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Jaarboek onderwijs in cijfers 2003-2004 
Vandaag verschijnt het Jaarboek onderwijs in cijfers 2003-2004. In dit boek 
heeft het CBS de meest actuele cijfers over onderwijs samengebracht in de 
vorm van korte artikelen, aangevuld met tabellen. Het boek is bedoeld als 
naslagwerk voor iedereen die geïnteresseerd is in het onderwijs in Nederland.  
 

Meer scholieren en studenten 
Ook in het schooljaar 2002/’03 is het totale aantal scholieren en studenten in 
het door de overheid bekostigde onderwijs weer gestegen. Ruim 3,5 miljoen 
leerlingen bevolkten de klaslokalen en collegezalen. Dat is een stijging van 
ongeveer 1 procent in vergelijking met het jaar ervoor. Alleen in het 
basisonderwijs is voor het eerst sinds 1991/’92 het aantal scholieren niet 
gestegen. Net als in voorgaande jaren is het aantal door de overheid 
bekostigde onderwijsinstellingen, hoofdzakelijk door fusies, afgenomen. Wel is 
er aan een jarenlange daling van het aantal basisscholen voorlopig een eind 
gekomen.  
 

Eerste studiehuisexamens vwo 
Vwo-leerlingen deden in 2001/’02 voor het eerst studiehuisexamens. Er zijn in 
het vwo vier profielen: natuur en techniek, natuur en gezondheid, economie en 
maatschappij, en cultuur en maatschappij. Bij jongens is economie en 
maatschappij het populairst. Ongeveer 37 procent van de geslaagde jongens 
verwierf een diploma economie en maatschappij. Daarna volgden de profielen 
natuur en techniek met 27 procent en natuur en gezondheid met 20 procent 
van de geslaagde jongens.  
De meisjes zijn gelijk verdeeld over de profielen natuur en gezondheid, 
economie en maatschappij, en cultuur en maatschappij. Deze drie profielen 
telden elk 30 procent van de geslaagde meisjes. Meisjes kiezen in vergelijking 
met jongens dus veel vaker voor cultuur en maatschappij, maar juist veel 
minder voor natuur en techniek. Slechts 4 procent van de meisjes is terug te 
vinden in het profiel natuur en techniek. 
 

Uitgaven aan onderwijs 
In 2001 heeft de overheid 22,6 miljard euro aan onderwijs uitgegeven. Dat is 
een stijging van 10 procent in vergelijking met het voorgaande jaar. Per hoofd 
van de bevolking werd ongeveer 1 400 euro uitgegeven. Het aandeel van de 
onderwijsuitgaven in het bruto binnenlands product in 2001 bedroeg 5,3 
procent. Dat is hoger dan in het voorgaande jaar, toen het aandeel op 5,1 
procent uitkwam.  
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Technische toelichting  
Het Jaarboek onderwijs in cijfers 2003-2004 is een gezamenlijke uitgave van 
het CBS en Kluwer en kost 35 euro (voor abonnees 29,50 euro). De publicatie 
is te bestellen bij Kluwer, telefoon (0570) 67 33 44, fax (0570) 69 15 55 of  
e-mail info@kluwer.nl. Ook leverbaar via de boekhandel. 
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