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Mededeling 
Jaarboek onderwijs in cijfers 2002 
 

Vandaag verschijnt het Jaarboek onderwijs in cijfers 2002. Deze publicatie 
geeft een overzicht van feiten en cijfers die het CBS verzamelt over het 
onderwijs. Aan bod komen onder meer het aantal leerlingen en geslaagden, 
de uitgaven van de overheid aan het onderwijs, leerlingen die zonder diploma 
van school gaan en de uitgaven van gezinnen aan opleiding. 

 

Meer leerlingen, minder scholen 

In het schooljaar 2001/’02 volgden ongeveer 3,5 miljoen scholieren en 
studenten het door de overheid bekostigde onderwijs. Dat is een stijging van 1 
procent in vergelijking met het jaar ervoor. Het aantal geslaagden in het 
voortgezet, beroeps- en hoger onderwijs bleef met 358 duizend in 2000/’01 
nagenoeg gelijk aan dat in 1999/’00. Net als in voorgaande jaren is het aantal 
door de overheid bekostigde scholen afgenomen.  

Het aantal basisscholen in 2001/’02 bedroeg ruim zevenduizend, 167 minder 
dan in het jaar ervoor. Gemiddeld telden de scholen 221 leerlingen. Tien jaar 
eerder herbergde een basisschool gemiddeld 167 scholieren. Met gemiddeld 
269 kinderen zijn de basisscholen in Zuid-Holland het grootst. In Friesland zijn 
ze met 128 leerlingen het kleinst.  

 

Zonder diploma van school 

Het aandeel in het vbo gestarte leerlingen dat zonder diploma het onderwijs 
verlaat, is de afgelopen decennia afgenomen. Het uitvalpercentage na zes 
jaar onderwijs is echter met 20 procent nog wel hoger dan in andere 
schoolsoorten. Van de op de mavo begonnen leerlingen laat 10 procent de 
schoolpoorten zonder diploma achter zich. Dit percentage is vrijwel stabiel in 
de afgelopen twintig jaar. De uitval van vwo-leerlingen, zes jaar na aanvang, is 
daarentegen tussen 1983 en 1999 toegenomen van 9 naar 13 procent. 

 

Uitgaven van de overheid aan onderwijs 

De overheid heeft in 2000 ongeveer 20,5 miljard euro uitgegeven aan 
onderwijs. Per hoofd van de bevolking is dat bijna 1 300 euro. Het aandeel 
van de onderwijsuitgaven in het bruto binnenlands product (BBP) was 5,1 
procent. Dit aandeel is al jaren vrij constant. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de persdienst van het CBS. 
Tel. (070) 337 58 16 Fax (070) 337 59 71 E-mail: persdienst@cbs.nl w
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Uitgaven van gezinnen aan opleiding 

Gezinnen met kinderen hebben in de periode 1999-2000 gemiddeld 750 euro 
per jaar aan opleiding uitgegeven. Het grootste deel van het budget gaat op 
aan college- en examengelden. Studerende kinderen zijn daardoor het duurst. 
Naast aantal en leeftijd van kinderen speelt ook het inkomen van ouders een 
rol in de hoogte van de uitgaven. Gezinnen met kinderen in de 
middelbareschoolleeftijd geven het meest uit aan pc’s. 

 

Toelichting  
Het Jaarboek onderwijs in cijfers is een gezamenlijke uitgave van het CBS en 
Kluwer en kost 33 euro (voor abonnees 28 euro). De publicatie is te bestellen 
bij Kluwer, telefoon (0570) 67 33 44, fax (0570) 69 15 55 of email 
info@kluwer.nl. Ook leverbaar via de boekhandel. 

 

 


