerproces en het niveau van de 

opbrengsten.  

 

5.1 Conclusie en aanbevelingen 

Voor het SBO dient vooraf vermeld te worden dat de wettelijke kaders niet volledig richtlijnen 

geven voor de kwaliteitszorg in het SBO. Dit is een obstakel om adequaat toezicht en controle uit 

te oefenen op het SBO en uiteindelijk een oordeel te kunnen vormen over de kwaliteit van de 

opleiding. Vooralsnog hanteert de Inspectie haar Toezicht en Waarderingskader en wordt 

stilgestaan bij de opbrengsten van het schooljaar 2015-2016 en het personeel.  

 

5.1.1 Opbrengsten 

Voor de volgende kwalificaties geldt een percentage en/of een totaal percentage studenten dat de 

kwalificatie behaald die kleiner is dan het gemiddelde binnen de sector: 

Techniek Zorg & Welzijn Economie 

Assistant Autotechniek niveau 1 Helpende Welzijn niveau 2 Horeca-Assistant niveau 1 

Assistent Monteur Koudetechniek 

Installatie niveau 1 

Sociaal Pedagogisch Werker niveau 3 Commercieel administratie 

medewerker niveau 2 

Assistent Monteur Sterkstroom 

Installatie niveau 1 

Ziekenverzorging niveau 3 Receptionist/Telefonist niveau 2 

Assistent Uitvoerder niveau 1 Algemeen Verpleegkunde niveau 4 Zelfstandig Medewerker 

Toeristische Informatie en Reizen 

niveau 3 

Monteur Koudetechniek Installatie 

niveau 2 

Doktersassistent niveau 4 Boekhoudkundig medewerker 

niveau 3 

Schipper Machinist reizen nabij de 

kust niveau 2 

Operatie Assistant niveau 4 Secretaresse niveau 3 

Service medewerker ICT niveau 2 Sport- en Bewegingscoördinator 

niveau 4 

Administrateur niveau 4 

Medewerker Beheer ICT niveau 3  Commercieel Medewerker Bank en 

Verzekeringswezen niveau 4 

Stuurman werktuigkundige kleine 

schepen niveau 3 

 Directiesecretaresse/Management 

Assistant niveau 4 

Werktuigbouwkunde niveau 4  Ondernemer Manager Detailhandel 

niveau 4 
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De desbetreffende instellingen wordt geadviseerd onderzoek naar het onderwijsleerproces, 

examinering en de interne kwaliteitszorg binnen de desbetreffende opleiding te doen en 

verbetertrajecten uit te voeren. Hierover zal in de toekomst aan de Inspectie gerapporteerd moeten 

worden.  

Een tweede advies is om wetgeving en beleid voor het SBO verder te ontwikkelen. Dit is een taak 

voor de beleidsorganisatie en beleidsdoelen worden vastgesteld.  

 

5.1.2 Onderwijzend personeel 

Het percentage van bevoegdheden conform wetgeving voor het geven van het vak verwant aan 

haar/zijn studie is niet 100%. Dit betekent dat een aantal leraren niet conform wetgeving het vak 

of onderwijs in bepaalde vakgebieden binnen het SBO verzorgt. 

Er dient aandacht te gaan naar het kennisniveau en het pedagogisch didactisch handelen van de 

leraar binnen het SBO. Deze hebben gevolgen voor de aard van het onderwijsleerproces en het 

niveau van de opbrengsten.  

  



 

87 

 

6 HAVO/VWO 
 

Het Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs en Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs zijn 

wettelijk bepaald in de Landsverordening voortgezet onderwijs (P.B. 1979, no. 29). Het HAVO en 

VWO onderwijs vangt aan  met een tweejarigesvorming.end volgt een profielvoorbereidend jaar 

Daarna volgt het profielenonderwijs dat voor HAVO onderwijs 2 jaar beslaat en voor VWO 3 jaar.. 

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 VWO.  

Dit hoofdstuk geeft een beschrijving van de situatie binnen het HAVO en VWO voor wat betreft 

schoolpopulatie, doorstroom, profielkeuze, uitstroom en het onderwijzend personeel. De 

gegevens aangaande de schoolpopulatie en onderwijzend personeel zijn van de door de overheid 

gesubsidieerde scholen. De informatie over de doorstroom, uitstroom en het 

bevoegdhedenonderzoek betreft zowel gesubsidieerde als niet gesubsidieerde scholen. 

 

6.1 Schoolpopulatie 

In het schooljaar 2015 – 2016 bezochten 2985 leerlingen een school voor HAVO/VWO, die door de 

overheid bekostigd wordt. Hiervan waren 1252 jongens (42%) en 1733 meisjes (58%). De 

meerderheid van de leerlingen (1348) zat op de afdeling HAVO. Op de afdeling VWO waren de 

jongens in de minderheid, 35% van alle VWO leerlingen. Er zaten totaal 991 leerlingen in de 

basisvorming op een HAVO/VWO school. Dit is 33% van het totaal aantal HAVO/VWO leerlingen 

(2985). 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 het schooljaar 2013-2014, 2014-2015 

en 2015-2016. 
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Grafiek 6.1 Aantal leerlingen per afdeling 2015-2016 

 
 

Grafiek 6.2 Aantal leerlingen per afdeling 2013-2014, 2014-2015en 2015-2016 
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Het aantal leerlingen op de afdeling HAVO en afdeling VWO toont een dalende tendens terwijl 

het aantal leerlingen in de basisvorming heel licht is gestegen. Het aantal leerlingen op de HAVO 

is de afgelopen 3 schooljaren met 4% afgenomen en het aantal leerlingen op het VWO met 8%. Het 

aantal leerlingen in de basisvorming is met 1% toegenomen.  

 

Van de 2985 leerlingen zat 10% (307) op een school van de VPCO. De meerderheid van de 

leerlingen zaten op een school van het RKCS (61%), zie grafiek 6.3. 

 

Grafiek 6.3 Percentage leerlingen naar schoolbestuur 2015-2016 

 
 

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

de DOS. De VPCO kent een toename in het schooljaar 2015-2016 en voor het RKCS is het aantal 

leerlingen na toename in 2014-2015 stabiel gebleven, zie grafiek 6.4. 

 

De DOS kent tevens een afname van 13% van het aantal leerlingen op de HAVO afdeling. Het 

aantal HAVO leerlingen is de afgelopen drie jaar toegenomen bij het RKCS en bij de VPCO is dit 

na toename in 2014-2015 stabiel gebleven; zie grafiek 6.5 

 

De afdeling VWO kent een afname van 22% van het aantal leerlingen op de school van de DOS. 

Bij het RKCS is het aantal VWO leerlingen na afname in 2014-2015, licht gestegen in 2015-2016. Het 

aantal VWO leerlingen is in drie jaar met 3% afgenomen bij het RKCS. Bij de VPCO is het aantal 

VWO leerlingen in drie jaar met 29% toegenomen, zie grafiek 6.6. 
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Grafiek 6.4 Aantal leerlingen in de basisvorming per schoolbestuur per schooljaar 

 
 

Grafiek 6.5 Aantal leerlingen op de HAVO per schoolbestuur per schooljaar 

 
 

 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

2013-2014 2014-2015 2015-2016

basisvorming

238 210 192

616 671 670

129 102 129

aa
n

ta
l 

le
er

li
n

g
en

schooljaar

VPCO

RKCS

DOS

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

2013-2014 2014-2015 2015-2016

havo

542 532 472

730 695 742

129 135 134

aa
n

ta
l 

le
er

li
n

g
en

schooljaar

VPCO

RKCS

DOS



 

91 

 

Grafiek 6.6 Aantal leerlingen op  het VWO per schoolbestuur per schooljaar 

 
 

Grafiek 6.7 Aantal leerlingen op de scholen per schooljaar 
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Het Radulphus College is in de afgelopen drie jaren met 4% gegroeid. Het Dr. Albert Schweitzer 

College is in drie jaar met 5% gegroeid en is de kleinste HAVO/VWO school. De KAP kent een 

negatieve groei van 17%, zie grafiek 6.7. 

 

De afgelopen drie schooljaren waren de meisjes in de meerderheid in het eerste en tweede jaar van 

de basisvorming binnen het HAVO/VWO. Het aantal jongens kent een groei met 8% in het eerste 

jaar en 7% in het tweede jaar van de basisvorming genomen over de laatste drie jaar. Het aantal 

meisjes in de basisvorming toont een dalende tendens; zie grafiek 6.8. 

 

Grafiek 6.8 Aantal leerlingen in de basisvorming 

 
 

Op de HAVO afdeling waren de meisjes steeds in de meerderheid in alle leerjaren.  

In drie jaar is op de HAVO afdeling het aantal jongens met 10% afgenomen zowel in leerjaar 3 als 
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in leerjaar 4 en met 4% in leerjaar 5. Echter, is er een groei van 14% van het aantal meisjes in leerjaar 

3, zie grafiek 6.9.  

De afgelopen drie jaar kent de afdeling VWO een afname van 28% van het aantal jongens in 

leerjaar 3, van 36% in leerjaar 4 en 16% in leerjaar 6. Leerjaar 5 kent een groei van 8% in drie jaar. 

Het aantal meisjes is in drie jaar met 18% afgenomen in leerjaar 4 en met 14% in leerjaar 5. In 

leerjaar 3 is een lichte groei van 3%, terwijl leerjaar 6 een groei van 28% kent, zie tabel 6.10. 
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Grafiek 6.9 Aantal leerlingen HAVO 

 
 

Grafiek 6.10 Aantal leerlingen VWO 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2013-2014

2014-2015

2015-2016

H
A

V
O

 3
H

A
V

O
 4

H
A

V
O

 5

184

179

165

241

205

217

185

216

196

199

210

226

295

259

259

297

293

285

jongens

meisjes

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2013-2014

2014-2015

2015-2016

V
W

O
 3

V
W

O
 4

V
W

O
 5

V
W

O
 6

61

39

44

66

70

42

80

73

86

67

60

56

90

87

93

112

97

92

133

121

114

93

116

119

jongens

meisjes



 

94 

 

De bovenstaande gegevens geven aan dat de groei van een afdeling door een aantal factoren 

beïnvloed wordt. Factoren kunnen zijn: deelname aan particulier onderwijs na de basisvorming 

(leerjaar 1 en 2) en de selectie en plaatsing van leerlingen op de HAVO/VWO scholen.  

Een andere factor die van invloed is op de groei van een afdeling is de doorstroom. Het gaat hier 

om het aantal leerlingen dat doorstroomt naar het volgend leerjaar, naar het VSBO of doubleert.  

Uit verdiepingsonderzoek naar inschrijvingen en uitschrijvingen op de scholen voor HAVO/VWO 

(zowel gesubsidieerd als particulier), schoolprestaties in de basisvorming, gehanteerde 

overgangsnormen en doorverwijzingen na het profielvoorbereidend jaar, zal vastgesteld moeten 

worden wat daadwerkelijk gaande is en welke gevolgen dit zou kunnen hebben voor de kwaliteit 

van de opbrengsten. De resultaten van dit onderzoek zijn input voor verdere ontwikkeling van 

beleid voor HAVO/VWO scholen.  

 

6.2 Doorstroom 

De leerlingpopulatie 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 is indicatief voor de kwaliteit van het onderwijsleerproces (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.  

De onderstaande gegevens betreffen zowel gesubsidieerde als niet gesubsidieerde scholen voor 

het schooljaar 2013-2014 en 2014-2015. Hierdoor is het totaal aantal leerlingen steeds anders dan 

het aantal vermeld in de vorige paragraaf. 

In de basisvorming zijn leerlingen in leerjaar 1 relatief minder gaan presteren. De percentages van 

doubleurs en van doorverwijzingen naar het VSBO zijn toegenomen, zie tabel 6.11. 

 

Tabel 6.11 Doorstroom basisvorming leerjaar 1 
 2014 2015 

Basisvorming 1 naar Basisvorming 2 81.6% 79.8% 

Basisvorming 1 naar VSBO 9.2% 11.6% 

Doublures 8.3% 8.6% 

Basisvorming 1 naar onbekend 1.0% 0.0% 

totaal 100.0% 100.0% 

absoluut aantal leerlingen 521 510 
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De toename van doorverwijzingen naar VSBO is te danken aan toename van het aandeel jongens 

(van 9.4% naar 12.5% van het totaal aantal jongens). Het aandeel meisjes kent een afname van 10.7% 

naar 9.0% van het totaal aantal meisjes. Het is duidelijk dat de jongens relatief minder goed zijn 

gaan presteren, zie tabel 6.12. 

 

Tabel 6.12 Doorstroom percentage van totaal man/vrouw basisvorming leerjaar 1 
 2014 2015 2014 2015 

 man man vrouw vrouw 

bevorderd 79.5% 76.3% 83.0% 83.4% 

doublures 9.8% 11.3% 6.3% 6.9% 

Basisvorming 1 naar VSBO 9.4% 12.5% 10.7% 9.0% 

absoluut aantal leerlingen 244 240 277 270 

 

In leerjaar 2 is het percentage leerlingen dat doorstroomt naar het VWO toegenomen. Dit is ook 

het geval voor het percentage doubleurs, zie tabel 6.13. 

 

Tabel 6.13 Doorstroom basisvorming leerjaar 2 
 2014 2015 

Basisvorming 2 naar HAVO 3 55% 46% 

Basisvorming 2 naar VWO 3 27% 38% 

Basisvorming 2 naar VSBO 8% 7% 

Doublures 8% 9% 

Basisvorming 2 naar onbekend  1% 0% 

totaal 100% 100% 

absoluut aantal leerlingen 521 503 

 

Het percentage doubleurs is in 2015 toegenomen. Het aandeel meisjes dat doubleert is in 2015 

toegenomen terwijl het aandeel jongens dat gedoubleerd heeft een afname kent ten opzichte van 

2014. De jongens zijn relatief beter gaan presteren dan de meisjes in leerjaar 2. Zowel het aandeel 

jongens als het aandeel meisjes dat doorstroomt naar het VWO kent een toename in 2015. 

Verhoudingsgewijs zijn minder jongens en meisjes doorgestroomd naar de HAVO als de twee 

schooljaren met elkaar vergeleken worden. Het percentage meisjes dat doorstroomt van de 

Basisvorming op een HAVO/VWO school naar het VSBO is toegenomen van 3.7% naar 5.6%, zie 

tabel 6.14. 
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Tabel 6.14 Doorstroom percentage van totaal man/vrouw basisvorming leerjaar 2 
 2014 2015 2014 2015 

  man man vrouw vrouw 

bevorderd 72.9% 82.9% 88.0% 85.3% 

doublures 9.0% 8.4% 8.0% 9.1% 

Basisvorming 2 naar HAVO 3 52.3% 45.8% 56.2% 46.0% 

Basisvorming 2 naar VWO 3 20.6% 37.1% 31.8% 39.3% 

Basisvorming 2 naar VSBO 15.6% 8.8% 3.7% 5.6% 

absoluut aantal leerlingen  199 251 299 252 

 

Het percentage leerlingen dat doorstroomt van de basisvorming op een HAVO/VWO school naar 

het VSBO is bij de meisjes toegenomen; dat percentage is iets afgenomen bij de jongens,  zie tabel 

6.15. 
 

Tabel 6.15 Doorstroom percentage naar VSBO van totaal man/vrouw basisvorming en leerjaar 3 HAVO 
 2014 2015 

  man man vrouw vrouw 

percentage leerlingen basisvorming naar VSBO 12.2% 10.6% 6.3% 8.2% 

totaal aantal leerlingen basisvorming 443 491 576 522 

     

percentage leerlingen basisvorming en jaar 3 HAVO naar VSBO 10.6% 10.1% 5.8% 7.8% 

totaal aantal leerlingen basisvorming en jaar 3 HAVO 3 625 655 792 742 

 

De leerlingen in jaar drie van de HAVO zijn relatief minder goed gaan presteren. Het percentage 

dat wordt bevorderd naar HAVO 4 is minder geworden. Ook hier is er een toename van het 

percentage dat doorstroomt naar het VSBO. Tabel 6.16 is een overzicht van de doorstroom vanuit 

leerjaar 3.  

 

Tabel 6.16 Doorstroom basisvorming leerjaar 3 HAVO 
 2014 2015 

HAVO 3 naar HAVO 4 77% 65% 

HAVO 3 naar VWO 3% 2% 

HAVO 3 naar VSBO 6% 8% 

Doublures 13% 26% 

HAVO 3 naar onbekend 2% 0% 

totaal 100% 100% 

absoluut aantal leerlingen 398 384 
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Het percentage doubleurs is toegenomen bij zowel jongens als meisjes in HAVO 3. Het percentage 

dat doorstroomt naar VSBO is ook voor beide groepen toegenomen, zie tabel 6.17.  

 

Tabel 6.17 Doorstroom percentage van totaal man/vrouw leerjaar 3 HAVO 
 2014 2015 2014 2015 

  man man vrouw vrouw 

bevorderd 75.3% 61.0% 83.3% 70.5% 

doublures 16.5% 30.5% 10.6% 22.7% 

HAVO 3 naar VWO 1.6% 1.8% 3.7% 1.8% 

HAVO 3 naar VSBO 6.6% 8.5% 4.6% 6.8% 

absoluut aantal leerlingen 182 164 216 220 

 

Ook in het derde leerjaar van de VWO zijn leerlingen relatief minder gaan presteren. Het 

percentage dat doorstroomt naar de HAVO is toegenomen en het percentage dat wordt bevorderd 

is afgenomen, zie tabel 6.18.  

 

Tabel 6.18 Doorstroom leerjaar 3 VWO 
 2014 2015 

VWO 3 naar VWO 4 92.9% 87.3% 

VWO 3 naar HAVO 2.4% 9.2% 

Doublures 3.2% 3.5% 

VWO 3 naar onbekend  1.6% 0.0% 

totaal 100.0% 100.0% 

absoluut aantal leerlingen 126 142 

 

De toename van het aandeel doubleurs is te wijten aan de toename van het percentage jongens dat 

in VWO 3 doubleert. In VWO 3 zijn meisjes relatief beter gaan presteren vergeleken met de jongens, 

zie tabel 6.19. 

 

Tabel 6.19 Doorstroom percentage van totaal man/vrouw leerjaar 3 VWO 
 2014 2015 2014 2015 

  man man vrouw vrouw 

bevorderd 95.0% 94.0% 95.3% 97.8% 

doublures 2.5% 6.0% 3.5% 2.2% 

VWO 3 naar HAVO 5.0% 10.0% 1.2% 8.7% 

absoluut aantal leerlingen 40 50 86 92 
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In HAVO 4 zijn leerlingen relatief beter gaan presteren; er is een toename van het percentage dat 

wordt bevorderd naar HAVO 5. Zowel bij de jongens als de meisjes is het percentage dat wordt 

bevorderd naar HAVO 5 toegenomen. Dit is wellicht te wijten aan de doubleurs in het jaar 2014 

die in 2015 beter zijn gaan presteren, zie tabel 6.20 en 6.21.  

 

Tabel 6.20 Doorstroom leerjaar 4 HAVO 
 2014 2015 

HAVO 4 naar HAVO 5 67.5% 75.2% 

Doublures 26.7% 22.2% 

HAVO 4 naar onbekend  5.8% 0.0% 

Van school (mag niet doubleren)  2.6% 

totaal 100.0% 100.0% 

absoluut aantal leerlingen 464 463 

 

Tabel 6.21 Doorstroom percentage van totaal man/vrouw leerjaar 4 HAVO 
percentage van totaal man/vrouw leerjaar 4 HAVO 2014 2015 2014 2015 

  man man vrouw vrouw 

bevorderd 67.4% 72.3% 67.5% 77.4% 

doublures 27.8% 25.2% 25.7% 19.8% 

absoluut aantal leerlingen 227 206 237 257 

 

Het percentage van leerlingen met een HAVO diploma dat doorstroomt naar het VWO is met 7.7% 

toegenomen. Aan de hand van het verder te ontwikkelen onderwijsbeleid dient vastgesteld te 

worden of deze toename wel of niet wenselijk is.  

 

Tabel 6.22 Doorstroom HAVO 5 naar VWO 5 
schooljaar man vrouw totaal percentage 

2014 8 2 10 2.0% 

2015 18 24 42 9.7% 

 

In VWO 4 zijn de leerlingen minder gaan presteren. Het percentage doublures is toegenomen net 

als het percentage leerlingen dat naar de HAVO doorstroomt. Zowel bij de jongens als bij de 

meisjes is het percentage doubleurs toegenomen. Het percentage dat doorstroomt naar  de HAVO 

is toegenomen door het aandeel van de jongens dat naar de HAVO gaat, zie tabel 6.23 en 6.24.  
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Tabel 6.23 Doorstroom leerjaar 4 VWO 
percentages 2014 2015 

VWO 4 naar VWO 5 84.4% 81.0% 

VWO 4 naar HAVO 9.0% 11.1% 

Doublures 5.4% 7.9% 

VWO 4 naar onbekend 1.2% 0.0% 

totaal 100.0% 100.0% 

absoluut aantal leerlingen 167 126 

 

 

Tabel 6.24 Doorstroom percentage van totaal man/vrouw leerjaar 4 VWO 
 2014 2015 2014 2015 

  man man vrouw vrouw 

bevorderd 95.2% 92.9% 91.7% 91.7% 

doublures 3.6% 7.1% 7.1% 8.3% 

VWO 4 naar HAVO 6.0% 16.7% 11.9% 8.3% 

absoluut aantal leerlingen 83 42 84 84 

 

Het percentage VWO 5 leerlingen dat doorstroomt naar het HAVO is afgenomen. Zowel het 

percentage jongens als meisjes dat doorstroomt naar het HAVO is afgenomen. Zowel de jongens 

als de meisjes zijn in VWO 5 relatief beter gaan presteren, zie tabel 6.25 en 6.26.  

 

Tabel 6.25 Doorstroom leerjaar 5 VWO 
percentages 2014 2015 

VWO 5 naar VWO 6 80.1% 87.7% 

VWO 5 naar HAVO 6.8% 3.2% 

Doublures 9.9% 9.1% 

andere opleiding. (Havo diploma al behaald) 3.1% 0.0% 

totaal 100.0% 100.0% 

absoluut aantal leerlingen 191 187 

 

Het percentage VWO leerlingen dat doorstroomt naar HAVO is toegenomen, zie tabel 6.26.  
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Tabel 6.26 Doorstroom percentage van totaal man/vrouw leerjaar 5 VWO 
 2014 2015 2014 2015 

  man man vrouw vrouw 

bevorderd 82.5% 87.8% 90.1% 93.8% 

doublures 12.5% 12.2% 8.1% 6.2% 

VWO 5 naar HAVO 6.3% 4.4% 7.2% 2.1% 

absoluut aantal leerlingen 80 90 111 97 

 

Tabel 6.27 Doorstroom percentage naar HAVO van totaal man/vrouw afdeling VWO 
 2014 2015 

  man man vrouw vrouw 

percentage VWO leerlingen naar HAVO 5.9% 8.8% 6.8% 6.2% 

totaal aantal leerling VWO 203 182 281 273 

 

Over het algemeen kan geconstateerd worden dat leerlingen in jaar 2 van de basisvorming en in 

VWO 5 relatief beter zijn gaan presteren. In alle andere jaren is het percentage doubleurs 

toegenomen, zie tabel 6.28.  

 

Tabel 6.28 Doorstroom binnen HAVO/VWO 

  2014 2015 2014 2015 

  bevorderd bevorderd doublures doublures 

leerjaar 1 81.6% 79.8% 8.3% 8.6% 

leerjaar 2 82% 84% 8% 9% 

leerjaar 3 HAVO 76.9% 64.6% 13.3% 26.0% 

leerjaar 3VWO 92.9% 87.3% 3.2% 3.5% 

leerjaar 4 HAVO 67.5% 75.2% 26.7% 22.2% 

leerjaar 4 VWO 84.4% 81.0% 5.4% 7.9% 

leerjaar 5 VWO 80.1% 87.7% 9.9% 9.1% 

 

Zowel in 2014 als 2015 is het percentage dat wordt bevorderd in leerjaar 3 HAVO lager dan in 

leerjaar 3 VWO. Het percentage dat wordt bevorderd in leerjaar 4 HAVO is lager dan in leerjaar 4 

VWO in beide jaren. Voor beide afdelingen is het percentage dat wordt bevorderd in leerjaar 3 

zowel in 2014 als 2015 hoger dan het percentage in leerjaar 4.  

De bovenstaande gegevens zijn indicatief voor een onderwijsleerproces dat niet in alle leerjaren 

en schooljaren even efficiënt en effectief is. De gegevens zijn ook indicatief voor een bestaand 

verschil tussen het onderwijsleerproces in de onderbouw en bovenbouw. Dit heeft gevolgen voor 
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de opbrengsten. Als laatste wijzen de gegevens uit dat een deel van de leerlingen het niveau van 

het HAVO niet aankan en/of verkeerd is geplaatst binnen het Voortgezet Onderwijs. 

De bovenstaande gegevens zijn aanleiding tot nader onderzoek van de overgangsnormen in de 

basisvorming en de selectie voor en plaatsing in de verschillende afdelingen na het 

porifielvoorbereidend jaar. Uit onderzoek zal moeten blijken welke factoren een rol spelen bij de 

instroom en doorstroom van deze leerlingen. 

6.3 Profielkeuze  

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

schoolprestaties. Het gaat hier om het kiezen van het profiel dat aansluit bij de capaciteiten, 

talenten en de kwaliteiten van de leerling. Direct hieraan verbonden is ook het kiezen van een 

vervolgopleiding en beroep.  

Aan het eind van het profielvoorbereidend jaar kiest steeds de meerderheid van de leerlingen voor 

het profiel Economie en Maatschappij op zowel de HAVO als het VWO. De minderheid kiest voor 

Natuur en Techniek. In HAVO 3 en VWO 3 is er een toename van het percentage dat voor het 

profiel Economie en Maatschappij kiest. Er zijn meer meisjes die kiezen voor het profiel Economie 

en Maatschappij, zie grafiek 6.29, tabel 6.30 en 6.31. 

Grafiek 6.29 Profielkeuze aan het eind van het derde jaar  
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Tabel 6.30 Profielkeuze aan het eind van het derde jaar per afdeling 
 afdeling HAVO VWO HAVO VWO 

 profiel 2014 2014 2015 2015 

Cultuur en Maatschappij 20.9% 18.7% 19.7% 16.1% 

Economie en Maatschappij 40.4% 13.8% 45.7% 32.9% 

Natuur en Gezondheid 20.9% 30.1% 19.9% 31.5% 

Natuur en Techniek 17.7% 23.6% 14.7% 19.5% 

Maatschappijstroom 0.0% 7.3% 0.0% 0.0% 

Natuurstroom 0.0% 6.5% 0.0% 0.0% 

totaal 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 

 

Tabel 6.31 Profielkeuze aan het eind van het derde jaar per sekse 
 2014 2015 2014 2015 2014 2015 

 man man vrouw vrouw totaal totaal 

Cultuur en Maatschappij 23 26 85 63 108 89 

Economie en Maatschappij 72 79 109 122 181 201 

Natuur en Gezondheid 46 36 76 77 122 113 

Natuur en Techniek 75 51 26 25 101 76 

Maatschappijstroom 0 0 9 0 9 0 

Natuurstroom 3 0 5 0 8 0 

totaal 219 192 310 287 529 479 

 

De maatschappijstroom is een programma vooruitlopend op de daadwerkelijke keuze uit 

Economie en Maatschappij of Cultuur en Maatschappij. De natuurstroom is een soortgelijk 

programma gericht op de keuze tussen Natuur en Gezondheid en Natuur en Techniek. Deze 

programma’s waren aflopend op één school en worden in de toekomst niet meer aangeboden.  

In de bovenbouw van de HAVO is er een afname van het percentage dat voor het profiel Cultuur 

en Maatschappij kiest. Het percentage dat het profiel Natuur en Gezondheid en Natuur en 

Techniek heeft kent een lichte stijging. Het percentage dat het profiel Economie en Maatschappij 

heeft is stabiel gebleven, zie grafiek 6.32. 
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Grafiek 6.32 Profielkeuze bovenbouw HAVO

 
 

Tabel 6.33 Profielkeuze bovenbouw HAVO 
bovenbouw HAVO 2014 2015 2014 2015 2014 2015 

  man man vrouw vrouw totaal totaal 

Cultuur en Maatschappij 52 42 201 168 253 210 

Economie en Maatschappij 176 159 224 218 400 377 

Natuur en Gezondheid 98 101 135 140 233 241 

Natuur en Techniek 116 106 31 43 147 149 

 

Het totaal aantal jongens en meisjes met het profiel Natuur en Gezondheid is toegenomen. Er is 

een toename van het aantal meisjes met het profiel Natuur en Techniek in 2015. 

In de bovenbouw van het VWO is een toename van het percentage leerlingen met het profiel 

Cultuur en Maatschappij en Natuur en Techniek, zie tabel 6.34 en 6.35. 
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Grafiek 6.34 Profielkeuze bovenbouw VWO 

 

 

Tabel 6.35 Profielkeuze bovenbouw VWO 
 2014 2015 2014 2015 2014 2015 

  man man vrouw vrouw totaal totaal 

Cultuur en Maatschappij 14 12 47 53 61 65 

Economie en Maatschappij 86 45 98 86 184 131 

Natuur en Gezondheid 55 49 128 92 183 141 

Natuur en Techniek 48 63 41 35 89 98 

Maatschappijstroom 5 0 13 9 18 9 

Natuurstroom 6 4 10 6 16 10 
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Bij de uitstroom gaat het om de leerlingen die de HAVO of het VWO verlaten met een afgeronde 

voorbereiding voor het vervolgonderwijs; dit zijn dus de opbrengsten. De HAVO/VWO wordt 
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Hoger Beroepsonderwijs (HBO) of Wetenschappelijk Onderwijs (WO) of de arbeidsmarkt.  

De kwaliteit van de opbrengsten wordt afgeleid van o.a. het percentage leerlingen dat geslaagd is. 

De resultaten van het discrepantie-onderzoek geven ook indicaties voor de kwaliteit van de 

opbrengsten. Het gaat hier om het verschil tussen de cijfers voor schoolexamens en het centraal 
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schriftelijk examen. Ook het gemiddelde behaalde cijfer voor zowel 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 niet 

gesubsidieerde scholen.  

 

Grafiek 6.36 Slaginspercentage  

 
 

Het percentage geslaagden voor HAVO en VWO toont een dalende tendens. Dit geldt ook voor 

het aantal examenkandidaten. In de afgelopen drie jaar is het percentage geslaagden voor HAVO 

met 5.3% en VWO met 8.4% afgenomen, zie grafiek 6.36 en tabel 6.37. Dit betekent dat over het 

algemeen leerlingen minder goed zijn gaan presteren en er minder doorstroom is binnen de 

afdeling HAVO. 

 

Tabel 6.37 Examenresultaten per afdeling 

  HAVO VWO 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% 

 

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

2014 2015 2016

65.4%

53.9%

60.1%

89.3%

77.5%
80.9%

geslaagd HAVO geslaagd VWO



 

106 

 

In het kader van het stimuleringstoezicht op de kwaliteit van het onderwijs in het algemeen 

verricht de Inspectie Onderwijs jaarlijks onderzoek naar de discrepantie tussen de 

schoolexamencijfers en de centraal schriftelijke examencijfers. Een discrepantie groter dan 0.50 is 

reden tot zorg. Dat leerlingen minder goed zijn gaan presteren blijkt ook uit het gemiddelde cijfer 

voor de examenvakken en de discrepantie tussen het resultaat van het schoolexamen en centraal 

schriftelijk examen van de afgelopen drie jaar.  

De afgelopen drie jaar zijn de examenkandidaten op de afdeling HAVO relatief het minder goed 

gaan doen voor de vakken Biologie, Geschiedenis, Scheikunde en Duits. Het gemiddelde cijfer 

voor Centraal Schriftelijk Examen voor deze vakken is gedaald. Het gemiddelde cijfer voor het 

Centraal Schriftelijk Examen op de afdeling HAVO is groter of gelijk aan een 6.0 voor de vakken 

Engels, Frans, Papiamentu en Spaans, zie tabel 6.38. 

 

Tabel 6.38 gemiddelde cijfer centraal schriftelijk examen per vak HAVO 
Vak 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

AARDRIJKSKUNDE 4.94 5.11 5.11 

BIOLOGIE 5.33 5.01 5.20 

ECONOMIE 5.46 5.67 5.97 

ENGELS 6.26 6.12 6.29 

FRANS 5.39 5.62 6.15 

GESCHIEDENIS 5.43 5.12 4.97 

INFORMATICA 5.55 5.76 5.74 

MANAGEMENT & ORGANISATIE 4.58 4.65 4.94 

NATUURKUNDE 4.83 5.08 5.24 

NEDERLANDS 5.43 5.34 5.51 

PAPIAMENTU 5.86 6.08 6.27 

SCHEIKUNDE 5.52 4.87 5.32 

SPAANS 6.18 6.13 6.15 

WISKUNDE A 5.03 4.81 5.04 

WISKUNDE B 5.06 5.82 5.22 

DUITS 5.67 5.65 4.93 

 

De HAVO leerlingen scoren de afgelopen drie schooljaren relatief gemiddeld beter op het 

schoolexamen dan op het centraal schriftelijk examen voor de vakken Aardrijkskunde, 

Geschiedenis, Natuurkunde, Wiskunde A en Duits. De gemiddelde discrepantie tussen het cijfer 

voor centraal schriftelijk examen en schoolexamen is de afgelopen jaren groter dan 0.5.  
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Over het algemeen scoren de HAVO examenkandidaten relatief gemiddeld voor alle vakken beter 

op het schoolexamen dan op het centraal schriftelijk examen. De gemiddelde discrepantie tussen 

het cijfer voor centraal schriftelijk examen en het cijfer voor de schoolexamens is over het algemeen 

de afgelopen jaren voor alle vakken groter dan 0, zie tabel 6.39.  

 

Tabel 6.39 gemiddelde discrepantie tussen cijfer centraal schriftelijk examen en cijfer schoolexamen per vak 

HAVO 

Vak 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

AARDRIJKSKUNDE 1.13 0.86 0.85 

BIOLOGIE 0.75 0.79 0.31 

ECONOMIE 0.01 0.06 -0.18 

ENGELS 0.22 0.32 0.28 

FRANS 0.54 0.56 0.25 

GESCHIEDENIS 0.31 0.81 0.87 

INFORMATICA 0.3 0.31 0.47 

MANAGEMENT & ORGANISATIE 0.9 1.06 0.16 

NATUURKUNDE 0.91 0.88 0.48 

NEDERLANDS 0.34 0.39 0.48 

PAPIAMENTU 0.76 0.55 0.31 

SCHEIKUNDE 0.27 0.76 0.31 

SPAANS 0.48 0.48 0.48 

WISKUNDE A 0.66 0.85 0.87 

WISKUNDE B 0.66 0.01 0.33 

DUITS 0.85 1.05 1.00 

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 afgelopen drie jaar hebben de VWO examenkandidaten relatief minder goed gepresteerd voor 

de vakken Biologie, Economie, Geschiedenis, Management & Organisatie Scheikunde, Wiskunde 

A en Duits. Het gemiddelde cijfer voor Centraal Schriftelijk Examen voor deze vakken is gedaald. 

Het gemiddelde cijfer voor het Centraal Schriftelijk Examen is groter of gelijk aan een 6.0 voor de 

vakken Engels, Papiamentu en Spaans, zie tabel 6.40.  
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Tabel 6.40 gemiddelde cijfer centraal schriftelijk examen per vak VWO 
Vak 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

AARDRIJKSKUNDE 5,74 6.33 5.99 

BIOLOGIE 5,56 5.52 5.36 

ECONOMIE 6,12 5.72 5.92 

ENGELS 6,07 6.17 6.22 

FRANS 5,26 5.89 6.12 

GESCHIEDENIS 5,47 5.89 5.30 

INFORMATICA 5,88 6.24 6.04 

MANAGEMENT & ORGANISATIE 5,97 5.41 4.98 

NATUURKUNDE 4,95 5.24 5.69 

NEDERLANDS 5,12 5.32 5.78 

PAPIAMENTU 6,01 6.24 6.43 

SCHEIKUNDE 5,45 5.74 5.28 

SPAANS 6,14 6.45 6.45 

WISKUNDE A 5,62 6.46 5.59 

WISKUNDE B 5,47 5.4 6.03 

WISKUNDE C 5,26 4.68 5.43 

DUITS 6,15 5.63  

 

Over het algemeen scoren de VWO examenkandidaten gemiddeld voor alle vakken beter voor het 

schoolexamen dan voor het centraal schriftelijk examen. De gemiddelde discrepantie tussen het 

cijfer voor centraal schriftelijk examen en het cijfer voor de schoolexamens is de afgelopen jaren 

voor alle vakken groter dan 0. In het schooljaar 2015-2016 is dit veranderd voor de vakken 

Aardrijkskunde, Economie, Engels, Wiskunde B, Wiskunde C. Voor deze vakken presteren de 

examenkandidaten gemiddeld even goed op het schoolexamen als op het centraal schriftelijk 

examen.  
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Tabel 6.41 Gemiddelde discrepantie tussen cijfer centraal schriftelijk examen en cijfer schoolexamen per 

vak VWO 
Vak 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

AARDRIJKSKUNDE 0.88 0.75 0.15 

BIOLOGIE 0.99 0.77 0.87 

ECONOMIE 0.15 0.53 0.07 

ENGELS 0.83 0.53 0.44 

FRANS 1.68 1.31 0.79 

GESCHIEDENIS 1.52 1.34 1.77 

INFORMATICA 0.93 0.63 0.73 

MANAGEMENT & ORGANISATIE 0.79 1.09 1.08 

NATUURKUNDE 1.41 1.12 0.61 

NEDERLANDS 1.17 0.88 0.57 

PAPIAMENTU 1.11 0.68 0.58 

SCHEIKUNDE 0.89 0.56 0.89 

SPAANS 0.74 0.62 0.56 

WISKUNDE A 1.16 0.01 0.93 

WISKUNDE B 1.28 0.54 0.08 

WISKUNDE C 0.48 1.06 0.40 

DUITS 1.2 1.2  

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. 

 

Het gemiddelde cijfer voor het centraal schriftelijk examen voor alle scholen zijn afgelopen drie 

jaar lager dan 6.0 voor beide afdelingen. De gemiddelde discrepantie tussen het centraal 

schriftelijk examen en het cijfer voor de schoolexamens voor alle scholen is op de HAVO groter en 

in het VWO kleiner geworden zie tabel 6.42 

Tabel 6.42 Gemiddelde cijfer en discrepantie alle scholen HAVO/VWO 
 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Gemiddeld cijfer centraal schriftelijk examen HAVO 5.57 5.49 5.56 

Gemiddelde discrepantie HAVO 0.36 0.61 0.43 

    

Gemiddeld cijfer centraal schriftelijk examen VWO 5.54 5.83 5.77 

Gemiddelde discrepantie VWO 1.17 0.81 0.70 
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De bovenstaande gegevens zijn aanleiding tot nader onderzoek op de afdeling HAVO naar de 

kwaliteit van het onderwijsleerproces in voornamelijk de vakken Biologie, Geschiedenis 

Scheikunde, Duits, Aardrijkskunde, Natuurkunde en Wiskunde A.  

Ook geven de data aanleiding tot nader onderzoek in het VWO naar de kwaliteit van het 

onderwijsleerproces over de gehele linie.  

Voorts zijn de gegevens indicatief voor het bestaan van verschillen voor wat betreft 

moeilijkheidsgraad, normering en beoordeling tussen het schoolexamen en het centraal schriftelijk 

examen zowel op het HAVO als op het VWO. Het is dan ook de bevoegd gezagen aan te bevelen 

samen met de examencommissies van de scholen hun toezicht en controle op de kwaliteit van 

schoolexamens intensiveert.  

 

Voor het beoordelen van de kwaliteit van de opbrengsten is het aan te bevelen dat er beleid wordt 

ontwikkeld die richtlijnen geeft voor het profiel en gewenste prestaties van leerlingen op de 

verschillende afdelingen van een HAVO/VWO school.  

6.5 Onderwijzend personeel 

Per 1 december 2015 werden er in totaal 213 leraren ingezet op HAVO/VWO scholen die door de 

overheid bekostigd zijn. Een meerderheid (68%) van het onderwijzend personeel is vrouw, zie 

tabel 6.11. De gemiddelde leeftijd bij de leraren was 45 jaar. De twee jongste docenten waren 24 en 

de oudste 68 jaar oud. Zie grafiek 6.10 voor de spreiding van de leeftijd van leraren.  

 

Tabel 6.43 Aantal docenten per schooljaar 

  2013-2014 2014-2015 2015-2016 

man 74 69 68 

vrouw 145 137 145 

totaal 219 206 213 
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Grafiek 6.44 Spreiding leeftijd leraren 

 
 

 

Grafiek 6.45 Opleiding en diploma van leraren binnen HAVO/VWO 
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Uit onderzoek naar de bevoegdheden in het schooljaar 2015-2016 binnen het HAVO/VWO op 

zowel gesubsidieerde als niet-gesubsidieerde scholen blijkt dat de meerderheid (39.9%) van de 

leraren binnen het HAVO/VWO een HBO opleiding tot het beroep van de leraar heeft gevolgd. 

De eerstegraders met een WO diploma en pedagogisch getuigschrift is 8.4% van het totaal aantal 

leraren. Een minderheid van de leraren heeft een MBO diploma, onderwijzersakte, LO-akte, MO-

A akte, MO-B akte of een HBO diploma anders dan een lerarenopleiding met pedagogisch 

getuigschrift. 

 

Van de informatie van de verschillende schoolbesturen kan afgeleid worden dat soms voor 

inschaling leraren een andere graad krijgen dan conform wetgeving. Dit komt voornamelijk voor 

bij de leraren voor het vak Papiamentu, Lichamelijke Opvoeding, en de vakken binnen het gebied 

van de Kunst. Daar deze leraren nagenoeg allemaal een lerarenopleiding, dus een HBO opleiding 

hebben gevolgd en dus tweedegraads zijn, zijn zij in het onderzoek niet gerekend als eerstegraders 

ondanks het feit dat ze wel als zodanig door de schoolbesturen worden opgevoerd. Dit gebeurt 

omdat hun diploma dit vermeldt. Deze leraren worden in de praktijk op allebei de afdelingen van 

een HAVO/VWO school ingezet. Tabel 6.46 geeft een overzicht van het totaal aantal leraren voor 

deze vakken. 

 

Tabel 6.46 aantal vakleraren ongegradeerde lerarenopleidingen 
vak  aantal vakleraren 

lichamelijke opvoeding 12 

Arts (Tekenen, Handvaardigheid, Muziek, Dans, Drama) 15 

Papiamentu 19 

godsdienst 4 

 

In de praktijk is in 9.0% van 144 gevallen een eerstegraads leraar alleen in de onderbouw en 45.8% 

alleen in de bovenbouw wordt ingezet. De eerstegraders kunnen conform de wetgeving zowel in 

de onderbouw als in de bovenbouw ingezet worden, zie tabel 6.47. 

 

Tabel 6.47 inzet leraren volgens de ingeleverde adressenlijsten 

 eerstegraads tweedegraads 

 absoluut % absoluut % 

afdeling 144  134  

onderbouw 13 9.0% 43 31.9% 

bovenbouw 66 45.8% 25 18.5% 

onderbouw en bovenbouw 61 42.4% 41 30.4% 

geen informatie inzet (afdeling) 4 2.8% 26 19.3% 
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De tweedegraders (137) kunnen conform de wetgeving in de eerste drie leerjaren van de 

HAVO/VWO ingezet worden. Echter is 31.9% van de tweedegraders zowel in de onderbouw als 

de bovenbouw ingezet. Hiernaast is 18.5% hiervan alleen in de bovenbouw ingezet, zie tabel 4.46. 

Voor welke vakken de tweedegraads leraren in het eerstegraads gebied ingezet zijn, wordt in tabel 

6.48 weergegeven.  

 

Tabel 6.48 inzet tweedegraads leraren in binnen HAVO/VWO  

 bovenbouw onderbouw en bovenbouw 

 absoluut % absoluut % 

 24  41  

Papiamentu 4 16.0% 10 24.4% 

Spaans 1 4.0% 3 7.3% 

Nederlands 4 16.0% 5 12.2% 

Engels 1 4.0% 4 9.8% 

lichamelijk opvoeding 0 0.0% 1 2.4% 

Arts 2 8.0% 0 0.0% 

natuurkunde 4 16.0% 1 2.4% 

scheikunde 2 8.0% 2 4.9% 

economie 1 4.0% 2 4.9% 

informatica 2 8.0% 0 0.0% 

ANW 1 4.0% 0 0.0% 

aardrijkskunde 1 4.0% 3 7.3% 

geschiedenis 0 0% 1 2.4% 

wiskunde 1 4.0% 8 19.5% 

biologie 0 0% 1 2.4% 

 

 

In de praktijksituatie is de toekenning van bevoegdheden door schoolbesturen niet in alle gevallen 

conform wetgeving. De redenen voor het onbevoegd verklaren van de leraren in het 

bevoegdheden onderzoek zijn: geen of onvoldoende informatie over hun opleiding en diploma, 

geen pedagogisch didactische voorbereiding, geen juiste diploma voor het geven van het vak en/of 

niet ingezet zijn op de juiste afdeling, zie tabel 6.49. 

 

In totaal is in 57.6% van de 278 gevallen waarin een leraar is ingezet binnen het HAVO/VWO 

conform wetgeving. Van de 144 leraren die als eerstegraads zijn ingezet is 41.7% bevoegd en van 

de 135 leraren die als tweedegraads zijn ingezet is 74.8% bevoegd.  

Binnen het HAVO/VWO is 33.3% van de leerkrachten die als eerstegraders zijn ingezet onbevoegd 

verklaard door het ontbreken van informatie over een pedagogisch getuigschrift. 12.5% van de 

leerkrachten die als eerstegraders zijn ingezet, zijn onbevoegd verklaard omdat zij een diploma 

van een tweedegraads lerarenopleiding bezitten. Twintig procent van de tweedegraders zijn 
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onbevoegd verklaard door het ontbreken van (voldoende) informatie over hun diploma. 1.5% van 

de leerkrachten is onbevoegd verklaard doordat ze slechts  een MBO diploma bezitten.  

 

Tabel 6.49 overzicht bevoegdheid na controle met verklaring  

 eerstegraads tweedegraads totaal 

 absoluut % absoluut % absoluut % 

aantal leraren  144  134  278  

bevoegd 60 41.7% 100 74.6% 160 57.6% 

onbevoegd 84 58.3% 34 25.4% 118 42.4% 

reden onbevoegd:      0.0% 

geen/ onvoldoende informatie diploma 14 9.7% 27 20.1% 41 14.7% 

WO diploma geen informatie PG 48 33.3%   48 17.3% 

WO/HBO diploma geen informatie PG   5 3.7% 5 1.8% 

2e graads lerarenopleiding 18 12.5%   18 6.5% 

MO-A akte 1 0.7%   1 0.4% 

HBO diploma zonder PG 2 1.4%   2 0.7% 

onderwijzersakte 1 0.7%   1 0.4% 

MBO diploma   2 1.5% 2 0.7% 

 

 

Het percentage van bevoegdheden conform wetgeving voor het geven van het vak en het 

percentage van bevoegdheden conform wetgeving voor het geven van onderwijs op een bepaalde 

afdeling binnen HAVO/VWO zijn niet voor alle vakken gelijk. Dit betekent dat een aantal leraren 

niet conform wetgeving het vak en/of het vak op een bepaalde afdeling van HAVO/VWO geeft.  
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Tabel 6.50 totaal overzicht bevoegdheid conform wetgeving binnen HAVO/VWO alle vakken 

vak  aantal 

leraren 

totaal inzet aantal 

inzet voor 

vak 

conform 

wetgeving 

aantal 

inzet op 

afdeling 

conform 

wetgeving 

% inzet 

voor vak 

conform 

wetgeving 

% inzet 

op 

afdeling 

conform 

wetgevin

g 

aardrijkskunde 13 15 12 6 80% 40% 

algemene 

natuurwetenschappen 

9 9 9 5 100% 56% 

algemene sociale 

wetenschappen 

9 11 10 10 91% 91% 

beeldende vorming, 

handvaardigheid, 

tekenen 

8 10 9 9 90% 90% 

biologie 16 17 17 15 100% 88% 

culturele en artistieke 

vorming 

10 10 9 2 90% 20% 

drama 3 3 1 1 33% 33% 

Duits 2 2 0 0 0% 0% 

economie 15 17 15 9 88% 53% 

Engels 20 24 23 17 96% 71% 

Frans 8 9 8 8 89% 89% 

geschiedenis 17 19 17 15 89% 79% 

informatica 7 8 7 4 88% 50% 

kunstvak 10 11 10 3 91% 27% 

lichamelijke opvoeding 12 12 11 0 92% 0% 

management en 

organisatie 

13 13 7 6 54% 46% 

mens en maatschappij 2 2 2 2 100% 100% 

mens en natuur 1 1 1 1 100% 100% 

muziek 2 3 3 3 100% 100% 

natuurkunde 19 20 11 7 55% 35% 

Nederlands 32 36 28 11 78% 31% 

Papiamentu 19 21 21 3 100% 14% 

scheikunde 11 14 13 6 93% 43% 

Spaans 17 19 17 13 89% 68% 

techniek 7 7 2 2 29% 29% 

verzorging 6 6 2 2 33% 33% 

wiskunde 31 35 30 12 86% 34% 
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Toelichting tabel 6.50 

 In deze tabel zijn de vakken van ongegradeerde opleidingen paars gekleurd. 

 In de basisvorming dient volgens de wetgeving het vak Mens en Maatschappij gegeven te worden. In de 

praktijk, echter, is dit Aardrijkskunde en Geschiedenis. Een enkele school noemt het vak Mens en Maatschappij. 

De andere scholen onderscheiden Geschiedenis en Aardrijkskunde 

 In de basisvorming dient volgens de wetgeving het vak Mens en natuur gegeven te worden. In de praktijk, 

echter, is dit Natuurkunde en Biologie. Een enkele school noemt het vak Mens en Natuur. Andere scholen 

onderscheiden Natuurkunde en Biologie. 

 Leraren die bevoegd zijn voor Economie in de bovenbouw zijn dat ook voor Management en Organisatie.  

 Leraren die bevoegd zijn voor Maatschappijleer en/of Geschiedenis in de bovenbouw zijn dat ook voor 

Algemene Sociale Wetenschappen. 

 Leraren die bevoegd zijn voor Natuurkunde, Biologie, Scheikunde en Aardrijkskunde in de bovenbouw zijn 

dat ook voor Algemene Natuurwetenschappen.  

 De discrepantie tussen het aantal leraren in de eerste kolom  en het totaal inzet in het tweede kolom geeft aan 

dat leraren voor meerdere scholen werken en dus op meer dan één school worden  ingezet. 

 De rood gekleurde percentages geven een alarmsignaal. Voor deze vakken is er een tekort aan eerstegraders. 

Vergrijzing in overweging nemend betekent dit dat, als er geen maatregelen worden getroffen, dit tekort nog 

schrijnender wordt. 

 

Door de manier waarop leraren ingezet worden en de verschillen in opleiding (met of zonder 

voorbereiding op het beroep van leraar) en leeftijd ontstaan verschillen in de kwaliteit van het 

aanbod op de verschillende scholen. De factoren die hierbij een rol spelen zijn het kennisniveau 

en het pedagogisch didactisch handelen van de leraar. Deze hebben gevolgen voor de aard van 

het onderwijsleerproces en het niveau van de opbrengsten.  

 

6.6 Conclusie en aanbevelingen 

De aanbevelingenvoor dit  onderwijstype betreffen selectie en plaatsing, het onderwijsleerproces, 

opbrengsten en het personeel.  

 

6.6.1 Selectie en plaatsing  

Er dient aandacht te gaan naar de leerlingen die het niveau van het HAVO niet aankunnen en/of 

verkeerd zijn geplaatst binnen het Voortgezet Onderwijs. 

Er wordt geadviseerd onderzoek te doen naar inschrijvingen en uitschrijvingen op de scholen voor 

HAVO/VWO (zowel gesubsidieerde als particuliere), schoolprestaties in de basisvorming, 

gehanteerde overgangsnormen en doorverwijzingen na het profielvoorbereidend jaar. De 

resultaten van dit onderzoek zijn input voor verdere ontwikkeling van beleid voor HAVO/VWO 

scholen.  

 

6.6.2 Onderwijspeerproces 

Binnen dit onderwijstype dient aandacht te gaan naar efficiëntie en effectiviteit van het 

onderwijsleerproces in alle leerjaren en schooljaren. Er bestaat een verschil tussen het 
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onderwijsleerproces in de onderbouw en bovenbouw. Dit heeft gevolgen voor de opbrengsten. Er 

wordt geadviseerd onderzoek te doen naar de overgangsnormen in de basisvorming, de kwaliteit 

van het onderwijs in het profielvoorbereidend jaar en de selectie voor en plaatsing in de 

verschillende afdelingen. Uit onderzoek zal moeten blijken welke factoren een rol spelen bij de 

instroom en doorstroom van deze leerlingen. Op basis daarvan kunnen eventueel aanscherpingen 

ter verbetering van de kwaliteit van de opbrengsten plaatsvinden.  

 

6.6.3 Opbrengsten 

Dat leerlingen minder goed zijn gaan presteren blijkt uit het gemiddelde cijfer voor de 

examenvakken en de discrepantie tussen het resultaat van het schoolexamen en centraal 

schriftelijk examen van de afgelopen drie jaren. Er dient urgent aandacht te gaan naar de 

moeilijkheidsgraad, normering en beoordeling van het schoolexamen  op het zowel HAVO  als 

het VWO.  

Het bevoegd gezag wordt samen met de examencommissies van de scholen aanbevolen hun 

toezicht en controle op de kwaliteit van schoolexamens te intensiveren.. Verder dient ook de 

controle op de kwaliteit het onderwijsleerproces op de afdeling HAVO in voornamelijk de vakken 

Biologie, Geschiedenis Scheikunde, Duits, Aardrijkskunde, Natuurkunde en Wiskunde A 

geintensiveerd te worden. Dit gekdt ook voor  de VWO afdeling waar het toezicht en de controle 

van de kwaliteit van het onderwijsleerproces over de gehele linie geïntensiveerd dient te worden.  

Voor het beoordelen van de kwaliteit van de opbrengsten zou er beleid die richtlijnen geeft voor 

het profiel en gewenste prestaties van leerlingen op de verschillende afdelingen van een 

HAVO/VWO school ontwikkeld moeten worden. 

 

6.6.4 Onderwijzend personeel 

Het percentage van bevoegdheden conform wetgeving voor het geven van het vak en het 

percentage van bevoegdheden conform wetgeving voor het geven van onderwijs op een bepaalde 

afdeling binnen HAVO/VWO zijn niet voor alle vakken gelijk. Dit betekent dat een aantal leraren 

niet conform wetgeving het vak en/of het vak op een bepaalde afdeling van HAVO/VWO geeft.  

Door de manier waarop leraren ingezet worden en de verschillen in opleiding (met of zonder 

voorbereiding op het beroep van leraar) en leeftijd ontstaan verschillen in de kwaliteit van het 

aanbod op de verschillende scholen. De factoren die hierbij een rol spelen zijn het kennisniveau 

en het pedagogisch didactisch handelen van de leraar. Deze hebben gevolgen voor de aard van 

het onderwijsleerproces en het niveau van de opbrengsten.  
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7 Slot 
 

Binnen de kwaliteitszorg gaat het om o.a. de vragen “Doen wij wat wij moeten doen? “ en  ”Doen 

wij het goed?”  Deze twee vragen impliceren dat er afspraken zijn gemaakt over wat er gedaan 

moet worden, hoe het gedaan moet worden en welke beoogde resultaten als goed beschouwd kunnen 

worden? Wanneer het gaat om de kwaliteitszorg van het onderwijs op overheidsniveau zijn deze 

afspraken gemaakt en verankerd in onderwijsbeleid en onderwijswetgeving.  

 

Voor het Land Curaçao schrijven het onderwijsbeleid en de onderwijswetgeving niet volledig voor 

aan welke normen moet worden voldaan. Wanneer het onderwijs en/of scholen aan deze norm 

voldoen kan er sprake zijn van goed onderwijs en/of een goede school. Voor een meer objectief, 

betrouwbare en valide oordeel, dienen kwaliteitsnormen vastgesteld te worden.  

 

Het verzamelen van gegevens van de afgelopen drie schooljaren is als voorbereiding op de 

kwaliteitsbeoordeling en ter ondersteuning van het vaststellen van kwaliteitsnormen. Deze 

gegevens zijn indicatief voor de kwaliteit van het onderwijs op Curaçao. Aan de hand van de 

vergelijkingen kan vooralsnog een subjectief concept gecreëerd worden over de kwaliteit van het 

onderwijs. Subjectief omdat niet alle afspraken gemaakt zijn over normen voor de resultaten.  

 

Vanuit beleidsevaluaties dienen deze normen vastgesteld te worden waaraan de toetsing van de 

kwaliteit kan plaatsvinden. De vaststelling van de normen is stimulerend voor de interne 

kwaliteitszorg op de scholen. De scholen kunnen gerichter aan de hand van de algemeen geldende 

normen zelfevaluatie doen en verbeterplannen uitvoeren. Men kan denken aan bijvoorbeeld een 

norm voor de discrepantie tussen het Schoolexamen en Centraal Schriftelijk Examen, een norm 

voor het gemiddelde cijfer van de school voor Centraal Examens, een norm voor de gemiddelde 

score voor Rekenen, Papiamentu en Nederlands van de school voor de EFO.  

 

In de uitvoering van haar taak kan de Inspectie onmogelijk los van de wettelijke kaders en 

beleidskaders handelen. Dit is voorwaardelijk aan een complete uitvoering van deze 

controlerende taak en uiteindelijk formeel kwaliteitsbeoordeling van het onderwijs en van een 

school. De uitvoering van deze controlerende taak vindt momenteel plaats in afwachting op o.a. 

de Landsverordening Onderwijs Toezicht, kwaliteitsnormen, onderwijsbeleidsdoelen en 

uitgangspunten die richtinggevend zijn. Vooralsnog wordt door middel van Ministeriële 

Beschikkingen afspraken gemaakt over criteria waaraan de scholen moeten voldoen. 


