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Landelijke Jeugdmonitor – Rapportage 2e kwartaal 2007
Ondanks de zorgvuldigheid waarmee deze publicatie is samengesteld, is een aantal zaken niet juist vermeld.
Onze excuses hiervoor.
De juiste gegevens zijn:
– In de eerste zin in de eerste alinea na de lead op pagina 3 moet staan ‘Zeven van de tien jongeren’ in plaats van
‘Drie van de vier jongeren’.
– De verslagperiode in de titel van grafiek 1 op pagina 3 moet zijn 2005/’06 in plaats van 2004/’05.
– Grafiek 1 op pagina 3 is vernieuwd. Daarin is een extra onderscheid voor ‘speciale scholen’ opgenomen en is het
‘praktijkonderwijs’ toegevoegd aan de categorie ‘voortgezet onderwijs’. Omdat het aantal categorieën in de grafiek
daarmee groter wordt, is tevens gekozen voor een staafdiagram in plaats van een cirkeldiagram.
– In de vijfde zin in de eerste alinea onder grafiek 1 moet staan 'voorbereidend' in plaats van 'voortgezet'.
– In de laatste zin op pagina 5 moet staan ‘gestegen’ in plaats van ‘gedaald’.

Op weg naar een betere kwalificatie

Het aantal onderwijsvolgenden en het opleidingsniveau in Nederland is de afgelopen
jaren licht gestegen. Vooral de meisjes doen het goed. Hoewel jongeren dus succesvol
zijn in het onderwijs, is het aantal voortijdig schoolverlaters nog te hoog. Deze jongeren
zijn zonder een havo-, vwo-diploma of diploma op mbo-niveau 2 of hoger, de zogeheten
startkwalificatie, van school gegaan. Door het kabinet is dan ook de aanval op uitval ingezet. Eén van de genomen maatregelen is de invoering van de kwalificatieplicht op
1 augustus 2007.
Zeven van de tien jongeren (tot en met 24 jaar) in Nederland volgen een opleiding. Van
de jongeren die niet naar school gaan, is een deel te jong om een opleiding te volgen.
Ook zijn er natuurlijk jongeren die al een opleiding hebben afgerond voor hun 25e verjaardag. Het totaal aantal jongeren dat ingeschreven staat voor een opleiding nam de
laatste jaren iets toe. Vooral het aantal ingeschreven studenten bij het hoger onderwijs
kende een groei.

Meisjes succesvol op havo en vwo
Omdat meer jongeren een opleiding volgen, is ook het aantal jongeren dat een diploma
haalt toegenomen. Aan het einde van het schooljaar 2004/'05 haalden in totaal 356 duizend jongeren een diploma. Een jaar daarvoor waren dat er 8 duizend minder. In het
voortgezet onderwijs is het aantal jongeren dat een diploma haalde ongeveer gelijk
gebleven. Aan het einde van het schooljaar 2004/'05 haalden in totaal ruim 152 duizend
jongeren een diploma in het voortgezet onderwijs. Het merendeel van deze geslaagde
jongeren heeft een opleiding in het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo)
afgerond. Iets meer jongens dan meisjes hebben een vmbo-diploma op zak. In het hoger
algemeen voortgezet onderwijs (havo) en het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs
(vwo) is dat juist andersom. Zowel op de havo als het vwo slagen meer meisjes dan
jongens.
In het voortgezet onderwijs worden jongeren voorbereid op een opleiding in het beroepsonderwijs of het wetenschappelijk onderwijs. Omdat je met een vmbo-diploma nog geen
startkwalificatie hebt, moeten de vmbo-geslaagden verder leren. Met een havo- of
vwo-diploma heb je wel een startkwalificatie, maar veel havisten en vwo-ers schrijven
zich na het behalen van hun diploma in voor een vervolgopleiding.
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Ook in het wetenschappelijk onderwijs (wo) halen meer meisjes dan jongens hun diploma's. Van het totale aantal studenten dat een bul ophaalt, is 61 procent vrouw. Vergeleken met het voorgaande jaar, is het aantal geslaagden van 24 jaar en jonger toegenomen. Dit geldt uiteraard voor het aantal jongeren met een bachelordiploma vanwege het
feit dat deze opleidingen feitelijk pas vanaf 2002/'03 bestaan. Maar ook voor de master/doctoraal-geslaagden geldt dat de aantallen aanzienlijk zijn toegenomen. Hoewel ook
het aantal geslaagde jongens is toegenomen, zijn het vooral de meisjes die voor de toename van het aantal geslaagden zorgen, als gevolg van de snelle groei van de instroom
van meisjes in het wo in eerdere jaren.
Zowel voor het hbo als het wo geldt dat niet iedereen voor zijn 25e is afgestudeerd. Ruim
een derde van de hbo-geslaagden en ruim de helft van de master/doctoraal-geslaagden
is 25 jaar of ouder. Het totale aantal personen met een hbo- of wo-diploma is dan ook
hoger dan in de Landelijke Jeugdmonitor vermeld wordt.

Staat 1.
Jongeren tot 24 jaar in het hoger onderwijs naar diploma en geslacht
Hbo
Totaal

Wo bachelor
w.v.

Totaal

Vrouwen

Mannen

21,8
22,6
23,3
23,8
22,9

14,9
15,2
15,5
15,7
15,4

Wo master/doctoraal

w.v.
Vrouwen

Totaal
Mannen

w.v.
Vrouwen

Mannen

6,2
6,4
6,6
7,2
8,0

4,6
4,5
4,5
4,6
4,9

x 1 000
2000/’01
2001/’02
2002/’03
2003/’04
2004/’05

36,7
37,8
38,8
39,5
38,3

1,7
4,4
10,1

0,7
2,3
6,1

1,0
2,1
4,0

10,8
11,0
11,2
11,7
12,9

Bron: CBS-Onderwijsstatistieken.

Doel: meer jongeren gekwalificeerd en minder voortijdig schooluitval
Doordat het opleidingsniveau is gestegen, beschikken ook steeds meer jongeren over
een startkwalificatie. Toch is er ook nog een grote groep jongeren die het onderwijs voortijdig zonder een startkwalificatie verlaat, de zogeheten voortijdig schoolverlaters
(vsv-ers). Het kabinet besteedt veel aandacht aan het behalen van een startkwalificatie.
Jongeren met zo'n kwalificatie hebben namelijk een grotere kans op het vinden van een
baan en het doorstromen naar betere posities op de arbeidsmarkt. Dit komt niet alleen
henzelf ten goede maar ook de Nederlandse samenleving.
In 2005 telde Nederland bijna 57 duizend nieuwe vsv-ers. Een jaar eerder waren dat er
nog bijna 63 duizend. Het aantal nieuwe vsv-ers neemt dus af, maar nog niet sterk
genoeg. Gestreefd wordt namelijk naar een maximaal aantal van 35 duizend nieuwe
vsv-ers per jaar. Deze doelstelling moet uiterlijk in 2012 gerealiseerd zijn. Door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is daarom in 2006 de aanval op uitval
ingezet. Eén van de genomen maatregelen is de invoering van de kwalificatieplicht in
augustus 2007. Dit houdt in dat jongeren leerplichtig zijn tot hun 18e verjaardag of totdat
ze een startkwalificatie behaald hebben.
Niet alleen de nieuwe aanwas vsv-ers heeft de aandacht. Ook de totale groep jongeren
die het onderwijs heeft verlaten zonder over een startkwalificatie te beschikken, moet
kleiner worden. Op de Europese top in Lissabon hebben de ministers van onderwijs zich
namelijk tot doel gesteld dat het aandeel jongeren zonder startkwalificatie met 50 procent
moet zijn teruggebracht in 2010. Om te zorgen voor een daling van het aantal niet-schoolgaande jongeren zonder startkwalificatie moet het aantal jongeren dat een opleiding volgt
en/of een startkwalificatie heeft, dus groeien. In de afgelopen 5 jaar is dit percentage weliswaar gestegen, maar nog in onvoldoende mate om deze Europese doelstelling te halen.
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