Stapelen op het startkwalificatieniveau
Het Expertisecentrum Beroepsonderwijs (ecbo) doet onder andere onderzoek
naar leerloopbanen in en rond het middelbaar beroepsonderwijs. De
onderzoeken brengen in beeld welke routes de deelnemers bewandelen.
In Nederland wordt zeer veel aandacht besteed aan deelnemers die het
startkwalificatieniveau – een diploma op niveau 2, 3 of 4 van het mbo –
niet behalen. We noemen hen voortijdig schoolverlaters. De deelnemers die
doorleren bovenop dit startkwalificatieniveau krijgen relatief weinig aandacht.
Ecbo heeft met behulp van de onderwijsnummerdata het stapelen bovenop
het startkwalificatieniveau in beeld gebracht. In de publicatie relateren de
auteurs een aantal uitkomsten van deze analyse aan drie discussies die in het
onderwijs gevoerd worden over 1) de startkwalificatienorm, 2) schoolbeleid en
3) het bekostigingssysteem.
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Woord vooraf

Het Expertisecentrum Beroepsonderwijs (ecbo) doet onder andere onderzoek naar
leerloopbanen in en rond het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). De onderzoeken
brengen in beeld welke routes deelnemers bewandelen. Een kernvraag is in welke
mate leerlingstromen conform het ontwerp van het onderwijssysteem (blijven)
lopen en hoe het stelsel reageert op veranderingen in deze stromen.
De gewenste opbrengst van leerloopbanen in het mbo is helder. In 2016 mogen
niet meer dan 25.000 jongeren per jaar het onderwijs verlaten zonder diploma
op niveau 2, 3 of 4. Het streven is dat zo veel mogelijk jongeren het mbo met een
diploma verlaten. Dat hoeft niet te betekenen dat deelnemers stoppen als ze hun
diploma hebben gehaald. Velen leren op een hoger niveau door. Hoewel de term in
het dagelijks spraakgebruik alleen voor een kwalificatie op niveau 2 wordt gebruikt,
is in de officiële definitie elk eerst behaalde mbo-diploma – behalve het diploma
op mbo-niveau 1 – een startkwalificatie. Deelnemers die doorleren op een hoger
niveau noemen we stapelaars.
Hoewel het stapelen van opleidingen gebruikelijk is en onderdeel van het
mbo‑systeem, is over stapelen bovenop het startkwalificatieniveau weinig
bekend. Hoe vaak komt stapelen voor? Welke kenmerken hebben gestapelde
leerloopbanen? En hoe succesvol zijn leerlingen in die leerloopbanen?
In dit onderzoek wordt doorleren op een hoger niveau – het stapelen –
geanalyseerd aan de hand van onderwijsnummerdata: de BRON-data. De auteurs
volgen daartoe – maximaal acht jaar – deelnemers afkomstig uit het voortgezet
onderwijs die onderwijs volgen in het mbo op niveau 2, 3 of 4. De volledige analyse
is te vinden in een onderzoeksrapport dat beschikbaar is via www.ecbo.nl.
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In deze publicatie zijn de uitkomsten van de analyse gerelateerd aan drie
actuele discussies: de discussie over de startkwalificatienorm, over het nieuwe
bekostigingsstelsel en over het doorstroombeleid van mbo-instellingen.
Marc van der Meer
Directeur Expertisecentrum Beroepsonderwijs
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Inleiding

Aanleiding
Het startkwalificatieniveau is een norm die met name wordt gebruikt in het
voortijdig-schoolverlatenbeleid. Hoewel in het dagelijks spraakgebruik een
startkwalificatie gelijk staat aan het mbo-diploma op niveau 2, zijn ook diploma’s op
niveau 3 of 4 van het mbo en een diploma van het havo of vwo startkwalificaties.
Een jongere die leert op niveau 2 heeft een startkwalificatie als deze het diploma
op niveau 2 heeft behaald. Een jongere die in het mbo uitsluitend leert op niveau
4, heeft een startkwalificatie als het diploma op niveau 4 is behaald. Jongeren die
het onderwijs verlaten zonder startkwalificatie, noemen we in Nederland voortijdig
schoolverlaters.
Niet alle jongeren stoppen na het halen van een startkwalificatie. In het mbo leert
een aanzienlijk deel van de deelnemers door nadat de startkwalificatie – hun eerste
mbo-diploma – is behaald (Min. OCW, 2010). Bijvoorbeeld een deelnemer die met
het diploma op niveau 3 doorleert voor een diploma op niveau 4.
In het Nederlandse beleid is de afgelopen jaren veel aandacht besteed aan het
voorkomen van voortijdige schooluitval. Met goede resultaten. Door de focus in het
beleid op het halen van een startkwalificatie, is er echter weinig aandacht voor het
studiesucces van jongeren in het mbo die proberen een stap hoger te komen: door
opleidingen te stapelen.
In zowel het landelijke onderwijsbeleid als het interne beleid van mbo-instellingen
zijn aanleidingen die pleiten voor meer aandacht voor stapelen. Daarnaast
geven ook ontwikkelingen op de arbeidsmarkt aanleiding om stapelen nader te
beschouwen.
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Stapelen is relevant in drie onderwijsdiscussies:
• In de discussie over de startkwalificatienorm naar aanleiding van ontwikkelingen
op de arbeidsmarkt: voldoet een diploma op niveau 2 nog voor een goede start
op de arbeidsmarkt, of is inmiddels een hoger niveau noodzakelijk?
• In de discussie over het doorstroombeleid van scholen: in hoeverre kunnen
mbo-instellingen de keuze voor en het succes van stapelloopbanen
beïnvloeden?
• In de discussie over onderwijsbekostiging: is stapelen een ondoelmatige
en in die zin onwenselijke leerroute die door het aanpassen van het
bekostigingsstelsel moet worden ontmoedigd, of is het een wenselijke
mogelijkheid om eerder gemaakte keuzes te corrigeren?
Omdat over stapelen weinig bekend is, kunnen deze discussies op dit moment niet
altijd met informatie onderbouwd gevoerd worden. De onderwijsnummerdata, het
BRON-bestand1, kunnen ons deels van die informatie voorzien.

8

Het onderzoek
In dit onderzoek zijn de omvang, kenmerken en het succes van stapelen bovenop
het instroomniveau, vanaf nu ‘startkwalificatieniveau’, in beeld gebracht. In de
separaat verschenen onderzoeksrapportage Stapelen op het startkwalificatieniveau;
onderzoeksrapportage (Van Wijk & Schouten, 2013) is feitelijk gerapporteerd over
de bevindingen. In deze publicatie zijn de analyseresultaten geïnterpreteerd om de
drie hiervoor beschreven discussies te voeden.
Voor de analyse is gebruikgemaakt van onderwijsnummerdata: het zogenaamde
BRON-bestand. Het bestand bevat onderwijsloopbaangegevens van leerlingen in
het regulier bekostigd voortgezet en middelbaar onderwijs. De onderzoekspopulatie
bevat alle deelnemers die in 2004, 2005 of 2006 rechtstreeks vanuit het voortgezet
onderwijs en nog zonder startkwalificatie, instroomden in het mbo op niveau
2, 3 of 4. Op 1 oktober 2011 volgden ze geen onderwijs meer in het mbo, hun
leerloopbaan in het onderwijs is daarmee afgerond. We volgen de deelnemers tot 1
oktober 2011. Het cohort 2004 volgen we acht jaar, het cohort 2006 zes jaar. In de
onderzoeksrapportage is dit verschil in tijdsspanne verantwoord. In totaal gaat het
om 249.667 deelnemers.

1

BRON: Basisregister Onderwijs.

Deelnemers die stapelen op de startkwalificatie, hebben een mbo-diploma op
niveau 2 of 3 gehaald en leren daarna door op een hoger mbo-niveau. Deze
leerlingen vormen een deel van een grotere groep die na hun aanvankelijke
opleiding naar een hoger niveau doorstroomt. Er zijn namelijk ook deelnemers
die zonder eerst een diploma te halen naar een hoger niveau doorstromen.
Alle deelnemers die starten op niveau 2 of 3 en hun opleiding vervolgen op
een hoger niveau, ongeacht of ze dat doen met een diploma, stapelen op het
startkwalificatieniveau. Met andere woorden: er zijn stapelaars die gediplomeerd
en stapelaars die ongediplomeerd doorstromen in het mbo. In dit onderzoek
kijken we naar het stapelen op het startkwalificatieniveau omdat het voor de
genoemde discussies relevant is of deelnemers gediplomeerd of ongediplomeerd
doorstromen.
Leeswijzer
In deze publicatie relateren we een aantal uitkomsten van de analyse van stapelen
met behulp van de onderwijsnummerdata aan drie actuele discussies.
In dit hoofdstuk is de aanleiding en de opzet van het onderzoek geschetst. In
hoofdstuk 1 volgt een globaal beeld van het stapelen. In de hoofdstukken 2, 3
en 4 belichten we de onderzoeksresultaten vanuit de gekozen beleidsthema’s.
Hoofdstuk 2 gaat over stapelen in relatie tot de startkwalificatienorm, hoofdstuk 3
over stapelen in het licht van het doorstroombeleid van en binnen mbo-instellingen
en hoofdstuk 4 over stapelen en de discussie over bekostigingsnormen. De
publicatie sluit af met een samenvatting.
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Een beeld van stapelen
op het startkwalificatieniveau

1

Mbo-deelnemers kunnen zo’n 7.000 verschillende routes door het beroepsonderwijs volgen. Sommige routes worden door ruim 10.000 deelnemers gevolgd,
er zijn echter ook routes die door slechts één deelnemer zijn gevolgd (Van Wijk,
Van den Dungen & Fleur, 2012). In een deel van de leerloopbanen is sprake van
stapelen op het startkwalificatieniveau. Dit hoofdstuk beschrijft in welke mate
deelnemers stapelen en welke kenmerken de stapelroutes hebben.

1.1
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Vijf leerloopbanen

Na instroom kunnen jongeren, als we uitsluitend kijken naar de niveaus waarop
zij leren, vijf verschillende leerloopbanen volgen. In twee daarvan wordt niet
gestapeld, in drie leerloopbanen wel, zie tabel 1.1.
Tabel 1.1 De vijf typen leerloopbanen in het mbo
Niet-stapelaars
1 Blijvers

Leren op één niveau in het mbo

Bijvoorbeeld niveau 2

2 Afstromers

Stromen af naar een lager niveau

Bijvoorbeeld van niveau 3 naar 2

3 Logische stapelaars

Stapelen niveaus op elkaar zoals
dit door het systeemontwerp
bedoeld is

Bijvoorbeeld van niveau 3 naar 4

4 Afstromende
stapelaars

Stapelen eerst logisch, maar
stromen vervolgens weer af

Bijvoorbeeld van niveau 3 naar 4
en vervolgens naar 2

5 Terugstromende
stapelaars

Stromen eerst af, maar stapelen
vervolgens alsnog

Bijvoorbeeld van niveau 4 naar 2
en vervolgens naar 3

Stapelaars

Twee derde van de deelnemers die in het mbo instromen op niveau 2, 3
of 4 blijken op één niveau te leren: de blijvers.2 Eén derde stapelt op het
startkwalificatieniveau.
Gaan we uit van het instroomniveau, dan stapelt 51% van de deelnemers die zijn
gestart op niveau 2 en 63% van de 6%
deelnemers die zijn gestart op niveau 3.3 4
Veruit de meeste stapelaars stapelen de niveaus op26%
elkaar zoals dit in het
systeemontwerp bedoeld is. Zij volgen een logische stapelroute: logische
stapelaars. Figuur 1.1 geeft een beeld van de omvang van de vijf typen
leerloopbanen.
1%

3% 2, 3 of 4
Figuur 1.1 Omvang van de vijf typen leerloopbanen, instromers op niveau
6%

64%
26%
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3%

1%

Logische stapelaars
Afstromende stapelaars
Terugstromende stapelaars
Blijvers
Afstromers

64%

Logische stapelaars
Afstromende stapelaars
Terugstromende stapelaars
Blijvers
Afstromers

2
Ook de deelnemers die starten op niveau 1 en via stapelen doorleren bovenop het startkwalificatieniveau zijn
meegenomen in de berekening. Merk op dat niveau 4-deelnemers alleen kunnen stapelen binnen het mbo als zij eerst
afstromen naar niveau 2 of 3 en vervolgens weer opstromen: terugstromende stapelaars. Doorstroom naar het hbo is niet
in de berekeningen opgenomen.
3
Deelnemers in de stapelroutes van 2 naar 3, van 2 naar 4 en van 2 naar 3 naar 4 – zie paragraaf 1.2 – ten opzichte
van de blijvers en de afstromers op niveau 2.
4
Deelnemers in de stapelroutes van 2 naar 3 naar 4 en van 3 naar 4 – zie paragraaf 1.2 – ten opzichte van de blijvers
en afstromers op niveau 3.

1.2

Vier stapelroutes

De stapelende deelnemers kunnen verschillende niveaus stapelen. In totaal zijn
dertig verschillende routes bovenop het startkwalificatieniveau mogelijk. Deze
routes zijn tot vier stapelroutes te clusteren, als tussentijdse afstroom naar een
lager niveau buiten beschouwing wordt gelaten, zie tabel 1.2.
Tabel 1.2 Vier stapelroutes
Stapelroute

Logische stapelaars

Afstromende stapelaars

Terugstromende stapelaars

Van niveau 2
naar 3

2 naar 3
1 naar 2 naar 3

2 naar 3 naar 2
2 naar 3 naar 1

3 naar 2 naar 3
4 naar 2 naar 3
4 naar 3 naar 2 naar 3

Van niveau 2
naar 4

2 naar 4
1 naar 2 naar 4

2 naar 4 naar 3
2 naar 4 naar 2
2 naar 4 naar 1
2 naar 4 naar 3 naar 2

3 naar 2 naar 4
4 naar 2 naar 4
4 naar 3 naar 2 naar 4

Van niveau 2
naar 3 naar 4

2 naar 3 naar 4
1 naar 2 naar 3 naar 4

2 naar 3 naar 4 naar 2
2 naar 3 naar 4 naar 3

4 naar 2 naar 3 naar 4
4 naar 3 naar 2 naar 3
naar 4
3 naar 2 naar 3 naar 4

Van niveau 3
naar 4

3 naar 4
1 naar 3 naar 4

3 naar 4 naar 3
3 naar 4 naar 2
3 naar 4 naar 1
3 naar 4 naar 3 naar 2

4 naar 3 naar 4

De stapelroutes van 2 naar 3 en van 3 naar 4 blijken het meest te worden gevolgd.
Figuur 1.2 geeft een beeld van de relatieve omvang van de vier stapelroutes.
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Figuur 1.2 Omvang van de vier stapelroutes

38%

38%

38%

40%

40%

40%
11%
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11%
Van 2 naar 3

Van
11%2 naar 311% Van 2 naar 4

Van 2 naar 3
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Van 2 naar 4

Van 2 naar 3 naar 4

11%

Van 2 naar 4

Van 2 naar 3 naar 4

Van 3 naar 4

Van 2 naar 3 naar

Van 3 naar 4

Stapelen en de
startkwalificatienorm
op niveau 2

2

Het mbo-diploma op niveau 2 is benoemd tot minimumniveau voor een
startkwalificatie en daarmee een belangrijk ijkpunt in het Nederlandse
onderwijsbeleid. Ook een diploma op niveau 3 of 4 is een startkwalificatie,
maar niveau 2 is het vermeende minimumniveau voor een goede start op de
arbeidsmarkt. Er zijn echter aanwijzingen dat op de arbeidsmarkt een verschuiving
in de waardering van dit niveau 2-diploma zichtbaar is.
In het algemeen geldt dat hoe hoger het opleidingsniveau is, hoe hoger de functie
waarin jongeren op de arbeidsmarkt terechtkomen. Met name laagopgeleiden zijn
kwetsbaar op de arbeidsmarkt. Ze hebben vaker tijdelijke contracten, komen in
lager betaalde functies terecht, maken weinig kans op promotie en hebben een
hogere kans op werkloosheid (Cornelissen & Soons, 2012).
Op de arbeidsmarkt is sprake van opwaartse druk. Op veel indicatoren voor
arbeidsmarktsucces, zoals beloning en carrièremogelijkheden, ligt inmiddels de
cesuur tussen – aan de ene kant – mbo-niveau 1 en 2 en aan de andere kant
niveau 3 en 4 en het hbo. De kansen van deelnemers met een mbo 2-diploma
zijn nog steeds beter dan die van niveau 1, maar het grote verschil zit inmiddels
tussen niveau 2 en 3. Het verschil tussen niveau 2 en 3 is groter dan op grond van
de iets langere opleidingsduur op niveau 3 verwacht mag worden. Anders gezegd;
de ‘grenswaarde’ van niveau 2 neemt af en verschuift naar niveau 3 (Coenen,
Ramaekers & Van der Velden, 2012).
Een deelnemer kan het hogere onderwijsniveau onder andere bereiken door het
stapelen van een opleiding op niveau 3 of 4 bovenop een opleiding op niveau
2. Op dit moment voldoen de deelnemers die de startkwalificatie op niveau 2
hebben behaald aan de eisen van het voortijdig-schoolverlatenbeleid. Scholen
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worden financieel beloond voor deelnemers die met een startkwalificatie het
onderwijs verlaten door de subsidie voor het terugdringen van het percentage
voortijdig schoolverlaters. Doorleren bovenop de startkwalificatie klinkt dan als een
luxe en niet als een noodzaak vanuit de vraag van de arbeidsmarkt. Is doorleren
bovenop niveau 2 echter wel een luxe als met een hoger kwalificatieniveau de
arbeidsmarktpositie zo sterk verbeterd kan worden?
Dit onderzoek wil de discussie over de startkwalificatienorm voeden met informatie
die afleidbaar is uit de onderwijsnummerdata. In dit kader zijn vragen relevant
als: in welke mate zijn bovenop niveau 2 stapelende deelnemers succesvol? En
wat zegt stapelen over de waarde van het niveau 2-diploma op de arbeidsmarkt?
Daartoe kijken we naar het onderbreken van de leerloopbaan en naar het stapelen
onder deelnemers aan de beroepsbegeleidende leerweg (bbl’ers).

2.1
16

Successtatus

Uit de analyse van de onderwijsnummerdata blijkt dat net iets meer dan
de helft (51%) van de deelnemers die starten op niveau 2, stapelen op dit
startkwalificatieniveau. Van deze stapelaars heeft een overgrote meerderheid op het
moment dat ze beginnen aan niveau 3 of 4 al een diploma van niveau 2 (84%). De
overige deelnemers stromen tussentijds door, dus voordat het diploma op niveau 2
is behaald.
De stapelaars op niveau 2 zijn, als we kijken naar het behalen van diploma’s, in te
delen in drie groepen:
• succesvolle stapelaars: deze stapelende deelnemers halen het diploma op het
stapelniveau (niveau 3 of 4);
• uitvallende stapelaars: deze stapelende deelnemers hebben een diploma op
niveau 2 maar behalen geen diploma op het stapelniveau (3 of 4);
• voortijdig schoolverlatende stapelaars: deze stapelende deelnemers halen geen
enkel mbo-diploma.
In tabel 2.1 staat de omvang van de drie groepen stapelaars op niveau 2
beschreven.

Tabel 2.1 Omvang van de drie groepen schoolverlaters
Successtatus stapelaars
Stapelroute

Succesvol

Uitvallend

Voortijdig schoolverlatend

Van 2 naar 3

59%

35%

6%

Van 2 naar 4

53%

33%

13%

Van 2 naar 3 naar 4

70%

28%

2%

Totaal

60%

34%

6%

Van de stapelaars op niveau 2 slaagt een meerderheid erin om het diploma op
niveau 3 of 4 te behalen. Een derde haalde wel het diploma op niveau 2, maar
stopt op niveau 3 of 4 met de opleiding voordat dit vervolgdiploma is behaald.
Een klein deel van de stapelaars haalt helemaal geen diploma en is dus voortijdig
schoolverlater.

2.2

Onderbreken van de leerloopbaan

De meeste stapelaars bovenop niveau 2 kennen een aaneengesloten leerloopbaan:
zij leren direct na het instroomniveau door op het hogere niveau. Maar niet alle
stapelaars doen dit; een deel gaat er één of twee jaar tussenuit. Bijvoorbeeld om te
werken, om na één of enkele jaren te besluiten om toch weer een opleiding te gaan
volgen. We veronderstellen dat een deel van hen weer gaat leren omdat zij ervaren
dat een hoger opleidingsniveau meerwaarde heeft op de arbeidsmarkt. Figuur 2.1
laat zien welk percentage stapelaars bovenop niveau 2 ten minste één jaar geen
onderwijs heeft gevolgd.
Een klein, maar relevant deel van de stapelende deelnemers heeft de leerloopbaan
minimaal een jaar onderbroken. Veruit de meeste stapelaars met een onderbroken
leerloopbaan volgen één jaar geen onderwijs. Ongeveer een op de vijf volgt twee
jaar geen onderwijs en een paar procent drie of meer jaren niet.
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Figuur 2.1 Stapelaars met een onderbroken leerloopbaan
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2.3

Leerweg

Het mbo kent twee leerwegen: de beroepsopleidende leerweg (bol) waarin
deelnemers vooral naar school gaan en de beroepsbegeleidende leerweg (bbl)
waarin deelnemers vooral werken. Bbl’ers die leren op niveau 2 zijn door hun
werkgever op niveau 2 aangenomen. Als zij doorleren op niveau 3 of 4, moet
hun werkgever daarmee akkoord gaan. De veronderstelling is dat als bbl’ers vaak
kiezen voor een bepaalde stapelroute, werkgevers blijkbaar de meerwaarde van
deze stapelroute inzien. Welke routes volgen deelnemers in de bol vooral en welke
routes bbl’ers?
Van de deelnemers die instromen in de bol op niveau 2, 3 of 4 stapelt 29%. Van
de deelnemers die instromen in de bbl op niveau 2, 3 of 4 is dat 40%. Dit verschil
tussen de leerwegen wordt nog groter als we kijken naar de leerweg in het jaar van
uitstroom: 26% van de bol-uitstromers en 44% van de bbl-uitstromers heeft tijdens
zijn leerloopbaan gestapeld bovenop het startkwalificatieniveau.

Figuur 2.2 laat zien dat deelnemers in de bol vooral van niveau 3 naar 4 stapelen.
Uit figuur 2.3 blijkt dat de bbl’ers daarentegen vooral stapelen van niveau 2 naar
3. Daaruit zou je af kunnen leiden dat bbl’ers – en daarmee hun werkgevers –
vooral een meerwaarde zien in het behalen van een diploma bovenop niveau 2.
De meerwaarde van het diploma op niveau 4 bovenop niveau 3 lijken zij minder te
ervaren.
Wel speelt hier een rol dat het aanbod van bbl-opleidingen op niveau 4 beperkt is.
De beperkte stapelomvang is wellicht dus niet alleen een kwestie van vraag, maar
ook van aanbod. Na niveau 2 bestaat in de bbl vaak de mogelijkheid om door te
leren, na niveau 3 kunnen bbl’ers niet altijd doorleren.
Figuur 2.2 Stapelen in de bol

Figuur 2.3 Stapelen in de bbl
5%
11%

33%

45%

6%

11%

78%

11%

2.4
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Van 2 naar 4

Van 2 naar 3

Van 2 naar 4

Van 2 naar 3 naar 4

Van 3 naar 4

Van 2 naar 3 naar 4

Van 3 naar 4

Discussie

In dit hoofdstuk kwamen drie deelonderwerpen aan de orde die voeding geven aan
de discussie over de startkwalificatienorm.
Allereerst blijkt dat de helft van de deelnemers op niveau 2 doorleert bovenop het
startkwalificatieniveau: een signaal dat deelnemers meerwaarde zien in het behalen
van een diploma bovenop het startkwalificatieniveau.
Tegelijkertijd blijken lang niet al deze stapelaars het diploma op niveau 3 of 4
daadwerkelijk te halen: 40% van de stapelende deelnemers slaagt daar niet in.
Voor het overgrote deel (85%) hebben deze deelnemers wel een startkwalificatie.
Dit lage slagingspercentage kan enerzijds veroorzaakt zijn door deelnemer
kenmerken: de deelnemers hebben niet de capaciteiten voor het hogere niveau
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of besluiten toch te gaan werken. Niet uit te sluiten valt echter dat door de nadruk
op de startkwalificatienorm, mbo-instellingen te weinig aandacht besteden aan
de groep deelnemers met een startkwalificatie die hun onderwijs willen vervolgen
op een hoger niveau. Aanpassing van het onderwijs of betere begeleiding kan het
succespercentage mogelijk vergroten. We komen hier in latere hoofdstukken op
terug.
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Ook op de arbeidsmarkt wordt de relevantie van doorleren bovenop de
startkwalificatie gezien, zo blijkt indirect uit twee andere analyses. Allereerst stapelt
een deel van de deelnemers nadat ze een jaar of langer geen onderwijs volgden.
Mogelijk hebben deze deelnemers gewerkt en zijn ze teruggekeerd naar het
onderwijs omdat zij hebben ervaren dat een hoger diploma meerwaarde heeft op
de arbeidsmarkt.
Een andere – indirecte – aanwijzing van de meerwaarde van doorleren bovenop
niveau 2 levert een analyse van het stapelen naar leerweg op. Bbl’ers stapelen
allereerst vaker dan deelnemers in de bol: werkgevers zijn dus bereid om
deelnemers in staat te stellen om op dit hogere niveau te leren. Ten tweede
stapelen juist bbl’ers vaak van niveau 2 naar 3. Op de arbeidsmarkt ervaren de
bbl’ers de meerwaarde van niveau 3.

Stapelen en het interne
doorstroombeleid

3

Op mbo-instellingen krijgt stapelen niet altijd de aandacht die het verdient. In het
in 2011 door ecbo gepubliceerde onderzoek naar de doorstroom van niveau 2
naar niveau 3 is geconstateerd dat in instellingen het stapelen van deelnemers
vooral onderwerp van gesprek is op het niveau van de opleidingen, maar zelden op
centraal niveau (Visser & Van Wijk, 2011).
De onderzoekers concluderen dat dit gebrek aan centraal beleid soms leidt tot
gemiste kansen in de mbo-instellingen. De bijdrage die de school levert om de
interne doorstroom – en daarmee optimale talentontwikkeling – te bevorderen,
vraagt in sommige opleidingsdomeinen meer aandacht. Veel deelnemers ervaren
bijvoorbeeld niet dat iets extra’s wordt gedaan om hun doorstroom van niveau 2
naar niveau 3 te vergemakkelijken. Daarnaast halen lang niet alle doorstromers
uiteindelijk een diploma op niveau 3.
Mbo-instellingen hebben een grote vrijheid om de interne doorstroom zelf vorm te
geven. Uit het genoemde onderzoek van Visser en Van Wijk blijkt dat opleidingen in
de doorstroom van niveau 2 naar 3 verschillend beleid hanteren, zie tabel 3.1.
Dit onderzoek heeft onder andere tot doel het gesprek in de mbo-instellingen
over te maken keuzes te voeden met de feiten over stapelen. De analyses geven
inzicht in de mate waarin mbo-instellingen de keuze voor en het succes van
stapelloopbanen kunnen beïnvloeden. Relevant is in dit verband de vraag of
verschillen in deelnemersstromen kunnen samenhangen met verschillen in het
interne doorstroombeleid tussen en binnen de mbo-instellingen. De vraag is of
het ontbreken van landelijke kaders voor de interne doorstroom tot gevolg heeft
dat er verschillen zijn tussen en binnen instellingen. Is de omvang en het succes
van stapelloopbanen overal gelijk, of doet de opleidings- en instellingskeuze ertoe?
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Met andere woorden: in welke mate is zichtbaar of en hoe mbo-instellingen de
leerloopbaankeuzes van mbo-deelnemers beïnvloeden?
Tabel 3.1 Diversiteit doorstroombeleid instellingen
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Veilig of hoog

Mbo-opleidingen kunnen deelnemers na aanmelding op een veilig, zeker
haalbaar niveau plaatsen, of deelnemers de kans geven om zich meteen te
bewijzen op een hoog niveau.

Iedereen of selectie

Opleidingen kunnen alle deelnemers de kans geven om te stapelen, of
alleen de deelnemers die aantoonbaar gemotiveerd zijn, tot dan toe goede
cijfers hebben gehaald en/of extra vakken hebben gevolgd.

Gediplomeerd of
tussentijds

Opleidingen kunnen deelnemers eerst het diploma laten halen en daarna
pas laten doorstromen, of goed presterende deelnemers tussentijds al door
laten stromen naar het hoger niveau.

Maatwerk of regulier

Sommige opleidingen kennen uitgebreide begeleiding bij de overstap naar
het hogere niveau, of speciale verkorte of juist verbrede curricula, terwijl
andere opleidingen stapelaars niet anders behandelen dan deelnemers die
direct van het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) komen.

Allereerst kijken we naar verschillen tussen typen onderwijsinstellingen: regionale
opleidingencentra (roc’s), agrarische opleidingscentra (aoc’s) en vakscholen.
Vervolgens brengen we sector-eigen beleid in beeld door verschillen tussen de vier
sectoren te belichten. Tot slot analyseren we de verschillen tussen instellingen door
het stapelen in de verschillende roc’s nader te beschouwen.
We willen benadrukken dat de analyses bedoeld zijn om de diversiteit zichtbaar
te maken, niet om een vermeend kwaliteitsverschil bloot te leggen. Een instelling
die vmbo-kl-gediplomeerde5 deelnemers vaak op niveau 3 plaatst, zal bijvoorbeeld
logischerwijs meer stapelaars kennen dan een instelling die deze deelnemers de
kans geeft direct op niveau 4 in te stromen. De deelnemers in de eerste instelling
moeten stapelen om niveau 4 te bereiken, in de tweede instellingen is niveau
4 direct bereikt. Aanvullend geldt dat niet alleen het gevoerde beleid, maar ook
het opleidingsaanbod van een instelling of sector stapelloopbanen beïnvloedt.
Hetzelfde geldt voor verschillen in deelnemerkenmerken.

5

Kl: kaderberoepsgerichte leerweg.

3.1

Type onderwijsinstelling

Mbo-instellingen zijn te clusteren in roc’s, aoc’s en vakscholen. Deze zijn niet
zonder reserve te vergelijken, omdat vakscholen bijvoorbeeld maar een beperkt
aantal opleidingen aanbieden en stapelen dus niet altijd mogelijk is. Of deelnemers
stapelen, zegt in dit geval dus niet alleen iets over het stapelbeleid, maar ook over
de mogelijkheid om te stapelen.
Van de roc-populatie blijkt 32% van de deelnemers die instromen op niveau
2, 3 of 4 te stapelen op het startkwalificatieniveau, van de aoc’s 23% en van
de vakscholen 18%. Niet alleen is stapelen in de roc’s iets gangbaarder, de
stapelroutes van roc-deelnemers zijn ook iets vaker succesvol in de zin dat het
diploma op het hoogst gevolgde onderwijsniveau wordt behaald. Figuur 3.1 laat
zien dat in de roc’s 69% van de stapelroutes succesvol is, in de aoc’s 60% en in
de vakscholen 63%. In de stapelroute van niveau 2 naar 3 zijn de deelnemers
van de drie typen instellingen ongeveer even succesvol. In de route van niveau 3
naar 4 zijn roc-deelnemers vaker succesvol dan deelnemers van de aoc’s en de
vakscholen: hun deelnemers halen vaker het diploma op niveau 4.
Figuur 3.1 Succes van stapelen per onderwijstype

6

85%

82%

80%
75%
68%

70%
65%
60%

59%

70%

69%

62%

60%

57%

63%

55%
50%
45%

Van 2 naar 3

Van 3 naar 4

Vakschool

Aoc

Roc

Vakschool

Aoc

Roc

Vakschool

Aoc

Roc

40%

Totaal

6
De minder vaak gevolgde routes van 2 naar 4 en van 2 naar 3 naar 4 zijn voor het overzicht niet in alle figuren
opgenomen. De percentages zijn wel te vinden in de onderzoeksrapportage.
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3.2

Sectoren

Het mbo kent vier sectoren: Economie & handel (EH), Techniek (TE), Zorg &
welzijn (ZW) en Landbouw (LB).7 In de sectoren Economie & handel en Zorg &
welzijn stapelt een derde van de deelnemers. Zij stapelen vooral van niveau 3 naar
4. In de sectoren Techniek en Landbouw stapelt iets minder dan een kwart van de
deelnemers; vooral van niveau 2 naar niveau 3.
De stapelroutes die het vaakst gevolgd worden, zijn naar verhouding ook het
succesvolst. In de sector Economie & handel zijn de deelnemers die stapelen van
niveau 3 naar 4 bijvoorbeeld veel succesvoller dan deelnemers die stapelen van
niveau 2 naar 3. In de sector Techniek is dit verschil in succespercentage veel
minder groot. In de sector Zorg & welzijn zijn stapelaars het succesvolst: ongeveer
driekwart haalt het diploma op het hoogst gevolgde niveau. In de sector Landbouw
is dit aanmerkelijk lager: 60%, zie figuur 3.2.
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Figuur 3.2 Succespercentage van stapelroutes per sector
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Tevens kunnen deelnemers een opleiding volgen die valt binnen de ‘combinatiesector’: de opleiding is te kenmerken
als een combinatie van meerdere sectoren. Omdat deze ontwikkeling redelijk recent is en het aantal deelnemers beperkt,
laten we deze sector buiten beschouwing.

3.3

Verschillen tussen instellingen

Een vergelijking van stapelpercentages binnen de verschillende roc’s laat zien
dat in de ene onderwijsinstelling dubbel zoveel wordt gestapeld als in een andere
onderwijsinstelling. Figuur 3.3 toont de stapelpercentages van de vijf roc’s met het
hoogste aantal stapelaars en de vijf roc’s met het laagste aantal stapelaars.
Figuur 3.3 Stapelpercentages van roc’s
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Ook het percentage deelnemers dat erin slaagt het diploma op het hoogst
gevolgde onderwijsniveau te behalen, loopt sterk uiteen en varieert tussen de
55 en 80%. Het blijkt dat op instellingsniveau de omvang van stapelen en het
succespercentage licht correleren, maar te weinig om te spreken van een echte
samenhang.

3.4

Discussie

Instellingen, sectoren en opleidingen hebben een grote mate van vrijheid in het
vormgeven van de interne doorstroom. Zonder daarmee iets te zeggen over de
kwaliteit, blijkt uit de analyses van de onderwijsnummerdata dat het gevoerde
beleid de omvang, kenmerken en het succes van de stapelloopbanen van de
deelnemers beïnvloedt. Merk wel op dat niet alleen het gevoerde beleid, maar
ook verschillen in het opleidingsaanbod en kenmerken van de deelnemers
stapelloopbanen beïnvloeden.
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Allereerst is er een verschil zichtbaar tussen roc’s, vakscholen en aoc’s. Het
is waarschijnlijker dat een deelnemer die kiest voor een roc ergens in zijn
leerloopbaan stapelt, dan een deelnemer die kiest voor een vakschool. Van de
deelnemers die stapelen van niveau 3 en 4 op een roc, haalt een groter deel het
diploma dan van de deelnemers die dezelfde stapelroute volgen aan een aoc.
Een soortgelijk verschil is zichtbaar tussen de sectoren. In niet iedere sector wordt
even vaak gestapeld en niet in alle sectoren zijn stapelroutes even succesvol.
Tot slot blijken ook de verschillen tussen roc’s onderling relevant. Instellingen in
een vergelijkbare regio, met een vergelijkbare omvang, kennen uiteenlopende
stapel- en succespercentages.
De verschillen zijn wellicht deels te verklaren door verschillen in deelnemers
populatie en/of opleidingsaanbod tussen instellingen, sectoren en opleidingen.
De verschillen zijn echter groot en ook zichtbaar tussen roc’s in vergelijkbare regio’s
en met een vergelijkbaar opleidingsaanbod. Dit maakt het aannemelijk dat het
gevoerde schoolbeleid mede lijkt te beïnvloeden of een deelnemer stapelt en daarin
succesvol is.
Dit roept de vraag op of meer deelnemers succesvol naar een hoger niveau
kunnen worden begeleid. Bijvoorbeeld door meer deelnemers te motiveren om te
stapelen of door deelnemers direct bij aanname al op een hoger niveau te plaatsen
zodat stapelen niet meer nodig is. Om deze vraag te beantwoorden, is aanvullend
onderzoek naar het beleid van de scholen, in combinatie met onderwijsnummer
data-analyses, echter noodzakelijk.

Stapelen en de bekostiging

4

In het landelijke beleid zijn in het mbo stapelende deelnemers een vaak vergeten
groep. De toenmalig minister van Onderwijs Van Bijsterveldt stelt in het actieplan
Focus op Vakmanschap 2011-2015 bijvoorbeeld dat het mbo-diploma een solide
basis moet bieden voor werk of doorstroom naar een hoger opleidingsniveau. Een
bladzijde later beperkt de minister doorstroom tot de doorstroom van mbo-niveau
4 naar het hbo. Mbo-interne doorstroom bovenop het startkwalificatieniveau
wordt niet genoemd. De doorstroom van niveau 1 naar 2 – tot en met het
startkwalificatieniveau – krijgt alleen expliciete aandacht in de context van de
invoering van de entreeopleidingen (Min. OCW, 2011a).
In de overheidspublicatie Trends in beeld 2012 zien we een vergelijkbaar beeld
(Min. OCW, 2012). Stapelen wordt in deze publicatie gezien als oplossing voor
studenten die meer tijd nodig hebben. Vervolgens wordt gesproken over de
doorstroom van vmbo naar havo en van mbo naar hbo, maar niet over de interne
doorstroom in het mbo bovenop het startkwalificatieniveau.
De huidige minister van Onderwijs Bussemaker geeft in een brief aan de Tweede
Kamer aandacht aan interne doorstroom, maar niet als collectieve ambitie: “De
bedoeling is dat instellingen de leerlingen tot een zo hoog mogelijk resultaat
brengen. Dat betekent dat stapelen mogelijk moet blijven” (Min. OCW, 2013).
Tegelijkertijd worden op landelijk niveau maatregelen genomen en wetswijzigingen
doorgevoerd die van invloed zijn op het stapelen door deelnemers. In Focus
op Vakmanschap (Min OCW, 2011a) wordt het voornemen aangekondigd tot
het invoeren van een nieuw bekostigingsmodel. Het plan voorziet in kortere
en geïntensiveerde opleidingen. Om dit te stimuleren, wil de minister een
bekostigingsmodel invoeren waarin rekening kan worden gehouden met de
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verblijfsduur van de deelnemer in het mbo (Min. OCW, 2013). In dit cascademodel
wegen deelnemers die voor het eerst zijn ingeschreven zwaarder mee dan
deelnemers die al een jaar langer ingeschreven zijn, die weer zwaarder wegen dan
studenten die al vier jaar lang zijn ingeschreven. Ook gaat gelden dat het stapelen
van diploma’s mogelijk blijft, maar dat instellingen daar niet langer een volledige
diplomavergoeding voor ontvangen.
Voor scholen zou dit kunnen betekenen dat de langere leerwegen die door
het stapelen van opleidingen ontstaan, financiële consequenties hebben. Een
deelnemer die niet binnen vier jaar zijn leerloopbaan binnen het mbo afrondt,
gaat minder bekostiging opbrengen. De minister verwacht dat scholen deelnemers
daarom hoger laten instromen, tussentijds laten doorstromen of flexibele, versnelde
en/of intensievere trajecten aan gaan bieden.
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In de kamerbrief volgend op het actieplan Focus op Vakmanschap verwoordt
toenmalig minister Van Bijsterveldt het doel van het nieuwe bekostigingsmodel
als volgt: “In het beoogde programma zitten geen onnodige stapelingen, want
studenten schrijven zich meteen zo hoog mogelijk in” (Min. OCW, 2011b). De
minister ziet het stapelen dus niet als aspect waar het mbo heel trots op kan zijn.
Een leerloopbaan waarin is gestapeld, wordt niet gezien als mogelijkheid voor een
deelnemer om alsnog een hoger niveau te bereiken, maar als een inefficiënte route
die door een meer adequate plaatsing voorkomen kan worden. Het leren op een
hoger niveau is wenselijk, maar de stapelroute ondoelmatig.
De huidige minister Bussemaker is van mening dat niet alle stapelroutes
ondoelmatig zijn. Ze stelt dat stapelen mogelijk moet blijven, maar schrijft ook:
“Stapelen moet het belang van deelnemers dienen. Er zijn thans ook andere
redenen waarom er veel wordt gestapeld, namelijk vanuit het instellingsbelang en
dat leidt tot onnodig lange leerroutes. Stapeling vanwege financiële motieven van
de instellingen wil ik ontmoedigen” (Min. OCW, 2013).
Dit onderzoek wil de discussie rond het nieuwe bekostigingsmodel voeden
met informatie zoals afleidbaar uit de onderwijsnummerdata. We analyseren
daarvoor de studieduur van stapelroutes: zijn stapelroutes inefficiënt lang? Ten
tweede analyseren we een leerloopbaan die mogelijk meer de belangen van de
arbeidsmarkt en/of de instelling dient dan die van de deelnemer: onderplaatsing

(Neuvel, in voorbereiding). Tot slot brengen we het succes in kaart van de
verondersteld meer doelmatige route waarin tussentijds wordt doorgestroomd:
hoe succesvol zijn deze ongediplomeerd stapelende deelnemers in verhouding tot
deelnemers die gediplomeerd stapelen?

4.1

Studieduur

De deelnemers die alleen op niveau 3 leren, de blijvers, doen er gemiddeld drie
jaar en vier maanden over om hun diploma te behalen. Deelnemers die alleen
op niveau 4 leren, halen na gemiddeld drie jaar en tien maanden hun niveau
4-diploma. Stapelaars naar niveau 3 of 4 die het diploma op het hoogste niveau
waarop zij leren halen, kennen langere leerloopbanen, zo toont figuur 4.1.
Figuur 4.1 Studieduur stapelaars en blijvers met diploma op het hoogste niveau, in jaren
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Figuur 4.1 leert ons enerzijds dat stapelaars versnellen. De reguliere opleidings
duur van niveau 2 plus niveau 3 is bijvoorbeeld vijf jaar (twee plus drie jaar), maar
de stapelaars doen er gemiddeld vier jaar en vijf maanden over. Anderzijds duurt
de stapelroute ongeveer een jaar langer dan direct instromen op het hogere niveau:
de blijvers.

Opvallend is dat deelnemers korter doen over de stapelroute van niveau 3 naar 4
dan over de stapelroute van niveau 2 naar niveau 3: respectievelijk 4,2 en 4,4 jaar.
Mogelijk komt dit doordat een groot deel van de stapelaars van niveau 3 naar 4 op
niveau 4 een eenjarige specialistenopleiding volgt. In de onderwijsnummerdata zijn
deze deelnemers niet apart geoormerkt. We kunnen hier dus niet voor corrigeren.

4.2

Onderplaatsing

Deelnemers met een vmbo-kl-, -gl-, of -tl-diploma8 mogen starten op niveau 3
of 4 in het mbo. Een deel van deze deelnemers start echter op niveau 2; een
instroomniveau dat eigenlijk bedoeld is voor deelnemers met een vmbo-bl-diploma9
of zonder vmbo-diploma. Deze onderplaatsingsroute lijkt niet in het belang
van de deelnemer en daarmee ondoelmatig (Neuvel, in voorbereiding). Maken
deelnemers deze onderplaatsing goed door succesvol te stapelen bovenop het
startkwalificatieniveau?
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Voor 15% van de stapelaars die gestart zijn op niveau 2, 3 of 4 blijkt te gelden dat
ze stapelen nadat ze eerder op een lager niveau in het mbo zijn gestart dan waar
ze op grond van de doorstroomregeling vmbo-mbo recht op hadden. Laten we
de groep stapelaars van 3 naar 4 buiten beschouwing en beperken we ons tot de
deelnemers die stapelen bovenop niveau 2, dan blijkt dat 25% van hen stapelt na
onderplaatsing.
Deelnemers die stapelen bovenop niveau 2 na onderplaatsing zijn iets
succesvoller dan deelnemers die stapelen nadat ze vanuit het vmbo conform
de doorstroomregeling vmbo-mbo in het mbo zijn gestart. Van de op niveau
2 ondergeplaatste stapelaars haalt 71% het diploma op niveau 3 of 4; van de
vmbo-bl’ers en vmbo-ongediplomeerde instromers op niveau 2 is dat 63%.
Aan de andere kant, van de ondergeplaatste deelnemers haalt dus bijna een
derde het diploma op niveau 3 of 4 niet, terwijl op grond van het niveau van het
vmbo-diploma verwacht zou mogen worden dat de deelnemers dit mbo-niveau
aankunnen.

8
9

Gl: gemengde leerweg; tl: theoretische leerweg.
Bl: basisberoepsgerichte leerweg.

4.3

Tussentijdse doorstroom

Niet altijd valt vooraf te voorspellen of een deelnemer een hoger niveau aankan.
Het kan dus voorkomen dat na enige maanden onderwijs blijkt dat voor een
deelnemer een hoger mbo-niveau tot de mogelijkheden behoort. Het idee van de
nieuwe bekostiging is dat deze deelnemers, tussentijds – dus voor diplomering
op het instroomniveau – doorstromen naar een hoger niveau. Hun leerloopbaan
loopt hierdoor geen onnodige vertraging op. In hoeverre maken deelnemers nu al
gebruik van deze route en hoe succesvol is deze route?
Twee derde van de stapelaars (65%) haalt eerst het diploma op het instroomniveau
voordat ze stapelen. Niet in iedere stapelroute is tussentijdse doorstroom gangbaar.
Van de deelnemers die stapelen van niveau 2 naar 3 haalt 84% eerst het diploma,
bij de deelnemers die stapelen van niveau 3 naar 4 is dit percentage lager: 47%.
Figuur 4.2 Studieduur succesvolle stapelaars, in jaren
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Figuur 4.2 toont de studieduur in jaren van stapelaars die hun leerloopbaan
succesvol – dus met een diploma op het hoogste niveau waarop zij leerden –
hebben afgerond. Deelnemers die tussentijds doorstromen vanaf niveau 2
kennen een iets kortere leerloopbaan dan gediplomeerde stapelaars. In de
stapelroute vanaf niveau 3 zijn gediplomeerd doorstromende deelnemers juist
sneller klaar met hun leerloopbaan tot en met niveau 4 dan ongediplomeerd
doorstromende deelnemers. Mogelijk komt dit doordat alleen gediplomeerde
stapelaars mogen doorstromen naar de eenjarige kopopleidingen op niveau 4.
Tussentijds doorstromende stapelaars hebben alleen toegang tot 3- of 4-jarige
middenkaderopleidingen. In de onderwijsnummerdata zijn deze deelnemers niet
apart geoormerkt. We kunnen hier dus niet voor corrigeren.
De laatste vraag die we willen beantwoorden, is of gediplomeerd en
ongediplomeerd stapelende deelnemers even succesvol zijn. Daartoe kijken we
naar het hoogste diploma dat de deelnemer heeft behaald, zie tabel 4.1.
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Tabel 4.1 Hoogst behaalde diploma stapelaars
Geen
Van 2
naar 3

Van 2
naar 4

Van 2
naar 3
naar 4

Van 3
naar 4

Niveau 1

Gediplomeerd
stapelen
Ongediplomeerd
stapelen

32%

3%

Gediplomeerd
stapelen
Ongediplomeerd
stapelen

34%

2%

Niveau 2

24%

2%

14%

0%

Totaal

63%

2%

100%

13%

49%

3%

100%

36%

9%

55%

100%

7%

7%

50%

100%

29%

72%

100%

12%

57%

100%

13%

87%

100%

9%

76%

100%

6%

Gediplomeerd
stapelen
Ongediplomeerd
stapelen

Niveau 4

35%

Gediplomeerd
stapelen
Ongediplomeerd
stapelen

Niveau 3

2%

Gediplomeerd stapelende deelnemers hebben allemaal minimaal hun niveau
2-diploma. Dit is inherent aan de definitie van gediplomeerd stapelen. Voor de
tussentijds stapelende deelnemers geldt dit vanzelfsprekend niet. Opvallend is wel

dat in iedere stapelroute een flink deel van de tussentijds stapelende deelnemers
geen enkel diploma haalt. Als we kijken naar het beoogde eindniveau van de
stapelroute – niveau 3 of 4 –, dan zijn de gediplomeerd stapelende deelnemers
altijd succesvoller dan de tussentijds doorstromende deelnemers.
Hoewel ook onderwijs- en deelnemerskenmerken de verschillen deels kunnen
verklaren, bevat tabel 4.1 aanwijzingen dat het tussentijds doorstromen niet
vanzelfsprekend tot een succesvolle afronding van de leerloopbaan leidt.

4.4

Discussie

In het debat over het nieuwe bekostigingsmodel wordt stapelen vooral neergezet
als ondoelmatige route. Stapelen zou onnodig lange leerloopbanen met een geringe
kans op succes in de vervolgstap tot gevolg hebben. Ook zou het leiden tot te
veilige plaatsing van deelnemers bij instroom in het mbo; ‘een hoger niveau kan
altijd nog’. Het kabinet is voornemens het bekostigingssysteem zo aan te passen
dat instellingen geen financieel belang meer hebben bij stapelen. De verwachting is
dat deelnemers dankzij deze interventie vaker op een hoger niveau zullen starten,
of tussentijds in flexibele trajecten mogen doorstromen naar een hoger niveau. Wat
leren de onderwijsnummerdata ons ten aanzien van deze discussie?
Allereerst kunnen we vaststellen dat er inderdaad stapelroutes bestaan die het
belang van de deelnemers niet volmondig lijken te dienen. Van de stapelaars is
15% op een lager mbo-niveau begonnen dan waar de deelnemers op grond van
hun vmbo-diploma recht op hadden.
Verder leidt stapelen van opleidingen inderdaad tot een langere studieduur en dus
tot duurdere opleidingen. Als meer deelnemers tussentijds – dus ongediplomeerd –
zouden doorstromen, zou de studieduur waarschijnlijk iets dalen: ongediplomeerd
stapelende deelnemers halen gemiddeld een paar maanden sneller hun diploma
dan gediplomeerd stapelende deelnemers.
Een belangrijke kanttekening bij deze analyse is dat tussentijds doorstromende
deelnemers lang niet altijd succesvol zijn. Een deel haalt helemaal geen diploma.
Het risico bestaat dat als meer deelnemers tussentijds gaan doorstromen, het
percentage ongediplomeerden zal stijgen. Het lijkt daarom ongewenst om zonder
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aanpassing van het onderwijsaanbod meer deelnemers tussentijds te laten
doorstromen. Tussentijds doorstromen vraagt met andere woorden om maatwerk in
curricula en begeleiding om voortijdig schoolverlaten te voorkomen.
Hoe belangrijk de invulling van het onderwijs is voor het succes van stapel
loopbanen blijkt ook uit het succespercentage onder deelnemers die zijn
ondergeplaatst op niveau 2 en vervolgens stapelen op niveau 3. Van deze
deelnemers met een vmbo-kl-, -gl- of -tl-diploma zou je op grond van hun
vooropleiding verwachten dat zij de opleiding op niveau 3 of 4 succesvol kunnen
afronden. Deze deelnemers blijken inderdaad iets succesvoller dan deelnemers
die vmbo-ongediplomeerd of met een vmbo-bl-diploma instromen op niveau 2 en
vervolgens stapelen: 71% versus 63%. Tegelijkertijd blijkt uit deze cijfers dat bijna
een derde van de in potentie capabele deelnemers de stapelleerloopbaan niet
succesvol afrond.
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Samenvatting

5

In het mbo leert een deel van de deelnemers verder. Zij volgen eerst een opleiding
op niveau 2 en vervolgens op niveau 3. Of eerst op niveau 3 en vervolgens op
niveau 4. We noemen deze deelnemers stapelaars.
Over stapelen is weinig bekend, terwijl informatie over stapelen wel relevant is voor
enkele actuele onderwijsdiscussies:
• In de discussie over de startkwalificatienorm naar aanleiding van ontwikkelingen
op de arbeidsmarkt: voldoet een diploma op niveau 2 nog voor een goede start
op de arbeidsmarkt, of is inmiddels een hoger niveau noodzakelijk?
• In de discussie over het doorstroombeleid van scholen: in hoeverre kunnen
mbo-instellingen de keuze voor en het succes van stapelloopbanen
beïnvloeden?
• In de discussie over onderwijsbekostiging: is stapelen een ondoelmatige
– en in die zin onwenselijke – leerroute die door het aanpassen van het
bekostigingsstelsel moet worden ontmoedigd, of is het een wenselijke
mogelijkheid om eerder gemaakte keuzes te corrigeren?
Voor de interpretatie van de onderzoeksresultaten in relatie tot deze discussies
verwijzen we naar de voorgaande drie hoofdstukken. In deze samenvatting
beperken we ons tot de belangrijkste feitelijke onderzoeksresultaten. We vatten ze
samen in vijf bevindingen:
1 Stapelen komt veel voor
2 Stapelen is niet altijd succesvol
3 Tussentijds doorstromen leidt tot een kortere studieduur, maar eveneens tot
meer uitval
4 Stapelen lijkt noodzakelijk, maar is dat niet altijd
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5 Het beleid van de instelling, de gewoonten in de sector of afspraken in de
opleiding beïnvloeden leerloopbanen
1 Stapelen komt veel voor
Van de deelnemers die na het voortgezet onderwijs zijn gestart op niveau 2 stapelt
51% bovenop het startkwalificatieniveau. Van de deelnemers die zijn gestart op
niveau 3 is dat 63%.
Van alle stapelaars in het mbo volgt ongeveer 40% de route van niveau 2 naar
niveau 3 en 40% de route van niveau 3 naar niveau 4. De overige stapelaars
volgen de route van 2 naar 4 of van 2 naar 3 naar 4.
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2 Stapelen is niet altijd succesvol
Van de stapelaars haalt vrijwel iedereen een startkwalificatie: 94% slaagt daarin.
En 60% van de stapelaars haalt ook het diploma op het hoogste niveau van
hun stapelroute. Van de stapelaars behaalt 6% helemaal geen startkwalificatie.
Een derde (34%) van de stapelaars behaalt weliswaar wel de startkwalificatie
– het instroomniveau –, maar niet het diploma bovenop de startkwalificatie: het
stapelniveau.
Niet alle stapelroutes zijn even succesvol. Van de deelnemers die stapelen van
niveau 2 naar 3 haalt 59% het diploma op het hoogste niveau, in de route van 2
naar 4 is dat 53%, van 2 naar 3 naar 4 70% en van 3 naar 4 81%.
3 Tussentijds doorstromen leidt tot een kortere studieduur, maar eveneens tot
meer uitval
Deelnemers kunnen eerst hun startkwalificatie halen en vervolgens doorleren op
het hogere onderwijsniveau, of tussentijds – ongediplomeerd – doorstromen. Twee
derde van de stapelaars (65%) haalt eerst het diploma op het instroomniveau
voordat ze stapelen.
In de meeste stapelroutes doen deelnemers die eerst het diploma halen er enkele
maanden langer over om het diploma op het hoogste niveau te behalen dan
deelnemers die tussentijds doorstromen.
Opvallend is dat in iedere stapelroute een flink deel van de tussentijds stapelende
deelnemers helemaal geen diploma behaalt. Afhankelijk van de stapelroute
verlaat 14 tot 36% van de tussentijdse stapelaars het onderwijs als voortijdig
schoolverlater.

4 Stapelen lijkt noodzakelijk, maar is dat niet altijd
De omvang van het stapelen in het mbo maakt duidelijk dat deelnemers
de meerwaarde zien van stapelen bovenop het startkwalificatieniveau. Juist
deelnemers in de bbl, die steun moeten hebben van hun werkgever om door te
kunnen leren, stapelen vaak bovenop het startkwalificatieniveau. Stapelen lijkt dus
noodzakelijk om aan de vraag van deelnemers én arbeidsmarkt te voldoen.
Anderzijds geldt voor 15% van de stapelaars dat zij stapelen nadat zij zijn
ondergeplaatst: in de doorstroom van vmbo naar mbo zijn zij op een lager niveau
gestart dan waar zij op grond van hun vmbo-diploma recht op hadden. Hogere
plaatsing bij instroom had stapelen overbodig gemaakt.
5 Het beleid van de instelling, de gewoonten in de sector of afspraken in de
opleiding beïnvloeden leerloopbanen
Instellingen, sectoren en opleidingen hebben een grote mate van vrijheid in
het vormgeven van interne doorstroom. Zonder daarmee iets te zeggen over de
kwaliteit van de instelling, sector of opleiding, blijkt uit de onderwijsnummerdata
dat de omvang, kenmerken en het succes van stapelroutes mede door
onderwijsfactoren worden beïnvloed.
Enkele voorbeelden: in de sectoren Economie & handel en Zorg & welzijn stapelen
deelnemers vooral van niveau 3 naar 4. In de sectoren Techniek en Landbouw
stapelen minder deelnemers en dan vooral van niveau 2 naar 3. Ook tussen roc’s
onderling zijn verschillen zichtbaar. Het stapelpercentage per roc loopt bijna 20%
uiteen. Terwijl in het ene roc 55% van de stapelaars het diploma op het hoogste
niveau behaalt, is dat in een ander roc 80%.
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Gebruikte afkortingen

Aoc
Bbl
Bl
Bol
BRON
Ecbo
EH
Gl
Havo
Kl
Mbo
LB
OCW
Roc
TE
Tl
Vmbo
Vwo
ZW

Agrarisch opleidingscentrum
Beroepsbegeleidende leerweg
Basisberoepsgerichte leerweg
Beroepsopleidende leerweg
Basisregister Onderwijs
Expertisecentrum Beroepsonderwijs
Economie & handel
Gemengde leerweg
Hoger algemeen voortgezet onderwijs
Kaderberoepsgerichte leerweg
Middelbaar beroepsonderwijs
Landbouw
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Regionaal opleidingencentrum
Techniek
Theoretische leerweg
Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs
Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs
Zorg & welzijn
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Stapelen op het startkwalificatieniveau
Het Expertisecentrum Beroepsonderwijs (ecbo) doet onder andere onderzoek
naar leerloopbanen in en rond het middelbaar beroepsonderwijs. De
onderzoeken brengen in beeld welke routes de deelnemers bewandelen.
In Nederland wordt zeer veel aandacht besteed aan deelnemers die het
startkwalificatieniveau – een diploma op niveau 2, 3 of 4 van het mbo –
niet behalen. We noemen hen voortijdig schoolverlaters. De deelnemers die
doorleren bovenop dit startkwalificatieniveau krijgen relatief weinig aandacht.
Ecbo heeft met behulp van de onderwijsnummerdata het stapelen bovenop
het startkwalificatieniveau in beeld gebracht. In de publicatie relateren de
auteurs een aantal uitkomsten van deze analyse aan drie discussies die in het
onderwijs gevoerd worden over 1) de startkwalificatienorm, 2) schoolbeleid en
3) het bekostigingssysteem.

Stapelen op het
startkwalificatieniveau

Het Expertisecentrum Beroepsonderwijs (ecbo) is het landelijk expertisecentrum van en voor de sector beroepsonderwijs en volwasseneneducatie.
Doelstelling van ecbo is het ontsluiten, ontwikkelen en verspreiden van
wetenschappelijke en praktijkgerichte kennis die relevant is voor de sector
en de samenleving.
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