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Woord vooraf

In de programmalijn ‘Beroepsonderwijs als keten’ doet het Expertisecentrum
Beroepsonderwijs (ecbo) onderzoek naar leerloopbanen in en rond het mbo.
De rode draad in deze programmalijn is het in kaart brengen van routes van
jongeren in het onderwijsstelsel; de vraag of leerlingenstromen zich conform het
stelselontwerp van het onderwijs (blijven) gedragen en hoe opleidingen op deze
veranderingen reageren.
De programmalijn brengt in beeld welke routes in de praktijk worden bewandeld
en de mate waarin onderwijsvoorzieningen zich gedragen als losse schakel in
een keten of als maatvoorziening in zeer individuele en persoonsafhankelijke
opleidingsroutes. In alle onderzoeken wordt gebruikgemaakt van BRON-gegevens
van DUO1 (voorheen CFI) en interviews met of enquêtes onder schooldirecteuren,
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 1/2 naar mbo 3/4.
Voorliggende publicatie beschrijft beknopt de resultaten van het onderzoek naar
de doorstroom van vmbo naar mbo. Een integrale weergave van de onderzoeksresultaten is te vinden in Neuvel en Van Esch (2010). Deze korte publicatie maakt
deel uit van een reeks factsheets over de betekenis van het beroepsonderwijs voor
de persoonlijke ontwikkeling van jongeren.

1

DUO is een nieuwe organisatie die is ontstaan uit het samengaan van CFI en de IB-Groep.
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Dit factsheet heeft als titel meegekregen ‘Opleidingsniveau en beroepsrichting in de
doorstroom van vmbo naar mbo: keuzes en gevolgen voor de schoolloopbaan’. Met
deze titel verwijzen de onderzoekers naar de rol van de ofﬁciële doorstroomregeling
en van de beroepsinteresse van leerlingen voor de plaatsing in het mbo en de
gevolgen voor de verdere schoolloopbaan van vmbo’ers in het mbo.
Marc van der Meer
Directeur Expertisecentrum Beroepsonderwijs
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Achtergrond

Aanleiding
Zoals de naam aangeeft, bereidt het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs
(vmbo) leerlingen voor op het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Verreweg de
meeste vmbo’ers stromen dan ook door naar het mbo. Wel heeft de afgelopen
jaren een toenemend aantal leerlingen uit de theoretische leerweg gekozen voor
havo 4, circa 15% in 2004 oplopend naar ruim 20% in 2008. Dat ging ten koste
van de doorstroom naar het mbo (Van Esch & Neuvel, 2010; in voorbereiding).
Vmbo’ers die naar het mbo gaan moeten bij de aanmelding bij een roc, aoc
of vakschool opnieuw een studiekeuze maken voor een beroepsopleiding (en
-sector). Ondanks de rechten die zijn vastgelegd in de ‘Doorstroomregeling vmbo
naar mbo’ beslist een mbo-instelling of een leerling in de gekozen opleiding wordt
geplaatst. Bij deze plaatsing staan twee criteria centraal: het opleidingsniveau (de
niveauafstemming) en de beroepsrichting (de inhoudelijke afstemming).
Bij de niveauafstemming speelt het kennis- en vaardigheidsniveau van leerlingen
een belangrijke rol. De wetgever heeft een doorstroomregeling laten opstellen
waarin de vmbo-niveaus (de vier leerwegen) zijn gekoppeld aan de vier opleidingsniveaus in het mbo (Min. OCenW, Gele Katern, januari 2001). In die regeling
zijn de rechten van leerlingen vastgelegd. In grote lijnen komt het erop neer dat
gediplomeerde leerlingen uit de basisberoepsgerichte leerweg van het vmbo
recht hebben op plaatsing in een mbo-opleiding op niveau 2 en dat het recht op
plaatsing op niveau 3 of 4 van toepassing is op leerlingen met een diploma van
een van de overige drie leerwegen (de kaderberoepsgerichte, de gemengde en de
theoretische leerweg). Alleen bij niet-verwante doorstroom naar de sector Economie
& handel (E&H) of naar de sector Techniek geldt een aanvullende eis dat op het
vmbo een verplicht sectorvak uit de betreffende sector moet zijn gevolgd. Voor
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Economie & handel kan dat wiskunde, economie of een tweede moderne vreemde
taal zijn en voor Techniek wiskunde, natuurkunde of scheikunde.
Bij de inhoudelijke afstemming gaat het om een match tussen de beroepsinteresse
en de inhoud van de beroepsopleiding. De keuze voor een beroepsopleiding
zal in belangrijke mate afhangen van de belangstelling van een leerling voor
bepaald soort werk of voor een bepaald werkgebied. Met andere woorden: voor
een optimale overstap naar het mbo is het belangrijk dat leerlingen in het vmbo
een voorkeur voor bepaald werk of een bepaald werkgebied (beroepsinteresse)
ontwikkelen. Deze afstemming is niet in een wettelijke regeling te vangen, maar
zal tot stand moeten komen in overleg met de directbetrokkenen: de leerling
(en zijn/haar ouders), zijn/haar mentor of decaan in het vmbo en de intake- en/
of plaatsingscommissie op het mbo. En kiest een leerling voor de beroepsbegeleidende leerweg in het mbo (bbl), dan moet ook een werkgever worden
overtuigd van de interesse en bekwaamheden van de leerling voor het werk waar
hij/zij naar solliciteert.
8

De aansluitingsrisico’s in de overgang van vmbo naar mbo analyserend, richt het
onderzoek zich op vier hoofdvragen.
1 Verloopt de niveauafstemming conform de doorstroomregeling?
2 Hoe is de beroepsinteresse van leerlingen aan het eind van het vmbo ontwikkeld
en hoe is deze gerelateerd aan de plaatsing in een opleiding?
3 Wat zijn de gevolgen voor de schoolloopbaan van leerlingen als ze niet conform
de doorstroomregeling (te laag) worden geplaatst?
4 Wat zijn de gevolgen voor de schoolloopbaan van leerlingen die eind vmbo niet
weten naar welk soort werk(gebied) hun interesse uitgaat?
Opzet van het onderzoek
In opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) voert
ecbo onderzoek uit naar de toepassing van de doorstroomregeling en de invloed
van de beroepsinteresse op de schoolloopbaan van vmbo’ers die naar het mbo
gaan. Dat onderzoek is in 2003 gestart met het eerste cohort dat het vmbo verliet.
Over de eerste drie cohorten is eerder gerapporteerd door Neuvel en Van Esch
(2004, 2005, 2006). Over de cohorten die in 2006 en 2007 zijn uitgestroomd
is recentelijk een rapport verschenen (Neuvel & Van Esch, 2010). Voorliggend
factsheet vat de belangrijkste bevindingen van het laatste rapport samen.

Zoals in de eerder onderzochte cohorten is ook voor de cohorten 2006 en 2007
de monitor opgezet als een landelijk representatief vragenlijstonderzoek (surveyonderzoek). Eerst zijn bijna alle decanen in de bovenbouw van het vmbo gevraagd
NAW-gegevens van hun vierdejaarsschoolverlaters beschikbaar te stellen. Dat
leverde een representatief steekproefkader op van ruim 20.000 leerlingen uit
cohort 2006 en 30.000 leerlingen uit cohort 2007. Alle leerlingen zijn ongeveer
een half jaar na de start van het nieuwe schooljaar in het mbo (februari/maart)
gevraagd een vragenlijst in te vullen. De respons was 45% in cohort 2006 en
ruim 30% in cohort 2007. De vergelijking met populatiegegevens (Statline, 2009)
wees uit dat in beide cohorten leerlingen uit de basisberoepsgerichte leerweg en
(allochtone) leerlingen uit de vier grote steden waren ondervertegenwoordigd. Door
weging kon de representativiteit grotendeels worden hersteld met uitzondering voor
de basisberoepsgerichte leerweg. Gezien de grotere risico’s voor de schoolloopbaan
van leerlingen uit de basisberoepsgerichte leerweg en daarbinnen met name van
allochtone leerlingen uit de vier grote steden, moet rekening worden gehouden met
een onderschatting van de risico’s in de schoolloopbaan zoals die in een aantal
indicatoren zijn geoperationaliseerd.
9
Gegeven de periode van enquêtering van de vmbo’ers (na ongeveer een half jaar in
het mbo) reiken uitspraken over hun schoolloopbaan in het mbo niet verder dan tot
ongeveer een half jaar na instroom in het mbo. De gevolgen op de langere termijn
konden nog niet in kaart worden gebracht. Reeds door ecbo geplande analyses op
de BRON-data2 moeten daar evenwel binnenkort inzicht in geven.

2
De BRON-data bevatten de gegevens van de schoolloopbaan van leerlingen zoals scholen die elk jaar per 1 oktober
verplicht moeten aanleveren aan de IB-groep (sinds 2010 DUO).
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Bevindingen

Eerst worden hoofdvraag 1 en 2 beantwoord: de toepassing van de doorstroomregeling en de ontwikkeling van de beroepsinteresse in relatie tot de plaatsing in
een gewenste of gekozen opleiding. Daarna wordt ingegaan op de hoofdvragen 3
en 4 en komen consequenties voor de schoolloopbaan in het eerste half jaar in
het mbo aan de orde aan de hand van vijf indicatoren voor de schoolloopbaan:
uitval, switchen van opleiding, beoordeling van de opleiding, leerresultaten en de
prognose de opleiding af te ronden.
Toepassing van de doorstroomregeling
De eerste vraag betreft de toepassing van de doorstroomregeling. Omdat in eerdere
cohorten op dit punt een groot verschil bleek tussen leerwegen (bol en bbl),
worden de bevindingen voor de beide leerwegen apart beschreven.
Doorstroom naar de bol
Overall is circa 6% van de vmbo-leerlingen uit cohort 2006 en 2007 die naar de
bol doorstroomden lager geplaatst dan volgens de doorstroomregeling mogelijk
was. Dit percentage is sinds het eerste cohort (2003) nauwelijks veranderd.
Vanuit het perspectief van het vmbo is de afwijking het grootst bij leerlingen uit
de kaderberoepsgerichte leerweg (11 à 12% lager geplaatst). Uit de drie overige
leerwegen is 3 à 4% van de leerlingen lager geplaatst. Ook vanuit het mbo gezien
zijn er duidelijke verschillen. Lagere plaatsingen komen vooral voor in de sectoren
E&H en Techniek. Van de leerlingen uit de kaderberoepsgerichte leerweg (kl’ers)
die naar de sector E&H gaan, wordt bijna 20% lager geplaatst en van de kl’ers
die kiezen voor de sector Techniek 16%. Daarentegen blijft het percentage lager
geplaatsten in de sectoren Zorg & welzijn (Z&W) en Landbouw beperkt tot circa
4%. Vergelijken we sectorverwante en niet-verwante doorstroom, dan blijkt er
alleen in de sector E&H een duidelijk verschil: twee keer zoveel niet-verwante als
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verwante doorstromers worden in die sector lager geplaatst, namelijk respectievelijk
32% en 15%.
We onderscheiden persoons- en opleidingsgebonden lagere plaatsingen. Bij
persoongebonden lagere plaatsingen is een beslissing gebaseerd op verwachtingen
aangaande het studiesucces van individuele leerlingen, die in onderling overleg
tussen betrokkenen worden onderkend. Deze vorm van lagere plaatsing komt
relatief weinig. Daarom spreken we ook wel van incidentele lagere plaatsingen.
Van opleidingsgebonden lagere plaatsingen is sprake als van grotere groepen
leerlingen, los van persoonlijke interesses of competenties, wordt betwijfeld of ze
beschikken over de (praktische) beroepskennis en -vaardigheden die nodig zijn in
de opleiding waarin ze conform de doorstroomregeling geplaatst zouden kunnen
worden. Dat kan op basis van veronderstelde (tekorten) in de vooropleiding, al dan
niet in combinatie met eisen van de vervolgopleiding op het mbo. In die gevallen
duiden we de afwijking van de doorstroomregeling ook wel als structureel aan.
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In verreweg de meeste opleidingen in de bol gaat het om persoonsgebonden lagere
plaatsingen. Per opleiding loopt dat uiteen van (vrijwel) geen lagere plaatsingen
tot circa 4 à 5% van het totaal aantal deelnemers per opleidingsrichting. In een
beperkt aantal richtingen uit de sectoren E&H en Techniek worden leerlingen,
vooral kl’ers, echter structureel lager geplaatst. In de sector E&H zien we vooral
lagere plaatsingen in drie richtingen: Uniformberoepen, Horeca en Brood &
banket. Bij de Uniformberoepen is de reden terug te voeren op eisen van het
ministerie van Justitie die het diploma Beveiliger op niveau 2 als verplichte
voorwaarde stelt om in de Beveiliging te kunnen werken. Voor de twee andere
richtingen uit de sector E&H spelen een (vermoed) tekort aan praktische kennis
en vaardigheden een rol. Wat betreft de sector Techniek springen de richtingen
Installatietechniek, Metaaltechniek en Motorvoertuigentechniek eruit met relatief
veel lager geplaatsten. Ook hier zullen praktische kennis en vaardigheden het
belangrijkste criterium zijn.
Doorstroom naar de bbl
Het percentage vmbo’ers dat in de bbl lager wordt geplaatst, is sinds het eerste
cohort (2003) vrij stabiel: ongeveer 33%. Wel zien we hier een duidelijk verschil
tussen leerlingen uit de basisberoepsgerichte leerweg (bl’ers) en leerlingen uit
de overige leerwegen. Van de bl’ers wordt circa 5% lager geplaatst, wat wijst op

voornamelijk incidentele lagere plaatsingen. Daar staat echter een aanzienlijk
hoger percentage (ruim 50%) lagere plaatsingen tegenover bij leerlingen uit de
gemengde en theoretische leerweg (gl’ers en tl’ers). Bij kl’ers is dat zelfs circa
75%.
Ook tussen mbo-sectoren zijn er grote verschillen. In de sector Techniek
worden bijna alle leerlingen (ruim 90%) die op niveau 3 of 4 mogen beginnen
op niveau 2 geplaatst. Daar is dus sprake van een sectorbrede afwijking van de
doorstroomregeling. In de drie andere sectoren ﬂuctueert het percentage lager
plaatsingen van kl’ers, gl’ers en tl’ers tussen de 30% en 50% met weer een aantal
opleidingsrichtingen die eruit springen: Horeca, de Verssector en Brood & banket
(in de sector E&H) en Uiterlijke verzorging (in de sector Z&W). De opstelling van
werkgevers is hier cruciaal: door een tekort aan praktische kennis en vaardigheden
willen zij die leerlingen niet in een functie aannemen die overeenkomt met mbo
niveau 3, ook gezien de verplichte hogere loonkosten volgens de cao die zo’n
inschaling met zich meebrengt.
De beroepsinteresse in relatie tot de doorstroom naar het mbo
De inhoudelijke afstemming tussen de beroepsinteresse en de beroepsopleiding
is het onderwerp van de tweede hoofdvraag. Voor die afstemming is belangrijk dat
leerlingen eind vmbo een redelijk goed beeld hebben van hun beroepsinteresse.
Eerst wordt gekeken hoe het met die beroepsinteresse staat en vervolgens komt de
afstemming aan de orde.
Figuur 1 Beroepsinteresse en studiekeuze eind vmbo
Beroepsinteresse

neeof
onduidelijk
12%

neeof
onduidelijk
17%

ja,nietzo
zeker
26%

Studiekeuze

ja,vrij
zeker
57%

ja,nietzo
zeker
22%

ja,vrij
zeker
66%

13

Studie- en beroepskeuze eind vmbo
Ondanks de toegenomen aandacht voor loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB)
in het vmbo komt de ontwikkeling van de beroepsinteresse in de laatste twee
onderzochte cohorten in hoge mate overeen met die in eerdere cohorten. Een
kleine 60% van de leerlingen weet eind vmbo naar eigen zeggen redelijk goed naar
welk soort werk hun interesse uitgaat, zo’n 25% heeft al wel een voorkeur, maar is
daar nog niet helemaal zeker van, terwijl een kleine 20% eind vmbo nog helemaal
geen idee heeft wat ze willen worden of heen en weer worden geslingerd tussen
diverse, vaak nog zeer uiteenlopende mogelijkheden.
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Een beeld van je beroepsinteresse lijkt een voorwaarde voor een onderbouwde
studiekeuze, zeker als het gaat om de keuze voor een beroepsopleiding in het
mbo. Toch is er geen een-op-een relatie tussen beide keuzes. In vergelijking met
hun beroepsinteresse zijn meer leerlingen zeker over de opleiding die ze willen
volgen in het mbo (66%). Ruim 20% van de vmbo’ers heeft een opleiding op het
oog, maar twijfelt nog, terwijl ruim 10% niet goed weet welke opleiding ze willen
gaan doen. Hoe die laatste groep toch tot een (onderbouwde) keuze komt, blijft
vooralsnog onduidelijk.
Hoewel er een hoge mate van samenhang is tussen de beroepsinteresse en de
studiekeuze vallen beide variabelen niet volledig samen. Omdat ze elk wel een
eigen invloed hebben op keuzes en succes in de schoolloopbaan na het vmbo,
zijn ze gecombineerd in een nieuwe, samengestelde variabele ‘loopbaankeuzes’.
Die variabele heeft vijf categorieën (schaalpunten), uiteenlopend van redelijk zeker
tot zeer onzeker over de beroepsinteresse en/of de studiekeuze. Figuur 2 toont
de verdeling over de 5 categorieën. Globaal gezien zijn er geen grote verschillen
tussen de vier vmbo-leerwegen in die verdeling. Relatief iets minder leerlingen uit
de theoretische leerweg zijn zeker over beide keuzes.

Figuur 2 Mate van zekerheid over beide loopbaankeuzes eind vmbo

De nieuwe variabele is gebruikt in de analyses met een viertal indicatoren die de
overstap van vmbo naar mbo in kaart brengen, te weten: uitval, keuze voor de
bol of bbl, verwante en niet-verwante doorstroom en plaatsing in de gewenste of
gekozen opleiding.
Loopbaankeuzes en de doorstroom naar het mbo
Allereerst is er een relatie tussen loopbaankeuzes en uitval, waarbij een uitvaller
conform de deﬁnitie van het ministerie van OCW een schoolverlater is zonder
startkwaliﬁcatie en waarbij een startkwaliﬁcatie gelijk staat met een mbo-diploma
op tenminste niveau 2 of met een havo- of vwo-diploma.
Leerlingen die vrij zeker zijn van hun loopbaankeuzes (categorie 1) stoppen het
minst vaak na het vmbo, terwijl relatief de meeste uitvallers te vinden zijn in de
groep leerlingen die onzeker zijn over hun keuzes (categorie 5). De percentages in
die twee categorieën zijn voor de vier vmbo-leerwegen als volgt:
• basisberoepsgerichte leerweg 1% en 15%;
• kaderberoepsgerichte leerweg 1% en 7%;
• gemengde leerweg 0,5% en 4%;
• theoretische leerweg 0,5% en 3%.
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Loopbaankeuzes hangen ook samen met de keuze van de leerweg: de bol
of de bbl. Als leerlingen zeker zijn van hun loopbaankeuzes gaan ze relatief
vaker naar de bbl en omgekeerd kiezen leerlingen die het meest onzeker zijn
verhoudingsgewijs vaker voor de bol. Leerlingen uit de gemengde en theoretische
leerweg die niet goed weten wat ze willen worden, gaan relatief vaker naar het
havo. Daarmee is niet gezegd dat het havo per deﬁnitie een vluchtroute is voor
leerlingen die geen beroepskeuze kunnen maken. Het is niet uit te sluiten dat gl’ers
en tl’ers die al in een vrij vroeg stadium weten dat ze naar het havo willen, minder
tijd en energie steken in het ontwikkelen van een beroepsinteresse.
Verder is er samenhang gevonden tussen loopbaankeuzes en het switchen
van sector bij de doorstroom van vmbo naar mbo (niet-verwante doorstroom).
Leerlingen die onzeker zijn over hun loopbaankeuzes veranderen in de overstap
naar het mbo vaker van sector. Vooral de sector E&H ontvangt relatief veel over
hun loopbaan onzekere leerlingen uit niet-verwante vmbo-sectoren.
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Ten slotte blijken de loopbaankeuzes samen te hangen met plaatsing in de door
leerlingen gewenste of gekozen opleiding. Naarmate leerlingen zekerder zijn van
hun studie- en beroepskeuze worden ze vaker in de gekozen en/of gewenste
opleiding geplaatst. Ruim 90% van de leerlingen die het meest zeker zijn van hun
keuzes komt in de gekozen opleiding. Dat percentage zakt systematisch naarmate
leerlingen minder zeker zijn van hun loopbaankeuzes. Van de leerlingen die het
meest onzeker zijn over hun loopbaankeuzes (categorie 5) begint iets meer dan de
helft (56%) in de gekozen opleiding.
Het eerste half jaar van de schoolloopbaan in het mbo
In deze paragraaf gaan we in op de gevolgen van een lagere plaatsing en van
een onduidelijke beroepsinteresse op de schoolloopbaan in het eerste half jaar
van het mbo. Deze gevolgen worden in beeld gebracht aan de hand van de
volgende indicatoren: een bij de beroepsinteresse passende opleiding, een bij de
capaciteiten van leerlingen passende opleiding, studieresultaten na een half jaar,
switchen van opleiding, uitval en afronding van de opleiding.

Een bij de (beroeps)interesse passende opleiding
Aangenomen mag worden dat plaatsing in een bij de eigen (beroeps)interesse
passende opleiding voorwaarde is voor leerlingen om gemotiveerd aan hun
opleiding te werken. Overall gezien geeft ongeveer 68% van de vmbo’ers aan dat
hun mbo-opleiding goed aansluit bij wat ze willen, circa 25% ervaart dat deels en
volgens 7% sluit hun opleiding helemaal niet aan bij hun (beroeps) interesse of
kan men daar na een half jaar nog niets over zeggen.
Er is geen samenhang gevonden met de doorstroomregeling: ongeacht of
leerlingen volgens de doorstroomregeling correct of te laag zijn geplaatst ervaren
ze hun opleiding niet meer of minder vaak als passend. Met de variabele
‘loopbaankeuzes’ is er echter wel een duidelijke samenhang. Leerlingen die eind
vmbo het meest zeker waren van die keuzes zitten naar eigen gevoel ook vaker
in een bij hun (beroeps)interesses passende opleiding, terwijl de meest onzekere
leerlingen op dat punt relatief het vaakst hun opleiding als niet passend ervaren.
Dat effect wordt nog versterkt als rekening wordt gehouden met plaatsing in de
gewenste of gekozen opleiding. Van de leerlingen die het meest zeker waren
over hun loopbaankeuzes en ook in de gekozen opleiding mochten starten, gaf
86% aan de opleiding als passend te ervaren. Dat geldt voor slechts 7% van de
leerlingen uit de groep die het minst zeker was over hun loopbaankeuzes en die
niet in de gekozen opleiding mocht beginnen. Het verschil komt eveneens tot uiting
als omgekeerd wordt gekeken naar het percentage dat een niet-passende opleiding
volgt. In de groep die zeker was over hun keuzes en in de gewenste opleiding
zat, beoordeelde vrijwel niemand (0,0%) de opleiding als niet-passend, terwijl dat
percentage systematisch oploopt naar 53% in de groep die het minst zeker was
over de keuzes en niet in de gekozen opleiding kon beginnen.
Een opleiding die aansluit bij de eigen capaciteiten
Voor de motivatie is het eveneens van belang dat de moeilijkheidsgraad en
het tempo van de opleiding aansluiten bij de capaciteiten van leerlingen. De
doorstroomregeling beoogt dat te regelen, maar met landelijke regelingen is
de bandbreedte aan verschillen tussen leerlingen en tussen opleidingen nooit
volledig te reguleren. Desalniettemin beoordeelt zo’n 90% van de leerlingen de
moeilijkheidsgraad van hun opleiding als passend bij hun capaciteiten en zo’n
80% het tempo van de opleiding als passend. Voor de overige leerlingen blijkt de
opleiding vaker iets te makkelijk dan te moeilijk en qua tempo vaker iets te traag
dan te snel.
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Er is een licht verband met de doorstroomregeling. Leerlingen uit de drie hoogste
leerwegen van het vmbo die te laag zijn geplaatst (niveau 2 in plaats van niveau 3
of 4) vinden hun opleiding wat vaker te gemakkelijk en/of qua tempo te langzaam
dan leerlingen die conform de regeling wel op niveau 3 of 4 konden starten. Toch is
het verschil geringer dan wellicht verwacht zou worden. Bovendien is er nauwelijks
een verschil op die beide punten tussen lager geplaatste kl’ers (niveau 2) en bl’ers
die conform de regeling op niveau 2 zijn gestart.
De samenhang met loopbaankeuzes is veel sterker. Naarmate leerlingen minder
zeker zijn van hun loopbaankeuzes vinden ze de moeilijkheidsgraad en het tempo
minder goed aansluiten bij hun capaciteiten. Ze ‘klagen’ vaker over een te moeilijke
opleiding en/of een te hoog tempo dan omgekeerd (te makkelijk en te traag). Ook
hier zien we een versterking van dat effect als leerlingen niet in de gekozen of
gewenste opleiding zijn geplaatst. Zo loopt in de bol het percentage leerlingen dat
de opleiding als passend bij hun capaciteiten ervaart terug van 91% in de groep
die eind vmbo vrij zeker was van hun keuzes en die de gewenste opleiding volgde
naar 63% in de groep leerlingen die eind vmbo geen studie- en beroepskeuze
konden maken en die ook niet in de gekozen opleiding mochten beginnen.
18
Studieresultaten
De leerlingen konden op een vierpuntsschaal (goed, voldoende, onvoldoende,
slecht) hun studieresultaten aangeven zoals ze daar ten tijde van de enquêtering
zicht op hadden. Ruim de helft van alle leerlingen (52%) gaf aan goede studieresultaten te hebben en circa 45% vond ze voldoende, terwijl niet meer dan 3 à
4% de eigen resultaten als onvoldoende of slecht aangaf.
Er is een duidelijke samenhang met de doorstroomregeling: bij kl’ers, gl’ers en
tl’ers die te laag (niveau 2) waren geplaatst, zijn de studieresultaten in doorsnee
beter dan bij leerlingen uit die drie leerwegen die conform de regeling op niveau 3
of 4 waren geplaatst. Ook in vergelijking met bl’ers die conform op niveau 2 waren
gestart, zijn hun leerresultaten duidelijk beter. Die uitkomst ligt ook wel in de lijn
der verwachtingen.
De studieresultaten hangen eveneens samen met de loopbaankeuzes. Het
percentage leerlingen met goede studieresultaten is het hoogst in de groep die
eind vmbo zeker was van hun loopbaankeuzes en die de gewenste opleiding volgt
(58%) en het laagst in de groep die eind vmbo geen keuzes kon maken en ook niet
in de gekozen opleiding mocht starten (37%). Omgekeerd loopt het percentage

met onvoldoende tot slechte leerresultaten in diezelfde richting op van minder dan
2% naar bijna 10%.
Wisselen van opleiding
Voor deze indicator van de schoolloopbaan, evenals voor de volgende, kon
alleen de samenhang met de loopbaankeuzes worden nagegaan. Vanwege
operationaliseringen in de vragenlijst was onderzoek naar samenhang met de
toepassing van de doorstroomregeling niet mogelijk.
Ongeveer 3% van de vmbo’ers uit cohort 2007 die naar het mbo zijn gegaan, was
binnen een half jaar van opleiding gewisseld. Ongeveer een derde van de switchers
zijn leerlingen die van leerweg wisselen, met name van de bol naar de bbl. Deze
switchers zijn hoogstwaarschijnlijk vooral leerlingen die op een later tijdstip alsnog
een leerbedrijf hebben kunnen vinden. Ook als we die groep buiten beschouwing
laten verandert een kleine 2.000 leerlingen binnen een half jaar na het begin van
hun mbo-opleiding van opleiding. Het zijn hoofdzakelijk leerlingen die eind vmbo
problemen hadden met hun studie- en beroepskeuze. Het percentage switchers
loopt namelijk systematisch op van 1,5% in de groep die eind vmbo vrij zeker
was van beide loopbaankeuzes naar 5,5% bij leerlingen die toen nog niet of een
nauwelijks een beeld hadden van wat ze wilden.
Uitval binnen vier tot zes maanden
Circa 1,5% van de leerlingen stopt binnen vier tot zes maanden en verlaat
zonder startkwaliﬁcatie het mbo. De uitval is het hoogst bij leerlingen uit de
basisberoepsgerichte leerweg van het vmbo.
Ook hier is er een samenhang met de loopbaankeuzes. Het percentage
uitvallers onder leerlingen die eind vmbo redelijk zeker waren van hun studie- en
beroepskeuze is minder dan 1% en het stijgt naar circa 6% in de groep die op dat
moment problemen had met die keuzes.
Prognose de opleiding af te ronden
Na ongeveer een half jaar mbo denkt rond 85% van de leerlingen hun opleiding
af te zullen ronden, circa 3% denkt te stoppen of te switchen en tussen de 10 en
12% heeft op dat moment nog geen idee of ze al dan niet hun opleiding zullen
afronden.
Wat betreft de doorstroomregeling zijn er alleen in de bol beperkte effecten
gevonden ten gunste van lager geplaatste leerlingen. Dat wil zeggen dat lager
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geplaatste leerlingen relatief iets vaker hebben aangegeven hun opleiding te zullen
afronden. In de bbl zijn er op dit punt geen systematische verschillen gevonden.
Des te sterker is daarentegen de samenhang met de loopbaankeuzes en de
plaatsing in een gewenste opleiding. In de bol is die samenhang nog iets sterker
dan in de bbl. Die samenhang in de bol is in ﬁguur 3 weergegeven.
Figuur 3 Leerlingen bol: Samenhang tussen loopbaankeuzes en prognose afronding opleiding
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Conclusies

In de doorstroom van vmbo naar mbo spelen twee afstemmingsvraagstukken: de
niveauafstemming en de afstemming naar beroepsrichting. Voor het eerste vorm
van afstemming is de doorstroomregeling opgesteld en voor het tweede is de
ontwikkeling van de beroepsinteresse bij leerlingen van belang.
Ten opzichte van het eerste cohort, dat in 2003 het vmbo verliet, is er weinig
veranderd in de toepassing van de doorstroomregeling: het percentage leerlingen
dat lager wordt geplaatst dan de regeling aangeeft, is zowel in de bol als in de bbl
stabiel gebleven. In de bol worden vooral leerlingen uit de kaderberoepsgerichte
leerweg van het vmbo lager geplaatst. In de bbl hebben naast kl’ers ook veel
leerlingen uit de gemengde en de theoretische leerweg met lagere plaatsing te
maken.
In de bol komt het percentage lagere plaatsingen in de meeste opleidingsrichtingen
niet boven de 3 tot 5% uit, wat duidt op incidentele of persoonsgebonden lagere
plaatsingen. Bij een aantal opleidingen – met name in de sector Techniek en E&H
– is echter sprake van structurele lagere plaatsingen. Dat gebeurt in de bbl veel
vaker en in de sector Techniek van de bbl zelfs nagenoeg sectorbreed.
Een duidelijke beroepsinteresse is voorwaarde voor een adequate inhoudelijke
keuze, dat wil zeggen een passende beroepsopleiding. De beroepsinteresse
van leerlingen varieert sterk: eind vmbo is circa 60% van de leerlingen daar
redelijk zeker over, heeft ongeveer 25% wel een beroepskeuze gemaakt, maar
twijfelt nog en is het zo’n 17% van de leerlingen nog helemaal niet duidelijk
welk soort werk(gebied) hun belangstelling heeft. Ook hier komt het beeld in de
laatste cohorten overeen met dat in de eerdere cohorten. De ontwikkeling van de
beroepsinteresse blijft bij leerlingen uit de theoretische leerweg wat achter bij die
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van leerlingen uit de overige drie leerwegen van het vmbo en dat geldt ook voor
leerlingen uit de sector Economie van het vmbo.
(On)zekerheid over de beroepsinteresse heeft effect op het switchen van sector
bij de overstap naar het mbo (niet-verwante doorstroom). Ook dit patroon is de
afgelopen jaren vrij constant gebleven: circa een kwart van alle leerlingen uit de
basisberoepsgerichte, de kaderberoepsgerichte en de gemengde leerweg vervolgt
hun beroepsopleiding in een andere sector op het mbo. Vooral de sector E&H trekt
relatief veel leerlingen uit andere sectoren (switchers).
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Er zijn geen negatieve effecten gevonden van een lagere plaatsing op de
schoolloopbaan van leerlingen in de eerste zes maanden van hun mbo-opleiding.
Leerlingen uit de drie hoogste leerwegen van het vmbo die lager zijn geplaatst (op
niveau 2 in plaats van op niveau 3 of 4) halen in het eerste halfjaar van hun mboopleiding iets betere leerresultaten ten opzichte van conform de regeling geplaatste
leerlingen en ook ten opzichte van conform de regeling (op niveau 2) geplaatste
basisberoepsgerichte leerlingen. Wel ervaren relatief iets meer lager geplaatste
leerlingen hun opleiding als te gemakkelijk of als te traag verlopend, maar die
percentages zijn aanzienlijk lager dan men zou verwachten. Verhoudingsgewijs iets
meer lager geplaatste leerlingen denken hun opleiding af te ronden, maar ook dat
effect is niet groot. Aanwijzingen van mogelijke negatieve effecten van een lagere
plaatsing op de motivatie van leerlingen zijn niet gevonden. Weliswaar lijkt de
opleiding voor iets meer lager geplaatsten wat minder uitdagend (te makkelijk en
te traag tempo), maar dat werkt niet door in de leerresultaten en in de verwachting
de opleiding af te ronden. Zover er verschillen zijn, vallen ze in het voordeel uit van
lager geplaatsten.
Of dit patroon ook op langere termijn stand houdt is nog niet duidelijk. De gevolgen
op de langere termijn konden nog niet in kaart worden gebracht, maar reeds
geplande analyses op de BRON-data moeten daar inzicht in geven.
De invloed van de beroepsinteresse op de schoolloopbaan is aanzienlijk groter. De
uitkomsten van het onderzoek laten er geen twijfel over bestaan dat leerlingen die
eind vmbo geen idee hebben wat ze willen worden, in de overstap naar het mbo
en in de beginfase van het mbo een verhoogde kans lopen op negatieve gevolgen
voor hun schoolloopbaan. Mede door problemen met het vinden van een geschikte
beroepsopleiding is er in deze groep direct na het vmbo al een verhoogd risico op
uitval. Een onduidelijke beroepsinteresse weerspiegelt zich in de beleving van een

opleiding als niet-passend, wat zich weer vertaalt in een grotere kans op uitval in
het eerste half jaar van het mbo, in slechtere leerresultaten en in vaker switchen
van opleiding. Ook geven leerlingen die niet goed weten wat ze willen en een nietpassende opleiding volgen vaker aan hun opleiding niet te zullen afronden of nog
niet te weten of ze dat zal lukken.
Discussie
Bij de hernieuwde inrichting van het vbo heeft de wetgever een eenduidige en
uniforme regeling willen opstellen voor de overgang van het vmbo naar het mbo,
de zogenaamde doorstroomregeling. Daarin zijn vmbo-niveaus gekoppeld aan de
niveaus van het mbo. In een aantal opleidingsrichtingen worden leerlingen echter
structureel lager geplaatst. Dat gebeurt vooral in de bbl. Door vmbo-decanen
is vanaf het van kracht worden van de regeling en het inzicht in de toepassing
bezwaar gemaakt tegen het fenomeen van lagere plaatsing, o.a. door Van de
Velden, lid van de NVS-NVL (zie Van Dam, 2005). Leijenhorst, die in hetzelfde
artikel wordt aangehaald, benoemt diverse verzachtende omstandigheden en
beoordeelt lagere plaatsingen als een minder groot probleem. In de bbl zullen
leerlingen eerst de praktische vaardigheden moeten leren beheersen alvorens
ze tot een hoger niveau toegelaten kunnen worden. Dat is het argument dat
volgens Leijenhorst vooral bij werkgevers valt te beluisteren. Een wetswijziging
die een hogere instroom afdwingt is geen oplossing, omdat, zoals hij met een
voorbeeld duidelijk maakt “geen aannemer bereid zal zijn iemand die nog moet
leren timmeren aan te stellen en te betalen alsof hij assistent-uitvoerder is.”
Lagere plaatsing is overigens geen fenomeen dat geïntroduceerd is met de komst
van het vmbo, het gebeurde ook al in het leerlingwezen. Waar Van de Velden
pleit voor het naleven van de doorstroomregeling denkt Leijenhorst veel meer in
termen van praktische oplossingen, ook omdat met name in de bbl de opstelling
van werkgevers de eerste oplossing in de weg staat. Een van die praktische
oplossingen is het starten van leerwerktrajecten in het vmbo, zodat leerlingen in
het mbo over de vereiste vaardigheden en ervaring beschikken om ze conform
de regeling te plaatsen. Nieuwe ontwikkelingen in het vmbo, zoals de introductie
van de zogenaamde vakscholen en het VM2-project, lijken voor een deel van de
leerlingen, in casu leerlingen uit de twee beroepsgerichte leerwegen, zo’n oplossing
mogelijk te maken. Voor leerlingen uit de gemengde en de theoretische leerweg
bieden die ontwikkelingen vooralsnog geen soelaas.
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Naast een mogelijke ‘arbeidsrationale’ voor lagere plaatsing is er ook een
‘opleidingsrationale’. Welk effect heeft lagere plaatsing op de onderwijsloopbaan
van leerlingen? De vraag of lager geplaatste leerlingen hun ‘onderwijsachterstand’
versneld kunnen inlopen (versnelde trajecten op niveau 2 of vrijstellingen op niveau
3 of 4) is nog niet te beantwoorden. In het hier gepresenteerde onderzoek kon daar
nog geen uitspraak over worden gedaan. Het ecbo heeft onderzoek gepland om
op basis van de BRON-data (DUO) die vraag te beantwoorden. Als die resultaten
beschikbaar komen, is er beter zicht op de consequenties van lagere plaatsing
voor de schoolloopbaan op langere termijn. Het is daarom zinvoller om dat af te
wachten en afhankelijk van de uitkomst voorstellen te ontwikkelen.
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Waar in het onderzoek geen negatieve effecten op korte termijn zijn gevonden
van lagere plaatsing, zijn die er wel voor leerlingen die eind vmbo geen duidelijke
beroepsinteresse hebben ontwikkeld. Zowel bij de overstap van vmbo naar mbo
als in het eerste halfjaar op het mbo kwamen op een aantal indicatoren negatieve
gevolgen van het ontbreken van een beroepskeuze voor de schoolloopbaan van
leerlingen aan het licht. Zoals de overgang momenteel is georganiseerd, lopen
leerlingen die niet goed weten wat ze willen worden of waar hun beroepsinteresse
ligt een verhoogd risico op negatieve gevolgen voor hun schoolloopbaan.
In een van de eerste doorstroomonderzoeken (Neuvel & Van Esch, 2005), was
een deel van de vmbo-decanen en intakers uit het mbo van mening dat vmboleerlingen nog te jong zijn om een beroepskeuze te kunnen maken. Bij het ouder
worden zou die interesse vanzelf wel komen. Deze redenering impliceert een soort
rijpingsgedachte. Intussen is wel duidelijk dat een afwachtende houding niet een
oplossing is. Ontwikkeling van beroepsinteresse bij jongeren vraagt een actieve
houding om ervaringen met arbeid op te doen met tegelijkertijd ondersteuning
van volwassenen, zoals ouders, docenten en mentoren die leerlingen over
hun (on)mogelijkheden laten nadenken (zie o.a. Meijers e.a., 2006; Neuvel
& Van Esch, 2008b). Loopbaanoriëntatie en -begeleiding waarin die actieve
verkennende houding wordt gestimuleerd en waarin gezamenlijke reﬂectie op
ervaringen is ingebouwd moet dan ook steviger dan tot nu toe worden verankerd
in het onderwijsprogramma van het vmbo en het mbo. Naast het verschijnen
van voorstellen hoe dat zou moeten of kunnen (zie Meijers e.a., 2006; ROA,
2008) komt ook in de praktijk meer aandacht voor de problemen in de studie- en
beroepskeuze van leerlingen. Er zijn inmiddels intra- en intersectorale programma’s
om leerlingen de kans te geven zich te oriënteren op werkvelden en soorten werk.

Daarnaast zijn er speciﬁeke projecten zoals vmbo Carrousel, waarin leerlingen
in het derde en vierde leerjaar vmbo een vijf- tot zestal bedrijven of organisaties
bezoeken om kennis te maken met beroepen waar hun mogelijke interesse naar
uitgaat. Maar willen deze programma’s werkelijk effectief zijn, dan lijkt scholing van
docenten en mentoren noodzakelijk, met name deskundigheid in het organiseren
van het reﬂectieproces bij leerlingen en het helpen vertalen van ervaringen en
reﬂecties naar keuzes. Het nut van die rol lijken docenten nog te weinig in te
zien en/of op zich te kunnen nemen (zie Meijers e.a., 2006; Neuvel & Van Esch,
2008a).
Deze laatste constatering lijkt evenzeer van toepassing op het mbo. Ook daar zal
LOB steviger moeten worden verankerd in de opleidingsprogramma’s. Hoewel veel
mbo-instellingen intakes organiseren voor leerlingen die zich aanmelden, zijn deze
soms nog eenzijdig van karakter: leerlingen worden geïnformeerd en maken met
elkaar kennis. Een individuele intake waarin een leerling zijn keuze kan toelichten
en feedback krijgt van de intaker kan wellicht voorkomen dat leerlingen meteen
al in een opleiding terecht komen die niet overeenkomt met hun verwachtingen.
Plaatsing in een oriëntatieklas of een oriëntatieprogramma, door steeds meer roc’s
aangeboden, kan voorkomen dat leerlingen op een doodlopende weg belanden.
Ook lijkt de ontwikkeling naar domeinen in het mbo tegemoet te komen aan
leerlingen die meer tijd nodig hebben zich te oriënteren alvorens een keuze te
maken. Wil deze ontwikkeling niet ten koste gaan van leerlingen voor wie al vast
staat wat ze willen en die op het mbo zo snel mogelijk het beroep willen leren dat
ze graag willen uitoefenen is differentiatie geboden. Maatwerk, hoe gemakkelijk
gezegd en hoe moeilijk te realiseren, zal echter een leidraad moeten zijn om
tegemoet te komen aan de problemen van de groep jongeren die er niet in slaagt in
de tot nu toe daarvoor geplande tijd een beroepsinteresse te ontwikkelen.
Verder onderzoek
In dit onderzoek stonden twee afstemmingsvraagstukken centraal: de
niveauafstemming en de inhoudelijke afstemming. De doorstroomregeling –
opgesteld ten behoeve van de niveauafstemming– wordt weliswaar niet altijd
toegepast, met name in de bbl wordt er veelvuldig van afgeweken, maar op korte
termijn levert dat geen risico’s op voor de schoolloopbaan van lager geplaatste
leerlingen. Hete is noodzakelijk dat ook de effecten op langere termijn in kaart
worden gebracht. De BRON-data (DUO) biedt de mogelijkheid om analyses uit
te voeren die daar zicht op kunnen geven. Een onderzoek om dat te doen is
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door ecbo gepland 2010. De kernvragen in dat onderzoek zijn of lager geplaatste
leerlingen doorstromen naar een hoger niveau en of ze dat versneld doen. Ook
de vraag naar de doorstroom naar het hbo van leerlingen die conform en die niet
conform de regeling worden geplaatst is in dat verband van belang.
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Het is nu al duidelijk dat het tweede afstemmingsproces voor een grote groep
vmbo’ers niet goed uitpakt. Bijna een vijfde van de vmbo’ers weet aan het eind
van het vmbo niet goed wat ze willen worden, wat verhoogde risico’s voor hun
verdere schoolloopbaan met zich meebrengt. Een simpele oplossing bestaat niet.
De laatste jaren is vanuit verschillende zijden aandacht besteed aan de overgang
van vmbo naar mbo: meer aandacht voor uitval, meer aandacht voor het aansluiten
van opleidingen, meer aandacht voor de loopbaanontwikkeling. Dat laatste gebeurt
zowel in het vmbo als in het mbo. Om te voorkomen dat alleen maatregelen
worden genomen als leerlingen uitvallen, zullen ook andere wegen verkend
moeten worden. Daarbij is het van belang dat ﬂankerend onderzoek laat zien welke
preventieve maatregelen effectief zijn. Een voorbeeld van dergelijk onderzoek is
een door het ecbo uitgevoerde studie naar het effect van vmbo Carrousel, een
loopbaanproject van Kenniscentrum Calibris, op de kennis van leerlingen over het
werkveld (Zorg & Welzijn) en op hun studie- en beroepskeuze (Neuvel & Van Esch,
2008a). Een vervolgonderzoek vindt plaats in 2009-2010.
Het is tevens van belang om door middel van populatieonderzoek na te blijven
gaan of leerlingen in het vmbo en in het mbo in voldoende mate beroepsinteresses
ontwikkelen om gemotiveerd aan een beroepsopleiding te beginnen en af te
ronden. Zo’n monitor kan inzicht bieden in welke mate we erin slagen dit cruciale
probleem in de beroepskolom op te lossen.
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Gebruikte afkortingen

Aoc
Bbl
Bl
Bol
BRON
CFI
DUO
E&H
ecbo
Gl
Havo
Hbo
IB-Groep
Kl
LOB
Mbo
Roc
Tl
Vavo
VM2
Vmbo
Z&W

Agrarisch opleidingscentrum
Beroepsbegeleidende leerweg
Basisberoepsgerichte leerweg
Beroepsopleidende leerweg
Basisregister Onderwijsnummer
Centrale Financiën Instellingen
Dienst Uitvoering Onderwijs
Economie & handel
Expertisecentrum Beroepsonderwijs
Gemengde leerweg
Hoger algemeen voortgezet onderwijs
Hoger beroepsonderwijs
Informatie Beheer-Groep
Kaderberoepsgerichte leerweg
Loopbaan- en oriëntatiebegeleiding
Middelbaar beroepsonderwijs
Regionaal opleidingencentrum
Theoretische leerweg
Voortgezet algemeen volwassenenonderwijs
Gecombineerde leerroute vmbo-mbo
Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs
Zorg & welzijn

29

30

