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Woord vooraf

De leerloopbanen van studenten in het voortgezet onderwijs en middelbaar
beroepsonderwijs vertonen een verrassend gevarieerd patroon. In voorliggend
onderzoek wordt de diversiteit aan leerroutes beschreven en in relatie gebracht
met voortijdige schooluitval. In beeld is gebracht welke routes de voortijdig
schoolverlaters (vsv’ers) hebben gevolgd in de zeven jaar voordat zij uitvielen. Dit
is gedaan omdat mogelijk al eerder in de leerloopbaan signalen zichtbaar zijn, die
duiden op de uitval later.
Deze studie biedt onderwijsinstellingen de mogelijkheid om te reflecteren op de
leerroutes van de eigen studenten. Hij daagt hen uit in kaart te brengen welke
leerloopbanen studenten volgen en welke routes in absolute en relatieve zin
veel voortijdig schoolverlaters kennen. We hopen dat onderwijsinstellingen de
onderzoeksresultaten kunnen benutten bij de interne discussie over bijvoorbeeld
intake en plaatsing, advisering over leerloopbanen en het vsv-beleid.
Deze publicatie is het resultaat van een samenwerking tussen het landelijk
Expertisecentrum Beroepsonderwijs (ecbo) en de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).
Ecbo verricht onder andere onderzoek naar leerloopbanen in en rond het
middelbaar beroepsonderwijs (mbo). De rode draad in deze onderzoeken is het
in kaart brengen van leerroutes van jongeren in het onderwijsstelsel, met als
achterliggende vraag hoe leerlingenstromen zich gedragen binnen het onderwijs.
De afdeling Informatieproducten van DUO heeft een lange geschiedenis in het
verstrekken van informatie over voortijdig schoolverlaten. Bekend zijn onder meer
de monitoren van de Lissabondoelstellingen en de jaarlijkse beschrijvingen van het
aantal nieuwe voortijdig schoolverlaters per regio.
De samenwerking tussen ecbo en DUO maakt het mogelijk informatieproducten
te ontwikkelen die niet alleen gegevens en trends beschrijven, maar ook helpen
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bij het beantwoorden van onderliggende vragen en aldus verbeteringen in het
onderwijs mogelijk te maken.
De voorliggende publicatie biedt een beknopte weergave van de
onderzoeksresultaten: de belangrijkste patronen zijn steeds aan de hand
van een voorbeeld beschreven. In de uitgebreide onderzoeksrapportage zijn
de leerloopbanen op alle niveaus uitgewerkt. Deze onderzoeksrapportage is
beschikbaar via www.ecbo.nl.
Marc van der Meer
Directeur Expertisecentrum Beroepsonderwijs
Toon Walschots
Unitmanager Informatieproducten/DUO
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Achtergrond

1

“Te veel jongeren ondervinden problemen in hun leerloopbaan, waardoor ze te
vroeg stoppen met hun opleiding en geen startkwalificatie1 halen.” Zo staat te
lezen op de website www.aanvalopschooluitval.nl van het ministerie van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap (OCW). In Nederland is sinds de loop van de jaren
negentig van de vorige eeuw veel tijd en geld geïnvesteerd in het beleid rond
voortijdig schoolverlaten (vsv).
Hoe meer bekend is over schooluitval, hoe gerichter deze kan worden bestreden.
Wie valt uit, waarom en wanneer? Met de komst van het onderwijsnummer
(Basisregister OnderwijsNummer: BRON) zijn volledige en betrouwbaardere
gegevens over voortijdig schoolverlaten beschikbaar gekomen: landelijk,
regionaal, per gemeente en per instelling. Vaak worden de gegevens benut om
aantallen nieuwe voortijdig schoolverlaters in beeld te brengen, uitgaande van
de onderwijspositie van de vsv’er in het laatste jaar dat deze nog in het onderwijs
verbleef. De leerloopbaan hieraan voorafgaand blijft buiten beschouwing, terwijl
daarin mogelijk signalen zichtbaar zijn die wijzen op voortijdig schoolverlaten.
Het onderzoek
Met behulp van de onderwijsnummerbestanden zijn de leerloopbanen in kaart
gebracht van alle studenten die op 1 oktober 2009 een geldige inschrijving
hadden. In het bijzonder is gekeken naar studenten die in het schooljaar
2009/2010 zijn uitgestroomd als vsv’er uit het bekostigd onderwijs. Inmiddels is
informatie beschikbaar over de zeven jaar voorafgaand aan de uitval. Gezocht is
naar het antwoord op de volgende vraag:

1
Volgens de startkwalificatiedefinitie is een jongere een voortijdig schoolverlater indien deze jonger is dan 23 jaar,
op 1 oktober geen onderwijs volgt en nog geen diploma heeft van havo, vwo of minimaal niveau 2 van het mbo.
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Hoe beïnvloeden kenmerken van de leerloopbaan de kans op voortijdig
schoolverlaten?
We kijken in dit onderzoek naar de volgende kenmerken van de leerloopbaan:
1 verblijfsduur;
2 leerweg in het mbo;
3 niveau van de vooropleiding;
4 overstap naar een ander niveau;
5 diploma voortgezet onderwijs (vo);
6 zittenblijven en zakken.
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Voor een juiste interpretatie van de onderzoeksresultaten is een aantal zaken van
belang:
• In dit onderzoek ordenen we studenten naar hun onderwijsloopbaan. We
vergelijken uitvalpercentages van studenten met verschillende leerloopbanen.
Het betreft dus steeds delen van de totale populatie studenten.
• Berekend is het vsv-percentage op 1 oktober 2010. Het betreft dus uitsluitend
uitval direct na de beschreven leerloopbaan.
• Terugkijken is interessant, maar heeft als nadeel dat de gevolgen van recente
wijzigingen in het onderwijsstelsel (nog) niet zichtbaar zijn.
• Het uitsluitend benutten van onderwijsnummerdata voor het analyseren
van leerloopbanen heeft als nadeel dat niet alle verschillen tussen groepen
studenten in beeld kunnen worden gebracht. Denk bijvoorbeeld aan de invloed
van motivatie van studenten op de leerloopbaan.
• We spreken in dit rapport van voortijdig schoolverlaters, waar we het feitelijk
hebben over studenten die uitstromen uit het in BRON geregistreerde onderwijs.
Met name voor het voortgezet onderwijs geldt dat een deel van de ‘uitgevallen’
studenten doorleert in het particulier onderwijs, het voortgezet speciaal
onderwijs (vso) of het buitenland.
• Hoewel het bestand meer dan 1 miljoen studenten en daarmee ongeveer
40.000 voortijdig schoolverlaters bevat, kunnen de aantallen erg klein worden
als we uitsplitsen naar leerloopbanen. We beperken ons tot leerloopbanen met
minimaal 100 studenten, tenzij anders aangegeven.

Leeswijzer
In deze publicatie starten we met twee hoofdstukken over diversiteit. Eerst geven
we een beeld van de diversiteit van leerloopbanen en daarna van de diversiteit
binnen niveaus. Vervolgens wijden we aan ieder van de zes kenmerken van
de leerloopbaan een hoofdstuk. We beschrijven eerst het gevonden patroon
in een kader en geven vervolgens een voorbeeld. De complete resultaten,
waarbij leerloopbanen op alle niveaus zijn uitgewerkt, zijn opgenomen in de
onderzoeksrapportage die te vinden is op www.ecbo.nl.
Deze publicatie bevat alleen feiten over leerloopbanen en voortijdige schooluitval.
De uitdaging is om aan deze onderzoeksresultaten betekenis te geven. We hopen
dat onderwijsinstellingen de onderzoeksresultaten kunnen benutten bij de interne
discussie over bijvoorbeeld intake en plaatsing, advisering over leerloopbanen
en het vsv-beleid. Om de onderwijsinstellingen op gang te helpen, sluiten we af
met een discussie waarin we een aantal discussiepunten opwerpen, allemaal
geïllustreerd met een voorbeeld.
9
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De diversiteit van
leerloopbanen

2

In zes jaar kunnen studenten veel verschillende routes volgen: zo’n 7.000. Daarbij
gaan we uit van de studenten die in 2003 in het eerste leerjaar van het voortgezet
onderwijs zijn begonnen en houden we rekening met leerjaar, onderwijsniveau en
leerweg. Sommige van de routes worden door ruim 10.000 studenten gevolgd,
maar er zijn meer dan 4.000 routes die door slechts één student zijn gevolgd. Het
is natuurlijk niet mogelijk om alle routes tot in detail te beschrijven. In dit hoofdstuk
willen we een eerste inzicht geven in de diversiteit van leerloopbanen.
In dit onderzoek noemen we de meest logische route van A naar B de ‘reguliere
route’. Uitgaande van de opzet van het Nederlandse onderwijssysteem zou een
leerloopbaan ‘regulier’ kunnen worden genoemd als een student:
• van het eerste leerjaar van het voortgezet onderwijs doorstroomt naar het laatste
leerjaar zonder zittenblijven of overslaan van leerjaren;
• een ononderbroken leerroute volgt tot aan minimaal de startkwalificatie;2
• na het basisonderwijs direct op het juiste onderwijsniveau wordt geplaatst en
dus niet overstapt naar een ander onderwijsniveau;
• eerst het diploma van het voortgezet onderwijs haalt en direct doorstroomt naar
het vervolgonderwijs;
• de overstap van vmbo naar mbo maakt conform de doorstroomregeling.3
De ‘reguliere’ leerloopbaan betreft dus een leerloopbaan zonder hindernissen als
zittenblijven, ongediplomeerde doorstroom, stapelen van opleidingen, overstappen
naar een ander niveau, onderplaatsing, enzovoort.

2
Een deel van de voortijdig schoolverlaters keert na een periode zonder onderwijs terug naar school. Aan deze
hindernis is in deze rapportage geen apart hoofdstuk gewijd, aangezien het gaat om kleine aantallen studenten met zeer
diverse leerloopbanen. Voor meer informatie: Van Wijk, Van den Dungen & Fleur, 2012.
3
Leerlingen met een vmbo-bl-diploma stromen door naar mbo-niveau 2, leerlingen met een vmbo-kl-, -gl- of -tldiploma naar mbo-niveau 3 of 4. Enkele sectoren stellen aanvullende eisen aan het vakkenpakket.
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De vraag is nu of de gevolgde route de kans op uitval beïnvloedt. Wie vallen vaker
uit; studenten met een reguliere leerloopbaan of studenten die een route met
hindernissen volgen?
Om in grote lijnen zicht te krijgen op de relatie tussen voortijdige schooluitval en
de kenmerken van de leerloopbaan, kijken we naar de totale populatie en drie
deelpopulaties met verschillende leerloopbanen:
1 totale populatie (alle studenten samen);
2 deelpopulatie die de reguliere route volgt (cursief gedrukt);
3 deelpopulatie die de route met procentueel de minste vsv’ers volgt;
4 deelpopulatie die de route met procentueel de meeste vsv’ers volgt.
Voortgezet onderwijs
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Patroon ‘diversiteit van leerloopbanen’ in het voortgezet onderwijs
Meer dan 80% van de leerlingen volgt een reguliere route door het voortgezet
onderwijs; een route zonder hindernissen. Bijna 20% heeft een afwijkende
leerloopbaan.
Het uitvalpercentage varieert sterk tussen de verschillende leerloopbanen.
In sommige routes valt bijna niemand uit, in andere routes bijna de helft van
de leerlingen. Leerlingen met een reguliere leerloopbaan vallen minder dan
gemiddeld uit.
Relatief gezien is de kans op uitval het grootst in de leerloopbanen met
hindernissen. In absolute aantallen is de uitval in de reguliere routes even groot
als in de routes met hindernissen.
Het patroon ‘diversiteit van leerloopbanen’ in het voortgezet onderwijs illustreren
we met de voortijdige schooluitval van leerlingen die zich op 1 oktober 2009 in
leerjaar 4 van het voortgezet onderwijs bevonden. In dit voorbeeld geven we een
beschrijving van de leerloopbaan, het aantal leerlingen dat de leerloopbaan volgde,
het aantal voortijdig schoolverlaters op 1 oktober 2010 en het uitvalpercentage
(tabel 2.1).

Tabel 2.1 Vsv in leerjaar 4 van het voortgezet onderwijs, naar leerloopbaan
Leerloopbaan

Aantal
leerlingen

Aantal
vsv’ers

Vsv %

Totale populatie

Divers

204.849

5.599

2,7

Reguliere route

Brug 1* ⇒ brug 2 ⇒ vo 3** ⇒ vo 4

141.736

2.643

1,9

Route met de
minste vsv

Brug 1 ⇒ brug 2 ⇒ vmbo-tl*** 3
⇒ havo 4

220

0

0,0

Route met de
meeste vsv

Brug 1 ⇒ brug 2 ⇒ vmbo-bl 3
⇒ vmbo-bl 4 zd**** ⇒ vmbo-bl 4 zd

114

53

46,5

* Brug 1: brugklas leerjaar 1. De leerjaren 1 en 2 in het voortgezet onderwijs zijn in BRON niet naar niveau
onderscheiden. Alle leerlingen staan dus ingeschreven als ‘brug’-leerling.
** Het betreft leerlingen vmbo-bl, -kl, -gl en -tl, havo en vwo. Daarbij is in leerjaar 3 en 4 op hetzelfde niveau
onderwijs gevolgd.
*** Bl: basisberoepsgerichte leerweg; kl: kaderberoepsgerichte leerweg; gl: gemengde leerweg; tl: theoretische
leerweg.
**** Zd: Zonder diploma.

Leerjaar 4 van het voortgezet onderwijs kende op 1 oktober 2009 ruim 200.000
leerlingen. Bijna een derde van hen is gedurende de leerloopbaan een keer
afgeweken van de reguliere route. Het betreft voornamelijk leerlingen die zijn
blijven zitten of zijn overgestapt naar een ander niveau.
Gemiddeld valt nog geen 3% van de leerlingen in of direct na leerjaar 4 voortijdig
uit. Leerlingen met een reguliere leerloopbaan vallen minder dan gemiddeld uit
(nog geen 2% uitval). In absolute aantallen telt de reguliere leerloopbaan wel bijna
de helft van het totale aantal voortijdig schoolverlaters.
De diversiteit in uitvalpercentage tussen leerloopbanen met hindernissen is
groot: er is een leerloopbaan waarin geen enkele leerling is uitgevallen en een
leerloopbaan waarin bijna de helft van de leerlingen voortijdig het onderwijs heeft
verlaten.
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Middelbaar beroepsonderwijs
Patroon ‘diversiteit’ in het middelbaar beroepsonderwijs
Bijna de helft (45%) van de studenten volgt tot en met het eerste verblijfsjaar4
in het mbo een reguliere route; een route zonder hindernissen. De andere helft
heeft een afwijkende leerloopbaan.
Het uitvalpercentage varieert sterk tussen de verschillende leerloopbanen. In
sommige routes valt bijna niemand uit, in andere routes 40% van de leerlingen.
Studenten met een reguliere leerloopbaan vallen minder dan gemiddeld uit.
Relatief gezien is de kans op uitval het grootst in de leerloopbanen met
hindernissen. Sommige afwijkende leerloopbanen, met name op de hogere
niveaus, kennen echter een laag uitvalpercentage. Vaak komt dit doordat
studenten reeds eerder in hun leerloopbaan een startkwalificatie hebben
behaald (zie hoofdstukken 3 en 7).
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Het patroon ‘diversiteit van leerloopbanen’ in het mbo illustreren we aan de hand
van de voortijdige schooluitval in het eerste verblijfsjaar op niveau 2 van het mbo
(tabel 2.2).
Tabel 2.2 Vsv in het eerste verblijfsjaar van mbo niveau 2, naar leerloopbaan
Leerloopbaan

Aantal
studenten

Aantal
vsv’ers

Vsv %

Totale populatie

Divers

40.194

5.018

12,5

Reguliere route

Brug 1 ⇒ brug 2 ⇒ vmbo-bl 3
⇒ vmbo-bl 4 md* ⇒ mbo 2

16.185

1.243

7,7

Route met de
minste vsv

Brug 1 ⇒ brug 2 ⇒ vmbo-tl 3
⇒ vmbo-gl/-tl 4 md ⇒ bbl 2**

558

19

3,4

Route met de
meeste vsv

Brug 1 ⇒ brug 2 ⇒ vmbo-bl 3
⇒ vmbo-bl 4 ⇒ x***-bol 2****

208

75

36,1

* Md: met diploma.
** Bbl 2: beroepsbegeleidende leerweg niveau 2.
*** x= in dit jaar stond de student niet ingeschreven in BRON.
**** Bol 2: beroepsopleidende leerweg niveau 2.

4
Anders dan in het voortgezet onderwijs is voor het mbo geen informatie per leerjaar beschikbaar. In de data is
namelijk (nog) niet zichtbaar in welk leerjaar van het mbo de studenten zich bevinden. We beperken ons hier daarom tot
studenten in hun eerste verblijfsjaar van het mbo. Daarna is niet meer vast te stellen of de student een reguliere route
heeft gevolgd.

Het eerste verblijfsjaar van niveau 2 telde op 1 oktober 2009 ruim 40.000
studenten. Een minderheid van hen (40%) volgde de reguliere route naar niveau 2.
De overige studenten volgden een leerloopbaan met één of meerdere hindernissen.
Studenten die de reguliere route hebben gevolgd, vallen minder dan gemiddeld
uit (respectievelijk 7,7 en 12,5%). In absolute aantallen volgt een kwart van alle
uitvallers in het eerste verblijfsjaar op niveau 2 de reguliere leerloopbaan.
Het verschil in uitvalpercentage tussen leerloopbanen is groot: er is een
leerloopbaan waarin nauwelijks voortijdige schooluitval plaats heeft en een
leerloopbaan waarin meer dan een derde van de studenten uitvalt.
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De diversiteit binnen niveaus

3

In de gangbare literatuur rond voortijdig schoolverlaten worden uitvalpercentages
vermeld die ingedeeld zijn op het niveau van de laatst gevolgde opleiding (zie
bijvoorbeeld Min. OCW, 2011). Het betreft totale populaties op een bepaald
niveau. Uit die literatuur is bekend dat leerlingen en studenten op de lagere
onderwijsniveaus, bijvoorbeeld vmbo-bl en mbo niveau 1, vaker uitvallen dan
leerlingen en studenten op de hoge onderwijsniveaus, zoals vwo en mbo niveau 4.
In dit hoofdstuk kijken we naar de diversiteit in uitvalpercentages die veroorzaakt
worden door verschil in onderwijsniveau. Blijft het hierboven beschreven
patroon in stand als we verschillen in leerloopbanen betrekken? We brengen de
uitvalpercentages in kaart per leerjaar en niveau van het onderwijs van de totale
populatie en van drie deelpopulaties met verschillende leerloopbanen:
1 totale populatie (alle studenten samen);
2 deelpopulatie die de reguliere route volgt (cursief gedrukt);
3 deelpopulatie die de route met procentueel de minste vsv’ers volgt;
4 deelpopulatie die de route met procentueel de meeste vsv’ers volgt.
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Voortgezet onderwijs
Patroon ‘diversiteit binnen niveaus’ in het voortgezet onderwijs
Leerlingen op de lagere niveaus van het voortgezet onderwijs vallen vaker
voortijdig uit dan leerlingen op de hogere niveaus.
Als we ons beperken tot de leerlingen met een reguliere leerloopbaan, dan wordt
dit verschil in uitvalpercentage tussen de onderwijsniveaus kleiner.
De hoge uitvalpercentages op de lage niveaus worden voor een groot deel
veroorzaakt doordat op de lagere niveaus meer leerlingen een afwijkende
leerloopbaan doorlopen waar de uitval hoog is. Niet de gehele populatie
leerlingen op de lagere niveaus loopt dus een sterk vergroot risico op uitval.
Ter illustratie van het patroon ‘diversiteit binnen niveaus’ in het voortgezet onderwijs
een tabel over leerlingen die zich op 1 oktober 2009 in leerjaar 3 van het voortgezet
onderwijs bevonden (tabel 3.1).
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Tabel 3.1 Vsv leerjaar 3 van het voortgezet onderwijs, naar onderwijsniveau en leerloopbaan
Totale populatie

Reguliere route

Route minste vsv

Route meeste vsv

Vmbo-bl 3

2,3%

1,3%

1,3%

9,9%

Vmbo-kl 3

1,0%

0,7%

0,6%

5,1%

Vmbo-gl 3

0,7%

0,3%

0,3%

3,8%

Vmbo-tl 3

1,2%

0,5%

0,5%

3,4%

Havo 3

0,6%

0,4%

0,4%

2,1%

Vwo 3

0,2%

0,2%

0,2%

1,7%

Kijkend naar de data vallen vier zaken op:
• In het algemeen geldt dat leerlingen op de lage niveaus vaker voortijdig het
onderwijs verlaten dan op de hoge niveaus.
• De spreiding in uitvalpercentages naar onderwijsniveaus is groter onder de totale
populatie (2,3%-0,2%) dan onder de groep leerlingen die reguliere route volgen
(1,3%-0,2%).
• Geen van de niveaus kent een onderwijsroute die aanzienlijk beter scoort dan de
reguliere route.
• Met name de lage niveaus kennen onderwijsroutes met naar verhouding hoge
uitvalpercentages.

Dit betekent dat niet alle leerlingen op de lage niveaus een groot risico lopen
om uit te vallen. De uitvalpercentages in de reguliere routes liggen op de lagere
onderwijsniveaus iets hoger, maar het verschil in gemiddelde uitval tussen de
onderwijsniveaus wordt vooral veroorzaakt doordat er op de lagere niveaus
meer leerlingen met afwijkende leerloopbanen met hoge uitvalpercentages
zijn. Bijvoorbeeld: in het vwo kent geen van de leerloopbanen een uitval hoger
dan 1,7%. In het vmbo-bl zijn er leerloopbanen met een uitval van 9,9%. Deze
afwijkende leerloopbanen verhogen de gemiddelde uitval in het vmbo-bl.
Middelbaar beroepsonderwijs
Patroon ‘diversiteit binnen niveaus’ in het middelbaar beroepsonderwijs
Studenten op de lagere niveaus van het mbo vallen veel vaker voortijdig uit in
het eerste verblijfsjaar van het mbo dan studenten op de hogere niveaus.
Als we ons beperken tot de leerlingen met een reguliere leerloopbaan, dan wordt
dit verschil in uitvalpercentage tussen de onderwijsniveaus kleiner.
De hoge uitvalpercentages op de lage niveaus worden voor een groot deel
veroorzaakt doordat op de lagere niveaus meer studenten een afwijkende route
doorlopen waar de uitval hoog is. Op de hogere niveaus volgt een deel van de
studenten juist een leerloopbaan waarin eerder een startkwalificatie is behaald en
er dus geen voortijdige schooluitval meer plaats heeft. Niet de gehele populatie
leerlingen op de lagere niveaus loopt dus een sterk vergroot risico op uitval.

Ter illustratie van het patroon ‘diversiteit binnen niveaus’ in het middelbaar
beroepsonderwijs staat de uitval in het eerste verblijfsjaar van de verschillende
niveaus van het mbo vermeld in tabel 3.2. Het betreft totalen; de reguliere route
bevat bijvoorbeeld het gemiddelde van de studenten van zowel bol als bbl en voor
niveau 3 en 4 van de studenten afkomstig van de verschillende niveaus van het
vmbo (kaderberoepsgerichte leerweg, gemengde leerweg en theoretische leerweg).
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Tabel 3.2 Vsv in het eerste verblijfsjaar van het mbo, naar onderwijsniveau
Totale populatie

Reguliere route

Route minste vsv

Route meeste vsv

Niveau 1

30,2%

x*

14,3%

34,6%

Niveau 2

12,5%

7,7%

3,4%

36,1%

Niveau 3

7,2%

3,7%

0,0%

22,2%

Niveau 4

5,2%

2,5%

0,0%

19,5%

* Aangezien de instroom op niveau 1 drempelloos is, kent niveau 1 geen reguliere route.

20

Kijken we naar de gemiddelden van de totale populatie, dan is het verschil in
uitvalpercentages tussen de niveaus groot: 25 procentpunt. De uitvalpercentages
op niveau 1 zijn hoger dan op niveau 4.
Dit verschil zwakt af als we uitsluitend kijken naar studenten met een reguliere
leerloopbaan. Dit wordt deels veroorzaakt doordat de lagere niveaus meer en
omvangrijkere leerloopbanen kennen met hoge uitvalpercentages dan de hogere
niveaus. Daarnaast kennen de hoge niveaus meer en omvangrijkere leerloopbanen
zonder uitval. Denk bijvoorbeeld aan studenten die al een startkwalificatie op
niveau 2 hebben behaald en doorleren op niveau 3.

Verblijfsduur

4

Wanneer vallen studenten uit? Doen ze dat vooral in het eerste leerjaar van
een nieuwe opleiding, na meerdere leerjaren of als ze bijna klaar zijn met hun
opleiding? Dit hoofdstuk kijkt naar de invloed van verblijfsduur op voortijdige
schooluitval.
We beperken ons tot studenten met een (verder) reguliere loopbaan – dus een
leerloopbaan zonder hindernissen – om te voorkomen dat andere kenmerken van
de leerloopbaan, zoals zittenblijven, de resultaten van de analyse beïnvloeden.
Voortgezet onderwijs
Patroon ‘verblijfsduur’ in het voortgezet onderwijs
Leerlingen vallen in het vmbo vaker voortijdig uit in hun eindexamenjaar dan in
de overige leerjaren. Op het havo en vwo is dit patroon niet zichtbaar, daar stijgt
de voortijdige schooluitval in het eindexamenjaar niet zo sterk.
Bedenk hierbij dat vmbo’ers die na het behalen van hun diploma besluiten
om geen onderwijs meer te volgen, niet over een startkwalificatie beschikken;
havisten en vwo’ers met een diploma wel.

Ter illustratie van het patroon ‘verblijfsduur’ in het voortgezet onderwijs is de
voortijdige schooluitval in het vmbo-tl weergegeven in tabel 4.1.
In het schooljaar 2009/2010 kende het voortgezet onderwijs een populatie van
910.009 leerlingen. Iedere regel van tabel 4.1 beschrijft een deelpopulatie met een
specifieke leerloopbaan. De regel ‘leerjaar 1’ beschrijft de deelpopulatie van 187.081
leerlingen die in 2009/2010 voor het eerst in het eerste brugjaar5 zaten.
5
De leerjaren 1 en 2 in het voortgezet onderwijs zijn in BRON niet naar niveau onderscheiden. Alle leerlingen staan
dus ingeschreven als ‘brug’-leerling. Vanaf leerjaar 3 leren de leerlingen door op de niveaus vmbo-bl, -kl, -gl, -tl, havo en
vwo.
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De regel ‘leerjaar 3’ beschrijft de deelpopulatie van 30.431 leerlingen die in
2007/2008 in brugjaar 1 zaten, in 2008/2009 in brugjaar 2 en in 2009/2010
in het vmbo-tl leerjaar 3. Leerlingen die afwijken van de beschreven
leerloopbanen zijn niet in de tabel opgenomen. Andere deelpopulaties staan in de
onderzoeksrapportage, die te vinden is op www.ecbo.nl.
Tabel 4.1 Vsv in vmbo-tl onder leerlingen met een reguliere leerloopbaan, naar verblijfsduur
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‘06/’07

‘07/’08

‘08/’09

‘09/’10

Aantal
leerlingen

Aantal
vsv’ers

Vsv
%

Leerjaar 1

-

-

-

Brug 1

187.081

1.292

0,7

Leerjaar 2

-

-

Brug 1

Brug 2

177.692

1.146

0,6

Leerjaar 3

-

Brug 1

Brug 2

Vmbo-tl 3

30.431

159

0,5

Leerjaar 4

Brug 1

Brug 2

Vmbo-tl 3

Vmbo-tl 4

26.623

616

2,3

Leerlingen vallen in het vmbo-tl met name uit in (of direct na) hun eindexamenjaar.
In de jaren ervoor is de uitval beperkt.
Middelbaar beroepsonderwijs
Patroon ‘verblijfsduur’ in het middelbaar beroepsonderwijs
In absolute aantallen vallen de meeste studenten uit in het eerste verblijfsjaar
van het mbo. Kijken we naar uitvalpercentages, dan neemt de uitval juist
toe onder studenten die al langer in het mbo verblijven. Ook studenten die
langer over de opleiding doen dan staat voorgeschreven, verlaten in de extra
verblijfsjaren nog vaak voortijdig het onderwijs.

Het is met behulp van de onderwijsnummergegevens (nog) niet te achterhalen in
welk leerjaar studenten zich in het mbo bevinden. Wel is zichtbaar hoeveel jaar een
student al onderwijs op een bepaald niveau van het mbo volgt. We spreken dan
van verblijfsduur. Een student die twee jaar op niveau 3 verblijft kan dus: a) in het
tweede leerjaar zitten, b) het eerste leerjaar voor de tweede keer doen of c) in het
eerste leerjaar van een andere opleiding zitten.

Ter illustratie van het patroon ‘verblijfsduur’ in het mbo staat in tabel 4.2 de
voortijdige schooluitval op niveau 4 van het mbo, leerweg bol, naar verblijfsduur.
Iedere regel van de tabel beschrijft de deelpopulatie die de specifieke leerloopbaan
heeft gevolgd.
Tabel 4.2 Vsv op niveau 4 van mbo-bol onder studenten met een reguliere leerloopbaan via vmbo-tl,
naar verblijfsduur
‘03/
’04

‘04/
’05

‘05/
’06

‘06/
’07

‘07/
’08

‘08/
’09

‘09/
’10

Aant.
stud.

Aant.
vsv’ers

Vsv
%

Verblijfsjaar 1

-

-

Brug 1

Brug 2

Tl 3

Tl 4
md

Bol 4

13.785

306

2,2

Verblijfsjaar 2

-

Brug 1

Brug 2

Tl 3

Tl 4
md

Bol 4

Bol 4

12.152

389

3,2

Verblijfsjaar 3

Brug 1

Brug 2

Tl 3

Tl 4
md

Bol 4

Bol 4

Bol 4

10.969

328

3,0

Verblijfsjaar 4

Brug 2

Tl 3

Tl 4
md

Bol 4

Bol 4

Bol 4

Bol 4

7.571

320

4,2

Verblijfsjaar 5

Tl 3

Tl 4
md

Bol 4

Bol 4

Bol 4

Bol 4

Bol 4

1.776

121

6,8

Verblijfsjaar 6

Tl 4
md

Bol 4

Bol 4

Bol 4

Bol 4

Bol 4

Bol 4

323

23

7,1

De middenkaderopleidingen op niveau 4 duren in het algemeen drie of vier jaar.
Zichtbaar is dat studenten in verhouding vaker uitvallen naarmate zij langer op
niveau 4 verblijven. In absolute aantallen neemt het aantal voortijdig schoolverlaters
na de reguliere verblijfsduur op niveau 4 wel af.
Onder studenten die vanuit havo 4 doorstromen naar het mbo, is het patroon
anders. De grootste groep havisten stroomt vanuit havo 4 door naar een opleiding
op niveau 4 in de bol. Zij vallen juist minder uit in latere verblijfsjaren. Alleen in
het vierde verblijfsjaar vallen zij weer vaker uit (leerjaar 1: 3,7%, leerjaar 2: 2,7%,
leerjaar 3: 1,1%, leerjaar 4: 5,0%).
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Leerweg in het mbo

5

Studenten kunnen bij instroom in het mbo kiezen voor de beroepsbegeleidende
leerweg (bbl, voornamelijk leren op het werk), of de beroepsopleidende leerweg
(bol, voornamelijk leren op school). Sommige opleidingen worden in beide
leerwegen aangeboden, andere opleidingen in slechts een van beide leerwegen.
In dit hoofdstuk vergelijken we de gevolgen voor de keuze voor bol dan wel bbl
met het oog op voortijdig schoolverlaten. Is de uitval onder deelnemers met een
vergelijkbare leerloopbaan in de ene leerweg groter dan in de andere?
De analyse is niet bedoeld om tekortkomingen van een van beide leerwegen aan
te tonen. Wel laat de analyse zien dat de beide leerwegen weliswaar gelijkwaardig,
maar zeker niet gelijk zijn.
We beperken ons tot studenten met een reguliere loopbaan om te voorkomen dat
andere kenmerken van de leerloopbaan, zoals zittenblijven, de resultaten van de
analyse beïnvloeden.
Middelbaar beroepsonderwijs
Patroon ‘leerweg in het mbo’
Op alle niveaus van het mbo geldt dat studenten die instromen in de bbl vaker
uitvallen dan studenten die instromen in de bol.
In absolute aantallen kent de bol, door zijn veel grotere omvang, wel meer
voortijdig schoolverlaters.

Ter illustratie van het patroon ‘leerweg in het mbo’ de voortijdige schooluitval
op niveau 2 van het mbo (tabel 5.1). Iedere regel van de tabel beschrijft de
deelpopulatie die de specifieke leerloopbaan heeft gevolgd.
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Tabel 5.1 Vsv in verblijfsjaar 1 van het mbo niveau 2 onder studenten met een reguliere
leerloopbaan, naar leerweg
‘07/ ‘08

‘08/’09

‘09/’10

Bol

Vmbo-bl 3

Vmbo-bl 4 md

Bol 2

Bbl

Vmbo-bl 3

Vmbo-bl 4 md

Bbl 2

Aant. stud.

Aant. vsv’ers

Vsv %

12.278

860

7,0

3.907

383

9,8

In absolute aantallen kent de bol op niveau 2 veel meer vsv’ers dan de bbl op
datzelfde niveau. Kijken we naar het percentage voortijdig schoolverlaters op
niveau 2, dan blijkt dat in de bbl hoger.
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Niveau vooropleiding

6

In de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB), nader uitgewerkt in de
zogenoemde Doorstroomregeling, zijn doorstroomrechten van de leerwegen in het
vmbo naar de opleidingsniveaus in het mbo vastgelegd (Min. OCW, 2001; tabel
6.1). Enkele sectoren mogen daarnaast toelatingseisen aan het vakkenpakket van
de studenten stellen.6
Tabel 6.1 Doorstroomregeling
Geen diploma

Niveau 1 en indien er geen opleiding in de
beroepscategorie is, niveau 2

Basisberoepsgerichte leerweg (bl)

Niveau 2

Kaderberoepsgerichte leerweg (kl)

Niveau 3 of 4

Gemengde leerweg (gl)

Niveau 3 of 4

Theoretische leerweg (tl)

Niveau 3 of 4

In dit hoofdstuk gaan we na of het type vooropleiding in het voortgezet onderwijs
van invloed is op de uitvalpercentages in het mbo. Studenten kunnen niet
alleen vanuit vier niveaus van het vmbo, maar ook vanuit het havo en het
praktijkonderwijs doorstromen naar het mbo. Zijn er verschillen in uitvalpercentage
tussen studenten met verschillende vooropleidingen?
Om de invloed van andere kenmerken van de leerloopbaan op de
uitvalpercentages zo veel mogelijk uit te sluiten, beperken we ons tot de studenten
met een verder reguliere leerloopbaan. Correctie voor motivatie of intelligentie
van de student is niet mogelijk op basis van het databestand dat in dit onderzoek
gebruikt is.
6
Met het vakkenpakket houden we in de analyses in deze rapportage geen rekening. Voor de uitleg van de wet- en
regelgeving en een uitgebreide analyse over onder- en overplaatsing zie Neuvel, Van Esch e.a., verwacht.
7
In het regeerakkoord Vrijheid en verantwoordelijkheid (2010) is voorgesteld om de drempelloze instroom naar niveau 2
af te schaffen.
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Middelbaar beroepsonderwijs
Patroon ‘niveau vooropleiding’ in het middelbaar beroepsonderwijs
De hoogte van de vooropleiding blijkt enerzijds een risicofactor als het gaat
om voortijdig schoolverlaten: studenten met een lage vooropleiding vallen
vaker uit in hun eerste verblijfsjaar van het mbo, dan studenten met een hoge
vooropleiding.
De hoogte van de vooropleiding is anderzijds echter geen kenmerk waarop
eenduidig kan worden geselecteerd bij de instroom in het mbo. Daarvoor zijn de
verschillen te klein en zijn er te veel uitzonderingen op het patroon.

Ter illustratie van het patroon ‘niveau vooropleiding’ de uitval op niveau 3 van het
mbo in de bol (tabel 6.2). Iedere regel van de tabel beschrijft de deelpopulatie die
de specifieke leerloopbaan heeft gevolgd.
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Tabel 6.2 Vsv in verblijfsjaar 1 van het mbo niveau 3 in de bol onder studenten met een verder
reguliere leerloopbaan, naar vooropleiding
‘08/’09

‘09/’10

Aant. stud.

Aant. vsv’ers

Vsv %

Lage vooropleiding

Vmbo-bl 4 md

Bol 3

593

32

5,4

Reguliere route

Vmbo-kl 4 md

Bol 3

7.457

300

4,0

Reguliere route

Vmbo-gl 4 md

Bol 3

1.245

34

2,7

Reguliere route

Vmbo-tl 4 md

Bol 3

3.692

92

2,5

Hoge vooropleiding

Havo 4

Bol 3

91

4

4,4

De reguliere route naar mbo niveau 3 loopt via het vmbo-diploma van de
kaderberoepsgerichte leerweg, de gemengde leerweg of de theoretische leerweg.
Meestal geldt dat hoe hoger het vooropleidingsniveau van de student is, hoe lager
het uitvalpercentage blijkt te zijn. Uitzondering zijn de ongediplomeerde havisten
die doorstromen naar het mbo; zij vallen vaker uit dan de regulier geplaatste
studenten (betreft minder dan 100 studenten per schooljaar). De studenten die
afkomstig zijn van het vmbo-bl zijn op een hoger niveau begonnen dan waar zij
recht op hebben op grond van hun vmbo-diploma. Hun uitvalpercentage is iets
hoger dan onder leerlingen van de hogere vmbo-niveaus.

In zowel de bol als de bbl is een aantal uitzonderingen op het patroon zichtbaar.
We noemen deze hier kort; voor een uitgebreide analyse verwijzen we naar de
onderzoeksrapportage, die te vinden is op www.ecbo.nl.
• Op niveau 1 vallen bol-studenten afkomstig van het praktijkonderwijs naar
verhouding weinig uit.
• Hoewel gediplomeerde vmbo-bl-studenten geen instroomrecht hebben op
niveau 3, vallen zij in de bbl minder vaak uit dan gediplomeerde vmbo-klstudenten (6,7% en 7,7%).
• Bol-studenten afkomstig van havo 4 vallen in niveau 3 en 4 vaker zonder
startkwalificatie uit dan studenten afkomstig van de kaderberoepsgerichte
leerweg, de gemengde leerweg of de theoretische leerweg.
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Overstap naar een ander niveau

7

Uit eerder onderzoek van het ecbo blijkt dat scholen liever willen dat
leerlingen opleidingen stapelen dan dat zij moeten overstappen naar een lager
onderwijsniveau. Ouders en leerlingen daarentegen zetten liever zo hoog mogelijk
in en stromen daarna zonodig af (Westerhuis & Van Wijk, 2011).
In dit hoofdstuk bekijken we hoe vaak leerlingen die overstappen naar een ander
niveau, uitvallen in vergelijking met leerlingen die direct naar het uiteindelijke
niveau gaan. Om de invloed van andere kenmerken van de leerloopbaan op de
uitvalpercentages zo veel mogelijk uit te sluiten, beperken we ons tot de studenten
met een verder reguliere leerloopbaan.
Voortgezet onderwijs
Patroon ‘overstap naar een ander niveau’ in het voortgezet onderwijs
Een klein deel van de leerlingen stapt binnen het voortgezet onderwijs over
naar een ander niveau. Dit levert geen eenduidig beeld op als het gaat om een
overstap naar een hoger niveau, maar ook niet als het gaat om een overstap
naar een lager niveau: soms vallen deze leerlingen vaker zonder startkwalificatie
uit, soms minder vaak en soms is geen verschil zichtbaar in het percentage
voortijdig schoolverlaten.
Overstappen naar een lager niveau binnen het voortgezet onderwijs leidt vaak tot
iets meer uitval, maar niet altijd. Hetzelfde geldt voor de overstap naar een hoger
niveau. Patronen zijn hierin niet vast te stellen en daarom werken we hier geen
voorbeeld uit.
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Evenmin eenduidig, maar wel interessant zijn de patronen rond het havo.
Ter illustratie de leerlingen die afkomstig van verschillende leerjaren en
onderwijsniveaus in 2009/2010 onderwijs volgden op de havo leerjaar 4 (tabel 7.1).
Iedere regel van de tabel beschrijft de deelpopulatie die de specifieke leerloopbaan
heeft gevolgd.
Tabel 7.1 Vsv vanuit havo van leerlingen met een verder reguliere leerloopbaan, naar overstap naar
een ander niveau binnen het voortgezet onderwijs
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‘07/’08

‘08/’09

‘09/’10

Aant. stud.

Aant. vsv’ers

Vsv %

Reguliere route

Brug 2

Havo 3

Havo 4

28.235

103

0,4

Overstap

Brug 2

Vwo 3

Havo 4

2.939

19

0,6

Overstap

Brug 2

Vmbo-tl 3

Havo 4

220

0

0,0

Overstap

Vmbo-tl 3

Vmbo-tl 4

Havo 4

5.783

131

2,3

Overstap

Vmbo-gl 3

Vmbo-gl 4

Havo 4

543

5

0,9

Zichtbaar is dat leerlingen die tussentijds overstappen van vmbo-tl leerjaar 3 naar
havo leerjaar 4 het onderwijs niet voortijdig verlaten, terwijl vmbo-tl-leerlingen die
na hun examenjaar opstromen naar het havo wel zonder startkwalificatie uitvallen.
Overgang voortgezet onderwijs naar middelbaar beroepsonderwijs
Patroon ‘overstap naar een ander niveau’ tijdens de overgang van vo naar mbo
In de bol worden de meeste studenten conform de doorstroomregeling
geplaatst. Ondergeplaatste studenten in de bol vallen naar verhouding vaak uit.
Overgeplaatste studenten vallen in het algemeen niet opvallend vaak uit.
In de bbl is het precies andersom: de meeste studenten worden ondergeplaatst
en ondergeplaatste studenten vallen in het algemeen minder uit dan conform de
doorstroomregeling geplaatste studenten.

Ter illustratie van het patroon ‘overstap naar een ander niveau’ tijdens de overgang
van het voortgezet onderwijs naar het middelbaar beroepsonderwijs de uitval van
vmbo-kl-studenten in het eerste leerjaar van de verschillende niveaus van de bol
en de bbl (tabel 7.2).

Tabel 7.2 Vsv vanuit vmbo-kl onder studenten met een verder reguliere leerloopbaan, naar niveau mbo
‘08/’09

’09/‘10

Aant. stud.

Aant. vsv’ers

Vsv %

Reguliere route

Vmbo-kl 4 md

Bol 4

8.542

289

3,4

Reguliere route

Vmbo-kl 4 md

Bol 3

7.457

300

4,0

Overstap

Vmbo-kl 4 md

Bol 2

2.308

116

5,0

Reguliere route

Vmbo-kl 4 md

Bbl 3

586

45

7,7

Overstap

Vmbo-kl 4 md

Bbl 2

2.110

79

4,2

Vmbo-kl-studenten kunnen in de bol meestal starten conform de
doorstroomregeling: op niveau 3 of 4. In de bbl starten de meeste vmbo-klstudenten op niveau 2: zij zijn vaak ondergeplaatst.
In de bol zijn de uitvalpercentages het laagst onder de conform de
doorstroomregeling geplaatste studenten, in de bbl onder de studenten die zijn
ondergeplaatst op niveau 2.
Middelbaar beroepsonderwijs
Patroon ‘overstap naar een ander niveau’ in het middelbaar beroepsonderwijs
Studenten die overstappen naar een lager niveau in het mbo (bijvoorbeeld van
niveau 4 naar niveau 3), vallen naar verhouding vaak uit.
Bij studenten die overstappen naar een hoger niveau (bijvoorbeeld van niveau 2
naar niveau 3), ligt het ingewikkelder. In het algemeen zijn de uitvalpercentages
onder hen laag. Deels komt dit echter doordat de studenten op het lagere mboniveau reeds een startkwalificatie hebben behaald. Als studenten met een mbodiploma op niveau 2 uitvallen op niveau 3, is dit niet zichtbaar in de percentages
voortijdig schoolverlaters. Er is wel sprake van schooluitval, maar niet van
voortijdige schooluitval.

Ook binnen het mbo stappen studenten over naar een ander niveau. Sommige
studenten doen dit tussentijds, andere studenten stapelen opleidingen van
verschillende niveaus.
Ter illustratie van het patroon ‘overstap naar een lager niveau’ in het mbo, in tabel 7.3
de uitval onder van niveau 4 naar niveau 3 in de bol afstromende vmbo-tl-studenten.
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Tabel 7.3 Vsv vanuit vmbo-tl onder studenten met een verder reguliere leerloopbaan, naar overstap
naar een lager niveau in het mbo
‘06/’07

‘07/’08

‘08/’09

‘09/’10

Aant.
stud.

Aant.
vsv’ers

Vsv %

Reguliere route Brug 1

Brug 2

Tl 3

Tl 4 md

Bol 3

3.692

92

2,5

Overstap

Brug 2

Tl 3

Tl 4 md

Bol 4

Bol 3

773

69

8,9

Overstap

Tl 4 md

Bol 4

Bol 4

Bol 4

Bol 3

249

23

9,3

‘05/’06

De studenten die overstappen van niveau 4 naar niveau 3, vallen naar verhouding
vaker uit dan studenten die direct op niveau 3 instromen.
Bij de overstap naar een hoger niveau is vooral relevant dat de stapelaars vaak
al een startkwalificatie hebben behaald op het lagere mbo-niveau. Ter illustratie
enkele leerloopbanen van vmbo-bl-studenten (tabel 7.4).
Tabel 7.4 Vsv vanuit vmbo-bl onder studenten met een verder reguliere leerloopbaan, naar overstap
naar een hoger niveau in het mbo
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‘09/’10

Aant.
stud.

Aant.
vsv’ers

Vsv
%

‘04/’05

‘05/’06

‘06/’07

‘07/’08

‘08/’09

Opstroom

-

Brug 1

Brug 2

Bl 3

Bl 4 md Bol 3

593

32

5,4

Overstap

Brug 2

Bl 3

Bl 4 md

Bol 2

Bol 2

Bol 3

2.661

18

0,7

Overstap

Bl 3

Bl 4 md

Bol 2

Bol 2

Bol 3

Bol 4

258

0

0,0

De uitvalpercentages van niveau 2-studenten die via stapelen doorleren op niveau
3 en 4, zijn erg laag. Dit komt echter niet uitsluitend door de kwaliteit van de
doorstroomprogramma’s of door de capaciteiten of motivatie van studenten. Uit
onderzoek is bekend dat de helft van de studenten die stapelen bovenop niveau
2, hun vervolgopleiding niet afmaakt (zie Visser & Van Wijk, 2011). Deze uitval is
echter niet zichtbaar in de vsv-cijfers, omdat deze studenten op niveau 2 reeds
hun startkwalificatie behaalden. Er is wel sprake van schooluitval, maar niet van
voortijdige schooluitval.

Diploma voortgezet onderwijs

8

De meeste studenten stromen met een vmbo-diploma door naar het mbo. Een
enkele student kiest ervoor zonder diploma aan het mbo te beginnen. Welke
invloed heeft ongediplomeerde doorstroom op het voortijdig schoolverlaten? Om
de invloed van andere kenmerken van de leerloopbaan op de uitvalpercentages
zo veel mogelijk uit te sluiten, beperken we ons tot de studenten met een verder
reguliere leerloopbaan.
Direct na het vmbo
Patroon ‘diploma voortgezet onderwijs’ direct na het vmbo
Op alle vmbo-niveaus vergroot het zakken voor het vmbo-diploma de kans op
uitval.
Leerlingen die het vmbo-diploma herkansen, vallen zeer vaak voortijdig uit,
hoewel minder vaak als zij de tweede maal wel slagen voor het diploma dan
wanneer zij wederom zakken.
Deze patronen gelden vooral voor de lagere niveaus van het vmbo. Op de
hogere niveaus van het vmbo zijn de uitvalpercentages onder gezakte leerlingen
minder hoog.

Een deel van de voortijdige schooluitval vindt plaats tijdens de overgang van vmbo
naar mbo. Deze leerlingen beginnen aan het vierde jaar van het vmbo, maar
schrijven zich nooit in op het mbo.
Ter illustratie van het patroon ‘diploma voortgezet onderwijs’ direct na het vmbo de
uitval onder geslaagde en gezakte vmbo-kl-leerlingen (tabel 8.1). Iedere regel van
de tabel beschrijft de deelpopulatie die de specifieke leerloopbaan heeft gevolgd.
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Tabel 8.1 Vsv direct na het voortgezet onderwijs onder leerlingen met een verder reguliere
leerloopbaan, naar diplomering
‘08/’09

‘09/’10

Aantal leerl.

Aantal vsv’ers

Vsv %

Reguliere route

Vmbo-kl 3

Gezakt

Vmbo-kl 3

Vmbo-kl 4 md

21.583

517

2,4

Vmbo-kl 4 zd

1.538

101

6,6

Gezakte vmbo-kl-leerlingen vallen vaker voortijdig tijdens of direct na hun
eindexamenjaar uit dan geslaagde vmbo-kl-leerlingen.
Een deel van deze gezakte leerlingen doet het vierde jaar nogmaals over (tabel 8.2).
Tabel 8.2 Vsv direct na het voortgezet onderwijs onder leerlingen met een verder reguliere
leerloopbaan, naar succes herkansing
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‘08/’09

‘09/’10

Aantal leerl.

Aantal vsv’ers

Vsv %

Wederom gezakt

Vmbo-kl 4 zd

Wel geslaagd

Vmbo-kl 4 zd

Vmbo-kl 4 zd

122

36

29,5

Vmbo-kl 4 md

563

58

10,3

De uitvalpercentages onder leerlingen die het diploma herkansen zijn naar
verhouding hoog, hoewel minder hoog onder hen die het diploma de tweede keer
wel halen dan onder hen die wederom zakken.
Bij ongediplomeerde instroom in het middelbaar beroepsonderwijs
Patroon ‘diploma voortgezet onderwijs’ bij ongediplomeerde instroom in het mbo
In het algemeen geldt dat vmbo-leerlingen die zonder diploma doorstromen naar
het mbo, daar vaker uitvallen dan vmbo-leerlingen die met diploma doorstromen.
Dit wil niet zeggen dat ongediplomeerde doorstroom naar het mbo nooit een
gewenste route is. Voor leerlingen uit de basisberoepsgerichte leerweg en de
kaderberoepsgerichte leerweg van het vmbo geldt dat herkansen van het vmbodiploma tot nog hogere uitvalpercentages leidt.
Ter illustratie van het patroon ‘diploma voortgezet onderwijs’ na ongediplomeerde
instroom in het mbo vergelijken we vmbo-kl-studenten die regulier zijn

doorgestroomd naar de bol op niveau 2 met studenten die ongediplomeerd zijn
doorgestroomd (tabel 8.3).
Tabel 8.3 Vsv in het mbo niveau 2 van vmbo-kl-studenten met een verder reguliere leerloopbaan,
naar diplomering
Aantal
studenten

Aantal
vsv’ers

Bol 2

2.308

116

5,0

Bol 2

312

25

8,0

‘07/’08

‘08/’09

‘09/’10

Gediplomeerd

Kl 3

Kl 4 md

Ongediplomeerd

Kl 3

Kl 4 zd

Vsv %

Ongediplomeerd doorstromende vmbo-kl-studenten vallen vaker uit op niveau 2 in
de bol dan studenten die gediplomeerd doorstromen.
Vergelijken we de uitvalpercentages met de uitvalpercentages in tabel 8.2, dan
blijkt dat ongediplomeerd doorstromende leerlingen op niveau 2 minder vaak
uitvallen dan wanneer zij het vmbo-diploma herkansen. De uitvalpercentages
zijn respectievelijk 29,5% (twee keer gezakt), 10,3% (gezakt, tweede maal wel
geslaagd) en 8,0% (gezakt, ongediplomeerd naar niveau 2). Merk wel op dat een
geslaagde vmbo-kl-leerling meestal recht heeft op doorstroom naar niveau 3 of 4.
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Zittenblijven en zakken in het
voortgezet onderwijs

9

In dit hoofdstuk kijken we naar de leerloopbanen van leerlingen die één of
meerdere malen zijn blijven zitten in het voortgezet onderwijs en naar de
leerloopbanen van leerlingen die zijn gezakt in hun laatste leerjaar en vervolgens
wel slagen. Vallen zittenblijvers in latere leerjaren vaker uit, of presteren zij juist
beter? Net als in de andere hoofdstukken gaan we uit van studenten die verder een
reguliere leerloopbaan hebben gevolgd.
Voortgezet onderwijs
Patroon ‘zittenblijven en zakken in het voortgezet onderwijs’ in het vo
Leerlingen die zijn blijven zitten, vallen in latere leerjaren van het voortgezet
onderwijs vaker voortijdig uit.
Voor de lagere niveaus van het vmbo geldt dat het effect van zittenblijven
langzamerhand uitvlakt. Voor de hogere niveaus van het voortgezet onderwijs
en dan met name het havo en het vwo, is dit patroon niet altijd waarneembaar.
Ook als het zittenblijven meerdere leerjaren geleden plaatsvond, lopen deze
leerlingen nog een grote kans op uitval.

Ter illustratie van het patroon ‘zittenblijven en zakken in het voortgezet onderwijs’
staan in tabel 9.1 voorbeelden van de uitval onder zittenblijvers in vmbo-bl, in hun
derde leerjaar in het voortgezet onderwijs. Iedere regel van de tabel beschrijft de
deelpopulatie die de specifieke leerloopbaan heeft gevolgd.
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Tabel 9.1 Vsv in het derde leerjaar van het vmbo-bl onder leerlingen met een verder reguliere
leerloopbaan, naar zittenblijven
‘05/’06

‘06/’07

‘07/’08

‘08/’09

‘09/’10

Aantal
leerl.

Aantal
vsv’ers

Vsv %

Reguliere route

-

-

Brug 1

Brug 2

Bl 3

21.482

271

1,3

Blijven zitten

-

Brug 1

Brug 2

Bl 3

Bl 3

1042

103

9,9

Blijven zitten

-

Brug 1

Brug 2

Brug 2

Bl 3

578

30

5,2

Blijven zitten

-

Brug 1

Brug 1

Brug 2

Bl 3

394

12

3,0

Vmbo-bl-leerlingen die zijn blijven zitten, vallen vaker uit in of direct na het derde
leerjaar dan leerlingen met een reguliere leerloopbaan. Hoe langer geleden een
leerling is blijven zitten, hoe kleiner de kans op uitval in of direct na leerjaar 3.
Middelbaar beroepsonderwijs
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Patroon ‘zittenblijven en zakken in het voortgezet onderwijs’ in het mbo
Leerlingen die zijn blijven zitten in het voortgezet onderwijs, vallen in het mbo
vaker uit zonder startkwalificatie dan leerlingen met een reguliere leerloopbaan.
Ook hier lijkt, met name op de lagere niveaus van het mbo, te gelden dat het
effect van zittenblijven langzamerhand uitvlakt.

Het patroon ‘zittenblijven en zakken in het voortgezet onderwijs’ in het mbo
illustreren we aan de hand van de uitval in het eerste verblijfsjaar op niveau 2 van
de bol onder vmbo-bl-leerlingen die een keer zijn blijven zitten (tabel 9.2).

Tabel 9.2 Vsv in het mbo niveau 2 onder studenten met een verder reguliere leerloopbaan, naar
zittenblijven in het voortgezet onderwijs
‘04/’05 ‘05/’06 ‘06/‘07 ‘07/’08 ‘08/ ’09 ‘09/‘10

Aantal
leerl.

Aantal
vsv’ers

12.278

860

7,0

Vsv %

Reguliere route -

Brug 1

Brug 2

Bl 3

Bl 4 md Bol 2

Gezakt

Brug 1

Brug 2

Bl 3

Bl 4 zd

Bl 4 md Bol 2

62

10

16,1

Blijven zitten

Brug 1

Brug 2

Bl 3

Bl 3

Bl 4 md Bol 2

281

63

22,4

Blijven zitten

Brug 1

Brug 2

Brug 2

Bl 3

Bl 4 md Bol 2

179

32

17,9

Blijven zitten

Brug 1

Brug 1

Brug 2

Bl 3

Bl 4 md Bol 2

206

22

10,7

Studenten die zijn blijven zitten in het vmbo-bl, vallen in het eerste verblijfsjaar van
de bol op niveau 2 vaker uit dan studenten met een reguliere leerloopbaan. Hoe
langer geleden het zittenblijven plaatsvond, hoe minder groot de kans op voortijdige
schooluitval nog is.
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Discussie

10

Deze publicatie bevat feiten over leerloopbanen en voortijdige schooluitval.
De uitdaging is om betekenis aan de onderzoeksresultaten te geven. Wat
kunnen onderwijsinstellingen met deze gegevens? In drie bijeenkomsten met
beleidsmakers, onderzoekers, managers en docenten is hierover gesproken.
Het bleek niet mogelijk om op grond van de resultaten eenduidige
beleidsveranderingen voor te stellen. Wel geven de onderzoeksresultaten
aanwijzingen voor mogelijke keuzes waartussen een afweging kan worden
gemaakt.
Een voorbeeld
Vmbo-bl-leerlingen vallen vaker uit als zij doorstromen naar bbl niveau 2 dan als
zij doorstromen naar bbl niveau 3 (respectievelijk 9,8% en 6,7%). Op niveau 3
is hun uitval bovendien lager dan onder studenten die met een vmbo-kl-diploma
zijn doorgestroomd (7,7%).
Hieruit zou je kunnen concluderen dat alle vmbo-bl-leerlingen niveau 3
aankunnen, maar dit is zeker niet waar. De doorstromers zijn immers een
selectie van vmbo-bl-leerlingen die de kans krijgen om op niveau 3 te starten.
Wellicht betreft het laatbloeiers, of jongeren met een extreme passie voor een
beroep. Wel kunnen onderwijsinstellingen op grond van de cijfers overwegen om
iets vaker vmbo-bl-leerlingen de kans te geven om op niveau 3 te starten.
We hopen dat onderwijsinstellingen de onderzoeksresultaten kunnen benutten
bij de interne discussie over bijvoorbeeld intake en plaatsing, advisering over
leerloopbanen en het vsv-beleid. Om de onderwijsinstellingen op gang te helpen,
werpen we drie discussiepunten op, geïllustreerd met een voorbeeld.
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Gericht beleid
Voortijdig schoolverlaten is vaak een proces. In de leerloopbaan zijn voorspellende
signalen zichtbaar. Is het wenselijk om het beleid gericht op het voorkomen
van vsv specifiek in te zetten bij studenten met leerloopbanen waarin deze
signalen zichtbaar zijn? Of lopen we dan een te groot risico op een self fulfilling
prophecy? Een ander risico is dat we de uitval onder studenten met een reguliere
leerloopbaan over het hoofd zien.
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Een voorbeeld
Niveau 2 van het mbo kende in 2009/2010 ruim 40.000 studenten in het eerste
verblijfsjaar, waarvan 12,5% voortijdig uitviel. Hoger is het uitvalpercentage
onder studenten die na het zakken voor het vmbo-bl-diploma direct zijn
ingestroomd in niveau 2: namelijk 16,8%.
Een school kan op basis van deze gegevens besluiten om studenten zonder
vmbo-bl-diploma extra te begeleiden. Landelijk gezien hebben echter maar
128 voortijdig schoolverlaters in het betreffende schooljaar deze route gevolgd.
Onder de studenten met een reguliere leerloopbaan is het uitvalpercentage met
7,8% weliswaar veel lager, maar het betreft wel 1.243 voortijdig schoolverlaters.
Een kwart van de voortijdig schoolverlaters uit het eerste verblijfsjaar van niveau
2 kende tot dan toe een reguliere leerloopbaan.

Intake en loopbaanadviezen
Het verleggen van leerlingstromen heeft effect op de uitvalpercentages. Veel
scholen geven loopbaanadviezen en sommige beperken de instroom in opleidingen
(selectie tijdens de intake). Wat betekent een dergelijke selectie bijvoorbeeld in het
licht van:
• onderplaatsen van vmbo-kl-leerlingen op niveau 2;
• plaatsen van ongediplomeerde leerlingen op niveau 1;
• doorstroom vanuit het praktijkonderwijs naar het mbo;
• adviezen om over te stappen naar een ander niveau?

Een voorbeeld
In het mbo wordt soms de discussie gevoerd of gediplomeerde vmbo-klleerlingen het niveau van de mbo-opleidingen op niveau 3 en 4 wel aankunnen.
Zijn de wettelijke voorschriften van de doorstroomregeling wel adequaat?
Kijken we naar de uitvalpercentages van vmbo-kl-gediplomeerde leerlingen met
een verder reguliere leerloopbaan op de verschillende niveaus van het mbo, dan
zijn die in het eerste verblijfsjaar van de bol als volgt:
• niveau 2: 5,0%;
• niveau 3: 4,0%;
• niveau 4: 3,4%.
Vmbo-kl-gediplomeerde leerlingen vallen in de bol dus minder uit naarmate het
gevolgde niveau hoger is. Dit hoeft niet te betekenen dat alle vmbo-kl-leerlingen
beter af zijn op niveau 4. Wellicht zijn de studenten die nu op niveau 4 mogen
starten wel de meest begaafde en meest gemotiveerde studenten. Maar de
uitvalpercentages geven zeker geen aanleiding tot structurele onderplaatsing
van vmbo-kl-leerlingen op niveau 2.

Beleid in het voortgezet onderwijs
Hoewel de meeste uitval plaatsvindt in het mbo, zijn in het voortgezet onderwijs
soms al signalen zichtbaar die wijzen op een verhoogd risico op uitval. Wat kunnen
vo-scholen doen om uitval in het mbo te voorkomen? Denk bijvoorbeeld aan:
• omgang met zittenblijven;
• advies om over te stappen naar een ander niveau;
• doorstroomadvies wat betreft niveau en leerweg in het mbo.
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Een voorbeeld
Studenten die in het vmbo-kl leerjaar 3 zijn blijven zitten maar verder
regulier doorstromen, kennen een uitvalpercentage van 18,9% in het eerste
verblijfsjaar van de bol op niveau 3, tegenover een uitvalpercentage van 4,0%
onder studenten met een volledig reguliere leerloopbaan. Was een andere
leerloopbaan verstandiger geweest?
Vergelijken van de cijfers is lastig. Een ander loopbaanadvies kan verstrekkende
gevolgen hebben. Mogelijke alternatieve leerloopbanen zijn:
• Vmbo-kl 3 - vmbo-bl 4 - bol niveau 2: 8,0% vsv. Studenten moeten echter
eerst niveau 2 doorlopen voordat zij alsnog naar niveau 3 kunnen.
• Vmbo-kl 3 - vmbo-bl 4 - bol niveau 3: 10,6% vsv. Dit betreft slechts 85
studenten. De kans dat een leerling na het behalen van zijn vmbo-bl-diploma
mag instromen op niveau 3 is dus niet groot.
• Vmbo-kl 3 - bol niveau 1: 23,1% vsv. Deze route lijkt meestal ongewenst; niet
alleen is de uitval hoog, ook moet de student niveau 1 en niveau 2 afronden
alvorens op niveau 3 te kunnen beginnen.
• Vmbo-kl 3 - vmbo-kl 4 zonder diploma - vmbo-kl 4 met diploma - bol niveau
3: 14,5% vsv. Uitstel van zittenblijven tot het eindexamenjaar levert een iets
lager uitvalpercentage op, maar vraagt veel bijles en maatwerk.
De alternatieve routes tonen aan dat er geen duidelijk beste route kan worden
aangewezen. Afhankelijk van de motivatie en capaciteiten van de leerling kan de
beste route verschillen. Wel lijkt het zinvol om informatie over de leerloopbaan van
de leerling over te dragen aan de nieuwe school, zodat deze extra alert kan zijn.

Tot slot
Deze publicatie levert geen recepten, maar feiten over de soms grillige leerroutes
van studenten. De onderzoekers hopen dat deze feiten hun weg vinden in
onderwijsinstellingen. Bijvoorbeeld in periodieke reflecties, of als bron voor het
evalueren en exploreren van de mogelijke leerloopbanen.
Uiteraard kunnen feiten niet alle dilemma’s in het onderwijs wegnemen. Vele
keuzes hebben zowel voor- als nadelen; ook laten gevolgen van een keuze zich
niet altijd voorspellen. De combinatie van ervaringsgegevens en feiten leidt wel tot
meer afgewogen keuzes. Een gerichte interne discussie kan scholen helpen het

onderwijs zo in te richten dat meer jongeren hun leerloopbaan zonder voortijdige
uitval kunnen doorlopen.

47

48

Literatuur

Min. OCW (2011). VSV-Atlas. Totaaloverzicht Nederland. Den Haag: Ministerie van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
Min. OCW (2001). Doorstroomregeling vmbo-mbo. In Uitleg Gele Katern, nummer 2/3,
januari 2001. Den Haag: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.
Neuvel, J., Esch, W. van, Petit, R. & Fleur, E. (verwacht). Afwijken van de
doorstroomregeling: een goede basis of verspilling van talent? (Werktitel).
’s-Hertogenbosch/Utrecht: Expertisecentrum Beroepsonderwijs.
Visser, K. & Wijk, B. van (2011). Een schepje erbovenop: via mbo 2 naar mbo 3.
’s-Hertogenbosch/Utrecht: Expertisecentrum Beroepsonderwijs.
Westerhuis, A. & Wijk, B. van (2011). Het Nederlandse onderwijs geketend.
Doorstroomroutes in en tussen vo en mbo. ’s-Hertogenbosch/Utrecht:
Expertisecentrum Beroepsonderwijs.
Wijk, B. van, Dungen, S. van den & Fleur, E. (2012). De gevonden zonen
(m/v): Aandacht voor schoolverlaters die terugkeren naar het onderwijs.
’s-Hertogenbosch/Utrecht: Expertisecentrum Beroepsonderwijs.

49

50

Gebruikte afkortingen

Aant		Aantal
Bbl		
Beroepsbegeleidende leerweg
Bl		
Basisberoepsgerichte leerweg
Bol		
Beroepsopleidende leerweg
BRON		
Basisregister OnderwijsNummer
Brug		
Brugklas (leerjaren 1, 2 en soms 3 van het vo)
DUO		
Dienst Uitvoering Onderwijs
Ecbo		
Expertisecentrum Beroepsonderwijs
Gl		
Gemengde leerweg
Havo		
Hoger algemeen voortgezet onderwijs
Kl		
Kaderberoepsgerichte leerweg
Leerl		Leerlingen
Mbo 		
Middelbaar beroepsonderwijs
Md		
Met diploma
OCW		
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Stud		Studenten
Tl		
Theoretische leerweg
Vo		
Voortgezet onderwijs
Vooropl		Vooropleiding
Vsv’er		
Voortijdig schoolverlater
Vmbo		
Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs
Vo		
Voortgezet onderwijs
Vso		
Voortgezet speciaal onderwijs
Vwo		
Voortgezet wetenschappelijk onderwijs
WEB		
Wet educatie en beroepsonderwijs
Zd		
Zonder diploma
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