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Samenvatting  

Achtergrond 

De jongeren die uitstromen uit praktijkonderwijs, vmbo-b en vso behoren tot de groep 

jongeren in een kwetsbare positie.  In dit onderzoek besteden we aandacht aan de 

jongeren in het voortgezet onderwijs die gezien hun onderwijsloopbaan als kwetsbaar 

kunnen worden beschouwd, en jongeren met een extra ondersteuningsbehoefte. We gaan 

na of de invoering van passend onderwijs in 2014/15 voor deze jongeren gevolgen heeft 

voor hun overstap naar het mbo. In de eerste plaats richten we ons op de doorstroom van 

deze jongeren naar het mbo, wie gaan er wel en wie gaan er niet naar het mbo. Hierbij 

brengen we de landelijke situatie in kaart en hebben we speciale aandacht voor regionale 

verschillen. In de tweede plaats richten we ons op de loopbanen van deze jongeren in het 

mbo, op welk niveau ze instromen, en wat hun studiesucces is. 

 

Onderzoekspopulatie 

De onderzoekspopulatie bestaat uit leerlingen van de zes uitstroomcohorten die tussen de 

schooljaren 2010/11 en 2015/16 het vo of het vso hebben verlaten.  

 

Kwetsbare  jongeren en  jongeren met een extra ondersteuningsbehoefte. 

Voor dit onderzoek definiëren we de groep jongeren in een kwetsbare positie. Dit zijn de  

jongeren in het laatste jaar van het vmbo-b, het praktijkonderwijs of het vso. Degenen die 

in de schooljaren 2010/11 – 2015/16 uitstromen zijn hun v(s)o gestart in de periode 

2007/08 - 2011/12. De onderzoekspopulatie  bestaat daarmee uit leerlingen die hun v(s)o 

geheel of grotendeels voor de invoering van passend onderwijs hebben genoten. Wat 

betreft het moment van uitstroom zijn de perioden voor en na passend onderwijs wel te 

onderscheiden. 

 

Voor de afbakening van de jongeren met een extra ondersteuningsbehoefte definiëren we 

de groep jongeren met buitenschoolse zorg en/of een rugzakje. Hiermee benaderen we, op 

basis van voorhanden gegevens, zo goed mogelijk een groep leerlingen van wie 

aannemelijk is dat ze extra steun nodig hebben, en waarmee de situatie voor en na 

passend onderwijs kan worden vergeleken1. Hiervoor maken we gebruik van twee 

gegevensbronnen. In de eerste plaats zijn dat de jongeren met een indicatie voor 

leerlinggebonden financiering (lgf). Tot aan de invoering van passend onderwijs kregen 

deze jongeren een rugzakje2. Met zo’n indicatie konden zij dan naar het speciaal onderwijs 

of met een rugzakje naar regulier onderwijs. De analysebestanden met gegevens over de 

rugzakjes zijn beschikbaar vanaf schooljaar 2011/123. In de tweede plaats zijn dat de 

                                                                 
1 Deze definitie dekt niet alle jongeren met extra ondersteuningsbehoeften. Er zijn immers vóór en 

na passend onderwijs ook leerlingen die extra steun kregen zonder dat zij een rugzakje hadden of 

jeugdhulp kregen; sinds passend onderwijs is bovendien het kenmerk rugzakje niet meer aanwezig. 

Met de beschikbare data is de benadering van de doelgroep passend onderwijs echter de best 

denkbare en het meest bruikbaar voor vergelijking in de tijd. 
2 Door de Commissies voor de Indicatiestelling (CVI). 
3 Voor een toelichting zie Koopman e.a. (2015), paragraaf 2.1.  
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jongeren die vallen onder buitenschoolse zorg. Hiertoe rekenen we de jongeren die 

jeugdzorg of jeugdhulp hebben ontvangen, of die bekend zijn bij de jeugdbescherming.  

 

Van de leerlingen in een kwetsbare positie hebben de leerlingen in het vso het vaakst 

buitenschoolse zorg en/of een rugzakje, gemiddeld 55%, gevolgd door leerlingen in vmbo-

b leerwerktraject assistentopleiding (lwt ass) 32%, en leerlingen in het praktijkonderwijs, 

31%. Van de leerlingen in vmbo-b heeft 20% buitenschoolse zorg en/of een rugzakje. De 

overige leerlingen uit het vmbo en uit havo en vwo hebben het minst vaak buitenschoolse 

zorg en/of een rugzakje, rond de 8% . Het vaakst is dit het geval bij leerlingen uit vmbo-k, 

14%, iets vaker dan vmbo-t,  12%, en die weer iets vaker dan havo, 6%, en die weer iets 

vaker dan vwo, 3%. Voor alle onderwijstypen geldt dat het aandeel leerlingen met 

buitenschoolse zorg en/of een rugzakje is gestegen tussen 2010 en 2015. In havo en vwo is 

dit aandeel in de laatste uitstroomcohorten sterk gestegen; tussen de uitstroomcohorten 

2012/13 en 2015/16 verdubbelt het aandeel in het havo van 6% naar 12%, in het vwo is er 

bijna een verdriedubbeling, van 2,6% tot 7,6%. Deze stijging wordt veroorzaakt door een 

toename van het aantal leerlingen met buitenschoolse zorg.  

 

Doorstroom naar mbo 

Voor de leerlingen uit vmbo en vso is de doorstroom naar het mbo de koninklijke weg om 

een startkwalificatie te behalen. Vanuit het vmbo-k stromen de meeste leerlingen door 

naar het mbo, 96,6%, gevolgd door het vmbo-t, met 94.6%. Deze percentages zijn stabiel 

over de jaren. Vanuit het vmbo-b gaat gemiddeld 92,2% naar het mbo, in de laatste twee 

schooljaren is er een kleine daling, tot 90,9% in uitstroomjaar  2015/16. Vanuit vmbo-b lwt 

ass gaat 87,6% naar het mbo, over de onderzoeksperiode is er een daling, van 3,4%.  

Vanuit het vso stroomt 40,6% door naar het mbo, over de onderzoeksperiode is er een 

daling van 3,0%. 

Voor de leerlingen die uitstromen uit  het praktijkonderwijs is er geen koninklijke weg, de 

keuze voor arbeidsmarkt of een vervolgopleiding in het mbo liggen beide in de rede. 

Vanuit het praktijkonderwijs stroomt 49,4% door naar het mbo, over de 

onderzoeksperiode is er sprake van een daling, van 3,3%. 

Voor de leerlingen uit have en vwo is hbo-wo een te verwachten vervolgopleiding, de 

doorstroom naar mbo is voor deze leerlingen een vorm van afstroom. Vanuit  het havo 

stroomt 13,6% door naar het mbo, over de onderzoeksperiode is er sprake van een daling, 

van 2,5%. Vanuit het vwo stroomt 0,5% door naar het mbo, over de onderzoeksperiode is 

er een daling van 0,2%. 

 

Vanuit de leerwegen van het vmbo stromen de jongeren zonder buitenschoolse zorg en/of 

een rugzakje in het algemeen vaker door naar het mbo dan jongeren met buitenschoolse 

zorg en/of een rugzakje, maar de verschillen zijn niet groot. Voor leerlingen uit het  vmbo-b 

is dit verschil 1,1% , voor de leerlingen uit het vmbo-b lwt ass 3,9%, voor de leerlingen uit 

het vmbo-k 2,3%, en voor leerlingen uit het vmbo-t 3,8%. Voor het vmbo-b moet worden 

opgemerkt dat in de loop der schooljaren het verschil tussen leerlingen zonder en 

leerlingen met buitenschoolse zorg en/of rugzakje steeds kleiner wordt, en in schooljaar 
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2015/16 slaat het teken om; in dat jaar gaan er van de leerlingen met buitenschoolse zorg 

en/of rugzakje meer naar het mbo.  

In het praktijkonderwijs zijn de verschillen tussen leerlingen zonder en met 

buitenschoolse zorg en/of een rugzakje groter dan in het vmbo. Van de leerlingen zonder 

buitenschoolse zorg en/of een rugzakje gaat gemiddeld 12,9% meer naar het mbo dan van 

de leerlingen met buitenschoolse zorg en/of een rugzakje.  

In het vso, havo en vwo is de situatie andersom, in het algemeen stromen hier leerlingen 

met buitenschoolse zorg en/of een rugzakje vaker door naar het mbo dan leerlingen 

zonder. Voor havo en vwo is dit niet onverwacht, voor  de leerlingen met buitenschoolse 

zorg en/of rugzakje ligt de afstroom naar mbo in de rede. 

In het vso is er in de onderzoeksperiode een opmerkelijke ontwikkeling in de doorstroom 

naar het mbo van leerlingen zonder en leerlingen met  buitenschoolse zorg en/of een 

rugzakje. Het doorstroompercentage van de leerlingen zonder buitenschoolse zorg en/of 

een rugzakje daalt, met 11,7%, dat van de leerlingen met buitenschoolse zorg en/of een 

rugzakje stijgt, met 2,8%. Gingen er van de leerlingen zonder buitenschoolse zorg en/of 

een rugzakje van uitstroomcohort 2010/11 nog 3,7% meer leerlingen naar het mbo, voor 

uitstroomcohort 2015/16 is dat 10,7% minder. 

 

We zijn nagegaan in hoeverre de doorstroom  naar het mbo van leerlingen uit pro, vmbo-b 

en vso verschilt tussen regio’s, in dit geval provincies. In het algemeen zijn de verschillen 

in doorstroompercentages tussen de provincies niet significant, behalve in het 

praktijkonderwijs. Voor de leerlingen in het praktijkonderwijs zonder buitenschoolse zorg 

en/of een rugzakje zijn de verschillen tussen de provincies klein, maar significant; hierbij 

vallen met name Noord Holland op, met relatief veel leerlingen die naar het mbo gaan, 

67%, en Limburg, waar relatief weinig leerlingen naar het mbo gaan, 35%.  

Het schooljaar van de invoering van passend onderwijs, 2014/15, laat geen trendbreuk  

zien met betrekking tot de doorstroom naar het mbo en de regionale verschillen. 

 

De instroom in het mbo 

De leerlingen met een vso vooropleiding gaan gemiddeld naar een hoger mbo-niveau dan 

de leerlingen van praktijkonderwijs en vmbo-b. De vmbo-b leerlingen starten gemiddeld 

op een iets hoger niveau dan de vmbo-b lwt ass leerlingen. De leerlingen afkomstig uit het 

praktijkonderwijs starten gemiddeld op het laagste niveau. Voor alle groepen leerlingen 

geldt dat de leerlingen met buitenschoolse zorg en/of een rugzakje gemiddeld lager 

starten dan de leerlingen met dezelfde vooropleiding, maar zonder buitenschoolse zorg 

en/of een rugzakje. Dit verschil is het grootst voor de leerlingen uit het vso, en wordt 

daarna steeds kleiner voor de leerlingen van de andere vooropleidingen. Wat opvalt bij de 

leerlingen met buitenschoolse zorg en/of een rugzakje is dat voor de leerlingen uit het vso 

het gemiddeld niveau waarop de leerlingen in het mbo starten voor de instroomcohorten 

2015 en 2016 stijgt. Voor alle leerlingen afkomstig uit het praktijkonderwijs lijkt het 

startniveau voor de instroomcohorten 2015 en/of 2016 iets te dalen.  
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Succes 

Succes is in dit onderzoek gedefinieerd als het behalen van een mbo-diploma binnen 1 of 
2 jaar. Leerlingen van niveau 1 zijn succesvol als ze een diploma behalen met of zonder 

een jaar vertraging; leerlingen van niveau 2 zijn succesvol als ze hun diploma binnen de 
nominale studieduur behalen. Door deze afbakening kunnen ontwikkelingen in de tijd en 
verschillen naar vooropleiding goed worden onderzocht.  

 

Van de leerlingen die starten in een mbo  niveau 1 opleiding behaalt 71% in twee jaar een 

diploma. Naar vooropleiding zijn er kleine verschillen, maar de leerlingen uit het vso zijn 

het minst succesvol (57%). Van de leerlingen zonder buitenschoolse zorg en/of een 

rugzakje is 80% succesvol, van de leerlingen met buitenschoolse zorg en/of een rugzakje is 

58% succesvol. Dat is 22% minder. Met name leerlingen uit het vso met buitenschoolse 

zorg en/of een rugzakje zijn het minst succesvol (49%). 

 

Van de leerlingen die starten in een mbo  niveau 2 opleiding behaalt 60% in twee jaar een 

diploma. Naar vooropleiding zijn er kleine verschillen, maar de leerlingen uit het vso zijn 

het minst succesvol (46%). Van de leerlingen zonder buitenschoolse zorg en/of een 

rugzakje is 64% succesvol, van de leerlingen met buitenschoolse zorg en/of een rugzakje is 

42% succesvol. Dat is 22% minder. Met name leerlingen uit het vso met buitenschoolse 

zorg en/of een rugzakje zijn het minst succesvol (33%). 

 

Als de leerlingen eenmaal zijn gestart in het mbo zijn er kleine verschillen in succes tussen 

de vooropleidingen. Tussen de leerlingen zonder en met buitenschoolse zorg en/of een 

rugzakje zijn de verschillen groter. Afhankelijk van vooropleiding en het mbo-startniveau 

behalen van de leerlingen zonder buitenschoolse zorg en/of een rugzakje  tussen de 16% 

en 27% meer leerlingen een diploma dan van de leerlingen met buitenschoolse zorg en/of 

een rugzakje.  

 

Tussen de mbo-instellingen zijn er soms aanzienlijke verschillen in de slaagpercentages. 

Zonder kennis van de (kenmerken van de) instellingen waar het om gaat kunnen deze 

verschillen moeilijk worden geduid. 
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1. Inleiding, onderzoeksvragen en opzet 

1.1 Inleiding 

In dit onderzoek besteden we vooral aandacht aan de jongeren in een kwetsbare positie 

die uitstromen uit het praktijkonderwijs, vso en vmbo,  en aan jongeren met een extra 

ondersteuningsbehoefte. In de eerste plaats richten we ons op de doorstroom van deze 

jongeren naar het mbo, wie gaan er wel en wie gaan er niet naar het mbo. De invoering 

van passend onderwijs kan – onbedoelde – gevolgen hebben op het moment dat  

leerlingen voor de keuze staan om naar vervolgonderwijs te gaan. Hierbij brengen we de 

landelijke situatie in kaart en hebben we speciale aandacht voor regionale verschillen. In 

de tweede plaats richten we ons op de loopbanen van deze jongeren in het mbo, op welk 

niveau ze instromen, en wat hun studiesucces is. We gaan na of de invoering van passend 

onderwijs voor deze jongeren zichtbare gevolgen heeft voor hun overstap naar het mbo.  

Met de invoering van passend onderwijs zijn de “Mbo-instellingen nu zelf verantwoordelijk 

voor het organiseren en vormgeven van hun eigen ondersteuningsaanbod. Ze stellen de 

extra ondersteuning en begeleiding van studenten met een beperking of chronische ziekte 

vast, organiseren deze en geven deze vorm. Deze afspraken worden vastgelegd in een 

deelnemersovereenkomst”.4 We gaan na of dit leidt tot zichtbare  gevolgen voor het 

studiesucces van leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte. 

Om na te gaan of er met de invoering van passend onderwijs  in 2014/15 veranderingen 

zijn opgetreden onderzoeken we de ontwikkelingen in de schooljaren van 2010/11 tot en 

met 2016/17.  

1.2 Onderzoeksvragen 

We formuleren de volgende onderzoeksvragen. 

1. Hoeveel leerlingen stromen vanuit praktijkonderwijs, vmbo-b en vso door naar het 

mbo, voor en na de invoering van passend onderwijs? Zijn er verschillen tussen 

regio’s? 

2. Hoe stabiel zijn mbo-instellingen in het aandeel jongeren uit praktijkonderwijs, 

vmbo-b en vso dat zij aantrekken, voor en na de invoering van passend onderwijs? 

3. Op welk niveau stromen de  jongeren uit praktijkonderwijs, vmbo-b en vso in in 

het mbo, voor en na de invoering van passend onderwijs? In hoeverre zijn mbo 

instellingen op dit punt stabiel?  

4. Hoe succesvol zijn de jongeren uit praktijkonderwijs, vmbo-b en vso in hun eerste 

jaar in het mbo? En hoe succesvol zijn ze in hun eventuele tweede jaar?  

 

Bij alle onderzoeksvragen maken we een onderscheid tussen de jongeren die zonder en de 

jongeren met buitenschoolse zorg en/of een rugzakje.  

 

                                                                 
4 Website passend onderwijs https://www.passendonderwijs.nl/veelgestelde-vragen/mbo-en-

passend-onderwijs/#invoeringmbo  

https://www.passendonderwijs.nl/veelgestelde-vragen/mbo-en-passend-onderwijs/#invoeringmbo
https://www.passendonderwijs.nl/veelgestelde-vragen/mbo-en-passend-onderwijs/#invoeringmbo
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1.3 Data en afbakening van de onderzoeksgroep 

 

Jongeren met buitenschoolse zorg en/of een rugzakje 

Mbo-instellingen zijn verplicht om afspraken met studenten over extra ondersteuning op 

te nemen in een bijlage bij de onderwijsovereenkomst. Dit gegeven moet in BRON worden 

ingevoerd via het vinkje. Volgens DUO vindt deze registratie in BRON niet systematisch 

plaats. Mbo-instellingen bepalen zelf wat zij onder extra ondersteuning verstaan, en er is 

op korte termijn ook geen zicht op verbetering van de registratie. Er is dus in BRON geen 

actueel en betrouwbaar zicht op het aantal jongeren in het mbo dat extra ondersteuning 

ontvangt. Evenmin is duidelijk of de mbo-instellingen in hun eigen administraties 

vastleggen welke jongeren extra ondersteuning ontvangen.  Voor de identificatie van 

jongeren die extra steun nodig hebben en die instromen in het mbo kunnen we van deze 

databronnen vooralsnog dus geen gebruik maken. Een andere manier om een groep 

jongeren met extra onderzoeksondersteuning te identificeren is door jongeren te 

identificeren met buitenschoolse zorg en/of een rugzakje. Tot deze groep jongeren rekenen 

we in de eerste plaats de jongeren die jeugdzorg of jeugdhulp hebben ontvangen, of die 

bekend zijn bij de jeugdbescherming. Het gaat om de volgende gegevens voor jongeren 

tot 18 jaar, van voor en van na de transitie in de jeugdzorg5: 
- JeugdzorgPlus, voorheen gesloten jeugdzorg genaamd, is een zeer intensieve 

vorm van gespecialiseerde jeugdhulp waarbij de jeugdige opgenomen is in een 

instelling van jongeren 

- Provinciale jeugdzorg, met informatie over jongeren die gedurende het jaar één of 

meer vormen van provinciaal gefinancierde jeugdzorg ontvangen hebben. 

- Gegevens over  de trajecten jeugdhulp 

- Gegevens over de trajecten  jeugdbescherming en activiteiten in het preventief 

justitieel kader 

- Gegevens over de trajecten  jeugdreclassering. 

Deze gegevens worden bij het CBS verzameld, en voor dit onderzoek hebben we 

toestemming gekregen om deze gegevensbestanden te gebruiken.  

Deze gegevens vullen we, in de tweede plaats,  aan met de zogenoemde rugzakjes6, voor 

jongeren die tot 2014 ooit een indicatie hadden voor leerlinggebonden financiering (lgf), in 

primair of voortgezet onderwijs.  Tot aan de invoering van passend onderwijs werden de 

jongeren met extra ondersteuningsbehoefte geïndiceerd7. Met zo’n indicatie konden zij 

dan naar het speciaal onderwijs of met een rugzakje naar regulier onderwijs. De 

analysebestanden met gegevens over de rugzakjes zijn beschikbaar vanaf schooljaar 

2011/128.Vanaf 2014/15 is het systeem van rugzakjes afgeschaft, en worden de leerlingen 

op andere manieren binnen passend onderwijs ondersteund.   

                                                                 
5 Als datum voor deze transitie geldt 1 januari 2015, de datum waarop de gemeenten 

verantwoordelijk zijn geworden voor de jeugdzorg. 
6 De gegevens in dit rugzakbestand zijn via DUO verzameld. Voor een uitgebreide beschrijving van 

de rugzakjes-bestanden zie Koopman, P., Ledoux, G., Karssen, M., Meijden, A.van der, & Petit, R. 

(2015), Vervolgmeting 1 Kengetallen Passend Onderwijs. Amsterdam: Kohnstamm Instituut. 

Rapport 936, projectnummer 20667.  
7 Door de Commissies voor de Indicatiestelling (CVI). 
8 Voor een toelichting zie Koopman e.a. (2015), paragraaf 2.1.  
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Van de jongeren stellen we alleen vast of ze al of niet voorkomen in de buitenschoolse 

zorgbestanden of het  rugzakbestand. Het specifieke jaar waarin sprake is van de 

buitenschoolse zorg en/of het specifieke jaar waarin het rugzakje is ontvangen laten we 

buiten beschouwing. De groep jongeren die hiermee wordt geïdentificeerd is niet dezelfde 

groep als de jongeren die een vinkje hebben. Hiermee benaderen we, op basis van 

voorhanden gegevens, zo goed mogelijk een groep leerlingen van wie aannemelijk is dat 

ze extra steun nodig hebben, en waarmee de situatie voor en na passend onderwijs kan 

worden vergeleken. 

 

Jongeren in een kwetsbare positie 

De onderzoeksgroep in dit factsheet bestaat uit de jongeren in een kwetsbare positie, die 

tussen 2010/11 en 2015/16 in hun laatste jaar uitstromen uit het praktijkonderwijs, het vso 

of het vmbo-b. Voor het complete beeld nemen we ook de leerlingen mee uit het overig vo.  
Voor de onderwijsloopbanen van  de jongeren gebruiken we de gegevens in de 
onderwijsbestanden van het CBS9. 
 

Instroom in het mbo 
De instroom in het mbo is gedefinieerd op basis van het volgen van een mbo-opleiding, en 
niet op basis van de overstap naar een mbo-instelling. Sommige scholen voor 

praktijkonderwijs kunnen zelf een mbo-opleiding volgen. De leerlingen die hier voor 

kiezen behoren dus tot de instromers in het mbo. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

  

                                                                 
9 De inschrijf- en loopbaangegevens van alle leerlingen in het Nederlandse onderwijs worden via 

BRON centraal vastgelegd. Deze gegevens zijn via het CBS integraal beschikbaar voor onderzoek. 

Voor dit onderzoek zijn de “Onderwijsdeelnemersbestanden” gebruikt. De gegevens van de 

buitenschoolse zorg en/of een rugzakje zijn gekoppeld aan deze onderwijsbestanden. 
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2. De uitstroom uit het vo en vso 

In dit hoofdstuk beantwoorden we de eerste onderzoeksvraag . We beginnen met een 

beschrijving van de onderzoekspopulatie. 

2.1 Vo/vso-uitstroomcohorten 

Met de beschikbare gegevensbestanden bij het CBS kunnen vanaf het schooljaar 2003/04 

vo-uitstroomcohorten worden gemaakt. Een vo/vso-uitstroomcohort bestaat uit de 

leerlingen die in een bepaald schooljaar voor het laatst in het vo of vso hebben gezeten.  

 

 

Figuur 1 Overzicht van de vo/vso-uitstroomcohorten, vanaf schooljaar 2003/04 

 

In 2003 is het CBS begonnen met de opbouw van de onderwijsnummerbestanden van het 

vo. In de eerste jaren  zijn de gegevens nog niet helemaal compleet,  maar als in 2007/08 

ook het praktijkonderwijs wordt opgenomen zijn de onderwijsnummerbestanden zeer 

compleet. 
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Figuur 2 Leeftijdssamenstelling van de vo/vso-uitstroomcohorten 

 

In 2006/07 is 77% 17 jaar of jonger, in 2015 is 89% 17 jaar of jonger. Dit hangt waarschijnlijk 

samen met het stijgende aandeel van leerlingen die naar havo en vwo gaan, met een 

langere opleidingsduur. Opvallend is ook de afname van het aandeel van 19+ leerlingen 

dat uitstroomt uit het vo en vso. Overall daalt de gemiddelde leeftijd waarop de leerlingen 

het vo verlaten. 

 

In dit onderzoek analyseren we de gegevens van de leerlingen die in 2010/11 of later voor 

het laatst in het vo/vso zaten. In Figuur 3 geven we het laatste onderwijsniveau weer van 

waaruit de leerlingen zijn uitgestroomd. 
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Figuur 3 Type uitstroom per vo/vso-uitstroomcohort 

 

Het totaal aantal uitstromers ligt  jaarlijks boven de 200.000 leerlingen. De gegevens over 

onderwijs voor volwassenen (vavo) komen met een jaar vertraging ter beschikking in de 

onderwijsbestanden; voor schooljaar 2015/16 zijn nog geen cijfers beschikbaar. Het aantal 

leerlingen uit pro, vso, vmbo-b is jaarlijks stabiel, rond de 36.400 (17%). Ten opzichte van 

het totaal aantal leerlingen in een uitstroomcohort zijn voor de leerlingen uit pro, vso, en 

vmbo-b de aantallen per type uitstroom klein, maar binnen de groep neemt het aantal 

uitstromers uit het vso toe, tot 9.389 in 2015/16, en neemt het aantal leerlingen uit de 

vmbo-b leerwerktrajecten en assistentenopleidingen10 af, tot 1576 in 2015/16. Binnen de 

groep jongeren uit pro, vso, en vmbo-b vormen de leerlingen uit vmbo-b veruit de grootste 

groep, met per uitstroomcohort gemiddeld bijna 21.000 uitstromers. In omvang volgt 

daarna het vso, met gemiddeld 8.150 uitstromers, vanuit het praktijkonderwijs stromen 

jaarlijks gemiddeld 5.500 uitstromers per cohort, en gemiddeld 1.800 leerlingen stromen 

jaarlijks uit het vo vanuit een leerwerktraject of een assistentenopleiding (lwt ass). 

 

 

                                                                 
10 Dit betreft alleen de assistentenopleidingen die worden aangeboden in het vo 
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2.2 Nader zicht op jongeren in een kwetsbare positie in het 

vo/vso en jongeren met een  buitenschoolse zorg en/of een 

rugzakje 

In de uitstroomcohorten 2010-2015 zitten jaarlijks gemiddeld 36.400 jongeren in een 

kwetsbare positie in het vo/vso, die de overstap maken naar de arbeidsmarkt of naar 

vervolgonderwijs.  

Over alle onderwijstypen heen stijgt het aantal jongeren met buitenschoolse zorg en/of 

een rugzakje van 17.771 (8,2%) in uitstroomcohort 2010 tot 38.463 (17,9%) in 

uitstroomcohort 2015. Het lage percentage van 2010 wordt deels veroorzaakt doordat de 

zorggegevens pas vanaf 2011 en 2012 beschikbaar zijn. Maar omdat we buitenschoolse 

zorg en/of een rugzakje hebben gedefinieerd als leerlingen die ooit een rugzakje hebben 

ontvangen of die in enig jaar voorkomen in de zorgbestanden, komen ook al in het 

uitstroomcohort 2010/11 leerlingen voor met buitenschoolse zorg en/of een rugzakje.  

Voor de jongeren uit praktijkonderwijs, vso en vmbo-b stijgt het aantal jongeren met 

buitenschoolse zorg en/of een rugzakje van 8.438 (22,8%) in uitstroomcohort 2010 tot 

14.228 (37,7%) in uitstroomcohort 2015. 

 

In de volgende grafiek geven we van de uitstroomcohorten per type uitstroom eerst het 

totale deel van de jongeren buitenschoolse zorg en/of een rugzakje heeft gehad. 

 

-  

Figuur 4 Percentage leerlingen met buitenschoolse zorg en/of een rugzakje, per vo/vso-

uitstroomcohort en  per type uitstroom 
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Van de uitstromers in een kwetsbare positie in het vo/vso hebben de leerlingen in het vso 

het vaakst buitenschoolse zorg11, 55%. In het vmbo-b zitten de minste leerlingen met 

buitenschoolse zorg en/of een rugzakje, 31,5%. 

Op een enkele uitzondering na, het vavo, stijgt het percentage leerlingen met 

buitenschoolse zorg en/of een rugzakje in alle onderwijstypen. In het vso heeft in 2015/16 

ruim 65% van de uitstromers buitenschoolse zorg. Na het vso zijn er in het 

praktijkonderwijs en in de leerwerktrajecten en de assistentenopleidingen relatief veel 

leerlingen met buitenschoolse zorg en/of een rugzakje. Van de leerlingen uit het 

praktijkonderwijs stijgt het percentage leerlingen met buitenschoolse zorg en/of een 

rugzakje over de hele onderzoeksperiode, tot 40% voor uitstroomcohort 2015/16. Voor de 

uitstromers  uit het vmbo-b lwt ass is er een stijging tot en met uitstroomcohort 2014/15, 

voor uitstroomcohort 2015/16 is er een daling, tot 36% voor uitstroomcohort 2015/16. Ook 

voor het vmbo-b is er een stijging voor de uitstroomcohorten tot en met 2014/15, daarna is 

er een lichte daling. In 2015/16 heeft 25% van de vmbo-b uitstromers buitenschoolse zorg 

en/of een rugzakje. 

Het aandeel leerlingen met buitenschoolse zorg en/of een rugzakje is het laagst in het 

vmbo-k tot en met vwo.  In vmbo-k en vmbo-t stijgt het aandeel leerlingen met 

buitenschoolse zorg en/of een rugzakje maar licht. In het havo en het vwo is er in de 

laatste twee uitstroomcohorten, van 2014 en 2015, een sterke stijging van de 

buitenschoolse zorg en/of een rugzakjes. Tussen de uitstroomcohorten 2012/13 en 

2015/16 verdubbelt het aandeel van 6% naar 12%, in het vwo is er bijna een 

verdriedubbeling, van 2,6% tot 7,6%. 

 

In de volgende figuren laten we zien in hoeverre de stijging van het aandeel 

buitenschoolse zorg en/of een rugzakjes in de uitstroomcohorten wordt veroorzaakt door 

de buitenschoolse zorg of door de rugzakjes, voor de uitstromers uit het praktijkonderwijs 

en het vmbo-b. Niet voor het vso, omdat leerlingen in het vso geen rugzakjes hebben. Voor 

de andere vo-schooltypen geven we de informatie hierover alleen in tekst. 

 

                                                                 
11 Leerlingen in het vso hebben geen rugzakjes 
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Figuur 5 Buitenschoolse zorg en rugzakjes. Praktijkonderwijs.  Vo/vso-uitstroomcohorten 

2010-2015 

 

Voor het praktijkonderwijs ligt het aandeel leerlingen met alleen een rugzakje de laatste 

drie uitstroomcohorten op 7%. ‘Buitenschoolse zorg’ neemt in schooljaar 2014/15 toe van 

20,8% naar 24,3%, en dit stijgt in 2015/16  verder tot 27,9%. Het aandeel leerlingen met 

buitenschoolse zorg en/of een rugzakje stijgt tot 32,4% in uitstroomcohort 2015/16. 

 

 

Figuur 6 Buitenschoolse zorg en rugzakjes. Vmbo-b. Vo/vso-uitstroomcohorten 2010-2015 

 

Voor het vmbo-b ligt het aandeel leerlingen met alleen een rugzakje rond de 3%. Het 

aandeel leerlingen met een buitenschoolse zorg stijgt tot 22% in uitstroomcohort 2015/16. 
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Figuur 7 Buitenschoolse zorg en rugzakjes. Vmbo-b lwt ass. Vo/vso-uitstroomcohorten 2010-

2015 

 

Voor het vmbo-b lwt ass daalt het aandeel leerlingen met alleen een rugzakje  van 5% voor  

uitstroomcohort 2011 tot 3% voor uitstroomcohort 2015/16. Het aandeel leerlingen met 

buitenschoolse zorg stijgt tot 33% in de uitstroomcohorten 2014/15 en  2015/16. 

 

Voor vmbo-k, vmbo-t, havo en vwo ligt het aandeel uitstromers dat ooit een rugzakje heeft 

ontvangen tussen de 1% en de 2%. De stijgingen in het aandeel leerlingen met 

buitenschoolse zorg en/of een rugzakje in Figuur 1 komen ook voor deze schooltypen 

vrijwel geheel voor rekening van de buitenschoolse zorg. 

 

In de volgende tabel geven van de uitstromers uit het vso de indeling weer naar cluster. 
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Figuur 8 Uitstromers uit het vso, naar cluster. Vo/vso-uitstroomcohorten 2010-2015 

 

De uitstromers uit het vso zijn voor het merendeel afkomstig uit cluster 4. In de loop der 

jaren neemt het aandeel uitstromers uit cluster 4 af, en neemt het aantal van cluster 3 toe.  

2.3 Regionale verschillen 

Voor zicht op de regionale verschillen vergelijken we de uitstroomcohorten 2010/11 en 

2015/16. 
In Tabel 1 geven we voor deze twee uitstroomcohorten het totaal aandeel van de jongeren 

in een kwetsbare positie (in praktijkonderwijs, vso en vmbo-b) met al of niet 
buitenschoolse zorg en/of een rugzakje. 

Tabel 1 Totaal % jongeren praktijkonderwijs, vso en vmbo-b, en/of buitenschoolse zorg en/of 

een rugzakje, per provincie. Uitstroomcohorten 2010/11 en 2015/16 

 

          uitstroomcohorten toename 

tussen 2010-2015   2010 2015 

20 Groningen   24% 33% 9% 

21 Friesland   22% 27% 5% 

22 Drenthe 21% 29% 7% 

23 Overijssel 22% 29% 6% 

24 Flevoland 25% 32% 8% 

25 Gelderland 21% 28% 7% 

26 Utrecht   20% 27% 7% 

27 Noord-Holland 21% 29% 8% 

28 Zuid-Holland 22% 30% 8% 

29 Zeeland 23% 30% 8% 

30 Noord-Brabant 20% 27% 8% 

31 Limburg 20% 28% 8% 

Nederland   21% 29% 8% 
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Voor Nederland als geheel is er van 2010/11 naar 2015/16 een toename van 8% van het 

totale aandeel van jongeren in een kwetsbare positie in vo/vso en van  jongeren met 

buitenschoolse zorg en/of een rugzakje in het overige vo. Van deze toename komt 1% voor 

rekening van een groter aandeel jongeren in een kwetsbare positie in vo/vso, en voor 7% 

van jongeren met buitenschoolse zorg en/of een rugzakje in het overige vo. 

In alle provincies is er van 2010/11 naar 2015/16 sprake van een toename. De grootste 

toename is in Groningen, met 9%, waar het aandeel jongeren voor 2010/11 al relatief hoog 

was, en dat  voor 2015/16 het hoogste is van alle provincies. De kleinste toename is in 

Friesland, met 5%, waar het totale aandeel van jongeren in een kwetsbare positie in 

vo/vso, en van jongeren met  buitenschoolse zorg en/of een rugzakje al laag was voor 

2010/11, en dat voor 2015/16 het laagst. 
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2.4 De doorstroom naar het mbo 

 

In deze paragraaf gaan we na hoe de leerlingen doorstromen van vo en vso naar het mbo. 

De doorstroom binnen het vo wordt niet onderzocht, we analyseren hier de uitstroom 

vanuit de laatst bekende onderwijspositie in vso of vo. Een leerling die na vmbo-t verder 

gaat in het havo wordt uiteindelijk een uitstromer uit het havo. 

Achtereenvolgens komen aan de orde leerlingen uit praktijkonderwijs,  vso, vmbo-b,  

vmbo-b lwt ass,  vmbo-k,  vmbo-t, havo en vwo. Hierbij worden de leerlingen vergeleken 

zonder en met buitenschoolse zorg en/of een rugzakje. 

 

Op het moment van uitstromen kunnen de jongeren wel of niet instromen  in het mbo.  De 

jongeren die niet direct de keuze maken om in het mbo in te stromen kunnen op een later 

moment alsnog kiezen om naar het mbo te gaan, dit noemen we indirecte instroom. Het 

percentage stoppers (leerlingen die na het v(s)o geen opleiding meer volgen) is in de 

oudere uitstroomcohorten in het algemeen lager dan in de recente uitstroomcohorten;  

aan de andere kant, het percentage indirecte instromers is in de oudere instroomcohorten 

in het algemeen hoger dan in de recentere cohorten.  Voor de uitstroomcohorten zijn 

stoppen en indirecte instroom voor een deel communicerende vaten, een aanvankelijke 

stopper uit een ouder cohort die alsnog naar het mbo gaat wordt een indirecte instromer.  

Voor de beschrijving van de ontwikkelingen in de tijd geven we daarom voor de 

uitstroomcohorten voor de overzichtelijkheid alleen de directe instroom in het mbo weer. 

2.4.1 Praktijkonderwijs 

Tabel 2 Percentage leerlingen dat direct doorstroomt naar het mbo vanuit het 

praktijkonderwijs. Leerlingen zonder versus met buitenschoolse zorg en/of een 

rugzakje. Uitstrooomcohorten 2010-2015 

  

leerlingen zonder 

buitenschoolse 

zorg en/of een 
rugzakje 

leerlingen met 

buitenschoolse 

zorg en/of een 
rugzakje totaal 

verschil in % directe 
doorstroom tussen 

leerlingen zonder en 

met buitenschoolse 

zorg en/of een 
rugzakje   N 

% directe 
doorstroom N 

% directe 
doorstroom N 

% directe 
doorstroom 

2010 4.181 54,7 1.394 40,8 5.575 51,3 13,9 

2011 3.888 57,0 1.433 40,0 5.321 52,4 17,0 

2012 3.730 54,2 1.548 40,0 5.278 50,1 14,2 

2013 3.669 50,9 1.673 40,3 5.342 47,5 10,6 

2014 3.586 50,2 1.992 41,8 5.578 47,2 8,4 

2015 3.524 53,1 2.324 40,1 5.848 47,9 12,9 

 

Van de leerlingen zonder buitenschoolse zorg en/of een rugzakje die het praktijkonderwijs 

verlaten stroomt tussen de 50,2% en de 57,0% direct door naar het mbo. Vanaf 

uitstroomcohort 2013, dat in het schooljaar 2014/15 kan instromen in het mbo, is de 

directe instroom lager dan in de voorgaande jaren, maar stijgt weer voor uitstroomcohort 

2015, maar niet helemaal tot het niveau door de uitstroomcohorten van 2012 of eerder.  
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Van de leerlingen met buitenschoolse zorg en/of een rugzakje die het praktijkonderwijs 

verlaten stroomt tussen de 40,1% en de 41,8% direct door naar het mbo. Dit percentage is 

tamelijk stabiel over alle uitstroomcohorten.  

In de meest rechtse kolom van de tabel staat het verschil in het percentage directe 

doorstroom van de leerlingen die geen buitenschoolse zorg en/of een rugzakje hebben, en 

de leerlingen die dat wel hebben. Dit is het percentage dat het beste de ontwikkelingen 

van de instroom in het mbo weergeeft wat betreft leerlingen zonder of met buitenschoolse 

zorg en/of een rugzakje. Het percentageverschil fluctueert, en de uitstroomcohorten 2011 

en 2014 vallen op met een groot versus een klein percentageverschil. Deze verschillen 

worden vooral veroorzaakt door een relatief hoog respectievelijk een relatief laag 

percentage directe doorstromers zonder buitenschoolse zorg en/of een rugzakje van de 

uitstroomcohorten 2011/12 en 2014/15. 

Het moment van invoering van passend onderwijs in 2014/15 laat in de tabel geen 

specifieke ontwikkeling zien. 

2.4.2 Vso 

Tabel 3 Percentage leerlingen dat direct doorstroomt naar het mbo vanuit het vso. Leerlingen 

zonder versus met buitenschoolse zorg. Uitstrooomcohorten 2010-2015 

  
leerlingen zonder 

buitenschoolse zorg  

leerlingen met 

buitenschoolse zorg  totaal 

verschil in % directe 
doorstroom tussen 

leerlingen zonder en 

met buitenschoolse 

zorg    N 
% directe 
doorstroom N 

% directe 
doorstroom N 

% directe 
doorstroom 

2010 3.923 43,6 3.311 39,9 7.234 41,9 3,7 

2011 3.845 43,9 3.856 39,2 7.701 41,6 4,7 

2012 3.562 42,8 4.057 39,5 7.619 41,0 3,3 

2013 3.729 39,7 4.819 42,4 8.548 41,2 -2,7 

2014 3.637 34,3 4.788 43,4 8.425 39,5 -9,2 

2015 3.323 32,0 6.066 42,7 9.389 38,9 -10,7 

 

Van de leerlingen zonder buitenschoolse zorg die het vso verlaten stroomt tussen de 

43,6% en de 32,0% direct door naar het mbo. Vanaf uitstroomcohort 2012 is er een gestage 

daling.  

Van de leerlingen die met buitenschoolse zorg  het vso verlaten stroomt tussen de 39,9% 

en de 43,4% direct door naar het mbo. Vanaf uitstroomcohort 2013 is het percentage tot 

boven de 42% gestegen, en blijft dan op dit niveau.  

Met betrekking tot het percentageverschil tussen de directe doorstromers met of zonder 

buitenschoolse zorg naar het mbo verwachtten we dat leerlingen met buitenschoolse zorg 

minder vaak vervolgonderwijs zouden volgen en eerder op de arbeidsmarkt of  in een 

andere tijdbesteding terecht zouden komen12. Deze verwachting komt niet uit, deze 

leerlingen stromen met de jaren juist vaker naar het mbo. Vanaf uitstroomcohort 2013 

gaan er van de vso-leerlingen met buitenschoolse zorg meer leerlingen naar het mbo dan 

                                                                 
12 De bestemming voortgezet onderwijs is niet mogelijk; leerlingen die vanuit het vso naar het vo 

gaan, bijvoorbeeld havo, zijn als ze het vo verlaten uitstromers uit het havo. Hun vso-verleden is in 

dit onderzoek dan niet zichtbaar. 
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van de vso-leerlingen zonder buitenschoolse zorg. In uitstroomcohort 2015 loopt dit 

verschil op tot 10,7%. Een mogelijke verklaring voor de toenemende doorstroom naar het 

mbo van leerlingen met buitenschoolse zorg betreft leerlingen in cluster 4. De leerlingen in 

cluster 4 vormen de grootste groep in het vso, en deze leerlingen zijn veelal de cognitief 

sterkere leerlingen, die vaker naar vervolgonderwijs gaan dan de leerlingen van de andere 

clusters. Het aantal cluster 4 leerlingen neemt in de jaren niet toe, maar binnen de cluster 

4 leerlingen neemt het aandeel leerlingen met buitenschoolse zorg wel toe,  van 50% in 

uitstroomcohort 2010 tot 72% in uitstroomcohort 2015. Of de afnemende afstroom van de 

leerlingen zonder buitenschoolse zorg de andere kant van de medaille is niet onderzocht. 

Ook voor de uitstromers uit het vso is in de tabel niet zichtbaar dat het moment van 

invoering van passend onderwijs een bijzondere plaats inneemt. 

 

Voor de leerlingen van het vso gaan we de doorstroom naar het mbo na voor de leerlingen 

van de verschillende clusters. 

 

zonder buitenschoolse zorg met buitenschoolse zorg 

  

Figuur 9 De doorstroom naar het mbo van de leerlingen uit vso. Naar cluster en naar 

buitenschoolse zorg 

Van de vso leerlingen zonder buitenschoolse zorg stromen de cluster 2 leerlingen het 

vaakst door naar het mbo. Deze doorstroom neemt echter af in de afgelopen jaren. Na 

cluster 2  stromen de leerlingen uit cluster 4 het vaakst door naar het mbo, elk jaar 

ongeveer 55%. Van de leerlingen uit cluster 1 stromen in de afgelopen jaar steeds minder 

leerlingen door, tot 25% in uitstroomcohort 2014; in uitstroomcohort 2014 volgt een 

stijging, tot 33%. De leerlingen van cluster 3 stromen het minst vaak door, en ook steeds 

minder vaak, van 17% van uitstroomcohort 2010 tot 10% van uitstroomcohort 2015. 

Van de vso leerlingen met een buitenschoolse zorg stromen de leerlingen uit cluster 4 het 

vaakst door, gevolgd door cluster 2, dan cluster 1 en tot slot cluster 3. De 

doorstroompercentages schommelen over de jaren heen, maar er is in deze groep voor 

geen van de clusters een dalende of stijgende trend. 
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Voor de clusters 1, 3 en 4 stromen de leerlingen met buitenschoolse zorg minder vaak door 

naar mbo dan de leerlingen zonder buitenschoolse zorg. Voor de leerlingen van cluster 2 is 

dit nauwelijks het geval. 

2.4.3 Vmbo-b 

Tabel 4 Percentage leerlingen dat direct doorstroomt naar het mbo vanuit het vmbo-b. 

Leerlingen zonder versus met buitenschoolse zorg en/of een rugzakje. 

Uitstrooomcohorten 2010-2015 

  

leerlingen zonder 

buitenschoolse zorg 
en/of een rugzakje 

leerlingen met 
buitenschoolse 

zorg en/of een 
rugzakje totaal 

verschil in % directe 
doorstroom tussen 

leerlingen zonder en 

met buitenschoolse 
zorg en/of een 

rugzakje   N 
% directe 
doorstroom N 

% directe 
doorstroom N 

% directe 
doorstroom 

2010 18.848 92,8 3.273 90,0 22.121 92,4 2,7 

2011 17.485 92,9 3.495 90,1 20.980 92,5 2,9 

2012 16.695 92,9 3.771 91,8 20.466 92,7 1,1 

2013 15.997 92,9 4.516 92,1 20.513 92,7 0,9 

2014 15.620 92,0 5.168 92,0 20.788 92,0 0,0 

2015 15.711 90,7 5.265 91,4 20.976 90,9 -0,7 

 

Van de leerlingen zonder buitenschoolse zorg en/of een rugzakje die het vmbo-b verlaten 

stroomt tussen de 90,7% en de 92,9% direct door naar het mbo. Dit 

doorstroompercentage is tamelijk constant voor de uitstroomcohorten 2010 tot en met 

2014. Voor uitstroomcohort 2015 daalt het doorstroompercentage tot 90,7%. Van de 

leerlingen met buitenschoolse zorg en/of een rugzakje die het vmbo-b verlaten stroomt 

tussen de 90,0% en de 92,1% direct door naar het mbo. Er zijn kleine fluctuaties, er is geen 

trend.  

Het percentageverschil tussen de directe doorstromers met of zonder buitenschoolse zorg 

en/of een rugzakje wordt steeds kleiner, en voor uitstroomcohort 2015 slaat het teken om, 

ten teken dat de vmbo-b leerlingen met buitenschoolse zorg en/of een rugzak nu vaker 

naar het mbo gaan dan de andere leerlingen. Hier lijkt wel sprake van een trend, maar niet 

een die samenhangt met het moment van invoering van passend onderwijs, want al 

eerder ingezet dan 2014. 
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2.4.4 Vmbo-b lwt ass 

Tabel 5 Percentage leerlingen dat direct doorstroomt naar het mbo vanuit het vmbo-b lwt 

ass. Leerlingen zonder versus met buitenschoolse zorg en/of een rugzakje. 

Uitstrooomcohorten 2010-2015 

  

leerlingen zonder 
buitenschoolse 

zorg en/of een 
rugzakje 

leerlingen met 
buitenschoolse 

zorg en/of een 
rugzakje totaal 

verschil in % directe 
doorstroom tussen 

leerlingen zonder en met 

buitenschoolse zorg 
en/of een rugzakje   N 

% directe 
doorstroom N 

% directe 
doorstroom N 

% directe 
doorstroom 

2010 1.554 90,0 460 86,3 2.014 89,1 3,7 

2011 1.283 89,9 502 87,1 1.785 89,1 2,9 

2012 1.320 90,0 611 83,0 1.931 87,8 7,0 

2013 1.141 86,9 613 85,6 1.754 86,5 1,3 

2014 1.045 88,0 627 85,3 1.672 87,0 2,7 

2015 1.003 87,2 573 83,1 1.576 85,7 4,2 

 

Van de leerlingen zonder buitenschoolse zorg en/of een rugzakje die het vmbo-b lwt ass 

verlaten stroomt tussen de 86,9% en de 90,0% direct door naar het mbo. Dit 

doorstroompercentage  ligt voor de uitstroomcohorten 2010 tot en met 2012 op een hoger 

niveau, ruim 2% hoger, dan voor de uitstroomcohorten 2013 tot en met 2015.  

Van de leerlingen met buitenschoolse zorg en/of een rugzakje die het vmbo-b lwt ass 

verlaten stroomt tussen de 83,0% en de 87,1%, direct in in het mbo, is er geen trend 

zichtbaar.  

Het percentageverschil tussen de directe doorstromers met of zonder buitenschoolse zorg 

en/of een rugzakje fluctueert. 

Ook voor de uitstromers uit het vmbo-b lwt ass valt het moment van invoering van 

passend onderwijs in 2014/15 in de tabel niet op. 

2.4.5 Vmbo-k 

Tabel 6 Percentage leerlingen dat direct doorstroomt naar het mbo vanuit het vmbo-k. 

Leerlingen zonder versus met buitenschoolse zorg en/of een rugzakje. 

Uitstrooomcohorten 2010-2015 

  

leerlingen zonder 

buitenschoolse zorg 
en/of een rugzakje 

leerlingen met 

buitenschoolse 
zorg en/of een 

rugzakje totaal 

verschil in % directe 
doorstroom tussen 

leerlingen zonder en 

met buitenschoolse 

zorg en/of een 
rugzakje   N 

% directe 
doorstroom N 

% directe 
doorstroom N 

% directe 
doorstroom 

2010 24.380 96,9 2.433 93,2 26.813 96,6 3,7 

2011 23.756 96,8 2.652 94,6 26.408 96,6 2,2 

2012 23.216 96,8 3.375 94,7 26.591 96,6 2,1 

2013 22.850 96,9 4.403 95,0 27.253 96,6 1,9 

2014 23.063 97,0 5.261 95,0 28.324 96,6 2,0 

2015 23.837 97,1 5.751 94,7 29.588 96,7 2,5 
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Van de leerlingen zonder buitenschoolse zorg en/of een rugzakje die het vmbo-k verlaten 

stroomt tussen de 96,9% en de 97,1% direct door naar het mbo, een tamelijk stabiel 

doorstroompercentage.  

Van de leerlingen met buitenschoolse zorg en/of een rugzakje die het vmbo-k verlaten 

stroomt tussen de 93,2% en de 95,0% direct in in het mbo. Vanaf uitstroomcohort 2011 ligt 

het percentage op 94,6% of hoger.  

Het percentageverschil tussen de directe doorstromers met of zonder buitenschoolse zorg 

en/of een rugzakje fluctueert, maar de leerlingen zonder buitenschoolse zorg en/of een 

rugzakje gaan vaker naar het mbo. 

Ook voor de uitstromers uit het vmbo-k valt het moment van invoering van passend 

onderwijs in 2014/15 in de tabel niet op. 

2.4.6 Vmbo-t 

Tabel 7 Percentage leerlingen dat direct doorstroomt naar het mbo vanuit het vmbo-t. 

Leerlingen zonder versus met buitenschoolse zorg en/of een rugzakje. 

Uitstrooomcohorten 2010-2015 

  

leerlingen zonder 

buitenschoolse zorg 

en/of een rugzakje 

leerlingen met 

buitenschoolse 

zorg en/of een 

rugzakje totaal 

verschil in % directe 
doorstroom tussen 

leerlingen zonder en 

met buitenschoolse 

zorg en/of een 

rugzakje   N 
% directe 
doorstroom N 

% directe 
doorstroom N 

% directe 
doorstroom 

2010 39.251 94,5 2.682 88,1 41.933 94,1 6,3 

2011 38.645 94,7 3.061 88,6 41.706 94,2 6,1 

2012 40.955 95,3 4.156 91,5 45.111 95,0 3,8 

2013 40.620 95,3 5.903 92,6 46.523 94,9 2,7 

2014 40.661 95,3 7.281 93,0 47.942 94,9 2,2 

2015 41.173 95,4 8.402 90,8 49.575 94,6 4,6 

 

Van de leerlingen zonder buitenschoolse zorg en/of een rugzakje die het vmbo-t verlaten 

stroomt tussen de 94,7% en de 95,4% direct door naar het mbo.  

Van de leerlingen met buitenschoolse zorg en/of een rugzakje die het vmbo-t verlaten 

stroomt tussen de 88,1% en de 93,0% direct in in het mbo. Vanaf uitstroomcohort 2011 ligt 

het percentage boven de 90% en het stijgt geleidelijk, maar is voor uitstroomcohort 2015 

weer gedaald ten opzichte van uitstroomcohort 2014.  

Het percentageverschil tussen de directe doorstromers met of zonder buitenschoolse zorg 

en/of een rugzakje fluctueert, maar de leerlingen zonder buitenschoolse zorg en/of een 

rugzakje gaan vaker naar het mbo. 

Ook voor de uitstromers uit het vmbo-t valt het moment van invoering van passend 

onderwijs in 2014/15 in de tabel niet op. 
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2.4.7 Havo 

Tabel 8 Percentage leerlingen dat direct doorstroomt naar het mbo vanuit het havo. 

Leerlingen zonder versus met buitenschoolse zorg en/of een rugzakje. 

Uitstrooomcohorten 2010-2015 

  

leerlingen zonder 

buitenschoolse zorg 
en/of een rugzakje 

leerlingen met 
buitenschoolse 

zorg en/of een 
rugzakje totaal 

verschil in % directe 
doorstroom tussen 

leerlingen zonder en 

met buitenschoolse 
zorg en/of een 

rugzakje   N 
% directe 
doorstroom N 

% directe 
doorstroom N 

% directe 
doorstroom 

2010 52.974 14,2 1.513 30,7 54.487 14,7 -16,5 

2011 54.859 14,6 1.981 31,3 56.840 15,2 -16,7 

2012 52.398 13,5 2.341 27,6 54.739 14,1 -14,2 

2013 51.117 12,1 3.147 26,4 54.264 12,9 -14,3 

2014 49.470 11,4 4.835 24,9 54.305 12,6 -13,5 

2015 50.572 11,0 6.880 20,6 57.452 12,2 -9,6 

 

Vanuit het havo gaan jaarlijks in totaal tussen de 7000 en 8000 leerlingen naar het mbo. 

Van de leerlingen zonder buitenschoolse zorg en/of een rugzakje die het havo verlaten 

daalt de directe instroom van 14,2% voor uitstroomcohort 2010 tot 11,0% voor het 

uitstroomcohort 2015.  

Van de leerlingen met buitenschoolse zorg en/of een rugzakje die het havo verlaten daalt 

de directe instroom sterk van 30,7% voor uitstroomcohort 2010 tot 20,6% voor het 

uitstroomcohort 2015. We hadden eerder al gezien dat in het havo het aandeel leerlingen 

met buitenschoolse zorg en/of een rugzakje in de laatste paar uitstroomcohorten sterk is 

gestegen, we zien hier dat het aandeel leerlingen met buitenschoolse zorg en/of een 

rugzakje dat naar het mbo gaat  sterk afneemt. De extra leerlingen met buitenschoolse 

zorg en/of een rugzakje lijken dus niet de leerlingen te zijn die naar het mbo gaan. 

Het percentageverschil tussen de directe doorstromers met of zonder buitenschoolse zorg 

en/of een rugzakje daalt in de tijd, en de leerlingen met buitenschoolse zorg en/of een 

rugzakje gaan vaker naar het mbo. In dit geval is dat wel conform onze verwachting, 

omdat de koninklijke aansluiting op het havo het hbo is, en niet het mbo. Dat havo 

leerlingen met buitenschoolse zorg en/of een rugzakje dan relatief vaak naar het mbo 

gaan is een te verwachten route. 
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2.4.8 Vwo 

Tabel 9 Percentage leerlingen dat direct doorstroomt naar het mbo vanuit het havo. 

Leerlingen zonder versus met buitenschoolse zorg en/of een rugzakje. 

Uitstrooomcohorten 2010-2015 

  

leerlingen zonder 
buitenschoolse 

zorg en/of een 
rugzakje 

leerlingen met 
buitenschoolse 

zorg en/of een 
rugzakje totaal 

verschil in % directe 
doorstroom tussen 

leerlingen zonder en 

met buitenschoolse 
zorg en/of een 

rugzakje   N 
% directe 
doorstroom N 

% directe 
doorstroom N 

% directe 
doorstroom 

2010 37.414 0,6 413 5,1 37.827 0,7 -4,5 

2011 37.406 0,5 610 2,5 38.016 0,6 -1,9 

2012 37.631 0,4 709 5,2 38.340 0,5 -4,8 

2013 35.587 0,4 944 2,6 36.531 0,4 -2,3 

2014 36.402 0,3 1.678 2,8 38.080 0,4 -2,5 

2015 35.113 0,3 2.869 1,9 37.982 0,4 -1,6 

 

Van de leerlingen zonder buitenschoolse zorg en/of een rugzakje die het vwo verlaten gaat 

minder dan 1% direct naar het mbo. 

Van de leerlingen met buitenschoolse zorg en/of een rugzakje die het vwo verlaten daalt 

de directe instroom sterk van 5,1% voor uitstroomcohort 2010 tot 1,9% voor het 

uitstroomcohort 2015. Net als in het havo hadden we eerder al gezien dat ook  in het vwo 

het aandeel leerlingen met buitenschoolse zorg en/of een rugzakje in de laatste paar 

uitstroomcohorten sterk is gestegen, terwijl tegelijkertijd het aandeel vwo-leerlingen dat 

naar het mbo gaat sterk af neemt. De extra leerlingen met buitenschoolse zorg en/of een 

rugzakje lijken ook hier in ieder geval  niet de leerlingen te zijn die naar het mbo gaan. 
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2.4.9 Samenvattend  

In deze paragraaf vatten we voorgaande resultaten samen. 
 

Tabel 10 Samenvatting van de resultaten van de directe doorstroompercentages naar het 

mbo, per type uitstroom vo, vergelijking leerlingen zonder en met buitenschoolse 

zorg en/of een rugzakje. Uitstroomcohorten vo 2010-2015 

positie 

vo/vso 

 zonder buitenschoolse zorg en/of 

rugzak 

met buitenschoolse zorg en/of 

rugzak 

pro laagst-hoogst tussen de 50,2% en de 57,0% tussen de 40,1% en de 41,8%  

ontwikkeling vanaf uitstroomcohort 2013 lager 

dan in de voorgaande jaren, maar 

stijgt weer in uitstroomcohort 2015 

tamelijk stabiel 

vso laagst-hoogst tussen de 27,0% en de 43,6% tussen de 39,9% en de 43,8% 

ontwikkeling vanaf uitstroomcohort 2011 daling 

van 43,6% tot 27,6% 

tussen uitstroomcohorten van 

2011 en 2013 stijging tot boven de 

43%, en blijft daarna op dit niveau 

 clusters cluster 2 constant rond de 55%, 

overige clusters dalende trend 

alle clusters schommelend, 

zonder trend; 

voor clusters 1, 3 en 4 stromen de 

leerlingen met buitenschoolse 

zorg en/of een rugzakje minder 

door; 

voor cluster 2 nauwelijks verschil 

vmbo-b laagst-hoogst tussen de 90,7% en de 92,9% 

 

tussen de 90,0% en de 92,1% 

ontwikkeling Uitstrooomcohorten 2010 t/m 2014: 

tamelijk constant 92% of hoger. 

voor uitstroomcohort 2015 daalt tot 

90,7%; trendbreuk? 

kleine fluctuaties, geen trend 

vmbo-b lwt 

ass 

laagst-hoogst tussen de 86,9% en de 90,0% tussen de 83,0% en de 87,1% 

ontwikkeling in laatste drie instroomcohorten 

relatief laag 

fluctuaties, geen trend 

vmbo-k laagst-hoogst tussen de 96,9% en de 97.1% tussen de 93,2% en de 95,0% 

ontwikkeling tamelijk stabiel uitstroomcohort 2010 relatief 

laag, daarna tamelijk stabiel 

vmbo-t laagst-hoogst tussen de 96,9% en de 97.1% tussen de 93,2% en de 95,0% 

ontwikkeling tamelijk stabiel uitstroomcohort 2010 relatief 

laag, daarna tamelijk stabiel 

havo laagst-hoogst tussen de 11,0% en de 14,2% tussen de 20,6% en de 30,7% 

ontwikkeling daalt daalt 

vwo laagst-hoogst minder dan 1% tussen de 1,9% en 5,1% 

ontwikkeling dalend vanaf uitstroomcohort 2013 

dalend 

 

De conclusie voor het praktijkonderwijs is dat er vanaf het vo-uitstroomcohort 2013 een 

lichte trendbreuk zit, waarna de doorstroom naar het mbo niet meer helemaal op het 

daarvoor heersende niveau komt. Maar dit geldt alleen voor de leerlingen zonder 
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buitenschoolse zorg en/of een rugzakje. Voor de leerlingen met buitenschoolse zorg en/of 

een rugzakje zijn er geen omslagpunten. 

Meer nog dan voor het praktijkonderwijs gebeuren er voor het vso opvallende dingen met 

betrekkingen tot de doorstroom naar het mbo. Van de leerlingen zonder buitenschoolse 

zorg stromen steeds minder leerlingen door naar het mbo, tot nog ruim een kwart in 

uitstroomcohort 2015/16. Over wat hiervan de oorzaak is en wat de leerlingen die niet 

naar het mbo gaan wel gaan doen, kunnen we op grond van dit onderzoek geen 

uitspraken doen.  

Voor het vmbo-b zijn er geen opvallende ontwikkelingen. Van de leerlingen zonder 

buitenschoolse zorg en/of een rugzakje stroomt jaarlijks ruim 90% door, iets meer dan van 

de leerlingen met buitenschoolse zorg en/of een rugzakje. Voor de leerlingen zonder 

buitenschoolse zorg en/of een rugzakje is sprake van een dalende doorstroom vanaf 

uitstroomcohort 2015.  

 

Voor vmbo-k en vmbo-t zijn er geen opvallende bevindingen met betrekking tot de 

doorstroom naar het mbo. 

 

Die vinden we wel voor de uitstromers met buitenschoolse zorg en/of een rugzakje uit 

havo en vwo. Het aandeel leerlingen met buitenschoolse zorg en/of een rugzakje is met 

name in de afgelopen drie uitstroomcohorten flink gestegen, maar het 

doorstroompercentage naar het mbo is tegelijkertijd flink gedaald.  

 

In de volgende paragraaf gaan we in op de regionale verschillen in doorstroom naar het 

mbo. We richten ons hierbij alleen op de  directe instroom in het mbo.  

2.5 Regionale verschillen in doorstroom naar het mbo 

Voor de vraag naar verschillen tussen regio’s kijken we naar het gemiddelde percentage 

directe instroom in het mbo in de periode 2010-2015. Als regionale indeling nemen we het 

niveau van de provincie. We bekijken de doorstroompercentages afzonderlijk voor 

praktijkonderwijs, vso, vmbo-b en vmbo-b lwt ass, en we onderscheiden de leerlingen 

zonder en de leerlingen met buitenschoolse zorg en/of een rugzakje. We geven hier de 

resultaten alleen in tekst, omdat grafieken vanwege het grote aantal provincies moeilijk 

leesbaar zijn. 

 

Praktijkonderwijs 

Met betrekking tot de leerlingen zonder buitenschoolse zorg en/of een rugzakje zijn er 

tussen de provincies en tussen de cohorten kleine13 significante verschillen in 

doorstroompercentages; van de variantie wordt 2,2% gebonden door het niveau van de 

provincie. De gemiddelde pro-mbo doorstroom voor deze leerlingen is 54%. In Noord 

Holland stromen relatief veel leerlingen, 67%, door naar het mbo; in Limburg stromen 

relatief weinig leerlingen, 35% door naar het mbo.  

                                                                 
13 Als grenzen voor de grootte van de verschillen, eta2, houden we aan  

    2% ~ klein 

   13% ~ gemiddeld 

  26% ~ groot 
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Met betrekking tot de leerlingen met buitenschoolse zorg en/of een rugzakje zijn er tussen 

de provincies geen significante verschillen in doorstroompercentages. Van de variantie 

wordt 1,5% gebonden door het niveau van de provincie. De gemiddelde pro-mbo 

doorstroom voor deze leerlingen is 41%. In Noord Holland stromen relatief veel leerlingen, 

50%, door naar het mbo; in Limburg stromen relatief weinig leerlingen, 23% door naar het 

mbo. 

   

Vso  

Met betrekking tot de leerlingen uit het vso zonder buitenschoolse zorg zijn er tussen de 

provincies geen significante verschillen in doorstroompercentages; van de variantie wordt 

0,8% gebonden door het niveau van de provincie. De gemiddelde vso-mbo doorstroom is 

40%. In Flevoland stromen relatief veel leerlingen, 48%, door naar het mbo; in Friesland 

stromen relatief weinig leerlingen, 31% door naar het mbo. 

Met betrekking tot de leerlingen uit het vso met buitenschoolse zorg  zijn er tussen de 

provincies geen significante verschillen in doorstroompercentages; van de variantie wordt 

0,5% gebonden door het niveau van de provincie. De gemiddelde vso-mbo doorstroom is 

41%. In Flevoland stromen relatief veel leerlingen, 48%, naar het mbo; in Limburg stromen 

relatief weinig leerlingen, 32% door naar het mbo. 

  

Vmbo-b  

Met betrekking tot de leerlingen uit vmbo-b zonder buitenschoolse zorg en/of een 

rugzakje zijn er tussen de provincies geen significante verschillen in 

doorstroompercentages; van de variantie wordt 0,4% gebonden door het niveau van de 

provincie. De gemiddelde vmbo-b-mbo doorstroom is 95%. In Friesland stromen de 

meeste leerlingen, 98%, naar het mbo; in Noord Brabant en Limburg stromen de minste 

leerlingen, 93% door naar het mbo. 

Met betrekking tot de leerlingen uit vmbo-b met buitenschoolse zorg en/of een rugzakje 

zijn er tussen de provincies kleine verschillen in doorstroompercentages; van de variantie 

wordt 0,7% gebonden door het niveau van de provincie. De gemiddelde vmbo-b-mbo 

doorstroom is 92%. In Friesland en Overijssel stromen de meeste leerlingen, 96%, naar het 

mbo; in Limburg stromen de minste leerlingen, 87% door naar het mbo. 

 

Vmbo-b lwt ass 

Met betrekking tot de leerlingen uit vmbo-b lwt ass zonder buitenschoolse zorg en/of een 

rugzakje zijn er tussen de provincies geen significante verschillen in 

doorstroompercentages; van de variantie wordt 1,2% gebonden door het niveau van de 

provincie. De gemiddelde doorstroom naar mbo is 90%. In Groningen en Overijssel 

stromen de meeste leerlingen, 96%, naar het mbo; in Limburg stromen de minste 

leerlingen, 88% door naar het mbo. 

Met betrekking tot de leerlingen uit vmbo-b met buitenschoolse zorg en/of een rugzakje 

zijn er tussen de provincies geen significante verschillen in doorstroompercentages; van 

de variantie wordt 1,3% gebonden door het niveau van de provincie. De gemiddelde 

vmbo-b-mbo doorstroom is 85%. In Drenthe stromen de meeste leerlingen, 85%, naar het 

mbo; in Noord Holland stromen de minste leerlingen, 81% door naar het mbo. 
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2.5.1  Samenvatting  

Alleen in het praktijkonderwijs zijn er voor de leerlingen zonder buitenschoolse zorg en/of 

een rugzakje significante verschillen tussen de provincies. Uitschieters zijn Noord Holland, 

waar over de jaren heen relatief veel leerlingen naar het mbo gaan, en Limburg, waar over 

de jaren heen relatief weinig leerlingen naar het mbo gaan. Voor de overige 

onderwijstypen en leerlingen zonder en met buitenschoolse zorg en/of een rugzakje 

verschillen de doorstroompercentages naar het mbo niet significant.  
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3. De instroom in het mbo 

De onderzoekspopulatie voor de tweede en volgende onderzoeksvragen  bestaat uit 

alleen de leerlingen van de vo/vso-uitstroomcohorten die direct zijn ingestroomd in het 

mbo, de mbo-instroomcohorten. 

3.1 De keuze voor BOL (vt) en BBL 

Van de mbo-instroomcohorten vanaf 2011 kiest 81% van de jongeren uit praktijkonderwijs, 

vso en vmbo-b  voor bol, 19% voor bbl.  

Welke ontwikkelingen zijn er met betrekking tot de keuze voor een bol (vt) leerweg of een 

bbl-leerweg? Dit gaan we na voor de herkomstcategorieën van de leerlingen, en apart voor 

de leerlingen zonder en met buitenschoolse zorg en/of een rugzakje. 

 

De leerlingen die in het mbo instromen vanuit pro, vso, vmbo-b, leerwerktrajecten of 

assistentenopleiding zonder buitenschoolse zorg en/of een rugzakje                         
Leerlingen in het mbo beginnen met een opleiding óf in een beroepsopleidende leerweg 
(bol), óf in een beroepsbegeleidende leerweg (bbl). In de volgende figuur staan alleen de 
percentages van de leerlingen die kiezen voor een leerweg bol, het percentage van de 
leerlingen dat kiest voor bbl is het complementaire deel dat aanvult tot 100%. 
 

 

Figuur 10 Aandeel leerlingen dat kiest voor leerweg bol (vt), leerlingen uit pro, vso en vmbo-

b, zonder buitenschoolse zorg en/of een rugzakje. Directe instromers in mbo. Mbo 

instroomcohorten 2011-2016 

 

Van de jongeren uit praktijkonderwijs, vso en vmbo-b zonder buitenschoolse zorg en/of 

een rugzakje kiest 81% voor bol. 

Van de leerlingen die vanuit het praktijkonderwijs het mbo instromen is een stijgend 

aandeel dat kiest voor bol (vt), ten koste van de keuze voor bbl. Van de leerlingen die 

vanuit het vso het mbo instromen stijgt het aandeel leerlingen dat kiest voor bol (vt) 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

90% 

100% 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

pro 

vso 

vmbo-b 

vmbo-b lwt ass 



 

32 

 

tussen 2011 en 2014, en neemt daarna weer licht af. Qua keuze voor bol (vt) lijken de 

leerlingen die vanuit het vmbo-b het mbo instromen op de vso-leerlingen. Qua keuze voor 

bol (vt) lijken de leerlingen die vanuit het vmbo-b lwt, ass het mbo instromen  op de pro-

leerlingen. Een uitschieter is te zien bij het mbo instroomcohort 2013 waar relatief veel 

vmbo-b lwt, ass leerlingen een bol (vt) opleiding kiezen, ten koste van de bbl. 

 

De leerlingen die in het mbo instromen vanuit pro, vso, vmbo-b, leerwerktrajecten of 

assistentenopleiding, met buitenschoolse zorg en/of een rugzakje 
 

 

Figuur 11 Percentage leerlingen in de leerweg bol, vt; leerlingen uit pro, vso en vmbo-b, met 

buitenschoolse zorg en/of een rugzakje. Directe instromers in mbo. Mbo 

instroomcohorten 2011-2016 

Van de jongeren met buitenschoolse zorg en/of een rugzakje kiest 84% voor bol. 

Met uitzondering van het vmbo-b lwt ass is de keuze voor bol (vt) voor de leerlingen met 

buitenschoolse zorg en/of een rugzakje  uit pro, vso en vmbo-b vrijwel hetzelfde als voor 

de leerlingen zonder  buitenschoolse zorg en/of een rugzakje. De leerlingen uit vmbo-b lwt 

ass met buitenschoolse zorg en/of een rugzakje kiezen vaker voor een bol (vt) leerweg dan 

leerlingen zonder buitenschoolse zorg en/of een rugzakje. 

 

3.2 De stabiliteit van de instroom in mbo-instellingen 

In deze paragraaf gaan we in op de vraag naar de stabiliteit van mbo-instellingen in het 

aandeel jongeren in een kwetsbare positie dat zij aantrekken, in de periode voor en na de 

invoering van passend onderwijs. We geven eerst een overall beeld. 
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Figuur 12 De instroom van de jongeren in een kwetsbare positie en de overige jongeren in 

het mbo. Mbo-instroomchorten 2011 tot en met 2016 

De instroom in het mbo van het aandeel overige jongeren, niet in een kwetsbare positie 

stijgt jaarlijks, van 73,3% in instroomcohort 2011 tot 75,7% in instroomcohort 2016. Het 

aandeel van de jongeren in een kwetsbare positie uit praktijkonderwijs, vso en vmbo-b 

daalt omgekeerd evenredig. De daling doet zich met name voor in de uitstromers uit het 

vmbo-b, hun aandeel daalt van 19,4% in 2011 tot 17,3% in 2016. 

 

Als gevolg van fusies en opheffingen is in de loop der jaren het aantal mbo-instellingen in 

de bestanden van het CBS gedaald van 108  in 2011 tot 66 in 2016. Voor de vraag naar de 

stabiliteit van de instroom van de afzonderlijke mbo-instellingen selecteren we de 66 

instellingen van schooljaar 2016-17. Dit zijn de instellingen waarop in de gehele periode 

2011-2016 leerlingen instromen; op drie instellingen na, die vanaf 2012 voor het eerst 

voorkomen. 

 

In Tabel 16 in de bijlage presenteren we voor de 66 instellingen de ontwikkelingen van de 

instroom. We onderscheiden de onderwijstypen praktijkonderwijs, vso, vmbo-b, vmbo-b 

lwt ass en overig vo. Per onderwijstype wordt: 
- Voor de instroomcohorten 2011 tot en met 2016 het gemiddelde aandeel in de 

instroom weergegeven.  

- Het verschil in het aandeel van de instroom van de instroomcohorten 2011 en 

2016.  

- Het grootste verschil in de aandelen instromers tussen alle instroomcohorten. Dit 

getal geeft de volatiliteit (beweeglijkheid) aan. 

Onderaan die tabel staan de samenvattende resultaten over de mbo-instellingen. Per 

onderwijstype zijn dat het laagste en het hoogste aandeel, en het gemiddelde over de 

instellingen. Deze resultaten bespreken we hier kort. 
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Jongeren in een niet-kwetsbare positie 

Van de instromers zit gemiddeld 75,1% niet in een kwetsbare positie. Het laagste aandeel 

van deze instromers op een instelling is gemiddeld 58,1%, het hoogste 94,8%. Er zijn dus 

instellingen met vrijwel alleen leerlingen uit praktijkonderwijs, vso en vmbo-b, en 

instellingen met (heel) weinig leerlingen uit praktijkonderwijs, vso en vmbo-b. De grootste 

daling op een instelling is 4,3%, de grootste stijging 13,2%. De grootste volatiliteit die we 

vinden op een instelling is 13,2%. In Tabel 16 is te zien dat het gros van de instellingen 

tamelijk stabiel is wat betreft aandeel jongeren in een kwetsbare positie, op enkele 

instellingen doen zich wel trends voor. 

 

Instromers vanuit het praktijkonderwijs.  

Van de instromers is gemiddeld 2,4% afkomstig uit het praktijkonderwijs. Er is één 

instelling zonder leerlingen uit het praktijkonderwijs. Van de overige instellingen heeft de 

instelling met het laagste aandeel 0,05% leerlingen uit het praktijkonderwijs, het hoogste 

is een instelling met 9,0%. De grootste daling op een instelling is 5,8%, de grootste stijging 

3,0%. De grootste volatiliteit die we vinden op een instelling is 6,3%. Ook wat betreft het 

aandeel van leerlingen uit het praktijkonderwijs concluderen we uit Tabel 16 dat het gros 

van de instellingen tamelijk stabiel is wat betreft aandeel jongeren afkomstig uit het 

praktijkonderwijs, op enkele instellingen doen zich wel ontwikkelingen voor. 

 

Instromers vanuit het vso.  

Van de instromers is gemiddeld 3,1% afkomstig uit het vso. Het laagste aandeel op een 

instelling is 0,0%, het hoogste 7,8%. De grootste daling op een instelling is 2,7%, de 

grootste stijging 3,0%. De grootste volatiliteit die we vinden op een instelling is 6,4%. Ook 

wat betreft het aandeel van leerlingen uit het vso concluderen we uit Tabel 16 dat het gros 

van de instellingen tamelijk stabiel is wat betreft aandeel jongeren afkomstig uit het vso, 

op enkele instellingen doen zich wel ontwikkelingen voor.  

 

Instromers vanuit het vmbo-b.  

Van de instromers is gemiddeld 17,8% afkomstig uit het vmbo-b. Het laagste aandeel op 

een instelling is 1,2%, het hoogste 28,0%. De grootste daling op een instelling is 17,5%, de 

grootste stijging 4,1%. De grootste volatiliteit die we vinden op een instelling is 13,2%. Ook 

wat betreft het aandeel van leerlingen uit het vmbo-b concluderen we uit Tabel 16 dat het 

gros van de instellingen tamelijk stabiel is wat betreft aandeel jongeren afkomstig uit het 

vmbo-b, op enkele instellingen doen zich wel ontwikkelingen voor. 

 

Instromers vanuit het vmbo-b lwt ass. 

 Van de instromers is gemiddeld 1,6% afkomstig uit het vmbo-b lwt ass. Het laagste 

aandeel op een instelling is 0,0%, het hoogste 4,8%. De grootste daling op een instelling is 

3,5%, de grootste stijging 3,9%. De grootste volatiliteit die we vinden op een instelling is 

6,9%. Ook wat betreft het aandeel van leerlingen uit het vmbo-b lwt ass concluderen we 

uit Tabel 16 dat het gros van de instellingen tamelijk stabiel is wat betreft aandeel 

jongeren afkomstig uit het vmbo-b lwt ass, op enkele instellingen doen zich wel 

ontwikkelingen voor. 
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Of er op het niveau van de instellingen sprake is van veranderingen in aandelen instromers 

in een kwetsbare positie  waarvoor een verklaring gezocht zou moeten worden, ontbreekt 

op dit moment de informatie. Een eerste verklaring zou kunnen worden gezocht in het 

type van de instelling, ROC, AOC of vakcollege. Dit gegeven is echter niet standaard 

aanwezig in de bestanden van het CBS, en zou apart moeten worden gekoppeld14. Verder 

weten we in dit onderzoek niet welke de instellingen precies zijn. De instellingen zijn 

anoniem, en ze zouden toestemming moeten geven om herkenbaar over te kunnen 

rapporteren. Dat regelen valt buiten het bestek van dit onderzoek.  

We volstaan dus met de conclusie dat in de meeste instellingen het percentage instromers 

uit kwetsbare groepen vrij stabiel is. Er zijn geen aanwijzingen dat de invoering van 

passend onderwijs tot een duidelijke verandering in de instroom van deze groepen heeft 

geleid op het niveau van mbo-instellingen als geheel.  

3.3 Het  niveau waarop de leerlingen instromen in het mbo 

Voor de derde onderzoeksvraag gaan we na op welk niveau de leerlingen instromen in het 

mbo, voor en na de invoering van passend onderwijs, en in hoeverre mbo instellingen op 

dit punt stabiel zijn. 

 
Tabel 11 Aantal leerlingen per vooropleiding en het niveau van de mbo opleiding waarin men 

start. Alle leerlingen die vanaf 2011 in het mbo zijn ingestroomd 

  niveau 1 niveau 2 niveau 3 niveau 4 Totaal 
(100%)   N % N % N % N % 

pro 8.827 55 7.187 45 54 0 2 0 16.070 

vso 3.431 33 3.925 37 1.075 10 2.099 20 10.530 

vmbo-b 10.998 9 101.066 87 3.263 3 581 1 115.908 

vmbo-b lwt ass 1.903 20 7.315 78 110 1 18 0 9.346 

overig vo 12.018 3 50.087 11 113.071 24 295.006 63 470.182 

totaal 37.177 6 169.580 27 117.573 19 297.706 48 622.036 

 

De leerlingen met een vooropleiding in het praktijkonderwijs, vmbo-b en vmbo-b lwt ass  

starten voor het overgrote deel op de niveaus 1 en 2. Vanuit het vso gaan ook de meeste 

leerlingen naar de niveaus 1 en 2, maar een substantieel aantal leerlingen start  in niveau 3 

of 4.  

In overleg met mbo-instellingen kunnen leerlingen in het praktijkonderwijs een mbo-1 

opleiding volgen op hun eigen school. Vervolgens kunnen deze leerlingen op het mbo 

instromen in een niveau 2 opleiding. Tot schooljaar 2014/15 konden leerlingen uit 

praktijkonderwijs ook zonder diplona, drempelloos instromen in een mbo niveau 2 

opleiding. Zie Tabel 12 

 

                                                                 
14 En is nogal prijzig. 
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Tabel 12 Drempelloze instroom in mbo niveau 2 vanuit praktijkonderwijs 

uitstroomcohort 

praktijkonderwijs 

N % tov omvang  

uitstroomcohort (zie Tabel 2) 

2010 431 7,7 

2011 342 6,4 

2012 323 6,1 

2013 254 4,8 

2014 235 4,2 

2015 269 4,6 

 

Ondanks dat de drempelloze instroom vanaf vo/vso uitstroomcohort 2013 is afgeschaft, in 

schooljaar 2014/15,  is dit wel afgenomen, maar niet geheel verdwenen. 

 

In de volgende figuur berekenen we het gemiddelde niveau waarop de leerlingen starten, 

waarbij de niveaus worden gewaardeerd met cijfers 1 tot en met 4. 
 

links:  

leerlingen zonder buitenschoolse zorg en/of een 

rugzakje 

rechts:  

leerlingen met buitenschoolse zorg en/of een 

rugzakje 

  

Figuur 13 Het gemiddelde mbo niveau waarop de leerlingen starten. Bol. Naar type 

onderwijs van jongeren in een kwetsbare positie. Mbo-instroomcohorten 2011-

2016 

 

De leerlingen met een vso vooropleiding gaan gemiddeld naar een hoger niveau dan de 

andere leerlingen. De vmbo-b leerlingen starten gemiddeld op een iets hoger niveau dan de 

vmbo-b lwt ass leerlingen. De leerlingen afkomstig uit het praktijkonderwijs starten 

gemiddeld op het laagste niveau. Voor alle groepen leerlingen geldt dat de leerlingen met 

buitenschoolse zorg en/of een rugzakje gemiddeld lager starten dan de leerlingen met 

dezelfde vooropleiding, maar zonder buitenschoolse zorg en/of een rugzakje. Dit verschil is 

het grootst voor de leerlingen uit het vso, en wordt daarna steeds kleiner voor de leerlingen 
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van de andere vooropleidingen. Wat opvalt bij de leerlingen met buitenschoolse zorg en/of 

een rugzakje is dat voor de leerlingen uit het vso het gemiddeld opleidingsniveau voor de 

instroomcohorten 2015 en 2016 stijgt. Voor alle leerlingen afkomstig uit het 

praktijkonderwijs lijkt het startniveau voor de instroomcohorten 2015 en/of 2016 iets te 

dalen. De komende jaren zal moeten blijken of deze lijn zich voortzet. 

3.4 De sectoren waarin de leerlingen starten in het mbo 

Tabel 13 De sectoren waarin de leerlingen starten in  het mbo. Mbo-instroomcohorten 2011-

2015 

    Combinatie Economie Landbouw Techniek 
Zorg & 
Welzijn Totaal 

praktijk- 
onderwijs 
  
  
  

2011 696 848 224 499 518 2.785 

2012 673 843 173 511 543 2.743 

2013 626 824 167 460 540 2.617 

2014 419 744 147 835 388 2.533 

2015 582 596 150 910 379 2.617 

vso 2011 572 1.025 237 655 472 2.961 

  2012 697 1.050 214 752 447 3.160 

  2013 652 1.049 200 702 456 3.059 

  2014 504 1.078 233 1.164 403 3.382 

  2015 468 1.055 246 1.105 426 3.300 

vmbo-b 2011 1.486 6.695 1.372 5.393 5.454 20.400 

  2012 1.407 6.635 1.332 4.896 5.104 19.374 

  2013 1.481 6.800 1.132 4.563 4.982 18.958 

  2014 804 6.684 1.263 5.396 4.849 18.996 

  2015 749 6.926 1.253 5.464 4.730 19.122 

vmbo-b lwt ass 2011 224 482 158 496 428 1.788 

  2012 165 453 169 466 329 1.582 

  2013 219 526 176 368 397 1.686 

  2014 142 428 128 480 333 1.511 

  2015 117 410 157 441 320 1.445 

overig vo 2011 1.955 27.281 3.955 18.093 23.542 74.826 

  2012 2.294 26.978 3.897 18.423 23.297 74.889 

  2013 2.598 28.103 4.027 18.866 23.870 77.464 

  2014 1.666 28.356 4.191 20.732 23.731 78.676 

  2015 1.944 28.887 4.270 21.773 23.864 80.738 

 
  



 

38 

 

 

praktijkonderwijs 

 

vso 

 
vmbo-b 

 

vmbo-b lwt ass 

 
overig vo 

 

 

 

Figuur 14 De sectoren waarin de leerlingen starten in  het mbo. Mbo-instroomcohorten 2011-

2015 

 

Vanuit het praktijkonderwijs starten jaarlijks 2.533 tot 2.785  leerlingen in het mbo. De 

instroom in de sector economie daalt vanaf schooljaar 2014/15. De instroom in de sector 

techniek stijgt in  datzelfde schooljaar, en gaat vooral ten koste van de sectoren economie 

en zorg en welzijn. Deze verschuivingen hebben eerder te maken met administratieve 

wijzigingen in de sectorindeling van de entreeopleidingen, dan dat er sprake is van een 

aardverschuiving in sectorkeuze. In schooljaar 2014-14 werden de entreeopleidingen, 

waar veel leerlingen van praktijkonderwijs en vso voor kiezen, toegewezen aan één 
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kenniscentrum, die van oorsprong technisch is. Vanaf schooljaar 2016-17 kunnen weer een 

verschuiving verwachten, als de entreeopleiding administratief weer bij de sector 

combinatie wordt ondergebracht15. Voor de entreeopleidingen is de indeling in sectoren 

fluïde, arbitrair. 

 

Vanuit het vso starten jaarlijks 2961 tot 3.300 leerlingen in het mbo. De instroom in de 

sector  economie is stabiel, die in de sector techniek stijgt in schooljaar 2014/15, en gaat 

vooral ten koste van de sectoren combinatie. 

Vanuit het vmbo-b starten jaarlijks 18.958 tot 20.400 leerlingen in het mbo. De verschillen in 

instroom tussen de sectoren zijn kleiner dan bij praktijkonderwijs en vso. Voor leerlingen uit 

vmbo-b daalt de instroom in de sector techniek tussen 2010/11 en 2013/14, maar stijgt 

weer van 2014/15, vooral ten koste van combinatie. 

Vanuit het vmbo-b lwt ass starten jaarlijks 1.445 tot 1.788 leerlingen in het mbo. Voor 

leerlingen uit vmbo-b lwt ass daalt de instroom in de sector techniek tussen 2010/11 en 

2013/14, stijgt weer in 2014/15, gelijkelijk ten koste van de overige sectoren. 

Tot slot hebben we nog gekeken in hoeverre de leerlingen met en de leerlingen zonder 

buitenschoolse zorg en/of een rugzakje verschillen in sectoren waarin ze een studie gaan 

volgen. De leerlingen met buitenschoolse zorg en/of een rugzakje zien we beduidend vaker 

bij combinatie, gelijkelijk ten koste van alle overige sectoren. Dit is het geval voor alle 

onderwijstypen. In praktijkonderwijs kiest van de leerlingen zonder buitenschoolse zorg 

en/of een rugzakje 26% voor combinatie, voor de leerlingen met buitenschoolse zorg en/of 

een rugzakje is dat 38%.  Voor het vso zijn de percentages 14% en 27%, voor het vmbo-b 5% 

en 14%, voor vmbo-b lwt ass 9% en 19% en voor overig vo 3% en 7%.  

 

                                                                 
15 Met dank aan de Mbo-raad. 
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4. Succes in het mbo 

In dit hoofdstuk gaan we na hoe succesvol de leerlingen zijn in de eerste twee jaar van het 

mbo. We focussen op de directe instroom16 in het mbo en leerlingen die starten in een 

opleiding op niveau 1 of 2 van beide leerwegen, bol en bbl.  

We vergelijken  per vooropleiding leerlingen zonder en met buitenschoolse zorg en/of een 

rugzakje.  

 

Uitzonderingen daargelaten heeft een niveau 1 opleiding een nominale studieduur van 

een  jaar,  een niveau 2 opleiding een nominale studieduur van twee jaar. Succes 

definiëren we als het behalen van een diploma, na 1 of 2 jaar.  Door deze inperking kunnen 

we het succes vergelijken voor opeenvolgende cohorten, de leerlingen van oudere 

cohorten krijgen evenveel tijd om een diploma te behalen als de leerlingen in jongere 

cohorten. De enige uitzondering hierop zijn de leerlingen van het jongste cohort, die in 

2015 zijn gestart op een niveau 1 opleiding. Ten opzichte van leerlingen uit voorgaande 

instroomcohorten hebben zij hiervoor een jaar minder de tijd gehad, en hun 

slaagpercentage zal daarom relatief laag zijn. 

Volgens deze operationalisatie van succes zijn leerlingen van niveau 1 succesvol als ze een 

diploma behalen met of zonder een jaar vertraging; leerlingen van niveau 2 zijn succesvol 

als ze hun diploma binnen de nominale studieduur behalen. In dit factsheet houden we 

geen rekening met leerlingen die naar een ander niveau op- of afstromen. Enkele 

leerlingen behalen in twee jaar twee diploma’s. Wij tellen dit als een succes. 

 

De diplomagegevens zijn beschikbaar tot en met schooljaar 2015/16. De leerlingen die in 

2015/16 zijn gestart met een niveau 2 opleiding laten we in de grafieken buiten 

beschouwing, omdat zij nog geen diploma hebben kunnen halen.  

 

 

 

  

                                                                 
16 Mogelijk kennen indirecte instromers andere succescijfers dan directe instromers. Dat 

achterhalen valt echter buiten de scope van dit onderzoek. 
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4.1 Succes van de leerlingen naar vooropleiding 

Praktijkonderwijs 

 

gestart in opleiding op niveau 1 

 

gestart in opleiding op niveau 2 

 

Figuur 15 Diplomasucces van leerlingen die met praktijkonderwijs zijn gestart in niveau 1 of 

2, zonder en met  buitenschoolse zorg en/of een rugzakje. Mbo-instroomcohorten 

2011-2015 

 

Van de leerlingen zonder buitenschoolse zorg en/of een rugzakje uit het praktijkonderwijs 

die starten op niveau 1 slaagt gemiddeld 83%, van de leerlingen met buitenschoolse zorg 

en/of een rugzakje is dat 64%. Voor de leerlingen die starten op niveau 2 liggen de 

percentages op 62% respectievelijk 47%.  

De leerlingen uit het praktijkonderwijs van de jongere cohorten zijn succesvoller dan de 

leerlingen van de oudere cohorten. De leerlingen uit het praktijkonderwijs zonder 

buitenschoolse zorg en/of een rugzakje zijn succesvoller dan de leerlingen met 

buitenschoolse zorg en/of een rugzakje, zowel voor niveau 1 als voor niveau 2.  

De leerlingen uit het jongste cohort die in 2015/16 zijn gestart op een niveau 1 opleiding 

hebben, vooralsnog, minder succes dan degenen uit eerdere instroomcohorten. Hier 

speelt een rol dat deze leerlingen maar 1 jaar de tijd hebben gehad om hun diploma te 

halen, de mbo diploma’s van schooljaar2016/17 zijn voor dit onderzoek nog niet 

beschikbaar. Zonder het cohort 2015 zit er een stijgende lijn in de succespercentages, 

vooral voor de leerlingen met buitenschoolse zorg en/of een rugzakje. Als ook de 

diplomagegevens beschikbaar komen van schooljaar 2016/17 kan worden nagegaan of de 

stijgende lijn zich voortzet. 
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VSO 
 

gestart in opleiding op niveau 1 

 

gestart in opleiding op niveau 2 

 

Figuur 16 Diplomasucces van leerlingen die met vso zijn gestart in niveau 1 of 2, en zonder 

en met  buitenschoolse zorg. Mbo-instroomcohorten 2011-2015 

 

Van de leerlingen zonder buitenschoolse zorg uit het vso die starten op niveau 1 slaagt 

gemiddeld 75%, van de leerlingen met buitenschoolse zorg is dat 49%. Voor de leerlingen 

die starten op niveau 2 liggen de percentages op 59% respectievelijk 33%. 

Ook de leerlingen uit het vso zonder buitenschoolse zorg zijn succesvoller dan de 

leerlingen met buitenschoolse zorg, zowel voor niveau 1 als voor niveau 2.  De leerlingen 

uit het jongste cohort die in 2015/16 zijn gestart op een niveau 1 opleiding hebben, 

vooralsnog, minder succes dan degenen uit eerdere instroomcohorten. De reden is hier 

weer dat zij minder tijd hebben gehad om het diploma te behalen dan leerlingen uit de 

eerdere cohorten. 

Voor de leerlingen uit het vso is er in de periode 2011-2016 een lichte stijging. Wel valt op 

dat in niveau 2 de leerlingen met buitenschoolse zorg  van instroomcohort 2014 opvallend 

succesvol zijn.  
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VMBO-b 

 

gestart in opleiding op niveau 1 

 

gestart in opleiding op niveau 2 

 

Figuur 17 Diplomasucces van leerlingen die met vmbo-b zijn gestart in niveau 1 of 2, en 

zonder en met  buitenschoolse zorg en/of een rugzakje. Mbo-instroomcohorten 

2011-2015 

 

Van de leerlingen zonder buitenschoolse zorg en/of een rugzakje uit het vmbo-b die 

starten op niveau 1 slaagt gemiddeld 79%, van de leerlingen met buitenschoolse zorg 

en/of een rugzakje is dat 58%. Voor de leerlingen die starten op niveau 2 liggen de 

percentages op 64% respectievelijk 43%.  

Ook de leerlingen uit het vmbo-b zonder buitenschoolse zorg en/of een rugzakje zijn 

succesvoller dan de leerlingen met, zowel voor niveau 1 als voor niveau 2.  De leerlingen 

uit het jongste cohort die in 2015/16 zijn gestart op een niveau 1 opleiding hebben, 

vooralsnog, minder succes dan degenen uit eerdere instroomcohorten, om dezelfde reden 

als eerder genoemd.  

Zonder het mbo cohort 2015 is er sprake van een stijgende lijn in de succespercentages, 

vooral voor de leerlingen met buitenschoolse zorg en/of een rugzakje en vooral bij niveau 

2. Als ook de diplomagegevens beschikbaar komen van schooljaar 2016/17 kan worden 

nagegaan of de stijgende lijn zich voortzet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

90% 

100% 

2011 2012 2013 2014 2015 

zonder buitenschoolse zorg - rugzak 

met buitenschoolse zorg - rugzak 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

90% 

100% 

2011 2012 2013 2014 

zonder buitenschoolse zorg - rugzak 

met buitenschoolse zorg - rugzak 



 

45 

  

 

VMBO-b lwt ass 

 

gestart in opleiding op niveau 1 

 

gestart in opleiding op niveau 2 

 

Figuur 18 Diplomasucces van leerlingen die met vmbo-b lwt ass zijn gestart in niveau 1 of 2, 

en zonder en met  buitenschoolse zorg en/of een rugzakje. Mbo-instroomcohorten 

2011-2015 

 

Van de leerlingen zonder buitenschoolse zorg en/of een rugzakje uit het vmbo-b lwt ass 

die starten op niveau 1 slaagt gemiddeld 76%, van de leerlingen met buitenschoolse zorg 

en/of een rugzakje is dat 56%. Voor de leerlingen die starten op niveau 2 liggen de 

percentages op 53% respectievelijk 37%. 

De leerlingen uit vmbo-b lwt ass lijken in hun succes in het mbo veel op de leerlingen uit 

vmbo-b, behalve dat het succespercentage voor de starters in niveau 2 voor alle cohorten 

ruim 6% lager ligt. 
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Overig vo 

 

gestart in opleiding op niveau 1 

 

gestart in opleiding op niveau 2 

 

Figuur 19 Diplomasucces van leerlingen uit het overig vo die zijn gestart in niveau 1 of 2, en 

zonder en met  buitenschoolse zorg en/of een rugzakje. Mbo-instroomcohorten 

2011-2015 

 

Van de leerlingen zonder buitenschoolse zorg en/of een rugzakje uit het overig vo die 

starten op niveau 1 slaagt gemiddeld 81%, van de leerlingen met buitenschoolse zorg 

en/of een rugzakje is dat 62%. Voor de leerlingen die starten op niveau 2 liggen de 

percentages op 66% respectievelijk 46%. 

De leerlingen uit overig vo die starten op niveau 1 zijn iets minder succesvol dan de 

leerlingen  uit het praktijkonderwijs. De leerlingen uit overig vo die starten op niveau 2 zijn 

het succesvolst, zij zijn iets succesvoller dan de leerlingen uit vmbo-b. 
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4.2 Samenvatting succes in mbo 

In onderstaande tabel zetten we de succespercentages bij elkaar van de leerlingen naar 
vooropleiding en het niveau waarop men een opleiding in het mbo is gestart.  

 
Tabel 14 De succespercentages van de starters in mbo niveau 1 en mbo niveau 2 van de 

jongeren in een kwetsbare positie, verdeeld in jongeren zonder en jongeren met 

buitenschoolse zorg en/of een rugzakje 

 niveau 1 niveau 2 

 zonder 

buitenschoolse 

zorg en/of een 

rugzakje 

met 

buitenschoolse 

zorg en/of een 

rugzakje 

totaal zonder 

buitenschoolse 

zorg en/of een 

rugzakje 

met 

buitenschoolse 

zorg en/of een 

rugzakje 

totaal 

Praktijkonderwijs 83 64 77 62 47 60 

Vso 75 49 57 59 33 46 

vmbo-b 79 58 70 64 43 60 

vmbo-b lwt ass 76 56 67 53 37 49 

overig vo 81 62 75 66 46 64 

totaal 80 58 71 64 42 60 

 

Niveau 1 

Van alle leerlingen die starten op niveau 1 slaagt 71% binnen twee jaar. De leerlingen uit 

het praktijkonderwijs het succesvolst, met 77%, gevolgd door de leerlingen uit vmbo-b en 

daarna vmbo-b lwt ass en vso, met 57%. Deze rangorde is hetzelfde voor zowel de 

leerlingen zonder als de leerlingen met buitenschoolse zorg en/of een rugzakje.  

De leerlingen met buitenschoolse zorg en/of een rugzakje zijn in alle vooropleidingen  

minder  succesvol dan de leerlingen zonder buitenschoolse zorg en/of een rugzakje.  Dit 

verschil loopt van 19% in het praktijkonderwijs tot 26% in het vso. 

 

Niveau 2 

Van alle leerlingen die starten op niveau 2 slaagt 60% binnen twee jaar. De leerlingen uit 

overig vo zijn het succesvolst, met 64%, gevolgd door de leerlingen uit praktijkonderwijs 

en vmbo-b. De leerlingen uit het vso zijn het minst succesvol, met 46%. 

De volgorde van de succespercentages van de leerlingen naar vooropleiding is niet 

hetzelfde voor leerlingen zonder en leerlingen met buitenschoolse zorg en/of een 

rugzakje. Van de leerlingen zonder buitenschoolse zorg en/of rugzakje zijnde leerlingen uit 

overig vo het meest succesvol, met 66%, gevolgd door de leerlingen uit vmbo-b (64%) en 

het praktijkonderwijs (62%). De leerlingen uit vmbo-b lwt ass zijn het minst succesvol, met 

53%. 

Van de leerlingen met buitenschoolse zorg en/of rugzakje zijn de leerlingen uit het 

praktijkonderwijs het meest succesvol, met 47%, gevolgd door de leerlingen uit overig vo, 

met 46%.Het minst succesvol zijn de leerlingen uit het vso, met 33%. 
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Niveau 1, ontwikkelingen 

Voor de leerlingen uit het  praktijkonderwijs en vmbo-b die starten op  niveau 1 is er in de 

instroomcohorten  2011-2014 een stijgend succespercentage; voor de leerlingen met 

buitenschoolse zorg en/of een rugzakje sterker dan voor de leerlingen zonder. 

 

Niveau 2, ontwikkelingen  

Behalve voor de leerlingen uit het vso is er voor de leerlingen die starten op  niveau 2 in de 

instroomcohorten  2011-2014 een stijgend succes van de leerlingen die in de nominale 

studieduur het diploma behalen. 

 

Leerlingen uit een kwetsbare positie vergeleken met de instromers uit het overig vo 

Vergelijken we de leerlingen uit praktijkonderwijs, vso en vmbo-b met de leerlingen uit 

overig vo, dan zijn de verschillen klein en zijn va de starters op niveau 1 de leerlingen uit 

het praktijkonderwijs het succesvolst. 

Voor de starters op niveau 2 zijn de verschillen eveneens klein, en zijn de leerlingen uit het 

overig vo iets succesvoller. 

 

Als de leerlingen eenmaal zijn gestart in het mbo zijn er kleine verschillen in succes tussen 

de vooropleidingen. Tussen de leerlingen zonder en met buitenschoolse zorg en/of een 

rugzakje zijn de verschillen groter. Afhankelijk van vooropleiding en het mbo-startniveau 

behalen van de leerlingen zonder buitenschoolse zorg en/of een rugzakje  tussen de 16% 

en 27%  meer leerlingen een diploma dan van de leerlingen zonder buitenschoolse zorg 

en/of een rugzakje.  

4.3 Verschillen tussen de mbo-instellingen in succes 

Per mbo-instelling zijn we nagegaan hoe succesvol de leerlingen zijn die op die instelling 

zijn gestart, het percentage geslaagden. We berekenen één percentage over de gehele 

onderzoeksperiode. We selecteren in eerste instantie de 66 instellingen,  die we eerder ook 

selecteerden. Kleine instellingen, waar over de instroomcohorten gezamenlijk minder dan 

10 leerlingen in een kwetsbare positie instromen, zijn buiten beschouwing gelaten. 

De gemiddelde percentages geslaagden staan in Tabel 15. In deze tabel geven we ook het 

laagste en het hoogste behaalde slaagpercentage dat voorkomt op de mbo-instellingen, 

en de spreiding. Ook geven we het aantal mbo-instellingen weer waarvoor de 

slaagpercentages zijn berekend. 

We onderscheiden de kwetsbare jongeren naar vooropleiding in het vo/vso, en naar al of 

niet buitenschoolse zorg en/of een rugzakje, en we onderscheiden de starters naar niveau.  
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Tabel 15 Slaagpercentage van leerlingen in een kwetsbare positie op mbo-instellingen. Het 

laagste en het hoogste percentage geslaagden, en de standaardafwijking. 

Leerlingen onderscheiden naar eindniveau vo of vso, naar al of geen buitenschoolse 

zorg en/of een rugzakje, en naar startniveau 

 buitenschoolse zorg 

en/of een rugzakje 

niveau 1 niveau 2 

gem min max sd N gem. min max sd N 

pro nee 82 64 93 7,2 50 63 37 90 10,8 55 

ja 64 23 86 12,2 44 46 20 64 10,4 33 

vso nee 76 47 100 11,3 42 59 29 91 11,5 51 

ja 52 28 79 12,2 46 34 20 55 9,2 49 

vmbo-b nee 80 66 100 8,3 48 66 42 85 8,4 65 

ja 60 35 85 11,2 44 47 26 81 11,9 64 

vmbo-b 

lwt ass 

nee 76 44 93 10,5 31 53 19 89 13,3 56 

ja 54 17 74 15,3 25 35 7 93 17,3 39 

overig 

vo 

nee 81 67 100 7,2 48 68 45 93 9,7 62 

ja 62 39 83 10,0 44 47 29 86 12,2 54 

 

Aan het verschil tussen het minimum en het maximum percentage geslaagden is te zien 

dat er soms aanzienlijke verschillen in de slaagpercentages zijn tussen de mbo-

instellingen. Zonder kennis van de (kenmerken van de) instellingen waar het om gaat 

kunnen de verschillen moeilijk worden geduid. Ook hier zijn vertegenwoordigers van de 

instellingen zelf en deskundigen die het veld kennen nodig om de cijfers te interpreteren. 
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Bijlage 

Tabel 16  De ontwikkelingen op de mbo-instellingen in het aandeel instromers in een 

kwetsbare positie. en per onderwijstype: 

- het gemiddelde aandeel instromers over de instroomcohorten 2011 tot en met 

2016 (gemiddeld) 

- het verschil in aandeel instromers tussen de instroomcohorten 2011 en 2016 

(deviatie) 

- het grootste verschil in aandeel instromers over de instroomcohorten in de 

periode 2011 tot en met 2016 (volatiliteit) 

 pro vso vmbo-b vmbo-b lwt ass overig vo 

 gem d vola gem d vola gem d vola gem d vola gem d vola 

1 2,5 0,8 1,0 2,8 1,0 1,3 23,4 -7,3 7,3 1,7 -1,4 1,4 69,6 6,8 6,8 

2 2,7 -4,0 4,0 3,7 0,2 1,8 21,9 -8,4 10,8 4,8 1,3 6,9 66,9 11,0 13,1 

3 1,9 0,1 1,7 4,1 2,4 2,8 20,3 0,5 2,2 4,0 1,3 2,6 69,7 -4,3 4,4 

4 0,2 -0,6 0,8 2,2 -1,0 3,4 6,8 -3,0 3,9 0,2 -0,1 0,4 90,6 4,6 7,9 

5 0,1 0,1 0,2 0,9 -0,3 0,6 5,7 -1,5 2,1 0,2 -0,4 0,4 93,1 2,1 2,5 

6 3,0 0,4 1,5 3,7 1,3 2,0 18,9 -4,1 4,1 0,2 -0,3 0,3 74,1 2,7 2,7 

7 2,9 -1,8 3,0 2,2 -0,4 1,5 22,6 -3,3 4,3 1,3 -1,6 1,6 71,0 7,1 7,1 

8 2,1 -2,4 2,4 2,6 -0,5 0,9 20,6 -1,4 2,2 0,8 -0,4 0,6 73,9 4,6 4,9 

9 1,9 -0,6 0,8 3,5 -0,1 1,2 15,3 -2,7 2,7 1,4 -0,1 0,8 77,8 3,6 3,8 

10 2,2 0,6 1,3 3,9 0,3 0,9 18,8 -4,6 4,6 1,1 -0,3 0,8 73,9 3,9 4,8 

11 2,7 -0,5 1,2 2,5 0,4 0,6 19,2 -3,2 3,6 1,5 -1,1 1,5 74,1 4,4 5,5 

12 2,2 -0,3 1,1 3,2 -0,6 2,9 15,5 -1,1 2,7 1,3 0,0 0,7 77,8 2,0 4,1 

13 1,7 0,0 0,5 4,1 -0,4 1,0 12,9 -0,7 3,7 0,9 -0,7 1,0 80,5 1,9 4,5 

14 3,5 1,0 1,8 2,7 1,3 1,4 19,7 -0,8 3,5 1,0 0,5 0,8 73,0 -2,0 3,5 

15 2,6 -1,8 1,8 3,3 -0,4 0,9 18,7 0,5 2,4 1,5 0,1 0,5 74,0 1,6 3,4 

16 3,4 -0,3 3,3 4,3 3,0 3,6 19,8 -1,0 7,4 1,0 -0,2 0,8 71,5 -1,5 5,7 

17 2,7 -1,7 2,1 2,3 1,1 1,2 17,4 -2,8 4,7 1,4 0,0 0,3 76,1 3,3 5,0 

18 1,8 -0,2 1,1 2,4 1,4 1,4 20,0 -3,0 3,9 2,7 -0,4 0,6 73,1 2,1 4,1 

19 3,2 0,9 1,8 2,0 -0,1 0,8 17,3 -2,7 3,1 1,0 -1,3 1,3 76,4 3,2 3,2 

20 1,9 0,4 1,0 1,8 0,5 0,6 14,8 -0,5 2,4 0,6 0,0 0,3 80,9 -0,3 2,9 

21 2,6 0,3 1,2 2,9 1,1 1,1 17,9 -2,1 2,5 1,5 -0,8 0,9 75,1 1,5 1,6 

22 2,7 0,3 2,2 4,7 2,4 2,8 26,9 -1,0 2,6 0,9 -1,1 1,2 64,8 -0,6 4,6 

23 3,8 2,0 4,0 2,7 0,5 1,7 21,6 -1,5 7,4 1,9 -1,3 3,6 70,1 0,3 3,4 

24 1,9 -1,9 1,9 4,2 2,4 2,6 20,5 -6,2 9,2 2,0 -1,9 3,2 71,4 7,6 9,8 

25 1,5 0,3 1,2 2,3 0,7 1,1 18,1 -4,1 4,1 2,0 -1,1 1,4 76,1 4,2 4,2 

26 3,8 -1,6 2,0 3,4 -1,0 1,0 19,9 2,3 3,6 2,2 -0,6 1,0 70,7 0,8 3,4 

27 3,2 -1,4 1,7 4,0 1,6 1,7 17,5 0,4 3,3 0,9 -0,4 1,0 74,5 -0,2 3,2 

28 0,8 0,3 0,8 2,7 1,0 2,5 11,8 1,3 1,7 1,3 -1,1 1,2 83,4 -1,5 2,0 

29 1,8 -0,1 1,0 2,5 0,2 0,9 18,0 -2,1 4,0 1,0 -1,2 1,2 76,8 3,2 5,7 

30 1,7 0,0 0,4 4,1 0,8 1,2 14,1 -0,9 4,0 0,7 -0,5 0,6 79,5 0,6 4,6 

31 1,6 0,3 0,9 4,1 1,6 2,5 19,0 -8,1 8,1 2,4 -0,6 1,2 73,0 6,8 6,8 

32 4,0 -1,1 1,9 2,5 0,4 1,2 19,2 -2,5 2,5 2,0 -0,4 0,6 72,3 3,5 3,5 
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 pro vso vmbo-b vmbo-b lwt ass overig vo 

 gem d vola gem d vola gem d vola gem d vola gem d vola 

33 2,4 -1,0 1,3 2,7 0,1 0,5 19,7 -0,2 3,0 1,3 -1,1 1,3 73,8 2,2 5,3 

34 1,5 0,5 1,0 2,3 0,2 1,1 18,7 -0,4 2,8 1,8 0,5 1,0 75,7 -0,9 2,2 

35 2,6 0,5 1,6 4,6 0,3 1,9 15,0 -0,8 2,0 1,7 -0,4 1,0 76,1 0,4 4,0 

36 2,9 1,3 1,4 4,3 0,5 1,5 19,5 -0,3 1,7 1,5 -1,9 1,9 71,9 0,3 3,2 

37 4,0 -1,1 1,8 2,7 0,6 1,2 19,5 -1,4 3,3 1,9 1,9 2,2 71,9 0,0 2,5 

38 3,0 -0,1 1,0 3,7 0,9 0,9 18,5 -1,1 2,5 1,6 -0,5 0,8 73,2 0,8 3,2 

39 3,5 2,9 3,6 2,8 0,2 0,7 21,4 -2,2 5,4 2,6 -0,9 1,4 69,6 0,1 4,4 

40 7,5 2,1 4,9 7,8 -0,2 2,4 15,9 -0,9 1,6 3,7 -0,3 4,8 65,1 -0,7 6,1 

41 1,5 0,8 1,5 3,8 -0,7 2,0 13,0 -3,6 3,6 2,3 -1,6 3,2 79,5 5,1 5,1 

42 4,9 -0,4 1,4 4,8 -1,8 1,8 19,4 -5,4 5,4 1,1 -1,1 1,1 69,8 8,7 8,7 

43 0,0 0,1 0,2 1,8 1,1 1,9 3,2 -1,5 1,9 0,2 -0,3 0,6 94,8 0,5 1,8 

44 4,0 -0,8 1,5 4,1 -0,7 1,4 22,6 -1,2 2,0 2,2 -1,0 1,2 67,1 3,7 3,7 

45 3,4 -3,5 6,1 4,1 1,1 1,6 28,0 -3,6 5,2 2,1 -1,9 2,5 62,3 7,8 8,4 

46 2,3 -1,4 2,4 4,5 -1,8 2,6 21,6 -1,1 3,5 2,6 -1,2 2,9 68,9 5,5 9,8 

47 5,7 -3,0 4,2 2,7 -2,7 2,7 24,9 -6,2 6,2 3,9 -1,3 3,7 62,8 13,2 13,2 

48 2,3 0,0 1,0 4,0 2,0 2,0 17,5 -1,9 3,2 0,8 -1,1 1,2 75,4 1,1 2,7 

49 0,0 0,0 0,0 4,6 -0,3 6,4 1,2 -2,4 3,1 0,0 0,0 0,0 94,2 2,8 9,2 

50 0,4 0,1 0,6 2,2 1,1 1,5 14,1 -5,0 6,0 0,8 -0,6 1,2 82,5 4,3 5,7 

51 0,2 -0,1 0,6 1,8 1,6 2,0 7,8 -1,9 2,8 0,2 -0,7 0,7 90,0 1,1 1,5 

52 0,1 0,0 0,3 2,6 2,3 2,5 7,4 -11,0 11,0 0,1 0,0 0,3 89,9 8,7 8,7 

53 0,7 -2,4 2,4 1,7 -0,2 1,9 14,7 -3,5 8,3 0,5 0,0 1,8 82,3 6,1 9,8 

54 0,3 0,0 1,1 1,1 0,4 1,2 22,1 -3,5 6,4 0,7 -0,4 0,5 75,8 3,6 7,1 

55 2,5 0,4 3,3 3,1 -2,1 2,1 26,1 4,1 6,6 2,1 -3,5 3,5 66,2 1,0 5,7 

56 2,9 -0,1 2,2 1,9 1,3 1,3 22,1 -4,2 7,6 1,0 -0,8 1,1 72,1 3,9 9,7 

57 1,4 0,5 0,5 2,2 0,3 0,4 14,6 -2,0 2,6 1,1 -0,9 1,3 80,7 2,1 3,2 

58 1,1 -0,6 1,8 2,3 -0,1 0,9 15,6 0,1 1,1 1,2 -0,8 0,8 79,8 1,4 2,0 

59 2,0 0,2 1,3 2,2 0,5 0,6 18,1 -4,3 4,3 1,0 -0,2 0,6 76,8 3,9 4,2 

60 0,5 0,6 0,6 0,6 -0,3 0,3 15,1 -1,8 3,9 0,8 0,0 0,2 83,0 1,6 3,6 

61 3,3 -5,7 6,3 3,8 1,2 4,8 27,3 -4,2 13,2 3,6 0,4 2,6 61,9 8,3 8,9 

62 3,2 3,0 3,0 2,4 -1,8 1,8 23,4 -12,5 12,5 1,8 3,9 4,6 69,1 7,4 9,2 

63 2,6 -1,2 1,8 4,2 1,8 3,3 23,5 -8,4 8,4 2,2 -1,1 1,6 67,4 9,0 9,0 

64 0,4 0,0 0,7 0,8 -0,7 0,7 11,8 -1,6 10,6 0,1 -0,6 0,6 86,9 2,9 10,1 

65 1,9 1,6 2,3 3,1 -0,1 3,0 17,2 0,3 5,4 3,8 1,7 2,9 73,9 -3,5 5,5 

66 9,0 -2,6 3,5 6,9 2,8 4,0 22,6 -4,4 4,4 3,4 -3,2 3,4 58,1 7,3 7,6 

 

min 0,0 -5,7 0,0 0,6 -2,7 0,3 1,2 -12,5 1,1 0,0 -3,5 0,0 58,1 -4,3 1,5 

max 9,0 3,0 6,3 7,8 3,0 6,4 28,0 4,1 13,2 4,8 3,9 6,9 94,8 13,2 13,2 

gem 2,4 -,3 1,8 3,1 0,4 1,8 17,8 -2,6 4,6 1,6 -0,5 1,5 75,8 3,1 5,4 
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