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Woord vooraf

In de programmalijn ‘Beroepsonderwijs als keten’ doet het Expertisecentrum
Beroepsonderwijs (ecbo) onderzoek naar leerloopbanen in en rond het
middelbaar beroepsonderwijs (mbo). De rode draad in deze programmalijn is het
in kaart brengen van routes van jongeren in het onderwijsstelsel. De vraag is of
leerlingenstromen zich conform het systeemontwerp van het onderwijs (blijven)
gedragen en hoe het systeem op veranderingen reageert.
De programmalijn brengt in beeld welke routes in de praktijk worden bewandeld
en de mate waarin onderwijsvoorzieningen zich gedragen als losse schakels in
een keten of als maatvoorzieningen in zeer individuele en persoonsafhankelijke
opleidingsroutes. In alle onderzoeken wordt gebruik gemaakt van onderwijsnummergegevens van DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) en interviews met of
enquêtes onder directeuren, docenten, teamleiders of deelnemers.
In 2009 zijn in deze ecbo-programmalijn onderzoeken uitgevoerd naar:
• de doorstroom van vmbo-tl naar havo;
• de doorstroom van vmbo naar mbo;
• de doorstroom van havo naar mbo;
• de in- en doorstroom van het vavo;
• de doorstroom van mbo 2 naar mbo 3/4.
Voorliggende publicatie beschrijft beknopt de resultaten van het onderzoek
naar de doorstroom van mbo 2 naar mbo 3/4. Een integrale weergave van de
onderzoeksresultaten staat als pdf-ﬁle op www.ecbo.nl. Deze publicatie maakt deel
uit van een reeks factsheets over de betekenis van het beroepsonderwijs voor de
persoonlijke ontwikkeling en leerloopbaan van jongeren.
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Dit factsheet heeft als titel meegekregen ‘Een schepje erbovenop: via mbo 2 naar
mbo 3’. Deze titel heeft twee betekenissen. Allereerst doen deelnemers die eerst
een mbo 2-diploma halen en vervolgens door gaan leren op mbo 3-niveau er
een schepje bovenop. Daarnaast concluderen de auteurs in dit onderzoek dat
de bijdrage die de school levert om de interne doorstroom en daarmee optimale
talentontwikkeling te bevorderen, ten minste in sommige opleidingsdomeinen veel
meer aandacht vraagt. De titel laat zich in de tweede plaats dan ook interpreteren
als een oproep aan beleidsmakers en docenten in mbo-instellingen om het
verschijnsel van de interne doorstroom intensiever op de agenda te zetten. Kortom:
ook van hun kant kan er ‘een schepje bovenop’.
Marc van der Meer
Directeur Expertisecentrum Beroepsonderwijs
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Achtergrond

Sinds een jaar of tien staat doorstromen in de beroeps(onderwijs)kolom hoog
op de agenda – zowel beleidsmatig als in uitvoerende zin. In de strategische
agenda 2008-2011 voor de bve-sector (Werken aan vakmanschap, Min. OCW,
2008) besteedt de overheid ruimschoots aandacht aan de aansluiting tussen
vmbo en mbo, en mbo en hbo. Slechts één zin in die agenda wordt gewijd aan
de interne doorstroom in het middelbaar beroepsonderwijs zelf, toegespitst op
mbo 1-gediplomeerden die hun leerweg vervolgen op niveau 2 en daarmee
een startkwaliﬁcatie willen halen. Andere doorstroommogelijkheden blijven in
die strategische agenda buiten beschouwing terwijl via vele doorstroomopties
kwaliﬁcatiewinst kan worden geboekt. Deze zwijgzaamheid over het fenomeen
interne mbo-doorstroom is opmerkelijk, omdat de strategische agenda wel
benadrukt dat elk extra jaar initiële opleiding van de beroepsbevolking bijdraagt
aan economische groei. Dat alleen al is reden genoeg om meer zicht te krijgen
op de interne doorstroom(mogelijkheden) in het middelbaar beroepsonderwijs als
onderdeel van de beroepskolom.
Een tweede reden om aandacht te besteden aan de interne doorstroom is dat deze
doorstroom in het mbo aanzienlijk is. Volgens de statistieken van het ministerie
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) over de jaren 2005-2009 stroomt
ongeveer de helft van de mbo 1-gediplomeerden intern door; eenzelfde volume
mbo 2-gediplomeerden stroomt door naar niveau 3 of hoger. En ruim een derde
van de mbo 3-gediplomeerden vervolgt de onderwijsloopbaan op mbo 4-niveau.
In dit factsheet kijken we naar de doorstroom van mbo 2 naar mbo 3. Met een
mbo 2-diploma op zak is iemand in het bezit van een startkwaliﬁcatie; zij die
via mbo 2 doorleren op een hoger mbo-niveau doen er een schep(je) bovenop.
Het kwalitatieve deel van dit onderzoek beperkt zich tot de doorstroom naar
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niveau 3. Maar er is ook rechtstreekse doorstroom van niveau 2 naar niveau 4.
Deze doorstroom is, daar waar bevindingen zijn gebaseerd op onderwijsnummerbestanden, in de berekeningen meegenomen. Ook deze deelnemers doen
er immers een schepje bovenop.
Het onderzoek
Voor het bve-veld is (onder meer bij DUO en bij het Centraal Bureau voor de
Statistiek - CBS) informatie beschikbaar over de doorstroom naar en vervolgens in
het middelbaar beroepsonderwijs. De gegevens over de interne mbo-doorstroom
worden tot nu toe echter nauwelijks systematisch geanalyseerd en gepubliceerd.
Ook een meer kwalitatieve karakteristiek van de populatie ‘interne doorstromers’
ontbreekt. Deze studie wil hierin voorzien wat betreft de doorstromers van mboniveau 2 naar mbo-niveau 3 (of 4).
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Dit onderzoek is uitgevoerd aan de hand van vijf onderzoeksvragen:
1 Hoe ziet de doorstroom binnen het mbo er in kwantitatieve termen uit?
2 Wat zijn de achtergrondkenmerken van doorstromende mbo 2-deelnemers en
hoe ziet hun onderwijshistorie eruit?
3 Welke beweegredenen hebben doorstromende mbo 2-deelnemers om door te
leren?
4 Waarom verloopt de onderwijsloopbaan soms ‘niet regulier’?
5 Welke rol spelen mbo-scholen en bedrijven in het stimuleren, ondersteunen en
begeleiden van de doorstroom?
Dit onderzoek is verkennend van aard en bestaat uit een kwantitatief en een meer
kwalitatief deel.
Het kwantitatieve deel van het onderzoek bestaat uit een analyse van de
onderwijsnummerdata van DUO, de Dienst Uitvoering Onderwijs te Zoetermeer.
In het onderzoek is het bestand van vmbo-schoolverlaters gebruikt die in 2004
zijn gestart met een opleiding op mbo-niveau 2. Voor dit onderzoek is slechts
één – al wat ouder – cohort gebruikt. Dit cohort maakt het mogelijk om de
onderwijsloopbanen van leerlingen zolang mogelijk te kunnen volgen. Mogelijk
verschilt de onderwijsloopbaan van dit cohort van die van deelnemers die recenter
op niveau 2 zijn ingestroomd. Bijvoorbeeld door ontwikkelingen in het onderwijs en
veranderende arbeidsmarktomstandigheden.

Het meer kwalitatieve deel van het onderzoek kent twee onderdelen. Allereerst is
op drie mbo-instellingen een vragenlijst afgenomen onder in totaal 328 deelnemers
die een opleiding volgen op niveau 3 terwijl zij al in het bezit zijn van een mbo
2-diploma. De resultaten zijn opgenomen in drie schoolgebonden rapportages.
De rapportages zijn in 15 semigestructureerde interviews besproken met
opleidingscoördinatoren van de betreffende mbo-instellingen. Hoewel gepoogd
is zo goed mogelijk tegemoet te komen aan de diversiteit van het middelbaar
beroepsonderwijs, bijvoorbeeld door zowel grote als kleine en zowel meer landelijke
als meer stedelijke instellingen te onderzoeken, is het kwalitatieve onderzoek niet
representatief voor het mbo in Nederland. De selectie van de cases is daarvoor te
beperkt.
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Bevindingen

De doorstroom kwantitatief beschreven
Van de deelnemers die in 2004, met een diploma van het vmbo op zak, direct
doorstroomden naar niveau 2 van het mbo stroomt bijna 60% binnen zes jaar
door naar niveau 3 en 4 (zie graﬁek 1). Niveau 2 is voor de meerderheid van de
deelnemers dus geen eindstation. Mogelijk wijkt de doorstroom van latere cohorten
door ontwikkelingen in en buiten het onderwijs af (denk bijvoorbeeld aan de
economische recessie of de invoering van het competentiegerichte onderwijs).
Niet alle doorgestroomde deelnemers behalen het diploma. Het slagingspercentage
op niveau 3 en 4 van doorgestroomde deelnemers ligt net boven de 50%; 4% volgt
nog onderwijs en kan het diploma dus alsnog halen (zie graﬁek 2). Het diplomarendement van doorstromers is aanmerkelijk lager dan het algemene diplomarendement op dit niveau. Van de deelnemers die vanuit het vmbo direct instromen
op niveau 3 of 4 haalt namelijk ongeveer 70% het diploma.
Graﬁek 1 Doorstroom van mbo 2
naar mbo 3/4 (n= 26.909)

Graﬁek 2 Diplomering op niveau 3/4 van
doorgestroomde deelnemers (n=15.972)
Diploma
diploma
mbo 3
mboͲ3

Doorstroom
van mbo 2
doorstroom
naar mbo 3
vanmboͲ2
naarmboͲ3

41,5%
58,5%
58,5%

Geen
doorstroom
geen
van mbo 2
doorstroom
naar mbo 3

vanmboͲ2
naarmboͲ3

4,0%

Geen

43,7%

52,3%
52,3%

diploma
geen
mbo 3
diploma
mboͲ3
Nog

onderwijs
nog
volgend
onderwijs
volgend
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Achtergrondkenmerken van de deelnemers
Bij de analyse van de doorstroomdata is naar zeven achtergrondkenmerken
gekeken, namelijk naar sector, leerweg, diplomering op niveau 2, doorstroommoment, onderplaatsing1, geslacht en afkomst. Tabel 1 beschrijft de kenmerken
die de doorstroom van niveau 2 naar niveau 3 en 4 beïnvloeden.2
Tabel 1 Doorstroom van niveau 2 naar niveau 3 en 4
Doorstroom van niveau 2 naar niveau 3/4

Doorstroompercentage

Sector

Niveau 2-deelnemers uit de sector Zorg & Welzijn stromen
vaker door dan deelnemers uit de sectoren Techniek en
Economie & Handel, die weer vaker doorstromen dan
deelnemers uit de sector Landbouw.

Z&W = 70,9 %
E&H = 56,6%
T = 52,5%
L = 46,7%

Leerweg

Bol-deelnemers stromen vaker door dan deelnemers die
voor hun mbo 2-opleiding voor de bbl kiezen.

Bol = 61,8%
Bbl = 51,5%

Diplomering
niveau 2

Gediplomeerden op niveau 2 stromen vaker door dan
ongediplomeerden. Voor gediplomeerden is niveau 2
meestal niet het eindstation.

Gedipl. = 73,2%
Ongedipl. = 29,8%

Doorstroommoment

De meeste deelnemers stromen 2 jaar na instroom
op niveau 2 door naar niveau 3 of 4. Aangezien de
meeste deelnemers gediplomeerd doorstromen kan
geconcludeerd worden dat de meeste doorstromers geen
versnelde route hebben gevolgd.

Jaar 2 = 15,6%
Jaar 3 = 56,8%
Jaar 4 = 16,9%
Jaar 5 of later = 10,6%

Onderplaatsing

Ondergeplaatsten stromen iets vaker door dan conform
de doorstroomregeling vmbo-mbo geplaatste deelnemers
(en daarmee stromen vmbo-bl’ers minder vaak door dan
deelnemers uit de overige vmbo-leerwegen).

Ondergeplaatst = 64,8%
Niet ondergeplaatst =
58,5%

Geslacht

Vrouwen stromen vaker door dan mannen.

V = 66,5%
M = 53,3%

Afkomst

Afkomst heeft geen invloed op doorstroomgedrag; de
verschillen in doorstroom tussen autochtonen, westerse
allochtonen en niet-westerse allochtonen zijn zeer klein.

Autochtoon = 58,3%
W-allochtoon = 53,5%
N-w-allochtoon = 60,8%
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Nadere analyse leert dat er wel uitzonderingen zijn op de patronen in tabel 1.
Ook zijn er enige nuanceringen bij te maken. Zo zijn deelnemers die versnellen te
typeren als ongediplomeerde, vrouwelijke bol-deelnemers die onderwijs volgen in
de sectoren Zorg & Welzijn of Landbouw. Maar vooral valt op dat ondergeplaatsten
1
De doorstroomregeling vmbo-mbo (Min. OCW, 2001) beschrijft de speciﬁeke instroomrechten van vmbo’ers in het
mbo. Ondergeplaatsten zijn deelnemers met een diploma vmbo-kl, -gl of -tl en de juiste sectorvakken die op niveau 2 zijn
geplaatst terwijl ze wettelijk recht hebben op instroom op niveau 3 of 4.
2
Behalve ‘afkomst’ hangen alle factoren signiﬁcant samen met het doorstroomgedrag van deelnemers. De factoren
beïnvloeden eigenstandig de doorstroom. Het niet-signiﬁcante verschil in doorstroomgedrag op de factor ‘afkomst’ hangt
samen met de niet evenredige vertegenwoordiging van groepen met een bepaalde afkomst bij de overige factoren, zoals
bijvoorbeeld sector en leerweg.

niet altijd vaker doorstromen dan deelnemers die conform de doorstroomregeling
zijn geplaatst. Zo stromen in de sector Zorg & Welzijn ondergeplaatsten minder
vaak door dan deelnemers die conform de doorstroomregeling zijn geplaatst. Ook
verlaten ondergeplaatsten vaker het onderwijs als zij hun diploma op niveau 2
hebben behaald dan correct geplaatste deelnemers. Voor ondergeplaatsten is het
diploma op niveau 2 dus vaker het eindstation.
Dezelfde zeven factoren zijn geanalyseerd om na te gaan welke doorgestroomde
deelnemers het diploma halen op niveau 3 en 4.3 De resultaten staan in tabel 2.
Tabel 2 Diplomering op niveau 3 en 4 van doorgestroomde deelnemers
Diplomering op niveau 3/4

Diplomeringspercentage

Sector

In de sector Economie & Handel ligt het
L = 57,9%
slagingspercentage van doorstromers lager dan T = 56,4%
in de andere sectoren.
Z&W= 56,1%
E&H = 45,5%

Leerweg

Bbl-doorstromers halen vaker het niveau
3/4-diploma dan bol-doorstromers.

Diplomering niveau 2

Op niveau 2 gediplomeerde doorstromers halen Gedipl. = 53,2%
iets vaker het diploma dan ongediplomeerd
Ongedipl. = 48,1%
doorstromende deelnemers.

Diplomeringsmoment

De meeste doorstromers halen het diploma in
leerjaar 4 of 5 na instroom op niveau 2. Op het
moment van meting volgt 4% nog onderwijs dat
kan leiden tot diplomering op niveau 3 of 4.

Jaar 2 = 0,8%
Jaar 3 = 10,5%
Jaar 4 = 45,7%
Jaar 5 = 40,7%
Jaar 6 = 1,9%

Onderplaatsing

Onderplaatsing beïnvloedt diplomering op
niveau 3 en 4 niet. Ondergeplaatsten halen
wel vaker het diploma dan conform de
doorstroomregeling op niveau 2 geplaatste
deelnemers.

Ondergeplaatst = 61,0%
Niet ondergeplaatst= 51,1%

Geslacht

Vrouwelijke en mannelijke doorstromers halen
ongeveer even vaak het diploma op niveau 3
of 4.

V = 53,5%
M = 51,4%

Afkomst

Autochtone doorstromers halen vaker het
diploma op niveau 3 of 4 dan allochtone
doorstromers.

Autochtoon = 56,5%
W-allochtoon = 45,5%
N-w-allochtoon = 38,8%

Bbl = 62,6%
Bol = 48,3%

13

3
Behalve ‘onderplaatsing’ hangen de andere factoren signiﬁcant samen met het doorstroomsucces van doorstromers.
Deze factoren beïnvloeden eigenstandig het doorstroomsucces. Het niet-signiﬁcante verschil in doorstroomsucces bij
de factor onderplaatsing hangt samen met de niet evenredige vertegenwoordiging van ondergeplaatsten bij de overige
factoren, zoals geslacht, afkomst, sector en leerweg.

Ook voor deze tabel geldt dat nadere analyse leert dat er enige uitzonderingen
zijn op de hierboven beschreven patronen. Vooral valt op dat deelnemers uit
groepen die naar geslacht of afkomst ondervertegenwoordigd zijn in een sector of
leerweg het vaak relatief slechter doen. Verder doen gediplomeerden op niveau 2
het in de sectoren Zorg & Welzijn en Landbouw slechter dan deelnemers die
ongediplomeerd zijn doorgestroomd (tussentijds zijn overgestapt).
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Beweegredenen om door te leren
Zowel de doorgestroomde deelnemers als de opleidingscoördinatoren zijn bevraagd
over beweegredenen van leerlingen om door te leren. Er zijn diverse redenen
genoemd: sommige zijn werkgerelateerd, andere opleidingsgerelateerd. Boldeelnemers willen graag zo veel mogelijk diploma’s halen, met name in de sector
Zorg & Welzijn omdat het beoogde beroep een hoge opleiding vraagt. Jonge boldeelnemers hebben vaak nog geen zin om te gaan werken. Verder beseffen de
deelnemers dat ze met een diploma op niveau 3 meer kans hebben op werk en
in enkele niveau 2-opleidingen is doorleren noodzaak omdat er amper passend
werk is op niveau 2. Voor andere deelnemers geldt dat ze hebben ervaren dat ze
het werk op niveau 3 leuker vinden of dat de werkgever doorstroom stimuleert
of afdwingt. Tot slot speelt geld een rol. Deelnemers weten dat ze meer gaan
verdienen als ze doorleren. Bol-deelnemers verdienen in een enkel geval in de
combinatie studieﬁnanciering/bijbaan meer dan als ze de bbl-route doen of gaan
werken.
Of deelnemers willen doorleren weten ze vaak al vroeg. De meeste respondenten
wisten al voor de start van de niveau 2-opleiding dat ze wilden doorleren; een
klein deel besluit dit pas na diplomering op niveau 2. De economische crisis
speelt volgens de deelnemers nauwelijks een rol in het nemen van het besluit om
door te stromen; opleidingscoördinatoren geven echter aan dat de economische
conjunctuur enige invloed heeft op het doorstroomgedrag.
Niet reguliere loopbanen
In de onderzoeksopzet van dit onderzoek zijn drie groepen deelnemers
onderscheiden die een ‘niet of minder reguliere’ route volgen:
1 deelnemers die conform hun vmbo-diploma direct naar niveau 3 of 4 zouden
mogen, maar desondanks op niveau 2 starten (ondergeplaatsten);
2 deelnemers die versneld door hun opleiding op niveau 3 weten te stromen;

3 deelnemers die van leerweg, domein of sector wisselen bij de overstap van
niveau 2 naar niveau 3.
Relevant bij het duiden van de verschillen in onderwijsloopbanen is dat opleidingen
verschillende ‘doorstroommodellen’ hanteren.
Tabel 3 Doorstroommodellen
Model

Kenmerken

Tijdsduur

Het kopmodel

De opleidingen op niveau 2 en niveau 3 kunnen niet
onafhankelijk van elkaar worden gevolgd. Eerst wordt
het diploma op niveau 2 gehaald alvorens met niveau
3 wordt gestart (kopstudie). Herkenbaar in dit model
is het vroegere primair en voortgezet/secundair
leerlingwezen.

Binnen dit model zijn
verschillende opbouwpatronen qua sequentiële
tijdsduur te onderscheiden:
1+1 jaar; 2+1 jaar; 2+2
jaar; en andere.

Het inschuifmodel

De opleidingen op niveau 2 en 3 kunnen beide
direct na het vmbo gevolgd worden (parallellie); in
het toelatingsbeleid wordt al dan niet de doorstroomregeling gevolgd. Na het behalen van het mbo
2-diploma stappen deelnemers (veelal) over naar het
tweede leerjaar van niveau 3.

De totale opleidingsduur is
meestal 2+2 jaar.

Het start-opnieuw- De opleidingen op niveau 2 en 3 lopen, na het vmbo
model
– evenals dat in het ‘inschuifmodel’ het geval is –
parallel. Na het behalen van het diploma op mboniveau 2 kunnen de deelnemers doorgaan op niveau
3, maar dan dienen ze te starten in leerjaar 1 van de
mbo 3-opleiding.

Totale opleidingsduur is
meestal 2+3 jaar.

Uit eerder onderzoek (Neuvel & Van Esch, 2010) blijkt dat het hanteren van
het kopmodel een deel van de onderplaatsing verklaart. Deelnemers kunnen
met name in de bbl niet (altijd) op niveau 3 beginnen. Daarnaast spelen soms
leerlingkenmerken en de onderwijsgeschiedenis een rol bij onderplaatsing.
Relevant hier is dat ondergeplaatste deelnemers iets vaker doorstromen en
tevens iets vaker het diploma op niveau 3 halen. Het is echter niet zo dat meer
ondergeplaatsten al bij de start op niveau 2 weten dat zij door willen stromen
naar niveau 3. Ook krijgen ondergeplaatste deelnemers niet vaker de kans om de
opleiding op niveau 2 dan wel niveau 3 versneld te doorlopen. Mogelijk verklaart dit
waarom het percentage op niveau 2 ondergeplaatste deelnemers dat uiteindelijk
het diploma op niveau 3 behaalt niet hoger is dan 40%.
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Een klein deel van de deelnemers haalt relatief snel het diploma op niveau 3.
Uit analyse van de onderwijsnummerdata blijkt dat deze versnelling met name
op niveau 3 plaatsvindt en betrekking heeft op bbl-deelnemers. De weinige boldeelnemers die versnelling weten te realiseren, doen dit voornamelijk op niveau
2. Of deelnemers – binnen een doorstroommodel – (enigszins) kunnen of mogen
versnellen blijkt afhankelijk te zijn van hun capaciteiten (cijfers), motivatie, maar
ook van hun onderwijsgeschiedenis (volgen van een schakelprogramma, invulling
van de stage op niveau 2, de gekozen leerweg). Daarnaast verschilt de mate waarin
opleidingen een versnelling weten te organiseren. Dit is vaak afhankelijk van de
omvang van de groep doorstromers, de mate waarin docenten hun programma’s
afstemmen, de historie van de opleidingen en soms van de opstelling van
werkgevers.
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In het kwalitatieve deel van het onderzoek kwamen we nauwelijks deelnemers
tegen die van sector of domein wisselen bij de doorstroom van niveau 2 naar
niveau 3. Uit analyse van de onderwijsnummerdata blijkt dat minder dan een vijfde
van sector wisselt.
Wel blijkt een deel van de respondenten van leerweg te zijn gewisseld. Deels omdat
men liever de opleiding vervolgt in de bbl, deels omdat de opleiding op niveau 3
niet in de bol wordt aangeboden, of de opleiding op niveau 4 niet in de bbl. Uit
de analyse van de onderwijsnummerdata blijkt dat minder dan een kwart van de
bol-deelnemers en ongeveer 1 op de 10 bbl-deelnemers van leerweg wisselt bij de
overstap van niveau 2 naar niveau 3 (4).
De rol van onderwijsinstellingen en bedrijven
De opleidingscoördinatoren noemen vele middelen die ze inzetten om de
aansluiting tussen de niveaus makkelijker te maken. De meeste teams werken
aan inhoudelijk-programmatische aansluiting, pedagogische aansluiting en in
mindere mate aan de continuïteit van de leeromgeving en het bijsturen van de
verwachtingen van deelnemers. De focus ligt daarbij op niveau 2; op niveau
3 moeten de deelnemers het in vrijwel alle opleidingen zonder extra zorg en
begeleiding doen. Over de mate van intensiteit van deze inzet zijn evenwel geen
harde uitspraken te doen.
De bedrijven zijn in het onderzoek niet bevraagd, maar de opleidingscoördinatoren
geven aan dat bedrijven vaak (onbewust) doorstroom bevorderen door deelnemers
werk op een hoger niveau te laten doen. Zo zien deelnemers in het bedrijf wat voor

werk collega’s met een hoger opleidingsniveau mogen doen. Enkele werkgevers
stellen echter een diploma op een hoger niveau als voorwaarde voor een
arbeidscontract, of motiveren de deelnemer bewust om door te leren.
Opvallend is dat een aanzienlijk deel van de deelnemers niet ervaart dat er iets
extra’s wordt gedaan om voor hen een goede aansluiting tussen niveau 2 en 3 te
bewerkstelligen. Voor zover ze wel extra maatregelen opmerken, zien ze die vooral
in de beroepspraktijkvorming en veel minder op de mbo-instelling zelf.
De deelnemers ervaren wel dat de school hen voorlicht over de niveau 3-opleiding.
Erg positief zijn ze echter niet over die voorlichting; alleen de informatievoorziening
door docenten die hen informeren over niveau 3-opleidingen wordt redelijk positief
beoordeeld. Deelnemers blijken hun doorstroombesluit vooral te bespreken met
hun ouders, op een goede gedeelde tweede plaats staan de docent/loopbaanbegeleider en de praktijkbegeleider/stagebegeleider. De school richt zich in de
voorlichting over doorstroom echter vrijwel uitsluitend op de deelnemer. Ouders
worden vrijwel nooit betrokken in de voorlichting omreden dat de deelnemers
meerderjarig zijn. Ook de werkgever is voor de school nauwelijks in beeld als
kanaal om deelnemers te motiveren en informeren.
Ondanks dat deelnemers weinig inspanningen ervaren om een goede aansluiting
tussen niveau 2 en 3 te bewerkstelligen, beoordelen de meeste deelnemers in de
steekproef van het onderzoek de aansluiting als goed. Een klein deel noemt de
aansluiting matig/slecht. De sector Zorg & Welzijn scoort het minst positief. Het
is de vraag of het overstappen van een brede, niet-branchespeciﬁeke ‘helpende’opleiding (niveau 2) naar een meer branchespeciﬁeke zorg- of welzijnsopleiding op
niveau 3 een rol speelt in deze beoordeling.
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Discussie

In de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB) zijn de doorstroomrechten van
vmbo’ers naar het mbo vastgelegd, zo ook de toelaatbaarheidsmogelijkheden
van mbo-gediplomeerden tot hogere mbo-opleidingen. Nadere clausulering van
de toelaatbaarheid van vmbo’ers tot het mbo – voor opleidingen in de sectoren
Techniek en Economie & Handel – is geregeld via de doorstroomregeling vmbombo.
Pre-WEBse patronen zijn echter nog volop aanwezig in deze doorstroomroute,
zeker bij opleidingen die het ‘kopmodel’ hanteren. Zo is in de instroom in de
technische opleidingen, vooral in de bbl-variant en de verdere doorstroom in
het mbo, het stramien van primair, secundair (en tertiair leerlingwezen) nog
waarneembaar. Dit geldt ook voor bijvoorbeeld kappersopleidingen en een aantal
opleidingen in de sector Economie & Handel. Het stramien wordt gezien als
aansluitend bij de manier waarop expertise zich ontwikkelt in de arbeidsloopbaan,
ondersteund door aanvullend beroepsonderwijs. Het kopmodel kent dan ook
relatief veel ondergeplaatsten. Toelaatbaarheid volgens de ‘doorstroomregels’ en
toelating als verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag van de onderwijsinstelling
vallen hier niet samen; de functiestructuur in beroepsdomeinen is leidend.
In de WEB is vastgelegd dat het mbo twee leerwegen kent; de bol en de bbl die
dan wel niet gelijk zijn maar wel gelijkwaardig omdat ze opleiden voor dezelfde
kwaliﬁcaties en tot dezelfde diploma’s. Deze gelijkwaardigheid is, zo blijkt uit de
interviews die wij gehouden hebben, nog niet overal realiteit. Zo komen in sommige
opleidingen bol-deelnemers eerder in aanmerking voor een versnelde opleiding
dan bbl-deelnemers (inschuifmodel versus start-opnieuw-model). Ook is er soms
onvoldoende afstemming tussen beide leerwegen wat de overstap naar een hoger
niveau in een andere leerweg problematisch maakt.
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In de interne doorstroom in het mbo strijden wet en werkelijkheid wat betreft de inen doorstroomperikelen in het mbo om voorrang.
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Doelmatigheid van leerroutes
In het ‘start-opnieuw-model’ is de cumulatieve opleidingsduur van mbo 2 en mbo
3 betrekkelijk lang. Dat model is door ons alleen waargenomen in de sector Zorg &
Welzijn, waarbij na het diploma van de mbo 2-opleiding ‘Helpende zorg & welzijn’
ingestroomd kan worden in leerjaar 1 van mbo 3. In mbo 3 wordt het accent
gelegd op hetzij de zorgkant hetzij de welzijnskant.
Hier ligt een interessante vraag onder die in de eerste plaats met de optimale
breedte van kwaliﬁcaties te maken heeft: welke mate van branchespeciﬁciteit is
het meest doeltreffend voor deelnemers enerzijds en afnemers in het werkveld
anderzijds? Wat is exploitabel voor mbo-instellingen? En daarnaast: wat is efﬁciënt
qua opleidingsduur? Geconstateerd kan worden dat de in onze steekproef
bevraagde deelnemers reeds heel lang wisten dat ze door wilden leren op niveau
3 en dat de speciﬁekere opleiding op niveau 3 beter aansloot bij hun inhoudelijke
wensen: in dat geval kunnen – uit het perspectief van de leerlingen – bij een startopnieuw-model de nodige vraagtekens worden gezet. Het moeten volgen van
het volledige programma van zowel de niveau 2- als de niveau 3-opleiding lijkt
omslachtig; voor hen kunnen iets meer speciﬁciteit en enigszins snellere doorloop
wenselijk zijn.
In de ‘heroverwegingsnota’s’ zijn ideeën geopperd over minder mbo-kwaliﬁcaties
(dus breder) en studieduurverkorting: het voorgaande voorbeeld kan ons leren
dat een combinatie van die twee principes op gespannen voet kunnen staan in
de relatie tussen opleidingsorganisatie en de wensen van de deelnemers en/of de
arbeidsmarkt.
Een schepje er bovenop
In het begin van deze publicatie hebben we gesteld dat deelnemers die eerst
een mbo 2-diploma halen en vervolgens door gaan leren op mbo-niveau 3 er een
schepje bovenop doen. Dat schepje moet leiden tot slimmer vakmanschap. De
zinsnede er een schepje bovenop doen heeft ook nog een tweede betekenis.
De bijdrage die de school levert om de interne doorstroom, en daarmee optimale
talentontwikkeling, te bevorderen, vraagt in sommige opleidingsdomeinen meer
aandacht, zo kunnen we concluderen uit dit onderzoek. Veel deelnemers ervaren
niet dat iets extra’s wordt gedaan om hun doorstroom van niveau 2 naar niveau

3 te bevorderen. Voor hen ligt het zwaartepunt van het eventuele ervaren ‘extra’
in de beroepspraktijkvorming, hoewel het de vraag is of dit extra bewust met
het oog op doorstroombevordering wordt ‘aangeboden’ of dat het gewoonweg
samenhangt met het ‘werkaanbod’ op de bpv-plaats. Daarnaast halen lang niet
alle in mbo 2 ondergeplaatste vmbo-diplomabezitters uiteindelijk een diploma op
niveau 3, hoewel in procentueel opzicht iets vaker dan degenen die correct op
niveau 2 zijn geplaatst. Van deze ondergeplaatsten mag gezien hun vooropleiding
verwacht worden dat ze een diploma op niveau 3 kunnen halen, zodat er sprake
is van onderbenutting van talent. Het diplomarendement van vergelijkbare vmbodeelnemers die direct overstappen naar niveau 3 is aanzienlijk hoger dan van
degenen die via mbo 2 naar niveau 3 overstappen. Dat doorleren loont blijkt ook
uit een studie naar de arbeidsmarktperspectieven van opleidingen: het verschil
in arbeidsmarktwaarde tussen niveau 2 en 3 is groter dan op grond van de iets
langere opleidingsduur op niveau 3 verwacht mag worden (Coenen e.a., 2010).
De titel van deze publicatie is daarom ook te interpreteren als een oproep aan
beleidsmakers en docenten in mbo-instellingen om het verschijnsel van de interne
doorstroom nadrukkelijker op de agenda te zetten. Kortom: ook van hun kant kan
er een schepje bovenop!
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