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Kleuter, basis, speciaal onderwijs leerlingen 

De laatste jaren is het % leerlingen in het kleuter (ko), het basis (bo) en het speciaal onderwijs 

(so) vrijwel constant gebleven.  

 

Kleuter, basis en speciaal onderwijs leerlingen naar geslacht 

In het schooljaar 2015-2016 zijn er in totaal 2573 in het ko, waarvan 1265 meisjes en 1308 

jongens. In het bo zijn er in totaal 8916 leerlingen, waarvan 4378 meisjes en 4538 jongens. 

Voor het so zijn er in totaal 458 leerlingen, waarvan 157 meisjes en 301 jongens.  

Het aantal jongens in het ko en bo ligt een stuk hoger dan het aantal meisjes, respectievelijk 43 

jongens meer in het ko en 160 in het bo. In het so is het verschil het grootst met ruim 144 

meer jongens dan meisjes. 
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Voortgezet onderwijs leerlingen 

In het voortgezet onderwijs is het aantal leerlingen van het m.a.v.o. en h.a.v.o.(dps) gestegen in 

schooljaar 2015-2016 en het aantal leerlingen van het h.a.v.o. (smoa) is gedaald.   

 

Voortgezet onderwijs leerlingen naar geslacht 
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Middelbaar en hoger(beroeps)onderwijs studenten 

Na het voortgezet onderwijs op Aruba, zoals m.a.v.o.,h.a.v.o, en v.w.o.,  kunnen leerlingen in 

het buitenland gaan studeren of kiezen om op Aruba te blijven om hier een middelbaar 

beroepsonderwijs (EPI), het hoger(beroeps)onderwijs (IPA en UA), en een universitaire 

opleiding bij UA te volgen. 

 

Middelbaar en hoger(beroeps)onderwijs studenten naar geslacht 
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De avond algemeen voortgezet onderwijs studenten  

Het avondonderwijs bestaat uit twee onderwijstypen namelijk avond h.a.v.o. onder het Stichting 

Avondonderwijs Aruba (SAA) en het avond technisch onderwijs (lager beroepsonderwijs), het 

middag, en avond m.a.v.o., onder het Openbaar Avondleergangen Aruba (OAA). Studenten die 

het regulier voortgezet onderwijs niet hebben afgemaakt en nog een tweede kans willen hebben 

om alsnog een diploma/certificaat te behalen, kunnen in een van deze avond onderwijstypen 

instromen. 

In vergelijking met schooljaar 2014-2015 (1909), is in schooljaar 2015-2016 (1761) het aantal 

studenten met 148 gedaald. 
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