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inleiding 
Centrale vraag van deze factsheet betreft de achtergronden van het voortijdig schoolverlaten: zijn er 
kenmerken of factoren die samenhangen met het voortijdig schoolverlaten? Zijn er aanwijzing en 
indicaties te vinden van de achtergronden (redenen of plaatsen) uitval? 
Met behulp van regionale BRON-gegevens is het mogelijk nader uitval te bekijken op de locaties en 
binnen de opleidingen. 
 
Bij het vaststellen van voortijdig schoolverlaten, wordt eerst bekeken welke leerlingen/deelnemers op 
de vorige peildatum in het voortgezet onderwijs dan wel middelbaar beroepsonderwijs stonden 
ingeschreven. Van deze leerlingen/deelnemers wordt een jaar later bekeken wat hun kwalificatiestatus 
is. Zijn leerlingen gedurende het vorige schooljaar voortijdig vertrokken uit het onderwijs, dan wel zijn zij 
na de zomervakantie niet meer teruggekeerd naar de schoolbanken, dan zijn dit (oude) voortijdig 
schoolverlaters. Nieuwe vsv’ers zijn leerlingen/deelnemers die wel in het actuele schooljaar zijn gestart, 
maar na de kerstvakantie niet meer zijn teruggekeerd. 
Voormalige leerlingen van het praktijkonderwijs hebben in deze factsheet een aparte vsv-status en 
tellen niet mee in het vsv-percentage. 
 
Het onderstaand overzicht toont de onderscheiden kwalificatiestatussen (zie ook de afkortingen die in 
deze factsheet verder worden gebruikt). Daarbij opgemerkt dat de gearceerde kwalificatiestatussen 
prevaleren1: 
 
schoolverlaten  afkorting kwalificatiestatus 

io ex vsv  in onderwijs van voormalige voortijdige schoolverlater  
io ex sv in onderwijs van voormalige schoolverlater met startkwalificatie 
io met sk  in onderwijs met een startkwalificatie 
io pro  in onderwijs van voormalige leerling praktijkonderwijs 
io vo  in voortgezet onderwijs, wo. vavo en vmbo-mbo2 traject 
io mbo  in middelbaar beroepsonderwijs, wo. basiseducatie 
io ho  in hoger onderwijs 

in onderwijs  

latere ho  waarschijnlijk in hoger onderwijs  
nieuw vsv  nieuwe voortijdig schoolverlater (sinds teldatum 1 oktober) 
vsv  oud voortijdig schoolverlater (voor teldatum 1 oktober) 
vsv pro voortijdig schoolverlaten van voormalige leerling praktijkonderwijs 

uit onderwijs 

sk met sk  schoolverlater met een startkwalificatie 

 

                                                        
1 zo wordt bijvoorbeeld de kwalificatiestatus ‘in mbo’ overschreven door status ‘io met sk’, dat wil zeggen dat 

eerst wordt vastgesteld of een deelnemer ‘io mbo’ is, en dat daarna wordt vastgesteld of een deelnemer ‘io met 
sk’ is, en indien dat het geval is, is de status ‘io mbo’ daarna niet meer zichtbaar. 



kwalificatiestatus 
Deze paragaaf toont de tellingen van de kwalificatiestatussen van leerlingen/deelnemers die in het 
voorgaande jaar nog in het voortgezet onderwijs dan wel het middelbaar beroepsonderwijs verbleven. 
De jaartallen in de kolomen geven het schooljaar aan, waarin de kwalificatiestatus is gepeild. 
Het eerste overzicht toont waar voormalige leerlingen/deelnemers op de actuele peildatum verblijven: 
 
  schooljaar peiling kwalificatiestatus 
    2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 

totaal status bestemming 53 170 59 416 60 875 60 455 59 071 59 189 55 055 
bestemming in onderwijs 51 327 57 495 58 835 57 182 56 685 56 270 52 140 

io ex vsv     1 13 30 23 
io ex sv                

io met sk  100 230 313 366 322 270 238 
io pro  527 620 661 642 859 1 336 1 302 
io vo  44 074 47 153 47 053 45 153 43 704 42 445 40 794 

io mbo  4 076 5 607 6 235 5 873 6 346 6 462 6 251 
ho-inschrijving     1 189 3 410 3 655 3 532 

latere ho  2 550 3 885 4 573 3 958 2 031 2 072   
buiten onderwijs 1 843 1 921 2 040 1 993 2 035 1 982 1 785 

nieuw vsv  165 194 214 192 144 142 73 
vsv  1 537 1 530 1 579 1 528 1 337 1 140 909 

vsv pro  97 113 130 115 172 240 187 
sv met sk  44 84 117 158 382 460 616 
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verhuisd       1 280 351 937 1 130 
totaal status bestemming 2 539 8 599 14 260 18 761 21 087 23 289 21 870 
bestemming in onderwijs 2 491 7 152 11 648 13 493 15 541 16 794 15 803 

io ex vsv    3 1 61 82 38 
io ex sv      2 5 4 

io met sk  18 390 1 390 2 137 2 744 3 196 3 025 
io pro        1       
io vo   21 20 28 21 8 19 

io mbo  2 471 6 565 9 536 10 099 11 313 11 844 11 352 
ho-inschrijving     445 885 1 163 1 365 

latere ho  2 176 699 782 515 496   
buiten onderwijs 48 1 447 2 612 3 561 4 555 4 723 4 227 

nieuw vsv  9 164 221 321 365 393 282 
vsv  22 959 1 475 1 676 1 979 1 937 1 549 

vsv pro   7 20 35 57 90 88 
sv met sk  17 317 896 1 529 2 154 2 303 2 308 
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verhuisd       1 707 991 1 772 1 840 
factsheet VOROC, data rendement 4/18/2011 
 
Het overzicht toont de kwalificatiestatussen van de afgelopen 7 schooljaren. De kolom vermeldt het 
schooljaar waarin de kwaliteitsstatus is gepeild. 
• zo toont het overzicht 11.352 deelnemers mbo (io mbo ) per peildatum 15 januari 2011, die dat óók 

waren in het voorgaande schooljaar (herkomst middelbaar ) per peildatum 15 januari 2010. 
• de centrale focus van deze factsheet betreft het voortijdig schoolverlaten en deze bedraagt in het 

voortgezet onderwijs 73 nieuwe vsv’ers (na de teldatum) en 909 oude vsv’er (voor de teldatum), 
tezamen 982 voormalige vo-leerlingen. Dat waren er in 2009/2010 nog 1.282 voormalige vo-
leerlingen. Zie in het overzicht de statussen nieuw vsv  en vsv ; 

• in het middelbaar beroepsonderwijs hebben 1.831 deelnemers zonder startkwalificatie het 
onderwijs na 15 januari 2010 verlaten. Dat waren er in het voorgaande jaar 2.330 voortijdige mbo-
verlaters. 

 
Op basis van het bovenstaand overzicht 
kunnen voor de afgelopen zeven 
schooljaren vsv-percentages worden 
uitgerekend: 
Het percentage voortijdig schoolverlaters 
wordt berekend door het aantal (nieuwe) 
vsv’er te delen door het totale aantal 
voormalige leerlingen/deelnemers, 
verminderd door het aantal verhuisden. 
De uitkomst van deze vsv-percentages 
zijn hiernaast voor het voortgezet 
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onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs grafisch weergegeven. 
 
De volgende tabellen laten een meer gedetailleerd beeld zien van de allerhande percentages 
(waaronder het vsv-percentage) in de afgelopen zeven schooljaren. In deze tabellen zijn aantallen per 
status gepercenteerd op basis van het aantal leerlingen (vo) of deelnemers (mbo) in het voorgaande 
jaar, exclusief degene die inmiddels verhuisd zijn. 
 
Daaruit blijkt ondermeer dan 96.7% van de leerlingen in het voortgezet onderwijs, dat ook doet in het 
daaropvolgende jaar, waarvan 75.6% in het voortgezet onderwijs, 11.6% in het middelbaar 
beroepsonderwijs en 6.5% in het hoger onderwijs. 
 

 
Voor het mbo geldt dat 78.9% van de deelnemers, dat ook doet in het daaropvolgende jaar, waarvan 
56.7% in het middelbaar beroepsonderwijs en 6.8% in het hoger onderwijs. 19 mbo-deelnemers zijn 
teruggekeerd naar het voortgezet onderwijs (0.1%). 
 

 
Zoals eerder geconstateerd daalt het vsv-percentage in het mbo. Tegelijkertijd stijgt ook het percentage 
schoolverlaters met een startkwalificatie (inmiddels gestegen tot 11.5%) én het percentage deelnemers 
die met startkwalificatie verder gaan in het onderwijs (inmiddels gestegen tot 15.1%). 

  schooljaar peiling kwalificatiestatus 
    2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 

totaal               
subtotaal in onderwijs 96.5% 96.8% 96.6% 96.6% 96.5% 96.6% 96.7% 

io ex vsv  0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 
io ex sv                

io met sk  0.2% 0.4% 0.5% 0.6% 0.5% 0.5% 0.4% 
io pro  1.0% 1.0% 1.1% 1.1% 1.5% 2.3% 2.4% 
io vo  82.9% 79.4% 77.3% 76.3% 74.4% 72.9% 75.6% 

io mbo  7.7% 9.4% 10.2% 9.9% 10.8% 11.1% 11.6% 
ho-inschrijving        2.0% 5.8% 6.3% 6.5% 

latere ho      7.5% 6.7% 3.5% 3.6%  
subtotaal buiten onderwijs 3.5% 3.2% 3.4% 3.4% 3.5% 3.4% 3.3% 

nieuw vsv  0.3% 0.3% 0.4% 0.3% 0.2% 0.2% 0.1% 
vsv  2.9% 2.6% 2.6% 2.6% 2.3% 2.0% 1.7% 

vsv pro  0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.3% 0.4% 0.3% 
sv met sk        0.3% 0.7% 0.8% 1.1% 
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verhuisd               
factsheet VOROC, data rendement 4/18/2011 

  schooljaar peiling kwalificatiestatus 
    2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 

totaal               
subtotaal in onderwijs 98.1% 83.2% 81.7% 79.1% 77.3% 78.0% 78.9% 

io ex vsv    0.0% 0.0% 0.3% 0.4% 0.2% 
io ex sv      0.0% 0.0% 0.0% 

io met sk  0.7% 4.5% 9.7% 12.5% 13.7% 14.9% 15.1% 
io pro                
io vo   0.2% 0.1% 0.2% 0.1% 0.0% 0.1% 

io mbo  97.3% 76.3% 66.9% 59.2% 56.3% 55.0% 56.7% 
ho-inschrijving        2.6% 4.4% 5.4% 6.8% 

latere ho      4.9% 4.6% 2.6% 2.3%   
subtotaal buiten onderwijs 1.9% 16.8% 18.3% 20.9% 22.7% 22.0% 21.1% 

nieuw vsv  0.4% 1.9% 1.5% 1.9% 1.8% 1.8% 1.4% 
vsv  0.9% 11.2% 10.3% 9.8% 9.8% 9.0% 7.7% 

vsv pro   0.1% 0.1% 0.2% 0.3% 0.4% 0.4% 
sv met sk        9.0% 10.7% 10.7% 11.5% 
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verhuisd               
factsheet VOROC, data rendement 4/18/2011 



leeftijden 
De vorige paragraaf toont het voortijdig schoolverlaten en de ontwikkeling hierin. 
Als nadere oriëntatie op de vsv-cijfers hierbij een telling en het percentage voortijdig schoolverlaten 
naar leeftijd. Daarbij zijn de aantallen vsv’ers vóór en na de teldatum tezamen genomen. De leeftijd is 
vastgesteld ten tijde van de peiling van de kwalificatiestatus: 
 
  aantal vsv'ers naar leeftijd 
    2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 

  1 702 1 724 1 793 1 720 1 481 1 281 982 
t/m 12 1 1 4 3 3 2 2 

13 8 12 23 15 8 16 14 
14 103 63 71 58 70 32 40 
15 119 132 122 132 102 102 65 
16 193 188 177 144 143 120 91 
17 589 489 456 371 276 251 212 
18 568 581 556 508 375 316 265 
19 121 233 270 278 263 244 171 
20   25 89 133 128 108 71 
21     25 60 67 58 33 
22       18 36 27 12 
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23         10 5 6 
  31 1 123 1 696 1 997 2 344 2 330 1 831 

t/m 17 2 43 44 40 17 23 23 
18 19 402 427 373 353 296 229 
19 10 507 633 617 692 726 572 
20   171 447 496 501 497 384 
21     145 355 385 390 295 
22       116 280 284 234 
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23         116 114 94 
achtergronden vsv: data rendement 4/21/2011     
 
Het overzicht toont ingekleurde: deze ontstaan doordat vanaf 2007/2008 onderwijs- en 
examengegevens zijn geleverd van leerlingen/deelnemers tot en met 23 jaar, op basis waarvan de 
kwalificatiestatussen (ook met terugwerkende kracht) konden worden afgeleid.  Het overzicht toont dat 
vanaf 2007/2008 zicht is op de volledige doelgroep van het vsv-beleid. 
 
Hiernaast staan de vsv-aantallen naar leeftijd 
grafisch weergegeven (peiling 2010/2011). Het 
figuur en het overzicht tonen dat: 
• in de meeste vsv’ers vanuit het voortgezet 

onderwijs (vsv ex vo ) 18 jaar zijn (in 2010/2011 
265 vsv’ers); 

• in vroegere tijden lag dit aantal veel hoger 
(vergelijk het aantal van 1.157 17/18-jarige 
vsv’ers in 2004/2005); 

• toentertijd waren er ook meer 17-jarige vsv’ers 
ex vo  dan 18-jarige vsv’ers . Het verschil met de 
aantallen 17-jarige vs. 18-jarige vsv’ers 
fluctueert in de tijd. Het grootste verschil dateert 
uit 2006/2007 (137 meer 18-jarige vsv’ers ex vo  
dan 17-jarige vsv’ers ex vo ); 

 
 
 
Het volgend overzicht toont de vsv-percentages, waarbij de aantallen vsv’ers zijn gepercenteerd op 
basis van het aantal leerlingen (vo) of deelnemers (mbo) in het voorgaande jaar exclusief degene die 
inmiddels verhuisd zijn. Dit leidt tot het volgende overzicht: 
 
  percentages vsv'ers naar leeftijd 
    2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 

  3.2% 2.9% 2.9% 2.9% 2.5% 2.2% 1.8% 
t/m 12 2.2% 3.6% 10.3% 9.7% 6.1% 5.7% 4.4% 

13 0.5% 0.7% 1.6% 1.1% 0.6% 1.1% 1.0% 
14 1.0% 0.6% 0.8% 0.7% 0.8% 0.4% 0.5% 
15 1.0% 1.1% 1.0% 1.2% 0.9% 0.9% 0.6% 
16 1.7% 1.5% 1.4% 1.2% 1.3% 1.1% 0.8% 
17 5.5% 4.2% 3.7% 3.0% 2.4% 2.3% 2.0% 
18 9.7% 7.7% 7.0% 6.1% 4.3% 3.7% 3.8% 
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0

100

200

300

400

500

600

13 jaar 15 jaar 17 jaar 19 jaar 21 jaar 23 jaar

middelbaar

voortgezet



  percentages vsv'ers naar leeftijd 
    2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 

20   8.1% 9.6% 12.0% 10.6% 8.8% 7.8% 
21     24.3% 19.9% 20.5% 13.2% 10.9% 
22       26.9% 24.7% 14.3% 5.6% 
23         23.8% 8.1% 8.6% 

  1.2% 13.1% 11.9% 11.7% 11.7% 10.8% 9.1% 
t/m 17 0.7% 9.9% 9.3% 8.7% 4.3% 5.7% 6.3% 

18 1.2% 11.3% 11.1% 10.4% 9.7% 8.0% 6.7% 
19 1.5% 14.2% 12.3% 13.1% 13.5% 13.6% 11.2% 
20   16.5% 11.9% 11.6% 11.4% 10.3% 8.5% 
21     13.5% 11.2% 11.2% 10.0% 8.5% 
22       13.5% 12.0% 11.7% 10.3% 
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23         15.0% 12.2% 10.8% 
achtergronden vsv: data rendement 4/21/2011     
 
Hiernaast staan de vsv-percentages naar leeftijd 
grafisch weergegeven op basis van de peiling van 
2010/2011. Het figuur en het overzicht tonen dat: 
• het voortijdig schoolverlaten vier zo vaak 

voorkomt in het middelbaar beroepsonderwijs 
(9.1%), dan in het voortgezet onderwijs (1.8%); 

• in het voortgezet onderwijs ligt het vsv-
percentage het hoogst bij de 21-jarigen (11%). 
Er zijn er overigens niet zoveel 21-jarige 
vsv’ers, namelijk 33. Het percentage 21-jarige 
vsv’ers bedroeg in 2006/2007 nog 24%; 

• Het percentage 17-jarige vsv’ers ex vo  loopt nog 
steeds verder terug (van 5.5% in 2004/2005 tot 
2.0% in 2010/2011). Daarentegen is het 
percentage 13-jarige vsv’ers ex vo  in de loopt 
van de tijd verdubbeld (van 0.5% in 2004/2005 
tot 1.0% in 2010/2011). Het gaat overigens 
maar om 14 13-jarige vsv’ers; 

• In 2010/2011 zijn 9.1% voormalige mbo-deelnemers voortijdig schoolverlater geworden. Een hoge 
vsv-percentage is zichtbaar onder de 19-jarigen (11.2%). Het gaat daarbij om 572 vsv’ers ex mbo . 
Dit is overigens het laagste percentage sinds de vroegste peiling van 2004/2005; 

• 22/23-jarige vsv’ers ex mbo  hebben ook hogere vsv-percentages; deze groep betreft in 2010/2011 
328 voormalige mbo-deelnemers.  

 
Vanwege het feit dat pas vanaf 2007/2008 er zicht is, op de volledige vsv-doelgroep, en de trend in 
voorgaande overzicht afdoende is behandeld, zal in het vervolg van deze factsheet, de achtergronden 
van het vsv enkel worden bekeken op grond van de resultaten 2009/2010. 
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persoonskenmerken 

geslacht 

De eerste resultaten op basis van uitsluitend de peiling van 2010/2011 betreft een peiling van het 
voortijdig schoolverlaten uitgesplitst naar geslacht: Hieruit blijkt dat: 

• het vsv-percentage in het voortgezet onderwijs 
van mannen 0.2% hoger ligt dan dat van 
vrouwen (1.9% om 1.7%); 

• in het mbo liggen de percentages nog verder 
uiteen (10.6% vs. 7.6%). 

woonplaatsen, - gemeenten en verhuizingen 

Op basis van de C-levering kan worden ingezoomd naar woonplaatsen en -gemeenten van de 
voortijdig schoolverlaters. Op basis van de postcode kan nadere worden ingezoomd naar wijken en 
stadsdelen: 
 beide fasen voortgezet middelbaar 
alle woonplaatsen   3.8% 1.8% 9.1% 
Delft Delft 4.2% 1.9% 10.5% 
's-Gravenhage Centrum 5.3% 2.3% 11.5% 
  Escamp 4.4% 2.0% 9.3% 
  Haagse Hout 4.2% 2.7% 11.6% 
  Laak 4.5% 1.8% 9.3% 
  Leidschenveen-Ypenburg  2.9% 1.4% 8.0% 
  Loosduinen 4.5% 2.7% 10.0% 
  Scheveningen 4.7% 3.2% 12.1% 
  Segbroek 3.8% 2.0% 10.7% 
Rijswijk Rijswijk 3.6% 1.9% 8.7% 
Wassenaar Wassenaar 3.9% 2.7% 11.6% 
Zoetermeer Zoetermeer 4.5% 1.9% 11.1% 
Westland Honselersdijk 1.8% 0.4% 4.5% 
  Kwintsheul 2.7% 0.4% 7.0% 
  Maasdijk 1.4% 0.4% 3.5% 
  Monster 2.5% 1.3% 5.4% 
  Naaldwijk 1.8% 0.6% 4.4% 
  Poeldijk 2.0% 1.4% 3.4% 
  Wateringen 2.1% 1.4% 3.9% 
  Westland 2.0% 0.7% 5.1% 
Midden-Delfland Maasland 1.7% 0.6% 5.6% 
  Midden-Delfland 1.5% 1.3% 2.7% 
  Schipluiden 1.6% 0.8% 3.5% 

Leidschendam 2.8% 0.9% 7.9% Leidschendam-
Voorburg Voorburg 3.1% 1.7% 9.1% 
Pijnacker-Nootdorp Delfgauw 2.6% 2.2% 3.7% 
  Nootdorp 2.6% 1.1% 7.1% 
  Pijnacker 2.1% 1.0% 6.3% 
  Pijnacker-Nootdorp 0.0% 0.0% . 
achtergronden vsv: data rendement 4/21/2011 

 
Het hoogste vsv-percentage is te vinden in stadsdeel Centrum van ’s-Gravenhage (5.3%), gevolgd 
door Scheveningen (4.7%), Laak, Zoetermeer en Loosduinen (4.5%). 

 
De uitsplitsing naar gemeente ziet er 
grafisch als volgt uit. De gemeenten zijn 
gesorteerd op grond van hun overall vsv-
percentages:  
• het hoogste percentage vsv ex vo  is 

zichtbaar in de gemeente Wassenaar 
(2.7%) gevolgd door ’s-Gravenhage 
(2.2%) en Zoetermeer, Delft en 
Rijswijk (1.9%); 

• de hoogste percentages vsv ex mbo  
zijn te zien in de gemeenten 
Wassenaar (13.0%) gevolgd door 
Zoetermeer (12.6%) en Delft (12.0%); 

• de laagste percentages vsv ex vo/mbo  
zijn te vinden in Midden-Delfland 
(09.% en 4.1%) en Westland (0.8% en 
4.7%). 

  alle fasen  voortgezet  middelbaar 
alle leerlingen 3.8% 1.8% 9.1% 
man 4.3% 1.9% 10.6% 
vrouw 3.3% 1.7% 7.6% 
achtergronden vsv: data rendement 4/21/2011 
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Ook is gekeken of verhuizingen een risicofactor vormen voor voortijdig schoolverlaten: 
 beide fasen voortgezet middelbaar 
totaal verhuizingen 3.8% 1.8% 9.1% 
niet verhuisd 3.7% 1.8% 8.9% 
verhuisd binnen de buurt 5.1% 1.1% 10.9% 
verhuisd binnen de wijk 5.9% 2.3% 10.8% 
verhuisd binnen plaats of stadsdeel 7.1% 1.6% 13.8% 
verhuisd binnen de gemeente 8.1% 1.9% 14.4% 
verhuisd binnen de regio 8.6% 3.3% 14.3% 
verhuisd vanuit de regio 11.1% 0.0% 14.3% 
achtergronden vsv: data rendement 4/21/2011 

 
Het blijkt verhuizingen wel degelijk effect heeft op het kans op voortijdig schoolverlaten. Het is natuurlijk 
de vraag of het verhuizen ansicht reeds effect heeft (verlies van leertijd) of dat achterliggende redenen 
van verhuizing effect hebben op het voortijdig schoolverlaten. 



voormalige opleiding 
Tot dusver is in deze factsheet nog niet gekeken naar de onderwijspositie van waaruit het 
schoolverlaten plaats vindt. In deze paragraaf wordt hiermee een start gemaakt. Wederom gaat het dan 
om de onderwijspositie in januari 2010 van voormalige leerlingen/cursisten en die in januari 2011 het 
onderwijs hebben verlaten zonder startkwalificatie. Op basis van de BRON-gegevens kunnen 
bovenschoolse tellingen worden gedaan met een uitsplitsing naar onderwijsniveau, leerjaren en 
leerwegen. ROC Mondriaan heeft aanvullende gegevens van hun deelnemers geleverd ondermeer 
over de leerwegen.  

voormalige onderwijsniveau 

Een eerste telling toont de vsv’ers 2010/2011 
uitgesplitst voor het onderwijsniveau 2009/2010. Hier 
blijkt uit dat: 
• het vsv-percentage van voormalige bb-leerlingen 

(5.8%) drie keer zo hoog ligt als het gemiddelde in 
het voortgezet onderwijs (1.8%); 

• dat vsv-percentage in het vo gedomineerd worden 
door de omvangrijke brugklassen (vmbo avo vwo) 
en de langere havo/vwo-trajecten (totaal aandeel 
75.3%); 

• het laagste vsv-percentage voormalige avo/vwo-
brugklassers betreft (0.6%); 

• dat met het stijgen van het niveau van de 
voormalige vo-opleiding het vsv-percentage daalt; 

• ook in het mbo dalen de vsv-percentages met het 
stijgen van het onderwijsniveau (vergelijk het vsv-
percentage vsv ex bo1  (28.4%) met het vsv-
percentage vsv ex bo4  (6.4%). Daarbij komt ook 

dat de bo4-opleiding (aandeel 45.5%) vele malen  groter is dan de bo1-opleiding (aandeel 3.2%); 
• In absolute zin is het voortijdig schoolverlaten het sterkst in bo2-opleidingen (761 vsv ex bo2 ). 

 
Het volgende overzicht toont vanuit welk 
leerjaar het voortijdig schoolverlaten het 
grootst is. Vanwege de verschillende 
lengtes van de opleidingen toont dit 
overzicht de vsv-percentages per 
opleidingniveau. Daaruit blijkt dat: 
• het vsv-percentage het hoogst in het 4de 

leerjaar (3.7%) en het laagst is in het 2de 
leerjaar (0.8%); 

• een daarmee samenhangend dat de 
vsv-percentages het hoogst liggen in het 

examenjaar, met als opvallenden uitzondering in het havo al waar het vsv-percentage in het 5de 
leerjaar (1.9%) lager ligt dan in het 4de leerjaar (2.5%); 

• de vsv-percentages voor voormalige vavo-leerlingen springen er hier ongunstig uit (10.2%). We 
komen deze voormalige vavo-leerlingen ook tegen bij een uitsplitsing van vsv-percentages naar 
schooltype. 

    basis aandeel vsv vsv % 
voortgezet  53 925 100% 982 1.8% 
  pro 1 620 3.0%     
 vmbo 8 216 15.2% 116 1.4% 
 avo/vwo 14 096 26.1% 80 0.6% 
  bb 2 707 5.0% 157 5.8% 
  kb 3 207 5.9% 95 3.0% 
  gl 780 1.4% 22 2.8% 
  tl 4 997 9.3% 136 2.7% 
  havo 8 750 16.2% 229 2.6% 
  vwo 9 552 17.7% 147 1.5% 
middelbaar  20 030 100% 1 831 9.1% 
  be 18 0.1% 6 33.3% 
  bo1 641 3.2% 182 28.4% 
  bo2 5 294 26.4% 761 14.4% 
  bo3 4 930 24.6% 360 7.3% 
  bo4 9 120 45.5% 522 5.7% 
  bo5 27 0.1% 0 0.0% 
achtergronden vsv: data rendement 4/21/2011 

    vavo  ljr. 1  ljr. 2  ljr. 3  ljr. 4  ljr. 5  ljr. 6  
voortgezet  10.2% 1.0% 0.8% 1.0% 3.7% 1.7% 3.9% 
 pro  1.7% 1.2%     
 vmbo        
 avo/vwo  0.5% 0.6% 0.7%    
 bb    2.2% 9.6%   
 kb    1.2% 4.9%   
 gl    1.3% 4.3%   
 tl 8.0%   0.8% 4.3%   
 havo 11.4%   1.3% 2.4% 1.9%  
  vwo 8.4%     0.3% 0.9% 1.5% 3.9% 
achtergronden vsv: data rendement 4/21/2011 



voormalige schooltype en opleidingsrichting 

Het voortijdig schoolverlaten is hieronder uitgesplitst naar schooltype (of leerweg). Het volgende 
overzicht toont belangrijke verschillen in de verschillende leerwegen: 
 

• in absolute aantallen komen de meeste 
voortijdig vo-schoolverlaters vanuit het 
regulier onderwijs (506) en reguliere 
brugklassen (128), gevolgd door het 
vavo (114) en het internationaal 
onderwijs (106); 

• in percentages is het vsv het hoogst in 
het internationaal onderwijs (15.0%), in 
de leerwerktrajecten (13.2%) en het 
vavo (9.9%); 

• in het mbo kunnen alleen schooltype 
worden onderscheiden binnen het ROC 
Mondriaan door een additionele 
levering, en daaruit blijkt dat voor het 
beroepsbegeleide leerweg (bbl) het vsv-
percentage beduidend hoger ligt 
(12.7%) dan voor het bol (8.3%); 

• een kleine aantal deelnemers zit in een 
afwijkende leerweg; vanuit het 
cursorisch bbl/bol is er weinig uitval, 
maar in de extra begeleide leerweg en 
deeltijdopleidingen zijn de vsv-
percentages ongunstiger. 

 
 
Het voortijdig schoolverlaten is hieronder uitgesplitst naar richting. Het overzicht toont relevante 
verschillen in vsv-percentages: 

• in het vmbo kennen de combinatie-
richtingen lage vsv-percentages (1.3%); 

• de andere vmbo-richtingen liggen 
dichter bij elkaar hoewel het verschil 
tussen de grootste richtingen, te weten 
economie en zorg&welzijn relevant is 
(3.1% vs. 4.9%); 

• in het tl en het vavo zijn geen richtingen 
te onderscheiden; 

• verder zijn er enige verschillen in de 
havo/vwo-profielen, te weten 1.8% voor 
profielen maatschappij en 1.6% voor de 
profielen natuur; 

• in het fbo (bo1 en bo2 tezamen) lijken 
de relaties tussen vsv en richtingen 
omgedraaid, want in het fbo kennen de 
combinatierichtingen juist een hoger 
vsv-percentage en valt de vergelijking 
tussen de richtingen economie vs. 
zorg&welzijn dit maal gunstiger uit voor 
de laatste (18.7% vs. 16.5%); 

• voor het mbo (bo3 en bo4 tezamen) 
geldt min of meer hetzelfde als voor het fbo, want ook hier hebben de gecombineerde richtingen 
ongunstige vsv-percentages (11.0) en valt het de vergelijking economie vs. zorg&welzijn ongunstig 
uit voor economie (8.1% vs. 6.9%); 

• er is overigens wel een belangrijk verschil tussen de vsv-percentages techniek tussen het fbo en 
het mbo: in het fbo liggen de vsv-percentage ongunstig hoog in vergelijking met de overige fbo-
richtingen (18.7%). Daarentegen kent mbo-techniek gunstiger vsv-percentage (5.3%) in vergelijking 
met de mbo-richtingen economie en zorg&welzijn. 

 

      basis  vsv  vsv % 
voortgezet 53 925 982 1.8% 
 regulier 31 022 506 1.6% 
 brugjaar 14 764 128 0.9% 
 

regulier 
onderwijs 

internationaal 707 106 15.0% 
 lwoo brug 2 295 30 1.3% 
 lwoo 2 123 80 3.8% 
 lwoo lwt 53 7 13.2% 
 lwt 38 5 13.2% 
 lwoo ao 29 2 6.9% 
 

begeleid 
leerweg 

ao 2 0 0.0% 
 praktijkonderwijs 1620    
 vavo 1 151 114 9.9% 
  

volwassenen-
onderwijs  vmbo-mbo2 121 4 3.3% 

middelbaar 20 030 1 831 9.1% 
 bbl 1 935 245 12.7% 
 bbl extra 45 8 17.8% 
 

begeleidend 

cursorisch 27 1 3.7% 
 bol 8 970 748 8.3% 
 bol extra 55 8 14.5% 
 bol dt. 40 9 22.5% 
 

opleidend  

cursorisch 25 0 0.0% 
 volwasseneneducatie 18 6 33.3% 
 extranei 3 1 33.3% 
 onbekende leerweg 8 912 805 9.0% 
achtergronden vsv: data rendement 4/21/2011 

      basis  aandeel  vsv  vsv % 
voortgezet 52 305 100% 982 1.9% 
 brug algemeen 22 312 43% 196 0.9% 
 vmbo combinatie 312 1% 4 1.3% 
  economie 2 048 4% 63 3.1% 
  landbouw 890 2% 39 4.4% 
  techniek 1 700 3% 82 4.8% 
  zorg en welzijn 1 744 3% 86 4.9% 
 tl algemeen 4 997 10% 136 2.7% 
 hv algemeen 5 061 10% 148 2.9% 
  maatschappij 7 238 14% 133 1.8% 
    natuur 6 003 11% 95 1.6% 
middelbaar 20 030 100% 1 831 9.1% 
 fbo combinatie 326 2% 71 21.8% 
  economie 2 225 11% 336 15.1% 
  landbouw 214 1% 23 10.7% 
  techniek 1 805 9% 310 17.2% 
  zorg en welzijn 1 365 7% 203 14.9% 
 mbo combinatie 246 1% 26 10.6% 
  economie 6 286 31% 455 7.2% 
  landbouw 779 4% 29 3.7% 
  techniek 2 454 12% 114 4.6% 
    zorg en welzijn 4 312 22% 258 6.0% 
achtergronden vsv: data rendement 4/21/2011 



havo/vwo uitgelicht 

Eerder in dit hoofdstuk bleek dat er in het havo/vwo een aantal opvallenden zaken spelen, namelijk de 
hoge vsv-percentages vanuit het internationaal onderwijs en vanuit het vavo. Ook was zichtbaar dat de 
vsv-percentages vanuit havo4 tegen de verwachting hoger ligt dan in de examenklas havo5. 
Hieronder een samenvattend overzicht van de vsv-percentages havo/vwo. 
 
    basis  vsv  vsv % 
havo/vwo'ers  18 302 376 2.1% 
 regulier brugjaar                            317 1 0.3% 
 internationaal onderwijs                     501 89 17.8% 
 regulier onderwijs                           16 521 187 1.1% 
 volwassenenonderwijs                         963 99 10.3% 
 algemeen 5 061 148 2.9% 
 maatschappij 7 238 133 1.8% 
 natuur 6 003 95 1.6% 
 vavo 911 86 9.4% 
 leerjaar 3 4 408 33 0.7% 
 leerjaar 4 5 829 103 1.8% 
 leerjaar 5 5 327 91 1.7% 
  leerjaar 6 1 827 63 3.4% 
achtergronden vsv: data rendement 4/21/2011 

 



additionele analyses 
 
 
 


