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Voorwoord 

 

Vanaf het kalenderjaar 2014 publiceert de Inspectie Onderwijs de opbrengsten in de 

vorm van een Opbrengstenkaart. Na zes jaar gegevens verzamelen kan de 

Inspectie Onderwijs een onderbouwd oordeel en tevens advies op maat geven.  

 

De opbrengsten van het funderend, het voortgezet en het secundair beroepsonderwijs 

worden in deze Opbrengstenkaart separaat gepresenteerd, omwille van transparantie, 

en ter verbetering van de communicatie met het breed publiek. De gegevens in deze 

Opbrengstenkaart zijn openbaar en bewust niet geanonimiseerd, zodat scholen en 

instellingen gestimuleerd worden om de eigen interne kwaliteitszorg verder te 

verbeteren. Daarnaast zijn deze gegevens gebruikt in de risicoanalyse 2020. 

 

De genoemde gegevens betreffen: 

- de resultaten en de scores van de eindtoets funderend onderwijs (efo); 

- de behaalde cijfers voor school- en centrale examens in het vo; 

- het aantal vo-leerlingen dat over gaat en doubleert (doorstroom); 

- het aantal vo-leerlingen dat wel of niet een diploma behaalt (uitstroom), en; 

- het aantal sbo-studenten dat wel of niet met een kwalificatie uitstroomt.  

 

Aan de hand van deze gegevens kunnen alle belanghebbenden en ook het breed 

publiek een oordeel vormen. Dit document dient bovendien, zowel binnen als buiten 

het Ministerie van OWCS, ter ondersteuning van beleidsontwikkeling op 

verschillende niveaus, ter oordeelvorming en als naslag bij besluit- en 

keuzeprocessen. 

 

 

De Inspecteur-Generaal, 

 

 

 

 

Drs. R.L. Martina-Bitorina 

 

 

 

        Willemstad, juli 2020 
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Inleiding 
 

In het kader van de externe kwaliteitszorg en ter waarborging en verbetering van de 

kwaliteit wordt er een oordeel van de opbrengsten door de Inspectie Onderwijs 

gegeven. 

 

Een sbodiploma behalen betekent dat de student op het niveau presteert dat verwacht 

kan worden en voorbereid is op het uit te oefenen beroep. Het aantal en/of het 

percentage studenten met een sbo-diploma zegt op zich niet alles over de kwaliteit 

van de instelling en haar opbrengsten. Gewichtiger als indicator zijn de mate waarin 

een instelling het slagingspercentage behoudt of verbeterd en het aantal studenten die 

nominaal afstuderen . De criteria en kenmerken voor een instelling voor sbo en een 

opleiding, die kwalitatief goede opbrengsten leveren, zijn nog niet volledig door de 

Inspectie Onderwijs gedefenieerd. Dit hangt samen met de gefaseerde implementatie 

van het toezicht- en waarderingskader in het sbo en de activiteiten van de Raad van 

Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA).  

 

De beoordeling van de opbrengsten door de Inspectie Onderwijs in het secundair 

beroeps onderwijs (sbo) is mogelijk wanneer onder andere het rendement van een 

opleiding bepaald is. Het gaat hierbij om: 

1. de verhouding tussen de instroom, de gediplomeerde uitstroom en de totale 

uitstroom van een cohort studenten binnen een specifieke opleiding; 

2. het aantal studenten van een cohort dat nominaal (dus zonder vertraging) hun 

diploma behalen; 

3. de maatschappelijke opbrengsten: het aantal afgestudeerden sluit aan bij de 

behoefte op de arbeidsmarkt; 

4. de leeropbrengsten: de afgestuurde is door de opleiding voldoende voorbereid 

voor het beroep in de praktijk. 

Het bepalen van dit rendement in de sbo-sector is tot nu toe niet goed mogelijk. De 

informatie over zowel de (school)loopbaan van de student en vanuit de arbeidsmarkt 

is nog niet formeel verzameld en geanalyseerd.  

 

De Inspectie Onderwijs volstaat vooralsnog met de publicatie van het aantal 

afgestuurden en het percentage studenten met een diploma. Omdat het absolute 

aantal studenten per opleiding en schooljaar varieert, worden er percentages in de 

periode 2015 – 2019 met elkaar vergeleken.  
 

De Inspectie Onderwijs benadrukt dat de navolgende opbrengsten van het sbo de 

door de instellingen en/of toeleveranciers aangeleverde eindresultaten betreffen.  
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Gediplomeerden binnen het sbo 

 

Hieronder wordt er een totaaloverzicht gegeven van het aantal afgestudeerden en het 

slagingspercentage in de periode 2015 tot en met 2019.  

 

In afgelopen vier schooljaren is binnen het sbo in totaal 5005 keer een diploma 

uitgereikt. Het gaat hier studenten die een door de Minister van Onderwijs, 

Wetenschap, Cultuur en Sport erkend diploma hebben ontvangen aan een sbo-

instelling.  

 

Omdat sommige studenten na het behalen van een diploma binnen het sbo zelf of in 

het hbo verder studeren, is het niet vanzelfsprekend dat elk uitgereikt diploma een 

nieuwe student die voor het eerst het sbo instroomt betreft en/of een student die 

meteen de arbeidsmarkt op gaat. Dit is reden waarom de (maatschappelijke) 

opbrengsten niet afgeleid kunnen worden van aantal en/of het percentage uitgereikte 

diploma’s. 

 

 
Grafiek 1. Aantal afgestudeerden periode 2015-2019 

 
 

Elk jaar wordt de meerderheid van het aantal examenkandidaten binnen het sbo 

gekwalificeerd.  

 

Het totaal aantal examenkandidaten heeft een groeiende tendens. Dit betekent dat er 

steeds meer studenten binnen het sbo actief zijn.  
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In de sector Techniek is in vier jaar in totaal 1565 keer een diploma uitgereikt. Het 

percentage van de kandidaten die een diploma krijgt, kent een afname. Het aantal 

examenkandidaten in de sector Techniek is in vier jaar tijd met 43% toegenomen.  
 
Grafiek 2. Aantal afgestudeerden in de sector Techniek periode 2015-2019 

 
 

In de sector Zorg en Welzijn is in de periode 2015-2019 in totaal 1463 keer een diploma 

uitgegeven. Het percentage studenten met een diploma is in het schooljaar 2017-2018 

toegenomen.  

 
Grafiek 3. Aantal afgestudeerden in de sector Zorg en Welzijn periode 2015-2019 
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Binnen de sector Economie is het percentage gekwalificeerde studenten toegenomen 

en stabiel gebleven in de afgelopen vier jaren. In totaal is 1977 keer een diploma 

uitgereikt.  
 
Grafiek 4. Aantal afgestudeerden in de sector Economie periode 2015-2019 

 
 

Elk jaar krijgt de meerderheid van de studenten een diploma van een opleiding in de 

sector Economie.  

Grafiek 5. Aantal afgestudeerden in per sector periode 2015-2019 
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Gediplomeerden per kwalificatie 
 

In de sector Techniek wordt door een minderheid van de studenten een opleiding op 

niveau 1 afgerond. De cursus tot asssitent monteur sterkstroom installatie is het meest 

populair onder de studenten. 
 

Tabel 6. Aantal gekwalificeerde studenten periode 2015-2019 sector Techniek niveau 1 

kwalificatie man vrouw totaal 

aankomend voorbewerker niveau 1 7 0 7 

assistent installatietechniek niveau 1 9 0 9 

assistent schilderen niveau 1 9 0 9 

assistent constructielasser niveau 1 10 0 10 

alternatief auto niveau 1 10 1 11 

alternatief bouw niveau 1 10 1 11 

assistent timmerkracht niveau 1 7 4 11 

autospuiten niveau 1 10 1 11 

assistent metselen niveau 1 12 0 12 

assistent monteur koudetechniekinstallatie niveau 1 20 0 20 

aspirant lassen niveau 1 21 1 22 

assistant autotechniek niveau 1 27 1 28 

assistent uitvoerder niveau 1 28 8 36 

assistent monteur sterkstroom installatie niveau 1 72 9 81 

 

Van de opleidingen op niveau 2 is wederom de opleiding monteur sterkstroom 

installatie en ook de opleiding service medewerker ICT populair.  
 
Tabel 7. Aantal gekwalificeerde studenten periode 2015-2019 sector Techniek niveau 2 

kwalificatie man vrouw totaal 

metselen niveau 2 2 0 2 

meubelmaker niveau 2 3 0 3 

autotechniek niveau 2 4 1 5 

installatietechniek niveau 2 5 0 5 

plant-mechanic niveau 2 6 0 6 

timmerkracht niveau 2 10 4 14 

schipper machinist reizen nabij de kust niveau 2 19 0 19 

monteur koudetechniek installatie niveau 2 20 0 20 

booglassen niveau 2 23 3 26 

monteur montageonderhoud 2 40 1 41 

monteur sterkstroominstallatie niveau 2 69 5 74 

service medewerker ICT niveau 2 104 17 121 

 

Bij de opleidingen op niveau 3 zijn eerste monteur sterkstroominstallatie en 

medewerker beheer ICT het meest populair onder de studenten. In de afgelopnen vier 

jaren is een meerderheid van de diploma’s op niveau 4 in de richting ICT.  
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Tabel 8. Aantal gekwalificeerde studenten periode 2015-2019 sector Techniek niveau 3 

kwalificatie man vrouw totaal 

procesoperator-b niveau 3 4 0 4 

stuurman werktuigkundige kleine schepen niveau 3 25 2 27 

eerste monteur industrieel onderhoud niveau 3 69 3 72 

medewerker beheer ICT niveau 3 81 24 105 

eerste monteur sterkstroominstallatie niveau 3 161 7 168 

 

 

Tabel 9. Aantal gekwalificeerde studenten periode 2015-2019 sector Techniek niveau 4 

kwalificatie man vrouw totaal 

electrotechniek niveau 4 2 0 2 

netwerkbeheerder niveau 4 7 2 9 

telematica niveau 4 9 0 9 

werktuigbouwkunde niveau 4 34 4 38 

technisch monteur sterkstroominstallatie niveau 4 87 6 93 

bouwkunde niveau 4 78 29 99 

ICT-beheerder niveau 4 146 45 191 

 

Binnen de sector Zorg en Welzijn is de opleiding zorghulp niveau 1 het meest populair 

onder de studenten. Verder is de opleiding sociaal pedagogisch werk in alle niveaus 

het meest populair onder de studenten.  

 
Tabel 10. Aantal gekwalificeerde studenten periode 2015-2019 sector Zorg en Welzijn 

kwalificatie man vrouw totaal 

assistent medewerker confectie niveau 1 0 12 12 

zorghulp niveau 1 10 140 150 

    

medewerker confectie niveau 2 1 2 3 

helpende welzijn niveau 2 6 32 38 

afro- en sluik haar kapper niveau 2 2 42 44 

helpende zorg niveau 2 23 89 112 

sociaal pedagogisch werker niveau 2  3 161 164 

    

schoonheidsspecialist niveau 3 0 4 4 

allround afro- en sluik haar kapper niveau 3 0 10 10 

verzorging niveau 3 5 46 51 

ziekenverzorging niveau 3 12 57 69 

sociaal pedagogisch werker niveau 3 14 175 189 

    

apothekersassistent niveau 4 0 0 0 

tandartsassistent niveau 4 0 0 0 

operatiekamerassistent niveau 4 2 6 8 

doktersassistent niveau 4 1 10 11 

sport- en bewegingscoördinator niveau 4 15 5 20 

algemeen verpleegkundige niveau 4 13 110 123 

sociaal pedagogisch werker niveau 4 29 356 385 
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Binnen de sector Economie werd bij de meerderheid van de studenten een diploma 

administrateur of boekhoudkundig medewerker uitgegeven. 

 
Tabel 11. Aantal gekwalificeerde studenten periode 2015-2019 sector economie 

kwalificatie man vrouw totaal 

assistent bakker niveau 1 18 43 61 

horeca-assistent niveau 1 53 57 110 

    

gastheer niveau 2 2 10 12 

medewerker toeristische informatie en reizen niveau 2 12 31 43 

brood- en banketbakker niveau 2 10 36 46 

kok niveau 2 27 31 58 

receptionist/telefonist niveau 2 8 51 59 

bedrijfsadministratief medewerker 2 34 58 92 

commercieel administratief medewerker niveau 2 32 85 117 

    

zelfstandig werkend gastheer 3 4 5 9 

allround brood- en banketbakker niveau 3 4 6 10 

secretaresse niveau 3 2 21 23 

zelfstandig werkend kok niveau 3 28 27 55 

zelfstandig medewerker toeristische informatie en reizen niveau 3 11 49 60 

boekhoudkundig medewerker niveau 3 72 177 249 

    

middenkader functionaris recreatie niveau 4 1 6 7 

ondernemer manager detailhandel niveau 4 4 9 13 

food & beverage supervisor niveau 4 7 7 14 

horecaondernemer manager niveau 4 2 18 20 

directiesecretaresse/managementassistent niveau 4 4 34 38 

facilitair leidinggevende niveau 4 15 28 43 

sociaal-juridisch medewerker niveau 4 12 50 62 

administratief juridisch medewerker niveau 4 11 54 65 

commercieel medewerker marketing en communicatie niveau 4 25 45 70 

commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen niveau 4 31 73 104 

middenkader functionaris toeristische informatie en reizen niveau 4 24 108 132 

administrateur niveau 4 114 291 405 
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Slot 
 

In afgelopen vier schooljaren is een meerderheid aan diploma’s administrateur, ICT-

beheerder en sociaal pedagogisch werker uitgereikt. Echter, de vraag is of in deze 

periode het sbo voldoende resultaten heeft opgeleverd voor de maatschappij op 

Curaçao. Uit onderzoek moet blijken of dit aansluit bij de vraag op de arbeidsmarkt, 

of de afgestudeerden daadwerkelijk aan het werk gaan na het behalen van een 

diploma, of de afgestudeerden een baan hebben die past bij hun afgeronde opleiding 

en/of zij door de opleiding voldoende voorbereid zijn. Dit onderzoek is één van de 

activiteiten van de Raad van Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA). 

 

Zoals eerder vermeld brengt de Inspectie  Onderwijs voor wat betreft de opbrengsten 

binnen het sbo vooralsnog geen oordeel uit. De beoordeling van de opbrengsten is 

valide en volledig aan de hand van de resultaten van onderzoek en in samenspraak 

met de ROA. 

 


