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CPB Notitie 

Samenvatting 

Deze notitie brengt de verschillende paden naar leraarschap in kaart. Het maakt 

onderdeel uit van het overkoepelende project Monitor Impuls Leraren Tekortvakken 

dat het Centraal Planbureau uitvoert in opdracht van het ministerie van OCW. Binnen 

dat overkoepelende project voorziet deze notitie in een breed achtergrondbeeld van 

de opleidingen tot leraar in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en 

beroepsonderwijs. Verschillende dimensies komen hierbij aan bod. Het aantal 

inschrijvingen en de kenmerken van inschrijvers, het percentage studenten dat het 

diploma haalt (diplomarendement) en de kenmerken van succesvolle studenten, het 

behoud van afgestudeerden voor werken in het onderwijs, alternatieve sectoren waar 

afgestudeerden aan lerarenopleidingen werkzaam zijn (zogenaamde outside options), 

de hoogte van uurlonen binnen en buiten het onderwijs voor afgestudeerden aan 

lerarenopleidingen en het onbenutte potentieel aan bevoegde leraren (de stille 

reserve). Hieronder een overzicht van de belangrijkste bevindingen. 

 
Inschrijvingen 

De ontwikkeling in het aantal inschrijvingen in de periode 2001-2015 verschilt sterk 

per type lerarenopleiding. Het aantal inschrijvingen voor de pabo nam sterk af, 

terwijl het aantal inschrijvingen voor de eerstegraads en tweedegraads 

lerarenopleidingen juist is gestegen. Onder deze stijgende trend gaan wel grote 

verschillen tussen vakken schuil. De sterkste stijging zien we voor eerstegraads wo 

bij geschiedenis en maatschappijleer, voor eerstegraads hbo bij economie en voor 

tweedegraads lerarenopleidingen bij Engels, geschiedenis en economie. Zij-

instroomtrajecten worden vooral gebruikt om een bevoegdheid voor het middelbaar 

beroepsonderwijs te halen. 

 

Ook de achtergrondkenmerken van inschrijvers verschillen per type 

lerarenopleiding. Op de pabo is het overgrote deel van de studenten vrouw, terwijl op 
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de opleidingen tot leraar in het voortgezet onderwijs of beroepsonderwijs bijna de 

helft van de studenten man is. De voltijdlerarenopleidingen worden vooral door jonge 

(<25) studenten gevolgd, de deeltijdvarianten veelal door mensen tussen 25 en 50 

jaar. Ook zij-instromers vallen (bijna) altijd in die laatste leeftijdscategorie. De 

eindexamenresultaten van inschrijvers op de pabo zijn wat minder goed dan van 

andere havisten of vwo’ers met hetzelfde eindexamen profiel. De 

eindexamenresultaten van inschrijvers op eerstegraads lerarenopleidingen zijn juist 

beter dan van andere vwo’ers met hetzelfde profiel, die van inschrijvers op de 

tweedegraads lerarenopleiding zijn ongeveer gelijk aan andere havisten en vwo’ers 

met hetzelfde profiel.  

Diplomarendement 

Welk deel van de inschrijvers de opleiding afrondt met een diploma (het 

diplomarendement) verschilt sterk tussen de verschillende lerarenopleidingen. Voor 

alle opleidingen geldt dat vanaf acht jaar na inschrijving het diplomarendement niet 

of nauwelijks nog verandert. Een termijn van acht jaar geeft daarom goed weer wat 

het uiteindelijke diplomarendement is. De eerstegraadsopleidingen op het wo kennen 

het hoogste rendement, 77% na acht jaar voor de voltijdvariant (54% na de nominale 

studieduur). Voor de eerstegraads hbo-opleiding is het rendement 33% na de 

nominale duur van drie jaar en 52% na acht jaar. Het diplomarendement op de pabo 

is voor de voltijdvariant 45% na de nominale studieduur en 56% na acht jaar, De 

voltijd tweedegraadsopleiding heeft het laagste rendement, 18% na de nominale 

studieduur en 31% na acht jaar. Hier zijn de verschillen tussen vakken ook het 

grootst, er zijn vakken met een rendement onder de 20% na acht jaar. Studenten die 

de opleiding in deeltijd volgen ronden de opleiding beduidend sneller af dan 

studenten die de voltijdvariant volgen. Dit lijkt contra-intuïtief, maar komt doordat 

studenten die de opleiding in deeltijd volgen relatief vaak al een andere opleiding 

gedaan hebben waardoor ze vrijstellingen kunnen krijgen. Er zijn duidelijke 

verschillen in diplomarendement naar vooropleiding (vooropleiding op moment van 

eerste start in hoger onderwijs): op de pabo hebben vwo’ers het hoogste rendement, 

gevolgd door havisten en daarna mbo’ers. Bij de tweedegraads lerarenopleidingen 

zien we echter een ander patroon: vwo’ers hebben het hoogste rendement, maar 

mbo’ers halen vaker het diploma dan havisten. Studenten met betere 

eindexamencijfers hebben een grotere kans de opleiding af te ronden dan studenten 

met minder goede eindexamencijfers. 

 
Beroepsrendement 

Als het diploma is behaald, vindt het grootste deel van de studenten een baan in het 

onderwijs. Een jaar na afstuderen is het aandeel afgestudeerden dat werkt in het 

onderwijs het hoogst voor afgestudeerden aan de eerstegraads hbo-opleiding (88%), 

gevolgd door de pabo (82%) en de eerstegraads wo-opleiding (78%). Wat lager ligt 

dit voor de tweedegraads lerarenopleiding (67%) en het laagst is dit voor de 

ongegradeerde opleidingen in kunstvakken en lichamelijke opvoeding (51%). 
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Afgestudeerden die één jaar na afstuderen in het onderwijs werken, hebben een zeer 

grote kans er na acht jaar nog te werken. 

 

Tussen 2001 en 2012 is het beroepsrendement voor zowel de eerstegraads hbo-

opleiding als de tweedegraads opleiding gestegen. Voor de pabo is het 

beroepsrendement afgenomen, maar lijkt nu weer te stijgen. Voor de eerstegraads 

wo-opleiding is het ongeveer gelijk gebleven. 

 

Ook bij beroepsrendement zijn er flinke verschillen tussen vakken. Afgestudeerden in 

maatschappijvakken werken het minst vaak in het onderwijs, afgestudeerden in talen 

het vaakst. Het hoogste beroepsrendement voor eerstegraads wo is voor klassieke 

talen (87% na vijf jaar), het laagste voor economie (69% na vijf jaar). Voor de 

eerstegraads hbo-opleiding is het beroepsrendement het ‘laagst’ voor natuurkunde 

met 85%. Voor tweedegraads opleidingen is het beroepsrendement het laagst voor 

beroepsgerichte vakken (53% na vijf jaar) en maatschappijleer (59% na vijf jaar). 

Techniek en scheikunde kennen het hoogste beroepsrendement van de tweedegraads 

opleidingen (meer dan 83% na vijf jaar). Of afgestudeerden in het onderwijs blijven 

werken lijkt niet samen te hangen met type vooropleiding (mbo, havo of vwo) voor 

afgestudeerden aan de pabo en tweedegraads hbo. 

 

Afgestudeerden die in het onderwijs blijven werken haalden op de middelbare 

gemiddeld betere resultaten dan afgestudeerden die het onderwijs verlaten.  

 

De lonen buiten het onderwijs lijken geen grote prikkel om niet in het onderwijs te 

werken. De spreiding van de lonen is wat groter buiten het onderwijs, maar voor de 

meeste afgestudeerden is het gemiddelde loon niet beter buiten het onderwijs. Voor 

veel tweedegraadsdocenten zijn de lonen in het onderwijs zelfs aanmerkelijk beter 

dan daarbuiten.  
 

Outside options 

Als bevoegde docenten vijf jaar na afstuderen buiten het onderwijs werken, werken 

zij veelal in het openbaar bestuur, bij overheidsdiensten en in de gezondheids- en 

welzijnszorg. Voor eerstegraads wo-opgeleide leraren is daarnaast de sector 

advisering, onderzoek en overige specialistische dienstverlening een belangrijk 

alternatief, bij eerstegraads hbo de sector overige dienstverlening, en bij de 

ongegradeerde opleidingen tot docent in kunstvakken of lichamelijk opvoeding is de 

sector cultuur, sport en recreatie een belangrijk alternatief. 

Stille reserves 

Voor alle bevoegdheden is er een aanzienlijke stille reserve (percentage van totaal 

aantal fte’s aan bevoegde docenten dat niet in onderwijs ingezet wordt) en 

deeltijdreserve (percentage van totaal aantal fte’s aan bevoegde docenten dat niet 

ingezet wordt doordat bevoegde docenten geen voltijdsbaan hebben), zelfs onder 

redelijk recent afgestudeerden. De stille reserve is het kleinst onder afgestudeerden 
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aan de eerstegraads hbo-opleiding (16% van het totaal aantal fte’s aan 

afgestudeerden in de periode 2000-2013) en het grootst onder afgestudeerden aan 

de tweedegraads lerarenopleiding (35%). De deeltijdreserve ligt voor alle 

lerarenopleidingen lager dan de stille reserve. De deeltijdreserve is het grootst onder 

afgestudeerden aan de pabo (21%) en het laagst onder afgestudeerden aan de 

eerstegraads hbo-opleiding (12%). De stille reserve is voor afgestudeerden aan de 

eerstegraads hbo-opleiding en de tweedegraads opleiding het kleinst bij exacte 

vakken en het hoogst voor talen. Voor afgestudeerden aan de eerstegraads wo-

opleiding is de stille reserve juist het kleinst voor de talen. 
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1 Inleiding 

Deze CPB-notitie brengt de verschillende paden naar leraarschap in kaart. Het maakt 

onderdeel uit van het overkoepelende project Monitor Impuls Leraren Tekortvakken 

dat het Centraal Planbureau uitvoert in opdracht van het ministerie van OCW. Binnen 

dat overkoepelende project voorziet deze notitie in een breed achtergrondbeeld van 

de opleidingen tot leraar in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en 

beroepsonderwijs. 

 

Eerst inventariseren we alle mogelijke paden, waarbij niet alleen de grote 

lerarenopleidingen worden meegenomen, maar ook kleinere paden zoals zij-

instroom. Vervolgens beschouwen we de omvang en samenstelling van de 

verschillende paden door te kijken naar gegevens over inschrijvingen bij 

lerarenopleidingen en subsidies voor zij-instromers. We volgen de studenten in hun 

onderwijsloopbaan en kijken wie uiteindelijk de lerarenopleiding succesvol afronden 

met een diploma. Daarna richten we de blik op de arbeidsmarkt voor mensen die 

recent hun onderwijsbevoegdheid hebben behaald. Kiezen ze voor een baan in het 

onderwijs of een baan daarbuiten? Wie kiezen ervoor het onderwijs te verlaten? 

 

Andere vragen die in dit document aan de orde komen zijn:  

 

 Zijn er verschillen in diplomarendement en arbeidsmarktuitkomsten tussen de 

verschillende bevoegdheden en vakken? 

 Zijn er verschillen in diplomarendement en arbeidsmarktuitkomsten tussen de 

verschillende paden? 

 Wat weten we over de capaciteiten (op basis van gemiddelde eindexamencijfers 

op de middelbare school) van studenten en leraren tijdens de opleiding en het 

beroep? 

 Is loon een reden om niet in het onderwijs werkzaam te zijn? 

 Waar gaan docenten heen die het lerarenberoep verlaten (outside option)? 

 In hoeverre zijn er ‘stille reserves’? 

Deze notitie schetst in hoofdstuk 2 de verschillende paden die leiden naar het beroep 

van leraar in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs. 

Hoofdstuk 3 beschrijft welke databronnen zijn gebruikt om de verschillende paden 

naar leraarschap te onderzoeken en de hierboven genoemde vragen te 

beantwoorden. Hoofdstuk 4 brengt de inschrijvingen aan de verschillende 

lerarenopleidingen in kaart, daarbij onderscheid makend naar verschillende 

bevoegdheden, vakken en paden. Vervolgens gaat hoofdstuk 5 in op het 

diplomarendement van de verschillende lerarenopleidingen. We kijken naar het 

rendement van opleidingen voor verschillende bevoegdheden, verschillende vakken 

en verschillende paden. Daarnaast maken we inzichtelijk in hoeverre 
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eindexamencijfers in het voortgezet onderwijs samenhangen met het 

diplomarendement. Hoofdstuk 6 bekijkt de arbeidsmarktuitkomsten van 

afgestudeerden aan lerarenopleidingen in termen van behoud en uitval voor het 

onderwijs. Ook hier maken we de opsplitsing naar verschillende bevoegdheden, 

vakken en paden. Ook kijken we naar verschillen in het loon van bevoegde docenten 

die binnen of buiten het onderwijs werken. En onderzoeken we in welke sectoren 

afgestudeerden aan de lerarenopleiding terecht komen als ze niet in het onderwijs 

werken, de zogenoemde outside option van leraren. Ten slotte proberen we iets te 

zeggen over de grootte van de stille reserves: mensen met een onderwijsbevoegdheid 

die niet werken of niet in het onderwijs werken.  

2 Paden naar leraarschap 

Primair onderwijs (po) 

Om leraar in het primair onderwijs te worden, moeten studenten de hbo (bachelor)-

opleiding tot leraar basisonderwijs (pabo) volgen (zie figuur 2.1). De voltijdopleiding 

aan de pabo duurt 4 jaar (240 EC). De opleiding is toegankelijk voor studenten met 

een vwo, havo of mbo-4 diploma. Met ingang van studiejaar 2015-2016 zijn er 

aanvullende eisen voor studenten met een havo- of mbo-4 vooropleiding. Studenten 

moeten middels een havo-eindexamencijfer of toelatingstoets aantonen voldoende 

kennis te hebben op het gebied van aardrijkskunde, geschiedenis en natuur en 

techniek (OCW 2014a).  

 

Sinds 2008 bestaat er ook een de academische lerarenopleiding primair onderwijs. 

Deze studie bestaat uit een combinatie van de universitaire bacheloropleiding 

onderwijskunde (of pedagogiek) en de pabo en is alleen toegankelijk met een vwo-

diploma of hbo-propedeuse. 

 

Leraar worden in het primair onderwijs kan ook via een zij-instroomtraject. Om 

hiervoor in aanmerking te komen moet uit een geschiktheidsonderzoek blijken dat de 

zij-instromer voldoende capaciteiten en bagage heeft om direct voor de klas te 

kunnen staan en binnen twee jaar het scholingstraject af te kunnen ronden. Het 

scholingstraject is maatwerk op basis van opleiding en eerder verworven 

competenties van de zij-instromer. Met het getuigschrift van het 

bekwaamheidsonderzoek aan het einde van het scholingstraject is de zij-instromer 

bevoegd docent in het primair onderwijs. 
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Figuur 2.1 Routes naar leraarschap in het primair onderwijs, naar vooropleiding 

(linkerkolom) en daarvoor geschikt opleidingstraject (middenkolom) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
* Voor alle zij-instroomtrajecten geldt dat deze periode eenmalig met twee jaar verlengd kan worden. 

 

Tweedegraadsbevoegdheid 

Met een tweedegraadsbevoegdheid mag lesgegeven worden aan het vmbo, mbo, 

praktijkonderwijs en de onderbouw (de eerste drie leerjaren) van havo en vwo. De 

vierjarige hbo-(bachelor) opleidingen die leiden tot een tweedegraadsbevoegdheid in 

een schoolvak zijn toegankelijk met een mbo4, havo of vwo-diploma.  

 

Voor mensen die al in het bezit zijn van een bachelordiploma dat aansluit bij een 

schoolvak volgens de wettelijke verwantschapstabel bestaat er een één-jarige variant 

van de opleiding, de zogenaamde kopopleiding. Mensen met een bachelordiploma dat 

enigszins aansluit bij een schoolvak, of mensen die al een pabo-diploma hebben, 

kunnen op individuele basis vrijstellingen krijgen, waardoor de opleiding in minder 

dan vier jaar (voltijd) afgerond kan worden. 

 

Ook is het mogelijk om als zij-instromer een tweedegraads bevoegdheid te halen. Met 

een hbo- of wo-bachelordiploma en relevante werkervaring, kan een 

geschiktheidsonderzoek afgelegd worden. Als daaruit blijkt dat de kandidaat geschikt 

is om direct les te geven en over voldoende kennis beschikt om in twee jaar het 

scholingstraject te kunnen afronden, mag de kandidaat voor twee jaar benoemd 

worden tot leraar en ondertussen een individueel op maat gemaakt scholingstraject 

volgen. Na deze twee jaar wordt het zij-instroomtraject afgesloten met een 

vwo-diploma 
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bekwaamheidsonderzoek. Met het getuigschrift van dit bekwaamheidsonderzoek is 

de zij-instromer bevoegd als leraar in het tweedegraadsgebied. 

 
Figuur 2.2 Routes naar een tweedegraads bevoegdheid, naar vooropleiding (linkerkolom) 

en daarvoor geschikt opleidingstraject (middenkolom) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* Voor alle zij-instroomtrajecten geldt dat deze periode eenmalig met twee jaar verlengd kan worden. 
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geschiktheidsonderzoek met goed gevolg afleggen, kunnen zij als zij-instromer direct 

aan de slag in het mbo en volgen daarnaast een scholingstraject om binnen twee jaar 

het pedagogisch-didactisch getuigschrift (pdg) te behalen. 

 
Eerstegraads bevoegdheid 

Docenten met een eerstegraadsbevoegdheid mogen (bovenop de bevoegdheden van 

een tweedegraads docent) ook lesgeven aan de bovenbouw van havo en vwo. De 

eerstegraadsbevoegdheid kan op verschillende manieren verkregen worden. 

Allereerst kunnen docenten die een tweedegraadsbevoegdheid hebben op het hbo 

een master volgen tot eerstegraads docent in het voortgezet onderwijs.1 Deze 

opleidingen worden in deeltijd gevolgd, met een deeltijdbaan ernaast. Voor deze 

studies (van veelal 90EC) staat drie jaar. Jaarlijks schrijven gemiddeld 700 nieuwe 

studenten zich hiervoor in. Daarnaast kunnen studenten die al een wo-master hebben 

de universitaire lerarenopleiding volgen. In één jaar (60 EC) behalen de studenten 

hun eerstegraadsbevoegdheid. Gemiddeld schrijven jaarlijks 1100 nieuwe studenten 

zich hiervoor in.  

 

Ook bestaat de mogelijkheid als zij-instromer een traject te volgen tot 

eerstegraadsdocent. In het reguliere traject om als zij-instromer eerstegraadsdocent 

te worden moet een geschiktheidsonderzoek met positief resultaat worden afgerond, 

een scholingstraject worden gevolgd en uiteindelijk het bekwaamheidsonderzoek 

worden afgelegd. Twee andere zij-instroompaden bestaan uit traineeships. Binnen 

deze traineeships combineren excellente studenten die recent in het bezit zijn van 

een wo masterdiploma werken in het onderwijs (drie à vier dagen per week) met een 

scholingstraject (een of twee dagen per week). Jaarlijks beginnen gemiddeld 180 

personen aan een zij-instroomtraject tot eerstegraadsdocent (reguliere zij-

instromers en de twee traineeships). Er zijn twee traineeships te onderscheiden. 

Eerst de Klas (EDK) bestaat sinds 2009 en combineert werken in het voortgezet 

onderwijs niet alleen met de opleiding tot docent maar ook met een 

leiderschapsprogramma in het bedrijfsleven. Voor EDK vindt een strenge selectie op 

geschiktheid en motivatie plaats. Het Onderwijstraineeship (OTS) is in 2013 voor het 

eerst gestart en richt zich op de tekortvakken. Trainees combineren werken in het 

voortgezet onderwijs met een scholingstraject en een verdiepingsprogramma. Ook 

OTS kent een strenge selectieprocedure. Beide traineeships duren twee jaar en de 

trainees worden gedurende deze periode betaald als beginnend docent. Zowel EDK 

als OTS zijn in principe tijdelijke regelingen die aflopen in september 2018. 

 

Voor alle zij-instroomregelingen (ook EDK en OTS) geldt dat scholen gebruik kunnen 

maken van de zij-instroomsubsidie. Deelnemers staan niet als reguliere studenten 

ingeschreven bij een universitaire lerarenopleiding en ontvangen dan ook geen 

                                                             
1
 In principe is alleen een bachelordiploma vereist (al dan niet van een lerarenopleiding) en beslist de 

onderwijsinstelling over de toelaatbaarheid van de student in de hbo master tot eerstegraads docent. In de 
praktijk hebben de toegelaten studenten (veelal) een tweedegraadsbevoegdheid. 
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diploma van een educatieve master, maar sluiten het zij-instroomtraject af met een 

bekwaamheidsonderzoek. Met het getuigschrift hiervan is de zij-instromer bevoegd 

in het eerstegraadsgebied. 

 
Figuur 2.3 Routes naar een eerstegraadsbevoegdheid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

* Voor alle zij-instroomtrajecten geldt dat deze periode eenmalig met twee jaar verlengd kan worden. 

 
Ongegradeerde lerarenopleidingen 

Lerarenopleidingen in kunstvakken en lichamelijke opvoeding (LO) vormen een 

bijzondere groep. Het zijn vierjarige hbo-bacheloropleidingen, maar leiden direct tot 

een eerstegraadsbevoegdheid (bij lichamelijke opvoeding) of kennen geen eerste- en 

tweedegraadsvariant (kunstvakken). Deze opleidingen worden aangeduid met de 

daarvoor gebruikelijke term ongegradeerd. Na deze hbo-bachelor opleidingen mag op 

alle niveaus van het voortgezet onderwijs (van vmbo tot gymnasium) en in het mbo 

lesgegeven worden. 

Universitaire lerarenopleiding 

Nominale duur: 1 jaar (60 EC) 
Icm stage of deeltijdaanstelling.  
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  B
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hbo-bachelordiploma van 

tweedegraadslerarenopleiding 
hbo-opleiding (master) 

Nominale duur: 3 jaar deeltijd 

(90 EC) 

Kan icm (deeltijd)aanstelling 

wo-masterdiploma  

+ relevante werkervaring  

+ geschiktheidsverklaring 

 

Recente (<5jr) wo-master die 

aansluit bij een van de 

tekortvakken  

+ selectieprocedure 

 

Recente (<5jr) wo-master die 

aansluit bij schoolvak  

+ selectieprocedure 

 

wo-masterdiploma dat aansluit 

bij schoolvak volgens wettelijke 
verwantschapstabel 

 

Geïntegreerde Educatieve 

master 

Nominale duur: 2 jaar (120 EC) 
Icm stage 

 

wo-bachelordiploma dat 

aansluit bij schoolvak 

 

Eerst de Klas  

Duur: 2 jaar 

Altijd icm aanstelling 

Zij-instroom eerstegraads 

Duur: 2 jaar* 

Altijd icm aanstelling 

Onderwijs Traineeship 

Duur: 2 jaar 

Altijd icm aanstelling 
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3 Databronnen 

Voor het onderzoek zijn verschillende databronnen gebruikt, afkomstig van het 

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) en 

Platform Bètatechniek (PBT). Voor alle analyses is gebruik gemaakt van de 

geanonimiseerde en beveiligde microdata omgeving van het CBS.  
 

Reguliere lerarenopleidingen 

Het CBS beschikt (via DUO) over bestanden met onderwijsinschrijvingen. Hierin zijn 

alle inschrijvingen in het hoger onderwijs tussen 2000 en 2015 geregistreerd. Hierin 

is ook informatie aanwezig over vooropleiding(en). De inschrijvingsbestanden 

bevatten alle inschrijvingen, niet alleen de nieuwe inschrijvingen. Nieuwe 

inschrijvingen kunnen daarom vanaf 2001 geïdentificeerd worden. Deze 

inschrijvingen kunnen gekoppeld worden aan data over behaalde diploma’s in het 

hoger onderwijs tussen 2000 en 2015.  

 

Met name de tweedegraads lerarenopleidingen bieden de mogelijkheid tot het volgen 

van een verkort traject voor studenten die al beschikken over een hbo- of wo-

diploma. Deze studenten worden ingeschreven bij de reguliere opleiding en krijgen 

op individuele basis een (groot) aantal vrijstellingen. Over deze vrijstellingen is geen 

informatie beschikbaar, waardoor geen onderscheid gemaakt kan worden tussen 

studenten die de volledige opleiding en studenten die een verkorte variant volgen.  
 

Zij-instromers 

Zij-instromers staan niet ingeschreven bij een lerarenopleiding en ontvangen geen 

diploma van een lerarenopleiding aan het einde van hun scholingstraject. Daardoor 

komen ze niet voor in het gekoppelde bestand van inschrijvingen en diploma’s dat we 

gebruiken om studenten aan de lerarenopleidingen te identificeren. Alleen zij-

instromers waarvoor zij-instroomsubsidie is aangevraagd zijn bij DUO bekend. Zij-

instromers waarvoor geen subsidie is aangevraagd staan niet geregistreerd. In dit 

rapport wordt gebruik gemaakt van de gegevens bij DUO over zij-instromers 

waarvoor subsidie is aangevraagd. Deze gegevens zijn door DUO aangeleverd aan het 

CBS en geanonimiseerd door het CBS, zodat koppeling kon plaatsvinden. De aantallen 

zij-instromers in dit rapport zijn daarom kleiner dan de gehele groep zij-instromers. 

De Inspectie van het Onderwijs heeft via assessmentcentra geprobeerd een beeld te 

krijgen van het totaal aantal zij-instromers in de periode 2000-2013 (Inspectie van 

het Onderwijs 2015). Net als het aantal zij-instromers en het aantal zij-instromers 

met subsidie, fluctueert ook het aandeel zij-instromers dat subsidie aanvraagt 

aanzienlijk (tussen 50 en 100%). 

 

Data over de traineeships, EDK en OTS, komen uit twee verschillende bronnen. PBT 

heeft gegevens aangeleverd voor alle studenten die deel hebben genomen aan de 

traineeships. Voor een deel van de studenten is echter geen BSN-nummer 
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beschikbaar, waardoor niet alle studenten door het CBS herleid konden worden. 

Vanaf de vierde tranche van EDK en vanaf de eerste tranche OTS worden deze 

traineeships gefinancierd middels zij-instroomsubsidie. Deze studenten zijn daarom 

ook terug te vinden in het door DUO aangeleverde bestand met zij-instromers 

waarvoor subsidie is aangevraagd.  
 

Arbeidsmarkt 

Voor het in kaart brengen van de arbeidsmarktuitkomsten wordt gebruik gemaakt 

van bestanden van het CBS met daarin op persoonsniveau informatie over alle banen 

in de periode 1999-2013. Gebruikte informatie is onder meer omvang van de baan, 

(fiscaal) loon, sector.  

 
Achtergrondkenmerken 

Door koppeling via CBS aan de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) is de 

geboortemaand, het geboortejaar en het geslacht van personen aan de overige 

gegevens te koppelen. Daarnaast weten we ook wat de hoogste vooropleiding is die 

iemand heeft afgerond voordat hij/zij zich inschreef aan een opleiding in het hoger 

onderwijs. Voor iedereen in de onderzoekspopulatie die tussen 2006 en 2011 

eindexamen heeft gedaan in het voortgezet onderwijs zijn bovendien de 

eindexamenresultaten bekend.  
 

Educatieve minor 

Er zijn geen gegevens op individueel niveau beschikbaar welke studenten een 

educatieve minor hebben gevolgd. Dit pad naar leraarschap kunnen we in deze 

notitie dan ook niet verder in kaart brengen. 
 

Definitie van een nieuwe inschrijving 

Een nieuwe inschrijving is een (unieke) hoofdinschrijving bij een opleiding-

onderwijsinstellingcombinatie waar een individu in de 12 maanden2 voor aanvang 

van de inschrijving niet eerder ingeschreven stond. Voor de aantallen inschrijvingen 

in hoofdstuk 4 wordt gebruik gemaakt van een peildatum, 1 oktober.  
 

Definitie diplomarendement 

Bij de analyse van het diplomarendement wordt alleen gekeken naar het behalen van 

het diploma aan de specifieke opleiding-onderwijsinstellingcombinatie van de 

inschrijving. Dit komt overeen met de definitie die gehanteerd wordt door de 

Inspectie van het Onderwijs (bijvoorbeeld Inspectie voor het Onderwijs 2014), maar 

wijkt af van de definities die gehanteerd worden door de hbo-raad, stamos.nl en door 

DUO voor ‘1cijferHO’. De hbo-raad en DUO hanteren een definitie voor rendement 

waarbij gekeken wordt of een student x jaar na instroom een diploma in het hoger 

onderwijs heeft behaald, ongeacht voor welke opleiding en aan welke instelling dit is. 

Stamos.nl hanteert voor rendement een definitie waarbij gekeken wordt of een 

                                                             
2
 Een onderbreking van de opleiding van maximaal één jaar is hiermee toegestaan. 
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student x jaar na instroom het diploma dat hoort bij de opleiding van instroom 

behaald is, ongeacht aan welke instelling dit is. De hier (en door de Inspectie voor het 

Onderwijs) gehanteerde definitie is het meest specifiek en kijkt of een student x jaar 

na instroom het diploma heeft behaald van de studie waarin is ingestroomd en bij de 

instelling waar instroom plaatsvond. 

 
Definitie beroepsrendement 

Het beroepsrendement geeft weer welk percentage van de afgestudeerden x jaar na 

het behalen van het diploma werkzaam zijn in het onderwijs voor minimaal één uur 

per week. Om vast te stellen wie in het onderwijs werkt, is de Standaard Beroeps 

Indeling gebruikt (SBI2008). Van sectie P (Onderwijs) worden de groepen met 

groepsnummers 8520 tot en met 8542 beschouwd als ‘werkzaam in het onderwijs’. 

Zie Appendix III voor de gehele SBI2008 sectie-indeling en Appendix IV voor de 

SBI2008-groepenindeling binnen de sectie P Onderwijs. Zowel werknemers als 

zelfstandigen worden meegenomen in het beroepsrendement. Voor zelfstandigen is 

niet bekend hoeveel uur zij werken en we veronderstellen daarom (waar nodig) dat 

zij fulltime werken (1,0 fte). 

4 Inschrijvingen 

Hoofdstuk 4 brengt het aantal inschrijvingen in kaart en de achtergrondkenmerken 

van inschrijvers aan verschillende lerarenopleidingen.  
 

Aantal inschrijvingen 

Het aantal nieuwe inschrijvingen per jaar bij opleidingen die opleiden tot leraar in het 

primair onderwijs is weergegeven in Figuur 4.1. Het aantal nieuwe inschrijvingen aan 

de pabo is gedaald van 13.427 in 2003 tot nog 5090 in 2015 (zie voor aantallen tabel 

4 in Appendix I. Het invoeren van een taal- en rekentoets in het eerste jaar van de 

pabo in 2007 is een mogelijke oorzaak van de daling in de instroom in de periode 

2007-2009. In 2015 is er, ten opzichte van 2014, een opvallend grote daling.  

 

Na de start van de academische pabo (waarbij in vier jaar een diploma aan de 

‘gewone’ pabo gecombineerd wordt met een wo-bachelordiploma pedagogiek of 

onderwijskunde) In 2008 wist zij in de beginjaren ieder jaar meer studenten te 

trekken. Na die snelle stijging in de beginjaren is het aantal inschrijvingen aan de 

academische pabo sinds 2011 vrij stabiel. In vergelijking met de aantallen studenten 

aan de ‘gewone’ pabo zijn de aantallen echter klein, 364 in 2015.  
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Het totaal aantal inschrijvingen per lerarenopleiding voor het primair onderwijs is 

weergegeven in Figuur 4.1.3 Deze figuur laat ook de verhouding inschrijvingen aan de 

voltijdopleiding en de deeltijdopleiding zien. 4 Het aantal nieuwe inschrijvingen voor 

de eerstegraadsopleiding aan zowel het wo als het hbo is flink gestegen in de periode 

2001-2015. Voor de eerstegraadsopleiding aan het wo was het aantal inschrijvingen 

zelfs meer dan verdubbeld in 2013 ten opzichte van 2001, tot 1157 studenten. 

Daarna zakte het aantal iets terug tot 971 in 2015. Lang volgde ongeveer een kwart 

van de studenten de opleiding in deeltijd, de laatste jaren is dit teruggelopen tot nog 

maar 15% in 2015. 
 

Figuur 4.1 Aantal nieuwe inschrijvingen lerarenopleidingen primair onderwijs 

  
Noot: de cijfers voor 2015 zijn voorlopige cijfers. 

 

Dit in groot contrast tot de eerstegraadsopleiding aan het hbo, waar vrijwel iedereen 

de opleiding in deeltijd volgt. Deze opleiding is gericht op mensen die als 

tweedegraadsdocent werkzaam zijn en de opleiding naast hun werk volgen. Deze 

opleiding wordt daarom alleen in deeltijd aangeboden. In 2015 waren er 664 nieuwe 

inschrijvingen aan de eerstegraads hbo-opleiding. 

 

Veel groter zijn de aantallen bij de tweedegraads hbo-lerarenopleidingen. In totaal 

schreven 7821 studenten zich nieuw in 2015. Het deel van de studenten dat de 

opleiding in deeltijd volgt, is vanaf 2002 steeds verder teruggelopen, van 57% in 

2002 tot nog 35% in 2015. Het totaal aantal inschrijvingen bij 

tweedegraadsopleidingen steeg in de periode 2001-2015 van bijna 6000 naar bijna 

8000. Er is geen sprake van een constante stijging in deze periode, er zijn ook jaren 

dat het aantal inschrijvingen wat terugvalt ten opzichte van het jaar ervoor. De hbo-

opleidingen tot docent in een van de kunstvakken of in lichamelijke opvoeding 

kennen ook relatief veel studenten. Van de 1939 inschrijvingen in 2015 waren er 834 

in kunstvakken en 1105 in lichamelijke opvoeding. Deze opleidingen worden voor het 

grootste deel (90%) in voltijd gevolgd, vrijwel alle inschrijvingen voor de 

deeltijdopleiding zijn voor kunstvakken. Na een periode met een groter aantal 

                                                             
3
 Een tabel met het aantal inschrijvingen per jaar per route is te vinden in Appendix I. 

4
 In deze notitie worden de deeltijd- en duale opleidingsvarianten samen genomen onder deeltijdopleiding. 
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inschrijvingen is het aantal inschrijvingen aan deze opleidingen in 2015 weer bijna 

terug op het niveau van 2001. 

 
Figuur 4.2 Aantal nieuwe inschrijvingen lerarenopleidingen vo en mbo 

  

  
Noot: de cijfers voor 2015 zijn voorlopige cijfers. 

 
Aantal inschrijvingen per cluster van schoolvakken 

Het totaal aantal inschrijvingen aan lerarenopleidingen die opleiden voor een 

eerstegraads- of tweedegraadsbevoegdheid kan verder uitgesplitst worden naar 

clusters van schoolvakken (Figuur 4.3, zie tabellen 1-3 in Appendix I voor exacte 

aantallen). We onderscheiden voor eerstegraadsopleidingen talen, exacte vakken en 

maatschappijvakken. Voor tweedegraadsopleidingen onderscheiden we daarnaast 

ook beroepsgerichte vakken (zie Appendix II voor de precieze indeling van de 

clusters). Ongegradeerde opleidingen zijn onder te verdelen naar kunstvakken en 

lichamelijke oefening (LO).  

 

Voor de eerstegraadsopleiding aan het wo is er over de periode 2001-2015 een 

sterke stijging in inschrijvingen bij met name de maatschappijvakken. Al loopt die de 

laatste twee jaar weer wat terug, maar er is nog steeds meer dan een verdubbeling 

ten opzichte van 2001. De talen laten bijna een verdubbeling zien in deze periode, de 

exacte vakken een ‘kleinere’ stijging van ongeveer 60%.  
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Figuur 4.3 Aantal nieuwe inschrijvingen, per opleidingstype en cluster van schoolvakken 

 
 

Ook de inschrijvingen voor eerstegraadsopleidingen aan het hbo laten voor alle 

vakkenclusters over de periode 2001-2015 een stijging zien in het aantal 

inschrijvingen. In tegenstelling tot de eerstegraadsopleiding aan het wo is de stijging 

bij exacte vakken hier het grootst (bijna verdubbeld tussen 2001 en 2015). Bij de 

lerarenopleidingen voor kunstvakken en lichamelijke opvoeding is het aantal 

inschrijvingen eerst gestegen en daarna gedaald, waardoor het aantal inschrijvingen 

in 2015 dicht ligt bij het aantal in 2001. 

 

Het hoogst aantal inschrijvingen zit bij de tweedegraads lerarenopleidingen. Talen en 

maatschappijvakken zagen in de periode 2001-2010 de aantallen inschrijvingen 

stijgen, waarna ze stabiliseerden. Voor exacte vakken is er sinds 2001 een gestage 

stijging in het aantal inschrijvingen. Het aantal inschrijvingen voor beroepsgerichte 

vakken daarentegen laat een dalende trend zien in het aantal inschrijvingen sinds 

2006.  

 
Aantal inschrijvingen per schoolvak 

Voor de opleidingen tot leraar in het voortgezet onderwijs is het bovendien 

interessant te kijken naar de ontwikkeling van het aantal inschrijvingen voor de 

verschillende schoolvakken.  
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Figuur 4.4 Aantal nieuwe inschrijvingen per schoolvak aan eerstegraads wo-opleiding 

 
 

De universitaire lerarenopleidingen laten vooral een stijgend aantal inschrijvingen 

zien bij de talen en de maatschappijvakken (Figuur 4.4 en tabel 1 in Appendix I). Als 

we verder inzoomen op het aantal inschrijvingen voor de verschillende talen dan 

blijkt vooral de categorie overige talen vanaf 2011 voor de stijging te zorgen. Dit 

komt door de start van de Educatieve master geesteswetenschappen aan de 

Rijksuniversiteit Leiden. Deze master kent elf specialisaties, vrijwel allemaal talen. 

Omdat uit de inschrijvingsgegevens (en ook de diplomagegevens) niet bekend is 

welke specialisatie studenten volgen, is deze master ingedeeld bij overige talen. 

Daarnaast laten ook Nederlands en Engels een stijging zien over de periode 2001-

2015.  

 

Het aantal inschrijvingen bij wiskunde, natuurkunde en scheikunde is na een piek in 

2004 iets teruggelopen, maar dit beeld kan sterk vertekend zijn door de opkomst van 

de master Science education and communication (gestart in 2004) die, afhankelijk 

van de vooropleiding en de gekozen afstudeerrichting, ook een 

eerstegraadsbevoegdheid in deze vakken kan geven. Evenals voor de Educatieve 

master geesteswetenschappen is ook voor de master Science education and 

communication geen informatie aanwezig in de databestanden over de 

afstudeerrichting, en daarmee het schoolvak waarin de bevoegdheid is behaald.  

 

Bij de maatschappijvakken zien we tot 2010 een sterke stijging bij geschiedenis, 

maatschappijleer en overige maatschappijvakken. De stijging bij overige 
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maatschappijvakken wordt dit veroorzaakt door de nieuwe lerarenopleiding voor het 

vak Management en Organisatie. Alle maatschappijvakken hebben sinds 2013 te 

maken met een dalend aantal inschrijvingen. Voor geschiedenis zette deze daling 

zelfs al eerder in, in 2009.  

 
Figuur 4.5 Aantal nieuwe inschrijvingen per schoolvak aan eerstegraads hbo-opleiding 

 
 

Bij de eerstegraads hbo-opleidingen zijn, ten opzichte van 2001, met name het aantal 

inschrijvingen voor Nederlands, Engels, natuurkunde, scheikunde, biologie, 

aardrijkskunde en economie gestegen (Figuur 4.5 en tabel 2 in Appendix I). Daarbij 

valt vooral de gestage stijging op van het aantal inschrijvingen voor de opleiding 

economie. Na een piek in 2009 daalde het aantal inschrijvingen in 2010 sterk, maar 

sindsdien stijgt het weer. Hoewel de aantallen klein blijven, laten ook natuurkunde, 

scheikunde en biologie een flinke procentuele stijging zien in het aantal 

inschrijvingen.  

 

De stijging van het aantal inschrijvingen bij de tweedegraads hbo-opleidingen lijkt 

zich vooral te concentreren bij Engels (Figuur 4.6 en tabel 3 in Appendix I). Daarnaast 

is ook het aantal inschrijvingen bij de opleidingen Nederlands, wiskunde en economie 

flink gestegen in de periode 2001-2015. Geschiedenis steeg sterk tot 2010, waarna 

een daling van het aantal inschrijvingen inzette. Veel van de andere vakken laten een 

kleine stijging van het aantal inschrijvingen zien. Uitzondering is techniek, waar het 

aantal inschrijvingen steeds verder terugloopt. 
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Figuur 4.6 Aantal nieuwe inschrijvingen per schoolvak aan de tweedegraads lerarenopleiding 

 
 
Zij-instroom  

De traineeships EDK en OTS zijn exclusief bedoeld om eerstegraadsdocenten op te 

leiden. Het reguliere zij-instroomtraject kan ook ingezet worden voor het verkrijgen 

van andere bevoegdheden. Figuur 4.7 geeft weer voor hoeveel zij-instroomtrajecten 

gebruik wordt gemaakt van subsidie en tot welke bevoegdheid deze gesubsidieerde 

zij-instroomtrajecten leiden.  

 
Figuur 4.7 Te behalen bevoegdheid met aangevraagde subsidie voor zij-instroomtraject 
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Het grootste deel van de reguliere (gesubsidieerde) zij-instromers wil een mbo-

kwalificatie behalen, waarmee alleen in het beroepsonderwijs lesgegeven mag 

worden.  

 

Figuur 4.8 laat zien dat de verdeling van zij-instromers over clusters van 

schoolvakken verschilt per traject en bevoegdheid. EDK en het reguliere zij-

instroomtraject voor een eerstegraadsbevoegdheid worden vaak (>50%) gebruikt 

voor exacte vakken. OTS daarentegen wordt overwegend gebruikt voor talen. 

 
Figuur 4.8 Zij-instromers en trainees naar vakkencluster en bevoegdheid 

 
 
Achtergrondkenmerken van inschrijvers 

Van de nieuwe inschrijvers bij een lerarenopleiding zijn een aantal 

achtergrondkenmerken bekend. Ten eerste het geslacht (Figuur 4.9). Met name bij de 

opleidingen tot leraar in het primair onderwijs zijn vrouwen in de (overgrote) 

meerderheid. Op de pabo is nog geen 20% van de inschrijvers man, op de 

academische pabo is dit zelfs maar ruim 10%. In de periode die deze notitie beslaat 

(2001-2015) is hierin over de tijd niet veel veranderd (niet weergegeven in de 

figuur). De man-vrouwverdeling op de eerste- en tweedegraads lerarenopleidingen is 

(gemiddeld) beter in balans. Tussen de 40 en 50% van de nieuwe inschrijvers is man. 

Wel is hier een groot verschil tussen clusters van vakken (Figuur 4.10): 

lerarenopleidingen in talen worden gedomineerd door vrouwen, met slechts 20-30% 

mannen onder nieuwe inschrijvers. Exacte vakken en maatschappijvakken gaan 

redelijk gelijk op met rond de 60% mannen onder de nieuwe inschrijvers. Uitschieter 

is natuurkunde, waar op alle niveaus (eerstegraads wo, eerstegraads hbo en 

tweedegraads lerarenopleiding) rond de 80% van de inschrijvers man is. Verder is er 

weinig variatie in de man-vrouwverhouding binnen clusters van vakken of tussen 

opleidingsniveaus. Onder zij-instromers zijn meer mannen dan onder de reguliere 

inschrijvers (Figuur 4.11).  

 

 



 

22 

Figuur 4.9 Percentage mannen onder nieuwe inschrijvers op lerarenopleiding 

 
 
Figuur 4.10 Percentage mannen onder nieuwe inschrijvers, per cluster van vakken 

 
 
Figuur 4.11 Man-vrouwverhouding in zij-instroomtrajecten 
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Naast geslacht is ook de leeftijd van de nieuwe inschrijvers bekend. De 

leeftijdsverdeling van de studenten aan de verschillende lerarenopleidingen is 

weergegeven in Figuur 4.12a, b en c. De figuur laat twee duidelijk verschillende typen 

leeftijdsverdelingen zien. Enerzijds de lerarenopleidingen die met name gevolgd 

worden door studenten van begin 20 tot hooguit 30 jaar. Deze opleidingen worden 

dus vooral gevolgd door studenten die redelijk recent hun middelbare school (of 

bachelor) hebben afgerond. Dit zien we bij de voltijdopleiding tot eerstegraadsdocent 

op het wo, de voltijdopleiding tot tweedegraadsdocent aan het hbo en de hbo-

opleidingen tot docent in een van de kunstvakken of lichamelijke oefening. Ook de 

voltijdvariant van de pabo en de academische pabo kennen een dergelijke 

leeftijdsverdeling. 

 

Anderzijds zien we lerarenopleidingen waarvan de nieuwe inschrijvers in leeftijd 

tussen 25 en 50 jaar zijn, waarbij binnen deze leeftijdsgroep de leeftijdsverdeling een 

vrij vlak profiel heeft. Dit zien we bij de deeltijdvariant van de wo-

eerstegraadsopleidingen aan het wo en hbo, bij de deeltijdvariant van de hbo-

tweedegraadsopleidingen en de deeltijdvariant van de pabo. Het valt op dat de 

intensiteit van de opleiding (voltijd of deeltijd) en het leeftijdsprofiel van de 

inschrijvers sterk samenhangen. 

 
Figuur 4.12 Leeftijd nieuwe inschrijvers op lerarenopleidingen, a) eerstegraadsopleidingen 

(linksboven), b) tweedegraadsopleidingen en ongegradeerde opleidingen 

(rechtsboven), c) pabo en academische pabo (linksonder). 
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Figuur 4.13 geeft de leeftijdsverdeling weer van de verschillende zij-

instroomtrajecten. EDK en OTS zijn alleen bedoeld voor recent (korter dan vijf jaar 

geleden) afgestudeerden, wat direct terug te zien is in Figuur 4.13 links. Deelnemers 

aan de traineeships zijn bijna allemaal tussen de 20 en 30 jaar. De reguliere zij-

instromers die een eerstegraadsbevoegdheid willen behalen zijn veel meer gespreid 

qua leeftijd, het grootste deel is tussen 25 en 50 jaar. 

De rechterfiguur van Figuur 4.13 geeft de leeftijdsverdeling voor de reguliere zij-

instromers, uitgesplitst naar de te halen bevoegdheid. De zij-instromers in het 

primair onderwijs zijn gemiddeld het jongst. 

 

Het leeftijdsprofiel van de zij-instromers voor een tweedegraadsbevoegdheid, 

ongegradeerde lerarenopleidingen en het beroepsonderwijs liggen zeer dicht bij 

elkaar. Net als bij de eerstegraadsbevoegdheid zijn de meeste deelnemers tussen 25 

en 50 jaar. 

 
Figuur 4.13 Leeftijd bij aanvang traineeship of zij-instroomtraject 

  
 

Naast leeftijd en geslacht is voor het grootste deel van de nieuwe inschrijvingen ook 

bekend wat het hoogst behaalde diploma was toen zij zich voor het eerst inschreven 

in het Hoger Onderwijs. Figuur 4.14 laat zien welke vooropleiding de nieuwe 

inschrijvers hadden toen zij zich voor het eerst in het Hoger Onderwijs inschreven.  

Studenten aan de eerstegraads wo-opleiding en studenten aan de academische pabo 

hadden vrijwel allemaal een vwo-diploma. De studenten op de andere 

lerarenopleidingen variëren meer in vooropleiding, er zijn zowel studenten met een 

mbo4, een havo- als vwo-achtergrond. Studenten met een mbo4-achtergrond maken 

27% uit van de nieuwe inschrijvers voor de tweedegraads lerarenopleiding en 32% 

van de nieuwe inschrijvingen op de pabo. 44% van de inschrijvers op de 

tweedegraads lerarenopleiding en 49% van de inschrijvers op de pabo heeft een 

havo-achtergrond. 13% respectievelijk 12% heeft het vwo afgerond. 

 

Naast het type vooropleiding is voor studenten met een havo- of vwo-diploma 

behaald in de periode 2006-2011 bekend in welk profiel zij eindexamen deden. 

Figuur 4.15 laat zien welk profiel de nieuwe inschrijvers met een havo-vooropleiding 

(links) en een vwo-vooropleiding (rechts) hadden. Driekwart van de studenten 
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afkomstig van de havo had een van de maatschappij-profielen Cultuur en 

Maatschappij (CM) of Economie en Maatschappij (EM). Daarbij is er slechts een klein 

verschil tussen inschrijvers op de tweedegraads lerarenopleiding en inschrijvers op 

de pabo. Van de twee andere profielen komt Natuur en Gezondheid (NG) vaker voor 

dan Natuur en Techniek (NT) onder inschrijvers. Het profiel Natuur en Techniek is 

relatief veel beter vertegenwoordigd op de tweedegraadsopleiding dan op de pabo, 

maar het aantal inschrijvers van de havo met dit profiel is ook op de 

tweedegraadsopleiding beperkt. Onder inschrijvers met een vwo-vooropleiding  

(Figuur 4.15 rechts) komen de profielen Natuur en Techniek en Natuur en 

Gezondheid vaker voor. Bijna 30% van de vwo’ers die naar de pabo gaan heeft een NT 

en/of NG profiel, voor eerstegraads hbo is dat zelfs bijna 50%. 

 
Figuur 4.14 Vooropleiding bij eerste instroom in hoger onderwijs voor nieuwe inschrijvers 

op lerarenopleidingen 

 
 
Figuur 4.15 Profiel bij instroom in hoger onderwijs voor nieuwe inschrijvers op 

lerarenopleidingen, met vooropleiding havo (links) of vwo (rechts) 

  
 

Prestaties op het eindexamen van inschrijvers aan de lerarenopleiding 

Voor een deel van de studenten die zich voor een lerarenopleiding hebben 

ingeschreven, hebben we beschikking over hun cijfers voor het Centraal Schriftelijk 
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Eindexamen op de middelbare school. Het gaat hierbij om studenten die in de periode 

2006-2011 eindexamen hebben gedaan. We focussen op het centrale examen en laten 

de schoolexamens buiten beschouwing om een zo goed mogelijke vergelijkbaarheid 

van cijfers te hebben. Voor deze studenten kunnen we in kaart brengen of het sterke 

of juist zwakke leerlingen zijn die kiezen voor een lerarenopleiding. Ook de relatie 

tussen eindexamencijfers en het studiesucces bij de gekozen studie kan in beeld 

worden gebracht (waarover meer in hoofdstuk 5). 

 
Figuur 4.16 Verdeling van gemiddeld cijfer op het Centraal Schriftelijk Eindexamen voor 

verschillende groepen havisten. 

 
 

 

In Figuur 4.16 is voor verschillende groepen havisten met een bepaald profiel de 

verdeling van het gemiddelde eindexamencijfer te zien. In elke subfiguur geeft de 

blauwe lijn de verdeling voor alle havisten met profiel x weer en dient als 

referentiepunt. De roze lijn is de verdeling voor de havisten met profiel x die zich 

inschrijven op een hbo-opleiding. Deze lijn ligt vrijwel op de blauwe lijn voor alle 

profielen. De oranje lijn geeft de verdeling voor havisten met profiel x die zich 

inschrijven op een tweedegraads lerarenopleiding. Deze ligt behalve bij de profielen 

CM en EMCM vrijwel op de blauwe (en op roze) lijn. De inschrijvers op tweedegraads 

lerarenopleiding vormen dus een goede weerspiegeling (qua prestatie op het 

eindexamen) van alle havisten. Bij de profielen CM en EMCM zijn het zelf de 

gemiddeld hoger scorende havisten die zich inschrijven bij een tweedegraads 

lerarenopleiding. De groene lijn geeft de verdeling van eindexamencijfers voor 
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havisten die zich inschrijven op de pabo. Voor alle profielen scoorden havisten die 

zich inschrijven op de pabo iets lager op het eindexamen dan gemiddeld (de groene 

lijn ligt consequent links van de blauwe referentielijn). Voor alle profielen is dit 

verschil in verdeling significant. 

 
Figuur 4.17 Verdeling van gemiddeld cijfer op het Centraal Schriftelijk Eindexamen voor 

verschillende groepen vwo’ers 

 
 

Op eenzelfde manier kunnen ook de cijfers van de inschrijvers met een vwo-diploma 

op de verschillende lerarenopleidingen vergeleken worden. Figuur 4.17 laat zien dat 

de verdeling van de gemiddelde eindexamencijfers flink verschilt tussen inschrijvers 

op de verschillende (leraren)opleidingen. Inschrijvers op de eerstegraads wo-

lerarenopleiding (lichtroze lijn) zijn voor elk profiel gemiddeld betere studenten dan 

de doorsnee vwo’er met dat profiel en zelfs beter dan vwo’ers met dat profiel die zich 

inschrijven voor een universitaire opleiding (blauwe lijn). Vwo’ers die zich 

inschrijven op een tweedegraads lerarenopleiding (oranje lijn) zijn qua 

eindexamencijfers vergelijkbaar met vwo’ers die zich inschrijven op de academische 

pabo (gele lijn) voor de CM, EM, EMCM en NG-profielen. Voor de profielen NT en 

NTNG scoorden de inschrijvers bij de tweedegraads lerarenopleiding wat hoger dan 

de inschrijvers bij de academische pabo met deze profielen. Beide groepen hebben 

gemiddeld iets hogere cijfers op het eindexamen dan vwo’ers die zich inschrijven op 

de pabo (groene lijn) en alle vwo’ers die zich op een hbo-opleiding inschrijven 

(donkerroze lijn). Inschrijvers op de academische pabo en de tweedegraads 

lerarenopleiding hebben gemiddeld wel duidelijk lagere cijfers op het eindexamen 
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dan vwo’ers die voor een universitaire opleiding kiezen. Alle verdelingen zijn 

significant verschillend van elkaar met minimaal 95% zekerheid (maar meestal 99%), 

alleen de verdelingen voor het gemiddelde CSE-cijfer van vwo’ers op de 

tweedegraads lerarenopleiding en vwo’ers op de academische pabo verschillen niet 

significant van elkaar5. 

5 Diplomarendement 

Hoofdstuk 5 brengt het diplomarendement in kaart. Welk deel van de nieuwe 

inschrijvers rondt de opleiding af met een diploma en hoeveel tijd hebben zij hier 

voor nodig? Er wordt in kaart gebracht of er verschillen in diplomarendement zijn 

tussen bevoegdheden, tussen paden en tussen vakken. Ook wordt in beeld gebracht 

hoe achtergrondkenmerken van studenten samenhangen met studiesucces. 

 
Rendement voor verschillende lerarenopleidingen 

Om een eerste beeld te krijgen geeft Figuur 5.1 voor alle inschrijvingen tussen 2001 

en 2007 weer welk deel van de inschrijvers de opleiding met een diploma heeft 

afgesloten vanaf een tot maximaal acht jaar na inschrijving. Na acht jaar verandert het 

diplomarendement niet of nauwelijks meer. Het rendement na acht jaar geeft daarom 

een goede benadering van het uiteindelijke rendement. We maken onderscheid 

tussen inschrijvingen voor de voltijd- en deeltijdvariant van opleidingen om twee 

redenen. Ten eerste is het logisch dat wanneer exact dezelfde opleiding in deeltijd 

wordt gevolgd het langer zal duren voor de opleiding afgerond wordt. Daarnaast 

bleek in hoofdstuk 4 dat de deeltijdopleidingen een andere groep studenten bedienen 

dan de voltijdopleidingen. Waar de voltijdopleidingen vooral gevolgd worden door 

studenten tussen 17 en 25 jaar na het afronden van de middelbare school, bedienen 

de deeltijdopleidingen een groep studenten tussen 25 en 50 jaar oud. Deze laatste 

groep heeft een grotere kans om vanwege eerder behaalde diploma’s vrijstellingen te 

krijgen, waardoor de opleiding sneller afgerond kan worden. Mogelijk verschillen 

deze groepen in meer opzichten, bijvoorbeeld motivatie. 

 

De linkerfiguur van Figuur 5.1 laat zien dat een aanzienlijk deel van de studenten op 

de pabo (met name bij de deeltijdvariant) de opleiding met een diploma afrondt in 

minder dan de officiële studieduur. Dit zijn waarschijnlijk studenten die vrijstellingen 

hebben gekregen voor een deel van het curriculum wegens hun vooropleiding. Dat 

sluit aan bij de observatie dat de deeltijdopleiding vaak wordt gevolgd door wat 

oudere studenten die niet direct van de middelbare school komen. Of er sprake is van 

vrijstellingen is niet waarneembaar in de gebruikte databestanden. In vergelijking 

met het rendement van de voltijd pabo-opleiding, is het rendement van de 

                                                             
5
 Dit komt door het kleine aantal inschrijvingen voor de academische pabo, waardoor de geschatte verdeling een 

wat grotere onzekerheidsmarge kent. 
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academische pabo wat hoger. Na vijf jaar heeft 60% de opleiding afgerond met een 

diploma. Voor de voltijdvariant van de pabo is dit 51%. 

 
Figuur 5.1 Diplomarendement van opleidingen tot leraar in het primair onderwijs (links) en 

voortgezet onderwijs (rechts), inschrijving tussen 2001-2007 

   
 

De rechterfiguur van Figuur 5.1 geeft het rendement weer voor de opleidingen tot 

leraar in het voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs. Voor de eerstegraads wo-

opleiding staat een jaar voltijd of anderhalf jaar deeltijd en 58% van de studenten 

lukt het ook de opleiding in deze tijd af te ronden. Uiteindelijk rondt 77% van de 

inschrijvers de voltijdopleiding af met een diploma. Het rendement van de 

deeltijdopleiding ligt wat lager: na twee jaar heeft circa 50% het diploma, uiteindelijk 

rondt 66% de opleiding succesvol af. In het hbo duurt de opleiding tot 

eerstegraadsdocent langer (in principe drie jaar) en wordt deze (vrijwel) altijd in 

deeltijd naast een baan in het onderwijs als tweedegraadsdocent gevolgd. Het 

diplomarendement verschilt dan ook flink van dat van de wo-opleiding. Het lukt 

slechts een derde van de studenten de opleiding in drie jaar af te ronden. Na vier jaar 

is dat 42%, na acht jaar 52%. De deeltijdvariant van de tweedegraadsopleiding kent 

een vergelijkbaar rendement na vier en acht jaar (43% resp. 50%). Wat hier opvalt is 

dat bijna een kwart (23%) van de inschrijvers de opleiding binnen twee jaar afrondt 

met een diploma. Net als bij de pabo is hier hoogstwaarschijnlijk sprake van 

studenten die een (flink) aantal vrijstellingen krijgen in vergelijking met eerder 

behaalde diploma’s. Het rendement van de voltijdopleiding tot tweedegraadsdocent 

ligt opvallend lager dan het rendement van de deeltijdopleiding. Na vier jaar (de 

officiële studieduur) heeft maar 18% het diploma behaald en ook na acht jaar is dit 

maar 31%. De rest van de studenten valt uit.  

 
Veranderingen in diplomarendement over de tijd 

Het diplomarendement voor een opleiding kan variëren over de tijd door 

bijvoorbeeld strengere selectie vóór of tijdens de opleiding.  

 

Het rendement van de pabo is duidelijk gedaald over de tijd (Figuur 5.2). De 

voltijdopleiding haalde voor instroomcohorten 2001-2003 een rendement van meer 

dan 60%. Voor de instroomcohorten in de jaren daarna liep dit rendement terug tot 
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45%. Vanaf instroomcohort 2007 lijkt het rendement zich weer te stabiliseren. De 

deeltijdvariant laat hetzelfde patroon zien, zij het met een minder sterke daling in het 

rendement dan de voltijdopleiding. In 2006 werd op de pabo’s een taal- en rekentoets 

in het eerste jaar ingevoerd. Aan de toets was een bindend studieadvies verbonden. 

Een kwart van de studenten slaagde er niet in de toets te halen en moest de opleiding 

verlaten (Van der Neut et al. 2007). 

 
Figuur 5.2 Diplomarendement op 31 december 2015 per instroomjaar, pabo 

   
 

Figuur 5.3 laat zien dat het diplomarendement ook voor veel andere 

lerarenopleidingen niet constant over de tijd is. Er is echter niet altijd een duidelijk 

patroon herkenbaar in de fluctuatie van het rendement. Het rendement van de -

eerstegraads wo-opleiding laat tussen 2001 en 2007 een consequent dalend verloop 

zien. Sinds 2008 is het rendement echter weer opgelopen. Dit patroon is er voor 

zowel het rendement na een jaar als het uiteindelijke rendement (na zes jaar). Het 

rendement van de eerstegraads hbo-opleiding laat meer fluctuatie zien over de tijd, 

waarbij met name een periode van 2003-2006 opvalt waarin het rendement zo’n 

10%-punt lager lag dan in de jaren ervoor en erna.  

 

Het rendement van de tweedegraadsopleidingen, zowel voltijd als deeltijd, is redelijk 

constant over de tijd. Het rendement van de ongegradeerde opleidingen had een piek 

in inschrijvingsjaar 2003 en is daarna wat teruggelopen en gestabiliseerd. 
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Figuur 5.3 Diplomarendement op 31 december 2015 per instroomjaar, eerstegraads en 

tweedegraads lerarenopleidingen 

  

  

   
 

 
Rendement voor verschillende clusters van schoolvakken 

Om te zien of er verschillen zijn in diplomarendement tussen clusters van 

schoolvakken, is in Figuur 5.4 voor elk opleidingstype en cluster van vakken 

weergegeven welke fractie van de nieuwe inschrijvers binnen een, twee, vier en zes 

jaar de opleiding afrondt met een diploma. Bij de eerstegraads wo-opleiding is het 

diplomarendement binnen zes jaar het hoogst voor de talen. Bij de voltijdopleiding is 

het rendement wat lager voor exacte vakken, bij de deeltijdopleiding juist voor 

maatschappijvakken. Bij de eerstegraads hbo-opleiding zijn er nauwelijks verschillen 

in rendement tussen de clusters. 
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De lerarenopleidingen in de kunstvakken en in lichamelijke oefening laten een hoger 

rendement zien voor de deeltijdopleiding dan de voltijdopleiding binnen zowel twee, 

vier als zes jaar. De deeltijdopleiding wordt vaker gevolg door studenten die al een 

andere opleiding afgerond hebben en een deel vrijstellingen krijgen, waardoor zij het 

programma in kortere tijd kunnen afronden. De tweedegraads hbo-opleidingen laten 

een heel ander beeld zien dan de eerstegraadsopleidingen. De beroepsgerichte 

vakken vallen op omdat ze een flink hoger rendement hebben dan de andere clusters 

(talen, exact en maatschappij). Van die andere clusters hebben de exacte vakken het 

hoogste rendement. 

 
Figuur 5.4 Diplomarendement per opleidingstype en cluster, fractie met diploma binnen 

een, twee, vier en zes jaar 

 
 
Rendement voor verschillende vakken 

Voor eerste- en tweedegraads lerarenopleidingen is het daarnaast interessant om te 

kijken naar verschillen tussen schoolvakken in rendement van de opleiding. Figuur 

5.5 en Figuur 5.7 maken daarom een uitsplitsing naar schoolvak voor de eerstegraads 

wo (Figuur 5.5), de eerstegraads hbo (Figuur 5.6) en de tweedegraadsopleiding 

(Figuur 5.7).  

 

Figuur 5.5 laat zien dat op de eerstegraads wo-opleiding vooral bij wiskunde en 

natuurkunde weinig voltijdstudenten erin slagen de opleiding binnen een jaar af te 

ronden. Het hoogste rendement zien we bij aardrijkskunde. De verschillen tussen 

vakken voor de eerstegraads wo-opleidingen zijn opmerkelijk omdat de educatieve 
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master niet zozeer vakinhoudelijk als wel didactisch en pedagogisch van aard is. De 

master Science education and communication is een tweejarige master, waarin een 

vakinhoudelijke master gecombineerd wordt met een educatieve master. Hierdoor is 

het diplomarendement na een jaar uiteraard laag. 

 
Figuur 5.5 Diplomarendement eerstegraads wo-opleiding voor verschillende vakken, voltijd 

en deeltijd 

  

 
 

Het rendement van de eerstegraads hbo-opleiding (Figuur 5.6) laat duidelijke 

verschillen tussen vakken zien, niet zozeer tussen clusters als wel binnen clusters. Zo 

springt geschiedenis eruit met het laagste rendement over zes jaar en (wederom) 

aardrijkskunde met het hoogste. 
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Figuur 5.6 Diplomarendement eerstegraads hbo-opleiding voor verschillende vakken, 

deeltijd 

 
 
Figuur 5.7 Tweedegraads diplomarendement voor verschillende vakken, voltijd en deeltijd 
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Figuur 5.7 laat het diplomarendement voor studenten tot tweedegraadsdocent in 

verschillende vakken zien. De verschillen tussen vakken zijn groot, met name bij de 

voltijdopleiding. Engels en geschiedenis springen eruit met een laag rendement (voor 

Engels nog geen 20%). Duits, economie, maar ook natuurkunde, scheikunde en 

biologie halen juist een (relatief) hoog rendement. Bij de deeltijdopleiding is het 

wederom geschiedenis dat een laag rendement heeft, 30%. Het hoogste rendement 

wordt hier behaald bij scheikunde en Duits (60% respectievelijk 51%). 

 

De figuur maakt bovendien een uitsplitsing naar voltijd en deeltijd. Opmerkelijk hier 

is dat het rendement van de deeltijdopleiding hoger is dan van de voltijdopleiding. De 

deeltijdopleiding wordt vaker gevolgd door studenten die al een andere opleiding 

hebben afgerond en vrijstellingen krijgen voor een deel van hun opleiding. Een derde 

tot ruim de helft van de studenten die aan de deeltijdopleiding begint lukt het binnen 

zes jaar de opleiding af te ronden. Bij de voltijdopleiding lukt dat maar 20 tot 40% 

van de studenten die begonnen aan de opleiding.  

 
Rendement academische pabo 

De academische pabo bestaat pas sinds 2008 en het is daarom nog te vroeg om het 

rendement na acht jaar te bekijken. De academische pabo is een combinatie van een 

hbo-opleiding aan de pabo en een wo bachelor opleiding in pedagogiek of 

onderwijskunde. Figuur 5.8 geeft voor elk cohort (jaar van eerste inschrijving) 

studenten aan de academische pabo weer of zij in augustus 2014 hun diploma 

hebben behaald of nog bezig zijn met de academische pabo. De academische pabo 

wordt alleen als afgerond beschouwd als beide opleidingen met een diploma zijn 

afgesloten. De meest voor de hand liggende overstap voor studenten die stoppen met 

de academische pabo is om ofwel de pabo ofwel de universitaire opleiding 

pedagogiek/ onderwijskunde af te maken. Deze opleidingen zijn daarom expliciet 

weergegeven in Figuur 5.8. 

 
Figuur 5.8 DIplomarendement academische pabo, per inschrijvingscohort 
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Rendement naar vooropleiding  

Het diplomarendement van een opleiding kan verschillen per vooropleiding, omdat 

sommige vooropleidingen bijvoorbeeld beter aansluiten bij de opleiding, of omdat de 

vooropleiding de capaciteiten van studenten weerspiegelt. Daarom zoomen we hier 

in op het diplomarendement naar vooropleiding vóór eerste instroom in het hoger 

onderwijs.  

 

De diversiteit aan vooropleidingen is op de pabo het grootst, studenten die instromen 

kunnen een mbo4-, havo- of vwo-diploma hebben. Zowel na vier jaar als na acht jaar 

is er een duidelijk verband te zien tussen vooropleiding en afronden van de opleiding 

(Figuur 5.9). Havisten doen het beter dan mbo’ers, vwo’ers doen het weer beter dan 

havisten.  

 
Figuur 5.9 Diplomarendement pabo naar vooropleiding voor eerste inschrijving in het 

hoger onderwijs 

   
 

Ook de tweedegraads lerarenopleidingen zijn toegankelijk met een mbo4-, havo- of 

vwo-diploma. Opvallend is dat havisten hier het laagste diplomarendement hebben, 

lager ook dan mbo’ers met een mbo4-opleiding. Met name het diplomarendement 

van de voltijdopleiding is erg laag voor havisten. Bij de deeltijdopleiding zijn de 

verschillen kleiner. Het diplomarendement van studenten met een mbo4- en vwo-

opleiding ontlopen elkaar maar weinig. 

 
Figuur 5.10 Diplomarendement tweedegraads lerarenopleiding naar vooropleiding 
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De lerarenopleidingen voor kunst- en bewegingsonderwijs (Figuur 5.11) laten ook 

het laagste rendement bij de havisten zien.  

 
Figuur 5.11 Diplomarendement ongegradeerde lerarenopleidingen (kunstvakken en LO) naar 

vooropleiding 

   
 
Diplomarendement naar profiel in het voortgezet onderwijs 

Voor studenten aan de pabo kunnen we het diplomarendement vergelijken tussen 

studenten naar het profiel waarin zij eindexamen hebben gedaan op de havo of het 

vwo. Dit is weergegeven in Figuur 5.12 voor studenten die in de periode 2006-2007 

eindexamen deden en zich in diezelfde periode inschreven aan de pabo. Deze groep 

studenten kunnen we tot acht jaar na inschrijven volgen om te zien of zij het diploma 

behaalden. Er lijken geen systematische verschillen te zijn tussen de EM, CM en 

EMCM profielen enerzijds en de NT, NG en NTNG profielen anderzijds. 

 

 
Figuur 5.12 Diplomarendement pabo naar profiel op havo (links) of vwo (rechts), studenten 

die eindexamen deden en zich inschreven aan pabo in periode 2006-2007 

  
Noot: gegevens over vwo-profielen met minder dan 10 inschrijvers aan de pabo in de periode 2006-2007 worden niet 
vrijgegeven door het CBS.  

 
Diplomarendement en prestaties op het eindexamen van het vo 

Voor een deel van de studenten aan de lerarenopleidingen zijn de resultaten die zij 

haalden bij het Centraal Schriftelijk Eindexamen beschikbaar. We gebruiken deze 
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gegevens om te kijken of er een verband is tussen de capaciteiten van studenten en 

diplomarendement.  

 
Figuur 5.13 Verdeling gemiddeld cijfer op CSE voor havisten en vwo’ers die pabo wel/niet 

afronden 

  
 

Voor de pabo vergelijken we het gemiddelde eindexamenresultaat voor studenten 

met een havo-vooropleiding die wel (oranje lijn) en niet (roze lijn) binnen zes jaar na 

inschrijving op de pabo hun diploma gehaald hebben. Ook vergelijken we studenten 

met een vwo-vooropleiding die wel (blauwe lijn) en niet (groene lijn) binnen zes jaar 

na inschrijving hun diploma halen aan de pabo (Figuur 5.13). Om een zo eerlijk 

mogelijke vergelijking te maken, zijn studenten opgesplitst naar profiel. De 

verschillen tussen de studenten die binnen zes jaar wel en niet het diploma halen zijn 

klein. Voor havisten liggen de roze en oranje lijn vaak nagenoeg op elkaar, voor 

vwo’ers zijn de gemiddelde eindexamencijfers iets beter onder studenten die binnen 

zes jaar de pabo afronden.  

 

Figuur 5.14 laat zien hoe het gemiddelde eindexamencijfer van vw’-ers verdeeld is 

voor vwo’ers die binnen drie jaar na inschrijving op de eerstegraads wo-opleiding 

hun diploma behaald hebben (oranje lijn) en voor vwo’ers die het niet binnen drie 

jaar na inschrijving op een eerstegraads wo-opleiding is gelukt het diploma te 

behalen (roze lijn). Wederom zijn voor goede vergelijkbaarheid studenten opgesplitst 

naar eindexamenprofiel. De studenten die het lukt de wo-master binnen drie jaar af 

te ronden presteerden (gemiddeld) op de middelbare school al beter dan de 



 

39 

leerlingen die dat niet lukt (de oranje lijn ligt voor alle profielen consequent rechts 

van de roze lijn). 

 
Figuur 5.14 Verdeling gemiddeld CSE cijfer vwo’ers voor wel/niet halen van eerstegraads 

wo-diploma 

 
 

Eenzelfde vergelijking als voor de pabo kan gemaakt worden voor de tweedegraads 

lerarenopleidingen aan het hbo (Figuur 5.15). De studenten met een havo-

vooropleiding met NT- of NG-profiel die binnen zes jaar de tweedegraadsopleiding 

afronden hadden gemiddeld betere eindexamencijfers dan degenen met deze 

profielen die geen diploma behalen binnen zes jaar na inschrijving (de piek van de 

oranje lijn ligt duidelijk rechts van de piek van de roze lijn voor de profielen NT en 

NG). Bij de studenten met een vwo-vooropleiding is er geen duidelijk patroon over de 

profielen heen. Bij CM is de verdeling van studenten die wel binnen zes jaar afronden 

geconcentreerder, dan bij studenten die niet afronden binnen zes jaar, bij NT is het 

juist andersom.  
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Figuur 5.15 Verdeling gemiddeld CSE cijfer havisten en vwo-ers die tweedegraads opleiding  

wel/niet afronden 

 

6 Behoud voor het onderwijs 

Hoofdstuk 6 richt zich op de arbeidsmarktuitkomsten van afgestudeerden aan 

lerarenopleidingen in termen van behoud en uitval voor het onderwijs. Ook hier 

maken we de opsplitsing naar verschillende bevoegdheden, vakken en paden. 

Daarnaast bekijken we of er verschillen zijn tussen in voltijd en deeltijd behaalde 

diploma’s, of behoud en uitval zijn veranderd over de tijd en welke 

achtergrondkenmerken de nieuwe leraren hebben die behouden blijven en uitvallen. 

Het percentage van de nieuwe leraren dat na x jaar nog aan het werk is in het 

onderwijs, duiden we aan met het ‘beroepsrendement’.  

 

Ook kijken we naar het loon van leraren die behouden blijven of uitstromen. Verder 

kijken we naar de sectoren waarin uitstromers terechtkomen om een beeld te krijgen 

van outside options van afgestudeerden aan lerarenopleidingen. Ten slotte proberen 

we iets te zeggen over de stille reserve en deeltijdreserve, de mensen met een 

onderwijsbevoegdheid die niet, of niet volledig, in het onderwijs werkzaam zijn. Het 

stimuleren van deze groep om (meer) in het onderwijs te gaan werken kan een 

alternatief zijn voor het opleiden van meer nieuwe leraren in de strijd tegen het 

lerarentekort. 
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IJkpunt voor de analyse van behoud en uitval nieuwe leraren is de maand waarin de 

lerarenopleiding wordt afgerond met een diploma. Een nieuwe leraar kan volgens 

deze definitie dus van elke leeftijd zijn. Ook kan een nieuwe eerstegraadsdocent al 

jaren in het onderwijs werkzaam zijn als tweedegraadsdocent. Zoals beschreven in 

hoofdstuk 3, Databronnen, is de classificatie volgens de Standaard Beroepen Indeling 

(SBI2008) bepalend. Door deze definitie worden ook mensen die in het management 

van een onderwijsinstelling werken en niet voor de klas staan geclassificeerd als 

‘werkzaam in het onderwijs’. Deze groep zal echter klein zijn in verhouding tot het 

totaal aantal leraren dat voor de klas staat. 

 
Beroepsrendement naar type lerarenopleiding 

Figuur 6.1 geeft voor verschillende typen lerarenopleidingen de kans weer dat 

iemand na x jaar werkzaam is (als werknemer of zelfstandige) binnen en buiten het 

onderwijs. Voor de vergelijkbaarheid van deze kansen over de tijd, is er voor deze 

figuur gewerkt met een sample van mensen die een diploma behaald hebben in de 

periode 2000-2006. De groep een jaar na afstuderen bevat dus exact dezelfde 

individuen als de groep acht jaar na afstuderen. De oranje balk geeft het percentage 

weer dat in het onderwijs werkzaam is, de roze balk het percentage dat buiten het 

onderwijs werkzaam is. De oranje en roze balk tellen veelal niet op tot 1. De 

resterende afgestudeerden hebben geen werk (vrijwillig of onvrijwillig).  

 

Als werkzaam in het onderwijs wordt iedereen beschouwd die voor 1 uur of meer 

werkzaam is als werknemer of zelfstandige in sector P Onderwijs, groepen 8520 t/m 

8542 volgens de SBI2008-kwalificatie. Een overzicht van de SBI-sectoren is te vinden 

in Appendix III, een overzicht van de SBI-groepen binnen de sector Onderwijs in 

Appendix IV. 

 

De academische pabo’s bestaan te kort en hebben daardoor te weinig afgestudeerden 

om het beroepsrendement te analyseren. Zij zijn daarom niet meegenomen in dit 

hoofdstuk. 

 

Figuur 6.1 laat zien dat afgestudeerden van de eerstegraads hbo-opleiding de 

grootste kans hebben om werkzaam te zijn en te blijven in het onderwijs (88% werkt 

in het onderwijs een jaar na behalen diploma, 76% na acht jaar). Dit is niet 

verbazingwekkend, omdat zij veelal al in het onderwijs werkzaam zijn voor en tijdens 

hun opleiding. Een jaar na het afstuderen werkt 78% in het onderwijs van de 

eerstegraads wo-opleiding, 51% van de ongegradeerde lerarenopleidingen en 67% 

van de tweedegraads hbo-opleiding. Na acht jaar werkt nog 71% van de 

afgestudeerden aan de eerstegraads wo-opleiding in het onderwijs, 58% van de 

afgestudeerden aan de ongegradeerde lerarenopleidingen en 60% van de 

afgestudeerden aan de tweedegraads opleiding in het onderwijs.  
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Het beroepsrendement van afgestudeerden aan de pabo is vrij constant, na een jaar 

werkt 82% in het onderwijs, na acht jaar is dat 82%.6 

 
Figuur 6.1 Beroepsrendement naar type lerarenopleiding 

 
 

Figuur 6.1 is gebaseerd op steeds dezelfde groep, afgestudeerden tussen 2001 en 

2006. Om te zien of het percentage dat in het onderwijs blijft werken verandert over 

de tijd, laat Figuur 6.2 het percentage dat werkzaam is een en vier jaar na het behalen 

van het diploma zien voor steeds een nieuw cohort afgestudeerden. Wat opvalt is dat 

zowel het percentage dat werkzaam is (de blauwe en groene lijn) als het percentage 

dat werkzaam is in het onderwijs (de roze en oranje lijn) vrijwel gelijk is een en vier 

jaar na afstuderen (de lijnen liggen vrijwel altijd bijna op elkaar). Door de kleine 

aantallen afgestudeerden per jaar is het patroon voor de eerstegraads hbo-opleiding 

wat grillig. Bij eerstegraads wo zijn er weinig veranderingen over de tijd in 

rendement. Bij de eerstegraads hbo-opleiding blijven van recente cohorten steeds 

meer afgestudeerden behouden voor het onderwijs (94% in 2012). Bij de 

tweedegraadsopleiding zien we een opvallend snelle stijging bij diploma’s behaald 

tussen 2001 en 2003 voor werkzaam zijn in het onderwijs. Vanaf 2003 neemt het 

percentage in een wat langzamer tempo toe tot 2010 waarna het stabiel blijft. Voor 

afgestudeerden aan de pabo is er daarentegen juist een dalende trend in zowel het 

percentage met werk, als het percentage met een baan in het onderwijs. De daling 

voor werkzaam zijn in het onderwijs is wel behoorlijk wat sterker. In 2012 is het nog 

maar 72% een jaar na afstuderen. De resultaten van de meest recente 

loopbaanmonitor (die gebaseerd is op enquetegegevens) suggereren dat het 

percentage werkzaam in het onderwijs onder afgestudeerden aan de pabo inmiddels 

niet langer daalt (Fontein et al. 2016). 

 

                                                             
6
 De 82% die acht jaar na afstuderen werkzaam is in het onderwijs hoeven overigens niet dezelfde mensen te zijn 

als de 82% die een jaar na afstuderen werkzaam is in het onderwijs. 
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Figuur 6.2 Verandering van beroepsrendement over de tijd, naar type lerarenopleiding 

 
 
Arbeidsmarktuitkomsten voor clusters van schoolvakken 

Figuur 6.3 splitst het beroepsrendement van de opleidingen tot leraar in het 

voortgezet onderwijs op naar clusters van vakken. Een aantal zaken springen in het 

oog. Onder eerstegraads wo-gediplomeerden is het behoud voor het onderwijs het 

hoogst bij de talen. Dit is al het geval een jaar na afstuderen, en blijft over de tijd ook 

zo. Bij de talen is na vijf jaar is nog 78% werkzaam in het onderwijs. Voor de exacte 

en maatschappijvakken ligt dat zo’n 7%-punt lager. Onder eerstegraads hbo-

gediplomeerden zien we een vergelijkbaar patroon, maar hier is het behoud bij zowel 

de talen als de exacte vakken hoog (87% na vijf jaar) en hebben alleen de 

maatschappijvakken een aanmerkelijk lager behoud voor het onderwijs. Ook hier is 

dat verschil tussen de clusters al na een jaar aanwezig. 

 

Het behoud voor het onderwijs ligt zowel bij de ongegradeerde opleidingen voor 

kunstvakken als lichamelijke oefening flink lager (respectievelijk 49% en 69%). Voor 

beide clusters neemt het percentage dat in het onderwijs werkzaam is over de tijd 

juist toe (met respectievelijk 5 en 8%-punt), waar het bij alle andere 

lerarenopleidingen afneemt. 

 

De tweedegraadsopleidingen laten een heel stabiel beeld over de tijd zien, het 

percentage dat in het onderwijs werkzaam is, is na een jaar en vijf jaar vrijwel gelijk. 

Zoals bij de eerstegraads hbo-opleidingen is het behoud voor het onderwijs hoger bij 

talen (71%)en exacte vakken (79%) en lager bij maatschappijvakken (66%). Op 

tweedegraadsniveau zijn er ook lerarenopleidingen voor de beroepsgerichte vakken 

die in het vmbo gegeven worden. Vijf jaar na afronding van deze opleiding is slechts 

de helft (53%) werkzaam in het onderwijs.  
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Figuur 6.3 Beroepsrendement naar type lerarenopleiding en cluster 

 
 
Arbeidsmarktuitkomsten voor verschillende schoolvakken 

Het beroepsrendement kan ook per schoolvak bekeken worden voorde eerstegraads- 

en tweedegraadsopleidingen. Hiermee kan beter zicht verkregen worden op het 

beroepsrendement van tekortvakken. Om vijf jaar vooruit te kunnen kijken voor 

steeds dezelfde groep zijn gegevens gebruikt van afgestudeerden in de periode 2000-

2008. Figuur 6.4 geeft het beroepsrendement weer tot vijf jaar na afstuderen voor 

eerstegraads wo-opleidingen. Van de afgestudeerden bij de opleiding tot leraar 

Nederlands werkt 80% na vijf jaar nog in het onderwijs. De andere talen scoren 

tussen de 70 en 80%, behalve klassieke talen waar 86% na vijf jaar nog in het 

onderwijs werkt. Docenten economie, aardrijkskunde en maatschappijleer verlaten 

het vaakst het onderwijs: na vijf jaar werkt nog 68% in het onderwijs. Natuurkunde 

en wiskunde doen het maar net iets beter met 70 en 72%. Van afgestudeerden voor 

andere vakken werkt na vijf jaar rond de 75% in het onderwijs. Uitzondering zijn 

afgestudeerden aan de opleiding Science education and communication, maar dat  
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Figuur 6.4 Beroepsrendement eerstegraads wo-opleidingen, per vak 

 
 
Figuur 6.5 Beroepsrendement eerstegraads hbo-opleidingen, per vak 
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minder dan de helft een baan in het onderwijs heeft wekt geen verbazing omdat deze 

opleiding niet exclusief opleidt tot het vak van leraar. 

 

Bij de afgestudeerden aan de eerstegraads hbo-opleidingen (Figuur 6.5) is het 

percentage dat werkzaam is in het onderwijs hoog, zoals al duidelijk werd uit Figuur 

6.1. Docenten aardrijkskunde blijven vrijwel allemaal in het onderwijs werken (94%), 

docenten Nederlands verlaten het onderwijs het vaakst. Relatief gezien, want na vijf 

jaar werkt nog 85% in het onderwijs. Voor alle andere vakken ligt het percentage dat 

na vijf jaar nog werkzaam is in het onderwijs tussen 87% en 91%. De slechte score 

voor het cluster maatschappijvakken dat we in Figuur 6.3 zagen, is geheel het gevolg 

van het lage behoud voor het onderwijs bij ‘overige maatschappijvakken’, waar in de 

periode 2000-2008 vooral leraren godsdienst in vallen. 

 
Figuur 6.6 Beroepsrendement tweedegraads hbo-opleidingen, per vak 

 
 

Afgestudeerden aan de tweedegraadsopleidingen (Figuur 6.6) blijven minder vaak in 

het onderwijs werken dan afgestudeerden aan de eerstegraadsopleidingen. 

Maatschappijleer kent de meeste uitvallers: na vijf jaar werkt nog 59% in het 

onderwijs. Voor andere maatschappijvakken ligt dat tussen 66 en 70%. Voor talen is 

het wat hoger, tussen de 71% (Engels) en 78% (Duits). En voor exacte vakken is het 

weer wat hoger, tussen 75% (biologie) en 83%(scheikunde). Techniek en scheikunde 

zijn uitschieters naar boven met 83% behoud voor het onderwijs vijf jaar na het 

behalen van het tweedegraads diploma. 
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Arbeidsmarktuitkomsten naar vooropleiding 

Voor lerarenopleidingen waar studenten instromen met verschillende 

vooropleidingen is het interessant om te kijken of er verschillen naar vooropleiding 

zijn in het beroepsrendement. In hoofdstuk 5 bleek dat de kans dat de pabo of 

tweedegraads hbo-opleiding succesvol wordt afgerond samenhing met de 

vooropleiding. Figuur 6.7 geeft het beroepsrendement na behalen van een diploma 

aan de pabo of een tweedegraads lerarenopleiding tot vijf jaar na het behalen van een 

diploma, uitgesplitst naar vooropleiding. De verschillen die zichtbaar waren voor de 

kans op het behalen van het diploma zijn weg als we conditioneren op het behalen 

van dat diploma en kijken naar het beroepsrendement. 

 
Figuur 6.7 Beroepsrendement pabo (links) en tweedegraads lerarenopleiding (rechts) naar 

vooropleiding 

   
 
Arbeidsmarktuitkomsten voor zij-instromers 

Zij-instroom is mogelijk vanaf 2000. Het programma EDK begon in 2009 met een 

klein aantal deelnemers, OTS ging van start in 2013. Dat betekent dat gegeven de data 

waar we over beschikken (arbeidsmarktgegevens tot en met 31 december 2013), het 

slechts beperkt mogelijk is om vooruit te kijken. Zij-instromers worden geacht binnen 

twee jaar het scholingstraject dat voor hen is samengesteld af te ronden en het 

bekwaamheidsonderzoek met goed gevolg af te leggen. Verder dan drie jaar kan 

daarom niet vooruit gekeken worden.  

 

Hierbij moet worden opgemerkt dat het aantal deelnemers per cohort voor Eerst de 

Klas beperkt is, waardoor het al dan niet werkzaam zijn in het onderwijs van één 

deelnemer al een groot verschil kan maken.  

 

Figuur 6.9 geeft voor reguliere zij-instromers per bevoegdheid weer welk deel binnen 

en buiten het onderwijs werkzaam is één tot drie jaar na de start van het zij-

instroomtraject. Ook hier kunnen kleine aantallen een rol spelen. Het algemene beeld 

is dat de zij-instromers veelal behouden blijven voor het onderwijs.  
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Figuur 6.8 Beroepsrendement EDK en reguliere zij-instroom eerstegraads bevoegdheid per 

startjaar van zij-instroomtraject. 

 
 
Figuur 6.9 Beroepsrendement reguliere zij-instroom naar bevoegdheid, per startjaar van 

het zij-instroomtraject 

 
 
Capaciteiten van leraren 

Om te kijken of de studenten die na afronding van de lerarenopleiding in het 

onderwijs blijven werken zelf in het voortgezet onderwijs tot de relatief sterke of 

minder sterke leerlingen behoorden, gebruiken we wederom eindexamencijfers. 

Figuur 6.10 geeft de verdeling van de eindexamencijfers weer voor afgestudeerden 

aan de tweedegraads lerarenopleiding die een jaar na afstuderen wel (roze) en niet 

(oranje) in het onderwijs werkzaam zijn. Omdat pas vanaf 2006 eindexamencijfers 

beschikbaar zijn, is het niet mogelijk verder vooruit te kijken dan een jaar na het 

behalen van het diploma. De linkerfiguur betreft afgestudeerden met een havo-

vooropleiding, de rechterfiguur met een vwo-vooropleiding. Voor zowel havo als vwo 

scoorden degenen die in het onderwijs blijven werken gemiddeld beter op het 

eindexamen dan degenen die het onderwijs verlaten.  
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Figuur 6.10 Verdeling gemiddeld cijfer CSE, behouden en uitgevallen voor werk in onderwijs 

na tweedegraads lerarenopleiding 

  
 

Figuur 6.11 vergelijkt de eindexamencijfers voor afgestudeerden aan de pabo. Voor 

havisten zijn de verschillen in het gemiddelde eindcijfer bij het Centraal Schriftelijk 

Eindexamen (CSE) tussen mensen die een jaar na het behalen van het diploma wel en 

niet in het onderwijs werken marginaal. Voor studenten met een vwo-vooropleiding 

is juist duidelijk zichtbaar dat het gemiddeld de betere studenten zijn die een baan in 

het onderwijs hebben een jaar na het behalen van het diploma. Al kiezen de échte 

toppers (studenten met een zeven of hoger gemiddeld op het CSE) juist weer vaker 

voor een baan buiten het onderwijs (daar ligt de oranje lijn boven de roze). 

 
Figuur 6.11 Verdeling gemiddeld cijfer CSE, behouden en uitgevallen voor werk in onderwijs 

na pabo. Links voor studenten met havo-vooropleiding, rechts met vwo-

vooropleiding. 

  
 
Loon reden om niet in onderwijs werkzaam te zijn? 

Door lonen te vergelijken van afgestudeerden die wel en niet in het onderwijs 

werkzaam zijn, kunnen we iets zeggen over in hoeverre salarissen een reden kunnen 

zijn niet in het onderwijs te werken. De verdelingen zijn niet gecorrigeerd voor 

achtergrondkenmerken en geven geen causaal effect weer. Om het beeld niet te laten 

vertekenen door het gewerkte aantal uren, zijn lonen omgerekend naar uurlonen. 

Voor zelfstandigen zijn deze gegevens niet beschikbaar en zij zijn daarom buiten 

beschouwing gelaten hier. Figuur 6.12 laat de verdeling van de uurlonen zien voor 
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afgestudeerden aan de lerarenopleidingen die wel (roze) en niet (oranje) in het 

onderwijs werkzaam zijn vijf jaar na afstuderen. 

 
Figuur 6.12 Uurloon vijf jaar na behalen diploma als werkzaam binnen of buiten het 

onderwijs 

 

  

  
 

Bij de eerstegraadsopleidingen zien we een duidelijk verschil tussen de hbo- en wo-

opleiding. Eerstegraadsdocenten van een wo-opleiding verdienen binnen en buiten 

het onderwijs niet heel verschillende uurlonen. Deze docenten beschikken in principe 

over een afgeronde masteropleiding naast de lerarenopleiding en kunnen daardoor 

relatief gemakkelijk buiten het onderwijs werk op niveau vinden. Buiten het 

onderwijs is er wel een grotere kans op zowel een heel laag als een heel hoog loon 

vergeleken met banen in het onderwijs, de spreiding van uurlonen wat groter dan 

binnen het onderwijs. Bij de eerstegraads hbo-opleiding zijn de lonen buiten het 
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onderwijs juist meer geconcentreerd. De kans op een zeer hoog uurloon (boven 40 

euro per uur) is echter wel groter buiten het onderwijs, maar de kans op een redelijk 

hoog uurloon (tussen 27 en 40 euro) is juist weer groter ín het onderwijs. 

 

Bij de tweedegraadsopleiding zijn de lonen in het onderwijs niet alleen 

geconcentreerder, ook zijn ze gemiddeld een stuk hoger dan buiten het onderwijs. 

Uurloon lijkt daar dus zeker geen reden om niet in het onderwijs te werken. Een hele 

sterke concentratie van uurloon zien we ook bij de pabo-afgestudeerden die binnen 

het onderwijs werkzaam zijn. De uurlonen buiten het onderwijs kennen een grotere 

spreiding en er zijn zowel hogere als lagere lonen dan in het onderwijs.  

 

Docenten in kunstvakken kunnen beduidend meer verdienen als zij in het onderwijs 

blijven werken. Voor docenten lichamelijke opvoeding zijn de lonen in het onderwijs 

geconcentreerder dan buiten het onderwijs. Buiten het onderwijs is de kans op een 

heel laag en op een relatief hoog inkomen groter voor hen. Gemiddeld zijn de lonen in 

het onderwijs beter dan daarbuiten.  

 

Hoe hoog het uurloon is dat buiten het onderwijs verdiend kan worden, hangt 

mogelijk sterk samen met het vak. Ook de keuze om binnen of buiten het onderwijs te 

werken kan samenhangen met het vak. Daarom geven Figuur 6.13 - Figuur 6.16 de 

uurloonverdeling per vak. 

 

Voor leraren met een eerstegraads wo-diploma zijn de uurlonen buiten het onderwijs 

vooral voor wiskunde docenten gemiddeld hoger dan binnen het onderwijs (Figuur 

6.13). Ook bij economie en (verrassend genoeg) klassieke talen zijn de uurlonen 

buiten het onderwijs gemiddeld beter. Bij de andere talen zijn er buiten het onderwijs 

juist ook meer lagere uurlonen dan binnen het onderwijs. Juist wiskunde en klassieke 

talen zijn (naast scheikunde en informatica)de vakken waarvoor in 2020 en 2025 de 

grootste tekorten aan eerstegraadsdocenten worden voorspeld (Fontein et al. 2015).  

 

Voor eerstegraadsdocenten met een hbo-opleiding zijn er bij sommige vakken 

(biologie, maatschappijleer) weinig docenten die niet in het onderwijs werken  of 

sowieso te weinig observaties, waardoor er geen verdeling weergegeven kan worden 

in Figuur 6.14. Voor andere vakken is het aantal observaties soms ook beperkt, 

waardoor de verdeling minder nauwkeurig is. Wanneer we de uurlonen binnen en 

buiten het onderwijs vergelijken, valt op dat vooral eerstegraadsdocenten economie 

meer kunnen verdienen als zij buiten het onderwijs gaan werken. Voor de meest 

talen geldt dat de uurlonen in het onderwijs juist beter zijn dan daarbuiten voor 

leraren met een eerstegraads hbo-diploma. Uitzonderingen zijn Engels en Duits, waar 

de hoogste uurlonen vaker buiten het onderwijs verdiend worden. Dat geldt echter 

ook voor de hele lage uurlonen. 
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Figuur 6.13 Verdeling uurlonen binnen en buiten onderwijs werkzaam vijf jaar na diploma 

eerstegraads wo, per vak 

 
 
Figuur 6.14 Verdeling uurlonen binnen en buiten onderwijs werkzaam vijf jaar na diploma 

eerstegraads hbo, per vak 
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Voor tweedegraadsdocenten zijn de loonverdelingen per vak weergegeven in Figuur 

6.15. Het positieve verschil voor lonen in het onderwijs met lonen daarbuiten dat we 

in Figuur 6.12 zagen, blijkt niet voor alle vakken te gelden. Vooral bij de talen en de 

maatschappijvakken is dit effect sterk en ook bij biologie is het aanwezig. De 

uurlonen voor die vakken zijn binnen het onderwijs gemiddeld beduidend hoger dan 

daarbuiten. Voor wiskunde, natuurkunde en scheikunde is het gemiddelde uurloon 

binnen en buiten het onderwijs ongeveer gelijk, maar is vooral de spreiding van de 

lonen verschillend. In het onderwijs zijn de lonen meer geconcentreerd. Een deel van 

de docenten in die vakken die niet in het onderwijs werken  verdient meer dan in het 

onderwijs, maar er is ook een deel dat minder verdient.  

 
Figuur 6.15 Verdeling uurlonen binnen en buiten onderwijs werkzaam vijf jaar na diploma 

tweedegraads hbo, per vak 

 
 

In Figuur 6.16 is de loonverdeling voor tweedegraadsbevoegde docenten in 

beroepsgerichte vakken weergegeven. Voor deze docenten is het loon dat zij per uur 

binnen het onderwijs verdienen gemiddeld hoger dan het uurloon buiten het 

onderwijs, vooral bij talen en maatschappijvakken. Voor 2020 en 2025 worden de 

grootste tekorten voorspeld bij wiskunde, natuurkunde, scheidkunde, informatica, 

Frans en Duits (Fontein et al. 2015). 
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Figuur 6.16 Verdeling uurlonen binnen en buiten onderwijs werkzaam vijf jaar na diploma 

tweedegraads hbo, beroepsgerichte vakken 

 
 
Outside options 

Welke sectoren zijn aantrekkelijk om in te gaan werken als alternatief voor het 

onderwijs voor mensen met een onderwijsbevoegdheid? Om deze vraag te 

beantwoorden kijken we naar de sector waarin mensen met een 

onderwijsbevoegdheid werken als ze vijf jaar na het behalen van deze bevoegdheid 

niet meer werkzaam zijn in het onderwijs. Figuur 6.17 geeft voor elke 

lerarenopleiding weer welke tien sectoren het vaakst als alternatief worden gekozen 

voor het onderwijs. Veel voorkomende alternatieve sectoren zijn ‘O Openbaar 

bestuur, overheidsdiensten, sociale verzekeringen’, ‘Q Gezondheids- en welzijnszorg’, 

en ‘P Onderwijs, niet po/vo/mbo/ho’. Deze laatste categorie betreft alle banen in de 

sector P Onderwijs die buiten onze definitie van een baan in het onderwijs vallen 

(werken in het po, vo, mbo of ho). Het gaat hierbij bijvoorbeeld om cultuur- en 

sportonderwijs en dienstverlening aan het onderwijs. Voor eerstegraads wo-

opgeleide leraren is daarnaast de sector ‘M Advisering, onderzoek, overige 

specialistische dienstverlening’ een belangrijke outside option, bij eerstgraads hbo de 

sector ’S Overige dienstverlening’, en bij de opleiding tot docent in kunstvakken of 

lichamelijk opvoeding is ‘R Cultuur, sport, recreatie’ een belangrijk alternatief. 

 

Naast verschillen tussen bevoegdheden zijn er ook flinke verschillen tussen vakken. 

Voor zowel eerstegraads wo als eerstegraads hbo-opgeleide leraren in de talen zijn ‘P 

Onderwijs, niet po/vo/mbo/ho’ en ’N Verhuur roerend goed en overige zakelijke 

dienstverlening’ de belangrijkste (samen goed voor bijna 40% van de werkenden 

buiten het onderwijs met een eerstegraads wo-opleiding en 35% van de werkenden 

buiten het onderwijs met een eerstegraads hbo-opleiding). Voor eerstegraads wo-

opgeleide leraren in exacte vakken is ‘M Advisering, onderzoek, overige 

specialistische dienstverlening’ de belangrijkste (25% van werkenden buiten 

onderwijs), terwijl voor eerstegraads hbo-opgeleide leraren in exacte vakken vooral 

sector ‘P Onderwijs, niet po/vo/mbo/ho’ (37% van werkenden buiten onderwijs) een 
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alternatief is. Voor leraren opgeleid in maatschappijvakken is sector ‘O Openbaar 

bestuur, overheidsdiensten, sociale verzekeringen’ de belangrijkste (23%) outside 

option voor wo-opgeleiden en zijn de sectoren ’S Overige dienstverlening’ en ‘Q 

Gezondheids- en welzijnszorg’ (met respectievelijk 50% en 31%) de belangrijkste 

alternatieven voor hbo-opgeleide eerstegraadsdocenten in maatschappijvakken. 

 
Figuur 6.17 Outside options mensen met een onderwijsbevoegdheid 

  

  

        
 

Tweedegraadsdocenten in de talen, exacte vakken en maatschappijvakken kiezen 

vooral voor de sectoren ’N Verhuur roerend goed en overige zakelijke 

dienstverlening’, ‘Q Gezondheids- en welzijnszorg’ en ‘O Openbaar bestuur, 

overheidsdiensten, sociale verzekeringen’ (samen veelal goed voor 35-45% van de 

werkenden buiten het onderwijs). Tweedegraadsdocenten in beroepsgerichte vakken 
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kiezen veelal voor se sector ‘Q Gezondheids- en welzijnszorg’ (47%), gevolgd door ‘C 

Industrie’ (9%). 

 
Stille reserve en deeltijdreserve 

De ‘stille reserve’ bestaat uit mensen die in het bezit zijn van een 

onderwijsbevoegdheid, maar niet in het onderwijs werkzaam zijn. Daarnaast is er ook 

een groep die een onderwijsbevoegdheid heeft maar niet fulltime werkt. Het verschil 

tussen een fulltime baan en de door hen gewerkte uren, vormen eveneens een 

reserve aan onderwijscapaciteit. Welke beleidsmaatregelen aangewezen zijn om 

reserves aan te boren kan afhangen van het type reserve, daarom zal ook steeds 

onderscheid gemaakt worden tussen de verschillende typen. 

 

Om een idee te krijgen hoe groot de stille reserve en deeltijdreserve zijn, bekijken we 

voor iedereen die in de periode 2000-2013 een lesbevoegdheid haalde, of hij/zij op 

31 december 2013 in het onderwijs werkzaam is en voor hoeveel uur. We 

onderscheiden daarbij vier ‘soorten’ reserves (waarvan er twee tot de stille reserve 

behoren en twee tot de deeltijdreserve).  

 

De eerste reserve wordt gevormd door mensen met een lesbevoegdheid die niet in 

het onderwijs werkzaam zijn. Iemand met een baan van 0.6 fte buiten het onderwijs, 

heeft 0.6 fte aan stille reserve. Dit type stille reserve kan dus aangeboord worden 

door het in een andere sector (onderwijs) invullen van de bestaande arbeidsomvang. 

 

De tweede reserve wordt gevormd door mensen met een lesbevoegdheid die op dit 

moment helemaal niet werken. Zij worden voor de volledige 1.0 fte tot de stille 

reserve gerekend. 

 

De derde reserve is het verschil tussen een fulltime baan en de deeltijdfactor van 

mensen die in het onderwijs werken. Een docent met een baan van 0.6 fte in het 

onderwijs, heeft 0.4 fte aan deeltijdreserve. Dit type reserve kan aangeboord worden 

door urenuitbreiding van mensen die al in het onderwijs werkzaam zijn.  

 

De vierde en laatste reserve is het verschil tussen een fulltime baan en de 

arbeidsomvang van iemand met een baan in een andere sector. Iemand met een baan 

van 0.6 fte buiten het onderwijs, heeft 0.4 fte aan deeltijdreserve om te werken in het 

onderwijs. Het gaat hier bij dus om uitbreiding het aantal gewerkte uren, waarbij de 

extra uren ingezet worden in het onderwijs, door iemand die niet in het onderwijs 

werkzaam is. Iemand die een baan van 0.6 fte buiten het onderwijs heeft, heeft dus 

0.6fte aan stille reserve en 0.4 aan deeltijdreserve.  

 

Welke van deze vier reserves het grootst is, verschilt per opleidingstype. Figuur 6.18 

geeft de stille reserve weer als fractie van het totaal aantal fte van iedereen die een 

onderwijsbevoegdheid haalde in de periode 2000-2013. Voor deze groep is bekeken 

of ze op 31 december 2013 werkten, of dat in het onderwijs was en voor hoeveel uur 
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per week. Voor zelfstandigen is aangenomen dat zij fulltime werkzaam zijn. Het totaal 

aantal fte’s aan de verschillende typen reserve is vervolgens gedeeld door het totaal 

aan fte’s van mensen dat in de periode 2000-2013 een onderwijsbevoegdheid haalde.  

 
Figuur 6.18 Stille reserve en deeltijdreserve op peildatum 31 december 2013 per 

opleidingstype als fractie van fte’s aan bevoegde docenten die diploma 

behaalden in periode 2000-2013 

   
 

De stille reserve en deeltijdreserve bij afgestudeerden van de eerstegraads hbo-

opleiding is het kleinst. Dat verbaast niet omdat bij de eerstegraads hbo-opgeleiden 

de fractie die in het onderwijs blijft werken het grootst is. Voor en tijdens de 

eerstegraads opleiding waren zij al werkzaam in het onderwijs, waardoor de kans dat 

ze kiezen voor een andere sector klein is. Bij de ongegradeerde opleidingen en de 

tweedegraads lerarenopleiding zit de grootste reserve bij mensen die buiten het 

onderwijs werkzaam zijn (de stille reserve). Voor de pabo zijn de stille reserve en de 

deeltijdreserve vrijwel even groot. Het potentieel aan docenten dat tot de stille 

reserve of deeltijdreserve behoort is groot: voor de eerstgraads wo-opleiding, de 

tweedegraadsopleiding en de pabo is er een totale reserve van tussen de 40% en 

50%. Dat betekent dat slechts iets meer dan de helft van het potentieel wél benut 

wordt. 

 

De grootste stille reserve zit bij de ongegradeerde opleidingen, waar veel 

afgestudeerden buiten het onderwijs werkzaam zijn. Dit zijn echter niet de vakken 

waar een tekort aan leraren is. Vooral voor de tekortvakken is het interessant om ook 

te kijken naar de stille reserve en deeltijdreserve per vak. Een grote reserve voor het 

vak geschiedenis lost immers het lerarentekort bij natuurkunde niet op. Figuur 6.19 

geeft de reserve per vak weer voor afgestudeerden aan de eerstegraads wo-opleiding. 

De kleinste reserves bevinden zich bij de klassieke talen (15%) en Nederlands(19%). 

Klassieke talen is een van de vakken waarvoor oplopende tekorten worden voorspeld 

voor 2025. Maatschappijleer en Science education and communication hebben de 

grootste stille reserve (37% respectievelijk 40%). De stille reserve voor andere 

vakken ligt tussen 24 en 34%. De deeltijdreserve verschilt in grootte tussen 12% 

(natuurkunde) en 19% (maatschappijleer). 
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Figuur 6.19 Stille reserve en deeltijdreserve als fractie van totaal aantal fte’s van alle 

afgestudeerden aan eerstegraads wo lerarenopleiding in de periode 2001-2013, 

op peildatum 31 december 2013 

   
 

De stille reserve bij de afgestudeerden aan de eerstegraads hbo-opleiding is flink 

kleiner dan de stille reserve bij afgestudeerden aan de eerstegraads wo-opleiding. Dat 

is niet verbazend, want zij zijn al werkzaam in het onderwijs voor hun opleiding en 

blijven heel vaak in het onderwijs werken na het behalen van de 

eerstegraadsbevoegdheid. Verder valt op dat de stille reserves bij de exacte en 

maatschappijvakken kleiner zijn dan bij de talen, bij de eerstegraads wo-opleiding 

was dat juist andersom. De stille reserve is het kleinst voor natuurkunde en het 

grootst voor Frans. Voor bijna alle vakken is de deeltijdreserve groter of gelijk dan de 

stille reserve. 

 
Figuur 6.20 Stille reserve en deeltijdreserve als fractie van totaal aantal fte’s van alle 

afgestudeerden aan eerstegraads hbo-lerarenopleiding in de periode 2001-2013, 

op peildatum 31 december 2013 

   
 

De stille reserve onder afgestudeerden aan een tweedegraads lerarenopleiding is 

veruit het grootst voor het vak Nederlands (Figuur 6.21). De exacte vakken, 

natuurkunde en wiskunde voorop, hebben de kleinste stille reserve, iets meer dan 

20%. Voor Nederlands en de maatschappijvakken bevindt de grootste stille reserve 

zich bij mensen die op dit moment buiten het onderwijs werkzaam zijn. Bij de andere 
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talen zit de grootste reserve in docenten in de deeltijdreserve die minder dan fulltime 

werken en bij niet-werkenden.  

 
Figuur 6.21 Stille reserve en deeltijdreserve als fractie van totaal aantal fte’s van alle 

afgestudeerden aan tweedegraads lerarenopleiding in de periode 2001-2013, op 

peildatum 31 december 2013 
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Appendix I: Tabellen 

Tabel 1 Inschrijvingen eerstegraads wo-opleidingen 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

                

Totaal 515 505 694 795 754 705 716 742 879 1024 1107 1074 1157 1055 971 

                

Voltijd 387 370 491 581 579 557 547 540 639 802 902 876 949 860 829 

Deeltijd 128 135 203 214 175 148 169 202 240 222 205 198 208 195 142 

                

Nederlands 44 60 63 65 91 67 51 48 66 69 87 69 102 86 73 

Engels 40 52 57 75 64 70 67 61 78 101 87 85 66 74 72 

Frans 31 40 50 42 33 29 30 25 43 36 27 36 34 38 21 

Duits 23 21 28 32 29 27 24 17 19 31 21 23 24 18 16 

Klassieke talen 24 19 27 24 17 22 25 19 21 38 27 18 30 24 22 

Overig talen 13  22  13 11 13 11 18 20 128 148 146 140 137 

Wiskunde 35 40 66 75 49 56 49 40 54 57 54 43 38 44 41 

Natuurkunde 23 24 41 43 35 27 23 18 22 23 23 19 15 21 17 

Scheikunde 32 26 35 47 30 19 20 27 32 38 27 25 27 27 16 

Biologie 69 57 66 77 78 75 62 71 62 83 70 61 71 72 67 

Science educ. and 

communic. 

- - - 16 30 27 46 96 107 95 114 90 103 84 119 

Aardrijkskunde 33 27 39 61 35 47 40 44 39 24 58 61 78 63 55 

Geschiedenis 85 69 85 102 110 106 110 100 125 164 151 122 128 109 89 

Economie 30 31 60 63 49 49 48 33 32 44 53 59 77 68 61 

Maatschappijleer 26 24 36 48 70 51 67 73 81 122 112 121 124 104 94 

Overig maatsch. 14 16 21 20 34 55 76 77 14 16 67 94 94 83 71 

                

Noot: lege cellen bevatten minder dan 10 waarnemingen en mogen daarom niet vrijgegeven worden van het CBS. 

 
Tabel 2 Inschrijvingen eerstegraads hbo-opleidingen 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

                

Totaal 400 438 438 429 489 414 634 740 829 691 589 606 711 647 664 

                

Voltijd               11 

Deeltijd 400 438 438 429 489 414 634 740 829 691 589 606 711 647 653 

                

Nederlands 58 44 47 54 55 32 58 98 103 99 80 71 94 83 84 

Engels 51 48 53 55 75 55 54 70 99 83 58 79 96 88 100 

Frans 26 23 21 42 32 28 31 39 37 33 44 22 32 26 27 

Duits 34 39 37 35 25 28 33 38 50 49 43 39 42 36 51 

Wiskunde 79 69 80 76 97 72 93 99 150 85 81 91 117 98 101 

Natuurkunde 15 18 25 23 18 20 31 50 52 33 36 48 41 38 48 

Scheikunde  16 17 13 15 13 41 26 20 19 23 19 25 40 36 

Biologie 13 15 17 16 21 26 24 58 47 52 33 54 44 35 30 

Aardrijkskunde  30 28 28 25 27 21 40 47 50 42 38 54 46 41 

Geschiedenis 27 34 31 23 40 26 78 69 61 59 52 45 46 40 28 

Economie 15 29 38 29 56 46 78 99 110 87 65 69 82 85 87 

Maatschappijleer       19 16 12 14 15  14 11 15 

Overig maatsch. 72 72 44 25 18 28 67 31 36 23 17 22 23 20 16 

                

Noot: lege cellen bevatten minder dan 10 waarnemingen en mogen daarom niet vrijgegeven worden van het CBS 
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Tabel 3 Inschrijvingen tweedegraadsopleidingen 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

                

Totaal 5806 6171 7410 7126 7615 7694 7322 7400 8277 8386 7798 7544 8436 8149 7821 

                

Voltijd 2615 2635 3281 3543 3986 4091 4161 4188 4797 4869 4883 4813 5445 5474 5132 

Deeltijd 3191 3536 4129 3583 3629 3603 3161 3212 3480 3517 2915 2731 2991 2675 2689 

                

Nederlands 552 514 672 560 575 575 573 619 714 783 745 729 812 824 819 

Engels 677 773 943 1014 1176 1109 1179 1219 1465 1449 1361 1358 1608 1532 1450 

Frans 223 245 298 277 301 281 251 222 277 241 240 218 216 190 193 

Duits 162 147 192 238 197 234 267 253 284 289 251 249 289 284 310 

Overig talen 112 114 128 126 109 113 100 103 102 110 117 89 119 92 102 

Wiskunde 403 432 584 530 504 536 513 569 657 697 598 693 806 821 823 

Nauurkunde 122 121 170 177 167 175 208 196 184 177 162 191 217 190 227 

Scheikunde 117 94 115 105 118 115 110 110 121 151 124 119 125 139 149 

Biologie 295 271 349 366 354 359 379 388 378 366 339 307 359 372 434 

Techniek 177 199 181 147 190 179 88 84 106 66 57 44 52 43 40 

Overig exact      10 45 28 35 25 24 31 26   

Aardrijkskunde 185 161 247 265 214 257 240 270 297 329 301 331 344 381 337 

Geschiedenis 505 572 772 791 933 895 844 862 1065 1102 1078 947 985 921 746 

Economie 270 363 470 447 460 387 418 500 492 577 545 571 597 601 552 

Maatschappijleer 151 170 180 221 313 244 257 245 261 298 272 239 282 213 241 

Overig maatsch. 108 135 146 100 97 160 101 98 97 88 92 110 118 100 97 

Beroepsgericht 1747 1860 1963 1762 1907 2065 1749 1634 1742 1638 1492 1318 1481 1443 1301 

                
Noot: lege cellen bevatten minder dan 10 waarnemingen en mogen daarom niet vrijgegeven worden van het CBS 

 
Tabel 4 Inschrijvingen pabo en academische pabo 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

                

Pabo                

Totaal 10272 11060 13425 12316 11613 11396 10378 9306 9422 9643 8240 7201 7975 7837 5091 

                

Voltijd 7388 7352 8888 8919 8709 8954 8374 7493 7395 7331 6603 5931 6700 6615 4086 

Deeltijd 2884 3708 4537 3397 2904 2442 2004 1813 2027 2312 1637 1270 1275 1222 1005 

                

Academische pabo             

Totaal - - - - - - - 53 146 312 367 355 408 387 364 

 
Tabel 5 Inschrijvingen ongegradeerde lerarenopleidingen 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

                

Totaal 1860 2098 2845 2520 2154 2314 2447 2348 2458 2528 2365 2197 2251 2094 1939 

                

Voltijd 1710 1914 2552 2189 1938 2058 2202 2116 2147 2195 2083 1942 1988 1914 1740 

Deeltijd 150 184 293 331 216 256 245 232 311 333 282 255 263 180 199 

                

Kunstvakken 934 1148 1273 1242 990 1063 1100 993 1048 1092 952 979 1052 890 834 

Lichamelijke 

opvoeding 

926 950 1572 1278 1164 1251 1347 1355 1410 1436 1413 1218 1199 1204 1105 
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Appendix II: Indeling schoolvakken in clusters  

Voor dit document is zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij de indelingen en 

definities zoals gebruikt door de Inspectie van het Onderwijs in de publicatie De 

sector lerarenopleidingen in beeld uit 2015.  

 
Lerarenopleidingen 

De lerarenopleidingen zijn verdeeld in zes categorieën: 

 

• Universitaire lerarenopleidingen /Educatieve Masterprogramma’s, leidend tot 

een eerstegraads bevoegdheid. 

• Eerstegraads lerarenopleidingen aan het hbo (Ma) 

• Tweedegraads lerarenopleidingen aan het hbo (Ba) 

• Ongegradeerde lerarenopleidingen aan het hbo (Ba) 

• Pabo: Lerarenopleiding basisonderwijs  

• Academische pabo: combinatie van pabo (hbo) en bachelor pedagogiek/ 

onderwijskunde (wo) 

 
Indeling vakken in clusters 

De schoolvakken kunnen geclusterd worden in zes clusters: 

• Talen: 

o Nederlands  

o Engels  

o Duits 

o Frans 

o Grieks/Latijn 

o Overige talen: Spaans, Turks, Arabisch, Fries, Russisch, Chinees, Educatieve 

master Geesteswetenschappen 

• Exact: 

o Wiskunde 

o Natuurkunde 

o Scheikunde 

o Biologie 

o Techniek (alleen tweedegraads) 

o Informatica, ICT 

o Science Education and communication (alleen eerstegraads wo) 

o Educatie en Communicatie in de Wiskunde en natuurwetenschappen (alleen 

eerstegraads wo) 

• Maatschappij: 

o Geschiedenis en staatsinrichting 

o Aardrijkskunde 

o Economie/Alegemene economie/bedrijfseconomie 

o Maatschappijleer/mens en maatschappij 
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o Godsdienst 

o Filosofie  

o Kunstgeschiedenis 

o Management en Organisatie 

o Muziek (alleen aan de UU) 

• Kunst: 

o Beeldende kunst en vormgeving 

o Dans 

o Muziek 

o Theater 

• Lichamelijke opvoeding (LO) 

• Beroepsgericht (alleen tweedegraads): 

o Bouwkunde, Bouwtechniek, Elektrotechniek, Werktuigbouwkunde, 

Mechanische techniek, Installatietechniek, Bankwerken, Metselen, 

Motorvoertuigentechniek, etc.; Technisch beroepsonderwijs. 

o Laboratoriumtechniek 

o Grafische techniek 

o Levensmiddelentechnologie 

o Gezondheidszorg, zoals Gezondheidszorg en Welzijn, Zorg en welzijn. 

Verzorging/Huishoudkunde, Verzorging/Gezondheidskunde 

o Consumptieve techniek 

o Mens en technologie 

o Dames en Heren Kappen 

o Personeel en arbeid 

o Pedagogiek en omgangskunde 

o Opleiding tot Leraar Nederlandse Gebarentaal (NGT) (dit is een combinatie 

met de tolkenopleiding, alleen met de specialisatie leraar krijg je 

tweedegraads bevoegdheid). 

o Groen, zoals Educatie en management groene sector. 
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Appendix III: Sector indeling SBI2008 

(sectieniveau) 

Tabel A2 Sector indeling SBI2008 (sectieniveau) 

Sectie SBI2008  

  

A Landbouw, bosbouw en visserij 

 Landbouw, jacht en dienstverlening voor de landbouw en jacht 

 Bosbouw, exploitatie van bossen en dienstverlening bosbouw 

 Visserij en kweken van vis en schaaldieren 

  

B Winning van delfstoffen 

 Winning van aardolie en aardgas 

 Winning van delfstoffen (geen olie en gas) 

 Dienstverlening voor de winning van delfstoffen 

  

C Industrie 

 Vervaardiging van voedingsmiddelen 

 Vervaardiging van dranken 

 Vervaardiging van tabaksproducten 

 Vervaardiging van textiel 

 Vervaardiging van kleding 

 Vervaardiging van leer, lederwaren en schoenen 

 Primaire houtbewerking en vervaardiging van artikelen van hout 

 Vervaardiging van papier, karton en papier- en kartonwaren 

 Drukkerijen, reproductie van opgenomen media 

 Vervaardiging van cokesovenproducten en aardolieverwerking 

 Vervaardiging van chemische producten 

 Vervaardiging van farmaceutische grondstoffen en producten 

 Vervaardiging van producten van rubber en kunststof 

 Vervaardiging van overige niet-metaalhoudende minerale producten 

 Vervaardiging van metalen in primaire vorm 

 Vervaardiging van productie van metaal (geen machines en app.) 

 Vervaardiging van computers, elektronische en optische mach. 

 Vervaardiging van elektrische apparatuur 

 Vervaardiging van overige machines en apparaten 

 Vervaardiging van auto's, aanhangwagens en opleggers 

 Vervaardiging van overige transportmiddelen 

 Vervaardiging van meubels 

 Vervaardiging van overige goederen 

 Reparatie en installatie van machines en apparaten 

  

D Productie, distributie, handel in elektriciteit en aardgas 

 Productie, distributie, handel in elektriciteit, aardgas 

  

E Winning/distributie van water; afval(water)beheer, sanering 

 Winning en distributie van water 

 Afvalwaterinzameling en –behandeling 

 Afvalinzameling en -behandeling; voorbereiding tot recycling 

 Sanering en overig afvalbeheer 

  

F Bouwnijverheid 

 Algemene burgerlijke en utiliteitsbouw, projectontwikkeling 

 Grond-, water- en wegenbouw (geen grondverzet) 

 Gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw 
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G Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s 

 Handel in en reparatie van auto’s, motorfietsen, aanhangers 

 Groothandel en handelsbemiddeling (niet in auto's e.d.) 

 Detailhandel (niet in auto's e.d.) 

  

H Vervoer en opslag 

 Vervoer over land 

 Vervoer over water 

 Luchtvaart 

 Opslag en dienstverlening voor vervoer 

 Post en koeriers 

  

I Logies-, maaltijd- en drankverstrekking 

 Logiesverstrekking 

 Eet- en drinkgelegenheden 

  

J Informatie en communicatie 

 Uitgeverijen 

 Productie en distributie van films en televisieprogramma´s 

 Verzorgen en uitzenden van radio- en televisieprogramma's 

 Telecommunicatie 

 Dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatietechnologie 

 Dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie 

  

K Financiële instellingen 

 Financiële instellingen (geen verzekeringen, pensioenfonds) 

 Verzekeringen en pensioenfondsen (geen verplichte sociale verzekeringen) 

 Overige financiële dienstverlening 

  

L Verhuur van en handel in onroerend goed 

 Verhuur van en handel in onroerend goed 

  

M Advisering, onderzoek, specialistische zakelijke dienstverlening 

 Rechtskundige dienstverlening, accountancy, belastingadvies 

 Holdings (geen financiële), interne concerndiensten 

 Architecten, ingenieurs en technisch ontwerp en advies 

 Speur- en ontwikkelingswerk 

 Reclame en marktonderzoek 

 Industrieel ontwerp en vormgeving, fotografie, vertaling 

 Veterinaire dienstverlening 

  

N Verhuur van roerende goederen, overige zakelijke dienstverlening 

 Verhuur en lease van auto's, consumentenartikelen, machines 

 Arbeidsbemiddeling, uitzendbureaus en personeelsbeheer 

 Reisbemiddeling, reisorganisatie, toeristische informatie 

 Beveiliging en opsporing 

 Facility management, reiniging en landschapsverzorging 

 Overige zakelijke dienstverlening 

  

O Openbaar bestuur, overheidsdiensten, sociale verzekeringen 

 Openbaar bestuur, overheidsdiensten, sociale verzekeringen 

  

P Onderwijs 

 Onderwijs 

  

Q Gezondheids- en welzijnszorg 

 Gezondheidszorg 

 Verpleging, verzorging en begeleiding met overnachting 

 Maatschappelijke dienstverlening zonder overnachting 

  

R Cultuur, sport en recreatie 
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 Kunst 

 Culturele uitleencentra, archieven, musea, dierentuinen 

 Loterijen en kansspelen 

 Sport en recreatie 

  

S Overige dienstverlening 

 Levensbeschouwelijke en politieke organisaties 

 Reparatie van computers en consumentenartikelen 

 Wellness en overige dienstverlening; uitvaartbranche 

  

T Huishoudens als werkgever 

 Huishoudens als werkgever van huishoudelijk personeel 

 Niet-gespecificeerde productie van goederen door particulieren 

  

U Extraterritoriale organisaties en lichamen 

 Extraterritoriale organisaties en lichamen 
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Appendix IV: Verdere onderverdeling in sectie 

P Onderwijs (groepsniveau) 

Tabel A3 Verdere onderverdeling in sectie P Onderwijs (groepsniveau) 

Groep SBI2008  

  

8520 Primair en speciaal onderwijs  

 Basisonderwijs voor leerplichtigen 

 Speciaal basisonderwijs 

 Speciaal onderwijs in expertisecentra 

  

8531 Algemeen vormend voortgezet onderwijs  

 Havo en vwo 

 Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs 

 Praktijkonderwijs 

 Brede scholengemeenschappen voor voortgezet onderwijs 

  

8532 Middelbaar beroepsonderwijs en educatie  

 Middelbaar beroepsonderwijs 

 Educatie 

 Middelbaar beroepsonderwijs en educatie (gecombineerd) 

  

8541 Niet-universitair hoger onderwijs  

 Niet-universitair hoger onderwijs 

  

8542 Universitair hoger onderwijs  

 Universitair hoger onderwijs 

  

8551 Sport- en recreatieonderwijs  

 Zeil- en surfscholen 

 Overig sport- en recreatieonderwijs 

  

8552 Cultureel onderwijs  

 Dansscholen 

 Kunstzinnige vorming van amateurs (geen dansscholen) 

  

8553 Auto- en motorrijscholen  

 Auto- en motorrijscholen 

  

8559 Overig onderwijs niet elders geclassificeerd 

 Afstandsonderwijs 

 Bedrijfsopleiding en –training 

 Studiebegeleiding, vorming en onderwijs niet elders geclassificeerd 

  

8560 Dienstverlening voor het onderwijs 

 Dienstverlening voor het onderwijs 
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