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Methode

In welke fase van het oriëntatieproces bevinden 
eindexamenkandidaten en voorlaatstejaars zich?

Wat is belangrijk bij de studiekeuze?

Inleiding

Hoeveel voorlichtingsactiviteiten bezoeken scholieren en 
wanneer beginnen ze met het bezoeken van open dagen?

Conclusie
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In de kerstvakantie hebben we jongeren 

gevraagd om aan te geven hoe ver ze zijn met 

hun studiekeuze. Het meetmoment ligt daarmee 

gemiddeld drie weken later dan in 2021-2022, maar 

wel na vrijwel alle open dagen die plaatsvonden in 

het najaar. Vmbo’ers, havisten en vwo’ers konden 

vrijwillig deelnemen aan het onderzoek. Onder de 

deelnemers verloten we een aantal cadeaubonnen. 

We hebben dit onderzoek gedaan onder ruim 4.400 

vmbo’ers, havisten en vwo’ers.  

Hoe ver zijn vmbo’ers, havisten en vwo’ers met hun 

studiekeuze? We vroegen aan scholieren om aan te 

geven hoe ver ze zijn.

Vwo’ers en havisten nu al vaker zeker van 
studiekeuze dan in 2020-2021. 
• Eindexamenkandidaten zijn logischerwijs verder in  

 het proces dan voorlaatstejaars. 62% van de   
 vwo’ers en vmbo’ers weet al welke studie het  
 wordt. Onder havisten is dit 55%, Figuur 3. 

• In vergelijking met 2020-2021 zijn vwo-  
 eindexamenkandidaten nu vaker zeker van hun  
 studiekeuze: in 2020-2021 was 53% zeker van de  

 studiekeuze, in 2021-2022 is dit 62%. Ook havisten  

 zijn nu vaker zeker van hun studiekeuze dan vorig  

 jaar. In 2020-2021 was 44% zeker van de   

 studiekeuze. In 2021-2022 is dit 55%. Bij vmbo’ers is  

 er geen verschil tussen de jaren. 

• 1 op de 3 havo- en vwo-eindexamenkandidaten  

 twijfelt nog tussen een paar studies. Bij vmbo’ers  

 is dit lager, 1 op de 4 twijfelt nog. 

• Van de voorlaatstejaars (scholieren die in 2023  

 eindexamen doen) is slechts een kwart van de  

 vwo’ers zeker van de studiekeuze. Bij havisten is dit  

 1 op de 3 en vmbo’ers zijn het vaakst zeker van hun  

 keuze: 39% denk het al te weten, Figuur 4.  

• Bij het maken van de studiekeuze kijken de   

 meeste scholieren vooral naar waar ze goed in  

 zijn. Het eigen kunnen is belangrijk bij de keuze. 

• Ook opvallend is dat een groot deel met een   

 opleiding nog verschillende kanten op wil kunnen  

 en daarom kijkt naar brede opleidingen.

• De baankans (en aansluiting op de arbeidsmarkt)  

 is voor 57% van de vwo’ers en 52% van de havisten 

Vwo’ers bezoeken de meeste open dagen, 
vmbo’ers het minst.
Vmbo’ers bezoeken de minste open dagen. 

8% bezoekt zelfs helemaal geen open dag of 

meeloopdag, Figuur 8. Vwo’ers zijn een stuk actiever 

82% bezoekt drie open dagen of meer. Voor 70% 

van de havisten geldt dat ze tenminste drie open 

dagen of meeloopdagen bezoeken. 
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 belangrijk. Van de vmbo’ers zegt 40% dat de   

 baankans belangrijk is. 

• Vwo’ers vinden de studie-inhoud vaker belangrijk  

 dan havisten en vmbo’ers. 66% kijkt naar de   

 inhoud van de studie. 

• Opvallend is dat een relatief klein percentage  

 aangeeft dat de mening van anderen zoals   

 familie, vrienden of decaan ertoe doet.

Gemiddeld bezoek open dagen:
• Vwo’ers: 4 tot 5 open dagen (M = 4,4)

• Havisten: 3 tot 4 open dagen (M = 3,5)

• Vmbo’ers: 3 open dagen (M = 3,1)

* 5% trimmed mean

Figuur 13 Opties tijdens een tussenjaar. N(responses) = 2216. 

Vwo’ers vaker in beslissende fase dan havisten en 
vwo’ers. Vwo’ers ook vaker in beslissende fase dan 
vorig jaar.
• 73% van de vwo-eindexamenkandidaten zegt in  

 de beslissende fase te zitten van het    

 studiekeuzeproces, Figuur 5. Mogelijk wordt dit  

 veroorzaakt doordat er meer numerus fixusstudies  

 zijn in het wetenschappelijk onderwijs. 

 De deadline hiervoor is 15 januari en ligt dus in de  

 nabije toekomst. Opvallend is het verschil met  

 vorig jaar: toen zat 58% van de vwo-

 eindexamenkandidaten in een beslissende fase. 

• De helft van de vmbo- en havo-   

 eindexamenkandidaten zegt zelf in de 

 beslissende fase te zitten. Dit is ook opvallend  

 hoger dan vorig jaar toen 44% van de vmbo’ers  

 en slechts 36% van de havisten in de beslissende  

 fase zat. 
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We vroegen scholieren naar hun intentie om na het 

eindexamenjaar een tussenjaar te doen. 6% van de 

vwo’ers en havisten wil zeker en tussenjaar doen. 

Vorig jaar was dit 4%. Bij vmbo’ers zien we geen 

verschil. Over het geheel gezien, zien we nauwelijks 

verschil tussen de cijfers in 2021-2022 en het jaar 

ervoor: de intentie blijft nagenoeg gelijk, Figuur 11. 

Er lijkt dus nog geen sprake te zijn van een hoge-

re intentie om een tussenjaar te gaan doen naar 

aanleiding van berichtgeving over de mogelijke af-

schaffing van het leenstelsel en de terugkeer van de 

basisbeurs. Het is wel de vraag in hoeverre scholie-

ren hiervan op de hoogte zijn. Als we kijken naar de 

eindexamenkandidaten, dan overweegt 7% van de 

vwo’ers een tussenjaar. Bij voorlaatstejaars vwo’ers 

is dit 4%.
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Intentie om een tussenjaar te doen

Vwo’ers willen vaker naar het buitenland
44% van de vwo’ers gaat het liefste naar het 

buitenland tijdens een tussenjaar. Havisten en 

vmbo’ers hebben juist een grotere voorkeur voor een 

tussenjaar in Nederland. Een redelijk percentage 

overweegt wel een tussenjaar, maar weet nog niet 

of de voorkeur uitgaat naar thuisblijven of naar het 

buitenland gaan, Figuur 12. De vraag vervolgens is 

wat scholieren overwegen te gaan doen tijdens een 

tussenjaar?
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Ruim 4.400 vmbo’ers, havisten en vwo’ers gaven 

inzicht in hun studiekeuzeproces in december 2021. 

Hebben ze al een keuze gemaakt en in welke fase 

zitten ze? Welke factoren spelen een rol en willen ze 

een tussenjaar gaan doen? Uit onze steekproef blijkt 

het volgende: 

Vwo’ers en havisten nu al vaker zeker van 
studiekeuze dan in 2020-2021. 
Eindexamenkandidaten zijn verder in het proces 

dan voorlaatstejaars. 62% van de vwo’ers en 
vmbo’ers weet al welke studie het wordt. Onder 

havisten is dit 55%. In vergelijking met 2020-2021 zijn 

vwo-eindexamenkandidaten nu vaker zeker van 
hun studiekeuze: in 2020-2021 was 53% zeker van 

de studiekeuze, in 2021-2022 is dit 62%. Ook havisten 

zijn nu zekerder dan vorig jaar. In 2020-2021 was 44% 

zeker van de studiekeuze. In 2021-2022 is dit 55%. Bij 

vmbo’ers is er geen verschil tussen de jaren. 

Vwo’ers vaker in beslissende fase dan havisten en 
vwo’ers. Vwo’ers ook vaker in beslissende fase dan 
vorig jaar. 
73% van de vwo-eindexamenkandidaten 

zegt in de beslissende fase te zitten van het 

studiekeuzeproces. Opvallend is het verschil 

met vorig jaar: toen was 58% van de vwo-

eindexamenkandidaten in een beslissende 

fase. De helft van de vmbo- en havo-

eindexamenkandidaten zegt zelf in de beslissende 
fase te zitten. Dit is ook opvallend hoger dan vorig 

jaar toen 44% van de vmbo’ers en slechts 36% van 

de havisten in de beslissende fase zat. 

Vwo’ers bezoeken de meeste open dagen, 
vmbo’ers het minst.
Vmbo’ers bezoeken de minste open dagen. 

8% bezoekt zelfs helemaal geen open dag of 

meeloopdag. Vwo’ers zijn een stuk actiever: 82% 

bezoekt drie open dagen of meer. Voor 70% van de 

havisten geldt dat ze tenminste drie open dagen of 

meeloopdagen bezoeken. 

6 op de 10 vwo’ers begint vroeg met het bezoeken 
van open dagen (meer dan 1,5 jaar voor het 
studeren). 
1 op de 4 vwo’ers begint meer dan twee jaar voor 

het studeren met het bezoeken van open dagen. Bij 

vmbo’ers is dit veel langer: 45% bezoekt pas een jaar 

voor het studeren de eerste open dag. 

2 op de 3 scholieren wil op locatie geweest zijn 
voor de keuze
Scholieren vinden het belangrijk om een keer fysiek 

op locatie geweest te zijn, voordat ze de definitieve 

keuze voor een opleiding maken. Dit geldt voor 62% 

van de vmbo’ers tot 67% van de vwo’ers.

Intentie om een tussenjaar te gaan doen 
verandert niet
We vroegen scholieren naar hun intentie om na het 

eindexamenjaar een tussenjaar te doen. 6% van de 

vwo’ers en havisten wil zeker een tussenjaar doen. 

Vorig jaar was dit 4%. Bij vmbo’ers zien we geen 

verschil. Over het geheel gezien, zien we nauwelijks 

verschil tussen de cijfers in 2021-2022 en het jaar 

ervoor: de intentie blijft nagenoeg gelijk

Vwo’ers willen vaker naar het buitenland
44% van de vwo’ers gaat het liefste naar het 

buitenland tijdens een tussenjaar. Havisten en 

vmbo’ers hebben juist een grotere voorkeur voor een 

tussenjaar in Nederland. De helft van de vmbo’ers 

overweegt om te gaan werken in Nederland. Ook 

havisten overwegen dit het vaakst: 59% overweegt 

in Nederland te werken. Vwo’ers willen het vaakst 

gaan reizen: 64% overweegt dit. Zij overwegen ook 

vaker om te gaan werken in het buitenland: 48% 

lijkt dit wel wat. 20% van de vwo’ers heeft interesse 

in een talencursus in het buitenland. Scholieren 

zien het echter niet zitten om in Nederland een 

talencursus te doen. 
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Bijlage

Vmbo Havo Vwo

Man 1,28 1,42 1,56

Vrouw 0,87 0,82 0,79

Non-binair 1 1 1

Zeg ik liever 

niet

1 1 1

Anders 1 1 1

Tabel 3 Weegfactor.

Tabel 4 Verdeling niveau x eindexamenjaar.

Tabel 2 Responsberekening.

Aantal

Gestart 5.142

Compleet 4.435

Onvolledig verwijderd 707

Buiten doelgroep

Niveau (niet vmbo, havo of vwo) = 13, 

geen passend eindexamenjaar = 19 

32

Netto respons 4.403

Vmbo Havo Vwo Totaal

% N % N % N % N

2022 65% 754 44% 582 29% 565 43% 1.901

2023 31% 365 51% 669 33% 637 38% 1.671

2024 3% 35 4% 47 36% 685 17% 767

2025 1% 7 1% 14 2% 29 1% 50

Later dan 2025 0% 2 0% 3 0% 7 0% 12

Anders 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0

100% 1.163 100% 1.315 100% 1.923 100% 4.401

• 1 op de 3 vmbo- en havo-eindexamenkandidaten  

 zit in de verdiepende fase. Bij vwo-   

 eindexamenkandidaten is dit slechts 1 op de 5 

 (9 procentpunt lager dan vorig jaar). 

• 1 op de 10 voorlaatstejaars zit al in de beslissende  

 fase van het studiekeuzeproces, Figuur 6. Dit is  

 niet anders dan vorig jaar. Wel zijn ze iets vaker in  
 de verdiepende fase dan vorig jaar. 

• 1 op de 3 voorlaatstejaars zegt zelf in een   

 verkennende fase te zitten. 

• De helft van de vmbo’ers overweegt om  

 te gaan werken in Nederland. Ook havisten  

 overwegen dit het vaakst: 59% overweegt in  

 Nederland te werken, Figuur 13. 

• Vwo’ers willen het vaakst gaan reizen: 64%  

 overweegt dit. Zij overwegen ook vaker om  

 te gaan werken in het buitenland: 48% lijkt  

 dit wel wat. 

• 20% van de vwo’ers heeft interesse in een  

 talen  cursus in het buitenland. Scholieren  

 zien het echter niet zitten om in Nederland  

 een talencursus te doen. 
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In welke fase van 
hun studiekeuze 
zitten scholieren? 

Onderzoek onder ruim 4.400 
vmbo’ers, havisten en vwo’ers
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Hoe ver zijn vmbo’ers, havisten en vwo’ers met hun 
studiekeuze? Zijn ze zich voornamelijk nog aan het 
oriënteren of bevinden ze zich al in een beslissende 
fase? En hoe zit dit bij eindexamenkandidaten en 
voorlaatstejaars? Wij vroegen scholieren hoe ver 
ze zijn. In dit onderzoek geven we antwoord op de 
volgende vragen: 

• Hoeveel procent van de eindexamenkandidaten  

 heeft in december de studiekeuze gemaakt?

• Hoe ver zijn voorlaatstejaars in hun keuzeproces?

• Welke factoren spelen een rol bij de studiekeuze?

• Hoeveel open dagen bezoeken scholieren   

 gemiddeld en wanneer beginnen ze met het   

 bezoeken van voorlichtingsactiviteiten?

• Hoeveel procent overweegt een tussenjaar te  

 gaan doen en zo ja, wat overwegen ze te doen  

 tijdens dat jaar?

Figuur 1 Verdeling niveaus binnen de steekproef.

Tabel 1 Verdeling geslacht/niveau.

Figuur 2 Verdeling over provincies. N = 4.131.

Figuur 7 Factoren die een rol spelen bij het studiekeuzeproces. N(responses) = 15.564

Figuur 8 Hoeveel open dagen of meeloopdagen bezoeken scholieren? N = 4.396.

Figuur 4 Hoe ver ben je met je studiekeuze? Eindexamenjaar 2022 x 
niveau. N = 1.671.

Figuur 3 Hoe ver ben je met je studiekeuze? Eindexamenjaar 2022 x 
niveau. N. 1.901..

Hoe ver ben je met je studiekeuze? | 
Eindexamenkandidaten

Hoe ver ben je met je studiekeuze? | 
Voorlaatstejaars 

Welke factoren spelen een rol bij het maken van de studiekeuze?

Hoeveel open dagen of meeloopdagen denk jij te gaan bezoeken voordat 
je je studiekeuze maakt? 
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N % N % N %

Man 454 39% 463 35% 617 32%

Vrouw 667 57% 805 61% 1.220 63%

Non-binair 16 1% 16 1% 34 2%

Zeg ik liever niet 23 2% 26 2% 45 2%

Anders 3 0% 5 0% 7 0%

Figuur 6 Fase studiekeuzeproces van eindexamenkandidaten. N = 1.671.

Figuur 5 Fase studiekeuzeproces van eindexamenkandidaten. 
N = 1.901.

In welke fase van je keuzeproces bevind je je? | 
Eindexamenkandidaten

In welke fase van je keuzeproces bevind je je? | 
Voorlaatstejaars  
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Figuur 9 Start bezoek open dagen. N = 4.396.

Vanaf wanneer begin je/ben je begonnen 
met het bezoeken van open dagen? 

6 op de 10 vwo’ers begint vroeg met het bezoeken 
van open dagen (meer dan 1,5 jaar voor het 
studeren). 
• 1 op de 4 vwo’ers begint meer dan twee jaar voor  

 het studeren met het bezoeken van open dagen,  

 Figuur 9. 

• Bij vmbo’ers is dit veel later: 45% bezoekt pas   

 een jaar voor het studeren de eerste open dag. 

Figuur 10 Bezoek op locatie. N = 4.401.

Voordat ik mijn definitieve keuze maak, wil 
ik een keer fysiek op locatie geweest zijn.

2 op de 3 scholieren wil op locatie geweest zijn 
voor de keuze.
Scholieren vinden het belangrijk om een keer fysiek 

op locatie geweest te zijn, voordat ze de definitieve 

keuze voor een opleiding maken. Dit geldt voor 62% 

van de vmbo’ers tot 67% van de vwo’ers, Figuur 10. 

Figuur 11 Intentie om een tussenjaar te doen.

Als het mogelijk is, ben je dan van plan om 
een tussenjaar te nemen? 

Figuur 12 Wil je in je tussenjaar naar het buitenland of wil je in 
Nederland blijven? N = 780.

Wil je in je tussenjaar naar het buitenland 
of wil je in Nederland blijven?

Wat ga je doen tijdens een tussenjaar?

Colofon


