
 

Resultaten doorstroom vmbo-mbo 2019-2020 vergeleken met 
doorstroom vmbo-mbo 2018-2019 

 

Als de uitkomsten van de doorstroominformatie van de rapportages van de schooljaren 2018-
2019 en 2019-2020 met elkaar vergeleken worden, dan is het van belang te vermelden dat er 
verschillende bronnen zijn gebruikt (in de bijgevoegde rapportage 2019-2020 wordt dit nader 
uiteen gezet) en dat met het vergelijken van de uitkomsten daarom enige voorzichtigheid 
moet worden betracht. Op een aantal punten volgen hierna de meest opvallende zaken in de 
vergelijking van de doorstroom van 2018-2019 en 2019-2020. 

 

1) Het aantal gediplomeerden dat vanuit de vmbo-scholen uit de regio Haaglanden 

doorstroomt naar het mbo is in de jaren 2018-2019 en 2019-2020 redelijk constant 

gebleven. In schooljaar 2018-2019 diplomeerden er volgens de rapportage 2018-2019 

5196 vmbo-leerlingen, waarvan ongeveer 88% doorleerden naar het mbo, namelijk 

4579 leerlingen.1 In schooljaar 2019-2020 diplomeerden er 5228 vmbo-ers, daarvan 

leerden 4582 leerlingen door naar het mbo, ongeveer 88%, een percentage dat dus 

gelijk is aan het voorgaande schooljaar. Ongeveer 650 vmbo-gediplomeerden gingen in 

beide schooljaren niet door naar het mbo. De grootste groep hiervan ging naar de 

havo.  

2) In 2018-2019 stroomden de meeste vmbo-gediplomeerden uit regio Haaglanden 

vooral door naar ROC Mondriaan en mboRijnland. Ruim 3400 leerlingen, ongeveer 

75%, stroomden in dat schooljaar door naar deze twee instellingen. In schooljaar 2019-

2020 stroomden een fractie meer van de geslaagde vmbo-leerlingen naar deze twee 

mbo-instellingen, namelijk 76% (bijna 3500 leerlingen). 

3) In beide rapportages wordt geconstateerd dat ruim 75% van de vmbo-gediplomeerden 

na 1 jaar nog steeds dezelfde opleiding volgt in het mbo. Ongeveer 7% is uitgestroomd 

en de overige ongeveer 18% is geswitched van opleiding of is buiten het bekostigde 

mbo een opleiding gaan doen: bijvoorbeeld naar de havo of een particuliere mbo-

opleiding.   

4) Als de resultaten per leerweg worden bekeken dan valt op dat bij vmbo-

gediplomeerden uit de basisberoepsgerichte leerweg het percentage dat na 1 jaar 

mbo in dezelfde opleiding is gebleven in het schooljaar 2019-2020 licht is gedaald ten 

opzichte van de situatie in het schooljaar 2018-2019 (van 80 % naar 76,5%). Er waren 

in schooljaar 2018-19 13 vmbo-scholen met een lager percentage dan 80%; in 2019-

                            
1 Bron: https://www.sterkberoepsonderwijs.nl/instrumenten/cijfers/leerlingstromen  

https://www.sterkberoepsonderwijs.nl/instrumenten/cijfers/leerlingstromen


 

2020 waren er 12 vmbo-scholen met een lager percentage dan de gemiddelde 

uitkomst van 76,5%.  Er zijn in deze periode procentueel zowel wat meer mbo-

studenten uit deze leerweg geswitched (2,6%) als uitgestroomd (1,5%). 

5) Van de geslaagde leerlingen afkomstig uit de kaderberoepsgerichte leerweg is in 

schooljaar 2019-2020 een klein percentage vaker in dezelfde mbo-opleiding gebleven 

dan in schooljaar 2018-2019 (van 79,2% naar 79,8%). In schooljaar 2018-2019 waren er 

15 scholen met lager percentage dan 79,2%; in schooljaar 2019-2020 waren er 13 

vmbo-scholen met lager percentage dan 79,8%. Vooral de voortijdige uitstroom daalde 

in deze twee schooljaren (van 7,6% in 2018-2019 naar 6,9% in 2019-2020). 

6) Tenslotte groeide het percentage gediplomeerden dat afkomstig is uit de theoretische 

en gemengde leerweg dat in schooljaar 2019-2020 in dezelfde mbo-opleiding bleef na 

1 jaar licht: van 71,1% naar 71,6%. In schooljaar 2018-2019 waren 22 scholen met een 

lager gemiddelde dan 71,1%  en in schooljaar 2019-2020 waren er 26 scholen. De 

uitstroom daalde in dezelfde periode (van 4,2% naar 3,8%).  

 


