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Aantal

Gestart 5.272

Compleet 4.488

Onvolledig verwijderd 784

Buiten doelgroep: Schoolniveau onbekend (N = 15), 

geen passend eindexamenjaar (N = 239). 

254

Netto respons 4.234

Voor de populatiegegevens om de weegfactor te bepalen 

hebben we gebruik gemaakt van de cijfers van het CBS: Vo; 

leerlingen, onderwijssoort in detail, leerjaar 2003/’04-2021/’22

https://opendata.cbs.nl/#/CBS/nl/dataset/80040ned/table. 

Geraadpleegd op 4-1-2023

Vmbo Havo Vwo

N % N % N %

Eindexamenjaar 2023 821 66% 581 44% 460 27%

2024 417 34% 739 56% 587 35%

2025 629 38%

Totaal 1.238 100% 1.320 100% 1.676 100%
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Hoe ver zijn scholieren met hun studiekeuze? 
In december peilen we altijd bij vmbo’ers, 
havisten en vwo’ers hoe ver ze zitten in hun 
oriëntatieproces. Weten ze al wat het gaat 
worden of zijn ze nog zoekende? En in hoeverre 
zien we verschuivingen als we vergelijken met de 
jaren hiervoor? 

Daarnaast vroegen we ons ook af wat ze 
belangrijk vinden bij hun keuze en met wie ze 
sparen over hun studiekeuze. Ruim 4.000 vmbo’ers, 
havisten en vwo’ers vroegen we naar de volgende 
thema’s:

• In welke fase van de studiekeuze bevinden

scholieren zich in december?

• Wat vinden studiekiezers belangrijk bij hun
studiekeuze en wie helpt hen daarbij?

• Hoe denken scholieren over het bezoeken van

voorlichtingsactiviteiten?
• Hoe groot is de intentie om een tussenjaar te

doen?

• In hoeverre is er behoefte aan informatie via

TikTok en podcasts?

Figuur 1 Verdeling niveaus binnen de steekproef. N = 4.234.

Tabel 1 Verdeling per geslacht van de steekproef. N = 4.232..

Tabel 2 Migratieachtergrond. N = 4.219.

Figuur 2 Verdeling over provincies. N = 4.139.

Figuur 7 Factoren die een rol spelen in het studiekeuzeproces | Eindexamenkandidaten en voorlaatstejaars. N(responses) = 12.327.

Figuur 9 Hoeveel open dagen of meeloopdagen bezoeken scholieren? | Eindexamenkandidaten en voorlaatstejaars. N = 4.485.

Figuur 8 Welke personen spelen een belangrijke rol bij jouw studiekeuze? 
(Maximaal drie antwoorden mogelijk) | Alle scholieren in de bovenbouw. 
N(responses) = 10.369.

Figuur 4 Hoe ver ben je met je studiekeuze? | Voorlaatstejaars. N = 1.741.Figuur 3 Hoe ver ben je met je studiekeuze? | Eindexamenkandidaten. 
N = 1.853.

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? 

Wie spelen de belangrijkste rol bij het maken van jouw studiekeuze? 
(Maximaal drie antwoorden mogelijk)

Verdeling niveau binnen steekproef

Verdeling over provincies

Figuur 6 Fase studiekeuzeproces | Voorlaatstejaars. N = 1.740.

Figuur 5 Fase studiekeuzeproces | Eindexamenkandidaten. N = 1.853

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

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

Figuur 10 Start bezoek open dagen | Alle scholieren in de bovenbouw. 
N = 4.225.

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

65% van de vwo’ers begint meer dan 1,5 jaar van 
tevoren met het bezoeken van open dagen
• Voor vwo’ers is dit percentage gelijk aan vorig

jaar en nog altijd hoger dan havisten en

vmbo’ers. 3 op de 10 vmbo’ers begint meer dan

1,5 jaar van tevoren. Bij havisten is dit 44%,

Figuur 10.

• Een kwart van de vwo’ers begint zelfs al meer dan

twee jaar van tevoren.

• 4 op de 10 vmbo’ers stelt het oriëntatiegedrag uit

en start 1 tot 0,5 jaar van tevoren met het

oriënteren op de vervolgstap via open dagen.

In hoeverre vinden scholieren podcasts 
interessant?
• 1 op de 10 studiekiezers vindt het zeker

interessant om informatie te ontvangen over het

maken van een studiekeuze via podcasts. 1 op de

3 vindt dit waarschijnlijk interessant. Qua fase

zijn vooral de verkenners en verdiepers het

meest geïnteresseerd hierin, Figuur 17.

• Podcasts over opleidingen die hun interesse

hebben, vinden studiekiezers veel interessanter.

Ruim een kwart van de havisten en vwo’ers zou

hier zeker naar luisteren. Bij vmbo’ers is dit zelfs

1 op de 3. Nog eens de helft van de havisten en

vwo’ers vindt dit waarschijnlijk interessant, Figuur

18. Ook hier zien we dat verkenners en verdiepers

het meest geïnteresseerd zijn in podcasts.

• Een kwart van de studiekiezers heeft geen

interesse in het luisteren van podcasts met

informatie over een opleiding die ze interessant

vinden.

• Uit de open antwoorden die studiekiezers gaven

blijkt dat zij best positief zijn over podcasts. Ze

geven daarin wel aan dat de kwaliteit erg

belangrijk is en dat ze graag horen over

ervaringen van studenten. Tegelijkertijd geeft

ook een deel aan dat zij meer visueel ingesteld

zijn. Een podcast kan dus geen filmpjes

vervangen.

Ruim 4.000 vmbo’ers, havisten en vwo’ers gaven 

ons inzicht in hun studiekeuzeproces. Hoe ver zijn 

ze en wat vinden ze belangrijk of interessant? 

Hieronder vind je de belangrijkste conclusies van het 

meetmoment in december 2022. 

In welke fase van de studiekeuze bevinden 
scholieren zich in december?

o Net zoals in schooljaar 2021-2022 geven 6

op de 10 vmbo’ers en vwo’ers aan al te weten

wat de studiekeuze wordt. Vorig jaar was 55%

van de havisten zeker van de studiekeuze. Dit

jaar is dit met 50% iets lager.

o Ongeveer een derde van de

eindexamenkandidaten twijfelt nog over de

studiekeuze.

o In 2021-2022 zagen we dat 73% van de vwo- 

  eindexamenkandidaten in de beslissende fase 

zat van het studiekeuzeproces. Dit jaar ligt dat 

9 procentpunt lager op 64%. Ook havisten en  

vmbo’ers zitten minder vaak in de beslissende  

fase dan vorig jaar. 

Wat vinden studiekiezers belangrijk hun 
studiekeuze en wie helpt hen daarbij?

o Voor het grootste deel van de scholieren is het 
eigen k unnen het meest belangrijk bij het 

maken van een studiekeuze. Voor vwo’ers geldt 

dat zij ook de studie-inhoud heel belangrijk 

vinden.

o Uit de open antwoorden bleek dat zij

ook aangaven dat hun interesses belangrijk 

zijn. Iets wat wij dachten af te vangen

met studie-inhoud, maar waarvan ze expliciet 

zelf aangeven dat dit belangrijk is.

o Voor de helft van de vmbo’ers is een goed 

salaris belangrijk, terwijl dit voor vwo’ers voor 4 

op de tien van belang is. Havisten en vwo’ers 

vinden het weer vaker dan vmbo’ers belangrijk 

om een hoge baankans te hebben.

o De onderwijsinstelling is voor de helft van de 

vwo’ers belangrijk. Voor havisten en vmbo’ers 

is dit minder belangrijk. 1 op de 3 vwo’ers vindt 

een leuke studentenstad belangrijk. Ook dit 

speelt bij havisten en vmbo’ers minder een rol.

o Voor 8 op de 10 studiekiezers zijn ouder(s)/
verzorger(s) de belangrijkste raadgevers. 

Vwo’ers geven vaker aan dat zij de mening van 

vriend(en) belangrijk vinden (71%). Vooral voor 

vmbo’ers lijkt dit minder belangrijk te zijn. 

Vwo’ers vinden de mening van studenten die de 

opleiding al volgen belangrijker dan havisten 

en vmbo’ers. 1 op de 5 vwo’ers hecht hier 

waarde aan. Voor 1 op de 3 studiekiezers is de 

mentor, decaan of vakdocent een belangrijke 

raadgever.

Figuur 11 Bezoek op locatie | Alle scholieren in de bovenbouw. N = 4.228.

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

Op locatie kennismaken is nog altijd belangrijk
• Drie kwart van de vwo’ers wil zeker een keer

op locatie geweest zijn voordat ze de definitieve

studiekeuze maken, Figuur 11. Nog eens 22% wil dit

enigszins. Dit maakt kennismaken op locatie voor

vwo’ers belangrijk. Vwo’ers vinden dit vaker zeer

belangrijk dan vorig jaar: +8 procentpunt.

• Ook voor havisten en vmbo’ers is de kennismaking

op locatie van belang, maar zij zijn iets minder

stelling dan vwo’ers. 7 op de 10 havisten en 6

op de 10 vmbo’ers vindt fysiek kennismaken van

essentieel belang.

Figuur 12 Intentie om een tussenjaar te nemen | Alle scholieren in de 
bovenbouw. N = 4.228.

Figuur 17 Interesse in podcasts met tips over studiekeuze. N = 4.220.

Figuur 18 Interesse in podcasts met informatie over opleiding(en).
 N = 4.218.

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

Stel, er is een podcast met tips voor het 
maken van een goede studiekeuze. Zou je 

daarnaar luisteren?

Stel, er is een podcast over een opleiding 
waarin jij interesse hebt. Zou je daarnaar 

luisteren?

Figuur 13 Voorkeuren voor locaties tijdens tussenjaar | Scholieren die 
(waarschijnlijk) een tussenjaar overwegen. N = 709

Figuur 16 Interesse in informatie ontvangen via TikTok | Alle scholieren 
in de bovenbouw met een TikTok-acccount. N = 3.079.

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

Vind jij het leuk om via TikTok informatie te zien over 
onderwijsinstellingen/scholen en opleidingen?

Wat ga je doen tijdens een tussenjaar?

Colofon

6 op de 10 vwo’ers en vmbo’ers is al zeker van de 
studiekeuze
• Net zoals in schooljaar 2021-2022 geven 6 op

de 10 vmbo’ers en vwo’ers aan al te weten wat de

studiekeuze wordt, Figuur 3.

• Vorig jaar was 55% van de havisten zeker van de

studiekeuze. Dit jaar is dit met 50% iets lager. De

helft van de havo-eindexamenkandidaten twijfelt

dus nog (37%) of heeft zelfs nog geen idee (13%).

• Ongeveer een derde van de

eindexamenkandidaten twijfelt nog over

de studiekeuze.

• Bij de voorlaatstejaars zien we een vergelijkbaar

beeld met vorig jaar, Figuur 4. 1 op de 5

studiekiezers heeft nog geen flauw idee.

Vmbo-voorlaatstejaars zijn vaker al zeker van hun

studiekeuze. Havisten en vwo’ers twijfelen nog

vaker.

Op 12 december 2022 hebben we een enquête 

uitgestuurd naar vmbo’ers, havisten en vwo’ers. Via 

deze enquête hebben uiteindelijk 4.234 scholieren 

inzicht gegeven in wat zij belangrijk vinden 

tijdens hun studiekeuze. Op 4 januari hebben we 

de vragenlijst gesloten. Zoals altijd zien we dat 

meisjes vaker meedoen aan enquêtes dan jongens. 

Om hiervoor te compenseren hebben we een 

weegfactor toegepast. Deze weegfactor en de 

responsberekening zijn te vinden in de bijlage.

In de steekproef is 40% vwo’er, 29% vmbo’er en 

31% havist, Figuur 1. Op het niveau passen we geen 

weegfactor toe omdat we in alle gevallen de 

resultaten laten zien per niveau. De groep vwo’ers 

is iets groter omdat we ook scholieren uit de vierde 

klas hebben meegenomen in dit onderzoek zodat 

we data verzamelen voor de volledige bovenbouw. 

De verdeling over eindexamenjaren is te vinden in 

de bijlage.      

Onderzoek onder ruim 4.200 
vmbo’ers, havisten en vwo’ers

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

Minder scholieren in beslissende fase
• We hebben bovenbouwers de vier fasen van

het maken van een studiekeuze voorgelegd.

In 2021-2022 zagen we dat 73% van de vwo- 

 eindexamenkandidaten in de beslissende fase 

zat. Dit jaar ligt dat 9 procentpunt lager op 64%, 

Figuur 5. Ook havisten en vmbo’ers zitten minder 

vaak in de beslissende fase dan vorig jaar. 

• Eindexamenkandidaten zitten nu vaker dan vorig

jaar in de verdiepende fase. De oriënterende en

verkennende fase zijn nagenoeg gelijk aan van

vorig jaar.

Het eigen kunnen is het belangrijkst bij het maken 
van een studiekeuze
• Voor het grootste deel van de scholieren is het

eigen kunnen het meest belangrijk bij het maken

van een studiekeuze. Voor vwo’ers geldt dat zij

ook de studie-inhoud heel belangrijk vinden.

• Uit de open antwoorden bleek dat zij opvallend

vaak ook aangaven dat hun interesses belangrijk

zijn. Iets wat wij dachten af te vangen met

studie-inhoud, maar waarvan ze expliciet zelf

aangeven dat dit belangrijk is. (Interesses: N = 16,

leuke studie: N = 124)

Voor 8 op de 10 studiekiezers zijn ouder(s)/
verzorger(s) de belangrijkste raadgevers
• Dit geldt voor ruim 8 op de 10 studiekiezers en is

niet verschillend per niveau. Vwo’ers geven vaker

aan dat zij de mening van vriend(en) belangrijk

vinden (71%). Vooral voor vmbo’ers lijkt dit minder

belangrijk te zijn, Figuur 8.

• Vwo’ers vinden de mening van studenten die de

opleiding al volgen belangrijker dan havisten en

vmbo’ers. 1 op de 5 vwo’ers hecht hier waarde aan.

• Voor 1 op de 3 studiekiezers is de mentor, decaan

of vakdocent een belangrijke raadgever.

• Voor de helft van de vmbo’ers is een goed salaris

belangrijk, terwijl dit voor vwo’ers voor 4 op de

tien van belang is.

• Havisten en vwo’ers vinden het weer vaker dan

vmbo’ers belangrijk om een hoge baankans te

hebben.

• De onderwijsinstelling is voor de helft van de

vwo’ers belangrijk Voor havisten en vmbo’ers is

dit minder belangrijk.

• 1 op de 3 vwo’ers vindt een leuke studentenstad

belangrijk. Dit speelt bij havisten en vmbo’ers

minder een rol.

• 4 op de 10 voorlaatstejaars zitten in de

verdiepende fase. 1 op de 3 vindt van zichzelf

dat de verkennende fase nog van toepassing is. 1

op de 10 zit nog in de oriënterende fase, Figuur 6.

• Vmbo’ers uit het voorlaatste jaar zitten dit jaar

vaker in de beslissende fase: 17% geeft aan in

deze  fase te zitten. Vorig jaar was dit nog 10%.

• Het percentage havisten in de beslissende fase is

met 13% exact gelijk aan vorig jaar. Het

percentage vwo’ers ligt 3 procentpunt hoger dan

in 2021-2022.

Havist: 
Ik wil iets kiezen 

waar ik echt voor ga 
en iets wat ik 
echt leuk vind 

We vroegen scholieren naar hun intentie om na het 

eindexamenjaar een tussenjaar te doen, Figuur 12. 

6% van de vwo’ers wil zeker een tussenjaar doen. Dit 

is hetzelfde als vorig jaar. Voor vmbo’ers en havis-

ten geldt dit voor 3%. In totaal overweegt 1 op de 

5 vwo’ers in enige mate een tussenjaar. Dit is niet 

anders dan vorig jaar.

Figuur 15 Beschikking over TikTok-account. N = 4.221.

Vmbo Havo Vwo

Aangezien TikTok een app 

is die veel wordt gebruikt 

door onze generatie en 

daarnaast heel verslavend 

is, is het dé perfecte plek om 

zulke leerzame informatie te 

krijgen en omdat de video’s 

kort zijn en je ze creatief 

kunt opstellen, entertainen 

ze je terwijl ze je informeren 

en maken ze je tegelijkertijd 

ook nieuwsgierig om meer 

info op te zoeken. Bovendien 

is het handig voor mensen 

die niet zelf het initiatief 

nemen om informatie over 

opleidingen en dergelijke op 

te zoeken. En soms is net die 

ene video op je ForYou Page 

de laatste duw die je nodig 

had om voor een studie of 

onderwijsinstelling te kiezen.

Als ik me aan het oriënteren 

ben voor mijn studiekeuze 

dan ga ik daar echt even 

voor zitten, ik vind het dan 

het fijnst om belangrijke 

informatie ergens 

opgeschreven te zien. TikTok 

gebruik ik voor m’n plezier, ik 

hoef via dit platform geen 

informatie te krijgen over 

studies/universiteiten. Het 

lijkt me ook onoverzichtelijk 

als je vanaf veel verschillende 

plekken de info moet halen.

Aangezien ik door TikTok 

een stewardessopleiding wil 

volgen, omdat ik er zoveel 

studenten filmpjes over had 

bekeken.

Als ik dan in het weekend op 

TikTok zit zie ik alleen maar 

dingen over school terwijl dat 

het moment is om vooral niet 

met school bezig te zijn.

Als ik informatie over een 

opleiding wil dan zoek ik dat 

op het internet of ik vraag 

anderen. TikTok is vrije tijd 

voor mij

Het is wel leuk als studenten 

dit soort dingen laten zien 

zodat je weet wat je kan 

verwachten

Het is wel handig om tussen 

de leuke en grappige filmpjes 

door opeens een filmpje 

krijgt die je informatie kan 

geven over scholen en 

opleidingen.

Heb je vragen over ons onderzoek of wil je van 

gedachten wisselen over de wensen en behoeften 

van scholieren of studenten? 

Stuur een e-mail naar insights@qompas.nl

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag 
zonder bronvermelding gebruikt worden.
© 2023 Qompas, Leiden

Informatie via TikTok en podcasts

Van veel onderwijsinstellingen krijgen we de 

vraag hoe scholieren denken over het zien van 

studiekeuze-informatie via TikTok. 

In hoeverre is informatie via TikTok interessant?
• Het eerste dat opvalt is dat 1 op de 3 vwo’ers

geen TikTok-account heeft. Bij havisten is dit

een kwart. 1 op de 5 vmbo’ers is niet te bereiken

via TikTok, Figuur 15.

• Het merendeel van de scholieren heeft wel

interesse in het zien van informatie via TikTok.

Iets meer dan 1 op de 5 heeft hier zeker interesse

in, Figuur 16.

• 7% van de havisten en vwo’ers en 9% van de

vmbo’ers zit helemaal niet te wachten op

informatie via TikTok.

Figuur 14 Opties tijdens een tussenjaar | Scholieren die (waarschijnlijk 
een tussenjaar overwegen. N(responses) = 1.938

• Vwo’ers gaan tijdens hun tussenjaar het liefste

naar het buitenland: 40% geeft dit aan, Figuur 13.

• 1 op de 3 vmbo’ers blijft het liefst in eigen land en

een kwart van de havisten en vwo’ers kiest voor

een combinatie van Nederland en het buitenland.

• 7 op de 10 vwo’ers kiezen voor reizen tijdens hun

tussenjaar, Figuur 14. 46% wil ook graag werken in

het buitenland.

• Nadenken over wat de opties voor de toekomst

zijn, wordt door de helft van de vwo’ers en

havisten ook genoemd. Een op de drie vmbo’ers

wil deze tijd gebruiken om na te denken over de

vervolgstap.

• 1 op de 5 vwo’ers overweegt een talencursus in

het buitenland en 17% zou graag een stage willen

doen in het buitenland.

Intentie om een tussenjaar te doen

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

Vwo’ers bezoeken de meeste 
voorlichtingsactiviteiten, vmbo’ers nog altijd het 
minst
Gemiddeld bezoeken vwo’ers 4 tot 5 evenementen 

en 81% bezoekt drie voorlichtingen of meer. 

Vmbo’ers bezoeken de minste open dagen. 

6% bezoekt zelfs helemaal geen open dag of 

meeloopdag. 8 op de 10 vwo’ers bezoeken 3 open 

dagen of meer. Voor vmbo is dit slechts 6 op de 10, 

Figuur 9. We zien geen grote verschillen met de 

gemiddelden van vorig jaar qua intentie om 

voorlichtingen te bezoeken. 

Gemiddeld bezoek voorlichtingsactiviteiten:
• Vmbo’ers: 3 tot 4 evenementen (M = 3,3, Mediaan = 3)

• Havisten: 3 tot 4 evenementen (M = 3,7, Mediaan = 3)

• Vwo’ers: 4 tot 5 evenementen (M = 4,4, Mediaan = 4)

* 5% trimmed mean

Wat is belangrijk bij de studiekeuze?

Methode

Inleiding

Conclusie

Bijlage

Tabel 5 Weegfactor per niveau.

Tabel 4 Verdeling van de steekproef over eindexamenjaren per niveau. N = 4.234.

Tabel 3 Responsberekening.
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In welke fase van 
hun studiekeuze 
zitten scholieren? 

Als daarin een goede podcastmaker met 

een leerling en afgestudeerde (3 jaar 

ervaring) met elkaar in gesprek gaan over 

de opleiding heb je daar echt publiek voor.

Als deze podcast goed is gemaakt is het 

wel fijn om op deze manier informatie en 

ervaringen mee te krijgen over een studie 

die je mogelijk gaat kiezen.

Ik onderzoek zelf wat ik echt leuk vind en als 

ik iets interessants ben tegengekomen vind 

ik het wel fijn om erover te luisteren/kijken.

Ik ben ten eerste niet echt fan van 

podcast in het algemeen. Het verschil is wel 

dat ik het nut van een podcast over mijn 

studie meer inzie, dan een algemene podcast 

over studiekeuze. Dit is de reden dat ik de ene 

wel zou kijken en de andere niet.

Als een student vertelt over zijn/haar 

ervaring met de studie lijkt me dat heel 

interessant en fijn om te luisteren.

Als er een informatiefilmpje of podcast 

in dit geval te vinden is over een opleiding 

waar ik nog over twijfel, vind ik het wel fijn 

om dat te beluisteren, want hierdoor leer ik 

meer kennen over de opleiding en kan ik dus 

makkelijker mijn keuze maken, want ik heb 

een beter beeld van die opleiding.

Ik ben eigenlijk meer van het zien dan het 

luisteren. En bij een podcast kan je dus niet 

zien van hoe de school er bijvoorbeeld uitziet 

(wat voor mij best belangrijk is). Maar een 

podcast over de opleiding zal ik misschien 

nog wel luisteren, vooral als het door een 

student of oud-student wordt gedaan.

Hoe denken scholieren over het bezoeken van 
voorlichtingsactiviteiten?
Vwo’ers bezoeken de meeste 

voorlichtingsactiviteiten. Gemiddeld bezoeken 

zij 4 tot 5 evenementen en 81% bezoekt drie 

voorlichtingen of meer. Vmbo’ers bezoeken de 

minste open dagen. 6% bezoekt zelfs helemaal 

geen open dag of meeloopdag. 8 op de 10 vwo’ers 

bezoeken 3 open dagen of meer. Voor vmbo is dit 

slechts 6 op de 10. We zien geen grote verschillen 

met de gemiddelden van vorig jaar qua intentie om 

voorlichtingen te bezoeken. 

Wat betreft de timing zien we verschillen; 65% van 

de vwo’ers begint 1,5 jaar of langer van tevoren 

met het bezoeken van voorlichtingen. Havisten en 

vmbo’ers beginnen later aan hun oriëntatie op hun 

vervolgstap.

Hoe groot is de intentie om een tussenjaar te 
doen?
6% van de vwo’ers wil zeker een tussenjaar doen. 

Dit is hetzelfde als vorig jaar. Voor vmbo’ers en 

havisten geldt dit voor 3%. In totaal overweegt 1 op 

de 5 vwo’ers in enige mate een tussenjaar. Dit is niet 

anders dan vorig jaar. Vwo’ers gaan tijdens 

hun tussenjaar het liefste naar het buitenland. 

Voor de helft van de havisten en vwo’ers die een 

tussenjaar overwegen, geldt dat ze deze tijd willen 

gebruiken om na te denken over hun opties. Reizen 

is onder vwo’ers het meest populair, havisten en 

vmbo’ers geven vaker aan te gaan werken in 

Nederland.

In hoeverre is er behoefte aan informatie via 
TikTok en podcasts?

• 1 op de 3 vwo’ers is niet te bereiken via TikTok.

Voor havisten is dit een kwart en voor vmbo’ers

1 op de 5.

• Het merendeel van de scholieren heeft wel

interesse in het zien van informatie via TikTok.

Iets meer dan 1 op de 5 heeft hier zeker

interesse in.

• Wat betreft podcasts zien we dat er weinig

behoefte is aan podcasts over het kiezen

van een studie, maar er is wel interesse in

podcasts over de opleiding(en) die ze

overwegen.

Daarmee zitten podcasts wat dieper in de

studiekeuzefunnel: we zien namelijk dat

vooral de studiekiezers die zelf vinden dat zij

in de verkennende of verdiepende fase zitten,

hier interesse in tonen. Kwaliteit is wel erg

belangrijk, geven ze zelf aan. Ook geeft een

deel aan dat een podcasts filmpjes niet

vervangt.

https://opendata.cbs.nl/#/CBS/nl/dataset/80040ned/table



