Herkomst mbo-studenten (vmbo-leerwegen)

BRON-data van DUO laten zien dat 87.464 vmbo’ers uit het schooljaar 2010-2011 op 1 oktober 2011
zijn ingestroomd in het eerste leerjaar mbo. Bijna vier op de 10 mbo-instromers komen van de tl, drie
op de 10 van de kl en bijna een kwart van de bl. Tenslotte heeft bijna een op de 10 een glachtergrond. Ruim vier op de 10 vmbo’ers stromen in op niveau 4, drie op de 10 op niveau 2, op
niveau 3 stroomt ruim een vijfde in, niveau 1 kent een kleine instroom van 4 procent. De bl’ers
stromen grotendeels (85,8%) door naar niveau 2, zo’n 1 op 10 van de bl’ers begint echter op niveau
1. De gl’ers en tl’ers stromen grotendeels in op niveau 4 (elk rond de 70%) of op niveau 3 (elk rond
de 20%). De kl’ers tenslotte stromen in op niveau 3 (40%), op niveau 4 (35%) en in mindere mate op
niveau 2 (23%).
Welke sector kiezen mbo-instromers met vmbo als vooropleiding? Van de doorstromende tl’ers
ontbreekt dit gegeven, omdat de sectorkeuze bij deze leerweg nogal diffuus is. Economie is met ruim
30 procent de grootste sector, gevolgd door Techniek en Zorg & welzijn (elk rond 25%). Landbouw
wordt veel minder gekozen (5%). Zo’n een op de acht vmbo’ers kiest een opleiding die onder
meerdere sectoren valt. Een op de 10 instromende vmbo’ers komt uit een intersectoraal programma,
een programma op het vmbo met lesstof uit verschillende sectoren. Van de vmbo’ers uit de sector
Techniek is ruim 70 procent doorgestroomd naar dezelfde sector in het mbo, voor de sector Economie
is de verwante doorstroom ongeveer 66 procent, voor Zorg & welzijn 56 procent en voor Landbouw
24 procent. Vmbo’ers uit een intersectoraal programma stromen in het mbo in bij Economie (bijna vier
op de 10), gevolgd door Techniek en Zorg & welzijn (elk bijna een kwart).

