
Stapelen in het voortgezet onderwijs

Geslaagden in het voortgezet onderwijs (vo) kunnen ervoor kiezen hun
onderwijsloopbaan binnen het vo te vervolgen (met uitzondering van
leerlingen met een vwo diploma). Dit wordt stapelen genoemd. Van alle
leerlingen in het voortgezet onderwijs stapelt ongeveer 7 á 8%.

Er wordt voornamelijk gestapeld na het behalen van een vmbo theoretische leerweg diploma
(vmbo-tl). Van de vmbo-tl geslaagden in 2020-2021 stroomden bijna 16% door naar de havo.
Leerlingen met een vmbo-kaderberoepsgerichte leerweg diploma (vmbo-kb) stromen
nauwelijks door naar een hoger niveau binnen het vmbo (minder dan 0,5 procent). Over een
langere periode is het totaal aandeel gediplomeerden dat stapelt redelijke stabiel rond de 7-9
procent. 

Ongeveer 15% van de vmbo-tl gediplomeerden stroomt door naar het havo. De overige
leerlingen beginnen met een opleiding in het mbo of volgen (tijdelijk) geen onderwijs.
Stapelen komt verhoudingsgewijs vrijwel evenveel voor onder jongens als onder meisjes.

Ongeveer 5% van de havo-gediplomeerden, stroomt door naar het vwo. Veruit de meeste
havo- gediplomeerden gaan door naar het hbo. Van de havisten stapelen jongens iets vaker
dan meisjes.

Het aandeel stapelen verschilt tussen RMC regio’s. De percentages voor vmbo-t
gediplomeerden lopen uiteen van 8% in Zuid-West Friesland tot 25% in Agglomeratie
Amsterdam.
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