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Inleiding

Vmbo’ers worden vaak onderbelicht: hun mening wordt minder vaak gevraagd en mensen hebben 

vaak vooroordelen over het vmbo. En dat terwijl deze doelgroep ruim de helft van het aantal 

Nederlandse scholieren bedraagt: 54% van de behaalde diploma’s in schooljaar 2017/2018 was een 

vmbo-diploma (Onderwijsinspectie, 2019). Het gaat om een grote doelgroep met veel potentie. 

Wij waren nieuwsgierig naar de veelzijdigheid van deze scholieren: daarom zetten we vmbo’ers in 

de spotlight met ons onderzoek onder ruim 90.000 vmbo’ers. 

Al ruim 20 jaar is Qompas specialist op het gebied van studiekeuze, carrièrekeuze en 

loopbaanontwikkeling. Aan middelbare scholen levert Qompas verschillende online lesmethodes 

voor begeleiding van scholieren bij onder andere profiel- en studiekeuze. 

Loopbaanoriëntatie voor vmbo'ers
In 2013 is Qompas begonnen met lesmethode Qompas vmbo/mavo, het loopbaanoriëntatie en 

-begeleiding (LOB) programma voor het vmbo/mavo. Leerlingen van vmbo en mavo oriënteren 

zich hiermee op het maken van een keuze voor een profiel, studie en beroep. Inmiddels werken 319 

vmbo-scholen in Nederland met deze lesmethode.

Qompas analyseert data uit de lesmethode om een goed beeld te kunnen schetsen van de 

doelgroep. Op deze manier kunnen we de lesmethode evalueren en verbeteren en het lesmateriaal 

zo goed mogelijk aan laten sluiten bij de wensen en behoeften van de huidige generatie scholieren.

Onderzoek naar bijbaantjes en het toekomstperspectief  

In dit doelgroeponderzoek worden uiteenlopende thema’s belicht: van het percentage vmbo’ers 

met een bijbaantje, naar de denkwijze en de visie van vmbo’ers, tot hun toekomstperspectief. De 

verschillende thema’s zijn zorgvuldig samengesteld, om de diverse kanten van vmbo’ers te kunnen 

laten zien en interessante verschillen tussen subgroepen te verklaren. 

In dit onderzoek maken we gebruik van de gegevens van verschillende schooljaren, waarbij we 

de focus leggen op schooljaar 2018/2019. Door deze jaren met elkaar te vergelijken, brengen we 

interessante trends in kaart.  

In hoofdstuk 2 beschrijven we de onderzoeksmethode en laten we de responsberekening zien. 

In hoofdstuk 3 presenteren we resultaten van het onderzoek, gestructureerd aan de hand van 

de verschillende thema’s. In hoofdstuk 4 lichten we de meest opvallende uitkomsten van het 

onderzoek uit. 
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In dit onderzoek zijn de antwoorden van scholieren die deelnemen aan de lesmethode Qompas 

vmbo/mavo geanalyseerd. Deze lesmethode wordt gebruikt door vmbo’ers van alle niveaus (basis, 

kader, gemengde en theoretische leerweg). 

De Qompas vmbo/mavo lesmethode bevat verschillende doelgroepgerichte vragen. Deze vragen 

stellen we om de leerlingen te laten nadenken over wie zij zijn, waar hun interesses liggen en wat 

hun blik is op de toekomst.

In dit onderzoek analyseren we verschillende vraagstukken die leerlingen via de Qompas 

lesmethode over het algemeen in het derde leerjaar beantwoorden. De focus in dit onderzoek ligt 

op schooljaar 2018/2019. 

De vraagstukken die we analyseren laten dus zien hoe derdeklassers in het schooljaar 2018/2019 

antwoord geven op desbetreffende vragen in tests en opdrachten van de lesmethode. Daarnaast 

tonen we ook de resultaten van eerdere schooljaren (vanaf schooljaar 2014/2015) voor een aantal 

vraagstukken, om te constateren of er sprake is van een trend. 

Om na te gaan of er tussen de metingen of tussen groepen respondenten verschillen zijn, 

gebruiken we een t-test of Mann-Whitney U-test. We hanteren een significantieniveau van α = ,05.

De Qompas-lesmethode heeft een landelijke dekking. Daarin is een aantal provincies 

oververtegenwoordigd. In dit onderzoek voeren wij daar geen controle op uit. Wanneer er 

relevante verschillen zijn tussen groepen en een van de groepen een groot deel van een uitkomst 

verklaart, laten we deze verschillen tussen subgroepen zien. 

Methode

Methode2
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2.1 Responsberekening
Tabel 1 geeft het totaal aantal respondenten weer uit onze dataset, uitgesplitst in jongens en 

meisjes. In totaal bevat deze steekproef 91.184 scholieren.

 Aantal %

Jongens 48.305 53%

Meisjes 42.879 47%

Totaal 91.184 100%

Tabel 1: Totaal aantal respondenten, uitgesplitst in jongens en meisjes

Figuur 1: Verdeling dataset: jongens versus meisjes

53%47%

Jongens  meisjes

Percentages jongens versus meisjes

Tabel 2 geeft de verdeling naar schoolniveau weer. In de dataset maken we onderscheid 

tussen vmbo’ers van het niveau basis/kader en het niveau gemengde en theoretische leerweg. 

Deze tweedeling maken we op basis van de verdeling in de Qompas-vmbo lesmethode: er is 

onderscheid gemaakt tussen het lesmateriaal voor vmbo-basis/kader en vmbo-gl/tl.

 Aantal %

Vmbo-basis/kader 29989 33%

Vmbo-gl/tl 61195 67%

Totaal 91184 100%

Tabel 2: Totaal aantal respondenten, uitgesplitst in vmbo-basis/kader en 

vmbo-gl/tl

Figuur 2: Verdeling dataset: vmbo-basis/kader 

versus -gl/tl

33%67%

Basis/kader Gl/Tl

Percentages basis/kader versus gl/tl
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Tabel 3: Aantal respondenten per eindexamenjaar

Zoals de aantallen in Tabel 2 uitwijzen, wordt de Qompas lesmethode voor vmbo-gl/tl actiever 

gebruikt. Dit verklaart waarom het aantal leerlingen met een vmbo-gl/tl achtergrond in de 

dataset groter is dan het aantal leerlingen met vmbo-basis/kader.

Eindexamenjaren
De volgende tabel laat een uitsplitsing zien van het aantal respondenten per eindexamenjaar:

 Eindexamenjaar Aantal %

2014 246 0,3%

2015 3.073 3,4%

2016 6.306 6,9%

2017 12.754 14,0%

2018 18.323 20,1%

2019 20.567 22,6%

2020 20.579 22,6%

Onbekend 9.336 10,2%

Totaal 91.184 100,0%

Schooljaren
Voor ieder vraagstuk in dit onderzoek kijken we naar het schooljaar waarin de respondent die 

vraag heeft beantwoord. Over het algemeen beantwoorden de scholieren de vraagstukken in het 

derde leerjaar van het vmbo. We laten voornamelijk de respons van het schooljaar 2018/2019 zien, 

en vergelijken die per vraagstuk met de respons van voorgaande schooljaren. Omdat het invuljaar 

gekoppeld is aan een individueel vraagstuk, betekent dit dat de respondentengroep die in een 

bepaald schooljaar een vraag invult, niet identiek is aan de respondentengroep van een ander 

vraagstuk voor dat schooljaar. De verschillen zijn echter minimaal. 

Voor het eerste item van dit onderzoek (‘Vmbo’ers met een bijbaan’, paragraaf 3.1) is de verdeling 

naar ‘invuljaar’ (het schooljaar waarin de respondent de vraag invulde) weergeven in Tabel 4. We 

hebben hierbij alleen gekeken naar de data van de afgelopen vijf schooljaren. Deze verdeling 

is vergelijkbaar voor andere vraagstukken in dit onderzoek. Bij ieder vraagstuk in dit onderzoek 

vermelden we het aantal respondenten (N) van iedere doorsnijding.

Methode

Tabel 4: Verdeling naar invuljaar vraagstuk ‘Vmbo’ers met een bijbaan’, paragraaf 3.1

 Invuljaar Aantal %

2014/2015 6977 10%

2015/2016 11.349 16%

2016/2017 16.277 23%

2017/2018 17.695 25%

2018/2019 18.598 26%

Totaal 70.896 100%
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Sociaal economische status
Voor bepaalde vraagstukken maken we onderscheid tussen verschillende sociaaleconomische 

statusgroepen. Dit onderscheid is gemaakt op basis van postcode. In Tabel 5 is de lage, 

ondergemiddelde, bovengemiddelde en hoge sociaaleconomische statusgroep gedefinieerd, met 

bijbehorende aantallen, bereik van statusscore, gemiddelde en standaarddeviatie. Deze verdeling 

is gemaakt aan de hand van de SCP Statusscores 2017 (Sociaal en Cultureel Planbureau, 2017).

Tabel 6 geeft de verschillen in de verdeling van sociaaleconomische statusgroepen weer tussen 

vmbo-scholieren van het niveau basis/kader en het niveau gemengde en theoretische leerweg. 

We zien dat het percentage vmbo’ers dat in de hoge sociaaleconomische statusgroep valt, hoger 

is voor vmbo-gl/tl (25%) dan voor vmbo-basis/kader (16%). 

Tabel 5: Sociaaleconomische statusgroepen – aantallen, bereik van statusscore, gemiddelde en standaarddeviatie

Tabel 6: Sociaaleconomische statusgroepen, uitgesplitst in vmbo-basis/kader en vmbo-gl/tl

 SES Aantal Min Max Mean Std. Dev.

Laag 24.948 -6,24 -0,56 -1,47 0,89

Ondergemiddeld 23.266 -0,55 0,17 -0,14 0,20

Bovengemiddeld 20.927 0,17 0,74 0,43 0,16

Hoog 20.070 0,74 2,78 1,22 0,36

 Basis/kader % Gl/tl %

Laag 10.147 34% 14.801 24%

Ondergemiddeld 7.836 26% 15.430 25%

Bovengemiddeld 6.275 21% 14.652 24%

Hoog 4.752 16% 15.318 25%

Onbekend 979 3% 994 2%

Totaal 29.989 100% 61195 100%

Methode
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Resultaten3 In dit hoofdstuk presenteren we de resultaten van het vmbo-doelgroeponderzoek. Door 

verschillende onderwerpen uit te lichten, schetsen we een beeld van de huidige generatie vmbo-

scholieren. 

We zoomen in op het thema ‘bijbaan’: hoe groot is het percentage vmbo’ers met een bijbaan, 

en zien we een trend over de afgelopen 5 jaar? Daarnaast stellen we vmbo’ers vragen over hun 

toekomst: willen ze later liever werk waarbij ze veel moeten doen, of werk waarbij ze veel moeten 

nadenken? Werken ze graag bij een groot of klein bedrijf? Hebben ze de voorkeur voor iedere dag 

het zelfde werk, of een gevarieerde baan? Ook vragen we of vmbo’ers liever vrije tijd hebben, of 

liever meer werken.  

De plaatsgebondenheid van vmbo’ers komt aan bod: willen ze later graag in hun huidige 

woonplaats blijven wonen, of juist verhuizen naar een nieuwe plek? Hoe zit het met hun de 

avontuurlijkheid? Willen ze verre reizen maken, of liever in Nederland op vakantie gaan? 

Tot slot kijken we naar het uitgavenpatroon van vmbo’ers: we laten we zien of ze  liever willen 

sparen, of juist geld willen uitgeven. Is dit in lijn met het beeld dat van deze huidige Generatie Z 

wordt geschetst? 

3.1 Vmbo’ers met een bijbaan
Iets minder dan de helft (46%) van alle vmbo’ers heeft een bijbaan (Figuur 3). We zien geen significant verschil 

tussen jongens en meisjes of tussen verschillende niveaus.

46%54%

Heeft een b�baan  
Heeft geen b�baan

Figuur 3: Vmbo’ers met een bijbaan - Schooljaar ‘18/’19 (N= 18.598)

Vmbo'ers met een bijbaan

Resultaten
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41% 42%
44%

46% 46%

Schooljaar
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Figuur 4: Vmbo’ers met een bijbaan – Trend van schooljaar ‘14/’15 tot en met ‘18/’19 (N= 70.896)

Vmbo'ers met een bijbaantje

Resultaten

De voornaamste reden dat scholieren een bijbaantje nemen is omdat ze graag geld willen 

verdienen (93%), zo blijkt uit eerder onderzoek. Ook noemen zij werkervaring opdoen relatief vaak 

als reden voor een bijbaantje (41%), en vindt een deel van de scholieren het gewoon leuk om te 

werken (37%) (Blanken & van der Werf, 2016). 

Het aandeel vmbo’ers met een bijbaantje is over de afgelopen jaren toegenomen (Figuur 4). Waar 

in schooljaar ‘14/’15 nog 41% van de vmbo’ers aangaf een bijbaantje te hebben, is dit percentage in 

5 jaar met 5 procentpunt gestegen. 

Een mogelijke verklaring voor deze toename in bijbaantjes onder vmbo’ers is de aantrekkende 

economie: vanaf 2014 tot 2019 is er een significante stijging van de werkgelegenheid in Nederland 

te zien (CBS, 2019). Dit heeft mogelijk een directe relatie met het aantal beschikbare bijbaantjes 

voor jongeren.
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Figuur 5: Vmbo’ers met een bijbaan – Verschil in SES – Schooljaar ‘18/’19 (N = 18.127)

Vmbo'ers met een bijbaantje
verschillen in sociaaleconomische status

Opvallend is dat vmbo-scholieren met een lage sociaaleconomische status (SES) significant 

minder vaak een bijbaan hebben ten opzichte van vmbo’ers uit hogere statusgroepen. Slechts 

38% van de scholieren uit de lage statusgroep heeft een bijbaan, terwijl dit percentage onder de 

andere statusgroepen (ruim) 10 procentpunt hoger ligt (Figuur 5). 
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HoogBoven
gemiddeld

Onder
gemiddeld
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Sociaaleconomische statusgroepen

38%
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Resultaten

Op de volgende bladzijde staan twee figuren die het verloop van het percentage vmbo'ers met 

een bijbaan laten zien over de jaren uitgesplitst in de verschillende SES groepen.

In Figuur 6 laat de trend zien per statusgroep van het percentage vmbo’ers met een bijbaan, over 

meerdere schooljaren.

Figuur 7 laat de relatieve stijging zien in procentpunten voor iedere sociaaleconomische 

statusgroep ten opzichte van het schooljaar 2014/2015 (basisjaar). Op deze manier brengen we in 

kaart welke statusgroep een relatief grote stijging laat zien in het percentage vmbo’ers met een 

bijbaantje. 

De respondentengroep met een hoge sociaaleconomische status laat een flinke stijging 

zien van een ruime 8 procentpunt van schooljaar 2014/2015 tot en met schooljaar 2018/2019. 

De andere statusgroepen laten een minder grote stijging zien over de jaren. De groep met 

een ondergemiddelde sociaaleconomische status groeit het minst (stijging van slechts 2,4 

procentpunt). Van deze statusgroep had echter al een relatief hoog percentage een bijbaan in 

schooljaar 2014/2015 (45%). De groep met een lage sociaaleconomische status, die significant 

minder vaak een bijbaan heeft, maakte wel een groei door van 4,6 procentpunt.
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Percentage vmbo'ers met een bijbaan: verschil in SES
Trend over de jaren

Relatieve stijging vmbo'ers met een bijbaan: verschillen in SES
Stijging in procentpunten t.o.v. basisjaar 14/15
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laag ondergemiddeld bovengemiddeld hoog
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laag ondergemiddeld bovengemiddeld hoog

Figuur 6: Vmbo’ers met een bijbaan – Trend van schooljaar ‘14/’15 tot en met ‘18/’19 – Verschil in SES (N= 69.468)

Figuur 7: Vmbo’ers met een bijbaan – Relatieve stijging van vmbo’ers met een bijbaan in ppnt t.o.v. van basisjaar 14/15 –

Verschil in SES (N= 69.468)

Resultaten
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3.2 ‘Doeners’ of ‘denkers’
Het vmbo-onderwijs wordt over het algemeen meer ‘praktisch’ ingericht in vergelijking met 

havo of vwo. Generaliserend zien we vmbo’ers vaker als ‘doeners’ dan als ‘denkers’. Maar hoe zien 

vmbo’ers dit zelf eigenlijk?

We legden vmbo’ers de volgende keuze voor:

 "Later wil ik… werk waarbij je veel moet doen, of werk waarbij je veel moet nadenken?’’

Figuur 8 laat zien dat ruim driekwart van de vmbo’ers de voorkeur geeft aan ‘doen’. Niet geheel 

verrassend is dat vmbo’ers met het niveau basis/kader significant vaker werk prefereren waarbij 

je veel moet doen (83%) ten opzichte van vmbo’ers met gl/tl (75%, Figuur 9). In het vmbo-basis en 

-kaderonderwijs is veel ruimte om te leren in de praktijk en dus veel te ‘doen’.

'Doeners' of 'denkers'?

Voorkeur voor 'doen'
Vmbo basis/kader versus vmbo-gl/tl

76%

24%

Doen Nadenken
Figuur 8: Vmbo’ers – Doen of nadenken – Schooljaar ‘18/’19 (N= 10.804)

Figuur 9: Vmbo’ers – Doen of nadenken – Verschil in niveau - Schooljaar ‘18/’19 (N= 18.804)
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Ook zien we duidelijke verschillen tussen jongens en meisjes: vmbo-meisjes geven aanzienlijk vaker 

de voorkeur aan werk waarbij je veel moet ‘doen’ dan vmbo-jongens. Figuur 10 laat een uitsplitsing 

zien tussen jongens en meisjes: daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen vmbo-basis/kader en 

vmbo-gl/tl. 78% van de vmbo-basis/kader jongens zegt liever werk te hebben waarbij je veel moet 

‘doen’. Dit percentage ligt 10 procentpunt hoger bij meisjes van vmbo-basis/kader (88%). Het 

verschil tussen jongens en meisjes van vmbo-gl/tl is nog groter. 68% van de vmbo-gl/tl jongens 

heeft de voorkeur voor ‘doen’. Bij meisjes van vmbo-gl/tl is dit 83% (15 procentpunt hoger). 

Voorkeur voor 'doen'
Jongens versus meisjes, van vmbo-basis/kader versus vmbo-gl/tl 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Jongens - Vmbo-b/k 
Jongens - Vmbo-gl/tl 
Meisjes - Vmbo-b/k 
Meisjes - Vmbo-gl/tl

78%

68%

88%
83%

Figuur 10: Vmbo’ers – Doen of nadenken – Verschil in geslacht - Schooljaar ‘18/’19 (N= 18.804)

Resultaten

Vmbo-meisjes 
zijn meer van 

het ‘doen’



13

Vmbo-scholieren uit de lage sociaaleconomische statusgroep geven significant minder vaak de 

voorkeur aan werk waarbij je veel moet doen vergeleken met de hogere statusgroepen (Figuur 11). 

Dit is een opvallende uitkomst: we zien dat de lage sociaaleconomische statusgroep een significant 

hoger aandeel vmbo-scholieren van het niveau basis/kader heeft vergeleken met de hogere 

statusgroepen (Paragraaf 2.1, Responsberekening, Tabel 6). Scholieren van het niveau basis/kader 

willen juist relatief vaker later een baan waarbij je veel moet ‘doen’. 

Voorkeur voor 'doen'
Verschillen in sociaaleconomische status

Figuur 11:  Vmbo’ers – Doen of nadenken – Verschil in SES - Schooljaar ‘18/’19 (N= 10.636)
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3.3 Werken bij een groot of klein bedrijf
Bij wat voor een bedrijf zien vmbo’ers zichzelf later werken? Zij willen liever bij een groot bedrijf 

werken: slechts 31% geeft de voorkeur aan werken bij een klein bedrijf (Figuur 12). Dit is een 

opvallende uitkomst, omdat het midden- en kleinbedrijf (mkb) in Nederland voor 71% van de 

werkgelegenheid zorgt (De Staat van het MKB, 2017).

Werken bij een groot of klein bedrijf?

69%

31%

Groot bedr�f Klein bedr�f
Figuur 12: Vmbo’ers – Groot of klein bedrijf - Schooljaar ‘18/’19 (N= 16.794)

Daarbij komt dat midden- en kleine bedrijven in Nederland relatief meer werknemers met een 

middelbaar opleidingsniveau hebben (50%) dan grote bedrijven (46%). Een groot bedrijf is 

gedefinieerd als een bedrijf met 250 of meer werkzame personen. Figuur 13 laat de verdeling van 

het aantal vte’s (voltijdsequivalenten) naar opleidingsniveau zien voor midden- en kleinbedrijf 

en groot bedrijf (CBS, 2018).  Daarbij is alleen gekeken naar Nederlandse bedrijven en zijn 

overheidsinstellingen en zorginstellingen buiten beschouwing gelaten. 

Mkb versus groot bedrijf
Werknemers verdeeld naar opleidingsniveau

Figuur 13: MKB versus groot bedrijf, vte’s verdeeld naar onderwijsniveau (CBS Statline, 2019)
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De meeste vmbo’ers kiezen voor een vervolgopleiding in het mbo: 90% van de scholieren die een 

vmbo-diploma behalen, stroomt door naar het mbo (CBS Statline, 2019). Zij gaan dus relatief vaker 

werken bij een mkb dan bij een groot bedrijf, terwijl de ruime meerderheid (69%) van de vmbo’ers 

de voorkeur geeft aan werken bij een groot bedrijf. Deze ‘mismatch’ is mogelijk te verklaren 

doordat vmbo’ers nog geen goed beeld hebben van de arbeidsmarkt en daarbij ook niet goed 

weten wat een groot of klein bedrijf is. 

Vmbo-jongens willen vaker werken in een groot bedrijf dan vmbo-meisjes. 72% van de jongens wil 

dat tegen 65% van de meisjes (Figuur 14). 

Dit verschil is moeilijk te verklaren. Het blijkt dat bedrijven die een cultuur creëren waar vrouwen 

kunnen gedijen, de strijd winnen om getalenteerde dames aan te trekken (Winkel, 2019). Mogelijk 

geldt dit ook voor vmbo-meisjes, en hebben zij het gevoel dat zij zich bij een klein bedrijf eerder op 

hun plek zullen voelen.  

Vmbo'ers die graag in een groot bedrijf willen werken
Jongens versus meisjes

Figuur 14: Vmbo’ers – Groot of klein bedrijf – Verschil in geslacht - Schooljaar ‘18/’19 (N= 16.794)

Resultaten
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3.4 Elke dag hetzelfde werk, of elke dag 
iets anders doen?
Vmbo’ers hebben behoefte aan gevarieerd werk. Twee derde heeft de voorkeur voor werk waarbij 

je iedere dag iets anders doet (67%) (Figuur 15). Er zijn geen significante verschillen tussen vmbo-

basis/kader en vmbo-gl/tl.

Elke dag iets anders doen, of elke dag hetzelfde werk?

67%

33%

Elke dag iets anders doen 
Elke dag hetzelfde werk

Figuur 15:  Vmbo’ers – Elke dag iets anders / hetzelfde werk - 

Schooljaar ‘18/’19 (N= 16.741)

Wel is het aandeel vmbo-meisjes dat werk prefereert waarbij 

je iedere dag wat anders doet (69%) groter dan bij de vmbo-

jongens (64%).

Figuur 16: Vmbo’ers – Voorkeur voor elke dag iets anders doen – 

Verschil in geslacht – Schooljaar ‘18/’19 (N= 16.741)
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Figuur 17: Vmbo’ers – Meer vrije tijd / meer werken - Schooljaar ‘18/’19 (N= 16.784)

3.5 Meer vrije tijd dan werken
Een kleine meerderheid zegt liever meer vrije tijd te hebben dan meer te moeten werken (52%, 

Figuur 17).  

48%52%

Meer werken dan vr�e t�d, 
Meer vr�e t�d dan werken

Meer werken dan vrije tijd, of meer vrije tijd dan werken?

Figuur 18 laat zien dat vmbo’ers van het niveau basis/kader vaker de voorkeur geven aan meer 

werken dan vrije tijd (52%) dan vmbo-gl/tl scholieren (46%). Dit komt mogelijk doordat deze 

scholieren meer praktijkervaring op doen op school en daarom minder een barrière voelen om te 

werken. Ze weten immers al wat het inhoudt.

Figuur 18: Vmbo’ers – Meer vrije tijd / meer werken – Verschil in niveau - Schooljaar ‘18/’19 (N= 16.784)
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Figuur 19: Vmbo’ers – Blijven of verhuizen - Schooljaar ‘18/’19 (N= 16.667)

3.6 In de buurt blijven of verhuizen?
Mbo’ers studeren vaak dichterbij huis en gaan over het algemeen minder vaak op kamers. Maar 

hoe gehecht zijn de vmbo’ers eigenlijk aan ‘thuis’? Slechts 32% van de vmbo-scholieren wil blijven 

wonen in hun huidige woonplaats (Figuur 19). We zien een klein verschil tussen de verschillende 

niveaus: vmbo’ers met basis/kader willen relatief iets vaker blijven wonen in hun huidige 

woonplaats (34%) dan vmbo’ers met de gemengde-theoretische leerweg (31%). 

Verhuizen naar een nieuwe plaats, of blijven in je huidige woonplaats?

32%

68%
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Resultaten
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Vmbo-jongens hechten meer waarde aan hun huidige woonplaats dan vmbo-meisjes: 35% van de 

jongens zegt te willen blijven in hun huidige woonplaats. Bij meisjes is dit slechts 28%.

Figuur 20: Vmbo’ers – Blijven of verhuizen – Verschillen in geslacht - Schooljaar ‘18/’19 (N= 16.667)
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Het is opvallend dat ruim twee derde van de vmbo’ers later wil verhuizen naar een nieuwe plaats. 

Over het algemeen is het mbo gericht op de regionale arbeidsmarkt en is de kans om een baan in 

de buurt te vinden voor mbo’ers relatief groot. Dit zou juist als stimulans kunnen werken om in de 

huidige woonplaats de blijven, en lijkt daarom moeilijk te rijmen met de 68% van de vmbo’ers die 

graag willen verhuizen.

Daarnaast zien we dat steeds minder vmbo-scholieren in hun huidige woonplaats blijven wonen: in 

5 jaar zien we het percentage vmbo’ers dat in hun woonplaats wil blijven van 36% naar 32% dalen 

(Figuur 21). Een mogelijke verklaring is dat generatie Z, waartoe zij behoren, zich breder oriënteert 

dan alleen de regio waar ze woont. Daarnaast is er onder deze gen-Z een grote bereidheid om de 

woonplaats op te geven voor hun droombaan (Young Capital, 2018). Mogelijk is dit ook het geval 

voor de vmbo’ers van deze generatie. 

Een andere verklaring kan te maken hebben met de aantrekkende economie. In ‘goede tijden’ 

is er meer ruimte binnen gezinnen om kinderen uit huis te laten gaan. Ook kan de toename van 

vmbo’ers met een bijbaantje (paragraaf 3.1) meespelen in de stijgende voorkeur te verhuizen naar 

een nieuwe plaats. Een bijbaantje maakt het financieel makkelijker om bijvoorbeeld op jezelf te 

gaan wonen.

Tegelijkertijd is de toenemende voorkeur om te verhuizen naar een nieuwe plek in lijn met een 

toenemende krapte op de huizenmarkt (Hypotheek Rentetarieven, 2019). Wel wijst de voorkeur 

voor verhuizen er wellicht op dat vmbo’ers niet volledig op de hoogte zijn van de huidige stijgingen 

van de huizenprijzen. Daarnaast is het goed om te benadrukken dat de stijgende voorkeur om te 

verhuizen, niet direct wil zeggen dat deze vmbo’ers er uiteindelijk ook echt voor kiezen om in een 

andere plaats te gaan wonen.
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Voorkeur voor blijven in huidige woonplaats
Trend over de jaren
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Figuur 21: Vmbo’ers – Blijven of verhuizen – Trend over de jaren  (N = 22.381)

Resultaten

Figuur 22: Vmbo’ers – Blijven of verhuizen – Verschillen in SES- Schooljaar ‘18/’19 (N= 16.353)

Over de voorkeur om in de huidige woonplaats te blijven wonen zijn significante verschillen tussen 

verschillende sociaaleconomische statusgroepen te zien  (Figuur 22). Vmbo-scholieren uit de lage 

SES-groep blijven het minst graag in hun huidige woonplaats wonen (28%). Iets daarboven zitten 

de scholieren uit de hoge SES-groep met 31%. Van de gemiddelde statusgroepen wil een groter 

deel blijven wonen in de eigen woonplaats.
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3.7 Verre reis maken of op vakantie in 
eigen land?
De  huidige generatie jongeren wordt steeds avontuurlijker en heeft een grote behoefte om te 

reizen. Dit geldt ook voor de vmbo’ers van deze generatie. Veruit de meeste vmbo-scholieren 

verkiezen het maken van verre reizen over de hele wereld (89%) boven een vakantie in eigen land.

Gl/tl-scholieren willen significant vaker verre reizen maken (91%) dan basis/kader-scholieren (86%). 

Verre reizen maken over de hele wereld of op vakantie in Nederland?

11%

89%

Op vakantie in Nederland
Verre reizen maken over de hele wereld  

Figuur 24: Vmbo’ers – Verre reis of op vakantie in NL – Verschillen in niveau - Schooljaar ‘18/’19 (N= 

Figuur 23: Vmbo’ers – Verre reis of op vakantie in NL - Schooljaar ‘18/’19 (N= 16.665)
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Daarnaast willen vmbo-meisjes vaker verre reizen maken dan vmbo-jongens (Figuur 25): 86% van 

de jongens geeft de voorkeur aan het maken van een verre reis. Bij meisjes ligt dit percentage 7 

procentpunt hoger (93%).  

Dit resultaat is in lijn met het verschil tussen jongens en meisjes wat betreft de voorkeur om te 

blijven wonen in de huidige woonplaats (Paragraaf 3.6): jongens willen vaker blijven wonen in de 

huidige woonplaats dan meisjes, en willen ook relatief vaker op vakantie in Nederland. Hieruit lijken 

we te kunnen concluderen dat vmbo-meisjes avontuurlijker zijn en vmbo-jongens relatief meer 

gehecht zijn aan het thuisfront.
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Figuur 25: Vmbo’ers – Verre reis of op vakantie in NL – Verschillen in geslacht - Schooljaar ‘18/’19 (N= 16.665)
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3.8 Spenden of sparen

Veel mooie spullen kopen, of goed sparen voor slechte tijden?

De aantrekkende economie zorgt ervoor dat veel mensen meer uitgeven. Zien we dit terug in het 

uitgavenpatroon van vmbo’ers? De ruime meerderheid van de huidige generatie vmbo’ers wil liever 

veel mooie spullen kopen (58%), dan sparen voor slechte tijden (42%).

58%42%

Veel mooie spullen kopen 
Goed sparen voor slechte t�den

Figuur 26: Vmbo’ers – Veel mooie spullen kopen, of goed sparen voor slechte tijden - Schooljaar ‘18/’19 (N= 16.659)

Dat de meerderheid van deze vmbo-scholieren het liefst willen ‘spenden’ is niet helemaal in lijn 

met hoe deze generatie vaak wordt geschetst. Deze scholieren zijn onderdeel van generatie Z, een 

generatie de veelal omschreven wordt als ‘zuinig’: opgegroeid in onzekere economische tijden, en 

daarom kiest voor zekerheid door te sparen (Binneveld, 2019). Toch blijkt dat de ruime meerderheid 

van de vmbo-scholieren hier anders over denkt, al geeft ook een grote groep de voorkeur aan 

sparen (42%).

Hoewel we een toename zien in het percentage vmbo’ers met een bijbaantje, lijkt dit geen invloed 

te hebben op de uitgaven van deze scholieren: het aandeel vmbo’ers dat kiest voor ‘spenden’ bleef 

de afgelopen jaren nagenoeg gelijk. Daaruit blijkt dus ook dat de aantrekkende economie geen 

direct verband legt met de voorkeur van vmbo’ers om geld uit te geven of juist te sparen. 

Maar waar besteden scholieren over het algemeen hun geld aan? Het uitgavenpatroon van 

scholieren blijkt gevarieerd, zo blijkt uit het Nibud Scholierenonderzoek 2016. Scholieren geven het 

meeste geld uit aan eten en drinken, cadeaus, een avondje uit of games. (Blanken & van der Werf, 

2016)

Resultaten
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Conclusie4
Bijna de helft van de vmbo’ers heeft een bijbaan
Iets minder dan de helft (46%) van de vmbo’ers heeft een bijbaan. Het percentage vmbo’ers met 

een bijbaan is in de afgelopen 5 jaar gestegen van 41% naar 46%. Een mogelijke verklaring is de 

aantrekkende economie en bijkomende werkgelegenheid. 

Vmbo-meisjes zijn meer van het ‘doen’
Ruim driekwart van de vmbo’ers (76%) heeft de voorkeur voor werk waarbij je veel moet ‘doen’. 

Deze voorkeur is sterker onder vmbo’ers met het niveau basis/kader dan onder de gemengde- en 

theoretische leerweg. Vmbo-meisjes zijn meer van het ‘doen’: bij meisjes met vmbo-basis/kader 

ligt het percentage dat voorkeur heeft voor ‘doen’ 10 procentpunt hoger dan bij de jongens. Bij 

vmbo-gl/tl ligt dit percentage zelfs 15 procentpunt hoger. 

Duidelijke voorkeur voor een groot bedrijf
Ruim twee derde van de vmbo’ers (69%) wil bij een groot bedrijf werken. Dit is een opvallende 

uitkomst, omdat het mkb in Nederland zorgt voor 71% van de werkgelegenheid (De Staat 

van het MKB, 2017), en het mkb in Nederland relatief meer werknemers met een middelbaar 

opleidingsniveau heeft (50%) dan grote bedrijven (46%) (CBS, 2018). Deze ‘mismatch’ is mogelijk 

te verklaren doordat vmbo’ers nog geen goed beeld hebben van de arbeidsmarkt en niet goed 

weten wat een groot of klein bedrijf is. 

Elke dag anders
Twee derde van de vmbo’ers wil graag werk waarbij je iedere dag iets anders doet (67%). Er zijn 

geen significante verschillen tussen vmbo-basis/kader en vmbo-gl/tl. Vmbo-meisjes geven iets 

vaker de voorkeur aan gevarieerd werk dan jongens. 

Nieuwe workaholics? 

Iets meer dan de helft van de vmbo’ers met basis/kader (52%) wil liever meer werken dan vrije tijd. 

Bij vmbo’ers van de gemengde- en theoretische leerweg ligt dit percentage lager (46%). Dit komt 

mogelijk dat scholieren van basis/kader meer praktijkervaring opdoen op school en daardoor een 

minder grote barrière voelen om te werken.

Conclusie

In dit onderzoek hebben we vmbo’ers (leerjaar 3) in de spotlight gezet. Aan 90.000 vmbo’ers, 

uitgesplitst in basis/kader en gemengde en theoretische leerweg, hebben we gevraagd hoe ze 

denken over bijbaantjes, hun toekomstige baan, geld uitgeven, vrije tijd, verre reizen maken en 

verhuizen. Hieronder zetten we de belangrijkste conclusies nog eens op een rijtje.
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Lekker blijven plakken?
Twee derde van de vmbo’ers wil later verhuizen naar een nieuwe woonplaats (68%). Vmbo-jongens 

hechten meer waarde aan hun huidige woonplaats dan meisjes: 35% van de jongens zegt te willen 

blijven in de huidige woonplaats. Bij meisjes is dit 28%. We zien het percentage vmbo’ers dat wil 

blijven, afnemen over de afgelopen 5 jaar (van 36% naar 32%). Een mogelijke verklaring is dat 

Gen-Z. waar de vmbo’ers onderdeel van zijn, zich breder oriënteert dan de regio waar ze wonen. 

Vmbo’ers zijn avonturiers, vooral de meisjes
Veruit de meeste vmbo-scholieren willen verre reizen maken over de hele wereld (89%). Gl/tl-

scholieren vinden dit belangrijker (91%) dan scholieren met basis/kader (86%). Daarnaast zijn 

vmbo-meisjes avonturierlijker (93%) dan jongens (86%). 

Big spenders 
De ruime meerderheid van de vmbo’ers (58%) wil liever mooie spullen kopen dan sparen. Dit is 

niet volledig in lijn met hoe deze generatie vaak wordt geschetst: gen-Z wordt veelal omschreven 

als ‘zuinig’. Maar hoewel de meerderheid van de vmbo’ers liever wil ‘spenden’, is het percentage 

spaarders best wel hoog (42%). We zien een toename in percentage vmbo’ers met een bijbaan, 

maar dit heeft geen effect op de uitgaven van deze scholieren: het aandeel vmbo’ers dat kiest 

voor ‘spenden’ bleef afgelopen jaren nagenoeg gelijk.

Conclusie
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