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Persbericht
Recordaantal geslaagden in mbo 
 
• Nog geen kwart van de Zeeuwen hoger opgeleid 
• Voorsprong Nederland in uitgaven hoger onderwijs slinkt 
• Een op zes meisjes met vmbo-gt-advies haalt binnen 5 jaar havo-

diploma 

Dit zijn enkele belangrijke conclusies in het Jaarboek onderwijs in cijfers 2011 
dat vandaag verschijnt. Hierin heeft het CBS een aantal belangrijke feiten en 
ontwikkelingen binnen het onderwijs op een rij gezet. In deze editie is speciale 
aandacht voor regionale verschillen. 

Recordaantal geslaagden in mbo 
In 2009/’10 haalden in het mbo ruim 197 duizend personen een diploma. Dat 
is een record. Een belangrijke reden hiervoor is een wijziging van de Wet 
Kinderopvang. Daarin is vastgelegd dat gastouderopvang alleen nog wordt 
vergoed als de gastouders gediplomeerd zijn. In de richting hulp bij zorg en 
welzijn waren daarom in 2009/’10 bijna vier keer zoveel geslaagden als in 
2008/’09. 

Nog geen kwart van de Zeeuwen hoger opgeleid 
Binnen Nederland zijn er grote verschillen in het opleidingsniveau van de 
bevolking. In de provincie Utrecht heeft ruim 41 procent van de 25- tot 65-
jarigen een hbo- of wo-diploma op zak, tegen nog geen 24 procent van de 
vergelijkbare leeftijdsgroep in Zeeland.  

Voorsprong Nederland in uitgaven hoger onderwijs slinkt 
Nederland gaf in 2010 meer dan 9 duizend euro per student uit, vrijwel 
hetzelfde bedrag als in voorgaande jaren. Nederland scoort hiermee hoog 
binnen de OESO, maar andere landen als Duitsland, België en Zweden 
komen wel dichterbij. Uit de laatst beschikbare internationale cijfers blijkt dat in 
de periode 2000-2008 in veel landen de uitgaven per student in het hoger 
onderwijs toenamen. 

Een op zes meisjes met vmbo-gt-advies haalt binnen 5 jaar havo-diploma 
Meisjes uit een vmbo-gt-brugklas stromen gedurende hun schoolloopbaan 
vaker op naar een hoger niveau dan jongens en minder vaak af naar een 
lager niveau. Van de meisjes die in 2005/’06 met een Cito-advies voor een 
schooltype vmbo-gt aan het voortgezet onderwijs begonnen, heeft na vijf jaar 
17 procent een havo-diploma behaald. Van de vergelijkbare groep jongens 
was dit 9 procent. 
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Aandeel hoogopgeleiden (25-64-jarigen), 2008-2010
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Het Jaarboek onderwijs in cijfers 2011 is bedoeld voor iedereen die 
beroepshalve of op een andere manier geïnteresseerd is in het onderwijs in 
Nederland. In het boek presenteert het CBS de meest actuele informatie over 
het onderwijs. Het jaarboek belicht onder meer stromen in het onderwijs, 
studievoortgang in de diverse onderwijssoorten, voortijdig schoolverlaten en 
de overgang van het onderwijs naar de arbeidsmarkt.  

De publicatie is te bestellen bij het Centraal Bureau voor de Statistiek via 
verkoop@cbs.nl of per fax 045 570 62 68. 

 
Bestelinformatie: 
Kengetal : F-162 

ISBN : 978-90-357-1826-5 

ISSN : 1388-9737  

Prijs : € 27,00   (exclusief  verzendkosten) 

 

De publicatie is te downloaden via: http://www.cbs.nl/jbo2011

Voor actuele CBS-cijfers en –publicaties over onderwijs kunt u terecht op de 
themapagina onderwijs op www.cbs.nl.
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