
Toelichting kerncijfers schoolverlatersonderzoeken    

Algemene opmerkingen    

De kerncijfers zijn gebaseerd op schoolverlatersonderzoeken. Bij deze jaarlijkse onderzoeken worden 
de afgestudeerden ongeveer anderhalf jaar na het behalen van het diploma benaderd. De jaartallen 

in de kolommen verwijzen naar het schooljaar waarin het diploma behaald is.    

Belangrijkste vervolgopleidingen, beroepen en branches    

Tabellen die betrekking hebben op de belangrijkste vervolgopleidingen, de belangrijkste beroepen en 

de belangrijkste branches hebben betrekking op de laatste vijf meetjaren. Voor het VO en MBO zijn 

de tabellen over de belangrijkste vervolgopleidingen niet beschikbaar. Opleidingen zijn gecodeerd 
aan de hand van de ROA opleidingsclassificatie. Beroepen zijn gecodeerd aan de hand van de 

International Standard Classification of Occupations 2008 (ISCO08) van het ILO. Branches zijn 

gecodeerd aan de hand van de Standaard Bedrijfs Indeling 2008 (SBI2008) van het CBS.    

Gewogen en ongewogen aantallen    

De in tabellen vermelde gewogen en ongewogen aantallen hebben betrekking op het aantal 
respondenten per hoofdcategorie. Dit wil zeggen het totaal aantal respondenten, het aantal 

respondenten dat een vervolgopleiding is gaan volgen en het aantal respondenten dat tot de 

beroepsbevolking behoort. Indien het ongewogen aantal respondenten kleiner is dan 20 worden de 

cijfers waarop dit aantal betrekking heeft vanwege de betrouwbaarheid niet weergegeven. De 

antwoorden van deze respondenten worden wel meegenomen bij de berekening van de vijfjaar 

gemiddeldes. Het kan daarom voorkomen dat er geen jaarcijfers in een tabel staan maar wel 
totaalcijfers. Dit betekent dus dat ieder individueel jaar minder dan 20 respondenten heeft maar dat 

het totaal aantal respondenten over vijf meetjaren groter is dan 20.    

Arbeidsmarktintrede en baankenmerken    

De cijfers met betrekking tot de arbeidsmarktintrede en de baankenmerken hebben betrekking op de 

beroepsbevolking. Bij de bepaling van deze beroepsbevolking zijn studenten met een bijbaan buiten 
beschouwing gelaten. Bij de werkzame beroepsbevolking wordt uitgegaan van de nieuwe, 

internationale definitie. Dit betekent dat men werkzaam is indien men voor 1 uur of meer per week 

betaald werk heeft.    

Let op    

Door wijzigingen in de BVE-monitor vragenlijst is de beslissing genomen om de definitie van 

de beroepsbevolking voor de gediplomeerden van het mbo vanaf meetjaar 2019 (licht) te 

wijzigen en deze in lijn te brengen met de definitie zoals door het CBS gehanteerd. De definitie 

van de beroepsbevolking voor de gediplomeerden van het mbo is hiermee niet meer identiek 

aan de definitie van de beroepsbevolking van de afgestudeerden van het hbo. De lezer dient 

dan ook rekening te houden dat arbeidsmarktcijfers tussen mbo aan de ene kant en hbo aan 

de andere kant niet helemaal vergelijkbaar zijn. De mbo arbeidsmarktcijfers vanaf meetjaar  

2019 zijn om deze zelfde reden ook niet helemaal vergelijkbaar met de mbo 

arbeidsmarktcijfers van eerdere meetjaren.    

Inkomen    

Behalve voor het laatste meetjaar zijn de cijfers met betrekking tot het bruto maandinkomen en het 

bruto uurloon voor inflatie gecorrigeerd.    

HBO taal en cultuur    

In het HBO wordt er voor opleidingen van de sector taal en cultuur (kunstensector) een enigszins 

afwijkende vragenlijst gehanteerd ten opzichte van de andere HBO sectoren. Hierdoor is het niet 
altijd mogelijk cijfers voor deze sector te presenteren.    



Populatie    

VO-Monitor: gediplomeerde schoolverlaters van het algemeen voortgezet onderwijs (HAVO en VWO) 
en het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (VMBO inclusief de theoretische leerweg) die in 

een bepaald schooljaar hun diploma hebben behaald. BVE-Monitor: gediplomeerde schoolverlaters 

van de beroepsopleidende leerweg (BOL) en de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) die in een 

bepaald schooljaar hun diploma hebben behaald. HBO-Monitor: gediplomeerde afgestudeerden van 

het hoger beroepsonderwijs die in een studiejaar zijn afgestudeerd (periode loopt van 1 september tot 

en met 31 augustus in het daaropvolgde kalenderjaar). Hierbij gaat het om de reguliere bachelor 
opleidingen en de master opleidingen voorzover ze door het centrale register als zodanig erkend 

worden. De associate degree opleidingen behoren eveneens tot de populatie maar zijn niet in de 

kerncijfers opgenomen.    

Steekproef    

Cijfers voor het VO zijn op basis van een aselecte steekproef die getrokken wordt uit 

leerlingbestanden van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Voor het MBO worden alle 
gediplomeerden benaderd. HBO-Monitor: de steekproef bestaat uit deelnemende hogescholen die 

ook de adressen e.d. aanleveren. Zo’n 90% van de hogescholen neemt deel aan de HBO-Monitor.     

Veldwerk    

Voor de VO- en BVE-Monitoren is het gehele veldwerk in handen van het CBS. Bij de HBO-Monitor 

vindt verzending via DESAN Research Solutions plaats. Dit bureau verzorgt eveneens de verwerking 

van de binnenkomende respons van de HBO-Monitor. De vragenlijsten kunnen alleen via internet 
ingevuld worden.  

Weging    

VO en BVE    

De populatiebestanden waaruit de steekproeven getrokken worden zijn afkomstig van DUO. Voor de 

weging wordt een onderscheid gemaakt naar onderwijsniveau. Er wordt gewogen naar de 

populatieverhouding onder andere met betrekking tot het onderwijstype, niveau, leerweg, en binnen 

de leerwegen naar geslacht.    

HBO    

De populatiecijfers van het HBO wordt verkregen via het CBS. Het CBS baseert deze cijfers op 
informatie van DUO. Op verzoek worden deze geleverd verdeeld naar CROHO code, regio 

(provincie), voltijd/deeltijd en geslacht. De weging voor HBO is een vier dimensionele weging naar 

opleiding (CROHO-niveau), duaal/voltijd/deeltijd, regio (westen vs. rest) en geslacht.    

Informatie    

Voor publicaties en meer informatie over de schoolverlatersonderzoeken zie www.roa.nl. Voor vragen 
of opmerkingen kunt u contact opnemen met Timo Huijgen (t.huijgen@maastrichtuniversity.nl).    
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