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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. Dit verslag wordt in opdracht van de Minister van 

Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport opgesteld, is bestemd voor de Staten en wordt 

openbaar gesteld aan het brede publiek.  

 

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

onderwijsinstellingen heeft ontvangen en gecontroleerd. Dit document geeft geen informatie 

over de financiën binnen het onderwijs, aangezien het financieel toezicht en de 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 het uitbrengen van adviezen. 

Volledigheidshalve, wordt hierbij vermeld dat de toelevering, beschikbaarheid en 

bruikbaarheid van data van invloed zijn op het geschetste beeld. 

 

In dit document worden data gepresenteerd over de leerlingenpopulatie, doorstroom en 

uitstroom van leerlingen en het ingezette onderwijspersoneel. Bij de leerlingenpopulatie 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 de arbeidsmarkt het 

onderwijs uitstapt. Het gaat hier om resultaten van het funderend onderwijs, het voortgezet 

onderwijs en het secundair beroepsonderwijs. Binnen het voortgezet onderwijs wordt 

stilgestaan bij het verschil tussen de cijfers voor schoolexamens en de centraal schriftelijke 

examens, het gemiddelde behaalde cijfer voor zowel schoolexamens en de centraal schriftelijke 

examens. De informatie over het onderwijspersoneel betreft een verdeling per onderwijstype 

van het aantal leerkrachten naar bevoegd gezag, geslacht en leeftijd. 

 

Het beoordelen van de kwaliteit van het onderwijs gebeurd volgens een gefaseerde 

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

oordeelvorming van de kwaliteit van het onderwijs, worden in het document voor schooljaar 
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2016-2017 data van de afgelopen vier schooljaren met elkaar vergeleken. Ten eerste, worden 

algemene gegevens betreffende het object van toezicht en de nieuwe werkwijze van de Inspectie 

Onderwijs gepresenteerd. In het tweede hoofdstuk worden aandachtspunten gepresenteerd die 

invloed hebben op het toezicht en de kwaliteitsbeoordeling door de Inspectie Onderwijs. 

Hoofdstuk drie gaat over de risicoanalyse die in het schooljaar 2016-2017 is gedaan. In de 

hoofdstukken vier tot en met acht worden gegevens binnen respectievelijk het funderend 

onderwijs (fo), speciaal onderwijs (so), voorbereidend secundair beroepsonderwijs (vsbo), 

secundair beroepsonderwijs (sbo), hoger algemeen vormend onderwijs (havo) en 

voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo) gepresenteerd. Per onderwijstype worden 

conclusies geformuleerd ten aanzien van de kwaliteitsdomeinen binnen het Toezicht- en 

Waarderingskader van de Inspectie Onderwijs.  

 

Volledigheidshalve zij vermeld dat de aangehaalde wetgeving verwijst naar de oorspronkelijke 

publicaties èn de daarop volgende wijzigingen. 
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1 Algemeen 
 

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

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

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

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

overzicht van het aantal leerlingen in de afgelopen vier schooljaren per onderwijstype. De 

daarop volgende hoofdstukken geven informatie over verschillende aspecten van de 

leerlingenpopulatie. Als laatste wordt kort stilgestaan bij de voortgang van de implementatie 

van de nieuwe werkwijze van de Inspectie Onderwijs.  

 

1.1 Scholenbestand  

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

niet opgenomen. Het bestand bestaat uit 113 scholen en/of instituten en vormt het object van 

toezicht van de Inspectie Onderwijs. Dit bestand bestaat uit 54 scholen voor fo, waarvan er 

zeven particulier zijn en geen subsidie van de overheid ontvangen, zoals te zien in tabel 1.1.  

 

Tabel 1.1 Overzicht scholen voor funderend onderwijs 

door de overheid bekostigd particulier 

1. A.E. Goiloschool 

2. Adventschool Bonam/Mahuma 

3. Adventschool Koraal Specht 

4. Berg Carmel College 

5. C.J. Krijtschool 

6. C.M.L. Maduroschool 

7. Coromoto College 

8. Dr. Albert Schweitzerschool 

9. Emmy Bertholdschool 

10. Fatima College 

11. Glorieux College 

12. J.W. Th. Schotborghschool 

13. Joan Mauritsschool 

14. Johan van Walbeeckschool 

15. Kolegio Annie Koenraad 

16. Kolegio Bellefaas Martis 

17. Kolegio Chaya Willems 

18. Kolegio Dodo Palm 

19. Kolegio Don Sarto 

20. Kolegio Erasmo 

1. Curaçao American Preparatory school 

2. De Meander 

3. De Rakker 

4. International School of Curaçao 

5. Schroederschool 

6. Klein College 

7. Muchanan Balente College 
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21. Kolegio Iris Bruyning 

22. Kolegio Maria Auxiliadora 

23. Kolegio Mgr. Willem Ellis 

24. Kolegio Nechi Pieters 

25. Kolegio San Dominico 

26. Kolegio San Hose 

27. Kolegio San Martin de Porres 

28. Kolegio Santa Clara 

29. Kolegio Santa Famia 

30. M.M. Römerschool 

31. Marnixschool 

32. Mgr. Niewindt College 

33. Oranjeschool 

34. P.L. Brionschool 

35. Prins Bernhardschool 

36. Prinses Margrietschool 

37. Santa Rosa de Lima College 

38. Skol Básiko Cola Debrot 

39. Skol Básiko Elis Juliana 

40. Skol Básiko Immanuel 

41. Skol Chema Maduro/Angela Jessurun 

42. St. Albertus College 

43. St. Antoniuscollege 

44. St. Franciscus College 

45. St. Joris College 

46. St. Margaretha College 

47. St. Paulus College 

48. Vigdis Jonkheer-Mensing College 

 

Tabel 1.2 Overzicht scholen voor speciaal onderwijs 

door de overheid bekostigd afdeling 

1. Alablankaschool 

2. Blenchischool 

3. Br. Rigobertusschool 

4. Dividivi LOMschool 

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

6. Frater Evoniusschool 

7. J.F. Kennedyschool 

8. Kolegio Sùr Herman Joseph 

9. M.C. Piarschool 

10. Skol Marieta Alberto (Koraal Specht) 

11. Skol Myrna Dovale 

12. Skol Dr. Nelly Winkel 

13. Soeur Hedwigschool 

14. Vso Marieta Alberto 

1. lom, mlk, zmlk 

2. mlk 

3. lom, mlk 

4. lom 

5. mlk 

6. mlk 

7. lom 

8. zmlk 

9. mlk 

10. mlk, zmlk 

11. esm/doven/slh 

12. lom 

13. mytyl-tyltyl 

14. zmlk 
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Van 14 scholen voor so zijn er drie scholen voor leer- en opvoedingsmoeilijkheden(lom), vier 

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

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

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

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

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

 

Tabel 1.3 is een overzicht van de 20 scholen voor vsbo met hun bijhorende afdelingen. De 

locaties voor ago zijn verbonden aan een school voor vsbo behalve de ago-locaties in Montaña 

en Commanchestraat. In totaal zijn er zes locaties voor ago. Er zijn 5 scholen die zowel de 

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

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

vsbo wordt aangeboden. 

 

Tabel 1.3 Overzicht scholen voor vsbo 

door de overheid bekostigd afdeling 

1. Dr. Albert Schweitzer College  

2. Ancilla Domini Vsbo 

3. Gouverneur Lauffer Vsbo 

4. Joseph Civilis Vsbo 

5. Juan Pablo Duarte Vsbo 

6. Maria College 

7. Maris Stella Vsbo 

8. Marnix College Cas Corá 

9. Marnix College Rio Canario 

10. New Song College 

11. Pierre Lauffer Vsbo 

12. Regina Pacis Vsbo 

13. Scholengemeenschap Otrobanda/ Goslinga en Jacques Ferrandi 

14. Skol Avansá Amador Nita 

15. Skol Avansá Integrá Humanista 

16. St. Ignatius College 

17. Vsbo St. Jozef  

18. Vsbo St. Paulus 

19. Stella Maris College 

20. Triniteit College 

1. basisvorming en bovenbouw 

2. bovenbouw 

3. basisvorming 

4. basisvorming en ago 

5. bovenbouw en ago 

6. basisvorming 

7. basisvorming en bovenbouw 

8. bovenbouw 

9. basisvorming 

10. basisvorming en bovenbouw 

11. basisvorming 

12. bovenbouw 

13. basisvorming en bovenbouw 

14. basisvorming en bovenbouw 

15. basisvorming, bovenbouw en ago 

16. basisvorming 

17. bovenbouw 

18. bovenbouw en ago 

19. basisvorming 

20. basisvorming 

 

Verder komen er in het scholenbestand 12 sbo-instellingen voor. Drie van deze instellingen zijn 

particulier. Deze drie instellingen mogen door de Minister erkende diploma’s uitreiken. Tabel 

1.4 is een overzicht van deze instellingen.  
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Tabel 1.4 Overzicht instellingen voor sbo 

door de overheid bekostigd particulier 

1. Fundashon pa Edukashon i Formashon di Fishi i 

Kapasitashon (FEFFIK) 

2. Frater Aurelio SBO 

3. Instituto pa Formashon den Enfermeria (IFE) 

4. Maris Stella SBO 

5. Nilda Pinto SBO 

6. Openbaar Secundair Beroepsonderwijs (OSBOD) 

7. Rooms-Katholiek Middelbare Technische School (RK 

MTS) 

8. SBO Eligia Martier 

9. Sentro di informashon i formashon na bienestar di 

mucha (SIFMA) 

1. Alliance Center for Education (ACE) 

2. College of the Dutch Caribbean (CDC),  

3. Opleidingen en Trainingen Curaçao (OTC)  

 

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

voor, zie tabel 1.5. Vier van deze scholen zijn particulier, waarvan twee Engels als instructietaal 

hebben. Twee van de particuliere scholen werken volgens het Nederlands onderwijssysteem; 

één van deze twee particuliere scholen geeft tweetalig onderwijs in het Nederlands en Engels. 

 

Tabel 1.5 Overzicht scholen voor onderwijs op havo/vwo-niveau of vergelijkbaar 

door de overheid bekostigd particulier 

1. Dr. Albert Schweitzer College 

2. Kolegio Alejandro Paula 

3. Maria Immaculata Lyceum 

4. Radulphus College 

1. Curaçao American Preparatory school 

2. International School of Curaçao 

3. Miguel Pourier Academy 

4. Vespucci College 

 

Er zijn op Curaçao 3 scholen met de combinatie vsbo/havo/vwo, zoals te zien in tabel 1.6. Twee 

hiervan zijn particulier. Deze scholen bieden tweedekansonderwijs aan. Het 

Curaçaos Avondlyceum (CAL) is op dezelfde locatie als het Kolegio Alejandro Paula. 

 

Tabel 1.6 Overzicht scholengemeenschap (vsbo/havo/ vwo) 

door de overheid bekostigd particulier 

1. Curaçaos Avondlyceum (CAL) 1. Abel Tasman College 

2. Omega College 

 

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 via het V&V-stelsel bekostigd 

worden: Dienst Openbare Scholen (DOS), Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs 

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

Dags Adventisten (SOZDA), Stichting Christelijk Onderwijs der Evangelische Broedergemeente 
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(SCOEBG), Fundashon Skol Humanista na Papiamentu (FSHP) en Stichting Rooms-Katholiek 

Centraal Schoolbestuur (RKCS). In tabel 1.7 wordt een overzicht gegeven van het aantal locaties 

voor de verschillende onderwijstypes per schoolbestuur.  

 

Tabel 1.7 Aantal locaties voor de verschillende onderwijsniveaus per schoolbestuur 

onderwijsniveau DOS VPCO SCONS SOZDA SCOEBG FSHP RKCS Totaal 

fo 13 2 1 2 1 1 28 48 

so 5 1 0 0 0 0 8 14 

vso 1 0 0 0 0 0 0 1 

ago 3 0 0 0 0 1 2 6 

vsbo bavo 1 1 0 0 0 0 6 8 

vsbo bovenbouw 1 1 0 0 0 0 4 6 

vsbo 2 1 1 0 0 1 1 6 

sbo 2 0 0 0 0 0 4 6 

havo/vwo 1 1 0 0 0 0 2 4 

vsbo/havo/vwo 1 0 0 0 0 0 0 1 

totaal 30 7 2 2 1 3 55 100 

 

In totaal werd aan 31149 leerlingen onderwijs geboden op de scholen die via het V&V-stelsel 

gesubsidieerd werden. Dit is 664 leerlingen minder dan het schooljaar 2015-2016. De 

leerlingenpopulatie van de particuliere instellingen is de afgelopen schooljaren door de 

gebrekkige toelevering en beschikbaarheid buiten beschouwing gelaten. Tabel 1.8 geeft een 

overzicht van het aantal leerlingen per onderwijstype voor de afgelopen vier schooljaren. 

 

Tabel 1.8 Aantal leerlingen per onderwijstype 

schooljaar fo so vsbo sbo havo/vwo totaal 

2013-2014 16911 1218 7431 3429 3086 32075 

2014-2015 16914 1280 7678 3352 3008 32336 

2015-2016 16734 1257 7483 3354 2985 31813 

2016-2017 16347 1249 7128 3498 2927 31149 

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

 

1.2 Nieuwe Toezicht op het Onderwijs 

Het nieuwe stimuleringstoezicht wordt door de Inspectie gefaseerd geïmplementeerd. Hiervoor 

is een implementatieplan gehanteerd en zijn alle hieraan gerelateerde processen beschreven. 

Het gaat om de risicoanalyse, het kwaliteitsonderzoek, het themaonderzoek en het onderzoek 

t.b.v. van het Onderwijsverslag en Opbrengstenkaart. Het uitgangspunt in het 
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stimuleringstoezicht is dat alle scholen aan een minimum van kwaliteitseisen voldoen. Om dit 

te stimuleren wordt gewerkt met groei-indicatoren. Er zijn groei-indicatoren geformuleerd voor 

de leerlingzorg, het kwaliteitsbewust handelen en de sociale veiligheid op school. Hiermee 

wordt op specifieke momenten het proces voor het behalen van de kwaliteitsnormen bewaakt.  

De afgelopen vier schooljaren heeft de Inspectie Onderwijs zich vooral bezig gehouden met de 

controle op de naleving van de onderwijswetgeving door gesubsidieerde scholen voor 

funderend onderwijs, speciaal en voortgezet onderwijs. Het toezicht op de particuliere 

instellingen voor funderend onderwijs en instellingen voor het secundair beroepsonderwijs was 

minder intensief. De Inspectie Onderwijs is vooralsnog niet betrokken bij het toezicht op het 

hoger onderwijs. De intensiteit van het toezicht en de betrokkenheid bij het toezicht zijn 

gerelateerd aan de gefaseerde implementatie van de nieuwe werkwijze van de Inspectie 

Onderwijs. Het feit dat in de praktijk een aantal zaken nog niet of niet volledig geregeld is in de 

wetten en/of nog beleidsmatig aangepakt moet worden, staat het toezicht in de weg. Het gevolg 

hiervan is dat in niet alle onderwijsinstellingen op Curaçao vooralsnog aan toezicht door de 

Inspectie Onderwijs zijn onderworpen.  

In het schooljaar 2016-2017 is toezicht uitgeoefend op in totaal 103 scholen, waarvan zes 

particuliere scholen. Twee particuliere scholen voor fo hebben op eigen initiatief de 

Inspectie Onderwijs benaderd voor informatie en toezicht.  

Het toezicht bestond vooral uit bureauonderzoek en schoolbezoek. Naar aanleiding van de 

resultaten van het bureauonderzoek zijn er aangescherpte richtlijnen waar documenten aan 

moeten voldoen ontwikkeld. Een ander resultaat was het besluit over te gaan tot het digitaal 

laten aanleveren van alle documenten met ingang van het schooljaar 2017-2018. Als laatste zijn 

werkvoorschriften voor controle van documenten en bescheiden geformuleerd.  

Voor schoolbezoeken zijn werkvoorschriften gehanteerd ten behoeve van het oriëntatiebezoek 

en het verdiepingsbezoek, opdat de controle vóór en tijdens het schoolbezoek door alle 

inspecteurs uniform wordt uitgeoefend. 

Er is een checklist voor examentoezicht voor leerlingen met visuele beperking ontwikkeld na 

evaluatie van het verloop van examens in het schooljaar 2016-2017. De evaluatie heeft ook 

geleid tot de aanvulling van het ‘Handboek Examinering’. De aanvullingen betreffen het 

ongeldig verklaren van examens, voorschriften voor aangepaste wijze van examinering en een 

trajectverklaring vanaf het moment dat de school een deskundigenverklaring ontvangt. 

Hiernaast zijn voorschriften voor inname, inzage en het bewaren van examenwerk en het 

voorschrift eerste en tweede correctie centraal examens geïntroduceerd. Ook zijn er nieuwe 
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richtlijnen voor het examenverslag dat door iedere voorzitter van de examencommissie 

ingediend moet worden geformuleerd.  

Het toezicht is uitgeoefend door zeven inspecteurs en de Inspecteur-Generaal met 

ondersteuning van twee medewerkers van het secretariaat. Behalve toezichtwerkzaamheden 

heeft de Inspectie Onderwijs zich ook toegelegd op het ontwikkelwerk en het onderzoek ten 

behoeve van verslaglegging. In het schooljaar 2016-2017 zijn er twee vacatures ontstaan, 

waardoor de capaciteit van het team is veranderd. Met de beperkte capaciteit is het gelukt met 

de nodige vertraging de Staat van het Onderwijs 2015-2016 en de Opbrengstenkaart 2015-2016 

uit te brengen en de geplande risicoanalyse af te ronden.  
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2 Toezicht en kwaliteitsbeoordeling 
 

In de praktijk komt de Inspectie een aantal zaken tegen die van invloed zijn op de 

uitvoerbaarheid en effectiviteit van het toezicht. Het gaat voornamelijk om zaken die nog niet of 

niet volledig geregeld zijn in de wetten en/of nog beleidsmatig aangepakt moeten worden. 

Hierdoor kan een uitspraak over de kwaliteit van het onderwijsleerproces en de opbrengsten 

niet volledig door wetgeving en beleid onderbouwd worden. Vooralsnog hanteert de Inspectie 

Onderwijs in de huidige situatie het toezicht- en waarderingskader (T&W) en waar mogelijk 

eigen geformuleerde eisen, normen en werkvoorschriften in haar controlewerkzaamheden. Op 

basis hiervan zal op den duur een oordeel gevormd worden over de kwaliteit binnen het 

onderwijs.  

In het vervolg zal voor respectievelijk het funderend onderwijs, het speciaal onderwijs, het 

voortgezet onderwijs en secundair beroepsonderwijs en educatie op deze zaken worden 

ingegaan.  

 

2.1 Aandachtspunten Funderend Onderwijs 

Het toezicht op het funderend onderwijs bestond uit bureauonderzoek, schoolbezoek en 

risicoanalyse. In de uitvoering hebben wetgeving en beleid invloed op de effectiviteit van het 

toezicht. Er zijn verschillende hiaten in de wet en het is daarom van groot belang dat de huidige 

wetgeving wordt aangepast. 

Ten eerste is het noodzakelijk dat via een ministeriële beschikking wordt vastgesteld welke 

buitenlandse diploma’s gelijkgesteld worden met een bewijs van bekwaamheid en bevoegdheid 

tot leraar binnen het funderend onderwijs, zie artikel 3, lid 3 van de Landsverordening 

funderend onderwijs (P.B. 2008, no. 84). Bevoegdheden van leerkrachten zijn, immers, van 

bepalende invloed op de kwaliteit van het onderwijs. Leerkrachten zouden naast voldoende 

pedagogisch-didactische voorbereiding minimaal over een hbo-diploma moeten beschikken.  

Behalve dat zou de inhoud van verplichte nascholing geregeld dienen te worden bij ministeriële 

beschikking zoals voorgeschreven in artikel 3, lid 6 van de Landsverordening funderend 

onderwijs (P.B. 2008, no. 84). 

Bovendien dienen bij landsbesluit bewijzen van bekwaamheid aangewezen te worden die 

bevoegdheid verlenen tot het geven van onderwijs in één of meer educatiegebieden. Dit betreft 

het regelen van bevoegdheden van vakleerkrachten binnen het funderend onderwijs, met name 

voor bewegingsonderwijs, muziek, handvaardigheid, Engels, Spaans, Nederlands en 

Papiamentu. Ook deze vakleerkrachten zouden minimaal een hbo-diploma moeten hebben. 
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Wanneer aan bovenstaande voorwaarden voldaan is kan de controle op bevoegdheden 

aangescherpt worden.  

Een andere factor is het ontbreken van een door de Minister aangewezen instituut dat de 

opleiding voor school- en onderwijsmanagement verzorgd. Het is noodzakelijk dat dat instituut 

erkend wordt via de gangbare erkenningsprocedure en dat er aanvullende kwaliteitsborging 

plaatsvindt.  

 

Per ministeriële beschikking dient vastgesteld te worden welke toezichtstaken opgedragen 

worden aan andere diensten of ministeries. Het gaat hier om o.a. de controle van veiligheid en 

gezondheid op scholen en rechtmatigheid en doelmatigheid van de vergoedingen volgens 

artikel 33 en artikel 46 van de Landsverordening funderend onderwijs (P.B. 2008, no. 84). 

Zonder dat dit geregeld is kan de Inspectie de kwaliteit van de scholen voor funderend 

onderwijs niet volledig beoordelen.  

  

De wetgeving schrijft voor dat de onderwijsraad een adviserende rol heeft bij o.a. voorgenomen 

wijzigingen van de wetgeving, aanwijzing en erkenning van instituten, het programma van 

lerarenopleidingen en school- en onderwijsmanagement, wijziging van kerndoelen en 

vormgeving van het onderwijsleerproces. De onderwijsraad geeft ook advies betreffende 

ouderparticipatie en bekostiging van het onderwijs en de leerlingzorg. In de praktijk is de 

onderwijsraad niet operationeel. De werkwijze van de onderwijsraad dient per ministeriële 

beschikking zoals voorgeschreven in artikel 7 lid 2 van de Landsverordening funderend 

onderwijs (P.B. 2008, no. 84) te worden vastgesteld. 

 

Volgens artikel 9 lid 4 de Landsverordening funderend onderwijs (P.B. 2008, no. 84) dienen 

leerlingen in de eerste cyclus ten minste 4000 uren onderwijs en in de tweede cyclus ten minste 

4400 uren onderwijs te krijgen. Verder schrijft de wet voor dat er bij een schooltijd van meer dan 

2 klokuren een pauze van ten minste 15 minuten én een pauze van ten minste 1 uur gehouden 

moeten worden. Leerlingen dienen in totaal 5 klokuren per dag in de eerste cyclus en 5,5 

klokuren per dag in de tweede cyclus bezig te zijn met het onderwijs. In de praktijk is door de 

gebruikelijke schooltijden en duur van de pauze de benutte onderwijstijd structureel niet 

volgens de wetgeving. Dit komt omdat er geen verandering is gekomen in de aanvangstijd en 

eindtijd van de school. Hierdoor krijgen leerlingen structureel minder onderwijstijd en 

onvoldoende pauze. Indien er geen verandering in het beleid hierop komt, zijn toezicht en 

controle van roosters en onderwijstijd betekenisloos. 
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2.2 Aandachtspunten Speciaal Onderwijs 

Het toezicht op het speciaal onderwijs verloopt voor zover het mogelijk is gelijk aan het 

funderend onderwijs. Als extra toezicht is controle gedaan van alle dossiers van de leerlingen 

op scholen voor speciaal onderwijs. Deze was gericht op de aanwezigheid van psychologische 

rapporten en op de vraag of leerlingen conform indicatie geplaatst zijn. De 

onderzoekspopulatie  op deze scholen ten tijde van de controle (februari-maart 2017) was  1253, 

van wie 830 jongens en 423 meisjes. Geconcludeerd kan worden dat artikel 20, lid 3 van de 

Landsverordening funderend onderwijs (P.B. 2008, no. 84), in de praktijk door de scholen voor 

speciaal onderwijs wordt nageleefd. Het artikel stelt dat een leerling slechts op grond van een 

onderzoek naar een school voor speciaal funderend onderwijs wordt verwezen. Voor meer 

informatie wordt doorverwezen naar het Rapport Controle Leerlingdossier in het speciaal 

onderwijs, mei 2017. 

 

Het ontbreken van wetgeving en beleid gericht op speciaal onderwijs beïnvloedt de effectiviteit 

van het toezicht. Het toezicht op lom-scholen kan gezien de inhoud en vormgeving van het 

onderwijs het meest aansluiten op het toezicht op fo scholen. Voor wat betreft de andere 

schooltypen voor speciaal onderwijs is het uitblijven van beleid en wetgeving een 

belemmerende factor.  

Zo ontbreken er duidelijke richtlijnen voor bevoegdheden binnen het speciaal onderwijs. 

Onderwijs aan bijvoorbeeld mlk- en zmlk-leerlingen vraagt om andere bekwaamheden van  

leerkrachten. De deskundigheid van het schoolpersoneel is bepalend voor de kwaliteit van het 

onderwijs in het algemeen en het speciaal onderwijs in het bijzonder. De opbrengsten worden 

mede beïnvloed door de inzet van gekwalificeerd personeel. De verscheidenheid aan 

kwalificaties op de scholen zal het onderwijsproces blijven beïnvloeden. Er zijn steeds minder 

leerkrachten 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, met name de organisatie, voorzieningen, activiteiten en inzet van deskundigen 

zoals interne begeleiders, onderwijsassistenten, klassenassistenten, remedial teachers, 

schoolmaatschappelijk werkers, orthopedagogen en logopedisten. Er is specifiek beleid gericht 

op zorg binnen het speciaal onderwijs dat meer aansluit op de situatie, de kenmerken en de 

behoeften van de leerlingenpopulatie. Deze richtlijnen faciliteren het toezicht en de controle op 

effectiviteit en efficiëntie van speciale voorzieningen. Bovendien zijn opbrengsten binnen het 

speciaal onderwijs van een andere aard vergeleken met die van het funderend onderwijs.  
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Verder zijn er noch richtlijnen voor instructietaal noch onderwijsprogramma’s voor het speciaal 

onderwijs. Hierdoor kan geen controle plaatsvinden van het curriculum en de benutting van 

onderwijstijd. De kerndoelen voor het speciaal onderwijs zijn immers nog niet vastgesteld.  

Ten derde is een officiële doorverwijzingscommissie en aanverwante procedures niet helder. 

Toezicht op de doorverwijzingscommissie vindt indirect plaats door controle van de 

leerlingdossiers op de scholen.  

In deze situatie is het aanbevolen beleid en wetgeving verder te ontwikkelen voor het speciaal 

onderwijs voor wat betreft: 

a. personeelsbeleid, bevoegdheden van de leerkrachten 

b. doorwijzing en plaatsing  

c. zorg 

d. instructietaal  

e. kerndoelen/leerlijnen 

f. leermiddelen 

 

Hieruit moet blijken welke normen specifiek voor de verschillende scholen voor speciaal 

onderwijs gelden. Hierdoor wordt het object van toezicht helder en kan het toezicht hierop  

aansluiten.  

 

2.3 Aandachtspunten Voortgezet Onderwijs 

Voor wat betreft het voortgezet onderwijs dient ten eerste actie te worden ondernomen op het 

gebied van aanwijzing van type scholen. Het is duidelijk dat het Curaçaos Avondlyceum (CAL) 

een avondschool is. Echter, is er geen duidelijkheid bij de particuliere scholen die een erkend 

diploma mogen geven, over het type school dat zij zijn. De vraag is of zij beschouwd dienen te 

worden als dagschool, dag-avondschool of avondschool. Per type school gelden volgens de 

geldende onderwijswetgeving andere regels voor o.a. de inrichting van het onderwijs, het 

onderwijsaanbod en vrijstellingen. Het gaat hier om o.a. artikel 4, 5, 6, 38, 43, 4, 47 en 48 van het 

Landsbesluit eindexamens v.w.o., h.a.v.o. en v.s.b.o. (P.B. 2008, no. 54.). Deze scholen bepalen 

nu zelf in welke situatie en op welk moment zij een bepaald type school zijn. Om deze reden 

kan de controle van deze scholen niet optimaal uitgevoerd worden..  

Als gevolg hiervan is vooralsnog besloten de dag-avondscholen en avondscholen niet mee te 

nemen bij de risicoanalyse in het schooljaar 2016-2017. Een ander gevolg hiervan is dat 

bijvoorbeeld de opbrengsten van deze scholen niet vergeleken kunnen worden met die van 
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dagscholen. Derhalve dient de kwaliteitsbeoordeling van deze scholen  op een andere manier 

plaats te vinden.  

 

Een tweede actiepunt is de vaststelling van nodige richtlijnen of voorschriften die per 

Landsbesluit of ministeriële beschikking zoals voorgeschreven in artikel 23, 27, 29, 30 en 44 van 

de Landsverordening voortgezet onderwijs (P.B. 1979, no. 29). Het gaat hier om een 

schoolwerkplan, een schoolreglement, veiligheid en gezondheid en oudercommissie op school. 

Ook zijn de voorwaarden voor toelating van een leerling met een diploma tot een andere 

afdeling (havo/vwo) of leerweg (pbl/pkl/tkl) niet wettelijk vastgesteld.  

 

Een derde actiepunt is de formulering van gehanteerde voorwaarden voor het doubleren en 

doorverwijzingscriteria in de basisvorming.  

 

Voorts dient het ontbrekende Landsbesluit over een landelijke toets aan het eind van de 

basisvorming voorbereid te worden. Effectief toezicht op de opbrengsten van de basisvorming 

is hierdoor niet mogelijk. Het gaat hier om artikel 13 van de Landsverordening voortgezet 

onderwijs (P.B. 1979, no. 29) en artikel 14 en 15 van het Landsbesluit scholen v.w.o., h.a.v.o. en 

v.s.b.o. (P.B. 1985, no. 155).  

 

Voor wat betreft de controle van bevoegdheden bieden de huidige voorschriften geen richting 

over hoe om te gaan met de nieuwe lerarenopleidingen, bepaalde diploma’s en het aanbod van 

de cursus Pedagogisch Getuigschrift.  

Met de nieuwe ontwikkelingen binnen het onderwijs zijn er leerkrachten met een master- en/of 

bachelordiploma op zowel hbo- als academisch niveau. Op een aantal buitenlandse diploma’s 

op hbo-niveau staat dat de houder ervan een eerstegraadsdocent is. Verder bestaat een 

Minor in Education dat in de praktijk wordt vergeleken met een cursus Pedagogisch 

Getuigschrift.  

De huidige voorschriften zijn niet aangepast aan de nieuwe ontwikkelingen. Het gaat hier om 

artikel 35 en 36 van de Landsverordening voortgezet onderwijs (P.B. 1979, no. 29) en het 

Landsbesluit voortgezet onderwijs (P.B. 2008, no. 56). Het is noodzakelijk dat de bedoelde 

bijlage gewijzigd of aangevuld wordt. 

 

Voor de beoordeling van de kwaliteit van opbrengsten is beleid nodig die richtlijnen geeft voor 

de verschillende profielen en gewenste prestaties van leerlingen op de verschillende afdelingen 

van havo-vwo-scholen en binnen de verschillende leerwegen binnen het vsbo. Er zouden 

normen vastgesteld moeten worden voor o.a. het gemiddeld cijfer voor het centraal schriftelijk 
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examen en de gemiddelde discrepantie tussen het cijfer voor het centraal schriftelijk examen en 

het cijfer voor de schoolexamens van een school. 

 

2.4 Aandachtspunten Secundair Beroepsonderwijs en Educatie 

Het toezicht van de Inspectie op het secundair beroepsonderwijs en educatie wordt gefaseerd 

verder ontwikkeld. In het schooljaar 2016-2017 bestond het toezicht voornamelijk uit 

bureauonderzoek. In de uitvoering van het toezicht spelen een aantal factoren die invloed 

hebben op de uitvoerbaarheid en de effectiviteit een rol. Het gaat voornamelijk om zaken die 

nog niet of niet volledig geregeld zijn in de wetten en/of beleidsmatig aangepakt moeten 

worden. Hierdoor kan een uitspraak over de kwaliteit van het onderwijsleerproces en de 

opbrengsten niet volledig middels wetgeving en beleid onderbouwd worden. 

 

De wetgeving schrijft voor dat de Raad van Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) o.a. een 

adviserende rol heeft bij de aanvraag en intrekking van de erkenning van opleidingen en 

licenties voor cursussen educatie. In de praktijk is de ROA niet operationeel. Het Centraal 

Register Secundair Beroepsonderwijs is niet operationeel en de regels tot het verstrekken van 

informatie zoals voorgeschreven in het Landsbesluit in artikel 10 lid 4 van de Landsverordening 

secundair beroepsonderwijs en educatie (P.B. 2008, no. 84) zijn niet vastgesteld. Een 

totaaloverzicht van erkende en geregistreerde opleidingen is er niet. Dit geldt ook voor licenties 

voor cursussen educatie. De informatie over de opleidingen en cursussen is verspreid en niet 

centraal geregeld. De beleidsmatige aansturing hiervan zou aangescherpt moeten worden zodat 

het object van toezicht duidelijker wordt. 

 

Het verschil tussen secundair beroepsonderwijs (opleiding) en educatie (cursus) dient voor het 

publiek duidelijk gemaakt te worden. Bij het geven van erkenning dient duidelijk te worden 

gemaakt dat het om een sbo-opleiding gaat. Bij het geven van licenties dient helder te zijn dat 

het om een cursus educatie gaat. Instellingen dienen duidelijk aan te geven of zij cursussen 

en/of opleidingen willen aanbieden. Immers, de eindtermen en het programma binnen een 

opleiding zijn anders dan bij een cursus. De vereiste opleiding van leerkrachten binnen een sbo-

opleiding en bevoegdheden zijn anders dan binnen cursussen educatie. Bij aanvraag voor 

erkenning en/of een licentie dient ten minste gecontroleerd te worden op de inhoud van het 

programma, de afstemming van de inhoud en het niveau van examens op de eindtermen, 

onderwijs- en examenregeling (OER), de bevoegdheden van de leerkrachten, de inrichting van 

het kwaliteitszorgstelsel binnen de instelling en de studiegids. 
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Voorts dienen per ministeriële beschikking zoals voorgeschreven in artikel 42 lid 1c van de 

Landsverordening secundair beroepsonderwijs en educatie (P.B. 2008, no. 84), de diploma’s of 

bewijsstukken aangewezen te worden die als vooropleidingseis gelden voor een vakopleiding 

(niveau 3) en een middenkaderopleiding (niveau 4). Wanneer dit in orde gemaakt is, kan de 

inspectie toezicht houden op de inschrijving, toelating en plaatsing van studenten op 

vakopleidingen (niveau 3) en middenkaderopleidingen (niveau 4). Bovendien kan de 

toelatingscommissie dan volgens duidelijke algemeen geldende richtlijnen haar taak uitvoeren 

waardoor willekeur in de toelating wordt afgeremd en studieloopbaanbegeleiding aan 

leerlingen in het vsbo en studenten op sbo-niveau 1 en 2 aangescherpt wordt. 

 

Vervolgens dienen per ministeriële beschikking zoals voorgeschreven in artikel 18 lid 2 van de 

Landsverordening secundair beroepsonderwijs en educatie (P.B. 2008, no. 84) eindtermen, 

onderverdeeld in deelkwalificaties herzien en vastgesteld te worden. De huidige eindtermen 

dateren uit het jaar 2003. De eindtermen dienen aan te sluiten op de arbeidsmarkt en actueel te 

zijn. Kwaliteitsborging van vastgestelde of gehanteerde eindtermen en deelkwalificaties is 

afhankelijk van de ROA.  

Een volgend actiepunt is het vaststellen van voorschriften met betrekking tot de Aanvullende 

Kwaliteitsborging (AKB) en procedures voor de uitvoering hiervan. Dit dient per ministeriële 

beschikking zoals voorgeschreven in artikel 28 lid 2 van de Landsverordening secundair 

beroepsonderwijs en educatie (P.B. 2008, no. 84) gedaan te worden.  

 

Een volgend actiepunt is de vaststelling in een Landsbesluit van richtlijnen of voorschriften 

voor het verslag betreffende de kwaliteitszorg zoals voorgeschreven in artikel 6 lid 2 van de 

Landsverordening secundair beroepsonderwijs en educatie (P.B. 2008, no. 84). Vooralsnog 

hanteert de Inspectie eigen richtlijnen voor het kwaliteitsverslag.  

 

Hiernaast dienen er voorschriften voor de kwaliteit van stageplaatsen in een Landsbesluit 

vastgesteld te worden zoals voorgeschreven in artikel 22 lid 4 van de Landsverordening 

secundair beroepsonderwijs en educatie (P.B. 2008, no. 84). Zonder deze voorschriften is 

toezicht op de beroepspraktijkvorming niet uitvoerbaar en/of effectief.  

 

Voor beter toezicht op de kwaliteit van de onderwijsgevenden dient per ministeriële 

beschikking zoals voorgeschreven in artikel 34 lid 1d van de Landsverordening secundair 

beroepsonderwijs en educatie (P.B. 2008, no. 84) aangewezen te worden wat het bewijs is van 

voldoende didactische bekwaamheid tot het geven van secundair beroepsonderwijs. Het gaat 

hier om de licentie van de cursus die leidt tot het Pedagogisch Getuigschrift. Beleidsmatig 
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dienen de procedures voor de erkenning van programma’s voor de cursus vastgelegd te 

worden ter bescherming van het beroep van leraar. 

 In de praktijk zijn in het beroepsonderwijs verschillende talenten en capaciteiten die benut 

kunnen worden. Dit betekent dat voor bepaalde onderdelen van het programma ook iemand 

met een mbo-diploma als assistent ingezet kan worden. Bovendien zijn er geen 

lerarenopleidingen op hbo-niveau voor bepaalde vakken zoals haarverzorging.  

Er is weinig flexibiliteit in de huidige bevoegdhedenregeling. Er is geen voorziening voor zij-

instromers die voor uitsluitend praktijkvakken kunnen worden ingezet. Hierdoor worden bij 

controle alle leerkrachten die niet voldoen aan de huidige bevoegdhedenregeling onbevoegd 

verklaard. Bovendien belemmert de bekostiging van sbo-onderwijs via het V&V-stelsel als ware 

het reguliere scholen en geen opleidingen, de sbo-instellingen in hun flexibiliteit om 

leerkrachten modulair in te zetten bij met name de praktijkvakken. 

 

Gezien de huidige wettelijke kaders en de specifieke inhoud en vormgeving kan het toezicht op 

het secundair beroepsonderwijs niet volledig door de Inspectie Onderwijs uitgeoefend worden. 

Het beroepenveld (beroepsbeoefenaars) is medeverantwoordelijk voor het toezicht op de 

kwaliteit van de voorbereiding van de nieuwe beroepsbeoefenaars. Per ministeriële beschikking 

zoals voorgeschreven in artikel 65 lid 1 van de Landsverordening secundair beroepsonderwijs 

en educatie (P.B. 2008, no. 84) dient vastgesteld te worden welke toezichtstaken in 

samenwerking met anderen uitgevoerd worden of opgedragen worden aan anderen dan de 

Inspectie Onderwijs.  

 

De Inspectie Onderwijs bevindt zich momenteel in een oriënterende fase voor wat betreft het 

nieuwe toezicht op het secundair beroepsonderwijs en educatie. Er wordt een poging gedaan 

om binnen de huidige wettelijke kaders en beleid het minimum aan toezicht uit te oefenen. Er 

zijn aangescherpte richtlijnen ontwikkeld voor de studiegids, het kwaliteitsverslag, het 

kwaliteitszorgplan, de stagegids en het zorgplan. Hierop zal eerst worden gecontroleerd 

alvorens over te gaan tot een risicoanalyse binnen het sbo. Hiernaast is de informatie-

uitwisseling met het ETE, de uitvoerder van de AKB-traject en de beleidsafdeling 

geïntensiveerd.  
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3 Risicoanalyse 2016-2017 
 

In het kader van een gefaseerde implementatie van het toezicht- en waarderingskader in het 

schooljaar 2016-2017, heeft de Inspectie Onderwijs ervoor gekozen om de risico’s op scholen 

voor fo, so, vsbo, vso, ago en havo/vwo te analyseren. De bedoeling van deze eerste 

risicoanalyse was om het soort toezicht vast te stellen dat de scholen voor de komende twee 

schooljaren zullen krijgen. De risicoanalyse kon leiden tot een basisarrangement met specifieke 

afspraken of een toezichtarrangement.  

De Inspectie Onderwijs heeft met de risicoanalyse getoetst of de scholen voldoen aan de 

gestelde criteria. Hiervoor is een instrument ontwikkeld dat voor elke school is ingevuld. Het 

instrument bestond uit stellingen die bevestigd of ontkend moesten worden. Deze stellingen 

betroffen de naleving van de wetgeving, het inleveren van bescheiden, de inhoud van 

documenten, groei-indicatoren voor leerlingzorg en, voor het vo (uitgezonderd het ago en vso), 

de opbrengsten. De mogelijke scores waren 0 voor ontkennende antwoorden en 1 voor 

bevestigende antwoorden.  

Als norm voor de opbrengsten in het voortgezet onderwijs is voor de doorstroom het 

gemiddelde landelijk percentage van het schooljaar 2014-2015 en het gemiddelde landelijk 

percentage schooljaar 2015-2016 per leerjaar gehanteerd. Voor de uitstroom is het gemiddelde 

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

als norm voor de discrepantie het gemiddelde van de gemiddelde discrepantie tussen het CSE 

cijfer en het SE cijfer van de school voor de schooljaren 2013-2014, 2014-2015 en 2015-2016 

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

 

Als norm bij de analyse van de gegevens is de gemiddelde score gehanteerd. Dit is gedaan ter 

optimalisering van de betrouwbaarheid en validiteit van de risicoanalyse. Het gemiddelde 

wordt immers beïnvloed door de kenmerken van de scholen/schoolpopulatie zelf. Een ander 

argument voor deze keuze is het feit dat niet eerder een norm is bepaald en vastgesteld welke 

kenmerken een school met ernstige risico’s of een school zonder risico heeft.  

 

3.1 Resultaten-analyse 

Binnen alle schooltypen had de meerderheid van de scholen een schoolgids en jaarverslag. De 

scholen voor vso/ago, vsbo bb en vsbo hebben relatief minder documenten dan de andere 

schooltypen ingeleverd. Er is niet door alle scholen een schoolontwikkelingsplan ingediend, zie 

tabel 3.1. 
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Tabel 3.1 Inleveren van documenten 

 fo so vso/ago bavo vsbo bb vsbo havo/vwo totaal 

aantal scholen 48 13 7 9 7 5 4 93 

schoolontwikkelingsplan 60% 62% 71% 44% 43% 60% 100% 60% 

schoolgids 90% 100% 57% 100% 100% 80% 75% 89% 

jaarverslag 90% 92% 86% 89% 86% 100% 75% 89% 

zorgplan 67% 77% 57% 100% 86% 40% 75% 71% 

schoolwerkplan - - 43% 44% 14% 40% 50% 38% 

 

Alle scholen binnen het so, vsbo-bavo en vsbo-bovenbouw hadden een schoolgids. Alle scholen 

voor vsbo-bavo hadden een zorgplan. Binnen het havo/vwo hadden alle scholen een 

schoolontwikkelingsplan en de helft had een schoolwerkplan. Alle vsbo scholen hadden een 

jaarverslag. Het percentage voor het inleveren van een schoolwerkplan was relatief lager dan bij 

de andere documenten.  

Strikt genomen moeten alleen vo-scholen een schoolwerkplan inleveren. Er zijn, echter, vo-

scholen die (ook) een schoolontwikkelingsplan hebben ingeleverd. Daarom is bij het bepalen 

van de totale score van een school de score van òf het schoolontwikkelingsplan òf het 

schoolwerkplan gerekend. In het geval dat een school voor beiden is gescoord, heeft de hoogste 

score geteld. Als tweede kanttekening dient vermeld te worden dat als peildatum voor de 

risicoanalyse 31 december 2016 is gehanteerd. Op verzoek van een schoolbestuur is uitstel voor 

het inleveren van het schoolontwikkelingsplan verleend. Dit document kon uiterlijk 31 januari 

2017 ingeleverd worden voor de risicoanalyse. Documenten die na deze data zijn ingeleverd 

zijn niet meegenomen in de risicoanalyse. Voor de documenten zijn criteria vastgesteld die van 

tevoren zijn gecommuniceerd. De documenten zijn ook op inhoud getoetst. 

 

De scholen scoorden gemiddeld 63% van het maximaal te behalen score voor een zorgplan en 

een schoolontwikkelingsplan. Voor een schoolgids scoorden zij gemiddeld 59% van het 

maximaal te behalen score en zij voldeden gemiddeld 65% aan de gestelde eisen van een 

jaarverslag. In de grafieken 3.2 t/m 3.6 wordt steeds per schooltype het gemiddelde percentage 

van het maximaal te behalen score weergegeven per schooltype. Dit gemiddelde is tevens als 

norm gehanteerd en wordt met rode stippenlijn aangegeven. 
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Grafiek 3.2 Gemiddeld percentage van maximale score schoolontwikkelingsplan per schooltype 

 

 

Grafiek 3.3 Gemiddeld percentage van maximale score schoolgids per schooltype
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Grafiek 3.4 Gemiddeld percentage van maximale score jaarverslag per schooltype 

 

 

Grafiek 3.5 Gemiddeld percentage van maximale score zorgplan per schooltype 
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Grafiek 3.6 Gemiddeld percentage van maximale score leerlingzorg per schooltype 
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laagste scores onder de 50% van de maximaal te behalen score. De norm voor scholen voor 

vso/ago en vsbo was lager dan 70%. Tabel 2.7 geeft een overzicht van het percentage van de 

maximaal te behalen score per schooltype.  

 

Tabel 3.8 Scores per schooltype in percentage van de maximaal te behalen score 

 schooltype aantal scholen max. score norm hoogste score laagste score 

fo 48 56 71% 98% 25% 

so 13 55 73% 96% 47% 

vso/ago 7 55 67% 93% 40% 

vsbo bavo 9 76 82% 96% 59% 

vsbo bb 7 119 71% 80% 44% 

vsbo 5 139 66% 71% 56% 

havo/vwo 4 137 77% 90% 57% 

 

Het gemiddelde van de norm van alle schooltypen was 72%. Van de scholenpopulatie had 60% 

een score boven 70% van de maximaal te behalen score. Negen scholen (10% van de 

scholenpopulatie) hadden een score lager dan 50% van de maximaal te behalen score. De rest 

(30%) van de scholen had een percentage tussen 50 en 70% van de maximaal te behalen score, 

zie grafiek 2.8. 

 

Grafiek 3.9 Spreiding percentage van maximaal te behalen score binnen de scholenpopulatie 
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Uit de analyse van de gegevens bleek dat er geen enkele school was die 100% heeft gescoord en 

dat de afwijkingen van de norm groot waren. Aangezien vanuit de Inspectie Onderwijs de eisen 

en richtlijnen ruim van tevoren waren gecommuniceerd en de wetgeving bekend is in het 

onderwijsveld, is de vraag gerezen of de gemiddelde totale score aanvaardbaar is. 

Uit deze resultaten kan geconcludeerd worden dat er geen sprake is van GEEN RISICO binnen 

de scholenpopulatie en dat de mate van risico verschilt. 

Binnen alle onderwijstypes scoorden de scholen goed voor het inleveren van bescheiden. Het is 

noemenswaardig dat het inleveren van bescheiden verbonden is aan de bekostiging van het 

onderwijs. De schoolbesturen zijn zorgvuldig met het inleveren van formulieren die nodig zijn 

voor de financiën. Het gaat vooral om de verschillende modellen. 

Over het algemeen dienen de scholen meer aandacht te besteden aan de inhoud van hun 

schoolgids en jaarverslag. De scholen die minder dan 50% hebben gescoord dienen zich 

dringend te buigen over de uitvoering van de leerlingzorg. De lijst groei-indicatoren is een 

hulpmiddel hierbij. Een zorgplan is binnen de leerlingzorg een onontbeerlijk document. Voor 

wat betreft het onderdeel opbrengsten (doorstroom en uitstroom) zouden scholen intern 

moeten onderzoeken welke factoren hun resultaten beïnvloeden, ten einde de opbrengsten te 

verbeteren.  

 

3.2 Beoordeling  

Voor de beoordeling is aan de hand van de resultaten/kenmerken binnen de scholenpopulatie 

een beslisregel vastgesteld en zijn de scholen verdeeld in categorieën. De beoordeling van een 

school heeft geleid tot toekennen van een basisarrangement of toezichtarrangement.  

Een basisarrangement met afspraken bestaat uit het uitvoeren van bureauonderzoek en het 

afleggen van schoolbezoek. Centraal hierbij staan de controle en stimulering door middel van 

groei-indicatoren.  

Een toezichtarrangement houdt in een toename van het aantal interventies vanuit de Inspectie 

Onderwijs en het toepassen van escalatie. Er wordt onderscheid gemaakt tussen twee soorten 

toezichtarrangementen: een nalevingstoezicht en toezicht gericht op opsporing van 

tekortkomingen en verbeteropdrachten. Een toezichtarrangement bestaat uit de onderdelen van 

een basisarrangement en de specifieke interventies behorende tot het soort toezichtarrangement. 

Een meerderheid van de scholen kreeg een basisarrangement, zie tabel 3.10 en grafiek 3.11.  
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Tabel 3.10 Resultaat risicoanalyse in absolute aantallen 

  basisarrangement toezichtarrangement totaal 

fo 36 12 48 

so 11 2 13 

vso/ago 6 1 7 

vsbo bavo 8 1 9 

vsbo bb 6 1 7 

vsbo 3 2 5 

havo/vwo 3 1 4 

totaal 73 20 93 

 

 

Grafiek 3.11 Resultaat risicoanalyse in percentage
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Tabel 3.12 Toekenning soort toezichtarrangement 

  nalevingstoezicht 
gericht op opsporing van 

tekortkomingen en verbeteropdrachten 

fo 9 3 

so 1 2 

vso/ago 0 2 

vsbo bavo 1 0 

vsbo bb 0 2 

vsbo 0 2 

havo/vwo 0 1 

totaal 11 12 

 

Er kan worden gesteld dat het kwaliteitsbewust handelen en het documenteren van processen 

binnen het onderwijsveld verder gestimuleerd kunnen worden. Ouders en leerlingen hebben 

het recht om goed geïnformeerd te zijn; een goede informatievoorziening is daarom belangrijk. 

Verder voorkomt dit onder anderen klachten en ontevredenheid en stimuleert het een 

realistischer beeldvorming bij ouders en leerlingen. In het kader van kwaliteitszorg is het 

belangrijk dat de school over alle vereiste documenten beschikt en dat deze documenten 

voldoen aan de kwaliteitseisen, hetzij zoals voorgeschreven door de wet of middels richtlijnen 

die door de Inspectie Onderwijs zijn verstrekt. Dit faciliteert het analyseren van gegevens 

(evaluatie) ten behoeve van kwaliteitsborging en kwaliteitsverbetering.  

Na de risicoanalyse kan geconcludeerd worden dat de bevoegde gezagsorganen van de scholen 

op het gebied van verantwoordelijkheidszin, het geven van rekenschap, de aansturing van hun 

schooldirecties en de aansturing van de interne kwaliteitszorg van elkaar verschillen. Uit de 

resultaten van de risicoanalyse kan ook worden geconcludeerd dat er verschillen zijn in de mate 

waarin scholen zorgdragen voor het systematisch behoud en de verbetering van de kwaliteit 

van het onderwijs. Dit is af te leiden van de normen en de scores voor het 

schoolontwikkelingsplan, de schoolgids, het jaarverslag, het zorgplan en de leerlingzorg.  

 

Elke school heeft een rapport met haar eigen scores en het toegekende arrangement ontvangen. 

Dit rapport en de inhoud ervan zijn door de desbetreffende Inspecteur met de schooldirecteur 

besproken. Voor meer informatie wordt verwezen naar het rapport Risicoanalyse 2016-2017, 

september 2017.  
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4 Funderend Onderwijs 
 

Het funderend onderwijs is wettelijk bepaald in de Landsverordening funderend onderwijs 

(P.B. 2008, no. 84). De toelating tot een school voor funderend onderwijs is geregeld in artikel 19 

en 20.  

Artikel 19 Toelatingsleeftijd; duur onderwijs 

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

jaar hebben bereikt.  

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

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

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

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

waarin deze de leeftijd van veertien jaar heeft bereikt. 

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

andere school worden toegelaten.  

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

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

schoolpersoneel. Als laatste worden conclusies getrokken ten aanzien van de 

kwaliteitsdomeinen binnen het toezicht- en waarderingskader. 

  

4.1 Leerlingenpopulatie 

In het schooljaar 2016-2017 bezochten 16347 leerlingen een school voor fo die door de overheid 

bekostigd is. Hiervan waren er 8436 jongens (52%) en 7911 meisjes. In cyclus 1 zaten er in totaal 

8512 leerlingen, van wie 4516 jongens (53%); in cyclus 2 zaten er 7835 leerlingen, van wie 3920 

jongens (50%). De jongens zijn in totaal in de meerderheid. Per groep is het verschil tussen het 

aantal jongens en meisjes het grootst voor de groepen 1, 2 en 3. Tabel 4.1 geeft een overzicht van 

het aantal jongens en meisjes per cyclus in het fo voor het schooljaar 2016-2017. Tabel 4.2 geeft 

de informatie per groep aan. 

 

Tabel 4.1 Aantal leerlingen binnen het fo naar cyclus en geslacht schooljaar 2016-2017 

 jongens meisjes totaal 

cyclus 1 4516 3996 8512 

cyclus 2 3920 3915 7835 

totaal 8436 7911 16347 



 

31 

 

Volgens de gegevens zijn in het schooljaar 2016-2017 in totaal 1595 vierjarigen gestart met een 

schoolloopbaan in het fo. Hiervan waren er 841 jongens.  

Het aantal vierjarigen dat is ingestroomd, is afgenomen vergeleken met voorgaand schooljaar. 

Het gaat om een afname van in totaal 370 leerlingen. Zowel het aantal jongens en meisjes bij de 

vierjarigen is afgenomen. De afname is groter bij de jongens (van 1034 naar 841) dan bij de 

meisjes (van 931 naar 754). Zie tabel 4.2 voor een overzicht van het aantal leerlingen. 

 

Tabel 4.2 Aantal leerlingen binnen het fo naar groep en geslacht schooljaar 2016-2017 

 jongens meisjes totaal 

groep 1 1405 1248 2653 

groep 2 771 642 1413 

groep 3 1254 1077 2331 

groep 4 1076 1015 2091 

groep 5 1022 1001 2023 

groep 6 998 988 1986 

groep 7 965 992 1957 

groep 8 945 948 1893 

totaal 8436 7911 16347 

 

Het RKCS had het grootste aandeel van de leerlingenpopulatie, namelijk 56% van het totaal 

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

leerlingen in cyclus 2 is het grootst bij het RKCS. De SCOEBG en FSHP hadden beiden minder 

dan 300 leerlingen op een school voor fo; zie tabel 4.3 en 4.4.  

 

Tabel 4.3 Totaal aantal leerlingen per schoolbestuur schooljaar 2016-2017 

schoolbestuur aantal leerlingen in percentage cyclus 1 cyclus 2 

DOS 4108 25% 2101 2007 

RKCS 9271 57% 4810 4461 

SOZDA 728 4% 433 295 

SCOEBG 249 2% 151 98 

FSHP 257 2% 154 103 

SCONS 295 2% 147 148 

VPCO 1439 9% 716 723 

totaal 16347 100% 8512 7835 
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Tabel 4.4 Aantal leerlingen per groep per geslacht per schoolbestuur schooljaar 2016-2017 

 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 

1 308 259 567 893 782 1675 64 71 135 18 11 29 21 21 42 14 14 28 87 90 177 

2 254 177 431 327 295 622 44 33 77 18 19 37 15 24 39 18 9 27 95 85 180 

3 304 257 561 722 602 1324 65 55 120 27 24 51 19 28 47 25 21 46 92 90 182 

4 276 273 549 600 558 1158 48 53 101 18 16 34 13 13 26 28 18 46 93 84 177 

5 235 245 480 599 588 1187 43 37 80 17 14 31 12 10 22 22 22 44 94 85 179 

6 257 229 486 563 558 1121 41 41 82 8 17 25 14 20 34 16 21 37 99 102 201 

7 276 260 536 526 566 1092 36 38 74 6 10 16 18 11 29 20 16 36 83 91 174 

8 256 242 498 562 530 1092 26 33 59 9 17 26 8 10 18 10 21 31 74 95 169 

totaal 2166 1942 4108 4838 4527 9365 367 361 728 121 128 249 120 137 257 153 142 295 717 722 1439 

 

Het aantal leerlingen binnen het fo toont een afnemende tendens. In de afgelopen vier 

schooljaren kende het totaal aantal leerlingen in cyclus 2 alleen een afname, terwijl het aantal 

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

aantal leerlingen in cyclus 2 is o.a. afhankelijk van de leerlingenpopulatie in cyclus 1, de 

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

keuze van ouders om hun kinderen op particuliere scholen te plaatsen. Uit beleidsonderzoek 

naar o.a. uitschrijvingen, doorstroom binnen het fo en doorverwijzing naar het speciaal 

onderwijs zal moeten blijken welke verklaringen voor de bovenstaande tendensen er kunnen 

zijn. Grafiek 4.5 en tabel 4.6 geven een beeld van de ontwikkeling van het aantal leerlingen 

binnen het fo voor vier achtereenvolgende schooljaren.  
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Grafiek 4.5 Aantal leerlingen binnen het fo per cyclus per schooljaar 
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groep 5 en groep 7 extra aandacht dient te krijgen en/of de kwaliteit hiervan nader onderzocht 

zal moeten worden.  

 

Grafiek 4.7 Verspreiding van leeftijden  
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procedure doorlopen in 2017. Dit aantal is inclusief leerlingen van de particuliere scholen die 

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

 

Tabel 4.8 Uitslag EFO-procedure schooljaar 2016-2017 

uitslag  afkorting percentage aantal 

niet toelaatbaar/terug funderend onderwijs nt/tfo 1.6% 32 

arbeidsgericht onderwijs ago 6.0% 124 

voorbereidend secundair beroeps onderwijs vsbo 71.4% 1457 

hoger algemeen voorbereidend onderwijs havo 21.0% 407 

totaal   100.00% 2041 

 

Tabel 4.9 Uitslag EFO-procedure per schoolbestuur schooljaar 2016-2017 

schoolbestuur havo vsbo ago nt/tfo  

  man vrouw man vrouw man vrouw man vrouw totaal 

DOS 46 57 216 188 31 4 8 7 557 

FSHP 2 3 10 7 0 0 0 0 22 

Klein College 1 3 17 10 0 0 1 1 33 

Pipita 1 2 0 2 0 0 0 0 5 

Stichting Nederlandse Scholen 1 4 1 1 0 0 0 0 7 

RKCS 85 113 413 403 52 22 8 5 1101 

SCOEBG 1 2 5 14 3 0 0 1 11 

SCONS 1 0 8 20 0 0 0 1 30 

SOZDA 9 10 15 21 1 4 0 0 60 

VPCO 33 54 55 51 7 0 0 0 200 

totaal 180 248 740 717 94 30 17 15 2041 

 

De afgelopen vier jaar is het aantal en het percentage leerlingen met uitslag vsbo toegenomen.  

 

Tabel 4.10 Uitslag EFO-procedure  

uitslag 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

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

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

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

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

totaal 2064 2052 1957 2041 100.0% 100.0% 100.0% 100% 
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Tabel 4.11 Uitslag havo per schoolbestuur aantal en percentage van het totaal 

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

DOS 114 108 98 103 25.4% 25.1% 24.1% 24.1% 

FSHP 2 7 3 5 0.4% 1.6% 0.7% 1.2% 

Privé-scholen 8 7 12 12 1.8% 1.6% 2.9% 2.8% 

RKCS 209 198 205 198 46.5% 46.0% 50.4% 46.3% 

SCOEBG 0 3 0 3 0.0% 0.7% 0.0% 0.7% 

SCONS 2 4 3 1 0.4% 0.9% 0.7% 0.2% 

SOZDA 8 18 10 19 1.8% 4.2% 2.5% 4.4% 

VPCO 106 85 76 87 23.6% 19.8% 18.7% 20.3% 

totaal 449 430 407 428 100.0% 100.0% 100.0% 100% 

 

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

de DOS verdubbeld. Dit percentage is afgenomen bij het RKCS en toegenomen bij het VPCO.  

 

Tabel 4.12 Uitslag ago per schoolbestuur aantal en percentage van het totaal 

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

DOS 29 65 57 35 25% 36% 27% 56% 

FSHP 1 1 2 0 1% 1% 1% 0% 

Privé-scholen 0 1 0 5 0% 1% 0% 8% 

RKCS 72 101 141 13 62% 56% 67% 21% 

SCOEBG 3 1 0 3 3% 1% 0% 5% 

SCONS 3 4 1 0 3% 2% 0% 0% 

SOZDA 4 4 3 0 3% 2% 1% 0% 

VPCO 4 3 6 7 3% 2% 3% 11% 

totaal 116 180 210 63 100% 100% 100% 100% 

 

Het totaal aantal leerlingen dat niet toelaatbaar is tot het voortgezet onderwijs is in de afgelopen 

4 jaar afgenomen. 
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Tabel 4.13 Uitslag niet toelaatbaar per schoolbestuur aantal en percentage van het totaal 

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

DOS 42 43 62 15 48% 32% 45% 47% 

FSHP 2 3 1 0 2% 2% 1% 0% 

Privé-scholen 2 1 2 2 2% 1% 1% 6% 

RKCS 36 73 66 13 41% 54% 47% 41% 

SCOEBG 1 1 0 1 1% 1% 0% 3% 

SCONS 0 5 3 1 0% 4% 2% 3% 

SOZDA 2 1 1 0 2% 1% 1% 0% 

VPCO 2 7 4 0 2% 5% 3% 0% 

totaal 87 134 139 32 100% 100% 100% 100% 

 

De behaalde gemiddelde toetsscores per toetsonderdeel bij de leerlingen die hebben 

deelgenomen aan de EFO-procedures worden in tabel 2.19 weergegeven. Het totaal te behalen 

scores per onderdeel is 90.  

 

Tabel 4.14 Gemiddelde scores per onderdeel  

gemiddelde toetsscore per onderdeel Efo 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Nederlands 48 49 51 45 

Papiamentu 56 60 64 64 

rekenen & wiskunde 52 52 60 57 

 

Er kan geconcludeerd worden dat de leerlingen in de afgelopen vier jaar beter zijn gaan 

presteren voor vooral Papiamentu en rekenen & wiskunde. 

 

4.3 Schoolpersoneel 

In het schooljaar 2016-2017 waren er 795 leerkrachten geregistreerd binnen het fo. Dit aantal is 

inclusief de directeur en adjunct-directeur van een school. De leerkrachten waren volgens 

grafiek 4.15 verdeeld over de verschillende schoolbesturen.  
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Grafiek 4.15 Verdeling leerkrachten over de schoolbesturen schooljaar 2016-2017 

 
 

In het schooljaar 2016-2017 zijn in totaal 27 vakleerkrachten door het bevoegd gezag van de 

scholen ingezet binnen het fo. De verschillende leerkrachten zijn op meerdere scholen van 

hetzelfde schoolbestuur ingezet.  

 

Tabel 4.16 Overzicht inzet van vakleerkrachten per schoolbestuur schooljaar 2016-2017  

  Papiamentu Spaans Engels lichamelijke 

opvoeding 

handvaardigheid 

DOS 0 3 3 4 2 

FSHP 0 1 0 0 0 

RKCS 0 3 3 2 0 

SCOEBG 0 1 0 0 0 

SCONS 0 1 0 0 0 

SOZDA 0 0 0 0 0 

VPCO 2 2 1 0 0 

totaal 2 11 6 6 2 

 

De leerkrachten werden binnen het fo bijgestaan door in totaal 11 remedial teachers en 60 

onderwijsassistenten.  
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Tabel 4.17 Overzicht aantal leerkrachten, remedial teachers en onderwijsassistenten per schoolbestuur schooljaar 2016-2017 

 leerkrachten remedial teacher onderwijsassistent 

DOS 236 2 16 

FSHP 11 0 1 

RKCS 427 8 33 

SCOEBG 14 0 0 

SCONS 14 0 2 

SOZDA 35 0 2 

VPCO 58 1 2 

totaal 795 11 56 

 

De gemiddelde leeftijd van het personeel werkzaam in het funderend onderwijs was 44 jaar. De 

jongste kracht was 22 jaar en de twee oudste leerkrachten waren 69 jaar oud. Het aantal 

leerkrachten van 61 jaar of ouder is toegenomen. Grafiek 2.18 geeft een overzicht het aantal 

leerkrachten per leeftijdscategorie in het funderend onderwijs over de laatste vier schooljaren. 

De aantallen zijn exclusief directieleden, vakleerkrachten, onderwijsassistenten en remedial 

teachers. Het aantal leerkrachten in de categorie 30 jaar of jonger is afgenomen. Dit impliceert 

dat er minder jonge leerkrachten zijn, dat er minder jongeren kiezen voor het beroep en/of dat 

er minder leerkrachten in deze leeftijdscategorieën door opleidingen worden afgeleverd. Gezien 

het feit dat er nog steeds leerkrachten van 61 jaar en ouder worden ingezet, kan geconcludeerd 

worden dat er een tekort is aan leerkrachten binnen het funderend onderwijs.  
 

Grafiek 4.18 Aantal leerkrachten per leeftijdscategorie 
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4.4 Conclusie 

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

er voor enkele kwaliteitsdomeinen conclusies getrokken worden.  

 

Voor wat betreft het kwaliteitsdomein Opbrengsten binnen het funderend onderwijs kan 

geconcludeerd worden dat de EFO-resultaten in de afgelopen vier jaar zijn verbeterd voor de 

onderdelen rekenen & wiskunde en Papiamentu. Het aantal leerlingen dat niet toelaatbaar is tot 

het voortgezet onderwijs en het aantal leerlingen met als resultaat ago bij de EFO-procedure zijn 

in het jaar 2017 drastisch afgenomen. Deze afname is aanleiding tot nader onderzoek naar de 

doorverwijzingsprocedures naar ago en de EFO-procedure zelf. Voor de vaststelling of de 

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

verwacht mag worden is verdiepingsonderzoek en ontwikkeling van onderwijsbeleid nodig. 

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

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

leerlingen binnen het funderend onderwijs.  

Een aantal scholen had een score onder de norm voor Leerlingzorg bij de risicoanalyse, scoorde 

laag voor of beschikte niet over een zorgplan. Er kan geconcludeerd worden dat binnen het 

kwaliteitsdomein Leerlingzorg verbeteracties nodig zijn voor wat betreft de structuur en het 

planmatig uitvoeren ervan.  

 

Binnen het domein Wet- en regelgeving kan verwezen worden naar de resultaten van de 

risicoanalyse. De resultaten zijn verschillend per school. Negen scholen hebben een 

toezichtarrangement gericht op naleving. Dit betekent dat, ten eerste, de school ervoor moet 

zorgen dat de nodige documenten ingeleverd worden. Drie scholen hebben toezicht gericht op 

gericht op opsporing van tekortkomingen en verbeteropdrachten. Er kan geconcludeerd 

worden dat het bevoegd gezag van de scholen verschillen van elkaar voor wat betreft 

verantwoordelijkheidszin, het geven van rekenschap, de aansturing van hun schooldirecties en 

de aansturing van de interne kwaliteitszorg. Uit de resultaten van de risicoanalyse kan 

geconcludeerd dat er verschillen zijn in de mate waarin scholen zorgdragen voor het 

systematisch behoud en de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. Dit is af te leiden 

van de scores voor schoolgids, jaarverslag, schoolontwikkelingsplan en zorgplan.  

 

Binnen het domein Kwaliteitszorg zal in de toekomst, ter stimulering van het kwaliteitsbewust 

handelen, groei-indicatoren voor zowel de scholen als het bevoegd gezag door de Inspectie 

Onderwijs gehanteerd worden.  
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5 Speciaal Onderwijs  
 

Bij leerlingen die vanuit het funderend onderwijs naar het speciaal onderwijs doorverwezen 

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

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

wordt een leerling doorverwezen op grond van een onderzoek door een plaatsingscommissie. 

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

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

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

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

bepaalt in welke groep of afdeling de leerling geplaatst wordt.  

 

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

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

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

kind door de ouders, de toegankelijkheid van particuliere psychologen, de test-capaciteit van de 

SIGE, het algemene beeld dat men heeft van scholen en de leerling binnen het speciaal 

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

en het signaleringsvermogen op scholen voor funderend onderwijs.  

 

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

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

schoolpersoneel. Als laatste worden conclusies getrokken ten aanzien van de 

kwaliteitsdomeinen binnen het toezicht- en waarderingskader.  

 

5.1 Leerlingenpopulatie 

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

worden. De ESM/Doven/SLH-leerlingen waren in het schooljaar 2013-2014 en 2014-2015 

beschouwd als lom-leerlingen.  

Het Justitiële Jeugdinrichting Curaçao (JJIC) verzorgde tot aan 2014-2015 onderwijs aan 

leerlingen die met justitie in aanraking zijn gekomen, ZMOK-leerlingen (zeer moeilijk 

opvoedbare kinderen. Hoewel deze leerlingen qua leeftijd op een school voor voortgezet 

onderwijs thuis hoorden, werden de lessen algemene ontwikkeling op fo-niveau aangeboden in 
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combinatie met praktijklessen. In de schooljaren 2014-2015 en 2015-2016 werd deze groep 

leerlingen intern opgevangen, maar gegevens hierover ontbreken. Sinds 2016-2017 zijn weer 

gegevens van de school gevestigd in het JJIC, Kolegio Hóben Positivo, beschikbaar. 

Op peildatum 1 december 2016 bezochten 1249 leerlingen een school voor speciaal onderwijs, 

die door de overheid bekostigd werd. Dit is 8 leerlingen minder dan het schooljaar ervoor. 

Hiervan waren 830 jongens (66%) en 419 meisjes. Grafiek 5.1 geeft een overzicht van het totaal 

aantal leerlingen per geslacht in de afgelopen vier schooljaren. 

 

Grafiek 5.1 Aantal leerlingen per geslacht in het speciaal onderwijs  
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Grafiek 5.2 Aantal leerlingen per geslacht per afdeling binnen het speciaal onderwijs schooljaar 2016-2017 

 

 

De meerderheid (43%) van de leerlingen zat op een school voor mlk. De jongens zaten vooral op 

lom- en mlk-scholen. De meerderheid (44%) van de meisjes binnen het speciaal onderwijs zat op 

een mlk-school. 

 

Tabel 5.3. Aantal leerlingen per afdeling binnen speciaal onderwijs 

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

ago - - - 15 

vsbo - - - 9 

lom 452 387 403 393 

mlk 475 493 512 539 

zmlk 136 121 122 68 

vso 82 86 82 77 

mytyl/tyltyl 46 87 53 58 

vso/zmok 27 28 0 0 

esm/doven/slh 0 78 85 90 

totaal 1218 1280 1257 1249 
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tot verdieping in de uitvoering van psychologisch onderzoek en indicatie door deskundigen, 

doorverwijzing en plaatsing van leerlingen binnen het speciaal onderwijs.  

Desondanks de leerplichtwet varieert de leeftijd van leerlingen van 6 tot en met 27 jaar binnen 

het speciaal onderwijs in het schooljaar 2016-2017. Men zou kunnen verwachten dat leerlingen 

tot de leeftijd van 14 jaar op een lom-school en mlk-school blijven. De spreiding van de 

leeftijden is indicatief voor het feit dat leerlingen wat langer binnen het speciaal onderwijs 

blijven en niet vanwege leeftijd door- of uitstromen. Een meerderheid van de lom-leerlingen 

heeft de leeftijd van 11 jaar. Bij de mlk-leerlingen is dit 13 jaar zoals te zien in grafiek 5.4 en 

grafiek 5.5.  

 

Grafiek 5.4. Aantal leerlingen per leeftijd op lom-scholen 
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Grafiek 5.5. Aantal leerlingen per leeftijd op mlk-scholen 

 

Bij zmlk-leerlingen is de meerderheid ouder, namelijk 15 jaar. In de populatie leerlingen op de 

school voor vso-zmlk is de oudste leerling 27 jaar oud.  

Grafiek 5.6. Aantal leerlingen per leeftijd op zmlk-scholen 
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Grafiek 5.7. Aantal leerlingen per leeftijd op de school voor vso-zmlk 

 

De afgelopen vier schooljaren zat de meerderheid van de leerlingen binnen het speciaal 

onderwijs op de scholen van de DOS. Het totaal aantal leerlingen op de DOS-scholen is 

toegenomen. De VPCO hanteert steeds een vast aantal plaatsen. De verdeling van de leerlingen 

tussen de drie schoolbesturen DOS, VPCO en RKCS is de afgelopen vier jaar hetzelfde gebleven, 

zie tabel 5.8 en 5.9.  

 

Tabel 5.8 Percentage leerlingen per schoolbestuur 

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

DOS 46% 45% 48% 49% 

RKCS 41% 43% 40% 39% 

VPCO 13% 12% 12% 12% 

totaal 100% 100% 100% 100% 

 

 

Tabel 5.9 Aantal leerlingen per schoolbestuur 

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

DOS 567 570 599 613 

RKCS 494 551 502 481 

VPCO 157 159 156 155 

totaal 1218 1280 1257 1249 
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Dit impliceert dat er een vast aantal leerlingen (plaatsen) op de desbetreffende scholen bestaat. 

De vraag is of dit aansluit bij de behoefte binnen het onderwijsveld. Het totaal aantal leerlingen 

dat behoefte heeft aan speciale voorzieningen in het onderwijs dient hiervoor in kaart te worden 

gebracht. Hierbij dienen ook leerlingen binnen het funderend onderwijs en/of die mogelijk thuis 

zitten en niet zijn getest door een deskundige te worden meegenomen. 

 

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

Rigobertusschool en de Alablankaschool. Door de variatie in het aantal leerlingen op de Soeur 

Hedwigschool in het SEHOS gedurende een schooljaar, is deze school buiten beschouwing 

gelaten bij deze analyse, zie grafiek 5.10. 
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Grafiek 5.10 Leerlingenpopulatie per school voor het schooljaar 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 en 2016-2017 
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5.2 Uitstroom  

Bij de uitstroom gaat het om de leerlingen die het speciaal onderwijs 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 tot het predicaat niet toelaatbaar/terug naar fo (NT/TFO). Het is gebruikelijk dat deze 

leerlingen doorstromen naar het vsbo of het ago. In tabel 5.11 staat per uitslag het absolute 

aantal leerlingen van de lom-afdeling aangegeven voor het schooljaar 2016-2017.  

 

Tabel 5.11 Uitstroom lom-scholen schooljaar 2016-2017 

 havo vsbo ago nt/tfo totaal 

Skol Myrna Dovale  0 4 1 0 5 

Skol Dr. Nelly Winkel  0 19 9 4 32 

J.F Kennedyschool 0 9 8 0 17 

Dividivi LOMschool 0 24 7 0 31 

totaal lom 0 56 25 4 85 

 

Grafiek 5.12 EFO-resultaten lom-scholen schooljaar 2013-2014 t/m 2016-2017 
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In totaal hebben 2041 leerlingen de EFO-procedure doorlopen in het schooljaar 2016-2017, zie 

ook paragraaf 4.2. Hiervan was 4% afkomstig uit een lom-afdeling. Van de 1457 leerlingen die 

doorverwezen werden naar het vsbo waren 56 van een lom-afdeling. Van het totaal aantal 

leerlingen dat doorverwezen werd naar het ago (124) was 20% van een lom-afdeling. Dit 

percentage is groter dan dat van het schooljaar 2015-2016 (14%). Hieronder volgt een overzicht 

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

 

De leerlingen die deelnemen aan de EFO-procedure zijn in de afgelopen vier jaar beter gaan 

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

gaan scoren voor Papiamentu en rekenen & wiskunde; zie tabel 5.13 en 5.14. De behaalde 

gemiddelde toetsscores per toetsonderdeel bij de lom-leerlingen wordt in tabel 5.14 

weergegeven. 

 

Tabel 5.13 Gemiddelde scores EFO per onderdeel alle leerlingen schooljaar 2013-2014 t/m 2016-2017 

 Nederlands Papiamentu rekenen 

2013-2014 48 56 52 

2014-2015 49 60 52 

2015-2016 51 64 60 

2016-2017 51 61 58 

 

Tabel 5.14 Gemiddelde scores EFO per onderdeel lom-leerlingen schooljaar 2013-2014 t/m 2016-2017 

 Nederlands Papiamentu rekenen 

2013-2014 37 41 36 

2014-2015 41 49 36 

2015-2016 40 54 35 

2016-2017 37 53 42 

 

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

rekenen & wiskunde. De volgende drie tabellen geven steeds het gemiddelde van de school per 

toetsonderdeel aan voor vier achtereenvolgende schooljaren. 

 

Tabel 5.15 Gemiddelde scores EFO per onderdeel lom-scholen schooljaar 2013-2014 

 Nederlands Papiamentu rekenen 

Skol Myrna Dovale 30 35 32 

Skol Dr. Nelly Winkel 30 36 29 

J.F. Kennedyschool 36 48 39 

Dividivi LOMschool 54 46 45 
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Tabel 5.16 Gemiddelde scores EFO per onderdeel lom-scholen schooljaar 2014-2015 

 Nederlands Papiamentu rekenen 

Skol Myrna Dovale 40 50 34 

Skol Dr. Nelly Winkel 33 46 29 

J.F. Kennedyschool 37 53 33 

Dividivi LOMschool 52 48 49 

 

Tabel 5.17 Gemiddelde scores EFO per onderdeel lom scholen schooljaar 2015-2016 

 Nederlands Papiamentu rekenen 

Skol Myrna Dovale 41 62 36 

Skol Dr. Nelly Winkel 32 49 29 

J.F. Kennedyschool 41 54 34 

Dividivi LOMschool 46 53 43 

 

Tabel 5.18 Gemiddelde scores EFO per onderdeel lom scholen schooljaar 2016-2017 

2016-2017 Nederlands Papiamentu rekenen 

Skol Myrna Dovale 35 56 46 

Skol Dr. Nelly Winkel 31 54 39 

J.F. Kennedyschool 28 56 39 

Dividivi LOMschool 53 46 43 

 

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

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

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

worden op bijvoorbeeld vso-zmlk. In tabel 5.19 staat het absoluut aantal leerlingen per mlk-

school dat doorverwezen is naar het ago in het schooljaar 2016-2017.  

 

Tabel 5.19 Uitstroom mlk 2016-2017 

 aantal leerlingen 

Dr. I.C. van Houtenschool 14 

M.C. Piarschool 17 

Skol Marieta Alberto (Koraal Specht) 11 

Blenchischool 14 

Frater Evoniusschool 22 

Alablankaschool 11 

Br. Rigobertusschool 0 

totaal mlk  89 
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In tabel 5.20 staat het absoluut aantal leerlingen per zmlk-school dat doorverwezen is naar het 

vso-zmlk in het schooljaar 2016-2017. 

 

Tabel 5.20 Uitstroom zmlk 2016-2017 

 aantal leerlingen 

Skol Marieta Alberto (Koraal Specht) 13 

Kolegio Sùr Herman Joseph (Skol Vista del Mar) 0 

totaal zmlk  13 

 

5.3 Schoolpersoneel 

Binnen het speciaal onderwijs bestaat het personeel voornamelijk uit vrouwen. Op 1 december 

2016 waren er in totaal 118 leerkrachten werkzaam binnen het speciaal onderwijs. Een 

minderheid van deze groep (12) had een specialisatie voor het speciaal onderwijs. Verder waren 

er leerkrachten ingezet die een andere studie dan een lerarenopleiding genoten hebben. Onder 

het personeel zijn er verschillende opleidingsniveaus en kwalificaties. Het aantal leerkrachten 

binnen het speciaal onderwijs is de afgelopen vier jaar constant gebleven, terwijl het aantal 

leerlingen is veranderd; zie tabel 5.21. 

 

Tabel 5.21 Aantal leerlingen ten opzichte van het aantal leerkrachten 

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

leerlingen 1218 1280 1257 1249 

leerkrachten 118 120 118 118 

 

Het totaal aantal leerkrachten is de afgelopen jaren constant gebleven binnen het speciaal 

onderwijs; op de verschillende scholen was het aantal leerkrachten de afgelopen vier jaar niet 

constant, zie grafiek 5.22. 
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Grafiek 5.22 Personeel per school  
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Grafiek 5.23 Aantal leerkrachten per leeftijdscategorie  
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Naast groepsleerkrachten zijn ook leerkrachten voor een bepaald vak of vakgebied ingezet. 

Tabel 5.24 is een overzicht van het aantal leerkrachten per vak of vakgebied en het aantal 

scholen waar zij zijn ingezet.  
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Op de scholen voor speciaal onderwijs zijn naast de leerkrachten ook andere deskundigen 

ingezet. Deze deskundigen behoren tot het onderwijsondersteunend personeel. In het 

schooljaar 2016-2017 is op drie scholen voor speciaal onderwijs gebruik gemaakt van een 

remedial teacher. De scholen hebben acht logopedisten ingezet. Verder zijn twee 

schoolmaatschappelijk werkers ingezet op vijf scholen. De leerkrachten zijn op de scholen 

ondersteund door klassenassistenten en/of onderwijsassistenten. In het schooljaar 2016-2017 

waren er in totaal 38 assistenten werkzaam binnen het speciaal onderwijs.  

 

Gedurende het schooljaar 2016-2017 waren in totaal 73 leerkrachten (62%) afwezig zonder een 

doktersbrief en 60 leerkrachten (51%) hebben na hun afwezigheid een doktersbrief overhandigd. 

De leerkrachten waren gemiddeld 19 dagen ziek. In het schooljaar 2016-2017 zijn 13 van 60 

leerkrachten, die een doktersbrief hebben overhandigd, alleen door ziekte afwezig geweest; zie 

tabel 5.25. Van de 118 leerkrachten waren 88 leerkrachten (75%) te laat in het schooljaar 2016-

2017. Deze leerkrachten zijn in totaal 2244 keer te laat geweest. 

 

Tabel 5.25 Frequentie en aantal dagen afwezig zonder doktersbrief 

aantal dagen  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

aantal leerkrachten 13 7 9 13 7 4 8 3 3 1 4 1 

 

Van de 118 leerkrachten waren er 30 (25%) het gehele jaar aanwezig zonder ziek te zijn geweest 

noch door vrijstelling van dienst. In totaal kregen 28 leerkrachten (24%) vrijstelling van dienst. 

Er waren geen leerkrachten met zwangerschapsverlof in het schooljaar 2016-2017.  

 

5.4 Conclusie 

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

voor enkele kwaliteitsdomeinen conclusie getrokken worden.  

 

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

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

verbeterd voor rekenen & wiskunde en Papiamentu. Het aantal leerlingen dat niet toelaatbaar is 

tot het voortgezet onderwijs is afgenomen en het aantal leerlingen met resultaat vsbo bij de 

EFO-procedure is toegenomen. Voor de vaststelling dat deze resultaten op het niveau zijn, dat 

op grond van de kenmerken van de leerlingenpopulatie verwacht mag worden, is 

verdiepingsonderzoek en ontwikkeling van onderwijsbeleid nodig.  
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Voor het volledig beoordelen van de kwaliteit van de opbrengsten is het aanbevolen dat er 

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

leerlingen op de verschillende afdelingen binnen het speciaal onderwijs.  

 

Er kan geconcludeerd worden dat binnen het kwaliteitsdomein Leerlingzorg verbeteracties 

nodig zijn voor wat betreft de structuur en het planmatig uitvoeren van de leerlingzorg. De 

meerderheid van de scholen heeft bij de risicoanalyse een score onder de norm voor 

Leerlingzorg. Een aantal scholen scoorde laag voor of beschikte niet over een zorgplan. 

 

Binnen het domein Wet- en regelgeving kan verwezen worden naar de resultaten van de 

risicoanalyse. De resultaten zijn verschillend per school. Twee scholen hebben een 

toezichtarrangement gericht op naleving. Dit betekent dat, ten eerste, de school ervoor moet 

zorgen dat de nodige documenten ingeleverd worden. Eén school heeft toezicht gericht op 

opsporing van tekortkomingen en verbeteropdrachten. Er kan geconcludeerd worden dat het 

bevoegd gezag van de scholen van elkaar verschillen voor wat betreft verantwoordelijkheidszin, 

het geven van rekenschap, de aansturing van hun schooldirecties en de aansturing van de 

interne kwaliteitszorg. Uit de resultaten van de risicoanalyse kan geconcludeerd dat er 

verschillen zijn in de mate waarin scholen zorgdragen voor het systematisch behoud en de 

verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. Dit is af te leiden van de scores voor schoolgids, 

jaarverslag, schoolontwikkelingsplan, en zorgplan.  

 

Binnen het domein Kwaliteitszorg zal in de toekomst, ter stimulering van het kwaliteitsbewust 

handelen, groei-indicatoren voor zowel de scholen als het bevoegd gezag worden gehanteerd.  
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6 Voorbereidend Secundair Beroepsonderwijs 
 

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

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

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

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

Binnen het vsbo kunnen leerlingen de volgende leerwegen volgen: 

 de theoretisch kadergerichte leerweg (tkl) 

 de praktisch kadergerichte leerweg (pkl) of 

 de praktisch basisgerichte leerweg (pbl). 

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

en is een voorbereiding op naar inhoud verwante opleidingen in het secundair 

beroepsonderwijs. 

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

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

1. Techniek 

2. Zorg en welzijn 

3. Economie 

 

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

leerlingen voor wie vaststaat dat overwegend orthopedagogische en orthodidactische 

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

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

 

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

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

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

aangelegenheid van de schoolbesturen (het bevoegd gezag). In principe kan elk schoolbestuur 

zijn eigen regels en voorwaarden stellen voor de doorverwijzing van een leerling van het fo 

naar het vo. De gezamenlijke schoolbesturen hebben echter concrete afspraken gemaakt om de 

doorverwijzing van elke leerling in het laatste leerjaar van het funderend onderwijs op Curaçao 

te uniformeren. 

 

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

de leerlingen te bepalen, namelijk de Eindtoets Funderend Onderwijs en het Onderwijskundig 
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Rapport als bedoeld in artikel 21 van de Landsverordening funderend onderwijs (P.B. 2008, no. 

54). Leerlingen met een eindresultaat vsbo zijn toelaatbaar op een school voor vsbo. 

 

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.)  

 

Zoals vermeld in de Landsverordening voortgezet onderwijs artikel 11d lid 2 (P.B. 2008, no. 33) 

wordt een leerling met het eindresultaat ago pas op een ago- school geplaatst na onderzoek van 

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

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

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

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

beschreven toelatingsprocedure kunnen leerlingen die al in het vsbo zitten doorverwezen 

worden naar het ago.  

 

De scholen die onder toezicht waren in het schooljaar 2016-2017 zijn: 

1. Dr. Albert Schweitzer College  

2. Ancilla Domini VSBO 

3. Gouverneur J.R. Laufferschool 

4. Joseph Civilis VSBO 

5. Juan Pablo Duarte VSBO 

6. Maria College 

7. Maris Stella College 

8. Marnix College Cas Corá 

9. Marnix College Rio Canario 

10. New Song College 

11. Kolegio Pierre Lauffer  

12. Regina Pacis VSBO 

13. Scholengemeenschap Otrobanda/ 

Goslinga en Jacques Ferrandi VSBO 

14. Skol Avansá Amador Nita 

15. Skol Avansá Integrá Humanista 

16. St. Ignatius College 

17. VSBO St. Jozef  

18. VSBO St. Paulus 

19. Stella Maris College 

20. Triniteit College 

 

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

de leerlingenpopulatie, de doorstroom, de sectorkeuze, de uitstroom en het onderwijspersoneel. 

De gegevens aangaande de leerlingenpopulatie en het onderwijspersoneel zijn van de door de 

overheid gesubsidieerde scholen. De informatie over de doorstroom en de uitstroom betreft 

zowel gesubsidieerde als niet-gesubsidieerde scholen. 

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

toezicht- en waarderingskader.   
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6.1 Leerlingenpopulatie 

De gegevens in deze paragraaf zijn afgeleid van de toestandformulieren van de gesubsidieerde 

scholen met als peildatum 1 december 2016. Deze informatie dient als indicatief beschouwd te 

worden voor het totaal aantal leerlingen binnen het vsbo op Curaçao. Vooralsnog is de 

schoolpopulatie van de particuliere scholen en het Curaçaos Avondlyceum niet meegenomen.  

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

schoolbestuur, het aantal leerlingen per leerweg en de spreiding van de leeftijden in het 

eindexamenjaar. De gegevens van het aantal leerlingen per afdeling per schoolbestuur waren 

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

 

In het schooljaar 2016–2017 bezochten 7128 leerlingen een door de overheid bekostigde school 

voor vsbo. Hiervan waren 3681 jongens (52%) en 3447 meisjes (48%). De meerderheid van de 

leerlingen (3144) zat in de bovenbouw van het vsbo. In de bovenbouw waren de jongens in de 

minderheid, t.w. 45% van alle bovenbouwleerlingen. De meerderheid (71%) van de ago-

leerlingen bestond uit jongens. Er zaten in totaal 2976 leerlingen in de basisvorming van het 

vsbo. Dit is 42% van het totaal aantal vsbo-leerlingen (7128). 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 over de afgelopen vier schooljaren.  

 

Grafiek 6.1 Aantal leerlingen per afdeling 2016-2017 
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Grafiek 6.2 Aantal leerlingen per afdeling  

 

 

Het aantal leerlingen in de basisvorming heeft een dalende tendens, terwijl het aantal leerlingen 

in het ago is toegenomen. 

 

Van de 7128 leerlingen zat 18% (1299) op een school van de VPCO. De meerderheid van de 

leerlingen zat op een school van het RKCS (44%), 31% op de school van de DOS en 4% en 3% 

van het totaal aantal leerlingen binnen het vsbo op een school van respectievelijk FHSP en 

SCONS.  

 

Grafiek 6.3 Percentage van totaal aantal leerlingen per schoolbestuur 2016-2017 
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Grafiek 6.4 Aantal leerlingen in de basisvorming per schoolbestuur per schooljaar 

 
 

Grafiek 6.5 Aantal leerlingen in de bovenbouw vsbo per schoolbestuur per schooljaar 
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Grafiek 6.6 Aantal leerlingen op de afdeling ago per schoolbestuur per schooljaar 

 
 

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

aantal jongens binnen de tkl-populatie is de laatste vier schooljaren met 15% afgenomen. Het 

totaal aantal leerlingen binnen de tkl-populatie toont bovendien een dalende tendens zoals te 

zien in grafiek 6.7. 

 

Grafiek 6.7 Aantal leerlingen binnen tkl 
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Ook binnen de pkl-populatie waren de meisjes steeds in de meerderheid. Het aantal jongens 

was in 2014-2015 toegenomen en nam daarna af, zie grafiek 6.8. Het aantal meisjes binnen de 

pkl-populatie is in vier jaar de tijd met 25% toegenomen. Het totaal aantal leerlingen binnen de 

pkl-populatie is met 21% toegenomen in de afgelopen vier schooljaren.  

 

Grafiek 6.8 Aantal leerlingen binnen pkl 

 
 

Grafiek 6.9 Aantal leerlingen binnen pbl 
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In tegenstelling tot de andere leerwegen waren de jongens binnen de pbl-populatie in de 

meerderheid. Het totaal aantal jongens binnen de pbl-populatie is met 16% gegroeid. Het aantal 

meisjes binnen de pbl-populatie is in vier jaar met 43% toegenomen. Het totaal aantal leerlingen 

in de pbl is met 30% gegroeid, zie grafiek 6.9. 

 

De groei van een afdeling of populatie binnen een leerweg wordt door een aantal factoren 

beïnvloed. Een mogelijke factor die van invloed is op deze groei is de doorstroom. Het gaat hier 

om het aantal leerlingen dat doorstroomt naar het volgende leerjaar of juist doubleert. Het 

resultaat van de doorstroom is terug te zien in de spreiding van de leeftijden in de examenklas.  

 

Per 1 december 2016 was 14% (2035 leerlingen) van het totaal aantal leerlingen in de 

examenklas van de vsbo 15 jaar en 34% ouder dan 17 jaar Dit zou enerzijds verband kunnen 

houden met het aantal leerlingen dat is blijven zitten tijdens zijn of haar schoolloopbaan. 

Anderzijds zou het te maken kunnen hebben met het feit dat leerlingen op een wat oudere 

leeftijd het vsbo instromen dan gebruikelijk. Grafiek 6.10 geeft een overzicht hiervan.  

 

Grafiek 6.10 Spreiding leeftijden van examenkandidaten per leerweg per 1 december 2016 
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Grafiek 6.11 Spreiding leeftijden in het eindexamenjaar, percentage van het totaal aantal examenkandidaten binnen de leerweg  

 
 

De meerderheid van de pbl-leerlingen was ouder dan 17 jaar. Deze groep bestond voornamelijk 

uit jongens. Binnen de tkl-afdeling is de meerderheid van de leerlingen jonger dan 17 jaar oud.  

 

Grafiek 6.12 Spreiding leeftijden in het eindexamenjaar, percentage van het totaal aantal jongens of meisjes binnen de leerweg 
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Uit verdiepingsonderzoek naar inschrijvingen en uitschrijvingen op de scholen voor vsbo, 

schoolprestaties in de basisvorming en gehanteerde overgangsnormen en doorverwijzingen, zal 

vastgesteld moeten worden wat er 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 vsbo-scholen. 

 

6.2 Doorstroom 

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

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

 

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

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

voor de doorstroom per leerjaar het gemiddelde van het landelijke percentage van het 

schooljaar 2014-2015 en het landelijke percentage van het schooljaar 2015-2016 gehanteerd.  

 

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

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

gesubsidieerde scholen over de schooljaren 2014-2015, 2015-2016 en 2016-2017. De gegevens zijn 

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

anders dan het aantal vermeld in de vorige paragraaf.  

 

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

wordt eerst voor de totale leerlingenpopulatie gedaan en vervolgens voor de 

leerlingenpopulatie in de basisvorming en de bovenbouw vsbo.  

 

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

te zien in tabel 6.14. Het gaat hier om het percentage van het totaal aantal leerlingen in een 

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

afdeling.  
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Grafiek 6.13 Percentage leerlingen, dat bevorderd is (naar het volgende jaar en andere afdeling)  

  norm 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

leerjaar 1 85% 82.5% 88.4% 88.6% 

leerjaar 2 86% 84.4% 87.4% 88.1% 

leerjaar 3  76% 74.6% 76.7% 77.5% 

 

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

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

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

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

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

waarom het bevorderingspercentage in leerjaar 1 en leerjaar 2 van de basisvorming niet op alle 

scholen 100% is.  

 

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

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

schooljaren is dit percentage voor leerjaar 3 pbl en leerjaar 3 pkl steeds beneden de norm 

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

percentage leerlingen dat bevorderd is in leerjaar 3 pkl, zie tabel 6.14.  

 

Tabel 6.14 Doorstroom binnen vsbo per leerweg 

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

  norm bevorderd bevorderd bevorderd doublures doublures doublures 

leerjaar 1 naar 2 vsbo 85% 78.6% 83.5% 84.0% 21.4% 16.5% 16% 

leerjaar 2 naar 3 vsbo 86% 80.9% 82.0% 82.7% 19.1% 18.0% 17.3% 

leerjaar 3 naar 4 pbl 76% 53.4% 65.9% 64.6% 46.6% 34.1% 35.4% 

leerjaar 3 naar 4 pkl 76% 72.5% 73.7% 70.8% 27.5% 26.3% 29.2% 

leerjaar 3 naar 4 tkl 76% 83.3% 79.7% 83.9% 16.7% 20.3% 16.1% 

 

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

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

percentage wederom steeds beneden de norm geweest.  
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Tabel 6.15 Doorstroom binnen vsbo sector Techniek per leerweg 

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

  norm bevorderd bevorderd bevorderd doublures doublures doublures 

leerjaar 3 naar 4 pbl 76% 57.4% 61.3% 59.7% 42.6% 38.7% 40.3% 

leerjaar 3 naar 4 pkl 76% 63.8% 77.6% 77.1% 16.3% 12.2% 13.5% 

leerjaar 3 naar 4 tkl 76% 86.3% 82.9% 84.9% 10.0% 13.8% 12.6% 

 

Tabel 6.16 Doorstroom binnen vsbo sector Zorg en Welzijn per leerweg 

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

  norm bevorderd bevorderd bevorderd doublures doublures doublures 

leerjaar 3 naar 4 pbl 76% 47.2% 70.5% 61.5% 47.7% 29.5% 36.8% 

leerjaar 3 naar 4 pkl 76% 76.1% 68.0% 70.8% 15.4% 23.0% 22.6% 

leerjaar 3 naar 4 tkl 76% 84.3% 62.8% 82.5% 10.1% 23.4% 11.3% 

 

Tabel 6.17 Doorstroom binnen vsbo sector Economie per leerweg 

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

  norm bevorderd bevorderd bevorderd doublures doublures doublures 

leerjaar 3 naar 4 pbl 76% 55.5% 64.0% 72.4% 45.5% 36.0% 27.6% 

leerjaar 3 naar 4 pkl 76% 76.8% 75.4% 67.1% 23.2% 24.6% 32.9% 

leerjaar 3 naar 4 tkl 76% 79.2% 82.8% 83.5% 21.8% 17.2% 16.5% 

 

Binnen elk leerjaar, leerweg en/of sector zijn bepaalde ontwikkelingen waar te nemen. In het 

vervolg wordt stilgestaan bij de resultaten binnen de basisvorming en in de verschillende 

sectoren van de bovenbouw. 

 

In de basisvorming zijn de resultaten in leerjaar 1 relatief beter geworden. De percentages van 

doublures is afgenomen, zie tabel 6.18. 
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Tabel 6.18 Doorstroom basisvorming leerjaar 1 

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

basisvorming 1 naar vsbo 2  78.6% 83.5% 84.0% 

basisvorming 1 naar ago 2.3% 2.8% 2.1% 

basisvorming 1 naar havo 2 1.6% 1.4% 2.5% 

doublures basisvorming 1 16.4% 11.4% 10.7% 

basisvorming 1 naar anders 1.15% 0.0% 0.7% 

van school 0.0% 0.2% 0.0% 

sprinkplank 0.0% 0.1% 0.0% 

doorstroom geo 2 0.0% 0.5% 0.0% 

doorstroom sbo niveau 1 0.0% 0.1% 0.0% 

totaal 100% 100% 100% 

absoluut aantal leerlingen 1738 1520 1377 

 

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

doubleurs is afgenomen, zie tabel 6.19. 

 

Tabel 6.19 Doorstroom basisvorming leerjaar 2 

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

basisvorming 2 naar ago 1.5% 2.5% 2.4% 

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

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

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

basisvorming 2 naar havo 3 1.9% 1.8% 1.0% 

doublures basisvorming 2 15.2% 12.6% 11.9% 

naar FEFFIK 0.1% 0.3% 0.0% 

basisvorming 2 naar sbo 1 0.0% 0.4% 2.0% 

doorstroom zorg sbo niveau 1 0.0% 0.3% 0.0% 

doorstroom zorg geo 3 0.0% 0.1% 0.0% 

basisvorming 2 naar anders 0.4% 0.0% 1.5% 

totaal 100.0% 100.0% 100% 

absoluut aantal leerlingen 1649 1650 1471 

 

Het percentage doublures is substantiëler binnen de pbl-afdeling binnen alle drie de sectoren. 

De afgelopen drie schooljaren is dit percentage binnen de pbl-afdeling steeds hoger dan 20% 

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

sectoren Zorg & Welzijn en Economie.  
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Tabel 6.20 Doorstroompercentage leerjaar 3 binnen sector Techniek 

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

pbl    

3 pbl naar 4 pbl 57.4% 61.3% 59.7% 

doublures  42.6% 38.7% 40.3% 

3 pbl naar 4 pkl 0.0% 0.0% 0.0% 

totaal 100.0% 100.0% 100% 

absoluut aantal leerlingen 204 163 213 

     

pkl    

3 pkl naar 4 pkl 63.8% 77.6% 77.1% 

doublures  16.3% 12.2% 13.5% 

3 pkl naar 4 pbl 19.9% 10.2% 9.4% 

totaal 100.0% 100.0% 100% 

absoluut aantal leerlingen 141 98 96 

     

tkl    

3 tkl naar 4 tkl 86.3% 82.9% 84.9% 

doublures  10.0% 13.8% 12.6% 

3 tkl naar 4 pkl 3.7% 3.2% 2.5% 

totaal 100.0% 100.0% 100% 

absoluut aantal leerlingen 219 217 238 
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Tabel 6.21 Doorstroompercentage leerjaar 3 binnen sector Zorg & Welzijn 

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

pbl    

3 pbl bevorderd 4 pbl 47.2% 70.5% 61.5% 

Doublures  47.7% 29.5% 36.8% 

3 pbl doorstroom 4 pkl 4.7% 0.0% 1.7% 

gestopt halverwege (NED) 0.5% 0.0% 0.0% 

totaal 100.0% 100.0% 100% 

absoluut aantal leerlingen 175 217 174 

     

pkl    

3 pkl naar 4 pkl 76.1% 68.0% 70.8% 

Doublures  15.4% 23.0% 22.6% 

3 pkl naar 4 pbl 7.7% 7.4% 6.6% 

gestopt halverwege 0.9% 1.6% 0.0% 

totaal 100.0% 100.0% 100% 

absoluut aantal leerlingen 117 122 106 

     

tkl    

3 tkl naar 4 tkl 84.3% 62.8% 82.5% 

Doublures  10.1% 23.4% 11.3% 

3 tkl naar 4 pkl 3.4% 13.8% 6.2% 

3 tkl naar 3 pkl 1.1% 0.0% 0.0% 

4 tkl naar 4 pkl 1.1% 0.0% 0.0% 

totaal 100.0% 100.0% 100% 

absoluut aantal leerlingen 89 94 97 
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Tabel 6.22 Doorstroompercentage leerjaar 3 binnen sector Economie 

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

pbl    

3 pbl bevorderd 4 pbl 55.5% 64.0% 72.4% 

doublures  37.0% 33.1% 23.8% 

3 pbl doorstromen 4 pkl 6.5% 1.7% 3.8% 

3 pbl naar 4 pbl doorstromen 0.0% 0.8% 0.0% 

gestopt halverwege 1.0% 0.4% 0.0% 

totaal 100.0% 100.0% 100% 

absoluut aantal leerlingen 200 236 210 

     

pkl    

3 pkl naar 4 pkl 76.8% 75.4% 67.1% 

doublures  19.5% 21.9% 29.2% 

3 pkl naar 4 pbl 3.7% 2.7% 3.7% 

totaal 100.0% 100.0% 100% 

absoluut aantal leerlingen 190 187 161 

     

tkl    

 3 tkl naar 4 tkl 79.2% 82.8% 83.5% 

doublures  8.7% 13.1% 10.2% 

3 tkl naar 4 pkl 8.7% 4.0% 6.3% 

4 tkl naar 4 pkl 3.3% 0.0% 0.0% 

totaal 100.0% 100.0% 100% 

absoluut aantal leerlingen 183 274 303 

 

6.3 Sectorkeuze  

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

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

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

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

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

leerlingen. 

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

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

6.23 en grafiek 6.24. 
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Tabel 6.23 Sectorkeuze aan het eind van de basisvorming  

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

basisvorming naar sector techniek 29.7% 32.4% 33.6% 

basisvorming naar sector zorg en welzijn 24.9% 29.6% 21.5% 

basisvorming naar sector economie 45.4% 38.0% 44.8% 

totaal 100.0% 100.0% 100% 

absoluut aantal leerlingen 1283 1361 1216 

 

Grafiek 6.24 Sectorkeuze aan het eind van de basisvorming  

 

 

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

meerderheid door meisjes en voor de sector Techniek door jongens gedaan.  
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Grafiek 6.25 Percentage van het totaal aantal leerlingen per sector per schooljaar 

 
 

Grafiek 6.26 Percentage van het totaal aantal man/vrouw per schooljaar  
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Het percentage van het totaal aantal meisjes dat voor sector Techniek kiest is de afgelopen jaren 

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

is de afgelopen jaren afgenomen.  

 

6.4 Uitstroom 

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

voorbereiding voor het vervolgonderwijs; dit zijn dus de opbrengsten. Het vsbo wordt 

afgesloten met een eindexamen. De examenresultaten kunnen leiden tot doorstroom naar het 

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

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

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

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

voor zowel schoolexamens en de centraal schriftelijke examens zijn aanwijzingen voor de 

kwaliteit van de opbrengsten.  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

zie tabel 6.48. 

 

Tabel 6.27 Gebruikte normen bij risicoanalyse 2016-2017 

  norm 

slagingspercentage vsbo tkl 72% 

slagingspercentage vsbo pkl 75% 

slagingspercentage vsbo pbl 69% 

gemiddeld cijfer centraal schriftelijk examen vsbo 6.0 

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

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

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

afgelopen vier schooljaren. Het percentage geslaagden in het vsbo is in de afgelopen 4 

schooljaren met 11.5% toegenomen, zie grafiek 6.28 en tabel 6.29.  

 

Grafiek 6.28 Slagingspercentage  

 
 

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

het aantal pbl-examenkandidaten is toegenomen.  
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2016 721 563 78.1% 454 379 83.5% 389 293 75.3% 1564 1235 79.0% 

2017 659 488 74.0% 417 352 84.0% 441 348 79.0% 1517 1188 78.0% 
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tussen het cijfer voor de centraal schriftelijk examens en het cijfer voor de schoolexamens voor 

alle scholen is binnen pbl-afdeling steeds binnen de normen zie tabel 6.30. 

 

Tabel 6.30 Gemiddelde cijfer en discrepantie alle scholen vsbo 

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

gemiddeld cijfer centraal schriftelijk examen tkl 5,39 5.33 5.41 5.54 

gemiddelde discrepantie tkl 0,94 0.92 0.80 0.64 

     

gemiddeld cijfer centraal schriftelijk examen pkl 5.39 5.93 5.84 6.04 

gemiddelde discrepantie pkl 0.84 0.26 0.35 0.14 

     

gemiddeld cijfer centraal schriftelijk examen pbl 5.9 5.98 6.06 6.08 

gemiddelde discrepantie pbl 0.19 0.10 0.08 0.06 

 

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

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

de afgelopen vier jaar.  

 

De afgelopen vier jaar zijn de examenresultaten tkl relatief minder goed voor de vakken 

biologie, economie, Engels, wiskunde, natuur & scheikunde 1 en natuurkunde & scheikunde 2. 

Het landelijk gemiddeld cijfer voor het Centraal Schriftelijk Examen voor deze vakken is steeds 

beneden de norm en lager dan 5.5. Een landelijk gemiddeld cijfer voor het Centraal Schriftelijk 

Examen groter of gelijk aan een 6.0 kwam heel sporadisch voor in de afgelopen vier schooljaren, 

zie tabel 6.31. 
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Tabel 6.31 Gemiddeld cijfer centraal schriftelijk examen per vak afdeling tkl 

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

administratie & commercie 6.62 5.84 6.02 5.96 

algemene techniek 5.78 5.82 5.65 5.52 

biologie 4.1 4.54 4.60 4.45 

economie 4.39 4.35 4.81 4.65 

Engels 5.69 5.68 6.09 6.12 

Nederlands 5.65 5.41 5.80 5.93 

Papiamentu 5.92 6.15 5.67 5.90 

Spaans 6.11 5.66 5.63 6.21 

wiskunde 3.95 4.14 4.34 4.32 

mens en maatschappij 6.45 6.07 5.96 5.97 

natuur & scheikunde 1 4.68 4.99 4.86 5.22 

natuur & scheikunde 2 4.52 4.51 4.71 4.70 

zorg & welzijn intrasectoraal 5.09 5.02 5.47 5.97 

ict 5.52 6.52 6.56 6.22 

hospitality koken en serveren 5.31 5.21 5.71 5.53 

 

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

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

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

schoolexamens, is de afgelopen jaren voor bepaalde vakken groter dan 0,7 zoals te zien in tabel 

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

het schoolexamen dan op het centraal schriftelijk examen presteren.  
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Tabel 6.32 Gemiddelde discrepantie tussen cijfer centraal schriftelijk examen en cijfer schoolexamen per vak vsbo 

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

administratie & commercie -0.07 0.53 0.42 0.44 

algemene techniek 0.46 0.67 0.66 1.02 

biologie 2.08 1.7 1.58 1.43 

economie 1.28 1.3 1.10 1.02 

Engels 0.61 0.57 0.37 0.19 

Nederlands 0.49 0.56 0.27 0.11 

Papiamentu 0.69 0.32 0.69 0.38 

Spaans 0.5 0.9 0.73 0.11 

wiskunde 1.6 1.51 1.51 1.46 

mens en maatschappij 0.21 0.53 0.61 0.67 

natuur & scheikunde 1 1.05 0.85 0.70 0.43 

natuur & scheikunde 2 1.46 1.35 1.01 0.92 

zorg & welzijn intrasectoraal 1.35 1.32 0.79 0.40 

ict 0.8 0.11 -0.65 0.92 

hospitality koken en serveren 1.98 1.92 1.26 1.99 

 

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

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

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

SE beter is gemaakt dan het CE. Als dit verschil <-0.70 (blauw gedrukt) is, betekent het dat het 

CE beter is gemaakt dan het SE.  

 

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

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

wiskunde, natuurkunde & scheikunde 1, natuurkunde & scheikunde 2, zorg & welzijn 

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

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

dan 0.70 voor deze vakken. 

 

De afgelopen vier jaar zijn de examenresultaten tkl relatief minder goed voor de vakken 

biologie, economie, Engels, wiskunde, mens en maatschappij, natuur & scheikunde 1, metaal, 

bouw en motorvoertuigentechniek. Het landelijk gemiddeld cijfer voor het centraal schriftelijk 

examen voor deze vakken is steeds beneden de norm. Een landelijk gemiddeld cijfer voor het 

centraal schriftelijk examen groter of gelijk aan een 6.0 kwam ook voor bij de andere vakken in 

de afgelopen vier schooljaren, zie tabel 6.33. 
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Tabel 6.33 Gemiddeld cijfer centraal schriftelijk examen per vak afdeling pkl 

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

administratie & commercie 6.33 6.1 6.04 5.96 

biologie 5.43 5.78 5.76 5.45 

economie 5.69 5.92 5.61 5.94 

Engels 6.1 5.75 5.96 6.54 

Nederlands 5.79 5.62 6.28 6.30 

Papiamentu 6.06 6.34 5.91 6.20 

Spaans 6.02 6.33 5.65 6.68 

wiskunde 4.89 5.64 4.90 6.08 

instalelectro 6.44 6.25 6.07 6.43 

mens en maatschappij 6.14 5.79 5.67 5.29 

natuur & scheikunde 1 5.47 5.79 5.28 5.49 

zorg & welzijn intrasectoraal 6.25 5.99 6.48 6.38 

ict 6.93 6.63 6.55  

metaal 5.84 4.97 6.37 5.83 

bouw 5.92 6.2 6.02 5.91 

hospitality brood en banket    6.00 

hospitality koken en serveren 6.98 6.46 6.68 6.70 

uiterlijke verzorging 7.00 6.63 6.87 7.10 

motovoertuigentechniek 7.12 6.50 5.08 5.89 

  

 

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

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

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

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

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

het schoolexamen dan op het centraal schriftelijk examen presteren.  
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Tabel 6.34 Gemiddelde discrepantie tussen cijfer centraal schriftelijk examen en cijfer schoolexamen per vak afdeling pkl 

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

administratie & commercie 0.34 0.35 0.59 0.70 

biologie 0.17 0.16 0.21 0.48 

economie 0.23 -0.23 0.28 -0.01 

Engels 0.52 0.78 0.43 -0.14 

Nederlands 0.38 0.32 -0.32 -0.24 

Papiamentu 0.43 0.23 0.53 0.16 

Spaans 0.36 -0.01 0.31 -0.46 

wiskunde 0.67 -0.1 0.87 -0.53 

instalelectro 0.21 0.37 0.38 0.30 

mens en maatschappij 0.09 0.7 0.97 0.99 

natuur & scheikunde 1 0.41 -0.06 0.60 0.41 

zorg & welzijn intrasectoraal 0.01 0.43 -0.05 0.18 

ict -0.23 -0.36 -0.15  

metaal -0.35 0.83 0.07 -0.20 

bouw 0.37 0.23 0.23 0.55 

hospitality brood en banket    1.47 

hospitality koken en serveren 0.23 0.42 0.33 1.00 

uiterlijke verzorging -0.5 0.45 0.47 0.40 

motovoertuigentechniek -0.73 -0.1 0.28 -0.22 

 

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

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

groter dan 0.50 of kleiner dan -0.50. Als dit verschil >0,50 (rood gedrukt) is, betekent het dat het 

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

CE beter is gemaakt dan het SE.  

De pkl-leerlingen scoren de afgelopen vier schooljaren relatief gemiddeld beter op het 

schoolexamen dan op het centraal schriftelijk examen voor administratie en commercie en mens 

en maatschappij. De landelijke gemiddelde discrepantie tussen het cijfer voor het centraal 

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

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

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

de afgelopen vier jaar.  
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De afgelopen vier jaar zijn de examenresultaten tkl relatief minder goed voor de vakken 

biologie, economie, wiskunde, en natuur & scheikunde 1. Het landelijk gemiddeld cijfer voor 

het centraal schriftelijk examen voor deze vakken is steeds beneden de norm. Een landelijk 

gemiddeld cijfer voor het centraal schriftelijk examen groter of gelijk aan een 6.0 kwam ook 

voor bij de andere vakken in de afgelopen vier schooljaren, zie tabel 6.35. 

 

Tabel 6.35 Gemiddeld cijfer centraal schriftelijk examen per vak afdeling pbl 

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

administratie & commercie 6.16 6.21 6.11 6.02 

biologie 5.55 5.86 5.62 5.56 

economie 5.34 5.8 5.40 5.26 

Engels 5.59 6.01 6.15 6.36 

Nederlands 5.51 5.67 6.37 6.38 

Papiamentu 6.16 6.5 6.16 6.08 

Spaans 6.87 5.63 6.62 6.50 

wiskunde 5.74 5.88 5.48 6.09 

instalelectro 6.2 5.86 6.21 6.64 

mens en maatschappij 6.02 6.15 6.21 5.94 

natuur & scheikunde 1 5.59 5.37 5.76 5.61 

zorg & welzijn intrasectoraal 6.65 6.09 6.30 6.67 

ict 7.23 6.73 6.75  

metaal 5.85 6.04 5.27 6.02 

bouw 5.31 6.11 5.91 6.24 

hospitality brood en banket   7.06 6.82 

hospitality koken en serveren 6.57 7.12 6.94 6.68 

uiterlijke verzorging 6.55 6.63 7.16 7.10 

motovoertuigentechniek 7.9 7.55 5.80 6.39 

 

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

0.31 op de afdeling pbl reden tot zorg. De landelijke gemiddelde discrepantie tussen het cijfer 

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

schoolexamens, is de afgelopen jaren voor bepaalde vakken groter dan 0,31 zoals te zien in tabel 

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

het schoolexamen dan op het centraal schriftelijk examen presteren.  
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Tabel 6.36 Gemiddelde discrepantie tussen cijfer centraal schriftelijk examen en cijfer schoolexamen per vak afdeling pbl 

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

administratie & commercie 0.24 0.09 0.26 0.28 

biologie 0.09 0.01 0.24 0.27 

economie 0.24 -0.19 0.47 0.69 

Engels 0.74 0.51 0.18 -0.04 

Nederlands 0.42 0.04 -0.69 -0.60 

Papiamentu 0.22 -0.02 0.18 0.14 

Spaans -0.56 0.34 -0.18 -0.09 

wiskunde 0.2 0.05 0.67 -0.15 

instalelectro -0.01 0.23 0.02 -0.27 

mens en maatschappij 0.01 -0.14 0.09 0.17 

natuur & scheikunde 1 0.41 0.53 0.11 0.41 

zorg & welzijn intrasectoraal -0.43 0.08 -0.04 -0.43 

ict -1.01 -0.8 0.00 - 

metaal 0.9 -0.83 -0.09 -0.57 

bouw 0.72 -0.11 -0.15 -0.11 

hospitality brood en banket   -0.42 0.62 

hospitality koken en serveren -0.49 -1.13 -0.42 0.00 

uiterlijke verzorging -0.22 0.45 -0.17 0.75 

motovoertuigentechniek -1.57 -1.42 -0.50 -0.93 

 

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

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

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

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

CE beter is gemaakt dan het SE.  

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

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

De landelijke gemiddelde discrepantie tussen het cijfer voor het centraal schriftelijk examen en 

het schoolexamen is de afgelopen jaren groter dan 0.31 voor deze vakken. 

In de afgelopen vier 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 een verklaring is toegenomen, zie grafiek 6.37.  
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Grafiek 6.37 Resultaten ago  

 
 

Het aantal en het percentage leerlingen met een verklaring is toegenomen onder de jongens. 
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Tabel 6.40 Resultaten ago percentage van het totaal aantal jongens en van totaal aantal meisjes per schooljaar  

  jongens meisjes 

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

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

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

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

 

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 programmaonderdelen te hebben afgerond. Deze 

groep is wellicht op een latere leeftijd het ago binnengestroomd.  

 

6.5 Onderwijsgevend personeel 

Per 1 december 2016 zijn er in totaal 550 leerkrachten ingezet op vsbo-scholen die door de 

overheid bekostigd worden. Een meerderheid (65%) van het onderwijzend personeel is vrouw 

zoals weergegeven in onderstaande tabel 6.41.  

 

Tabel 6.41 Aantal docenten per schooljaar 

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

onbekend  6   

man 234 205 213 193 

vrouw 276 398 384 357 

totaal 510 600 597 550 

 

De gemiddelde leeftijd onder de leerkrachten was 45 jaar. De jongste docent was 21 jaar en de 

oudste 71 jaar; 47% van de leerkrachten is jonger dan 45 jaar en de rest is ouder dan 45 jaar. In 

grafiek 6.42 wordt de spreiding van de leeftijden van de leerkrachten weergegeven.  

 

Het is opmerkelijk dat er in de afgelopen drie jaar steeds minder leerkrachten jonger dan 31 jaar 

zijn en dat het aantal leerkrachten ouder dan 50 jaar ook afneemt, zoals te zien in grafiek 6.42. 
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Grafiek 6.42 Spreiding leeftijd leerkrachten 

 
 

6.6 Conclusie 

Ten aanzien van enkele kwaliteitsdomeinen binnen het toezicht- en waarderingskader (T&W) 
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leerwegen. De afgelopen drie schooljaren is dit percentage binnen de pbl-afdeling aldoor hoger 

dan 20% geweest. De afgelopen drie schooljaren is percentage leerlingen dat bevorderd is naar 

leerjaar 3 pbl en leerjaar 3 pkl steeds beneden de norm geweest.  

 

Een deel van de leerlingen loopt vertraging binnen de opleiding. Dit kan afgeleid worden van 

het feit dat 34% van de leerlingen in de examenklas ouder dan 17 jaar was op 1 december 2016.  
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De afgelopen vier schooljaren lag het landelijk gemiddeld cijfer voor het centraal schriftelijk 

examen onder de 6.0 op de afdeling tkl. Het landelijk gemiddeld cijfer voor een groot deel van 

de vakken lag onder de 6.0 binnen de tkl. Ook op de afdeling pkl is het landelijk gemiddeld 

cijfer voor het centraal schriftelijk examen onder de 6.0 geweest de afgelopen jaren.  

 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

leerlingen binnen de verschillende leerwegen van het vsbo en binnen het ago. Het is het 

bevoegd gezag aan te raden samen met de examencommissies van de scholen het interne 

toezicht op en controle van de kwaliteit van schoolexamens te intensiveren. 

 

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

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

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

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

& scheikunde 1 en natuurkunde & scheikunde 2, mens en maatschappij, metaal, bouw en 

motorvoertuigentechniek. Het bevoegd gezag wordt geadviseerd het pedagogisch-didactisch 

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

 

De populariteit van de sector Economie onder leerlingen en de prestaties voor de verschillende 

sector specifieke vakken in de afgelopen schooljaren, wekken de vraag op of de leerlingen 

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

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

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

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

Leerlingenzorg in de uitvoering extra aandacht te besteden aan talentontwikkeling en 

keuzebegeleiding.  
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7 HAVO / VWO 
 

Het hoger algemeen vormend onderwijs en voorbereidend wetenschappelijk onderwijs zijn 

wettelijk bepaald in de Landsverordening voortgezet onderwijs (P.B. 1979, no. 29). Het 

onderwijs vangt aan op de scholen voor voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo) en 

op scholen voor hoger algemeen vormend onderwijs (havo) met een periode van basisvorming 

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

een eenjarige periode van profielvoorbereidend onderwijs. Het onderwijs aan scholen voor vwo 

respectievelijk havo omvat aansluitend op de periode van profielvoorbereidend onderwijs een 

driejarige respectievelijk tweejarige periode van profielenonderwijs. 

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

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

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

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

havo zijn toelaatbaar op een school voor havo/vwo. 

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

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

slagingsregeling aangescherpt voor het havo en vwo.  

 

De scholen die onder toezicht waren in het schooljaar 2016-2017 zijn: 

1. Dr. Albert Schweitzer College (ASHV) 

2. Kolegio Alejandro Paula (KAP) 

3. Maria Immaculata Lyceum (MIL) 

4. Radulphus College (RC) 

5. Omega College (OC) 

6. Abel Tasman College (ATC) 

7. Curaçaose Avondlyceum (CAL) 

 

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

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

onderwijspersoneel. De gegevens aangaande de leerlingenpopulatie en het onderwijspersoneel 

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

uitstroom betreft zowel gesubsidieerde als niet-gesubsidieerde scholen. 

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

toezicht- en waarderingskader.  
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7.1 Leerlingenpopulatie 

De gegevens in deze paragraaf zijn afgeleid van de toestandformulieren van gesubsidieerde 

scholen met als peildatum 1 december 2016. Deze informatie dient als indicatief beschouwd te 

worden voor het totaal aantal leerlingen binnen het havo/vwo op Curaçao. Vooralsnog is de 

schoolpopulatie van de particuliere scholen en het avondlyceum niet meegenomen.  

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

schoolbestuur, het aantal leerlingen per school, het aantal leerlingen per leerjaar en de spreiding 

van de leeftijden in het eindexamenjaar.  

 

In het schooljaar 2016 – 2017 bezochten 2927 leerlingen een school voor havo/vwo, die door de 

overheid werd bekostigd. Hiervan waren 1262 jongens (43%) en 1665 meisjes (57%). De 

meerderheid van de leerlingen (1324) zat op de afdeling havo. Op de afdeling vwo waren de 

jongens in de minderheid, t.w. 38% van alle vwo-leerlingen. Er zaten in totaal 969 leerlingen in 

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

(2927). Grafiek 7.1 geeft een overzicht van het aantal jongens en meisjes per afdeling. Grafiek 7.2 

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

 

Grafiek 7.1 Aantal leerlingen per afdeling 2016-2017 
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Grafiek 7.2 Aantal leerlingen per afdeling  

 

 

Het aantal leerlingen op de afdelingen havo en vwo toont een dalende tendens, terwijl het 

aantal leerlingen in de basisvorming heel licht is afgenomen Het aantal leerlingen op het havo is 

de afgelopen drie schooljaren met 5% afgenomen en het aantal leerlingen op het vwo met 10%. 

Het aantal leerlingen in de basisvorming is met 1% afgenomen.  

 

Van de 2927 leerlingen zat 12% (341) op een school van de VPCO. De meerderheid van de 

leerlingen zat op een school van het RKCS (61%) en 27% op de school van de DOS. 

 

Grafiek 7.3 Percentage leerlingen naar schoolbestuur 2016-2017 
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Het aantal leerlingen in de basisvorming is de afgelopen vier schooljaren met 20% afgenomen 

bij de DOS. De VPCO kent een toename in het schooljaar 2016-2017 en voor het RKCS is het 

aantal leerlingen afgenomen tot het hetzelfde aantal dat geregistreerd is in 2013-2014 (616), zie 

grafiek 7.4. 

 

De DOS kent tevens een afname van 17% van het aantal leerlingen op de havo-afdeling. Het 

aantal havo-leerlingen is de afgelopen vier jaar toegenomen bij het RKCS en bij de VPCO is het 

aantal leerlingen afgenomen tot onder het aantal dat geregistreerd is in 2013-2014 (123), zie 

grafiek 7.5. 

 

De vwo-afdeling kent een afname van 35% van het aantal leerlingen bij de DOS. Bij het RKCS is 

het aantal vwo-leerlingen, na een afname in 2014-2015, licht gestegen. Het aantal vwo-leerlingen 

is in vier jaar met 1% afgenomen bij het RKCS. Bij de VPCO is het aantal vwo-leerlingen in vier 

jaar met 62% toegenomen, zie grafiek 7.6. 

 

Grafiek 7.4 Aantal leerlingen in de basisvorming per schoolbestuur per schooljaar 
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Grafiek 7.5 Aantal leerlingen op het havo per schoolbestuur per schooljaar 

 
 

Grafiek 7.6 Aantal leerlingen op het vwo per schoolbestuur per schooljaar 
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Het Radulphus College is in de afgelopen vier jaar met 4% gegroeid. Het Dr. Albert Schweitzer 

College is in drie jaar met 17% gegroeid en is de kleinste havo/vwo-school. Het 

Kolegio Alejandro Paula kent een inkrimping van 22%, zie grafiek 7.7. 

 

Grafiek 7.7 Aantal leerlingen op de scholen per schooljaar 
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Grafiek 7.8 Aantal leerlingen in de basisvorming 

 
 

 

Grafiek 7.9 Aantal leerlingen op het havo 
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De afgelopen vier jaar kent de vwo-afdeling een afname van 30% voor wat betreft het aantal 

jongens in leerjaar 4 en van 28% in leerjaar 5. Het aantal meisjes is in vier jaar met 15% 

afgenomen in leerjaar 4 en met 32% in leerjaar 5. In leerjaar 3 is er een lichte groei van 8% en 

leerjaar 6 kent een groei van 17%, zie tabel 7.10. 

 

Grafiek 7.10 Aantal leerlingen op het vwo 
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Grafiek 7.11 Spreiding leeftijden in het eindexamenjaar 2016-2017 per 1 december 2016 
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Grafiek 7.12 Spreiding leeftijden in het eindexamenjaar vwo 2016-2017 per 1 december 2016 

 
 

Grafiek 7.13 Spreiding leeftijden in het eindexamenjaar havo 2016-2017 per 1 december 2016 
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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.  

 

7.2 Doorstroom 

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

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

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

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

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

schoolloopbaan.  

 

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

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

voor de doorstroom per leerjaar het gemiddelde van het landelijke percentage van het 

schooljaar 2014-2015 en het landelijke percentage van het schooljaar 2015-2016 gehanteerd.  

 

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

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

gesubsidieerde scholen voor de schooljaren 2014-2015, 2015-2016 en 2016-2017. De gegevens zijn 

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

anders dan het aantal vermeld in de vorige paragraaf.  

 

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

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

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

de bovenbouw vwo.  

 

De landelijke resultaten van de afgelopen drie schooljaren kwamen heel erg in de buurt van de 

norm zoals te zien in tabel 7.14. Het gaat hier om het percentage van het totaal aantal leerlingen 

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

afdeling.  
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Grafiek 7.14 Percentage leerlingen dat bevorderd is (naar het volgend jaar binnen dezelfde of een andere afdeling)  

  norm 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

leerjaar 1 92% 91.7% 91.3% 93.9% 

leerjaar 2 89% 87.0% 91.4% 87.9% 

leerjaar 3  85% 89.3% 80.0% 85.3% 

leerjaar 4  80% 79.2% 80.8% 72.4% 

leerjaar 5  91% 90.1% 90.9% 88.9% 

 

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

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

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

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

een kans krijgt om aan te tonen dat hij/zij het havo-niveau aankan. Dit is de reden waarom het 

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

is.  

 

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

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

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

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

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

percentage leerlingen dat bevorderd is in leerjaar 4 vwo, zie tabel 7.15.  

 

Tabel 7.15 Doorstroom binnen havo/vwo 

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

  norm bevorderd bevorderd bevorderd doublures doublures doublures 

leerjaar 1 naar 2 92% 81.6% 79.8% 80.8% 8.3% 8.6% 6.1% 

leerjaar 2 naar 3 89% 81.9% 84.1% 79.6% 8.4% 8.7% 12.0% 

leerjaar 3 naar 4 havo 85% 76.9% 64.6% 71.4% 13.3% 26.0% 19.1% 

leerjaar 3 naar 4 vwo  85% 92.9% 87.3% 90.7% 3.2% 3.5% 3.1% 

leerjaar 4 naar 5 havo  80% 67.5% 75.2% 68.8% 26.7% 22.2% 30.4% 

leerjaar 4 naar 5 vwo  80% 84.4% 81.0% 75.9% 5.4% 7.9% 18.4% 

leerjaar 5 naar 6 vwo  91% 80.1% 87.7% 87.8% 9.9% 9.1% 12.2% 

 

Binnen elk leerjaar en/of elke afdeling zijn bepaalde ontwikkelingen waar te nemen. In het 

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

jaar en de bovenbouw van de afdeling havo en vwo.  
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In de basisvorming zijn de resultaten in leerjaar 1 relatief beter geworden. De percentages van 

doublures en van doorverwijzingen naar het vsbo zijn afgenomen, zie tabel 7.16.  

 

Tabel 7.16 Doorstroom basisvorming leerjaar 1 

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

basisvorming 1 naar basisvorming 2 81.6% 79.8% 86.1% 

basisvorming 1 naar vsbo 9.2% 11.6% 7.8% 

doublures 8.3% 8.6% 6.1% 

basisvorming 1 naar onbekend 1.0% 0.0% 0.0% 

totaal 100.0% 100.0% 100.0% 

absoluut aantal leerlingen 521 510 490 

 

De afname van doorverwijzingen naar het vsbo is bij jongens groter (van 12.5% naar 5.9% van 

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

tabel 7.17. 

 

Tabel 7.17 Doorstroompercentage van totaal aantal leerlingen basisvorming leerjaar 1 

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

 man man man vrouw vrouw vrouw 

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

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

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

absoluut aantal leerlingen 244 240 222 277 270 268 

 

In leerjaar 2 is het percentage leerlingen dat doorstroomt naar het vwo afgenomen. Het 

percentage doubleurs is toegenomen, zie tabel 7.18. 

 

Tabel 7.18 Doorstroom basisvorming leerjaar 2 

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

basisvorming 2 naar havo 3 54.6% 45.9% 54.4% 

basisvorming 2 naar vwo 3 27.3% 38.2% 25.2% 

basisvorming 2 naar vsbo 8.4% 7.2% 8.3% 

doublures 8.4% 8.7% 12.1% 

basisvorming 2 naar onbekend  1.2% 0.0% 0.0% 

totaal 100% 100% 100% 

absoluut aantal leerlingen 521 503 480 
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Het percentage doubleurs in leerjaar 2 is in 2016-2017 toegenomen. Zowel het percentage 

jongens als het percentage meisjes dat doubleert kent een toename in 2016-2017. Het percentage 

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

toegenomen van 5.6% naar 7.1%, zie tabel 7.19. 

 

Tabel 7.19 Doorstroom percentage van totaal aantal leerlingen basisvorming leerjaar 2 

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

  man man man vrouw vrouw vrouw 

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

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

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

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

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

absoluut aantal leerlingen  199 251 212 299 252 268 

 

In de volgende tabellen worden de doorstroomgegevens van de afgelopen drie schooljaren voor 

iedere school afzonderlijk weergegeven. Het percentage dat bevorderd is naar havo 4 is 

toegenomen. Het percentage leerlingen uit havo 3 dat doorstroomt naar het vwo is min of meer 

gelijk gebleven. Tabel 7.20 geeft een overzicht van de doorstroom vanuit leerjaar 3 havo.  

 

Tabel 7.20 Doorstroom leerjaar 3 havo 

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

havo 3 naar havo 4 76.9% 64.6% 71.4% 

havo 3 naar vwo 2.8% 1.8% 2.1% 

havo 3 naar vsbo 5.5% 7.6% 7.3% 

doublures 13.3% 26.0% 19.1% 

havo 3 naar onbekend 1.5% 0.0% 0.0% 

totaal 100.0% 100.0% 100.0% 

absoluut aantal leerlingen 398 384 423 

 

Het percentage doubleurs is afgenomen voor beide groepen. Het percentage dat doorstroomt 

naar het vsbo is bij de meisjes toegenomen, zie tabel 7.21.  
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Tabel 7.21 Doorstroompercentage van totaal aantal leerlingen leerjaar 3 havo 

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

  man man man vrouw vrouw vrouw 

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

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

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

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

absoluut aantal leerlingen 182 164 179 216 220 244 

 

Het percentage dat in het derde leerjaar van het vwo doorstroomt naar het havo is toegenomen, 

zie tabel 7.22 en 7.23.  

 

Tabel 7.22 Doorstroom leerjaar 3 vwo 

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

vwo 3 naar vwo 4 92.9% 87.3% 90.7% 

vwo 3 naar havo 2.4% 9.2% 6.2% 

doublures 3.2% 3.5% 3.1% 

vwo 3 naar onbekend  1.6% 0.0% 0.0% 

totaal 100.0% 100.0% 100.0% 

absoluut aantal leerlingen 126 142 161 

 

Tabel 7.23 Doorstroompercentage van totaal aantal leerlingen leerjaar 3 vwo 

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

  man man man vrouw vrouw vrouw 

bevorderd 95.0% 94.0% 95.2% 95.3% 97.8% 98.0% 

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

vwo 3 naar havo 5.0% 10.0% 4.8% 1.2% 8.7% 9.2% 

absoluut aantal leerlingen 40 50 63 86 92 98 

 

In havo 4 zijn de resultaten relatief afgenomen en is er een toename van het percentage 

doublures. Zowel bij de jongens als de meisjes is het percentage dat bevorderd is naar havo 5 in 

het schooljaar 2016-2017 afgenomen, zie tabel 7.24 en 7.25.  
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Tabel 7.24 Doorstroom leerjaar 4 havo 

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

havo 4 naar havo 5 67.5% 75.2% 68.8% 

doublures 26.7% 22.2% 30.4% 

havo 4 naar onbekend  5.8% 0.0% 0.0% 

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

havo 4 naar vwo 4 0% 0% 0.2% 

totaal 100.0% 100.0% 100.0% 

absoluut aantal leerlingen 464 463 464 

 

Tabel 7.25 Doorstroompercentage van totaal aantal leerlingen leerjaar 4 havo 

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

  man man man vrouw vrouw vrouw 

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

doublures 27.8% 25.2% 19.8% 25.7% 19.8% 22.2% 

absoluut aantal leerlingen 227 206 204 237 257 260 

 

Het percentage leerlingen met een havo-diploma dat doorstroomt naar het vwo is met 4.3% 

toegenomen.  

 

Tabel 7.26 Doorstroom havo 5 naar vwo 5 

schooljaar man vrouw totaal percentage 

2014-2015 8 2 10 2.0% 

2015-2016 18 24 42 9.7% 

2016-2017 36 25 61 14.0% 

 

In vwo 4 zijn de resultaten minder goed. Het percentage doublures is zowel bij de jongens als 

bij de meisjes toegenomen, zie tabel 7.27 en 7.28.  

 

Tabel 7.27 Doorstroom leerjaar 4 vwo 

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

vwo 4 naar vwo 5 84.4% 81.0% 75.9% 

vwo 4 naar havo 9.0% 11.1% 5.7% 

doublures 5.4% 7.9% 18.4% 

vwo 4 naar onbekend 1.2% 0.0% 0.0% 

totaal 100.0% 100.0% 100.0% 

absoluut aantal leerlingen 167 126 141 
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Tabel 7.28 Doorstroompercentage van totaal aantal leerlingen leerjaar 4 vwo 

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

  man man man vrouw vrouw vrouw 

bevorderd 95.2% 92.9% 82.6% 91.7% 91.7% 81.1% 

doublures 3.6% 7.1% 17.4% 7.1% 8.3% 18.9% 

vwo 4 naar havo 6.0% 16.7% 4.3% 11.9% 8.3% 6.3% 

absoluut aantal leerlingen 83 42 46 84 84 95 

 

Zowel het percentage jongens als het percentage meisjes dat doorstroomt naar het havo is 

afgenomen. Zowel bij de jongens als de meisjes zijn de resultaten in vwo 5 verbeterd, zie tabel 

7.29 en 7.30.  

 

Tabel 7.29 Doorstroom leerjaar 5 vwo 

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

vwo 5 naar vwo 6 80.1% 87.7% 84.4% 

vwo 5 naar havo 6.8% 3.2% 4.4% 

doublures 9.9% 9.1% 11.1% 

andere opleiding. (havo-diploma al behaald) 3.1% 0.0% 0.0% 

totaal 100.0% 100.0% 100.0% 

absoluut aantal leerlingen 191 187 135 

 

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

zie tabel 7.30.  

 

Tabel 7.30 Doorstroompercentage van totaal aantal leerlingen leerjaar 5 vwo 

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

  man man man vrouw vrouw vrouw 

bevorderd 82.5% 87.8% 91.1% 90.1% 93.8% 87.8% 

doublures 12.5% 12.2% 8.9% 8.1% 6.2% 12.2% 

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

absoluut aantal leerlingen 80 90 45 111 97 90 

 

Het percentage leerlingen dat doorstroomt van de basisvorming op een havo-vwo-school naar 

het vsbo is bij de jongens afgenomen. Verhoudingsgewijs is de doorstroom naar het vsbo bij de 

meisjes toegenomen, zie tabel 7.31. 

 

  



 

104 

 

Tabel 7.31 Doorstroompercentage naar vsbo van totaal aantal leerlingen basisvorming en leerjaar 3 havo 

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

  man man man vrouw vrouw vrouw 

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

totaal basisvorming 443 491 434 576 522 536 

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

totaal havo 3 182 164 179 216 220 244 

basisvorming en havo 3  

naar vsbo 
10.6% 10.1% 7.5% 5.8% 7.8% 8.1% 

totaal basisvorming en havo 3 625 655 613 792 742 780 

 

Het percentage leerlingen dat doorstroomt van het vwo naar het havo is bij de jongens 

afgenomen.  

 

Tabel 7.32 Doorstroompercentage naar het havo van totaal aantal leerlingen afdeling vwo 

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

  man man man vrouw vrouw vrouw 

vwo 3 naar havo 1.0% 2.7% 0.6% 0.4% 2.9% 3.2% 

totaal vwo 3  40 50 63 86 92 98 

vwo 4 naar havo 2.5% 3.8% 1.3% 3.6% 2.6% 2.1% 

totaal vwo 4 83 42 46 84 84 95 

vwo 5 naar havo 2.5% 2.2% 0.6% 2.8% 0.7% 1.8% 

totaal vwo 5 80 90 45 111 97 90 

totaal vwo naar havo 5.9% 8.8% 2.6% 6.8% 6.2% 7.1% 

totaal vwo 203 182 154 281 273 383 

 

7.3 Profielkeuze  

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

hun schoolprestaties. Het gaat hier om het kiezen van het profiel dat aansluit bij de capaciteiten, 

talenten en kwaliteiten van de leerling. De keuze voor een vervolgopleiding en een beroep is 

hier ook onlosmakelijk mee verbonden. Deze keuze wordt mogelijk mede bepaald door de 

kwaliteit van het onderwijsleerproces en de begeleiding van de leerlingen. 

Aan het eind van het profielvoorbereidend jaar kiest steeds de meerderheid van de leerlingen 

voor het profiel Economie en Maatschappij op zowel het havo als het vwo. Een klein deel van 

de leerlingen kiest voor Natuur en Techniek. In havo 3 en vwo 3 is er een toename van het 

percentage leerlingen dat voor het profiel Economie en Maatschappij kiest. Er zijn meer meisjes 
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die kiezen voor het profiel Economie en Maatschappij zoals te zien in grafiek 7.33 en tabellen 

7.34 en 7.35. 

 

Grafiek 7.33 Profielkeuze aan het eind van het derde leerjaar  

 
 

Tabel 7.34 Profielkeuze aan het eind van het derde leerjaar per afdeling 

 afdeling havo havo havo vwo vwo vwo 

 profiel 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

cultuur en maatschappij 20.9% 19.7% 21.7% 18.7% 16.1% 5.3% 

economie en maatschappij 40.4% 45.7% 42.2% 13.8% 32.9% 44.7% 

natuur en gezondheid 20.9% 19.9% 19.4% 30.1% 31.5% 14.0% 

natuur en techniek 17.7% 14.7% 16.7% 23.6% 19.5% 36.0% 

maatschappijstroom 0.0% 0.0% 0.0% 7.3% 0.0% 0.0% 

natuurstroom 0.0% 0.0% 0.0% 6.5% 0.0% 0.0% 

totaal 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
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Tabel 7.35 Profielkeuze aan het eind van het derde leerjaar per sekse 

 2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

 man man man vrouw vrouw vrouw totaal totaal totaal 

cultuur en maatschappij 23 26 18 85 63 64 108 89 82 

economie en maatschappij 72 79 91 109 122 120 181 201 211 

natuur en gezondheid 46 36 30 76 77 57 122 113 87 

natuur en techniek 75 51 70 26 25 41 101 76 111 

maatschappij-stroom 0 0 0 9 0 0 9 0 0 

natuurstroom 3 0 0 5 0 0 8 0 0 

totaal 219 192 209 310 287 282 529 479 491 

 

In de bovenbouw van het havo is er een afname van het percentage leerlingen dat voor het 

profiel Cultuur en Maatschappij kiest. Het percentage leerlingen dat het profiel Natuur en 

Gezondheid en Natuur en Techniek kiest kent een lichte stijging. Het percentage dat het profiel 

Economie en Maatschappij kiest is stabiel gebleven, zie grafiek 7.36. 

 

Grafiek 7.36 Profielkeuze bovenbouw havo 
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Tabel 7.37 Profielkeuze bovenbouw havo 

 2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

  man man man vrouw vrouw vrouw totaal totaal totaal 

cultuur en maatschappij 52 42 38 201 168 158 253 210 196 

economie en maatschappij 176 159 170 224 218 211 400 377 381 

natuur en gezondheid 98 101 97 135 140 118 233 241 215 

natuur en techniek 116 106 115 31 43 37 147 149 152 

 

In de bovenbouw van het vwo is er een toename van het percentage leerlingen met de profielen 

Economie en Maatschappij en Natuur en Techniek zoals te zien in tabellen 7.37 en 7.38. 

 

Grafiek 7.38 Profielkeuze bovenbouw vwo 
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Tabel 7.39 Profielkeuze bovenbouw vwo 

 2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

  man  man  man vrouw vrouw vrouw totaal  totaal totaal 

cultuur en maatschappij 14 12 7 47 53 39 61 65 46 

economie en maatschappij 86 45 41 98 86 151 184 131 192 

natuur en gezondheid 55 49 45 128 92 103 183 141 148 

natuur en techniek 48 63 76 41 35 57 89 98 133 

maatschappijstroom 5 0 0 13 9 0 18 9 0 

natuurstroom 6 4 0 10 6 0 16 10 0 

 

7.4 Uitstroom 

Bij de uitstroom gaat het om de leerlingen die het havo of vwo verlaten met een afgeronde 

voorbereiding voor het vervolgonderwijs; dit zijn dus de opbrengsten. Het havo en het vwo 

worden afgesloten met een eindexamen. De examenresultaten kunnen leiden tot doorstroom 

naar het hoger beroepsonderwijs (hbo) of het wetenschappelijk onderwijs (wo). De kwaliteit 

van de opbrengsten wordt afgeleid van o.a. het percentage leerlingen dat geslaagd is. De 

resultaten van het discrepantieonderzoek geven ook indicaties voor de kwaliteit van de 

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

 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

opbrengsten en het onderwijsleerproces. Voor het havo en het vwo worden de volgende 

normen gehanteerd, zie tabel 7.48. 
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Tabel 7.40 Gebruikte normen bij risicoanalyse 2016-2017 

  norm 

slagingspercentage havo  60% 

slagingspercentage vwo 83% 

gemiddeld cijfer centraal schriftelijk examen havo 6.0 

gemiddelde discrepantie tussen cijfer centraal schriftelijk examen en cijfer schoolexamen havo 0.5 

gemiddeld cijfer centraal schriftelijk examen vwo 6.0 

gemiddelde discrepantie tussen cijfer centraal schriftelijk examen en cijfer schoolexamen vwo 0.7 

 

Vervolgens worden de landelijke gegevens voor de hele leerlingenpopulatie belicht van de 

afgelopen vier schooljaren.  

Het percentage geslaagden in het havo en het vwo toont een dalende tendens. In de afgelopen 

vier jaar is het percentage geslaagden voor het havo met 6.0% en voor het vwo met 3.3% 

afgenomen, zie grafiek 7.41 en tabel 7.42.  

 

Grafiek 7.41 Slagingspercentage  
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Tabel 7.42 Examenresultaten per afdeling. 

  havo norm: 60% vwo norm: 83% totaal 

  totaal geslaagd percentage totaal geslaagd percentage totaal geslaagd percentage 

2014 677 443 65.4% 177 158 89.3% 854 601 70.4% 

2015 671 362 53.9% 187 145 77.5% 858 507 59.1% 

2016 616 370 60.1% 183 148 80.9% 799 518 64.8% 

2017 571 339 59.4% 193 166 86.0% 764 505 66.1% 

 

Het landelijk gemiddeld cijfer voor het centraal schriftelijk examen voor alle scholen was in de 

afgelopen vier jaar steeds lager dan 6.0 op de afdeling havo. In het schooljaar 2016-2017 was dit 

landelijk gemiddelde op de afdeling vwo hoger dan 6.0. De gemiddelde discrepantie tussen het 

cijfer voor de centraal schriftelijke examens en het cijfer voor de schoolexamens voor alle 

scholen is op het havo groter geworden en in het vwo kleiner geworden zie tabel 7.43. 

Tabel 7.43 Gemiddelde cijfer en discrepantie alle scholen havo/vwo 

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

gemiddeld cijfer centraal schriftelijk examen havo 5.57 5.49 5.56 5.46 

gemiddelde discrepantie havo 0.36 0.61 0.43 0.54 

     

gemiddeld cijfer centraal schriftelijk examen vwo 5.54 5.83 5.77 6.24 

gemiddelde discrepantie vwo 1.17 0.81 0.70 0.67 

 

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

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

afgelopen vier jaar.  

De afgelopen vier jaar zijn de examenresultaten op de afdeling havo relatief het minder goed 

voor de vakken biologie, Engels, geschiedenis, natuurkunde, Nederlands, scheikunde, Spaans 

en Duits. Het landelijk gemiddeld cijfer voor het centraal schriftelijk examen voor deze vakken 

is gedaald. Het landelijk gemiddeld cijfer voor het centraal schriftelijk examen op de afdeling 

havo is groter of gelijk aan een 6.0 voor alle talen behalve de Nederlandse taal, zie tabel 7.44. 
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Tabel 7.44 Gemiddeld cijfer centraal schriftelijk examen per vak afdeling havo 

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

aardrijkskunde 4.94 5.11 5.11 5.14 

biologie 5.33 5.01 5.20 5.18 

economie 5.46 5.67 5.97 5.70 

Engels 6.26 6.12 6.29 6.21 

Frans 5.39 5.62 6.15 4.25 

geschiedenis 5.43 5.12 4.97 5.18 

informatica 5.55 5.76 5.74 5.67 

management & organisatie 4.58 4.65 4.94 4.62 

natuurkunde 4.83 5.08 5.24 4.78 

Nederlands 5.43 5.34 5.51 5.39 

Papiamentu 5.86 6.08 6.27 6.29 

scheikunde 5.52 4.87 5.32 5.17 

Spaans 6.18 6.13 6.15 5.97 

wiskunde A 5.03 4.81 5.04 5.12 

wiskunde B 5.06 5.82 5.22 5.44 

Duits 5.67 5.65 4.93 4.50 

kunstvak - - - 5.99 

 

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

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

dat behaald is voor het centraal schriftelijk examen en het cijfer dat behaald is voor de 

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

7.45. Dit betekent dat de havo-examenkandidaten gemiddeld relatief beter voor deze vakken op 

het schoolexamen dan op het centraal schriftelijk examen presteren.  
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Tabel 7.45 Gemiddelde discrepantie tussen cijfer centraal schriftelijk examen en cijfer schoolexamen per vak havo 

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

aardrijkskunde 1.13 0.86 0.85 1.02 

biologie 0.75 0.79 0.31 0.44 

economie 0.01 0.06 -0.18 0.23 

Engels 0.22 0.32 0.28 0.36 

Frans 0.54 0.56 0.25 0.86 

geschiedenis 0.31 0.81 0.87 0.83 

informatica 0.3 0.31 0.47 0.79 

management & organisatie 0.9 1.06 0.16 0.76 

natuurkunde 0.91 0.88 0.48 0.69 

Nederlands 0.34 0.39 0.48 0.43 

Papiamentu 0.76 0.55 0.31 0.34 

scheikunde 0.27 0.76 0.31 0.38 

Spaans 0.48 0.48 0.48 0.65 

wiskunde A 0.66 0.85 0.87 0.58 

wiskunde B 0.66 0.01 0.33 0.28 

Duits 0.85 1.05 1.00 1.15 

kunstvak - - - 0.91 

 

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

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

groter dan 0.50 of kleiner dan -0.50. Als dit verschil >0,50 (rood gedrukt) is, betekent het dat het 

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

CSE beter is gemaakt dan het SE.  

De havo-leerlingen scoren de afgelopen vier schooljaren gemiddeld relatief beter op het 

schoolexamen dan op het centraal schriftelijk examen voor de vakken aardrijkskunde, 

geschiedenis, natuurkunde, wiskunde A en Duits. De landelijke gemiddelde discrepantie tussen 

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

dan 0.5 voor deze vakken. 
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De afgelopen vier jaar zijn de examenresultaten op de vwo-afdeling relatief minder goed voor 

de vakken management & organisatie, scheikunde, Spaans en wiskunde C. Het gemiddeld cijfer 

voor het centraal schriftelijk examen voor deze vakken is gedaald. Het gemiddeld cijfer voor het 

centraal schriftelijk examen is groter of gelijk aan een 6.0 voor de vakken Engels, Papiamentu en 

Spaans, zie tabel 7.46.  

 

Tabel 7.46 Gemiddeld cijfer centraal schriftelijk examen per vak vwo 

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

aardrijkskunde 5.74 6.33 5.99 6.45 

biologie 5.56 5.52 5.36 5.76 

economie 6.12 5.72 5.92 5.87 

Engels 6.07 6.17 6.22 6.41 

Frans 5.26 5.89 6.12 5.71 

geschiedenis 5.47 5.89 5.30 5.55 

informatica 5.88 6.24 6.04 6.25 

management & organisatie 5.97 5.41 4.98 5.72 

natuurkunde 4.95 5.24 5.69 5.63 

Nederlands 5.12 5.32 5.78 5.96 

Papiamentu 6.01 6.24 6.43 6.47 

scheikunde 5.45 5.74 5.28 5.69 

Spaans 6.14 6.45 6.45 6.10 

wiskunde A 5.62 6.46 5.59 6.26 

wiskunde B 5.47 5.40 6.03 7.27 

wiskunde C 5.26 4.68 5.43 3.79 

Duits 6.15 5.63 - - 

kunstvak - - - 7.27 

 

Het gemiddeld cijfer voor het centraal schriftelijk examen voor de kernvakken is per school 

verschillend. Uit onderstaande gegevens kan geconcludeerd worden op welke school extra 

aandacht aan het onderwijsleerproces in de kernvakken dient te worden besteed.  

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

0.70 op de vwo-afdeling reden tot zorg. De landelijke gemiddelde discrepantie tussen het cijfer 

voor de schoolexamens en het cijfer voor het centraal schriftelijk examen is de afgelopen jaren 

voor bepaalde vakken groter dan 0,7. Dit betekent dat de vwo-examenkandidaten gemiddeld 

relatief beter voor deze vakken op het schoolexamen dan op het centraal schriftelijk examen 

presteren.  
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Tabel 7.47 Gemiddelde discrepantie tussen cijfer centraal schriftelijk examen en cijfer schoolexamen per vak vwo 

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

aardrijkskunde 0.88 0.75 0.15 0.11 

biologie 0.99 0.77 0.87 0.84 

economie 0.15 0.53 0.07 0.33 

Engels 0.83 0.53 0.44 0.79 

Frans 1.68 1.31 0.79 0.97 

geschiedenis 1.52 1.34 1.77 1.38 

informatica 0.93 0.63 0.73 0.57 

management & organisatie 0.79 1.09 1.08 1.03 

natuurkunde 1.41 1.12 0.61 0.90 

Nederlands 1.17 0.88 0.57 0.30 

Papiamentu 1.11 0.68 0.58 0.45 

scheikunde 0.89 0.56 0.89 0.45 

Spaans 0.74 0.62 0.56 1.04 

wiskunde A 1.16 0.01 0.93 0.35 

wiskunde B 1.28 0.54 0.08 -0.54 

wiskunde C 0.48 1.06 0.40 0.71 

Duits 1.2 1.2 - - 

kunstvak    0.22 

 

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

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

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

SE beter is gemaakt dan het CSE. Als dit verschil <-0.70 (blauw gedrukt) is, betekent het dat het 

CSE beter is gemaakt dan het SE.  

 

De vwo-leerlingen scoren de afgelopen vier schooljaren gemiddeld relatief beter op het 

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

management & organisatie en natuurkunde. De landelijke gemiddelde discrepantie tussen het 

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

0.7 voor deze vakken. 
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7.5 Onderwijsgevend personeel 

Per 1 december 2016 zijn er in totaal 217 leerkrachten ingezet op de door de overheid 

bekostigde havo-vwo-scholen. Een meerderheid (65%) van het onderwijzend personeel was 

vrouw zoals weergegeven in onderstaande tabel. De gemiddelde leeftijd onder de leerkrachten 

was 45 jaar. De jongste docent was 23 jaar en de oudste 69 jaar; 50% van de leerkrachten is 

jonger dan 45 jaar en de andere helft is ouder dan 45 jaar. In onderstaande grafiek wordt de 

spreiding van de leeftijden van de leerkrachten weergegeven.  

 

Tabel 7.48 Aantal leerkrachten per schooljaar 

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

man 74 69 68 75 

vrouw 145 137 145 142 

totaal 219 206 213 217 

 

Grafiek 7.49 Spreiding leeftijd leerkrachten 

 
 

 

Het is opmerkelijk dat in de afgelopen drie jaar steeds minder leerkrachten jonger dan 31 jaar 

zijn en het aantal leerkrachten ouder dan 50 toeneemt, zoals te zien in grafiek 7.50. 

 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

23 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 69

aa
n

ta
l 

le
er

k
ra

ch
te

n

leeftijd

man vrouw



 

116 

 

Grafiek 7.50 Spreiding leeftijd leerkrachten 

 

 

Gedurende het schooljaar 2016-2017 waren in totaal 169 leerkrachten (78%) afwezig zonder een 

doktersbrief en 88 leerkrachten (40%) hebben na hun afwezigheid een doktersbrief overhandigd. 

In het schooljaar 2016- 2017 waren er 11 van 88 leerkrachten, die een doktersbrief hebben 

overhandigd, alleen door ziekte afwezig geweest. 

Van de 217 waren 31 leerkrachten (14%) het gehele jaar aanwezig zonder ziek te zijn geweest 

noch vrijstelling van dienst te hebben gekregen. In totaal kregen 54 leerkrachten (25%) 

vrijstelling van dienst en waren er zeven leerkrachten (3%) met zwangerschapsverlof in het 

schooljaar 2016-2017.  

 

Van de 217 leerkrachten waren 44 leerkrachten (20%) te laat in het schooljaar 2016-2017. Deze 

leerkrachten waren in totaal 143 keer te laat, zie tabel 7.51 

 

Tabel 7.51 Frequentie en aantal keer te laat 

Aantal keer te laat 1 2 3 4 5 6 8 10 11 13 16 

Aantal leerkrachten 18 8 6 3 3 1 1 1 1 1 1 
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7.6 Conclusie 

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

kan geconcludeerd worden dat de scholen goed op weg zijn, maar er is nog ruimte voor 

verbetering.  

 

Voor wat betreft het kwaliteitsdomein Opbrengsten binnen het havo en het vwo kan 

geconcludeerd worden dat de opbrengsten niet op het niveau liggen dat op grond van de 

kenmerken van de leerlingenpopulatie verwacht mag worden. 

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

toename van de doorstroom vanuit de basisvorming naar het vsbo en het feit dat de 

doorstroomresultaten van 3 naar 4 havo, 4 naar 5 havo en van 5 naar 6 vwo in de laatste drie 

schooljaren onder de norm lagen.  

 

Een deel van de leerlingen loopt vertraging op in de bovenbouw van de opleiding. Dit kan 

afgeleid worden van het feit dat 20% van de leerlingen in de examenklas ouder dan 18 jaar was 

op 1 december 2016 en de doorstroomresultaten in leerjaar 4 en leerjaar 5 de afgelopen drie 

schooljaren onder de norm lagen. 

 

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

examen onder de 6.0 op de afdeling havo. Het landelijk gemiddeld cijfer voor een groot deel 

van de vakken lag onder de 6.0 zowel op het havo als op het vwo. 

 

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

het centraal schriftelijk examen is toegenomen op de afdeling havo. De leerlingen scoren beter 

op het schoolexamen dan op het centraal schriftelijk examen op de afdelingen havo en vwo. 

Over het algemeen ligt het prestatieniveau bij de schoolexamens op de afdeling vwo steeds 

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

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

beoordeling tussen het schoolexamen en het centraal schriftelijk examen zowel op het havo als 

op het vwo. 

 

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

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

leerlingen op de verschillende afdelingen. Het is het bevoegd gezag aan te raden samen met de 
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examencommissies van de scholen het interne toezicht op en controle van de kwaliteit van 

schoolexamens te intensiveren.  

 

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

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

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

even efficiënt was. Dit geldt voor alle vakken behalve Engels, Papiamentu en Spaans op de 

afdeling havo en voor alle vakken behalve aardrijkskunde, Engels, informatica, Papiamentu en 

Spaans op de afdeling vwo. Het bevoegd gezag wordt geadviseerd het pedagogisch-didactisch 

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

 

Naar aanleiding van de buitengewone populariteit van het profiel Economie en Maatschappij 

onder leerlingen en de prestaties voor de verschillende profielvakken in de afgelopen 

schooljaren, rijst de vraag of de leerlingen voldoende georiënteerd zijn op de mogelijkheden 

binnens het vervolgonderwijs en de (lokale) arbeidsmarkt en of ze daadwerkelijk op basis van 

hun capaciteiten en talenten een keuze maken. Hiernaast is de vraag hoe effectief en efficiënt 

het systematisch volgen van de vorderingen van de leerlingen is op de scholen. Het is aan te 

raden om binnen het kwaliteitsdomein Leerlingenzorg in de uitvoering extra aandacht te 

besteden aan talentontwikkeling en keuzebegeleiding.  
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8 Secundair Beroepsonderwijs en Educatie 
 

Toelating tot het secundair beroepsonderwijs en educatie wordt geregeld in de artikelen 37, 38, 

39, 40, 41 en 42 van de Landsverordening secundair beroepsonderwijs en educatie (P.B. 2008, no. 

37). In de praktijk worden leerlingen met een vsbo-diploma automatisch toegelaten tot het sbo. 

De toelating en plaatsing van leerlingen met een vsbo-tkl-, vsbo-pkl- of vsbo-pbl-diploma wordt 

door een toelatingscommissie bepaald. De commissie bepaalt op welk niveau een leerling 

geplaatst wordt.  

 

Voor het behalen van een sbo-diploma dient de student alle deelkwalificaties binnen de 

opleiding te behalen. Het diploma geeft toegang tot de arbeidsmarkt. Bij afronding van educatie 

(cursus) krijgt de student een verklaring of certificaat. Educatie is volgens artikel 39 van de 

Landsverordening secundair beroepsonderwijs en educatie (P.B. 2008, no. 84), bestemd voor 

degenen die niet meer leerplichtig en ouder dan 18 jaar zijn. De cursussen educatie zijn gericht 

op breed maatschappelijk functioneren en sociale redzaamheid zoals vermeld in artikelen 2 en 

24 van de Landsverordening secundair beroepsonderwijs en educatie (P.B. 2008, no. 84). 

 

Dit hoofdstuk geeft om te beginnen een beschrijving van de situatie binnen het secundair 

beroepsonderwijs (sbo). Er worden gegevens over de studentenpopulatie, de uitstroom, het 

schoolpersoneel en de aanvullende kwaliteitsborging gepresenteerd. Als laatste worden enkele 

conclusies gepresenteerd ten aanzien van de kwaliteitsgebieden binnen het toezicht- en 

waarderingskader.  

 

8.1 Studentenpopulatie 

De gegevens in deze paragraaf zijn afgeleid van het toestandformulier van de gesubsidieerde 

scholen per 1 december 2016. Deze informatie dient als indicatie beschouwd te worden voor het 

totaal aantal studenten binnen het sbo op Curaçao. Vooralsnog is de schoolpopulatie van de 

particuliere instellingen en de avondopleidingen niet meegeteld. De studentenaantallen van het 

Alliance Education Center (ACE), het Instituto pa Formashon den Enfermeria (IFE), de 

Fundashon pa Edukashon i Formashon di Fishi i Kapasitashon (FEFFIK), het Sentro di 

informashon i formashon na bienestar di mucha (SIFMA), The College of the Dutch Caribbean 

(CDC), het Openbaar Secundair Beroepsonderwijs (OSBOD) en de Opleidingen en Trainingen 

Curaçao (OTC) zijn buiten beschouwing gelaten.  



 

120 

 

Er wordt stilgestaan bij het aantal studenten in leerjaar 1, het aantal studenten in leerjaar 1 per 

instelling, het aantal studenten per instelling, het aantal studenten per sector en het aantal 

studenten per kwalificatie.  

In het schooljaar 2016-2017 zijn 1335 studenten begonnen aan het sbo in leerjaar 1. Van dit 

aantal is 56% (749) van het vrouwelijk geslacht zoals te zien in tabel 8.1. 

 

Tabel 8. 1 Instroom sbo leerjaar 1 per geslacht 

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

man 660 597 582 586 

vrouw 755 764 719 749 

totaal 1415 1361 1301 1335 

 

In de afgelopen vier jaar is het aantal studenten in leerjaar 1 afgenomen. De afname is vooral 

onder de mannelijke studenten.  

In de afgelopen vier schooljaren is er een afname van de instroom bij het Frater Aurelio sbo 

(FASBO), de Rooms-Katholieke Middelbare Technische School (RK MTS) en het Nilda Pinto 

SBO. In deze periode is het totaal aantal mannen en vrouwen dat is ingestroomd in het sbo 

afgenomen ( 8.2 en 8.3). 

 

Tabel 8.2 Instroom leerjaar 1 per geslacht per instelling 

  FASBO Maris Stella SBO Eligia Martier 

SBO 

RK MTS Nilda Pinto SBO 

  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 

2016-2017 94 118 82 163 19 188 204 27 187 253 
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Grafiek 8.3 Instroom leerjaar 1 per instelling 

 
 

In de afgelopen vier jaar is er een afname van de mannelijke studenten binnen de 

studentenpopulatie in het sbo zoals te zien in tabel 8.4. 

 

Tabel 8.4 Studentenpopulatie sbo 

 schooljaar man vrouw totaal 

2013-2014 1512 1917 3429 

2014-2015 1467 1885 3352 

2015-2016 1449 1905 3354 

2016-2017 1484 2014 3498 

 

Het Nilda Pinto SBO is de grootste instelling gevolgd door het Frater Aurelio SBO. Het Maris 

Stella SBO is de school met de kleinste studentenpopulatie maar deze heeft een groei gekend in 

de afgelopen vier jaar (grafiek 8.5). Het Maris Stella SBO verzorgt voornamelijk opleidingen 

binnen de horeca. 
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Grafiek 8.5 De studentenpopulatie per instelling 

 
 

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. De opleidingen binnen de sector Economie zijn verspreid over de Nilda Pinto SBO, 

Maris Stella SBO en Frater Aurelio SBO. De opleidingen binnen de sector Zorg en Welzijn 

worden verzorgd door Eligia Martier SBO, Maris Stella SBO en Nilda Pinto SBO. De opleidingen 

in de sector Techniek zijn verspreid over de RK MTS, Nilda Pinto SBO en Frater Aurelio SBO.  
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Grafiek 8.6 Studentenpopulatie naar sector 

 
 

Het aantal mannelijke studenten in de sector Techniek is afgenomen. In de sector Techniek 

volgde een minderheid van de studenten bouwvakkundige opleidingen (timmerman, 

bouwkunde, werktuigbouwkunde), zie tabel 8.7 en 8.8.  

 

Tabel 8.7 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 

2016-2017 293 53 346 359 17 376 241 57 298 893 127 1020 
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Tabel 8.8 Aantal studenten per kwalificatie binnen sector Techniek schooljaar 2015-2016 en 2016-2017 

 2015-2016 2016-2017 

Kwalificaties m v t m v t 

automatiseringsenergietechniek 4 94 8 102 85 8 93 

bouwkunde 4 113 48 161 126 40 166 

eerste monteur industrieel onderhoud 3 23 0 23 35 2 37 

eerste monteur sterkstroominstallaties 3 131 7 138 134 6 140 

ict beheerder 4 68 12 80 56 15 71 

medewerker beheer ict 3 59 21 80 61 15 76 

medewerker beheerder 68 9 77 64 13 77 

monteur montage onderhoud 2 44 0 44 47 0 47 

procesoperator-b 3 25 2 27 18 1 19 

service medewerker 78 9 87 71 7 78 

service medewerker ict 2 37 4 41 41 3 44 

technicus sterkstroominstallaties 4 19 0 19 31 0 31 

telematica 4 12 0 12 9 0 9 

voortgezette timmerkracht 3 60 12 72 49 9 58 

werktuigbouwkunde 4 58 9 67 66 8 74 

totaal  889 141 1030 893 127 1020 

 

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 8.9.  

 

Tabel 8.9 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 

2016-2017 41 239 280 31 526 557 72 765 837 

 

Vergeleken met het schooljaar ervoor is het aantal studenten in alle opleidingen behalve die 

voor schoonheidsspecialist toegenomen. Er is een toename bij het aantal vrouwen in de zorg. 
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Tabel 8.10 Aantal studenten per kwalificatie binnen sector Zorg & Welzijn schooljaar 2015-2016 en 2016-2017 

 2015-2016 2016-2017 

Kwalificaties m v t m v t 

helpende welzijn 12 45 57 10 59 69 

helpende zorg 8 41 49 16 46 62 

kapper 1 22 23 1 40 41 

schoonheidsspecialist 0 11 11 0 0 0 

sociaal pedagogisch werker 30 490 520 31 526 
55

7 

verzorgende 11 56 67 12 60 72 

zorghulp 3 24 27 2 34 36 

 totaal 65 689 754 72 765 
83

7 

       

totaal zorg  35 199 234 41 239 
28

0 

totaal welzijn 30 490 520 31 526 
55

7 

 

De meerderheid werd binnen de sector Economie opgeleid voor bedrijfsadministratieve 

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

administrateur, administratief juridisch medewerker en commercieel medewerker bank- en 

verzekeringswezen. Binnen de horeca is het aantal studenten de afgelopen vier jaar toegenomen. 

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

het aantal voor dienstverlenende functies is toegenomen in de afgelopen vier schooljaren. Een 

minderheid werd gekwalificeerd voor dienstverlenende functies zoals receptioniste, facilitaire 

leidinggevende en directiesecretaresse binnen deze sector, zie tabellen 8.11 en 8.12 

 

Tabel 8.11 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 

2016-2017 159 306 465 316 631 947 44 184 228 519 1121 1640 
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Tabel 8.12 Aantal studenten per kwalificatie binnen sector Economie schooljaar 2015-2016 en 2061-207 

 2015-2016 2016-2017 

Kwalificaties m v t m v t 

food & beverage supervisor 3 1 4 3 5 8 

horeca ondernemer 10 24 34 10 27 37 

horeca-assistent 1 / assistent bakker 1 16 35 51 27 41 68 

kok / gastheer / brood- en banketbakker  44 50 94 34 41 75 

medewerker toeristische informatie en reizen 2 9 27 36 9 35 44 

middenkader functionaris toeristische informatie en reizen 4 7 19 26 9 38 47 

zelfstandig medewerker toeristische informatie en reizen 3 20 82 102 20 69 89 

zelfstandig werkend kok / zelfstandig werkend gastheer/allround brood- en 

banketbakker 
39 32 71 47 50 97 

totaal horeca 148 270 418 159 306 465 

       

       

administrateur 4 87 165 252 87 174 261 

administratief juridisch medewerker 4 20 69 89 14 62 76 

bedrijf commercieel administratief medewerker 36 53 89 38 66 104 

bedrijfsadministratief medewerker 2 30 56 86 35 63 98 

boekhoudkundig medewerker 69 161 230 78 144 222 

commercieel medewerker bank en verzekeringswezen 4 28 51 79 32 46 78 

ondernemer manager detailhandel 14 20 34 19 20 39 

zelfstandig medewerker 6 21 27 13 56 69 

 totaal bedrijfs / administratief 290 596 886 316 631 947 

       

       

directiesecretaresse / management assistant 4 1 5 6 3 10 13 

facilitaire leidinggevende 25 50 75 20 57 77 

receptionist 17 60 77 14 70 84 

secretaresse 3 7 42 49 7 47 54 

totaal dienstverlenend 50 157 207 44 184 228 

 

De meerderheid van de studenten volgde een opleiding op niveau 4, zie grafiek 8.13. 

Opleidingen op niveau 1 werden op twee van de instellingen aangeboden: de Eligia Martier SBO 

en de Maris Stella SBO. Het percentage studenten dat een opleiding voor kwalificatieniveau 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.  
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Grafiek 8.13 Percentage studenten per kwalificatieniveau 

 
 

8.2 Uitstroom 

Bij de uitstroom gaat het om de studenten die het sbo verlaten met o.a. een afgeronde 

voorbereiding voor de arbeidsmarkt, dus de opbrengsten. Het sbo wordt afgesloten met het 

behalen van alle deelkwalificaties binnen de opleiding. Het halen van deelkwalificaties gebeurt 

gedurende de duur van de opleiding. De deelkwalificaties zijn verbonden aan 

onderwijseenheden binnen het opleidingsprogramma die met een toets worden afgesloten.  

Het gaat in deze paragraaf om resultaten van zowel door de overheid gesubsidieerde en niet 
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In de afgelopen vier jaar is het aantal studenten dat een kwalificatie behaalt in de sector 

Techniek toegenomen. De sector Zorg & Welzijn kent een afname in het aantal studenten dat 

een kwalificatie behaald per schooljaar. Het percentage van studenten dat een kwalificatie heeft 

behaald is over het algemeen gedaald. De resultaten per sector van de afgelopen vier 

schooljaren worden in grafiek 8.14 en tabel 8.15 weergegeven. 

 

Grafiek 8.14 Aantal studenten dat een kwalificatie heeft behaald 

 
 

Tabel 8.15 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% 

2016-2017 77.7% 64.0% 62.9% 67.3% 

 

Het percentage van de studenten dat een kwalificatie behaalt wordt in de tabellen 8.16 tot en 

met 8.18 per kwalificatie zichtbaar gemaakt voor het schooljaar 2016-2017. Een percentage en/of 

een totaalpercentage, dat kleiner is dan het gemiddelde percentage binnen de sector is in het 

rood aangegeven.  
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Tabel 8.16 Aantal en percentage van studenten dat een kwalificatie behaalt sector Techniek 

kwalificaties behaald totaal % 

 m v t m v t  

aspirant lassen 7 1 8 12 1 13 61.5% 

assistent autotechniek niveau 1 3 0 3 7 0 7 42.9% 

assistent metselen 6 0 6 8 0 8 75.0% 

assistent monteur koudetechniek installatie niveau 1 12 0 12 13 0 13 92.3% 

assistent monteur sterkstroom installatie niveau 1 21 1 22 21 1 22 100.0% 

assistent schilderen 3 0 3 9 0 9 33.3% 

assistent uitvoerder niveau 1 7 4 11 10 4 14 78.6% 

booglassen 7 1 8 10 1 11 72.7% 

        

monteur koudetechniek installatie niveau 2 5 0 5 5 0 5 100.0% 

monteur montage onderhoud 2 6 1 7 7 1 8 87.5% 

monteur sterkstroom installatie niveau 2 19 0 19 19 0 19 100.0% 

schipper beperkt werkgebied 4 0 4 4 0 4 100.0% 

service medewerker ict niveau 2 34 3 37 48 3 51 72.5% 

        

eerste monteur industrieel onderhoud niveau 3 25 1 26 27 1 28 92.9% 

eerste monteur sterkstroominstallaties niveau 3 58 5 63 68 5 73 86.3% 

medewerker beheer ict niveau 3 19 3 22 30 5 35 62.9% 

stuurman werktuigkundige kleine schepen niveau 3 13 1 14 13 1 14 100.0% 

voortgezette timmerkracht niveau 3 16 0 16 22 0 22 72.7% 

        

automatiseringsenergietechniek niveau 4 9 1 10 9 1 10 100.0% 

bouwkunde niveau 4 18 5 23 18 7 25 92.0% 

ict-beheerder niveau 4 23 11 34 43 16 59 57.6% 

netwerkbeheerder 4 7 2 9 11 3 14 64.3% 

technisch monteur sterkstroom installaties niveau 4 21 0 21 27 0 27 77.8% 

telematica niveau 4 8 0 8 8 0 8 100.0% 

werktuigbouwkunde niveau 4 7 0 7 12 1 13 53.8% 

totaal 343 40 383 461 51 512 77.7% 

gemiddeld       79.7% 

 

In de sector Techniek hebben voornamelijk de kwalificaties op niveau 1 en 4 een percentage 

onder het gemiddelde binnen de sector. Dit geldt ook voor de kwalificaties op niveau 3 en 4 

binnen de sector Zorg & Welzijn. 
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Tabel 8.17 Aantal en percentage van studenten dat een kwalificatie behaalt sector Zorg & Welzijn 

kwalificaties behaald totaal % 

 m v t m v t   

zorghulp niveau 1 1 29 30 1 36 37 85.7% 

assistent medewerker confectie  0 6 6 0 11 11 54.5% 

        

helpende welzijn niveau 2 0 7 7 0 7 7 100.0% 

helpende zorg niveau 2 7 21 28 8 35 43 65.1% 

afro en sluik haar kapper 2 1 20 21 1 22 23 89.5% 

sociaal pedagogisch werker niveau 2  0 26 26 4 52 56 83.3% 

        

sociaal pedagogisch werker niveau 3 3 47 50 3 73 76 65.8% 

verzorging niveau 3 0 13 13 4 21 25 80.6% 

ziekenverzorging niveau 3 0 5 5 2 12 14 35.7% 

        

algemeen verpleegkunde niveau 4 5 44 49 10 83 93 52.7% 

doktersassistent niveau 4 0 3 3 0 5 5 60.0% 

operatie assistent niveau 4 1 3 4 1 3 4 100.0% 

sociaal pedagogisch werker niveau 4 5 71 76 5 96 101 75.2% 

sport- en bewegingscoördinator niveau 4 6 1 7 9 4 13 53.8% 

totaal 28 293 321 47 457 504 64.0% 

gemiddeld       71.6% 
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Net als binnen de andere sectoren is voor de sector Economie het percentage behaald van het 

totaal kleiner dan het gemiddelde binnen de sector.  

Tabel 8.18 Aantal en percentage van studenten dat een kwalificatie behaalt sector Economie 

kwalificaties behaald totaal % 

 m v t m v t  

assistent bakker niveau 1 3 12 15 7 19 26 57.7% 

horeca-assistent niveau 1 9 15 24 20 29 49 49.0% 

        

brood en banketbakker niveau 2 2 11 13 2 12 14 92.9% 

gastheer niveau 2 1 0 1 1 1 2 50.0% 

kok niveau 2 6 6 12 10 7 17 70.6% 

bedrijfsadministratief medewerker 2 12 26 38 18 36 54 70.4% 

commercieel administratief medewerker niveau 2 8 18 26 14 27 41 63.4% 

medewerker toeristische informatie en reizen niveau 2 4 13 17 4 15 19 89.5% 

receptionist/telefonist niveau 2 2 20 22 4 30 34 64.7% 

        

allround brood en banketbakker niveau 3 1 1 2 1 1 2 100.0% 

zelfstandig medewerker toeristische informatie en reizen 

niveau 3 
2 14 16 9 34 43 37.2% 

zelfstandig werkend kok niveau 3 7 4 11 12 5 17 64.7% 

zelfstandig werkend gastheer 3 0 2 2 0 2 2 100.0% 

boekhoudkundig medewerker niveau 3 26 52 78 43 84 127 61.4% 

secretaresse niveau 3 0 6 6 1 14 15 40.0% 

        

facilitair leidinggevende niveau 4 5 6 11 6 6 12 91.7% 

horeca ondernemer manager niveau 4 1 2 3 2 4 6 50.0% 

middenkader functionaris toeristische informatie en 

reizen niveau 4 
3 18 21 6 22 28 75.0% 

administrateur niveau 4 33 78 111 61 110 171 64.9% 

administratief juridisch medewerker niveau 4 3 13 16 4 18 22 72.7% 

commercieel medewerker bank en verzekeringswezen 

niveau 4 
8 17 25 18 30 48 52.1% 

commercieel medewerker marketing en communicatie 

niveau 4 
2 15 17 4 20 24 70.8% 

directiesecretaresse/management assistent niveau 4 2 8 10 3 13 16 62.5% 

ondernemer manager detailhandel niveau 4 1 5 6 2 6 8 75.0% 

sociaal juridisch medewerker niveau 4 4 4 8 4 12 16 50.0% 

totaal  145 366 511 256 557 813 62.9% 

gemiddeld       67.0% 
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8.3 Onderwijsgevend personeel 

Binnen het sbo zijn per 1 december 2016 220 leerkrachten ingezet van wie 33% mannen. In de 

afgelopen drie jaar is het aantal leerkrachten licht toegenomen, zie tabel 8.19 en grafiek 8.20. Het 

betreft het personeel van de door de overheid gesubsidieerde instellingen.  

 

Tabel 8.19 aantal leerkrachten binnen het secundair beroepsonderwijs  

  2014-2015 2015-2016 2016-2017 

man 72 71 74 

vrouw 139 142 146 

totaal 211 213 220 

 

Grafiek 8.20 Leraren in het secundair beroepsonderwijs 2016-2017 

 
 

De gemiddelde leeftijd bij de leerkrachten was 47 jaar. De jongste docent was 24 jaar en de 

oudste 65 jaar oud. Een meerderheid van de leerkrachten (77%) had als geboorteland Curaçao. 

De anderen zijn geboren in Nederland, Suriname, Aruba, Bonaire, St. Maarten, de 
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Dominicaanse Republiek, Venezuela, Trinidad & Tobago en België. Zie grafiek 8.21 voor een 

verdeling van de leerkrachten naar leeftijdscategorie. 

 

Grafiek 8.21 Leraren in het secundair beroepsonderwijs verdeeld naar leeftijdscategorie. 

 
 

8.4 Aanvullende Kwaliteitsborging 

De aanvullende kwaliteitsborging houdt in dat toezicht wordt gehouden op tenminste de 

afstemming van de inhoud en het niveau van examens op de eindtermen. Dit traject is in 

navolging van artikel 28 lid 2 van de Landsverordening secundaire beroepsonderwijs en 

educatie (P.B. 2008, no. 84). Het AKB-traject wordt uitgevoerd door het ETE en de stand van 

zaken wordt aan de Inspecteur-generaal aangeboden. Zowel door de overheid gesubsidieerde 

instellingen als particulieren die namens de Minister een diploma of certificaat geven, dus 

erkend zijn, zijn verplicht deel te nemen aan dit traject. Deelname aan dit traject is een 

voorwaarde om de erkenning te behouden. 

In het jaar 2016-2017 hebben twaalf instellingen deelgenomen aan het AKB-traject en dit 

(nagenoeg) volledig doorlopen. Het gaat om de volgende instellingen die een erkenning van het 

Ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport hebben. 

1. Alliance Education Center (ACE) 

2. The College of the Dutch Caribbean (CDC) 
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3. Eligia Martier SBO 

4. Frater Aurelio SBO (FASBO) 

5. FEFFIK 

6. Instituto pa Formashon den Enfermeria (IFE) 

7. Maris Stella SBO 

8. Nilda Pinto SBO 

9. Openbare Secundair Beroepsonderwijs (OSBOD) 

10. Opleidingen en Trainingen Curaçao (OTC) 

11. Rooms-Katkotliek Middelbare Technische School (RK MTS) 

12. Sentro di informashon i formashon na bienestar di mucha (SIFMA) 

 

In het jaar 2016-2017 zijn 80% van de ingediende toetsplannen geaccordeerd. Er is een toename 

in 3 jaar van 64% naar 80% van dit percentage. Van de twaalf instellingen hebben elf hun 

toetsdocumentatie ingeleverd. 

Als knelpunt in het traject noemt het ETE het op tijd inleveren van de verschillende 

documenten door de verschillende sbo-instellingen. Een volgend knelpunt is dat de vaststelling 

van het uit 2003 daterend Eindtermendocument pas in het jaar 2016 heeft plaatsgevonden en 

dat er voordien verschillende versies van het document in circulatie zijn geweest.  

Het ETE geeft als aanbeveling het vastgestelde Eindtermendocument 2003 zo snel mogelijk te 

reviseren en opnieuw vast te stellen. Tevens wordt aanbevolen het nog aan te bieden 

ministeriële beschikking met betrekking tot de Landsverordening secundair beroepsonderwijs 

en educatie (P.B. 2008, no. 84) vast te stellen. Voor uitgebreide informatie wordt verwezen naar 

het Eindrapportage Aanvullende Kwaliteitsborging SBO Traject 2016-2017 (2017). 

 

8.5 Conclusie 

Ten aanzien van de kwaliteitsgebieden binnen het toezicht- en waarderingskader (T&W) kan, 

gezien het feit dat het T&W nog niet geïmplementeerd is voor het secundair beroepsonderwijs 

en cursussen educatie, vooralsnog aan de hand van de gegevens conclusies worden getrokken 

ten aanzien van een tweetal kwaliteitsgebieden.  
 

Binnen het kwaliteitsgebied Examinering en diplomering kan geconcludeerd worden dat de 

twaalf instellingen die deelnamen aan het AKB-traject in de lijn van artikel 28 van de 

Landsverordening secundair beroepsonderwijs en educatie (P.B. 2008, no. 84) handelen. 

Hiermee wordt gecontroleerd op één aspect binnen dit gebied. Op een later moment zal het 

toezicht geïntensiveerd worden op de afname en beoordeling van examens en diplomering op 

de instellingen die erkend zijn door de Minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport.  
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Voor wat betreft het kwaliteitsgebied Opbrengsten binnen het sbo kan geconcludeerd worden 

dat de uitstroom over het algemeen een dalende tendens toont en specifiek binnen twee 

sectoren. Het totaal percentage studenten dat een kwalificatie haalt is in de afgelopen vier jaren 

gedaald binnen de sectoren Zorg & Welzijn en Economie. In de sector Techniek is er om het jaar 

een toename. Voor de kwalificaties in tabel 8.22 geldt een percentage en/of een totaalpercentage 

studenten dat de kwalificatie behaalt dat kleiner is dan het gemiddelde binnen de sector. 
 

Tabel 8.22 Kwalificaties met percentage studenten diploma behaald kleiner dan het gemiddelde binnen de sector 

Techniek Zorg & Welzijn Economie 

aspirant lassen assistent medewerker confectie assistent bakker niveau 1 

assistent autotechniek niveau 1* helpende zorg niveau 2* horeca-assistent niveau 1* 

assistent metselen sociaal pedagogisch werker niveau 3* brood en banketbakker niveau 2 

assistent schilderen ziekenverzorging niveau 3 * commercieel administratief 

medewerker niveau 2 

assistent uitvoerder niveau 1* algemeen verpleegkunde niveau 4* gastheer niveau 2 

booglassen doktersassistent niveau 4* receptionist/telefonist niveau 2* 

monteur sterkstroom installatie 

niveau 2 

sport- en bewegingscoördinator 

niveau 4* 

zelfstandig medewerker toeristische 

informatie en reizen niveau 3* 

service medewerker ict niveau 2*  zelfstandig werkend kok niveau 3 

medewerker beheer ict niveau 3*  secretaresse niveau 3* 

voortgezette timmerkracht niveau 3  horeca ondernemer manager niveau 4 

ict-beheerder niveau 4  administrateur niveau 4* 

netwerkbeheerder 4  commercieel medewerker bank en 

verzekeringswezen niveau 4* 

technisch monteur sterkstroom 

installaties niveau 4 

 directiesecretaresse/management 

assistent niveau 4* 

werktuigbouwkunde niveau 4  sociaal juridisch medewerker niveau 4 

*In het jaar 2015-2016 was het percentage ook onder het gemiddelde binnen de sector. 

 

Hierbij dient opgemerkt te worden dat het rendement afhankelijk is van o.a. kenmerken van de 

studenten (vooropleiding, schoolloopbaan, capaciteiten, kwaliteiten en talenten) bij de start van 

de opleiding. De kwaliteit van de toelating, intake en plaatsing van studenten, de 

studieloopbaanbegeleiding en de zorg is een andere bepalende factor hierbij.  

Het feit dat niveau 1 drempelloos is heeft invloed op hoe het rendement per cohort/jaar zal zijn. 

De studentenpopulatie van niveau 1 heeft andere kenmerken dan de studentenpopulatie van 

niveau 3 en 4 bij de start van de opleiding.  

Bij de opleidingen waar het percentage behaalde kwalificaties onder het gemiddelde binnen de 

sector is, dient het toezicht en de controle op de toelating, intake en plaatsing van studenten, het 

onderwijsleerproces, de examinering en de interne kwaliteitszorg geïntensiveerd te worden. 


