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DE INSTROOM IN HET MBO

Instroom vanuit het vmbo
Van de Rotterdamse leerlingen die in 2011 hun 
vmbo-diploma hebben gehaald, zit 88,7% in 
2012 op het mbo. Veruit de meeste vmbo- 
geslaagden kiezen dus voor een opleiding in 
het mbo. Slechts 5,3% gaat direct door naar de 
havo. 5,2% van de Rotterdamse leerlingen volgt 
geen onderwijs in het jaar na het behalen van 
het vmbo-diploma. De groep ‘geen onderwijs-
volgend’ bestaat uit werkende jongeren, werk-

loze jongeren en jongeren met een uitkering 
(zie figuur 1 op pagina 2). 

Instroom over meerdere jaren
Van de Rotterdamse leerlingen die in 2011 hun 
vmbo-diploma hebben gehaald, neemt het 
aandeel leerlingen op het mbo ieder jaar af: 
81,4% in 2013, 61,4% in 2014 en 39,1% in 2015. 
Tegelijkertijd neemt binnen dezelfde groep het 
aandeel jongeren dat geen onderwijs volgt elk 
jaar toe: 12,6% in 2013, 23,0% in 2014 en 38,0% 
in 2015. Dit is verklaarbaar omdat ieder jaar na 

Deze factsheet geeft inzicht in de onderwijsloopbanen van Rot-
terdamse jongeren in het mbo. Wat is hun vooropleiding en wat 
gaan zij na hun mbo-opleiding doen? Welke bewegingen vinden 
plaats binnen het mbo en hoe doen Rotterdamse jongeren het in 
vergelijking tot Amsterdam en Den Haag? De data zijn afkomstig 
van www.jeugdpaden.nl. Door onderwijsloopbanen inzichtelijk te 
maken kunnen we achterhalen waar jongeren vastlopen. 

2012 leerlingen kunnen uitstromen met een 
mbo-diploma (sommige mbo-opleidingen op 
niveau 2 duren 1 jaar) en omdat er leerlingen uit-
stromen zonder diploma. De groep ‘geen onder-
wijsvolgend’ neemt elk jaar toe omdat tot deze 
groep ook de gediplomeerde mbo-leerlingen 
behoren die vanaf dat jaar werkzaam zijn. Een 
ander deel van de groep ‘geen onderwijsvol-
gend’ bestaat uit jongeren die zijn uitgestroomd 
uit het mbo zonder diploma en werkloos zijn (zie 
figuur 1 op pagina 2). 

Vergelijking met Amsterdam en  
Den Haag
Het aandeel van de Rotterdamse vmbo-gedi-
plomeerden dat op het mbo zit, is relatief hoger 
dan voor vmbo-gediplomeerden uit Amsterdam 
en Den Haag (zie pag 2). Opvallend is het grote 
verschil met Amsterdam of Den Haag. Ieder jaar 
zitten er in Rotterdam relatief meer vmbo-gedi-
plomeerden op het mbo dan in Den Haag. Te-
gelijkertijd is de groep ‘geen onderwijsvolgend’ 
voor alle jaren relatief groter in Den Haag dan in 
Rotterdam (zie figuur 2 op pagina 2).
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Data: 
De data van de paragraaf ‘Basis info’ zijn afkom-
stig van het Centraal Bureau voor de Statistiek 
en betreffen data over 2017. De overige data 
zijn afkomstig van www.Jeugdpaden.nl. Het 
betreffen data over de onderwijsloopbanen van 
jongeren uit Rotterdam, Amsterdam en Den 
Haag (periode 2007-2015). De data over jonge-
ren uit Amsterdam en Den Haag dienen als  
referentiekader. De data van Jeugdpaden Rot-
terdam zijn verzameld en geanalyseerd door de  
Microdataservices van het Centraal Bureau  
van de Statistiek en bewerkt door het Verwey- 
Jonker Instituut. 

Op basis van de beschikbare data is het  
enkel mogelijk om een onderscheid  
te maken tussen twee groepen: mbo  
niveau 1, 2 of 3 en mbo niveau 4, en niet  
tussen de niveaus 1, 2 en 3. De groep ‘geen 
onderwijsvolgend’ bestaat uit werkende  
jongeren, werkloze jongeren, en jongeren  
met een uitkering. De percentages in de 
figuren 2 en 3 zijn afgerond naar een 
heel getal. 

Vormgeving: 
Studio Mosgroen

© 2017, Stichting De Verre Bergen
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4 - DOORSTROOM VAN JONGEREN DIE IN DE PERIODE 2009-2014 EEN DIPLOMA HEBBEN 
BEHAALD VOOR EEN MBO-OPLEIDING VAN NIVEAU 1, 2 OF 3 
(situatie eind 2014 per stad)
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VOOR EEN MBO-OPLEIDING VAN NIVEAU 4 
(situatie eind 2014 per stad)

Bezigheid mbo 1, 2, 3 gediplomeerden 
eind 2014 Rotterdam Amsterdam Den Haag

werkzaam (werknemer of zelfstandige)

mbo 

hbo

uitkering/werkloos/overig/onbekend

Instroom in het mbo en hoogst  
behaalde diploma 
Van de Rotterdamse jongeren die in 2011 een 
vmbo-diploma hebben gehaald en in 2015 
een mbo-opleiding volgen, heeft ongeveer de 
helft (50,9%) inmiddels een diploma behaald 
op mbo niveau 1, 2 of 3 (mbo-opleidingen van 
niveau 1, 2 of 3 duren maximaal 3 jaar). Zij zijn 
de doorstromers in het mbo. Toch heeft 43,9% 
enkel het vmbo-diploma. Zij hebben in de vier 
jaar na het behalen van het vmbo-diploma nog 
geen mbo-diploma gehaald. Deze groep bestaat 
mogelijk uit mbo niveau 4-leerlingen (niveau 
4-opleidingen duren 3 of 4 jaar), uit leerlingen 
die vertraging hebben opgelopen in het mbo, en 
uit leerlingen die niet direct vanuit het vmbo zijn 
ingestroomd in het mbo. 4,7% van de mbo-leer-
lingen die in 2015 een mbo-opleiding volgt, 
heeft een mbo niveau 4-diploma (zie figuur 3). 

Instroom in het hbo/wo en hoogst  
behaalde diploma
Van de Rotterdamse jongeren die in 2011 een 
vmbo-diploma hebben gehaald, en in 2015 een 
hbo/wo-opleiding volgen, heeft meer dan drie-

kwart een mbo niveau 4-diploma gehaald (79,7%). 
Ongeveer één vijfde van de vmbo-gediplomeer-
den in 2011, die in 2015 een opleiding volgt aan 
het hbo/wo, heeft een havodiploma als hoogst 
behaalde diploma. Dit is vanzelfsprekend, omdat 
instroom in het hbo vanuit havo en mbo niveau 4 
gangbare opleidingstrajecten zijn (zie figuur 3). 

De groep ‘geen onderwijsvolgend’ en 
hoogst behaalde diploma
De groep ‘geen onderwijsvolgend’ bestaat uit 
zowel werkende als werkloze jongeren. De 
verdeling tussen deze twee groepen is onbe-
kend. Van deze groep heeft ongeveer één derde 
(34,3%) een mbo-diploma op niveau 1, 2 en 3. 
Omdat deze groep een diploma heeft, en inmid-
dels geen onderwijs meer volgt, zal het grootste 
deel van deze groep werkzaam zijn (landelijke 
cijfers van het ROA (2015) laten zien dat 9,6% 
van de mbo niveau 2/3-gediplomeerden geen 
werk heeft). Ook voor de niet-onderwijsvolgers 
die een mbo niveau 4-diploma hebben (27%), zal 
het grootste deel werkzaam zijn (landelijke cijfers 
van het ROA (2015) laten zien dat 7,8% van de 
mbo niveau 4-gediplomeerden geen werk heeft). 

Van de groep (37,0%) die geen onderwijs volgt 
en van wie het vmbo-diploma nog steeds het 
hoogst behaalde diploma is, is de verwachting 
dat een aanzienlijk deel niet werkzaam zal zijn 
(zie figuur 3).

Conclusie
Het grootste gedeelte van de vmbo-gediplo-
meerden start een opleiding in het mbo. Naar-
mate de jaren vorderen, neemt het aandeel 
vmbo-gediplomeerden in het mbo af, en het 
aandeel ‘geen onderwijsvolgend’ neemt toe. In 
Rotterdam volgen relatief meer vmbo-gediplo-
meerden een mbo-opleiding dan in Amsterdam 
en Den Haag. De groep ‘geen onderwijsvol-
gend’ is in Den Haag groter dan in Rotterdam.
 

DOORSTROMING VAN MBO-LEERLINGEN

Doorstroming van gediplomeerde mbo 
niveau 1, 2 of 3 leerlingen
Van de Rotterdamse leerlingen die in de periode 
2009-2014 een mbo-diploma hebben behaald 
op niveau 1, 2 of 3, stroomt 71,2% door in het 
mbo. Het grootste gedeelte van deze leerlingen 
(56,4%) stroomt door naar een opleiding op 
niveau 1, 2 of 3 en 14,8% vervolgt zijn schoolcar-
rière met een niveau 4-opleiding. Slechts 14,2% 
van de leerlingen die in de periode 2009-2014 
een mbo 1, 2 of 3 diploma heeft gehaald is in 
2014 werkzaam. Van 9,4% van deze Rotterdam-
se leerlingen zijn geen cijfers bekend, zij zijn 
verhuisd of overleden (zie figuur 4). 
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6 - STARTLEEFTIJD VAN LEERLINGEN OP HET MBO PER STAD 
over de gehele periode 2007-2015

Rotterdam Amsterdam Den Haag

16,7 16,8 16,8

7 - LEEFTIJD WAAROP MBO 1, 2 EN 3 LEERLINGEN HET MBO BEËINDIGEN
over de gehele periode 2007-2015

Rotterdam Amsterdam Den Haag

18,4 18,1 18,5

8 - LEEFTIJD WAAROP MBO 4-LEERLINGEN HET MBO BEËINDIGEN 
over de gehele periode 2007-2015

Rotterdam Amsterdam Den Haag

19,7 19,5 19,8
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1.184 1.312 934
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Aantal

Gemiddeld

Aantal

leerlingen zijn zelfs nog later klaar. De gemid-
delde uitstroomleeftijd van Haagse mbo niveau 
1, 2 en 3 leerlingen is 19,80 jaar en van niveau 
4-leerlingen is dit 18,51 jaar (zie figuur 6). 

Conclusie
Rotterdamse jongeren starten op jongere 
leeftijd met een mbo-opleiding in vergelijking 
tot Amsterdamse en Haagse jongeren. Ook 
stromen Rotterdamse leerlingen later uit dan 

Amsterdamse leerlingen. De lagere startleeftijd 
en hogere uitstroomleeftijd maakt dat Rotter-
damse mbo-leerlingen gemiddeld langer op 
het mbo zitten in vergelijking tot Amsterdamse 
mbo-leerlingen. In vergelijking tot Haagse 
leerlingen starten Rotterdamse jongeren op 
jongere leeftijd met een mbo-opleiding, maar 
Haagse leerlingen stromen later uit dan Rotter-
damse leerlingen.

Uitstroom van gediplomeerde mbo 
niveau 4-leerlingen
Van de Rotterdamse leerlingen die in de 
periode 2009-2014 een mbo-diploma hebben 
behaald op niveau 4, kiest veruit het grootste 
gedeelte voor een vervolgopleiding in het hbo. 
Ruim driekwart (76,8%) van de niveau 4-gedi-
plomeerden volgt in 2014 een hbo-opleiding. 
Slechts 10,9% van de niveau 4-gediplomeerden 
in de periode 2009-2014 is werkzaam in 2014 
(zie figuur 5). 

Vergelijking van doorstroom en uit-
stroom met leerlingen uit Amsterdam 
en Den Haag
Als we deze data van Rotterdamse jongeren 
vergelijken met de uitstroom van gediplo- 
meerde mbo niveau 4-leerlingen uit Den Haag 
en Amsterdam, dan zijn er verschillen te zien. 
In Amsterdam en Den Haag is het aandeel jon-
geren dat kiest voor een hbo-vervolgopleiding 
kleiner; respectievelijk 73,0% en 70,1%.  
Het aandeel gediplomeerde mbo 4-leerlingen 
dat werkzaam is, ligt in Amsterdam en Den 
Haag  hoger dan in Rotterdam. In Amsterdam 
is 17,4% werkzaam, in Den Haag is dit 17,5% (zie 
figuur 5). 

Conclusie
Er is veel doorstroom binnen het mbo van 
leerlingen die een mbo niveau 1, 2 of 3 diploma 

hebben gehaald. Er is veel uitstroom naar het 
hbo van leerlingen die een mbo niveau 4-di-
ploma hebben gehaald. In de uitstroomcijfers 
van mbo niveau 4-gediplomeerden zijn grote 
verschillen te zien tussen Rotterdam enerzijds 
en Amsterdam en Den Haag anderzijds.

VERSCHILLEN TUSSEN STEDEN IN  
LEEFTIJDEN

Startleeftijden
Rotterdamse jongeren die starten met een 
mbo-opleiding zijn relatief iets jonger (16,7 jaar) 
dan jongeren uit andere grote steden (16,8 jaar). 
Dit kleine verschil is wel significant (zie figuur 6). 

Uitstroomleeftijden
Er is een verschil in de leeftijd waarop Rotter-
damse mbo-leerlingen gemiddeld uitstromen 
en de leeftijd waarop Amsterdamse mbo-leer-
lingen gemiddeld uitstromen. De gemiddelde 
uitstroomleeftijd voor Rotterdamse leerlingen op 
mbo niveau 1, 2 en 3 is 18,43 jaar. Voor Amster-
damse leerlingen is dit 18,14 jaar. Rotterdamse 
leerlingen op mbo niveau 1, 2 en 3 zijn dus ge-
middeld 3,5 maand later klaar met hun mbo-op-
leiding. Op mbo niveau-4 is een kleiner verschil 
zichtbaar tussen Rotterdam en Amsterdam. De 
gemiddelde uitstroomleeftijd is 19,70 jaar in 
Rotterdam en 19,53 jaar in Amsterdam. Haagse 
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4 - DOORSTROOM VAN JONGEREN DIE IN DE PERIODE 2009-2014 EEN DIPLOMA HEBBEN 
BEHAALD VOOR EEN MBO-OPLEIDING VAN NIVEAU 1, 2 OF 3 
(situatie eind 2014 per stad)

Bezigheid mbo 1, 2, 3 gediplomeerden 
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5 - DOORSTROOM VAN JONGEREN DIE IN DE PERIODE 2009-2014 EEN DIPLOMA HEBBEN BEHAALD 
VOOR EEN MBO-OPLEIDING VAN NIVEAU 4 
(situatie eind 2014 per stad)

Bezigheid mbo 1, 2, 3 gediplomeerden 
eind 2014 Rotterdam Amsterdam Den Haag

werkzaam (werknemer of zelfstandige)

mbo 

hbo

uitkering/werkloos/overig/onbekend


