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Woord vooraf

Het Expertisecentrum Beroepsonderwijs (ecbo) doet onder andere onderzoek
naar leerloopbanen in en rond het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). De rode
draad in deze onderzoeken 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 reageert op veranderingen
in deze stromen.
De onderzoeken brengen 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. De resultaten
van de onderzoeken worden gepubliceerd in een reeks korte publicaties over
de betekenis van het beroepsonderwijs voor de persoonlijke ontwikkeling en
leerloopbaan van jongeren.
Voorliggende publicatie beschrijft beknopt de resultaten van het eerste deel
van een onderzoek naar de terugkeer van voortijdig schoolverlaters naar het
onderwijs. Het aantal nieuwe voortijdig schoolverlaters is de laatste jaren
gemonitord aan de hand van het onderwijsnummer. In deze publicatie is met
behulp van de onderwijsnummerbestanden in beeld gebracht hoeveel voortijdig
schoolverlaters de weg terug vinden naar het onderwijs, in welk type onderwijs
ze hun onderwijsloopbaan vervolgen en hoe de onderwijsloopbaan na terugkeer
verder verloopt. Ook zijn de achtergrondkenmerken van de terugkeerders in beeld
gebracht. Bij de uitvoering van het onderzoek is nauw samengewerkt met de
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afdeling Informatieproducten van DUO. Het tabellenboek behorend bij deze uitgave
is te raadplegen via www.ecbo.nl.
Deze publicatie heeft als titel meegekregen ‘De verloren zonen (m/v): terugkeer in
het onderwijs van voortijdig schoolverlaters’. Aansluitend verschijnt een publicatie
van het tweede deel van het onderzoek waarin terugkeerders zelf aan het woord
komen; hierin gaan we in op hun redenen voor uitval en terugkeer.
Marc van der Meer
Directeur Expertisecentrum Beroepsonderwijs
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Achtergrond

(Te) veel jongeren ondervinden problemen in hun leerloopbaan, waardoor ze
vertraging oplopen of mogelijk zelfs te vroeg stoppen met hun opleiding en geen
startkwaliﬁcatie halen. Het behalen van een startkwaliﬁcatie – een havo, vwo
of mbo niveau 2-diploma – geeft een beter perspectief op de arbeidsmarkt en
een eigen plek in de samenleving. Dit is goed voor de jongere zelf, goed voor de
maatschappij en goed voor de economie.
Het beleid rond voortijdig schoolverlaten (vsv) kreeg vorm in de loop van de jaren
negentig van de vorige eeuw en omvat een preventieve en een curatieve lijn.
De preventieve lijn is gericht op het voorkómen dat leerlingen voortijdig uit het
onderwijs vertrekken, de curatieve lijn op het terugleiden van jongeren naar het
onderwijs nadat ze zijn uitgevallen.
Het aantal voortijdig schoolverlaters begint zowel in absolute zin als in percentage
van het aantal onderwijsvolgenden te dalen, maar is nog altijd hoog. Om deze grote
groep jongeren in Nederland een betere toekomst te geven, hebben de minister en
de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) in voorgaande
jaren de aanval op schooluitval ingezet: een pakket aan extra maatregelen dat
schooluitval actief bestrijdt. De doelstelling van het ministerie is om het aantal
nieuwe vsv’ers te halveren tot maximaal 25.000 in 2016.
Hoe meer bekend is over schooluitval, hoe gerichter deze kan worden bestreden.
Wie valt uit, waarom en wanneer? Met de komst van het onderwijsnummer (BRON)
zijn volledige en betrouwbare gegevens over voortijdig schoolverlaten beschikbaar:
landelijk, regionaal, per gemeente en per instelling. DUO heeft de laatste jaren
een schat aan informatieproducten over voortijdig schoolverlaters gemaakt en
gepubliceerd. Hierbij blijft het beeld beperkt tot het moment van uitval waardoor
onbekend is wat er na de uitval met deze onderwijsdeelnemers gebeurt.
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Tabel 1 Totaal aantal onderwijsdeelnemers en aantal nieuwe voortijdig schoolverlaters vo, mbo en
vavo, volgens de zogenaamde convenantendeﬁnitie1
2005-2006
Aantal onderwijsdeelnemers
(jonger dan 22 jaar)
Aantal nieuwe vsv’ers
Percentage nieuwe vsv’ers

2006-2007

2007-2008

2008-2009

1.306.767

1.319.200

1.316.561

1.311.719

52.681

50.869

46.751

41.785

4.0%

3.9%

3.6%

3.2%

Bron: www.aanvalopschooluitval.nl.
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Bij het beschouwen van de gegevens over vsv moet worden opgemerkt dat
voortijdig schoolverlaten een momentopname is. Gepubliceerde aantallen
betreffen nieuwe vsv’ers. Wat er na het moment van uitval gebeurt, blijft buiten
beschouwing. Gevolg is dat in veel publicaties de suggestie wordt gewekt dat
voortijdig schoolverlaten het einde van het (onderwijs)verhaal is. De praktijk is
echter anders. Het is bekend dat een deel van de vsv’ers na korte of langere tijd de
weg naar het regulier onderwijs terugvindt en alsnog een startkwaliﬁcatie behaalt.
In het Jaarboek onderwijs in cijfers 2010 meldt het Centraal Bureau voor de
Statistiek dat in de jaren volgend op het jaar van schooluitval een kwart van de
uitgevallen leerlingen alsnog een startkwaliﬁcatie haalt en/of opnieuw onderwijs
volgt (CBS, 2010). Eén van de voordelen van het berekenen van vsv met het
onderwijsnummer is de mogelijkheid om informatie te krijgen over de terugkeer van
vsv’ers. Dat meldde Lex Herweijer van het Sociaal en Cultureel Planbureau expliciet
In het symposium dat werd georganiseerd bij het verschijnen van het Jaarboek.
Meer informatie over de groep die terugkeert, is enerzijds van belang om de vsvcijfers in totaalperspectief te plaatsen. Anderzijds kan de informatie die over deze
groep beschikbaar komt dienen om uitval verder terug te dringen. Nu is het nog zo
dat het leeuwendeel van de maatregelen rond voortijdig schoolverlaten betrekking
hebben op de preventieve lijn. Meer inzicht in aard en oorzaken van uitval en
terugkeren kunnen leiden tot (ideeën voor in) maatregelen die de terugkeer van
vsv’ers in de toekomst vergemakkelijken; de curatieve lijn.

1
Het betreft onderwijsdeelnemers die op 1 oktober van het ene jaar een bekostigde inschrijving in het regulier
onderwijs hadden en op 1 oktober het jaar erna, zonder dat zij een startkwaliﬁcerend diploma hebben behaald, het
onderwijs hebben verlaten. Daarnaast zijn zij jonger dan 23 jaar.

Het onderzoek
Het onderzoek bestaat uit twee delen, waarvan deze publicatie het eerste deel
beschrijft. Met behulp van de onderwijsnummerbestanden is de omvang en de
aard van de terugkeer van vsv’ers onderzocht. In het onderzoek is het bestand van
schoolverlaters gebruikt die in 2005/2006 het onderwijs voortijdig hebben verlaten.
Door zover mogelijk terug te gaan in de tijd kunnen we de onderwijsloopbanen
van leerlingen het langst volgen. In deze rapportage beschrijven we de meest
opvallende uitkomsten van de analyses. De integrale uitkomsten kunnen worden
geraadpleegd in het tabellenboek dat beschikbaar is via www.ecbo.nl.
Het is met behulp van deze kwantitatieve gegevens niet goed mogelijk inzicht te
geven in de redenen van uitval of in de redenen waarom uitgevallen leerlingen
terugkeren in het onderwijs. Om de hier beschreven kwantitatieve gegevens in te
kleuren, worden daarom ook teruggekeerde vsv’ers benaderd. Zo wordt informatie
verkregen over hun redenen voor de uitval en van de terugkeer, en de wijze waarop
het terugkeerproces kan worden beïnvloed. Van dit tweede deel van het onderzoek
verschijnt later in het jaar een rapportage.
9
Het eerste deel van het onderzoek is uitgevoerd aan de hand van vier vragen:
1 Hoeveel nieuwe voortijdig schoolverlaters uit het schooljaar 2005/2006 vinden
de weg terug naar het onderwijs?2
2 Wanneer keren de voortijdig schoolverlaters terug naar het onderwijs?
3 In hoeverre sluit het onderwijs dat wordt gevolgd bij terugkeer aan bij het
onderwijs dat is verlaten?
4 Hoe succesvol zijn teruggekeerde vsv’ers in hun verdere onderwijsloopbaan?
Bij de beantwoording van de onderzoeksvragen maken we, indien relevant,
onderscheid naar onderwijstypes. Ook benoemen we, waar dit relevant blijkt,
verschillen in de achtergrondkenmerken van de terugkeerders. Elk van de
volgende hoofdstukken geeft antwoord op één onderzoeksvraag. We sluiten af met
een samenvatting en discussie.

2
Het is op grond van de onderwijsnummerbestanden alleen mogelijk om in beeld te brengen of vsv’ers terugkeren
naar het regulier onderwijs. Deelnemers die terugkeren naar het particulier onderwijs, een opleiding van defensie of een
opleiding in het buitenland, komen niet in beeld. Een vergelijkbaar probleem doet zich overigens ook voor bij het bepalen
van het aantal nieuwe voortijdig schoolverlaters door DUO. Naar schatting volgt 5 tot 10% van de voortijdig schoolverlaters
een opleiding die niet is opgenomen in het onderwijsnummerbestand (TK, 2010).
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1

Terugkeerders

In dit hoofdstuk beschrijven we de terugkeer van voortijdige schoolverlaters die
in het jaar 2005/2006 zijn uitgevallen. We beschrijven eerst de omvang van
de groep terugkeerders en gaan vervolgens in op verschillen in de mate van
terugkeer tussen deelnemers afkomstig van verschillende onderwijstypes en met
verschillende achtergrondkenmerken.

1.1

De omvang van de terugkeer
11

In het jaar 2005/2006 zijn in het vo en het mbo samen een kleine 57.000 nieuwe
vsv’ers geteld, volgens de zogenaamde convenantendeﬁnitie. Meer dan een derde
van hen, in totaal bijna 21.000 deelnemers, zijn in de schooljaren 2007/2008,
2008/2009 of 2009/2010 teruggekeerd naar het onderwijs.3
Figuur 1.1 Percentage teruggekeerde vsv’ers 2005/20064

37%

Terugkeerder
Nietteruggekeerd

63%

3
Hierbij wordt alleen uitgegaan van deelnemers die voor bekostiging zijn aangemeld. Een vsv’er die opnieuw is
ingeschreven als examendeelnemer wordt niet beschouwd als terugkeerder.
4
De exacte cijfers kunnen worden nagezocht in het tabellenboek dat beschikbaar is op www.ecbo.nl.

1.2

Verschillen tussen onderwijstypen

Het percentage terugkeerders vanuit het vo is hoger dan vanuit het mbo. Bijna de
helft van de nieuwe vsv’ers 2005/2006 uit het voortgezet onderwijs bevindt zich in
de jaren erna weer in het regulier onderwijs. Van de nieuwe vsv’ers uit het mbo is
bijna een derde teruggekeerd.
Figuur 1.2a Percentage teruggekeerde
vsv’ers afkomstig uit het vo

49%
51%
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Figuur 1.2b Percentage teruggekeerde
vsv’ers afkomstig uit het mbo

TerugͲ
keerder
NietterugͲ
gekeerd

31%
69%

TerugͲ
keerder
NietterugͲ
gekeerd

Om meer inzicht te krijgen in de achtergrond van deze groepen zijn ze nader
uitgesplitst: voor het vo naar leerjaar en onderwijstype en voor het mbo naar
leerweg en niveau. We beschrijven hierna eerst de uitvallers en terugkeerders uit
het vo en vervolgens de uitvallers en terugkeerders uit het mbo. Voor het mbo
kijken we eveneens naar de sectoren.
Het vo
Onderwijstypen die in het vo weinig vsv’ers opleveren, zoals de bovenbouw
van havo en vwo, kennen hoge terugkeerpercentages. Omgekeerd kennen
onderwijstypen met veel uitvallers, lagere terugkeerpercentages.
Bijna twee derde van de vsv’ers uit de bovenbouw van de havo en ruim twee derde
van de voortijdig schoolverlaters uit de bovenbouw van het vwo keert binnen drie
jaar terug in het regulier onderwijs. Een grote groep uitvallers, ongeveer drie vijfde
van alle voortijdig schoolverlaters in het vo, is afkomstig uit het derde of vierde
leerjaar van het vmbo. Van hen komt bijna de helft (45%) binnen drie jaar terug
in het onderwijs. Leerlingen die uitvallen uit de basisberoepsgerichte leerweg van
het vmbo komen verhoudingsgewijs het minst terug. Er is in termen van wel of
niet terugkeren nauwelijks verschil tussen vmbo-leerlingen met en zonder lwooindicatie.

Figuur 1.3 Percentage teruggekeerde vsv’ers vanuit het vo naar niveau en leerjaar

brug1Ͳ2
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lwoo1Ͳ2
Lwoo 1-2
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Het mbo
De onderwijsuitval in de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) is iets groter dan in
de beroepsopleidende leerweg (bol), maar het verschil is niet groot. Het verschil in
terugkeer daarentegen is wel fors: vsv’ers vanuit de bbl keren betrekkelijk weinig
terug. Slechts een vierde tot een vijfde van deze deelnemers wordt binnen drie jaar
opnieuw geregistreerd als onderwijsvolgend. In de bol ligt het percentage uitvallers
dat terugkeert wat hoger; van hen keert ongeveer een derde terug.
Voortijdige uitval vindt zowel in de bol als in de bbl met name plaats op niveau 1,
en in iets mindere mate op niveau 2. Bol-deelnemers keren naarmate het gevolgde
onderwijsniveau hoger is, vaker terug. Ook hier geldt dat onderwijssoorten die
weinig vsv’ers opleveren, hoge terugkeerpercentages kennen. Opvallend is dat
dit patroon niet geldt voor de bbl’ers. Op alle mbo-niveaus ligt hun terugkeerpercentage tussen de 20 en 25%.
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Figuur 1.4 Percentage teruggekeerde vsv’ers vanuit het mbo naar leerweg en niveau
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Niet alleen naar leerweg en niveau, maar ook naar sector zijn verschillen in
terugkeer zichtbaar. Deelnemers die uitvallen vanuit de sectoren Zorg & Welzijn
(34%) en Economie & Handel (33%) komen wat vaker terug dan gemiddeld. Bij de
sector Techniek (28%) maar met name bij vsv’ers uit de sector Landbouw (21%) is
de terugkeer beperkt.
In de sector Economie & Handel is het percentage terugkeerders uit niveau 1
(zowel bol als bbl) wat hoger dan bij de andere sectoren. Zorg & Welzijn kent
met name een hoog terugkeerpercentage van deelnemers die uit niveau 4
zijn uitgevallen. Zeker onder vsv’ers in de bbl op niveau 4 in deze sector is het
percentage terugkeerders naar verhouding erg hoog.

1.3

Achtergrondkenmerken van de terugkeerders

Bij de analyse van de kenmerken van terugkeerders is naar vijf achtergrondkenmerken gekeken: geslacht, etnische afkomst, de woongemeente in het jaar van
uitval, de RMC5-regio in het jaar van uitval en het wel of niet woonachtig zijn in een
armoedeprobleemcumulatiegebied (apc-gebied) in het jaar van uitval.

5

RMC: Regionale Meld- en Coördinatiefunctie.

Geslacht
Vrouwelijke onderwijsdeelnemers worden minder vaak vsv’er dan mannelijke
onderwijsdeelnemers. Met name in het mbo is het verschil aanzienlijk.
Daarentegen verschilt het terugkeerpercentage van vrouwelijke vsv’ers zowel in het
vo als in het mbo nauwelijks van dat van mannelijke vsv’ers (totaal vrouw 38%,
totaal man 36%).
Etnische afkomst6
Allochtonen vallen verhoudingsgewijs vaker voortijdig uit dan autochtonen, maar
ze keren naar verhouding ook vaker naar het onderwijs terug. In het voortgezet
onderwijs is het verschil in terugkeerpercentage tussen autochtonen en allochtonen
minimaal, maar in het mbo keren niet-westerse allochtonen vaker terug. Nemen
we vo en mbo samen, dan keert 36% van de autochtonen, bijna 40% van de
leerlingen van Turkse of Marokkaanse afkomst en zelfs meer dan 46% van de
leerlingen afkomstig uit Suriname, Aruba en de voormalige Nederlandse Antillen
terug naar het onderwijs. Bij de laatste drie groepen valt op dat met name het
percentage vrouwelijke terugkeerders hoog is.
15
Figuur 1.5 Percentage teruggekeerde vsv’ers naar etnische afkomst en onderwijstype
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Conform de deﬁnitie van het CBS.

Vo
vo

Mbo
mbo

Gemeente
Het percentage terugkeerders uit cohort 2005/2006 per gemeente7 loopt uiteen
van 20 tot 47%. Kijken we naar de tien gemeenten met de meeste uitval, en
de tien gemeenten met de minste uitval, dan zien we geen verband tussen
uitvalpercentage en terugkeerpercentage.
Het terugkeerpercentage van vsv’ers verschilt niet naar rato van het aantal
inwoners per gemeente. Alleen in de vier grote gemeenten is het terugkeerpercentage bij vsv’ers uit het mbo iets hoger dan gemiddeld.
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RMC-regio
Een voor het voortijdig schoolverlaten relevante gebiedsindeling is die naar RMCregio. Nederland is ingedeeld in 39 RMC-regio’s. Iedere regio kent doelstellingen
(convenanten) op het terrein van het terugdringen van voortijdig schoolverlaten.
De terugkeerpercentages lopen per RMC-regio uiteen van 29 tot 45% (zie ﬁguur
1.6). Er is naar RMC-regio geen verband tussen de hoogte van het uitvalpercentage
en het terugkeerpercentage gevonden. Evenmin is er een relatie tussen het
percentage teruggekeerde vsv’ers uit het vo en het percentage teruggekeerde
vsv’ers uit het mbo.
Apc-gebied
In de armoedemonitor onderscheiden het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
en het Centraal Planbureau (CPB) postcodes die op basis van drie indicatoren8
worden beschouwd als indicatie voor armoedeprobleemcumulatiegebied (apcgebied). Onderwijsvolgenden afkomstig uit een apc-gebied worden bijna twee
keer zo vaak vsv’er als onderwijsvolgenden uit de andere gebieden. Het verschil in
terugkeerpercentage tussen apc-gebieden en de overige gebieden is daarentegen
klein: respectievelijk 38 en 36%.
Een verdere uitsplitsing naar achtergrondkenmerken laat wel enige verschillen zien.
Vanuit het vo keren jongeren uit apc-gebieden iets minder vaak terug, vanuit het
mbo juist meer. Voor autochtone en westerse allochtonen geldt dat zij minder vaak
terugkeren als zij uit een apc-gebied komen, niet-westerse allochtonen keren dan
juist vaker terug. Vrouwen afkomstig van een mbo-opleiding keren aanzienlijk vaker
terug als zij uit een apc-gebied afkomstig zijn, bij mannen is het verschil minimaal.
7
In de berekening zijn uitsluitend gemeenten meegenomen met meer dan 100 uitvallers in 2005/2006.
8
Percentage huishoudens met een laag inkomen, percentage huishoudens met een uitkering, percentage nietwesterse allochtonen.

Figuur 1.6 Percentage teruggekeerde vsv’ers naar RMC-regio
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Het moment van terugkeer

2

Dit hoofdstuk beschrijft het moment van terugkeer naar het onderwijs. We
kunnen van de deelnemers die in 2005/2006 zijn uitgevallen gedurende drie
jaar vaststellen of ze zijn teruggekeerd; mogelijk keren na die drie jaar nog meer
deelnemers terug naar het onderwijs. We beschrijven allereerst de omvang van
de groep terugkeerders per terugkeerjaar, en gaan vervolgens in op de relevante
onderwijs- en deelnemerskenmerken voor het terugkeermoment. In dit hoofdstuk
zijn alleen terugkerende vsv’ers opgenomen. Zij die in deze periode niet zijn
teruggekeerd en mogelijk blijvend het onderwijs hebben verlaten, blijven buiten
beschouwing.

2.1

Het moment van de terugkeer

De meeste terugkeerders hebben één jaar later (voor de nieuwe vsv’ers uit
2005/2006 dus in schooljaar 2007/2008) de weg naar het onderwijs teruggevonden. In de jaren daarna neemt het terugkeerpercentage af.
Figuur 2.1 Moment van terugkeer vsv’ers 2005/2006

14%
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Na2jaar

64%

Na3jaar

19

2.2

Verschillen tussen onderwijstypen

Voor het moment van terugkeer blijkt het niet uit te maken of iemand is uitgevallen
uit het vo of uit het mbo. Bij verdere uitsplitsing zijn enkele zeer kleine nuances
in het patroon zichtbaar. Bij vsv’ers uit de leerjaren 1 en 2 van het vo komt het
verhoudingsgewijs vaker voor dat vsv’ers pas na twee jaar terugkeren. In het mbo
keren deelnemers uit de bbl verhoudingsgewijs iets later terug dan bol-deelnemers.
Naar sector zijn nauwelijks verschillen zichtbaar.

2.3
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Achtergrondkenmerken van de terugkeerders

Ook naar achtergrondkenmerken van de deelnemers blijkt het terugkeermoment
nauwelijks te verschillen. Naar geslacht is geen verschil in terugkeermoment
zichtbaar. Alleen in het mbo keren mannen gemiddeld iets vaker terug in het eerste
leerjaar dan vrouwen. Naar etnische afkomst is alleen een nuance aan te brengen
voor niet-westerse allochtonen die zijn uitgevallen in het vo: zij keren iets vaker al
na 1 leerjaar terug. Jongeren uit apc-gebieden keren gemiddeld iets vaker al na 1
jaar terug dan jongeren die niet uit een apc-gebied afkomstig zijn (respectievelijk
67 en 63%).

Het onderwijs na terugkeer

3

We spreken in deze publicatie steeds over vsv’ers die terugkeren in het onderwijs.
Het hoeft uiteraard niet zo te zijn dat uitvallers na hun onderbreking verder gaan
in de opleiding die zij eerder hadden verlaten. Het feit dat jongeren enige tijd niet
ingeschreven hebben gestaan in het regulier onderwijs, wil niet zeggen dat ze in
die periode geen ontwikkeling hebben doorgemaakt. Wellicht zijn hun voorkeuren
en oriëntaties veranderd. In dit hoofdstuk kijken we naar het onderwijs waarnaar
vsv’ers terugkeren, en wat dat zegt over de tussenliggende periode. Ook in dit
hoofdstuk beperken we ons tot de teruggekeerde uitvallers.
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3.1

Onderwijsinstelling bij terugkeer

Allereerst is onderzocht of uitvallers terugkeren naar de instelling die zij hebben
verlaten, of kiezen voor een andere instelling. Hierbij is uitsluitend gekeken naar
deelnemers die terugkeren naar hetzelfde onderwijstype; vo naar vo of mbo naar
mbo. Het blijkt dat minder dan de helft van deze deelnemers terugkeert naar
dezelfde onderwijsinstelling die ze eerder hadden verlaten. In het mbo keert 46%
terug naar de oorspronkelijke instelling, in het vo is dit 29%.

Figuur 3.1a Onderwijsinstelling na
terugkeer afgezet tegen onderwijsinstelling bij schoolverlaten naar
niveau en leerjaar in het vo

Figuur 3.1b Onderwijsinstelling na
terugkeer afgezet tegen onderwijsinstelling bij schoolverlaten naar
niveau en leerweg in het mbo
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Verschillen tussen onderwijstypen

Ook hebben we gekeken naar welk type onderwijs vsv’ers terugkeren.
Van de teruggekeerde vsv’ers uit het vo zet het merendeel de onderwijsloopbaan
voort op het mbo, een klein deel kiest voor ho, vo of vavo (respectievelijk 66, 15,
14 en 6%). Voortijdig schoolverlaters uit het mbo keren vrijwel nooit terug in het
vo. Zij kiezen voor wederom het mbo, en in mindere mate voor het ho en het vavo
(respectievelijk 0,1, 88, 8 en 4%).
Figuur 3.2 Type onderwijs na terugkeer afgezet tegen type onderwijs bij schoolverlaten
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Nemen we uitvallers uit het vo en het mbo samen, dan keert ongeveer vier
vijfde van de vsv’ers terug in het mbo. Meer dan een tiende gaat verder met een
opleiding op hbo- of wo-niveau. Naar het vo keren ongeveer evenveel vsv’ers terug
als naar het, in omvang veel kleinere, vavo.
Voortgezet onderwijs
Vooral uitvallers uit de brugklassen proberen het een tweede keer op het vo.
Een relatief groot deel van de vsv’ers uit de bovenbouw van het vmbo keert terug
op niveau 2 van het mbo. Een iets kleiner deel van de uitvallers uit het vmbo keert
terug op niveau 3 of 4 van het mbo.
Ofﬁcieel krijgt een leerling pas toegang tot een opleiding op niveau 3 of 4 van
het mbo indien een vmbo kl-, gl- of tl-diploma is behaald. Desondanks keert
18% van de vmbo’ers die zonder een diploma uit de bovenbouw van het vmbo
zijn uitgevallen, terug op niveau 3 of 4 van het mbo. Mogelijk heeft een deel van
de uitvallers uit het vmbo via een particuliere opleiding het benodigde diploma
gehaald om de onderwijsloopbaan in het regulier onderwijs voort te zetten. Een
andere mogelijkheid is dat de onderwijsinstelling bewust van de doorstroomregeling
is afgeweken.
Vsv’ers uit de bovenbouw van de havo keren verhoudingsgewijs vaak terug op het
hbo, mbo-bol 4 en vavo/havo (respectievelijk 35, 21 en 16%). Mbo en vavo zijn
toegankelijk zonder havo-diploma. Het hbo heeft echter stringente toelatingseisen.
Om te worden toegelaten tot een hbo-opleiding moet een leerling in het bezit
zijn van een havo-, vwo- of mbo-diploma (niveau 4). Iemand die niet aan deze
vooropleidingseisen voldoet, maar aan het begin van het studiejaar wel 21 jaar of
ouder is, kan deelnemen aan een toelatingsonderzoek (de 21+-toets genoemd). Bij
positieve afsluiting kan men een hbo-studie starten. Het merendeel van de vsv’ers
uit het havo dat terugkeert in het hbo (92%) was op het moment dat zij bij het hbo
instromen, echter jonger dan 21 jaar. Dit maakt het aannemelijk dat ongeveer een
derde van de havo vsv’ers in de periode dat zij niet in het regulier onderwijs waren
ingeschreven in het particulier onderwijs een havo-diploma heeft behaald.
Bij de vsv’ers uit de bovenbouw van het vwo is het beeld overeenkomstig. Ruim de
helft van hen keert terug in het wo en nog eens ruim een vijfde op het hbo. Deze
leerlingen zullen respectievelijk een vwo- of een havo-diploma hebben gehaald bij
een instelling die niet aan de onderwijsnummerregistratie deelneemt. Slechts een
beperkt deel gaat na de onderbreking verder met een vwo-opleiding; 7% in het
regulier vo en eveneens 7% in het vavo.
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Het mbo
Voor vsv’ers uit het mbo is een terugkeer naar de afgebroken opleiding vaker aan
de orde. Zeker op niveau 2 en 3 gaan de vsv’ers regelmatig na een onderbreking
opnieuw aan de slag in een opleiding op hetzelfde niveau. Vsv’ers uit niveau 1
komen vaak terug op niveau 2. Van de vsv’ers uit niveau 4 vinden we ongeveer
een vijfde terug in het hbo. Deze groep zal tijdens hun ‘uitvalperiode’ elders een
diploma hebben behaald dat toegang geeft tot het hoger onderwijs, of zijn via de
21+-toets toegelaten.
Vsv’ers uit de sectoren Techniek, Economie & Handel en Zorg & Welzijn komen in
meerderheid terug in dezelfde sector die zij hebben verlaten. Vsv’ers uit de sector
Landbouw komen vaker terug in de sector Economie & Handel dan in de sector
Landbouw. De sector Economie & Handel is sowieso een sector die aantrekkelijk is
voor jongeren die een tweede poging wagen op het mbo. Ruim een derde van de
vsv’ers uit Zorg & Welzijn en een kwart van de vsv’ers die uit de sector Techniek
terugkeren, keren terug in de sector Economie & Handel.
Er zijn naar sector van terugkeer forse verschillen tussen mannelijke en vrouwelijke
terugkeerders. Deelnemers die naar geslacht zijn ondervertegenwoordigd in een
sector, kiezen bij terugkeer vaker voor een andere sector. Zo kiezen vrouwen
afkomstig uit de sectoren Techniek en Landbouw bij terugkeer vaak voor Economie
& Handel of Zorg & Welzijn.
Figuur 3.3 Onderwijssector na terugkeer afgezet tegen onderwijssector bij schoolverlaten
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3.3

Achtergrondkenmerken van de terugkeerders

Bij de analyse van het onderwijstype bij terugkeer zijn naar geslacht en etnische
afkomst uitsluitend nuanceverschillen zichtbaar. Hoewel er zeer kleine verschillen
zichtbaar zijn tussen de groepen naar onderwijstype waarnaar zij terugkeren,
wijzen deze verschillen niet op een duidelijk patroon.
Als we kijken naar apc-gebied dan is wel een duidelijk patroon zichtbaar. Vsv’ers
uit apc-gebieden keren in het algemeen op een lager niveau terug dan deelnemers
van buiten die gebieden. Zo keren vsv’ers uit apc-gebieden vaker terug op het
mbo, terwijl vsv’ers die niet in een apc-gebied wonen vaker terugkeren op het ho.
Van de vsv’ers die in een apc-gebied wonen en uitvallen vanuit de havo komt 18%
terug op de havo tegenover 38% voor de vsv’ers die niet in een apc-gebied wonen.
Van vsv’ers uit het vwo die in een apc-gebied wonen, komt 40% terug op het wo
tegenover 56% van de vsv’ers woonachtig buiten een apc-gebied.
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De verdere onderwijsloopbaan

4

Het is niet gezegd dat alle vsv’ers na de terugkeer daadwerkelijk succesvol zijn in
het behalen van een startkwaliﬁcatie. In dit hoofdstuk beschrijven we welk deel
van de teruggekeerde vsv’ers opnieuw uitvalt en welk deel in 2009 nog steeds
in het onderwijs zit. Bij degenen die opnieuw het onderwijs hebben verlaten, is
onderscheid gemaakt tussen degenen die wel een startkwaliﬁcatie hebben behaald
en degenen die geen startkwaliﬁcatie hebben behaald.

4.1

Het schoolsucces van terugkeerders

Het leeuwendeel van de teruggekeerde vsv’ers zit in het schooljaar 2009/2010, dus
vier schooljaren na het jaar van uitval, nog steeds in het onderwijs. Ongeveer 1 op
de 8 teruggekeerde vsv’ers heeft het onderwijs na de terugkeer opnieuw verlaten
maar ditmaal wel met een startkwaliﬁcatie. Een kwart van de terugkeerders is in de
jaren erna opnieuw uitgevallen zonder een startkwaliﬁcerend diploma te hebben
gehaald.
Figuur 4.1 Schoolsucces van terugkeerders
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4.2

Verschillen tussen onderwijstypen

Het hierboven beschreven patroon geldt zowel voor uitvallers afkomstig uit het vo,
als voor uitvallers afkomstig uit het mbo. Vo’ers volgen iets vaker nog onderwijs,
mbo’ers hebben iets vaker het onderwijs met startkwaliﬁcatie verlaten.
Figuur 4.2a Schoolsucces van
terugkeerders vanuit het vo
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Figuur 4.2b Schoolsucces van
terugkeerders vanuit het mbo
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Het vo
In het algemeen geldt dat onderwijssoorten die een hoog percentage vsv’ers
kennen, naar verhouding ook een laag succespercentage voor terugkeerders
kennen. Terugkeerders afkomstig van het vwo en het havo kennen vaker een
succesvolle terugkeer dan terugkeerders vanuit het vmbo (al dan niet met een
lwoo-indicatie).
Opvallende afwijking op dit patroon is dat de terugkeerders afkomstig uit de eerste
leerjaren van het vo vaker opnieuw uitvallen dan terugkeerders die oorspronkelijk
pas in leerjaar 3 of later zijn uitgevallen.
Het mbo
Voor beide leerwegen geldt dat terugkeerders vaker opnieuw uitvallen als ze
afkomstig zijn uit een opleiding op een lager niveau. Van de teruggekeerde
deelnemers vanuit niveau 1 van de bol is ruim twee vijfde (42%) opnieuw zonder
startkwaliﬁcatie uitgevallen: ook hier kent vsv en het succes van terugkeer dus een
samenhang. Helemaal gaat het patroon echter niet op. Hoewel bbl’ers iets vaker
voortijdig de school verlaten dan bol’ers zijn het juist vaker teruggekeerde boldeelnemers die opnieuw uitvallen dan bbl’ers (respectievelijk 26 en 23%).

4.3

Achtergrondkenmerken van de terugkeerders

Bij de analyse van het schoolsucces is naar vijf achtergrondkenmerken gekeken:
geslacht, etnische afkomst, de woongemeente in het jaar van uitval, de RMCregio in het jaar van uitval en het wel of niet woonachtig zijn in een armoedeprobleemcumulatiegebied in het jaar van uitval.
Geslacht
Eerder zagen we dat mannen vaker dan vrouwen uitvallen uit het onderwijs, maar
dat mannen en vrouwen even vaak terugkeren. Kijken we naar het succes van die
terugkeer dan blijkt dat mannelijke terugkeerders in het algemeen vaker opnieuw
uitvallen zonder startkwaliﬁcatie dan vrouwelijke terugkeerders (respectievelijk 27
en 23%). Dit verschil is zichtbaar bij alle onderwijstypen. Ook voor geslacht geldt
dus: een hoger uitvalspercentage hangt samen met een lager succespercentage
onder terugkeerders.
Etnische afkomst
Van de teruggekeerde niet-westerse allochtonen is ongeveer een derde voor
een tweede maal nieuwe vsv’er geworden. Zoals op grond van het eerder
gesignaleerde patroon tussen eerste uitval en uitval na terugkeer verwacht kan
worden: niet-westerse allochtone terugkeerders doen het daarmee slechter dan
westerse allochtonen en autochtonen. Met name niet-westerse allochtonen die
zijn uitgevallen in het mbo vallen opvallend vaak opnieuw uit. In het voortgezet
onderwijs zijn de verschillen tussen allochtonen en autochtonen kleiner.
Gemeenten
Het schoolsucces van terugkeerders per gemeente loopt zeer uiteen. Van de
gemeenten met meer dan 100 vsv’ers varieert de uitval van terugkeerders tussen
de 18 en 37%.
In grotere gemeenten is niet alleen de uitval, maar ook het aandeel van de
terugkeerders dat opnieuw vsv’er wordt groter dan in kleinere gemeenten. In de
gemeenten van de vier grote steden wordt bijna een derde van de terugkeerders
opnieuw vsv’er. Het verband tussen eerste uitval en uitval na terugkeer gaat echter
niet altijd op. Er zijn gemeenten met een hoog uitvalpercentage en een hoog
slagingspercentage na terugkeer en omgekeerd.
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RMC-regio
Ook het schoolsucces van terugkeerders per RMC-regio loopt zeer uiteen. Het
percentage terugkeerders dat voor de tweede maal is uitgevallen varieert van 16
tot 33%. Er is geen verband gevonden tussen het percentage uitvallers, en het
percentage terugkeerders dat succesvol is.
Apc-gebied
Teruggekeerde vsv’ers die wonen in een armoedeprobleemcumulatiegebied vallen
vaker opnieuw zonder startkwaliﬁcatie uit dan teruggekeerde vsv’ers in een ander
postcodegebied (respectievelijk 32 en 23%). Dit geldt voor alle onderwijsniveaus,
leerwegen en leerjaren. Het verwachte patroon tussen eerste en tweede uitval
treedt hier dus wel op.
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Samenvatting en discussie

Hieronder vatten we allereerst de bevindingen samen aan de hand van de vier
onderzoeksvragen:
1 Hoeveel nieuwe voortijdig schoolverlaters uit het schooljaar 2005/2006 vinden
de weg terug naar het onderwijs?
2 Wanneer keren de voortijdig schoolverlaters terug naar het onderwijs?
3 In hoeverre sluit het onderwijs dat wordt gevolgd bij terugkeer aan bij het
onderwijs dat is verlaten?
4 Hoe succesvol zijn teruggekeerde vsv’ers in hun verdere onderwijsloopbaan?
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Vervolgens geven we een eerste aanzet tot een discussie over de terugkeer van
voortijdig schoolverlaters. Deze discussie zal in het tweede deel van het onderzoek,
waarin de terugkeerders zelf aan het woord komen, verder worden uitgewerkt.
Terugkeer naar het onderwijs
Niet alle voortijdig schoolverlaters verlaten het onderwijs voorgoed. Van de jongeren
die in 2005/2006 het onderwijs zonder startkwaliﬁcatie verlieten, is 37% in de drie
schooljaren die volgden, teruggekeerd naar het onderwijs.
Onderwijstypes die een hoog percentage uitvallers kennen, kennen in het
algemeen een laag terugkeerpercentage.
Van de leerlingen die uitvielen uit het vo keerde bijna de helft terug naar het
onderwijs. Onder uitvallende vmbo’ers, is het terugkeerpercentage lager dan onder
uitvallende havisten en vwo’ers.
Van de uitvallers uit het mbo keert bijna een derde terug. Deelnemers die de
bol-leerweg volgden, keren vaker terug dan bbl’ers. Voor bol-deelnemers geldt
bovendien dat zij vaker terugkeren naarmate het gevolgde niveau hoger is. Voor
de bbl’ers gaat dit niet op: deelnemers van alle niveaus keren ongeveer even

vaak terug. Ook naar sector zijn verschillen zichtbaar. Van uitvallers uit de sector
Landbouw is de terugkeer beperkt.
Naar achtergrondkenmerken blijkt het verband tussen uitval en terugkeer niet
op te treden. Naar geslacht is bijvoorbeeld in het vo en het mbo geen verschil
in terugkeer zichtbaar. Dit geldt eveneens als we kijken naar de afkomst van
deelnemers die uitvallen uit het vo. Onder deelnemers die uitvallen uit het mbo
keren niet-westerse allochtonen echter verhoudingsgewijs vaker terug dan westerse
allochtonen en autochtonen.
In de acties om de uitval terug te dringen, speelt de RMC-regio een belangrijke
rol. De terugkeerpercentages per regio lopen sterk uiteen, waarbij geen verband
zichtbaar is tussen de hoogte van het uitvalpercentage en het terugkeerpercentage.
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Het moment van terugkeer
Twee derde van de terugkeerders heeft al na één leerjaar de weg naar het
onderwijs teruggevonden. Naar onderwijstype waar de jongere is uitgevallen,
en naar achtergrondkenmerken van de jongere, zijn uitsluitend nuances aan te
brengen op dit patroon: bij geen enkele subgroep vindt terugkeer opmerkelijk vaak
later dan na een jaar plaats.
Het onderwijs na terugkeer
Voortijdig schoolverlaters keren voornamelijk terug in het mbo. Een minderheid
kiest voor het ho, het vo of het vavo. Opvallend is dat een klein deel van de
uitvallers terugkeert in een opleiding waarvoor zij op het moment van uitval niet
toelaatbaar waren. Zo keren uitgevallen vmbo’ers soms terug op mbo-niveau 3 of 4
en uitgevallen havisten soms in het ho. Aannemelijk is dat een deel van hen via het
particulier onderwijs alsnog een diploma heeft gehaald.
Naar geslacht en afkomst zijn nauwelijks verschillen zichtbaar in het type onderwijs
bij terugkeer. Het wonen in een armoedeprobleemcumulatiegebied heeft wel
invloed op het terugkeergedrag. Uitvallers afkomstig uit apc-gebieden keren in het
algemeen op een lager niveau terug dan deelnemers van buiten die gebieden.
De verdere onderwijsloopbaan
Vier schooljaren na het jaar van uitval volgt het merendeel van de terugkeerders
nog onderwijs. Ongeveer 1 op de 8 heeft het onderwijs verlaten met een
startkwaliﬁcatie en een kwart is opnieuw zonder startkwaliﬁcatie uitgevallen.

Terugkeerders afkomstig uit het vo volgen iets vaker nog onderwijs, mbo-uitvallers
hebben iets vaker het onderwijs met startkwaliﬁcatie verlaten.
Zowel naar onderwijstype als naar achtergrondkenmerken lijken de terugkeerders
die opnieuw uitvallen zonder startkwaliﬁcatie in sterke mate op voortijdig
schoolverlaters: ze volgen vaker onderwijs op een lager niveau, zijn vaker
man, van niet-westerse allochtone afkomst en afkomstig uit een apc-gebied
dan terugkeerders die nog in het onderwijs zijn, danwel het onderwijs met een
startkwaliﬁcatie hebben verlaten. Naar gemeente en RMC-regio treedt dit verband
niet altijd op: niet alle gemeenten en regio’s met een hoge eerste uitval kennen ook
een hoge uitval van terugkeerders.
Discussie
Het terugdringen van de voortijdige uitval staat in Nederland volop in de aandacht.
Opvallend is dat de meeste aandacht uitgaat naar preventieve maatregelen.
• Onderwijsinstellingen krijgen vanuit de onderwijsnummerbestanden regelmatig
updates hoever zij zijn in het terugdringen van voortijdige uitval. Maar over het
aantal voortijdig schoolverlaters dat terugkeert naar het onderwijs worden zij
niet geïnformeerd. Onderwijsinstellingen lijken hierdoor niet of nauwelijks oog te
hebben voor de groep terugkeerders. Mogelijk wordt onvoldoende onderkend
dat het een aparte groep is. Terwijl deze groep, zoals uit dit onderzoek blijkt, een
behoorlijke omvang kent.
• Docenten en hulpverleners die met voortijdig schoolverlaten te maken hebben,
vinden preventieve maatregelen vele malen relevanter dan maatregelen gericht
op het weer naar school krijgen van uitvallers. Zij verwachten dat het gaat om
notoire niet-willers, die zich toch snel weer uitschrijven (Dunning e.a., 2009). Dit
onderzoek wijst uit dat dit voor lang niet alle vsv’ers geldt. Vsv’ers die hun weg
terugvinden naar het onderwijs zijn grotendeels succesvol te noemen.
• Het onderzoek naar het voorkómen van voortijdig schoolverlaten is talrijk.
Terugkerende voortijdig schoolverlaters komen daarentegen maar zeer
sporadisch aan het woord. Hierdoor is weinig bekend over de redenen waarom
zij besloten hebben om terug te keren naar het onderwijs. Is het terugkeerbesluit
te beïnvloeden, en wie zou dit kunnen? Hebben terugkeerders hulp nodig om
tot de goede opleidingskeuze te komen en hebben zij extra aandacht nodig als
zij zijn teruggekeerd naar het onderwijs? Dit onderzoek suggereert dat extra zorg
nodig is, binnen vier jaar is een kwart van de terugkeerders immers wederom
zonder startkwaliﬁcatie uitgevallen.
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Soms klinkt het geluid dat de preventieve aanpak zijn grens heeft bereikt. “De
rek is eruit,” aldus Jan van Zijl, voorzitter van de MBO Raad. En in interviews met
vavo-leerlingen die zijn uitgevoerd in het kader van ecbo-onderzoek naar het vavo
(Groenenberg, Van Wijk & Van Esch, 2010) meldden leerlingen: “Wat het onderwijs
ook had gedaan, ik was toch wel uitgevallen.” “Nu pas weet ik dat het diploma
noodzakelijk is om leuk werk te doen en ben ik dus gemotiveerd om mijn best te
doen op school.” Ook deze citaten duiden op het belang om de aandacht meer
dan nu het geval is te richten op de terugkeer van reeds uitgevallen schoolverlaters.
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Hoewel aan de terugkeer van voortijdig schoolverlaters al aandacht wordt besteed,
kan dit nog verbeterd worden, zo blijkt uit dit deelonderzoek. De afgelopen jaren
is hard gewerkt om het netwerk van RMC-coördinatoren en hulpverleners, die
voortijdige schoolverlaters moeten bewegen om terug te keren, beter te laten
sluiten. Desondanks blijkt uit deze publicatie dat het percentage terugkeerders per
RMC-regio sterk verschilt en niet samenhangt met het uitvalpercentage. Blijkbaar
slaagt de ene regio er beter in om uitvallers te bewegen om terug te keren dan de
andere. Hier is dus ruimte voor verbetering.
Ook blijkt uit dit deelonderzoek dat er een samenhang is tussen onderwijsuitval,
terugkeer en terugkeersucces. Groepen deelnemers die naar onderwijstype
of achtergrondkenmerken vaker uitvallen, keren minder vaak terug naar het
onderwijs. Juist bij de in omvang grote groepen uitvallers valt dus nog veel
terugkeerwinst te behalen. Het opnieuw uitvallen van terugkeerders gebeurt vooral
onder die groepen die ook onder voortijdig schoolverlaters omvangrijk zijn. Gerichte
aandacht voor groepen terugkeerders die een verhoogd risico lopen op hernieuwde
uitval lijkt dus mogelijk.
In het licht van recente beleidsontwikkelingen is het nog interessant dat een
aanzienlijk deel van de vsv’ers vanuit het vmbo bij terugkeer kiest voor een
opleiding op niveau 2 van het mbo. Een deel van hen is ongediplomeerd. Indien de
voornemens van de minister om een einde te maken aan de drempelloze instroom
op niveau 2 worden doorgezet, zullen deze terugkeerders mogelijk moeten
instromen op niveau 1, met een langere leerweg tot gevolg (Min. OCW, 2011).

Het geplande onderzoek onder terugkeerders zal meer inzicht geven of en
hoe het terugkeerbesluit van voortijdig schoolverlaters valt te beïnvloeden, hoe
terugkeerders geholpen kunnen worden bij hun terugkeer naar het onderwijs en
wat gedaan kan worden om de terugkeer tot een succes te maken.
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Gebruikte afkortingen

Allocht
Apc-gebied
Autocht
Bbl
Bol
BRON
Brug
CBS
CPB
DUO
Ecbo
Havo
Ho
Lwoo
Mbo
N
OCW
RMC
SCP
Vavo
Vo
Vsv’er
Vmbo
Vwo
W

Allochtoon
Armoedeprobleemcummulatiegebied
Autochtoon
Beroepsbegeleidende leerweg
Beroepsopleidende leerweg
Basisregister Onderwijsnummer
Brugklas (leerjaren 1, 2 en soms 3 van het vo)
Centraal Bureau voor de Statistiek
Centraal Planbureau
Dienst Uitvoering Onderwijs
Expertisecentrum Beroepsonderwijs
Hoger algemeen voortgezet onderwijs
Hoger onderwijs
Leerwegondersteunend onderwijs
Middelbaar beroepsonderwijs
Niet
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Regionale Meld- en Coördinatiefunctie
Sociaal- en Cultureel Planbureau
Voortgezet algemeen volwassenenonderwijs
Voortgezet onderwijs
Voortijdig schoolverlater
Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs
Voortgezet wetenschappelijk onderwijs
Westers(e)
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