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Voorwoord

Al sinds het begin van de jaren negentig staat het terugdringen van het voortijdig 
schoolverlaten hoog op de beleidsagenda van het onderwijs. Te veel jongeren vertrek-
ken zonder startkwalificatie uit het onderwijs. Het Lissabon-overleg van de Europese 
Unie in 2000 gaf het beleid rond voortijdig schoolverlaten een extra impuls. In aan-
sluiting op de Europese afspraken formuleerde het kabinet concrete streefcijfers voor 
het Nederlandse onderwijs. In tien jaartijd zou het aantalvoortijdig schoolverlaters 
met de helft moeten worden teruggebracht.

In deze studie wordt nagegaan welke vorderingen zijn gemaakt met het bereiken 
van de doelstellingen op het terrein van het voortijdig schoolverlaten. Daarnaast 
brengt de studie de knelpunten in de verschillende trajecten naar een startkwalifi-
catie in kaart en wordt een overzicht gegeven van de achtergronden van voortijdig 
schoolverlaters. Verder zet de studie de prestaties van het Nederlandse onderwijs op 
het terrein van voortijdig schoolverlaten en de startkwalificatie af tegen die van de 
andere landen in de Europese Unie. Hoe goed presteert het Nederlandse onderwijs in 
vergelijking met andere landen in de Unie?

Vanwege het gebrek aan goede gegevens was het lange tijd onduidelijk hoeveel jon-
geren jaarlijks zonder startkwalificatie uit het onderwijs vertrokken en waar in het 
onderwijs zich de grootste knelpunten voordeden. Dit maakte het lastig de beleids-
doelstellingen voor het voortijdig schoolverlatende monitoren. Dankzij de invoering 
van het onderwijsnummer in het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroeps-
onderwijs lukt het sinds kort veel beter om de groep voortijdig schoolverlaters 
scherp in beeld te krijgen. In deze studie wordt dankbaar gebruikgemaakt van de 
mogelijkheden die de onderwijsnummergegevens in dit opzicht bieden. Een bestand 
van onderwijsnummergegevens werd ter beschikking gesteld door de uitvoerings-
organisatie cfi van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Daarnaast 
verstrekte de Inspectie van het Onderwijs informatie over de kwaliteit van scholen 
voor voortgezet onderwijs en van mbo-instellingen.

Graag dank ik drs. Erik Smits en drs. Cees Vermeulen van de uitvoeringsorgani-
satie cfi voor hun medewerking. Dank gaat verder ook uit naar dr. Inge de Wolf en 
drs. Kim Lincklaen-Arriëns van de Inspectie van het Onderwijs.

Prof. dr. Paul Schnabel 
Directeur Sociaal en Cultureel Planbureau 
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Samenvatting

1 Terugdringen voortijdig schoolverlaten hoge prioriteit in het onderwijsbeleid
Het terugdringen van het voortijdig schoolverlaten staat al sinds het begin van de 
jaren negentig hoog op de beleidsagenda van het onderwijs. Te veel jongeren verla-
ten het onderwijs zonder startkwalificatie, dat wil zeggen zonder dat ze ten minste 
een opleiding hebben afgerond op het niveau van havo, vwo of mbo-niveau 2. Het 
Lissabon-overleg van de Europese Unie in 2000 gaf een extra impuls aan het voor-
tijdig schoolverlatenbeleid in Nederland. Afgesproken werd dat dit in tien jaar tijd 
zou halveren. Om dit doel te realiseren worden diverse maatregelen getroffen en 
 initiatieven ondersteund. Voorbeelden zijn een verbeterde aansluiting tussen het 
vmbo en het mbo, betere leerlingenzorg en meer ruimte voor onderwijs met een 
praktijk gerichte component. Recentelijk is de leerplicht voor jongeren zonder start-
kwalificatie verlengd tot 18 jaar (kwalificatieplicht).

Inhoud
In deze studie is nagegaan welke vorderingen zijn gemaakt met het bereiken van de 
doelstellingen op het terrein van voortijdig schoolverlaten en zijn de knelpunten in 
de verschillende trajecten naar een startkwalificatie in kaart gebracht. Verder hebben 
we de achtergronden van voortijdig schoolverlaters onderzocht en zijn de prestaties 
van het Nederlandse onderwijs op het terrein van voortijdig schoolverlaten en de 
startkwalificatie afgezet tegen die van de andere landen in de Europese Unie.

Aanpak en gegevens
Bij het in kaart brengen van de knelpunten in het traject naar de startkwalificatie 
is gebruik gemaakt van de onderwijsnummergegevens die sinds kort beschikbaar 
zijn gekomen. Voor het eerst kan daarmee nauwkeurig worden vastgesteld op welke 
punten in het traject naar een startkwalificatie leerlingen afhaken. Ook kunnen 
verschillen in uitval tussen scholen en instellingen er mee in kaart worden gebracht. 
Aanvullend op de onderwijsnummergegevens is gebruik gemaakt van het school-
loopbaanonderzoek vocl 1999 van het Centraal Bureau voor de Statistiek (cbs) en 
het Gronings Instituut voor Onderzoek van Onderwijs (gion).

Voor de internationale vergelijking is gebruik gemaakt van gegevens van Eurostat 
en de oeso. Door de prestaties op het terrein van voortijdig schoolverlaten af te 
zetten tegen andere kenmerken van het onderwijs in de eu-lidstaten, zijn de achter-
gronden van verschillen tussen landen verkend.

2 De ontwikkeling van het voortijdig schoolverlaten volgens drie indicatoren
Het begrip voortijdig schoolverlaten is gebaseerd op de startkwalificatie. Iedere jon-
gere van 12-22 jaar die niet ten minste een opleiding op havo-, vwo- of mbo-niveau 2 
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heeft afgerond en die langer dan vier weken geen onderwijs volgt, is voortijdig 
schoolverlater. Er zijn streefcijfers vastgesteld voor verschillende indicatoren die elk 
een bepaald facet van dit verschijnsel beschrijven. Een daarvan staat centraal in het 
nationale beleid, de twee andere zijn ontleend aan Europese afspraken.
– op nationaal niveau is de beleidsdoelstelling geformuleerd in termen van de 

toestroom van nieuwe voortijdig schoolverlaters: de jaarlijkse aanwas van voortijdig 
schoolverlaters (12-22 jaar) moet in 2012 zijn gehalveerd tot 35.000;

– in de Europese Unie wordt gewerkt met de omvang van het totale bestand van voor-
tijdig schoolverlaters in de leeftijd van 18-24 jaar, uitgedrukt als percentage van de 
bevolking in diezelfde leeftijd. De doelstelling is dit percentage in Nederland te 
halveren van ruim 15% in 2000 tot 8% in 2010;

– een tweede indicator die de eu hanteert is het percentage jongvolwassenen met een 
startkwalificatie, met voor Nederland als doelstelling dat het percentage 20-24-jari-
gen met een startkwalificatie toeneemt van 72% in 2000 tot 85% in 2010.

Duidelijke doelstellingen, maar lange tijd gebrekkige informatie
Er zijn lange tijd problemen geweest met de kwaliteit van de gegevens over het 
voortijdig schoolverlaten. De registraties van nieuwe voortijdig schoolverlaters bij 
de Regionale Meld- en Coördinatiepunten (rmc’s) waren zeker in eerste jaren na 
2000 onvolledig. Sinds enkele jaren zijn er cijfers die gebaseerd zijn op het onder-
wijsnummer. Deze geven een meer volledig en betrouwbaar beeld van het voortijdig 
schoolverlaten, maar zijn niet goed te vergelijken met de eerdere rmc-cijfers. De 
ontwikkeling van de jaarlijkse toestroom van nieuwe voortijdig schoolverlaters is 
hierdoor over een langere termijn niet goed te volgen. Ook is het onduidelijk of het 
streefgetal van maximaal 35.000 daadwerkelijk een halvering inhoudt ten opzichte 
van de uitgangssituatie.

Vooruitgang op de eu-indicatoren, maar streefcijfers worden in 2010 waarschijnlijk niet 
gehaald
De jaarlijkse toestroom van nieuwe voortijdig schoolverlaters is volgens de rmc-regi-
straties met horten en stoten teruggelopen van ruim 70.000 in het uitgangsjaar 
2001/’02 tot 56.000 in 2005/’06. Het cijfer op basis van het onderwijsnummer lag in 
2005/’06 op ongeveer hetzelfde peil als het rmc-cijfer, maar is daar niet goed mee te 
vergelijken. Op de korte termijn (2004-2006) waarvoor cijfers op basis van het onder-
wijsnummer beschikbaar zijn, is het jaarlijkse aantal nieuwe voortijdig schoolverla-
ters afgenomen van 60.500 naar 53.100, maar het laatste jaar was de daling slechts 
gering (1000 nieuwe voortijdig schoolverlaters minder). Volgens het uitgezette 
tijdpad moet de toestroom jaarlijks met 4300 afnemen om de doelstelling van 35.000 
voortijdig schoolverlaters in 2012 te halen.

De scores op de beide eu-indicatoren zijn beter over een langere periode te volgen. 
Sinds 2000 – het startjaar voor de Lissabon-doelstellingen – is de score op beide 
indicatoren verbeterd. Het percentage voortijdig schoolverlaters in de leeftijd van 
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18-24 jaar verminderde van ruim 15% in 2000 tot zo’n 12% in 2007, terwijl het per-
centage 20-24-jarigen met een startkwalificatie toenam van 72% in 2000 tot 76% in 
2007. Er is dus sinds 2000 wel vooruitgang geboekt, maar de veranderingen gaan te 
langzaam om de streefcijfers voor de eu-indicatoren al in 2010 te halen, ook al lijkt 
de afname van het percentage voortijdig schoolverlaters met 1 procentpunt van 2006 
op 2007 bemoedigend. Onlangs heeft de staatssecretaris van ocw convenanten 
afgesloten met 39 rmc’s met daarin afspraken om het aantal voortijdig schoolverla-
ters in de periode 2008-2011 met 21.000 te verminderen. Als deze succes hebben zal 
dat ook doorwerken in de eu-indicator, zij het met enige vertraging, omdat deze op 
een hogere leeftijdsgroep betrekking heeft. 

3 Nederland in de Europese middenmoot
Hoewel de cijfers over voortijdig schoolverlaten de afgelopen jaren zijn verbeterd, 
zijn de prestaties van het Nederlandse onderwijs op dit gebied internationaal gezien 
nog altijd middelmatig. Met een score van bijna 13% voortijdig schoolverlaters in 
de leeftijd van 18-24 jaar zat Nederland in 2006 in de Europese middenmoot: de 
Nederlandse score was iets beter dan die van Duitsland, Frankrijk en het Verenigd 
Koninkrijk en een fractie slechter dan die van België en Ierland. In landen met een 
goede score zoals Finland en Oostenrijk ligt het percentage voortijdig schoolverla-
ters beneden de 10%. Bij de tweede eu-indicator – het percentage 20-24-jarigen met 
een voltooide opleiding in het hoger secundair onderwijs – stond Nederland in 2006 
met een score van 75% nog wat lager in de Europese rangorde. In landen met goede 
scores zoals Zweden, Finland en Oostenrijk lag dit cijfer in het jaar 2000 al rond de 
85%.

Het percentage voortijdig schoolverlaters in de Unie nam tussen 2000 en 2006 
gemiddeld met slechts 1,6 procentpunt af en het percentage jongvolwassenen met 
een afgeronde opleiding in de tweede fase van het secundair onderwijs verbeterde 
met minder dan 1 procentpunt tot 76%. De ontwikkelingen gaan in de verschillende 
Europese landen dus veel te langzaam om de Unie-brede Lissabon-doelstellingen te 
realiseren: een halvering van het voortijdig schoolverlaten in de Unie in 2010 en een 
toename van het percentage jongvolwassenen met een startkwalificatie tot 85%.

Geen eenduidige verschillen tussen verschillende stelsels
Landen in de Europese Unie hebben verschillende keuzen gemaakt bij de inrichting 
van het secundair onderwijs. In een deel van de landen heeft het secundair onderwijs 
een gestratificeerde opzet, waarbij leerlingen al bij aanvang over sporen van verschil-
lend niveau worden verdeeld. Behalve in Nederland is dat ook het geval in België, 
Duitsland, Oostenrijk en – buiten de Unie – Zwitserland. In landen met geïntegreerd 
secundair onderwijs gebeurt dit pas bij de overgang naar de tweede fase, zo rond de 
leeftijd van 15 of 16 jaar.

De verschillen in leerresultaten en de ongelijkheid tussen leerlingen uit lage en 
hoge sociale milieus zijn in het algemeen groter in landen met gestratificeerd secun-
dair onderwijs. Op het terrein van voortijdig schoolverlaten vinden we in onze gege-
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vens echter geen duidelijke samenhang: het percentage voortijdig schoolverlaters is in 
landen met gestratificeerd secundair onderwijs niet systematisch hoger of lager dan 
in landen met geïntegreerd secundair onderwijs. De Scandinavische geïntegreerde 
stelsels met hun sterke nadruk op ‘insluiting’ van leerlingen presteren goed, maar dat 
geldt evenzeer voor sommige landen met gestratificeerd secundair onderwijs zoals 
Oostenrijk en Zwitserland. Andere landen met geïntegreerde stelsels scoren minder 
goed. Wel is het effect van het ouderlijke milieu op het risico van voortijdig schoolver-
laten in het algemeen groter in gestratificeerde stelsels.

Overige factoren: opleidingsniveau van de ouders en prestatieniveau van 15-jarigen
Andere factoren die tot op zekere hoogte samenhangen met het niveau van voortijdig 
schoolverlaten zijn de bevolkingssamenstelling en het vaardigheidsniveau waarmee 
jongeren bij aanvang van de tweede fase van het secundair onderwijs zijn toegerust. 
Landen waar de onderwijsexpansie al ver gevorderd is en de overgrote meerderheid 
van de ouders van leerlingen reeds middelbaar of hoger is opgeleid, scoren beter 
dan landen waar veel ouders nog laag zijn opgeleid. Dit laatste verklaart de slechte 
scores van enkele Zuid-Europese landen (Spanje, Portugal). Ook goede prestaties 
van 15-jarigen, zoals gemeten in het pisa-onderzoek zijn van belang: in landen waar 
veel leerlingen zwak presteren is het percentage voortijdig schoolverlaters in de regel 
hoger. Verder speelt de materiële toerusting van het onderwijs in zekere mate een 
rol: hoge (overheids)uitgaven per leerling in het secundair onderwijs gaan gemiddeld 
genomen samen met een lager percentage voortijdig schoolverlaters.

Afwijkingen van patronen
Er zijn dus bepaalde patronen, maar tegelijkertijd zijn er landen die hier duidelijk 
van afwijken. Er zijn landen die goed scoren op het terrein van voortijdig schoolver-
laten ondanks een relatief bescheiden financiële toerusting van het onderwijs, of 
ondanks een relatief groot aantal zwak presterende 15-jarigen. Finland is in Europa 
het land met de optimale combinatie: goede scores op de eu-indicatoren voor 
voortijdig schoolverlaten en de startkwalificatie, weinig zwakke leerlingen in het 
pisa-onderzoek en een relatief bescheiden niveau van uitgaven. In het voordeel van 
Finland werkt de relatief homogene bevolking: het percentage niet-westerse alloch-
tone leerlingen is er laag in vergelijking met veel andere Europese landen. Ook in het 
Nederlandse onderwijs is het percentage 15-jarigen met zwakke prestaties relatief 
gering. De basis waarop in de tweede fase van het secundair onderwijs kan worden 
voortgebouwd is dus relatief goed, maar niettemin presteert het Nederlandse 
onderwijs internationaal gezien slechts middelmatig op het gebied van het voortijdig 
schoolverlaten.

4 Uitvalmomenten op weg naar een startkwalificatie
Er zijn in het Nederlandse onderwijs twee hoofdroutes naar een startkwalificatie: het 
vmbo/mbo-traject, gevolgd door ruim de helft van de leerlingen, en het havo/vwo-
traject, gevolgd door iets meer dan 40%. Voor leerlingen in het vmbo/mbo-traject 
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zijn er verschillende uitvalmomenten: ze kunnen al in het vmbo zonder diploma uit 
het onderwijs vertrekken, ze kunnen een vmbo-diploma halen maar niet overstappen 
naar het mbo, en ze kunnen uitvallen in het mbo.

Meeste uitval uit het mbo
De uitvallers uit het mbo vormen de grootste groep: ongeveer twee op de drie voor-
tijdig schoolverlaters – ruim 35.000 in 2005/’06 – is afkomstig uit het mbo. De twee 
andere groepen zijn een stuk kleiner: ongeveer 11.000 leerlingen vallen uit in het 
voortgezet onderwijs, en een kleiner aantal van rond de 7000 jongeren haalde wel 
een vmbo-diploma, maar maakte niet de overstap naar een vervolgopleiding.

In het voortgezet onderwijs hoge uitval in de laagste vmbo-leerweg
In 2005/’06 vertrok 1,2 % van de leerlingen van het voortgezet onderwijs zonder 
diploma. Daarbij zijn er grote verschillen tussen de verschillende niveaus van voort-
gezet onderwijs: op het laagste niveau van het vmbo is het risico van uitval ongeveer 
drie keer zo groot als gemiddeld. De andere vmbo-leerwegen onderscheiden zich veel 
minder van het totaalbeeld in het voortgezet onderwijs. De belangrijkste scheidslijn 
is niet die tussen het vmbo en het havo/vwo, maar tussen de basisberoepsgerichte 
leerweg en de hogere niveaus van voortgezet onderwijs.

Het jaarlijkse percentage voortijdig schoolverlaters is vrij laag, maar bedacht moet 
worden dat een cohort leerlingen in het voortgezet onderwijs vier à zes jaar lang 
bloot staat aan het risico van uitval. De uitval loopt daardoor na een aantal jaren 
flink op: bij aanvang van het vierde leerjaar van het voortgezet onderwijs is ruim 7% 
van de leerlingen die in de brugklas zijn gestart zonder diploma uit het onderwijs 
vertrokken. Van de leerlingen die op het laagste vmbo-niveau zijn gestart is op dat 
moment al 17% afgehaakt.

Extra hoog risico in het vmbo met leerwegondersteuning
Zwakke leerlingen van wie na de basisschool wordt verwacht dat zij zonder extra 
steun niet in staat zijn een vmbo-diploma te halen, komen in het vmbo in aanmer-
king voor leerwegondersteuning (lwoo). Bezien op het gehele voortgezet onderwijs heeft 
ongeveer 11% van de derdeklassers een lwoo-indicatie, op het laagste vmbo-niveau 
loopt dat echter op tot meer dan de helft van de leerlingen. Een lwoo-indicatie blijkt 
vooral in de eerste jaren van het vmbo een bijkomende risicofactor voor uitval.

Naast leerlingen met een indicatie voor leerwegondersteuning zijn er nog twee 
andere categorieën ‘zorgleerlingen’: een kleine 3% van een schoolgeneratie volgt 
praktijkonderwijs en nog eens eenzelfde percentage volgt onderwijs aan een school 
voor voortgezet speciaal onderwijs. Precieze informatie over het voortijdig school-
verlaten onder deze twee groepen ontbreekt, maar het is wel duidelijk dat de grote 
meerderheid geen startkwalificatie haalt. Het praktijkonderwijs richt zich op leer-
lingen voor wie een diploma vanwege hun beperkte capaciteiten niet haalbaar is. In 
het voortgezet speciaal onderwijs halen heel weinig leerlingen een diploma – naar 
schatting niet meer dan 5%. Voor de meerderheid fungeert het als eindonderwijs.
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Het aantal ‘zorgleerlingen’ (leerlingen met leerwegondersteuning in het vmbo, in 
het praktijkonderwijs, in het voortgezet speciaal onderwijs) groeit. Viel begin jaren 
negentig nog 10% van de leerlingen onder een van de zorgcategorieën, in 2006/’07 
was dat toegenomen tot 17%.

Overgrote meerderheid vmbo-gediplomeerden stapt over naar een vervolgopleiding
Leerlingen met een vmbo-diploma moeten voor een startkwalificatie nog door-
stromen naar een vervolgopleiding. Het aantal leerlingen dat na het vmbo-diploma 
het onderwijs verlaat is veel minder groot dan tot voor kort werd aangenomen: niet 
minder dan 94% van de gediplomeerden volgt direct aansluitend een opleiding in het 
mbo of de havo. Hoewel de doorstroom vanuit het vmbo dus op een zeer hoog niveau 
ligt, is de ‘weglek’ uit het startkwalificatietraject bij de overgang van het vmbo-
diploma naar het vervolgonderwijs met ongeveer 7000 leerlingen niet onbelangrijk.

Opvallend hierbij is dat de doorstroom vanuit de mavo naar de havo, die in de 
jaren negentig was ingezakt, de laatste jaren weer flink toeneemt en met 18% weer 
bijna terug is op het niveau van het begin van de jaren negentig. Voor een deel gaat 
het om allochtone leerlingen die het stapelen als stijgingskanaal benutten, maar ook 
onder autochtone leerlingen is het stapelen toegenomen.

In het mbo veel uitval op de lagere niveaus
Met jaarlijks 35.000 voortijdig schoolverlaters heeft het mbo het grootste aandeel 
in deze problematiek. Gemiddeld vertrekt elk jaar ruim 9% van de deelnemers in de 
leeftijd tot en met 22 jaar als voortijdig schoolverlater uit het mbo, maar er zijn grote 
verschillen tussen de verschillende mbo-niveaus. Op niveau 1 (de assistentenoplei-
dingen) loopt het jaarlijkse uitvalpercentage op tot 35% à 40%, op niveau 3 en 4 ligt 
het iets boven de 5%. De basisberoepsopleidingen (niveau 2) nemen een tussenpo-
sitie in met een jaarlijks uitvalpercentage van rond de 15%. Zes op de tien voortijdig 
schoolverlaters uit het mbo zijn afkomstig uit de twee laagste niveaus. Op niveau 1 
is vertrek met een startkwalificatie niet mogelijk, maar voortijdig schoolverlaters op 
niveau 1 hebben meestal ook hun opleiding niet met een diploma op het assistenten-
niveau afgerond.

Startkwalificatierendement van het mbo
Het percentage van een cohort deelnemers dat uiteindelijk zonder startkwalificatie 
uit het mbo vertrekt ligt een stuk hoger dan de jaarlijkse uitvalcijfers. Bij benadering 
vertrekt 32% van de deelnemers die aan de voltijdse opleiding (bol) beginnen en 
38% van de deelnemers die een opleiding in de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) 
starten als voortijdig schoolverlater uit het mbo. Een verkeerde studiekeuze wordt 
door zowel deelnemers als docenten veel genoemd als belangrijke oorzaak van uitval 
in het mbo. De achterliggende reden is het nog vaak zwak ontwikkelde beroepsbeeld 
van leerlingen in de laatste fase van het vmbo.
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Doorschuiven van risico’s: veel uitval van deelnemers zonder vmbo-diploma in het mbo
Ook leerlingen die geen vmbo-diploma halen kunnen doorstromen naar de lagere 
niveaus van het mbo (drempelloze instroom). Ze zijn niet alleen te vinden op niveau 1 
dat zich richt op drempelloze instroom, maar ook veelvuldig op niveau 2. Een kwart 
van de deelnemers op niveau 2 heeft geen voortgezetonderwijsdiploma. De drempel-
loze instroom in het mbo zorgt ervoor dat de uitval uit het voortgezet onderwijs op 
korte termijn beperkt blijft. Daarna is het uitvalrisico van drempelloos ingestroomde 
deelnemers in het mbo echter anderhalf keer zo groot als dat van deelnemers die wel 
een vmbo-diploma hebben gehaald.

De drempelloze doorstroom zet het niveau in het mbo onder druk
Uit het schaarse onderzoek naar de taalvaardigheid van mbo-deelnemers komt 
een zorgelijk beeld naar voren. Enkele jaren geleden werd geconstateerd dat de 
taalbeheersing van de helft van hen onvoldoende is om mee te kunnen komen in 
het onderwijs en in de beroepspraktijk. Recent onderzoek wijst opnieuw uit dat 
de leesvaardigheid van veel deelnemers in het mbo ernstig tekortschiet, vooral bij 
deelnemers aan de opleidingen op niveau 1 en 2, maar in mindere mate ook op 
niveau 3 en 4. Deze problemen zijn waarschijnlijk mede het gevolg van de drempel-
loze instroom van deelnemers die in het vmbo het niveau al niet aankonden. Door de 
verlenging van de leerplicht (kwalificatieplicht) zal de vmbo/mbo-doorstroom, ook 
van leerlingen zonder vmbo-diploma, waarschijnlijk nog verder toenemen.

5 Achtergronden van voortijdig schoolverlaters

Hoge uitval van jongens, onder leerlingen uit eenoudergezinnen en uit de lage inkomens-
groepen
Zowel in het voortgezet onderwijs als in het mbo vallen jongens vaker uit dan meis-
jes: de kans dat jongens uitvallen is ongeveer een kwart hoger dan die van meisjes. 
Verder is het risico dat leerlingen uit eenoudergezinnen uitvallen ongeveer twee keer 
zo groot als bij kinderen uit gezinnen met twee ouders. In het voortgezet onderwijs 
groeit ongeveer 15% van de leerlingen op in een eenoudergezin en het aantal eenou-
dergezinnen neemt toe.

Ook tussen leerlingen uit de lage en hoge inkomensgroepen zijn er zowel in het 
voortgezet onderwijs als in het mbo grote verschillen: de uitval van leerlingen uit 
de laagste inkomensgroepen is ongeveer het dubbele van die van leerlingen uit de 
hogere inkomensgroepen. Een groot risico lopen ook leerlingen uit gezinnen waar 
de ouders geen betaald werk hebben.

Hoge uitval minderheden
De uitval van niet-westerse allochtone leerlingen is in het voortgezet onderwijs 
omstreeks twee keer zo groot als die van autochtone leerlingen. Daarbij lopen leer-
lingen van de eerste generatie een nog groter risico dan die van de tweede generatie die 
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in Nederland is geboren en getogen. Antilliaanse en overige niet-westerse allochtone 
leerlingen vallen vaker uit dan Turkse, Marokkaanse en Surinaamse leerlingen.

In het mbo is de uitval van niet-westerse allochtone deelnemers eveneens bijna twee 
keer zo groot als die van autochtone deelnemers. Het grote aantal niet-westerse 
allochtone deelnemers dat drempelloos is ingestroomd werkt hier hun uitval in de 
hand. Het maakt de toch al grote uitval van niet-westerse allochtone deelnemers in 
het mbo extra zorgelijk: omstreeks de helft van hen heeft ook geen vmbo-diploma. 
De hoge uitval onder leerlingen uit de minderheden heeft mede te maken met het 
vaak lage opleidingsniveau van hun ouders en met het lage prestatieniveau waarmee 
ze in het voortgezet onderwijs van start gaan.

Grote impact van een laag aanvangsniveau in het voortgezet onderwijs en van het oplei-
dingsniveau van de ouders
Analyses op het schoolloopbaanonderzoek vocl 1999 maken duidelijk dat het 
prestatieniveau bij aanvang van het voortgezet onderwijs (Cito-toetsscore, school-
advies afgegeven door de basisschool) sterk doorwerkt op het risico van voortijdig 
schoolverlaten. De uitval van leerlingen die met een laag prestatieniveau en/of een 
laag schooladvies van de basisschool komen is drie à vier keer zo groot als die onder 
leerlingen met een gemiddeld prestatieniveau. Daarnaast lopen leerlingen met laag 
opgeleide ouders een verhoogd risico van uitval. Dit is deels het gevolg van het lage 
prestatieniveau waarop deze leerlingen van start gaan in het voortgezet onderwijs, 
maar daarnaast heeft het opleidingsniveau van de ouders een rechtstreekse invloed.

Het verstedelijkte leefmilieu vormt een risicofactor
De uitvalcijfers in het voortgezet onderwijs in de vier grote steden zijn twee keer zo 
hoog als die in kleinere gemeenten. Op het niveau van wijken blijkt dat de uitval van 
leerlingen uit achterstandswijken (met veel arme gezinnen, gezinnen zonder inkom-
sten uit betaalde arbeid, en met een hoog percentage etnische minderheden) twee 
keer zo hoog is als die van leerlingen en deelnemers uit andere wijken. Deze regio-
nale verschillen kunnen uiteraard niet los worden gezien van de samenstelling van 
de leerlingenpopulatie in bijvoorbeeld de vier grote steden, of in achterstandswijken. 
De woonomgeving speelt echter ook een zelfstandige rol: hoe sterker verstedelijkt 
het woongebied, hoe groter het risico van voortijdig schoolverlaten. Daarnaast is er 
nog een klein aanvullend nadeel van het wonen in een achterstandswijk: de kans op 
uitval is er ‘netto’ een factor 1,1 hoger. Het grootstedelijke leefmilieu vormt dus een 
risicofactor voor voortijdig schoolverlaten, waarschijnlijk vanwege de problemen die 
zich in dit leefmilieu opstapelen.

Flinke verschillen tussen scholen voor voortgezet onderwijs
In het voortgezet onderwijs lopen de percentages voortijdig schoolverlaters flink 
uiteen tussen verschillende vestigingen. Gemiddeld zagen de ruim 1100 vestigingen 
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1,6% van hun leerlingen zonder diploma vertrekken, maar er zijn ook scholen waar 
dat cijfer oploopt tot het dubbele of meer. Bij een op de acht vestigingen vertrekt jaar-
lijks 3% of meer zonder diploma uit het onderwijs en bij een op de twintig vestigin-
gen loopt het cijfer zelfs op tot boven de 5%.

Voor een deel hebben deze verschillen te maken met het niveau van het onderwijs 
dat in de vestiging wordt aangeboden en met de achtergronden van de individuele 
leerlingen.

Grote scholen voor voortgezet onderwijs zijn geen risicofactor, wel is de uitval op’ zwarte’ 
scholen groter
Daarnaast blijkt het risico van uitval samen te hangen met enkele kenmerken op 
schoolniveau. Vaak wordt gesteld dat schaalvergroting in het voortgezet onder-
wijs ten koste is gegaan van de sociale cohesie binnen de scholen, met als mogelijk 
gevolg een groter risico van voortijdig schoolverlaten. Dit blijkt echter niet het geval: 
leerlingen op kleine scholen lijken eerder een verhoogd risico te lopen. Mogelijk gaat 
het daarbij om vestigingen die weinig leerlingen trekken omdat ze in problemen 
verkeren, of omdat ze onder moeilijke omstandigheden moeten functioneren die tot 
hoge uitval leiden. Grote scholen weten de bezwaren van massaliteit en anonimi-
teit waarschijnlijk te ondervangen door de zorg en begeleiding op een lager niveau 
– dicht bij de leerling – te organiseren.

Een hoge concentratie niet-westerse allochtone leerlingen blijkt wel samen te 
gaan met een hoger risico van uitval: ‘zwarte’ scholen voor voortgezet onderwijs 
lijken het risico van voortijdig schoolverlaten dus te vergroten.

Uitval en de kwaliteit van het onderwijs
De Onderwijsinspectie heeft scholen met veel voortijdig schoolverlaters meer in 
detail vergeleken met andere scholen en concludeert dat scholen met veel uitval 
minder goed voldoen aan de eisen die worden gesteld aan de kwaliteitszorg, het leer-
stofaanbod, de kwaliteit van het pedagogisch-didactisch handelen van leraren, het 
onderwijsleerklimaat en de begeleiding van leerlingen met specifieke behoeften.

De visie van voortijdig schoolverlaters
Voortijdig schoolverlaters zelf wijzen vaak op het schoolklimaat als reden van voor-
tijdig vertrek. Jongeren die zijn uitgevallen ervoeren een gebrek aan interesse van de 
kant van de school voor hun wel en wee; ze voelden zich onvoldoende gesteund en 
min of meer in de steek gelaten. Voortijdig schoolverlaters met een spijbelgeschie-
denis verwonderen zich over het lakse optreden van de school tegen het spijbelen. 
Persoonlijke problemen kunnen eveneens een rol spelen, maar worden door de voor-
tijdig schoolverlaters zelf minder vaak naar voren gebracht als oorzaak van het voor-
tijdige vertrek. Uitvallers in het middelbaar beroepsonderwijs noemen daarnaast 
een verkeerde studierichting als belangrijke reden voor voortijdig schoolverlaten. De 
aantrekking van factoren buiten het onderwijs, bijvoorbeeld in de vorm van betaald 
werk, speelt in hun optiek een minder grote rol.
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Uit de ervaringen van voortijdig schoolverlaters blijkt hoe belangrijk een schoolkli-
maat is waarin betrokkenheid bij leerlingen centraal staat en waarin actief wordt 
opgetreden tegen spijbelen. Ook volgens schoolleiders en leraren zijn leerlingen uit 
risicogroepen gebaat bij het bieden van structuur, het stellen van regels, het streng 
optreden tegen spijbelen, en het scheppen van binding tussen de leerling en de 
school.

Verschillen tussen instellingen in het mbo
In het mbo loopt het percentage voortijdig schoolverlaters op instellingsniveau 
eveneens sterk uiteen. Het gemiddelde voor alle instellingen bedraagt 8%, maar er 
zijn ook mbo-instellingen waar het oploopt tot 12% à 15%, terwijl het aan de andere 
kant bij een op de acht instellingen beneden de 5% blijft. Deze verschillen hebben 
te maken met het aangeboden opleidingsniveau en met de achtergronden van de 
deelnemers. Kenmerken op instellingsniveau zoals de omvang van de instelling of 
de concentratie niet-westerse allochtone leerlingen, bieden geen verklaring voor 
verschillen in uitvalrisico tussen mbo-instellingen. Een belangrijke kanttekening 
hierbij is dat differentiëren tussen de verschillende vestigingen van een mbo-instel-
ling niet mogelijk was.

6 Aangrijpingspunten voor het beleid
Er is de afgelopen jaren weliswaar een zekere vooruitgang geboekt met het terug-
dringen van het voortijdig schoolverlaten, maar de ontwikkelingen gaan langzaam. 
Op een aantal punten kan beleid worden gevoerd om het voortijdig schoolverlaten 
terug te dringen. Deze komen voor een deel ook terug in het ‘Aanval op de uitval’-
beleid.

Inzetten op het verminderen van achterstanden én op het versterken van leerlingen-
begeleiding
De hoge uitval van leerlingen uit risicogroepen heeft deels te maken met het lage 
niveau waarop ze presteren; ze staan in het basisonderwijs al vaak op achterstand en 
beginnen slecht toegerust aan het voortgezet onderwijs. Daarnaast hebben ze ook 
vaker te kampen met allerlei problemen buiten het onderwijs – in hun thuissituatie 
of in hun leefmilieu – die een normale onderwijsloopbaan in de weg kunnen staan. 
Om de uitval van jongeren uit risicogroepen te verminderen moet daarom om een 
tweesporenbeleid worden gevoerd. Aan de ene kant moet worden ingezet op betere 
leerprestaties en op het verminderen van leerachterstanden. Hiermee moet al worden 
begonnen in de voor- en vroegschoolse fase, maar ook in het verdere verloop van 
het basisonderwijs is aandacht nodig voor verbetering van de leerprestaties van de 
zwakste leerlingen. Met leerstandaarden kunnen de prestaties van leerlingen in de 
kernvakken worden bewaakt en door de inzet van extra leertijd kunnen achterstan-
den worden bijgespijkerd. Aan de andere kant zijn tijdige signalering en het snel 
aanbieden van passende hulp belangrijk voor leerlingen die worden gehinderd door 
allerlei problemen buiten het onderwijs.
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Voor de leerlingen die door uiteenlopende problemen buiten het onderwijs worden 
gehinderd zijn tijdige signalering en het snel aanbieden van passende hulp belang-
rijk. Afgaande op ervaringen uit de praktijk is het samenwerken van hulpverleners 
vanuit verschillende disciplines (jeugdgezondheidszorg, welzijn, jeugdzorg, leer-
plicht en veiligheid) in zorg- en adviesteams hiervoor een goede aanpak.

Ouders aanspreken op hun verantwoordelijkheid
Op scholen met veel risicoleerlingen staat de taakverdeling tussen scholen en gezin-
nen onder druk. Om schade aan loopbanen te voorkomen nemen scholen steeds 
meer taken op zich die volgens de traditionele taakverdeling tot de verantwoorde-
lijkheid van het gezin behoren. Deze taakverbreding roept vragen op over de rol van 
ouders; zouden ouders die in gebreke blijven niet nadrukkelijker moeten worden 
aangesproken op hun verantwoordelijkheid voor het opvoeden, ondersteunen en 
controleren van hun kinderen? Docenten in het mbo hebben bijvoorbeeld het gevoel 
dat ouders meer zouden kunnen doen om voortijdig schoolverlaten te voorkomen en 
vaker zouden moet worden aangesproken op het gedrag van hun kinderen.

Het is echter lastig om ouders van risicoleerlingen te bereiken en soms zullen de 
problemen in gezinnen inmiddels van dien aard zijn dat een beroep op ouders weinig 
kans van slagen heeft. Scholen die met een beroep op de eigen verantwoordelijkheid 
van ouders grenzen willen stellen aan de uitbreiding van hun takenpakket, komen 
voor een dilemma te staan: het wordt hierdoor lastig om de best mogelijke resultaten 
met risicoleerlingen te behalen.

Risico’s niet meer doorschuiven
Door de mogelijkheid van drempelloze doorstroom van vmbo naar mbo is een prak-
tijk ontstaan waarbij problemen en risico’s worden doorgeschoven van het eerste 
naar het tweede schooltype. In het mbo lopen leerlingen zonder vmbo-diploma 
echter een verhoogd risico van uitval, waarna ze alsnog met lege handen komen 
te staan. Drempelloze doorstroom zou selectiever moeten worden toegepast op 
niveau 2 van het mbo. Door achterstanden in het voortraject (het basisonderwijs, de 
eerste jaren van het vmbo) beter aan te pakken zullen meer leerlingen in het vmbo 
een diploma weten te halen. Verder zou de verblijfsduurbeperking in het voortgezet 
onderwijs moeten worden heroverwogen. Deze dwingt leerlingen die voor de tweede 
keer blijven zitten in het vmbo om zonder diploma door te stromen naar het mbo.

Spreiding van autochtone en niet-westerse allochtone leerlingen is moeilijk te realiseren
Door niet-westerse allochtone leerlingen in het voortgezet onderwijs te spreiden zou 
de uitval in theorie kunnen worden verlaagd. Om verschillende redenen is dit in de 
praktijk echter moeilijk te realiseren. Doordat verschillende niveaus van voortgezet 
onderwijs nog vaak in aparte vestigingen worden aangeboden, ontstaat vanzelf een 
zekere mate van segregatie. Door het proces van vrije schoolkeuze neemt de segrega-
tie verder toe. Om die terug te dringen zouden verschillende niveaus van voortgezet 
onderwijs meer dan nu binnen dezelfde vestiging moeten worden aangeboden en 
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zou de schoolkeuze moeten worden bijgestuurd. Veel ouders zullen dit ervaren als 
een inbreuk op hun recht op vrije schoolkeuze en zullen proberen onder de beper-
kingen uit te komen. Segregatie is een hardnekkig fenomeen dat moeilijk valt te 
bestrijden. Belangrijk is daarom dat het onderwijs op scholen met veel niet-westerse 
allochtone leerlingen van een zo hoog mogelijke kwaliteit is.

Problemen bij de overgang van vmbo naar mbo: intensiveren van de loopbaanbegeleiding
Bij de overgang van vmbo naar mbo is de studiekeuze een belangrijk knelpunt. 
Vmbo-leerlingen met een zwak ontwikkeld beroepsbeeld hebben moeite met het 
kiezen van een passende opleiding en dat is een belangrijke oorzaak van uitval in het 
mbo. Door betere loopbaanbegeleiding moeten de problemen met de studiekeuze bij 
de overgang van het vmbo naar het mbo worden verminderd.

Verlengd vmbo
Door experimenten met het verlengde vmbo wordt geprobeerd aansluitingsproble-
men tussen vmbo en mbo te elimineren door het volledige traject van vmbo naar 
mbo niveau 2 binnen één instelling aan te bieden. De verwachte voordelen zijn dat 
de pedagogisch-didactische aanpak hetzelfde blijft en dat de doorgaande lijn in de 
begeleiding en leerlingenzorg makkelijker is te realiseren. Een mogelijk bezwaar is 
dat leerlingen al vroeg een keuze moeten maken voor de opleiding waarin ze uitein-
delijk een startkwalificatie willen halen. De precieze vormgeving van de experimen-
ten moet zich nog uitkristalliseren.

Kwalificatieplicht geschikt voor alle categorieën uitvallers?
Met ingang van 2007/’08 is de leerplicht voor jongeren zonder startkwalificatie 
verlengd tot 18 jaar. Het succes van de maatregel zal waarschijnlijk verschillen voor 
onderscheiden groepen leerlingen. Voor leerlingen met voldoende capaciteiten die 
na het vmbo-diploma moeite hebben om een mbo-opleiding te kiezen en die worden 
aangetrokken door de mogelijkheden op de arbeidsmarkt lijkt de kans op het succes 
het grootst. Ongeveer 6000 leerlingen die na afloop van het schooljaar 2005/’06 na 
het vmbo diploma uit het onderwijs vertrokken zouden gezien hun leeftijd onder de 
verlengde leerplicht komen te vallen.

Voor jongeren met te weinig bagage voor een startkwalificatie is de maatregel niet 
geschikt. Leerlingen in het praktijkonderwijs en delen van het speciaal onderwijs 
zijn daarom vrijgesteld van de maatregel. Er zijn daarnaast op de laagste niveaus in 
het vmbo en mbo eveneens zwakke leerlingen met tekortschietende vaardigheden. 
Een verlengd verblijf in het onderwijs lost dat probleem niet op. Om de kans te ver-
groten dat de zwakste groepen een startkwalificatie halen is het in de eerste plaats 
belangrijk dat in het voorafgaande onderwijs wordt geïnvesteerd in de verbetering 
van hun niveau.
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Leren van andere landen: stimuleren dat alsnog een startkwalificatie wordt gehaald
Het Nederlandse onderwijs volgt het Midden-Europese spoor van vroege selectie en 
differentiatie in het secundair onderwijs. Een sterk punt van de Midden-Europese 
stelsels is de hechte band tussen leren en werken. In vergelijking met bijvoorbeeld 
Oostenrijk is die band in het Nederlandse onderwijs echter minder goed ontwikkeld. 
In Oostenrijk zijn er meer faciliteiten om werken en leren te combineren en een vroeg 
vertrek uit het onderwijs betekent dan ook niet het einde van het leren in samenhang 
met een beroep. Bovendien stopt de aandacht voor het ophogen van kwalificaties in 
Oostenrijk niet bij 23 jaar. Scholing van vroeg uit het onderwijs vertrokken jongeren 
is ingebed in een bredere aanpak van Leven Lang Leren.

Het Oostenrijkse voorbeeld suggereert dat er in Nederland winst is te halen door 
leren en werken sterker met elkaar te verbinden. Dat betekent dat er niet alleen in 
het onderwijs ruimte moet zijn voor praktijkelementen, maar dat daarnaast moet 
worden bevorderd dat leerlingen die voortijdig uit het onderwijs overstappen naar 
een betaalde baan (‘opstappers’) in combinatie met hun werk alsnog een startkwa-
lificatie halen. Nagegaan zou moeten worden welke belemmeringen hierbij een rol 
spelen en langs welke weg de ophoging van het kwalificatiepeil van jongvolwassenen 
zonder startkwalificatie vorm kan krijgen.
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1 Onderzoek naar voortijdig schoolverlaten

1.1 Gegevens voor het beleid

Het terugdringen van het voortijdig schoolverlaten staat al sinds de jaren negentig 
hoog op de beleidsagenda van het onderwijs. Te veel jongeren verlaten het onder-
wijs zonder startkwalificatie en via verschillende beleidslijnen wordt geprobeerd 
hun aantal te verminderen. De eu-top in Lissabon in 2000 gaf het beleid een extra 
impuls, de doelstelling om het aantal voortijdig schoolverlaters terug te dringen 
werd van concrete streefcijfers voorzien. Afgesproken werd dat dit aantal in een 
 periode van tien jaar met de helft moet worden teruggebracht.

Al vóór 2000 werd de jaarlijkse ontwikkeling van het aantal voortijdig school-
verlaters nauwlettend gevolgd. Een telkens terugkerend probleem was de gebrek-
kige kwaliteit van de gegevens. De beleidsdefinitie was op zich eenduidig, maar het 
ontbrak aan goede gegevens om de groep voortijdig schoolverlaters scherp in beeld 
te krijgen. Dat ging nog meer knellen nadat in aansluiting op de eu-top in Lissabon 
in 2000 concrete streefcijfers werden geformuleerd. De op dat moment gebruikte 
tellingen en registraties verbeterden weliswaar geleidelijk, maar bleven onvolledig. 
Een veel gehoorde verzuchting was dat problemen met de waarneming van het voor-
tijdig schoolverlaten pas echt opgelost zouden kunnen worden nadat het individuele 
onderwijsnummer zou zijn ingevoerd. Dit is nu zo goed als volledig gebeurd in het 
voortgezet onderwijs en het mbo. Begin 2007 werden voor het eerst aan de Tweede 
Kamer cijfers over voortijdig schoolverlaten gepresenteerd die gebaseerd zijn op het 
onderwijsnummer.

Ook het onderwijsnummer kent zijn beperkingen, maar met de invoering ervan is 
wel een stap vooruit gezet. In deze studie maken we gebruik van de mogelijkheden 
die de onderwijsnummergegevens bieden bij het inventariseren van knelpunten in 
het traject dat jongeren afleggen op weg naar een startkwalificatie.

Voordat we de vraagstelling verder uitwerken (§ 1.4) bespreken we eerst het begrip 
startkwalificatie en de veronderstellingen die aan de invoering van dit begrip ten 
grondslag liggen (§ 1.2); ook geven we een beknopt overzicht van het beleid dat wordt 
gevoerd om het voortijdig schoolverlaten terug te dringen (§ 1.3). Daarna werken we 
vraagstelling verder uit (§ 1.4).

1.2 De startkwalificatie als norm

Het beleid op het terrein van het voortijdig schoolverlaten komt voort uit de intro-
ductie van het begrip ‘startkwalificatie’. Het uitgangspunt is dat jongeren in principe 
het onderwijs pas mogen verlaten als ze een startkwalificatie hebben behaald. Dit 
staat gelijk aan een afgeronde opleiding havo, vwo of mbo niveau 2 (het niveau van 
‘basisberoepsbeoefenaar’); een vmbo-, vbo- of mavo-diploma is dus niet genoeg. 
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Wie zonder startkwalificatie het onderwijs verlaat en binnen de gestelde leeftijds-
grens van 12-22 jaar valt, is voortijdig schoolverlater.

Het begrip startkwalificatie
De startkwalificatie is nu een vaststaand begrip en vormt al geruime tijd een min 
of meer vanzelfsprekende norm in het onderwijsbeleid. Er is in het verleden echter 
de nodige discussie geweest over de invulling van dit begrip (Houtkoop et al. 2004). 
Begin jaren negentig werd het geïntroduceerd door de commissie-Rauwenhoff die 
moest adviseren over de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt (Tijdelijke 
Adviescommissie Onderwijs-Arbeidsmarkt 1990). De commissie stelde dat het met 
het oog op de mobiliteit en flexibiliteit van het arbeidsaanbod wenselijk is dat ieder-
een over een startkwalificatie voor de arbeidsmarkt beschikt. Daarbij dacht zij aan 
het niveau van het primaire leerlingwezen (‘aankomend vakman’).

Aanvankelijk verwees een startkwalificatie dus naar een afgeronde beroepsop-
leiding; een algemene opleiding was onvoldoende als startkwalificatie. Later werd 
het begrip echter verbreed tot het algemeen georiënteerde havo- en vwo-onderwijs. 
Mogelijk speelde mee dat de lat wel erg hoog kwam te liggen – en daarmee ook het 
aantal voortijdig schoolverlaters – als havo en vwo werden beschouwd als opleidin-
gen die nog geen startkwalificatie bieden.

In discussies over de startkwalificatienorm zijn destijds veel bezwaren geuit tegen 
de verbreding van de startkwalificatie tot de algemene havo- en vwo-opleidingen, 
die zoals gezegd geen voorbereiding bieden op de arbeidsmarkt (Houtkoop et al. 
2004). Ook werd betwijfeld of het niveau van het primaire leerlingwezen voor alle 
bedrijfstakken het meest aangewezen niveau was. Verder waren er twijfels bij de 
haalbaarheid van het startkwalificatieniveau voor alle jongeren. Er werd daarom op 
aangedrongen om lagere niveaus toe te voegen, maar tot wezenlijke aanpassingen 
van de norm is het niet gekomen. Na de invoering van de Wet educatie en beroepson-
derwijs (web) in 1996 met zijn vier mbo-niveaus, kreeg de startkwalificatienorm de 
invulling die we nu kennen, en die het uitgangspunt is van het beleid rond voortijdig 
schoolverlaten.

Discussie over de startkwalificatienorm
De discussie over de norm is daarmee echter niet voorbij. Dat heeft te maken met 
het uniforme en dichotome zwart-witkarakter ervan. De norm veegt de traditionele 
drop-outs – leerlingen die zonder diploma uitvallen in het voortgezet onderwijs – 
en jongeren die wel een vmbo-diploma hebben, maar niet doorstromen naar een 
vervolgopleiding op één hoop. Het is de vraag of hiermee recht wordt gedaan aan 
de waarde van het vmbo-diploma. De werkloosheid onder schoolverlaters met een 
vmbo-diploma was de afgelopen jaren bijvoorbeeld niet hoger dan die van school-
verlaters met mbo niveau 2 of met havo/vwo-niveau (roa 2007: 115).

Gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (cbs) geven een minder 
rooskleurig beeld van de positie van jongeren en jongvolwassenen met alleen een 
vmbo-diploma: een op de drie van hen heeft geen werk, terwijl dit bij de mbo’ers een 
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op de acht à negen is (Bierings en de Vries 2007). De deelname aan betaalde arbeid 
van jongvolwassenen die met een havo/vwo-diploma wel voldoen aan de startkwalifi-
catie-eis is echter nog geringer dan die van jongvolwassenen met een vmbo-diploma. 
Alleen jongvolwassenen met uitsluitend basisonderwijs zaten nog vaker zonder 
werk.1

De Raad voor Werk en Inkomen (rwi) bekritiseerde enkele jaren geleden het 
uniforme karakter van de norm. Er zijn economische sectoren waar schoolverlaters 
zonder startkwalificatie, maar wel met een afgeronde vmbo-opleiding er goed in 
slagen een baan met perspectief te vinden (bv. in de bouw, beveiliging of schoon-
maak, rwi 2006). Aan de andere kant zijn er volgens de Raad ook sectoren waar 
het mbo 2-niveau nog te laag is om een start te maken van waaruit doorgroei op de 
arbeidsmarkt mogelijk is. De Raad pleit daarom voor een benadering waarin per 
sector startniveaus worden benoemd in plaats van te werken met een uniforme norm 
voor alle sectoren (rwi 2006). Ook Eimers (2006) wijst op de differentiatie tussen 
verschillende groepen van voortijdig schoolverlaters. Zogenoemde ‘opstappers’ 
– leerlingen die voortijdig uit het onderwijs vertrekken omdat ze worden aangetrok-
ken door de arbeidsmarkt – weten veelal goed hun weg te vinden, zeker als ze wel 
een vmbo-diploma hebben gehaald. Door de sterke nadruk op de startkwalificatie-
norm wordt de arbeidsmarktpositie van deze groep te negatief voorgesteld. De rwi 
stelde voor om jongeren die het voortgezet onderwijs met een diploma verlaten niet 
meer als voortijdig schoolverlater te registreren (rwi 2005).

Vanuit internationale hoek – de Organisatie voor Economische Samenwerking en 
Ontwikkeling (oeso, Engels: oecd) – kwam er eveneens kritiek op de invulling van 
de startkwalificatienorm: die zou te laag zijn. Het niveau van mbo 2 zou onvoldoende 
zijn als volwaardige afsluiting van het secundair onderwijs en als voorbereiding op 
de arbeidsmarkt. Het gevolg was dat het percentage Nederlandse voortijdig school-
verlaters in de oeso-statistieken ineens 10% hoger kwam te liggen. Uit nader onder-
zoek naar de waarde van de Nederlandse startkwalificatie bleek dat de Nederlandse 
norm de internationale vergelijking echter goed kan doorstaan (Houtkoop et al. 
2004). Mbo 2 werd in de internationale statistiek alsnog weer erkend als volwaardig 
secundair onderwijs.

De Onderwijsraad (2004) meende eveneens dat de startkwalificatienorm onder 
druk staat vanwege de steeds hogere eisen die de arbeidsmarkt aan jonge mensen 
stelt. Met het oog op de kenniseconomie zou de startkwalificatienorm eigenlijk 
hoger moeten worden gesteld dan mbo niveau 2. Tegelijkertijd onderkende de raad 
het gevaar dat een grote groep volwassenen door een nog hogere norm zou worden 
uitgesloten en gestigmatiseerd. Ook wijst de Onderwijsraad erop dat lagere onder-
wijsniveaus ondergewaardeerd kunnen raken door de sterke nadruk op de startkwa-
lificatie.

Er zijn dus strijdige opvattingen over de relevantie en de concrete invulling van 
de startkwalificatie. Het Centraal Planbureau concludeerde op basis van een inven-
tarisering van diverse onderzoeken dat er geen duidelijke breuk bestaat tussen de 
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arbeidsmarktkansen van degenen die wel en degenen die niet een startkwalificatie 
hebben gehaald. Er is eerder sprake van een glijdende schaal die van onder tot boven 
het niveau van de startkwalificatie loopt, waarbij de kansen beter worden naarmate 
het opleidingsniveau stijgt (Van der Steeg en Webbink 2006).

Gevolgen van schooluitval: meer dan alleen de arbeidsmarkt
Aanvankelijk werd de noodzaak van een startkwalificatie vooral beargumenteerd 
vanuit de arbeidsmarkt: voor een arbeidsmarktpositie met perspectief zou minimaal 
een opleiding op startkwalificatieniveau vereist zijn. Later werd er ook gewezen op 
de noodzaak om jongeren voldoende toe te rusten voor participatie in de samen-
leving. In veel beleidsdocumenten wordt gewezen op de negatieve gevolgen van 
voortijdig schoolverlaten op andere terreinen dan de arbeidsmarkt. In bijvoorbeeld 
de nota Aanval op de uitval wordt schooluitval geplaatst in een breder kader van uitval 
op diverse terreinen, met als mogelijke gevolgen criminaliteit, hoge zorgkosten, lage 
arbeidsparticipatie, integratieproblemen, gebrekkig burgerschap en radicalisering 
(ocw 2006).2

In ’t Veld et al. (2006: 5) vatten de ‘programmatheorie’ achter het beleid rond voor-
tijdig schoolverlaten als volgt samen:

Het gebrek aan een startkwalificatie leidt tot een zwakke positie op de arbeidsmarkt, welke 
een verhoogde kans op werkloosheid en een verhoogde kans op  criminaliteit en sociale 
uitsluiting als gevolg heeft.

Voortijdig schoolverlaten kan zowel voor de betrokkenen zelf, als voor de maat-
schappij kosten met zich meebrengen (Van der Steeg en Webbink 2006). De school-
verlater heeft een zwakke positie op de arbeidsmarkt, loopt een groter risico van 
sociale uitsluiting en heeft bijvoorbeeld ook een slechtere gezondheid. Op maat-
schappelijk niveau brengt het onbenut blijven van talent op de arbeidsmarkt, een 
groter beroep op sociale voorzieningen en mogelijk meer criminaliteit kosten met 
zich mee.

Voortijdig schoolverlaten en criminaliteit
Een terugkerend punt van zorg zijn de effecten van voortijdig schoolverlaten op 
criminaliteit. Die zorg lijkt te worden bevestigd door cijfers over de criminaliteit 
van voortijdig schoolverlaters: het percentage jongeren dat van een misdrijf wordt 
verdacht is onder voortijdig schoolverlaters veel hoger dan onder jongeren die niet tot 
deze groep behoren; dit geldt zowel in het voortgezet onderwijs als in het mbo (cbs 
2007; cbs StatLine; Jennissen et al. 2007). Hoe die samenhang moet worden geïnter-
preteerd staat echter niet vast. De cijfers hebben betrekking op criminele betrokken-
heid in de jaren voorafgaand aan de onderwijsuitval. Op basis daarvan is dus evengoed 
de stelling te verdedigen dat betrokkenheid bij criminaliteit een van de oorzaken is 
van voortijdig schoolverlaten, of dat beide verschijnselen een gemeenschappelijke 
achtergrond hebben. Blom et al. (2005) constateren in een meer uitgebreide analyse 
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dat de jongeren zonder voortgezet onderwijsdiploma een tweeënhalf keer zo grote 
kans hebben om te worden verdacht van criminele activiteiten, ook als rekening 
wordt gehouden met andere relevante factoren zoals de uitkeringsafhankelijkheid 
van hun ouders, of het opgroeien in een gebroken gezin. Ook zij tekenen aan dat de 
richting van het door hen gevonden verband niet eenduidig is (Blom et al. 2005: 69).

Weerman en Van der Laan (2006) maakten een inventarisatie van onderzoek naar 
het verband tussen spijbelen en voortijdig schoolverlaten aan de ene kant en delin-
quent gedrag aan de andere kant. Zij concluderen dat het verband in ruime mate 
is aangetoond, maar dat over de oorzakelijkheid nog veel onduidelijkheid bestaat. 
Een probleem is dat informatie over de tijdsvolgorde van schooluitval en delinquent 
gedrag meestal ontbreekt. De uitkomsten van buitenlandse studies waarin die infor-
matie wel beschikbaar was zijn wisselend: sommige studies wijzen op een negatieve 
invloed van schooluitval op delinquent gedrag, andere weer niet. Het zou daarbij 
ook uitmaken wat de reden van het voortijdig schoolverlaten is.3 Hoewel het veron-
derstelde verband tussen voortijdig schoolverlaten en criminaliteit op ‘intuïtieve 
gronden waarschijnlijk juist is’(Weerman en Van der Laan 2006), staat dus al met al 
niet vast in welke mate criminaliteit wordt bestreden door het voortijdig schoolverla-
ten terug te dringen (vgl. ook Van der Steeg en Webbink 2006).

We hebben het vermoeden dat het voor de effecten van voortijdig schoolverlaten 
op criminaliteit verschil maakt wat de achtergrond van het voortijdig schoolverlaten 
is geweest. Bij de groep die als ‘opstapper’ voortijdig uit het onderwijs is vertrokken 
en betaald werk heeft, zullen er waarschijnlijk geen negatieve effecten zijn. Bij die 
jongeren waar voortijdig schoolverlaten onderdeel is van een breder patroon van pro-
bleemgedrag, neemt de kans op crimineel gedrag vermoedelijk toe als zij voortijdig 
uit het onderwijs vertrekken. Dit brengt grote maatschappelijke kosten met zich mee 
en dus kan het terugdringen van voortijdig schoolverlaten tot aanzienlijke besparin-
gen leiden.

1.3 Beleid op het terrein van voortijdig schoolverlaten

Het beleid rond voortijdig schoolverlaten kreeg vorm in de loop van de jaren negentig 
van de vorige eeuw en omvat een preventieve en een curatieve lijn. De eerste is gericht 
op het voorkómen dat leerlingen voortijdig uit het onderwijs vertrekken, de tweede 
op het terugleiden van jongeren naar het onderwijs nadat ze zijn uitgevallen.

Om de curatieve lijn vorm te geven werden midden jaren negentig in 39 regio’s 
de Regionale Meld en Coördinatiepunten (rmc’s) ingesteld. In een rmc werken 
gemeenten (leerplicht), scholen voor voortgezet onderwijs en mbo-instellingen 
samen om jongeren tot 23 jaar die zonder startkwalificatie het onderwijs verlaten 
te registreren en zo terug te plaatsen in een opleiding, of als dat niet haalbaar is te 
begeleiden naar een werkplek. Trajectbegeleiders helpen deze jongeren bij hun terug-
plaatsing. Een rmc-coördinator is verantwoordelijk voor het opzetten van een regi-
onaal netwerk waarin instellingen uit verschillende sectoren (onderwijs, jeugdzorg, 
arbeidsmarkt, justitie) samenwerken, gericht op maatwerk en een sluitende aanpak.



28 Onderzoek naar voortijdig schoolverlaten

De preventieve lijn richt zich op zaken als een goede handhaving van de leerplicht, 
het bieden van ‘passend’ onderwijs, het zorgen voor een goede begeleiding en leer-
lingenzorg, samenwerking tussen vmbo en mbo om een soepele overgang tussen 
beide sectoren te bewerkstelligen, ondersteuning van zwakke leerlingen in het mbo 
en afspraken om ‘groenpluk’ tegen te gaan (het in dienst nemen van leerlingen die 
hun opleiding nog niet hebben afgerond).

Het tegengaan van voortijdig schoolverlaten is ook onderdeel van, of heeft 
raakvlakken met andere beleidsterreinen zoals het (gemeentelijk) onderwijsach-
terstandenbeleid, het beleid gericht op het bestrijden van de jeugdwerkloosheid en 
het grotestedenbeleid. In het Plan van aanpak voortijdig schoolverlaten uit 1999 
(tk 1998/1999) wordt specifiek aandacht besteed aan risicojongeren in de grote 
steden. De opeenhoping van problemen bij deze groep moet worden opgelost door 
een samenhangende aanpak op het terrein van onderwijs, veiligheid, arbeidsmarkt 
en jeugdzorg.

Lissabon-doelstellingen
De eu-top die in 2000 in Lissabon werd gehouden gaf het beleid rond de startkwali-
ficatie en het voortijdig schoolverlaten een extra impuls. De Europese Raad formu-
leerde de ambitie om ‘de meest concurrerende en dynamische kenniseconomie van 
de wereld te worden, die in staat is tot duurzame economische groei met meer en 
betere banen en een hechtere sociale samenhang’. Om die ambitie waar te maken 
moeten de kwaliteit en de toegankelijkheid van de onderwijsstelsels worden verbe-
terd. Dat betekent onder andere dat het voortijdig schoolverlaten moet worden terug-
gedrongen en dat meer jonge mensen een secundaire opleiding moeten afronden.4 
Voor beide doelen stelde de eu concrete streefwaarden vast. Het percentage voor-
tijdig schoolverlaters in de Unie zou in 2010 moeten zijn teruggebracht tot 10%, een 
halvering ten opzichte van 2000. In diezelfde periode zou het percentage jongvolwas-
senen met een diploma in het hoger secundair onderwijs moeten toenemen met 10% 
ten opzichte van de uitgangswaarde van 2000 (76%). Het was aan de afzonderlijke 
lidstaten om hun bijdrage aan de eu-doelstellingen te bepalen en eigen streefwaar-
den te kiezen.

Voor Nederland committeerde het kabinet zich om het voortijdig schoolverlaten 
tot 2010 met de helft terug te dringen. Gegeven de uitgangswaarde van 15,5% in 
2000, zou het percentage voortijdig schoolverlaters terug moeten naar iets minder 
dan 8% in 2010. Voor de doelstelling om het aantal gediplomeerden in het hoger 
secundair onderwijs te verhogen hield het kabinet de eu-streefwaarde voor 2010 
aan, namelijk 85% van de 22-jarigen, 12% meer dan de uitgangswaarde van 73% 
(tk 2003/2004).

Op nationaal niveau volgde het kabinet de ontwikkeling van het voortijdig 
schoolverlaten al langer op basis van de aanmeldingen bij de Regionale Meld- en 
Coördinatiepunten. Ook hiervoor werd een concreet streefcijfer vastgesteld. Het 
aantal nieuw gemelde voortijdig schoolverlaters zou in 2010 moeten zijn gehalveerd 
tot 35.000. Met de komst van het kabinet-Balkenende iv is de streefdatum voor deze 
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laatste indicator doorgeschoven naar 2012. In hoofdstuk 2 komen we nog uitgebreid 
op verschillende indicatoren terug.

Aanval op de uitval
De nota’s Aanval op de uitval (ocw 2006) en Aanval op de schooluitval: een kwestie van 
uitvoeren en doorzetten (tk 2007/2008a) trekken de lijn verder door van aan de ene kant 
preventie en aan de andere kant opvang en teruggeleiding van voortijdig schoolverla-
ters.

In het kader van preventie is met ingang van 2007/’08 de kwalificatieplicht inge-
voerd: jongeren zijn voortaan leerplichtig tot de leeftijd van 18 jaar zolang ze geen 
startkwalificatie hebben. Daarnaast worden onder de noemers van ‘betere aanslui-
ting tussen schooltypen’ en ‘leerlingen op school houden’ verschillende preventieve 
maatregelen aangekondigd:
−	 experimenten met een ‘doorgaande vmbo/mbo-leerlijn’ waarbij het volledige 

vmbo/mbo 2-traject op een vmbo-locatie wordt verzorgd;
−	 verbetering van de loopbaanoriëntatie en -begeleiding;
−	 versterking van de leerlingenzorg; belangrijk daarbij zijn zorg- en adviesteams, 

waarin deskundigen uit onderwijs, leerplicht, welzijn, en zorg en veiligheid 
samenwerken; in 2011 zouden alle scholen in het voortgezet onderwijs en het mid-
delbaar beroepsonderwijs een zorg- en adviesteam moeten hebben; de kwaliteit 
van deze teams moet omhoog;

−	 experimenten met aansprekend onderwijs in scholen met een sport- of cultuur-
profiel;

−	 meer ruimte voor praktisch ingestelde leerlingen; eerder werden al leerwerk-
trajecten in het vmbo ingevoerd; nieuw is het initiatief van de vmbo-’vakcolleges’, 
een samenwerking tussen vmbo-scholen en bedrijven in de technische sector 
waarbij leerlingen een traject volgen waarin leren en werken worden gecombi-
neerd;

−	 extra middelen waarmee de instellingen maatwerktrajecten voor leerlingen uit de 
zwakkere groepen kunnen aanbieden;

−	 stroomlijnen van de verzuimregistratie.

Onlangs heeft de staatssecretaris van ocw met 39 rmc regio’s convenanten afge-
sloten met daarin afspraken om het aantal voortijdig schoolverlaters in de periode 
2008-2011 met 21.000 te verminderen.

Voor werkende jongeren zonder startkwalificatie zullen 20.000 zogenoemde 
evc-trajecten (Erkenning van Verworven Competenties) worden aangeboden, gericht 
op de erkenning van de competenties die ze in hun werk hebben verworven. Voor 
werkloze jongeren zonder startkwalificatie komt er een leerwerkplicht, waarbij ze 
indien mogelijk naar een opleiding of een leerwerktraject worden begeleid.
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Melding en registratie
Een terugkerend thema in de diverse nota’s over voortijdig schoolverlaten is de 
noodzaak van goede melding en registratie. Het beleid vereist inzicht in de omvang 
van het probleem van voortijdig schoolverlaten, en teruggeleiding van uitgevallen 
jongeren is alleen mogelijk als hun identiteit bekend is.

De melding en registratie van voortijdig schoolverlaters is lange tijd een zorgen-
kindje geweest; niet alle voortijdig schoolverlaters werden daadwerkelijk aangemeld 
bij de rmc’s, en als ze werden aangemeld dan schoot de kwaliteit van de gegevens 
vaak tekort (Algemene Rekenkamer 2001). De slechte kwaliteit van de cijfers ging 
nog meer wringen nadat in aansluiting op de Lissabon-afspraken een concreet 
streefcijfer voor het terugdringen van het voortijdig schoolverlaten werd genoemd. 
De uitval moest gehalveerd, maar hoe groot was het feitelijke aantal voortijdig 
schoolverlaters? Nadat melding bij rmc’s wettelijk werd verplicht, bleek het aantal 
nieuw gemelde voortijdig schoolverlaters in 2002 bijna dubbel zo hoog als in het 
voorgaande jaar. Noodgedwongen werd een nieuwe, veel hogere nulwaarde voor de 
rmc-telling gekozen.

Sinds kort zijn er gegevens over voortijdig schoolverlaten beschikbaar die uitgaan 
van het onderwijsnummer, een soort sofinummer waarmee alle leerlingen in hun 
schoolloopbaan kunnen worden gevolgd. Vanwege de grotere betrouwbaarheid 
wordt de landelijke beleidsdoelstelling – het terugdringen van het jaarlijkse aantal 
nieuwe voortijdig schoolverlaters tot 35.000 in 2012 – nu verder gevolgd op basis 
van het onderwijsnummer. Op grond van dit nummer moeten scholen, gemeenten 
en rmc’s ook gegevens van individuele leerlingen gaan uitwisselen om schoolver-
zuim en voortijdig schoolverlaten te registreren en om begeleiding aan te bieden 
(tk 2006/2007).

1.4 Vraagstelling van deze studie

Het bestrijden van het voortijdig schoolverlaten mag dan al sinds jaar en dag hoge 
prioriteit hebben in het onderwijsbeleid, over de omvang van het verschijnsel heeft 
veel onduidelijkheid bestaan. Dat heeft niet alleen te maken met de tekortschietende 
kwaliteit van de gegevens, maar ook met het feit dat er verschillende indicatoren in 
gebruik zijn die niet goed op elkaar aansluiten.

Omvang van het voortijdig schoolverlaten
Om te beginnen zetten we in deze studie de verschillende indicatoren naast elkaar 
die een rol spelen in het beleid rond voortijdig schoolverlaten; ook bespreken we 
de merites en de beperkingen van deze indicatoren, en geven we een beeld van 
de omvang en – voor zover mogelijk – de ontwikkeling van het voortijdig school-
verlaten.
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Knelpunten in het startkwalificatietraject
De startkwalificatie is een uniforme norm, maar de route die jongeren moeten 
afleggen om eraan te voldoen verschilt. Voor een deel van hen – jongeren die havo of 
vwo volgen – is het genoeg dat ze hum opleiding met een diploma afronden. Voor de 
meeste jongeren is het traject minder rechtlijnig: ze moeten eerst een diploma halen 
in het vmbo, daarna overstappen naar het mbo en vervolgens daar ten minste een 
opleiding op het tweede niveau (basisberoepsopleiding) afronden. Dit traject kent 
meerdere kwetsbare momenten en even zovele mogelijke breekpunten. Daarnaast 
zijn er nog jongeren die grotendeels buiten de verschillende trajecten naar een start-
kwalificatie vallen, omdat ze vanwege verstandelijke of lichamelijke beperkingen 
onderwijs volgen dat in de praktijk weinig of geen uitzicht biedt op een startkwalifi-
catie.

Een tweede doelstelling is het inventariseren van de ontwikkelingen en knelpun-
ten in de verschillende trajecten naar de startkwalificatie. Nog in 2006 constateer-
den In ’t Veld et al. (2006) dat het door een gebrek aan accurate, scherp gedefinieerde 
informatie onmogelijk was om na te gaan hoe omvangrijk de verschillende vormen 
van schooluitval zijn. Voor deze studie kunnen we gebruikmaken van de onderwijs-
nummergegevens die sinds kort beschikbaar zijn gekomen en die het ministerie van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (ocw)/cfi aan het Sociaal en Cultureel Plan-
bureau (scp) ter beschikking heeft gesteld. Leerlingen zijn hiermee veel beter dan 
voorheen te volgen in de verschillende deeltrajecten naar een startkwalificatie, en we 
kunnen veel scherper in kaart brengen waar de knelpunten zitten.

Achtergronden van voortijdig schoolverlaten
Een derde doelstelling van deze studie is om nader inzicht te geven in de achtergron-
den van het voortijdig schoolverlaten. Hier is in het verleden al het nodige onderzoek 
naar gedaan, onder meer door het scp (zie bv. scp 2001). Overzichten van uitkomsten 
van eerder Nederlands onderzoek zijn onder andere te vinden in Eimers en Roelofs 
(2005) en Van der Steeg en Webbink (2006).

Dankzij de onderwijsnummerinformatie kunnen we nu meer inzicht geven in 
de achtergronden van voortijdig schoolverlaters. Dit geldt vooral voor regionale 
verschillen en voor verschillen tussen scholen. Door diverse invalshoeken te com-
bineren – de herkomst van de leerling, het soort onderwijs dat hij of zij volgt, de 
school die hij of zij bezoekt, de wijk en de gemeente waar hij of zij woont – wordt ook 
duidelijk tot op welke hoogte verschillende factoren een zelfstandige invloed hebben 
op voortijdig schoolverlaten. Zijn er bijvoorbeeld verschillen tussen gemeenten nadat 
we rekening hebben gehouden met de achtergronden van leerlingen? Zijn er verschil-
len tussen scholen in uitvalrisico als we rekening houden met het niveau van het 
onderwijs dat scholen aanbieden en het soort leerlingen dat ze in huis hebben? Met 
de onderwijsnummergegevens kunnen we de verschillen in het risico van voortijdig 
schoolverlaten uiteenleggen in een component die te maken heeft met de achter-
grond van leerlingen en een component die te maken heeft met de kenmerken van 
scholen.
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Tegenover het voordeel dat de onderwijsnummergegevens nauwkeurig zijn, staat het 
nadeel dat de informatie over de achtergronden van leerlingen nog beperkt is. Dit 
vangen we op door ook het cohortonderzoek vocl 1999 van het cbs te gebruiken; 
dat is weliswaar een stuk minder nauwkeurig, maar bevat ‘in de breedte’ wel meer 
informatie.

Nederland in Europa
Met de Lissabon-afspraken kreeg het beleid rond voortijdig schoolverlaten een inter-
nationale dimensie. De eu formuleerde maatstaven waarmee landen de prestaties 
van hun onderwijsstelsels op het terrein van voortijdig schoolverlaten en de start-
kwalificatie onderling kunnen vergelijken. Samen met het van elkaar leren maakt 
dit onderdeel uit van de ‘Lissabon-strategie’ van de Unie. Een vierde doelstelling is 
daarom de prestaties van het Nederlandse onderwijs op het gebied van het voortijdig 
schoolverlaten en de startkwalificatie te vergelijken met die van andere eu-landen. 
Hoe goed doet Nederland het internationaal gezien en hoe heeft de Nederlandse 
positie zich sinds 2000 ontwikkeld?

Het traject naar een startkwalificatie is in verschillende landen op uiteenlo-
pende wijze ingericht. In sommige eu-landen worden leerlingen al bij aanvang 
van het secundaire onderwijs over verschillende sporen verdeeld, in andere landen 
dat gebeurt pas als de eerste fase van het secundaire onderwijs is afgerond, dat wil 
zeggen rond de leeftijd van 15-16 jaar. Ook de vormgeving van het beroepsonderwijs 
verschilt: in sommige eu-lidstaten heeft dit vooral de vorm van duaal leren (een com-
binatie van leren en werken), in andere staten ligt de nadruk meer op het schoolse 
leren.

De vraag is in hoeverre verschillen in voortijdig schoolverlaten te herleiden zijn 
tot de manier waarop het traject naar een startkwalificatie in verschillende landen 
is ingericht. Daarnaast verkennen we welke andere factoren invloed hebben op het 
voortijdig schoolverlaten in de verschillende landen van de Unie.

De vraagstelling samengevat
De vraagstelling van deze studie luidt puntsgewijs:
−	 Hoe heeft het voortijdig schoolverlaten zich volgens de diverse indicatoren 

 ontwikkeld?
−	 Welke ontwikkelingen en knelpunten doen zich voor in de verschillende trajecten 

naar de startkwalificatie?
−	 Welke factoren bepalen het risico van voortijdig schoolverlaten in verschillende 

etappes van het startkwalificatietraject?
−	 Hoe presteert het Nederlandse onderwijs op het terrein van het voortijdig school-

verlaten en de startkwalificatie in vergelijking met andere landen in Europese 
Unie?

−	 Is de inrichting van het onderwijsstelsel van invloed op verschillen tussen landen 
op het gebied van voortijdig schoolverlaten? En welke andere factoren zijn hierop 
van invloed?
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1.5 Indeling van het rapport

In hoofdstuk 2 bespreken we de verschillende indicatoren op het gebied van de start-
kwalificatie en het voortijdig schoolverlaten, en geven we een beeld van de omvang 
en de ontwikkeling van het voortijdig schoolverlaten.

In hoofdstuk 3 zetten we de prestaties van het Nederlandse onderwijs af tegen die 
van andere landen in de Europese Unie en verkennen we de mogelijke oorzaken van 
verschillen tussen de eu-landen.

In hoofdstuk 4 gaan we meer gedetailleerd in op het Nederlandse startkwalifica-
tietraject. We bespreken de ontwikkelingen die zich voordoen en inventariseren de 
knelpunten in de verschillende fasen van het traject.

In hoofdstuk 5 staan de achtergronden van het voortijdig schoolverlaten centraal. 
De verschillende factoren die hierop van invloed kunnen zijn komen aan bod; daar-
naast presenteren we de resultaten van analyses op de onderwijsnummergegevens, 
aangevuld met resultaten uit het cohortonderzoek vocl 1999.

Hoofdstuk 6 sluit het rapport af met een overzicht van de belangrijkste conclusies 
en een discussie naar aanleiding van de bevindingen.
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Noten

1 De percentages 15-24-jarigen zonder werk die geen onderwijs meer volgden waren 
in 2006: uitsluitend basisonderwijs: 49%; vmbo, mbo 1, avo onderbouw: 33%; mbo 2 
en 3: 11%; mbo 4: 13%; havo/vwo: 38%; hbo 10%; wo: 15% (Bierens en De Vries 2007). 
Overigens is maar ongeveer de helft van de groep zonder werk op zoek naar werk. De 
rest is vaak bezig met een kortlopende cursus, is actief in de huishouding, of is ziek of 
gehandicapt.

2 De relatie tussen schooluitval en uitval op een breder terrein is niet duidelijk ver-
woord. Leidt schooluitval tot uitval op andere gebieden (sociale uitval, fysieke uitval, 
morele uitval), of maakt het hier deel van uit?

3 Als jongeren stoppen met school vanwege motivatieproblemen of omdat ze van 
school zijn verwijderd, dan neemt de kans op delinquent gedrag volgens buitenlands 
onderzoek toe. Bij andere redenen (lage cijfers, problemen thuis, financiële proble-
men) zou er geen relatie zijn met delinquent gedrag. Daarnaast lijken de gevolgen 
ook af te hangen van de achtergrond van jongeren; bij jongeren uit arme gezinnen die 
met school stoppen om te werken of om te trouwen, neemt het delinquente gedrag na 
schooluitval zelfs af. Bij jongeren uit de middenklasse zijn er wel negatieve gevolgen 
en neemt het delinquente gedrag toe (Weerman en Van der Laan 2006).

4 De drie andere doelstellingen zijn het verhogen van aantal bèta/technisch afgestu-
deerden in de Unie, het terugdringen van het aantal 15-jarigen met een lage leesvaar-
digheid en het vergroten van het aantal volwassenen in de Unie dat deelneemt aan 
leeractiviteiten.
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2 Omvang en ontwikkeling van het voortijdig school-
verlaten

2.1 Verwarring over aantallen

Het terugdringen van het voortijdig schoolverlaten staat al jaren hoog op de onder-
wijsagenda, maar over de omvang van het verschijnsel bestaat veel onduidelijkheid. 
Er zijn verschillende cijfers in omloop die onderling moeilijk zijn te vergelijken. In 
de praktijk geeft dat aanleiding tot de nodige verwarring, en soms ook irritatie. Een 
goed voorbeeld daarvan is de verzuchting van Volkskrantjournalist Martin Sommers 
(2005):

Geen wonder dat het aantal uitvallers in Nederland record na record breekt. Daarover nog 
een cbs cijfer dat vorige week nauwelijks het nieuws haalde: 40 procent van de jongeren 
onder de 25 die ophouden met leren, doet dat zonder diploma op minimaal mbo-niveau. 
Twee maal zoveel als het officiële cijfer van het ministerie.

Dit citaat illustreert het probleem in een notendop: verschillende instanties produ-
ceren sterk van elkaar verschillende cijfers. Dat heeft niet alleen te maken met de 
gebruikte bronnen en de gehanteerde operationaliseringen, het gaat soms ook om 
indicatoren die in principe niet te vergelijken zijn.

Bij het volgen van de ontwikkeling van het voortijdig schoolverlaten door de tijd 
is er bovendien de complicatie dat de waarneming van het voortijdig schoolverlaten 
nog steeds in ontwikkeling is. Tot voor kort waren de registraties van de Regionale 
Meld- en Coördinatiepunten (rmc’s) de belangrijkste bron van informatie over het 
voortijdig schoolverlaten. Deze registraties waren aanvankelijk onvolledig, maar 
werden geleidelijk aan beter. Hoe het getelde aantal voortijdig schoolverlaters zich 
van jaar tot jaar heeft ontwikkeld, is hierdoor lastig te duiden. Zat er een werkelijke 
ontwikkeling achter een verandering in het getelde aantal voortijdig schoolverlaters, 
of waren veranderingen het resultaat van wijzigingen in de waarneming?

Sinds begin 2007 zijn er cijfers over het voortijdig schoolverlaten bekend die zijn 
gebaseerd op het zogenoemde onderwijsnummer. Na het beschikbaar komen van 
deze gegevens zijn de rmc-registraties losgelaten als basis om de doelstelling van 
het voortijdig schoolverlaten te monitoren. De resterende jaren tot 2012 wordt de 
ontwikkeling van het voortijdig schoolverlaten gevolgd met behulp van de onderwijs-
nummergegevens.

Behalve de indicatoren die in het nationale beleid een rol spelen, zijn er ook 
binnen de Europese Unie afspraken gemaakt over indicatoren voor voortijdig school-
verlaten.
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In dit hoofdstuk bespreken we de verschillende cijfers en indicatoren op het terrein 
van voortijdig schoolverlaten, en proberen we voor zover mogelijk een eenduidig 
beeld te geven van de omvang en ontwikkeling van dit verschijnsel. Zo’n overzicht 
werd eerder gegeven door Van der Steeg en Webbink (2006) en Eimers en Roelofs 
(2005). De informatievoorziening rond het voortijdig schoolverlaten is echter sterk 
in ontwikkeling doordat de gegevens van het onderwijsnummer beschikbaar zijn 
gekomen.

Eerst bespreken we verschillende soorten cijfers – belangrijk is het onderscheid 
tussen ‘stroom- en voorraadcijfers’ – en de wijze waarop de verschillende indica-
toren worden waargenomen en afgebakend (§ 2.2). Daarna brengen we de omvang 
en – voor zover mogelijk – de ontwikkeling van het voortijdig schoolverlaten en van 
het aantal jongvolwassenen met een startkwalificatie in kaart. Daarbij besteden we 
niet alleen aandacht aan cijfers op nationaal niveau, maar ook aan de indicatoren die 
in eu-verband worden gehanteerd om de Lissabon-afspraken te monitoren (§ 2.3). 
In paragraaf 2.4 besluiten we het hoofdstuk met een aantal conclusies.

2.2 ‘Stromen en voorraden’

Het verschijnsel voortijdig schoolverlaten is vanuit verschillende gezichtpunten te 
benaderen. Het kan worden opgevat als een gebeurtenis, maar ook als een toestand. 
Wie zonder startkwalificatie uit het onderwijs vertrekt, en dus de gebeurtenis van het 
voortijdig schoolverlaten meemaakt, verkeert daarna in de toestand van voortijdig 
schoolverlater. Voor beide gezichtpunten zijn indicatoren in omloop.

Stroomindicatoren – Van der Steeg en Webbink (2006) spreken van event rates – ver-
wijzen naar de gebeurtenis van het voortijdig schoolverlaten, en hebben dus betrek-
king op het aantal jongeren dat in een bepaalde periode voortijdig uit het onderwijs 
vertrekt. Voorraadindicatoren (status rates) verwijzen naar het totale aantal jongeren 
dat, recentelijk én in het verleden, het onderwijs voortijdig heeft verlaten. De ‘voor-
raad’ voortijdig schoolverlaters neemt toe door toestroom van nieuwe gevallen, en 
vermindert door ‘uitstroom’ van oude gevallen, hetzij door terugkeer naar het onder-
wijs, hetzij door overschrijding van de leeftijdsgrens uit de definitie.

Het onderscheid tussen stroom- en voorraadcijfers hoeft niet tot problemen te 
leiden: de relatie tussen de stromen en de voorraad is in principe eenduidig (voor-
raad op tijstip t + 1 = voorraad op tijdstip t plus de toestroom van t  t + 1 minus de 
uitstroom van t  t + 1). In de praktijk vormen de gangbare stroom- en voorraad-
cijfers geen gesloten systeem, doordat ze niet uit dezelfde bron komen en doordat de 
gehanteerde leeftijdsgrenzen niet gelijk zijn.

Verder is het belangrijk om in het oog te houden dat het niveau van stroom- en 
voorraadcijfers flink zal verschillen. Een jongere van bijvoorbeeld 17 of 18 jaar die 
zonder startkwalificatie van school gaat, maakt daarna nog vier à vijf jaar deel uit 
van de voorraad van voortijdig schoolverlaters, voordat hij of zij de gestelde leeftijds-
grens van 22 jaar overschrijdt. Het totale bestand van voortijdig schoolverlaters zal dus 
al gauw een veelvoud bedragen van de jaarlijkse toestroom van nieuwe voortijdig school-
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verlaters. Hoe groot dat verschil is hangt verder ook af van de mate waarin voortijdig 
schoolverlaters weer terugkeren in het onderwijs.

Ten slotte merken we op dat er geen een-op-eenrelatie tussen de veranderingen in 
stroom- en voorraadcijfers bestaat. Wanneer de toestroom van nieuwe voortijdig 
schoolverlaters in een bepaalde periode bijvoorbeeld halveert, betekent dat niet dat 
ook de totale voorraad met de helft afneemt. De voorraad volgt de ontwikkeling van 
de toestroom met vertraging en hangt bovendien ook af van de terugkeer van voor-
tijdig schoolverlaters in het onderwijs.

Doelstelling op nationaal niveau: jaarlijkse aanwas van voortijdig schoolverlaters
Op nationaal niveau werd de doelstelling van het kabinet om het voortijdig school-
verlaten te halveren geformuleerd in termen van een stroomcijfer: het aantal jon-
geren dat jaarlijks het onderwijs voortijdig verlaat moet in 2010 zijn teruggebracht 
tot 35.000 (tk 2003/2004). Met het aantreden van het kabinet-Balkenende iv is het 
jaar waarin de doelstelling van 35.000 nieuwe voortijdig schoolverlaters moet zijn 
gehaald, opgeschoven van 2010 naar 2012 (tk 2007/2008a). Dit levert twee jaar extra 
op om de doelstelling te halen. De definitie van een voortijdig schoolverlater is als 
volgt:

Definitie van voortijdig schoolverlater: jongere van 12-22 jaar zonder een startkwalificatie die 

langer dan vier weken geen onderwijs volgt.

Streefcijfer: maximaal 35.000 nieuwe voortijdig schoolverlaters in 2012.

Uitgaande van de omvang van een geboortelichting van ongeveer 200.000 jongeren, 
betekent het aantal van 35.000 voortijdig schoolverlaters dat 17% à 18% van een lich-
ting als voortijdig schoolverlater uit het onderwijs vertrekt. Doordat uitvallers naar 
school kunnen terugkeren, zal het percentage van een lichting dat geen startkwali-
ficatie heeft uiteindelijk lager kunnen uitvallen. De indicator gaat ervan uit dat een 
startkwalificatie zonder onderbrekingen wordt gehaald.

De telling van het jaarlijkse aantal nieuwe voortijdig schoolverlaters was tot voor 
kort gebaseerd op de registraties van de rmc’s. Elke jongere die aan de criteria van 
voortijdig schoolverlater voldoet, moet worden aangemeld bij een rmc en daar 
worden geregistreerd. Bepaalde kleine groepen die het onderwijs zonder start-
kwalificatie verlaten blijven daarbij buiten beschouwing.1

Overstap op het onderwijsnummer
Nadat cijfers over de jaarlijkse aanwas van voortijdig schoolverlaters beschikbaar 
kwamen die gebaseerd zijn op het onderwijsnummer, heeft het kabinet de rmc-
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 registraties losgelaten als basis om het voortijdig schoolverlaten te monitoren. 
De telling via het onderwijsnummer heeft ten opzichte van de rmc-registraties 
voordelen in termen van betrouwbaarheid en consistentie (Deloitte Accountants bv 
2006).2 Voor de resterende jaren tot 2012 volgt het kabinet de ontwikkeling van het 
aantal nieuwe voortijdig schoolverlaters daarom aan de hand van het onderwijsnum-
mer. Het streefniveau dat uit de rmc-registraties is afgeleid – een toestroom van 
ten hoogste 35.000 nieuwe voortijdig schoolverlaters in 2012 – blijft ongewijzigd. 
Leerlingen die zonder startkwalificatie uit het praktijkonderwijs of uit het speciaal 
onderwijs vertrekken zijn niet inbegrepen in dat aantal.

Bij het meten van het voortijdig schoolverlaten via het onderwijsnummer gaat 
men voorlopig uit van de vergelijking van de toestand bij aanvang van twee opeen-
volgende schooljaren. Leerlingen die in de loop van een schooljaar uitvallen, maar 
bij het begin van het volgende schooljaar weer opnieuw bij een onderwijsinstelling 
staan ingeschreven, blijven dus met het onderwijsnummer buiten beeld als voortij-
dig schoolverlater. In die zin is dit een nettocijfer (aantal uitvallers min het aantal 
leerlingen dat bij aanvang van het nieuwe schooljaar is teruggeplaatst). Dit is een 
verschil met de rmc-registraties waar een leerling zonder startkwalificatie die langer 
dan vier weken geen onderwijs volgt als voortijdig schoolverlater meetelt.

Verder zijn het speciaal onderwijs en een deel van het praktijkonderwijs nog niet 
in het onderwijsnummerregister opgenomen.3 Ook het particulier onderwijs zoals 
bijvoorbeeld het Luzac College ontbreekt. Leerlingen die vanuit het door de over-
heid bekostigde onderwijs overstappen naar een particuliere opleiding worden dus 
ten onrechte als voortijdig schoolverlater aangemerkt. Eventuele uitval uit parti-
culiere opleidingen blijft eveneens onopgemerkt. Het onderwijsnummer kent dus 
ook beperkingen. Wel wordt rekening gehouden met vertrek uit het onderwijs door 
migratie of sterfte.4

eu-doelstellingen: totaal aantal voortijdig schoolverlaters en jongvolwassenen met een 
startkwalificatie
In eu-verband is de Lissabon-doelstelling voor het voortijdig schoolverlaten gefor-
muleerd in termen van de totale voorraad van voortijdig schoolverlaters. Daarbij 
is gekozen voor een hogere leeftijdsgrens dan bij de indicator die in het landelijke 
beleid wordt gebruikt om de toestroom van nieuwe voortijdig schoolverlaters te 
volgen.

eu-indicator voortijdig schoolverlaten: percentage jongvolwassenen van 18-24 jaar dat geen 

startkwalificatie heeft en langer dan vier weken geen opleiding of scholing volgt.

Streefcijfer: maximaal 8% in 2010.
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De relatie tussen deze eu-’voorraadindicator’ en de nationale ‘stroomindicator’ op 
basis van het onderwijsnummer is dus in verschillende opzichten diffuus: de leef-
tijdsgrenzen verschillen en het vierwekencriterium wordt niet consequent gevolgd.

Ook voor de eu-indicator voor het totale aantal voortijdig schoolverlaters streeft 
het kabinet naar een reductie met 50%: in 2010 moet het percentage voortijdig 
schoolverlaters in de bevolking van 18-24 jaar zijn gehalveerd ten opzichte van het 
aandeel in 2000. Gegeven de uitgangswaarde van ruim 15% komt dat neer op maxi-
maal 8%.

Het totale aantal voortijdig schoolverlaters zou in principe ook op basis van de 
rmc-registraties of met behulp het onderwijsnummerregister kunnen worden 
geschat. Beide alternatieven zijn in de praktijk (nog) niet bruikbaar. Bij de rmc-
registraties is de registratiekwaliteit bij ‘oude’ gevallen (voortijdig schoolverlaters 
uit eerdere jaren) onvoldoende om een goed beeld te geven van het totale bestand 
van voortijdig schoolverlaters. En het onderwijsnummerregister is niet lang genoeg 
operationeel om zicht te geven op ‘oude’ gevallen uit eerdere jaren.

Bij een tweede eu-indicator vormt het bezit van een startkwalificatie het uitgangspunt. 
Bij de berekening worden zowel jongeren binnen als buiten het onderwijs meegeteld. 
De doelstelling is dat het percentage jongvolwassenen met een startkwalificatie is in 
2010 is toegenomen tot 85%.

eu-indicator startkwalificatie: percentage jongvolwassenen van 20-24 jaar dat in het bezit is van 

een startkwalificatie.

Streefcijfer: 85% in 2010.

De gegevens over het totale aantal voortijdig schoolverlaters en het aantal jongvol-
wassenen met een startkwalificatie zijn afkomstig uit de Enquête beroepsbevol-
king (ebb) van het Centraal Bureau voor de Statistiek (cbs) en worden in Europees 
verband bijeengebracht door Eurostat. Omdat het om een steekproef gaat, moet met 
marges rekening worden gehouden.

Integratie van gegevens
Op de wat langere termijn zijn uit het onderwijsnummerregister cijfers af te leiden 
over het jaarlijkse aantal nieuwe voortijdig schoolverlaters, over het aantal voortijdig 
schoolverlaters dat terugkeert in het onderwijs, en over het totale aantal voortijdig 
schoolverlaters. Bovendien kunnen schoolloopbanen van afzonderlijke cohorten 
leerlingen er integraal mee worden gevolgd. Dit laatste gebeurt nu nog op basis van 
aparte cohortonderzoeken, waarbij aanvullend op de loopbaaninformatie gegevens 
bij leerlingen, ouders en leerkrachten worden verzameld.
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De samenhang tussen verschillende soorten cijfers op het gebied van voortijdig 
schoolverlaten kan dus sterk verbeteren. Voorlopig zijn we echter nog aangewezen op 
gegevens uit verschillende bronnen en hebben we te maken met de problemen die dat 
met zich meebrengt.

2.3 De omvang van het voortijdig schoolverlaten

Hoeveel jongeren verlaten jaarlijks voortijdig het onderwijs en hoe groot is de totale 
groep voortijdig schoolverlaters?

Nieuwe voortijdig schoolverlaters: rmc-registraties
Het streven om het jaarlijkse aantal nieuwe voortijdig schoolverlaters tot 2012 terug 
te brengen tot 35.000 was aanvankelijk gebaseerd op de aanmeldingen bij de rmc’s. 
In het uitgangsjaar 2001/’02 werden ruim 70.000 nieuwe voortijdig schoolverlaters 
geregistreerd (tabel 2.1). Dat waren er fors meer dan in het voorgaande jaar, maar dat 
kwam vooral doordat de verplichting werd ingevoerd om ook voortijdig schoolver-
laters die niet meer leerplichtig zijn aan te melden. In de jaren na 2001 is het aantal 
nieuwe meldingen met horten en stoten teruggelopen tot het niveau van 56.000 in 
2005/’06. Dit is een afname van ongeveer 20% ten opzichte van het uitgangsjaar, 
maar het destijds gestelde tussendoel van een reductie met 30% in 2005/’06 is daar-
mee niet gehaald.5

Een deel van de voortijdig schoolverlaters is al in het voortgezet onderwijs 
(meestal vmbo) afgehaakt. Dit is de groep die we van oudsher aanduiden als de 
drop-outs van het voortgezet onderwijs, en die in de rmc-rapportages als prioritaire 
voortijdig schoolverlaters worden aangeduid. Drop-outs missen dus niet alleen een 
startkwalificatie, maar hebben geen enkel diploma en vormen daarom de meest 
kwetsbare en problematische groep. Het verloop van het aantal nieuw gemelde 
drop-outs in de afgelopen jaren is echter nogal grillig: eerst een toename daarna 
weer een afname. De laatste jaren hoorde ongeveer een kwart van de nieuw gemelde 
voortijdig schoolverlaters tot de drop-outs.

De rmc’s registreren ook herplaatsingen en oude gevallen. Onder die laatste verstaat 
men jongeren die in een eerder schooljaar zijn aangemeld en nog niet zijn herplaatst. 
Lang niet alle voortijdig schoolverlaters worden teruggeleid: het aantal voortijdig 
schoolverlaters dat jaarlijks wordt herplaatst is een stuk geringer dan het aantal 
nieuwe voortijdig schoolverlaters. Wel is het aantal herplaatsingen de laatste jaren 
toegenomen: in 2004/’05 werden bijna 30.000 leerlingen door de rmc’s herplaatst, 
waaronder 19.000 nieuwe gevallen. Dit betekent dat een op de drie voortijdig school-
verlaters in het jaar van melding wordt herplaatst. Bij oude gevallen lag het herplaat-
singspercentage lager (23%).
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Tabel 2.1
Ontwikkeling van het aantal voortijdig schoolverlaters volgens RMC-registraties, 
2000/’01-2005/’06 (in aantallen x 1000)

2000/’01 2001/’02 2002/’03 2003/’04 2004/’05 2005/’06

aantal voortijdig schoolverlaters

nieuwe meldingen 47,1 70,5 63,8 63,9 56,9 56,0

wv. drop-outs voortgezet onderwijs 16,4 12,1 19,5 16,3 15,7 .

oude gevallen . . 26,5 44,3 45,5 .

totaal geregistreerd . . 90,3 108,2 102,4 .

herplaatsingen 

nieuwe voortijdig schoolverlaters . . . 19,1 18,8 .

wv. drop-outs voortgezet onderwijs . . . 6,0 5,9 .

oude voortijdig schoolverlaters . . . 5,0 10,6 .

wv. drop-outs voortgezet onderwijs . . . 1,3 2,4 .

 totaal herplaatsingen 22,4 20,1 20,4 24,1 29,4 .

. gegevens ontbreken.

Bron: Van Tilborg en Van Es (2003, 2006a); TK (2006/2007)

In de helft van de gevallen is sprake van herplaatsing naar het onderwijs. Bij de rest 
vindt begeleiding plaats naar werk (39%) of – in een klein aantal gevallen – naar 
opvang, justitiële jeugdinrichtingen en dergelijke. Bij slechts een op de vijf herplaat-
singen is de bestemming een startkwalificatietraject. In de overige gevallen is de 
bestemming ‘eerder een tussenfase op weg naar mogelijk later een startkwalificatie’ 
(Van Tilborg en Van Es 2006a: 22). De herplaatsingen leiden dus maar gedeeltelijk tot 
een daling van het totale aantal voortijdig schoolverlaters.

In 2004/’05 stonden ruim 45.000 oude voortijdig schoolverlaters bij de rmc’s 
geregistreerd, een geringe toename ten opzichte van voorgaande jaar. De kwaliteit 
van de registratie van oude gevallen laat echter te wensen over. Er zijn rmc’s die ze in 
het geheel niet registreren, terwijl sommige andere rmc’s oude voortijdig school-
verlaters die niet zijn herplaatst, uit de registratie verwijderen (Van Tilburg en Van Es 
2006a: 11).6

Door de slechte registratie van oude gevallen is ook het totaal aantal bij de rmc’s 
geregistreerde voortijdig schoolverlaters – iets meer dan 100.000 jongeren van 12-22 
jaar – een onderschatting van het werkelijke aantal. We komen hier nog op terug.

Onduidelijkheid over de werkelijke ontwikkeling
Afgaande op de rmc-registraties is het aantal nieuwe voortijdig schoolverlaters 
sinds 2001/’02 verminderd, maar er zijn twijfels of de cijfers een goede weergave van 
de werkelijke ontwikkeling vormen. Nog in de rapportage over 2003/’04 conclude-
ren Van Tilborg en Van Es (2005: 11) dat het getelde aantal voortijdig schoolverlaters 
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waarschijnlijk lager is dan het werkelijke aantal, en dat door verschillende oorzaken 
op basis van de rmc-rapportages geen goede schatting is te geven van het werkelijke 
aantal. Over de kwaliteit van de gegevens over 2004/’05 zijn de rapporteurs opti-
mistischer, hoewel ze nog steeds een slag om de arm houden (Van Tilborg en Van 
Es 2006a: 4). Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (ocw) conclu-
deerde onlangs dat ook de rmc-cijfers over 2004/’05 nog een onderschatting zijn; 
dat de daling van het aantal bij de rmc’s getelde voortijdig schoolverlaters tussen 
2005 en 2006 stagneerde zou het gevolg zijn van een betere registratie in dat laatste 
jaar (tk 2006/2007).

Het is dus onduidelijk hoe het jaarlijkse aantal nieuwe voortijdig schoolverlaters 
zich werkelijk heeft ontwikkeld. De Algemene Rekenkamer stelde dat het vanwege 
de gebrekkige kwaliteit van de rmc-cijfers onduidelijk is hoe realistisch de destijds 
gekozen doelstelling van maximaal 35.000 nieuwe voortijdig schoolverlaters in 2010 
nog is (tk 2005/2006).

Nieuwe voortijdig schoolverlaters: het onderwijsnummer
Voor het schooljaar 2004/’05 zijn voor het eerst cijfers beschikbaar uit de registers 
van het onderwijsnummer. Hieruit blijkt dat na afloop van het schooljaar 2004/’05 
60.500 jongeren van 12-22 jaar zonder startkwalificatie uit het onderwijs vertrokken 
(tabel 2.2). Het cijfer over 2005/’06 bedraagt 54.100, ruim 6000 minder dan het jaar 
daarvoor. Het voorlopige cijfer voor 2006/’07 wijst echter op een slechts bescheiden 
afname met nog eens 1000 voortijdig schoolverlaters. Volgens het uitgezette tijdpad 
zou het aantal nieuwe voortijdig schoolverlaters jaarlijks met 4300 moeten verminde-
ren (tk 2007/2008b).

Tabel 2.2
Aantal voortijdig schoolverlaters volgens het onderwijsnummer en volgens de RMC-registraties, 
2001/’02-2006/’07 (in aantallen x 1000)

2001/’02 2002/’03 2003/’04 2004/’05 2005/’06 2006/’07 2011/’12a

onderwijsnummerb . . . 60,5 54,1 53,1 35,0

wv. drop-out voort-
gezet onderwijs . . . 12,1 10,8 .

RMC-registraties 70,5 63,8 63,9 56,9 56,0 .

wv. prioritair 12,1 19,5 16,3 15,7 . .

. gegevens ontbreken.
a Streefcijfer.
b Aantal volgens de ‘verbeterde telmethode’, het cijfer voor 2006 is voorlopig.

Bron: Van Tilborg en Van Es (2003, 2006a); TK (2007/2008a); TK (2007/2008b)

Bovenop de aantallen die met het onderwijsnummer zijn geteld komen nog de leer-
lingen die het speciaal onderwijs of het praktijkonderwijs verlaten. Bij elkaar waren 
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dit in 2005/’06 ongeveer 6500 leerlingen (3000 uit het voortgezet speciaal onderwijs 
en 3500 uit het praktijkonderwijs, zie tk 2007/2008a). Zij tellen niet mee voor de 
doelstellig van maximaal 35.000 voortijdig schoolverlaters in 2012. Onder bepaalde 
voorwaarden vallen leerlingen die zonder startkwalificatie uit het praktijkonderwijs 
vertrekken overigens niet onder de wettelijke definitie van het voortijdig schoolverla-
ten.7

Het verschil tussen het onderwijsnummer en het rmc-cijfer is in 2005/’06 vrij 
gering. De telling op basis van het onderwijsnummer levert echter een nettocijfer 
op, waarbij de leerlingen die in de loop van het schooljaar weer in het onderwijs 
zijn teruggeplaatst, of die zich bij aanvang van het nieuwe schooljaar weer hebben 
ingeschreven, buiten beschouwing blijven. Volgens de rmc opgave werden in 
2004/’05 19.000 nieuwe voortijdig schoolverlaters herplaatst, waarvan de helft met 
een bestemming in het onderwijs. In het rmc-cijfer worden dergelijke leerlingen 
meegeteld als voortijdig schoolverlater; het rmc-cijfer zou dus hoger moeten liggen 
dan het cijfer op basis van het onderwijsnummer.

Mbo: veel deelnemers ouder dan 22 jaar die zonder startkwalificatie vertrekken
In de beleidsdefinitie van voortijdig schoolverlaten wordt een bovengrens van 22 jaar 
aangehouden. Die grens lijkt aan te sluiten bij de nominale duur van het traject naar 
een startkwalificatie. Afhankelijk van het gevolgde traject kan dit worden afgerond 
in vijf (een havo-diploma) tot acht jaar (vmbo gevolgd door een lange mbo-oplei-
ding). Als er ergens in het traject vertraging ontstaat door zittenblijven, door het 
onderbreken van de loopbaan (bijvoorbeeld door de overstap te maken van vmbo 
naar mbo), of door het wisselen van opleiding in het mbo, dan neemt de trajectduur 
met een of meerdere jaren toe.

In de praktijk is een flink aantal deelnemers in het mbo ouder dan 22 jaar, vooral 
in de beroepsbegeleidende leerweg. Dit geldt dus ook voor de deelnemers die zonder 
startkwalificatie deze onderwijsvorm verlaten. Volgens de cbs-telling waren in 
2005/’06 ruim 19.000 van de bijna 54.000 deelnemers die zonder startkwalificatie 
uit het mbo vertrokken ouder dan 22 jaar (cbs StatLine). Bijna 7000 daarvan waren 
afkomstig uit de beroepsopleidende leerweg, de rest komt uit de beroepsbegelei-
dende leerweg. Voor zover het gaat om voormalige deelnemers die niet ouder zijn 
dan 24 jaar tellen ze wel mee in de eu-indicator voor voortijdig schoolverlaten.

eu-indicatoren: het totale aantal voortijdig schoolverlaters en het startkwalificatiebezit
Bij het monitoren van de doelstellingen op het terrein van voortijdig schoolverlaten 
in eu-verband gaat men niet uit van stroomgegevens, maar van voorraad- of toestand-
sindicatoren: het percentage voortijdige schoolverlaters – oude en nieuwe gevallen 
– onder jongvolwassen, en het percentage jongvolwassenen in bezit van een start-
kwalificatie.

In de eu-indicator voor voortijdig schoolverlaten wordt geen onderscheid gemaakt 
tussen oude en nieuwe gevallen en wordt het aantal 18-24-jarigen dat geen startkwa-
lificatie heeft én in de afgelopen vier weken geen opleiding volgde, vermeld als een 
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percentage van de totale bevolking in die leeftijd. In 2007 was 12% van de 18-24-jari-
gen voortijdig schoolverlater (tabel 2.3). Omgerekend naar bevolkingsaantallen ging 
het in dat jaar om ongeveer 162.000 jongeren en jongvolwassenen in de leeftijd van 
18-24 jaar.

De leeftijdsgrenzen die de eu hanteert wijken af van de leeftijdsgroep van 
12-22 jaar die in het nationale beleid wordt gebruikt. In de helemaal binnen de 
nationale definitie passende, maar wel smallere leeftijdsgroep van 15-22 jaar telde 
het cbs in 2004, ook basis van de ebb, omstreeks 180.000 voortijdig schoolverlaters 
(ocw 2006).8 In de praktijk komt daar nog een klein aantal 12-14-jarigen bij, zodat 
het totale aantal voortijdig schoolverlaters (oud plus nieuw) veel groter is dan het 
bij de rmc’s geregistreerde aantal van iets meer dan 100.000. Dit is het verschil 
waar Martin Sommers (zie het citaat in de inleiding van dit hoofdstuk) terecht naar 
verwijst.

De score op de eu-indicator voor voortijdig schoolverlaten is de afgelopen jaren 
verbeterd; het totale aantal voortijdig schoolverlaters neemt dus geleidelijk aan af. 
Dit is op zich een positieve ontwikkeling. Het tempo waarmee het percentage is 
verminderd – 3,5 procentpunten van 2000 tot en met 2007 – is tot op heden echter 
onvoldoende om de doelstelling van maximaal 8% voortijdig schoolverlaters in 2010 
te realiseren, hoewel de daling met bijna 1 procentpunt het laatste jaar bemoedigend 
is.

Tabel 2.3
Voortijdig schoolverlaten en startkwalificatiebezit volgens EU-indicatoren, 2000-2007 
(in procenten en in aantallen x 1000)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2010a

voortijdig schoolverlaters 

% bevolking 18-24 jaar 15,5 15,3 15,0 14,2 14,0 13,6 12,9 12,0 8,0

aantal 18-24 jaar (x 1000) 206 203 200 190 188 183 174 16,2

startkwalificatiebezit

% 20-24 jaar 71,9 72,7 73,1 75,0 75,0 75,6 74,7 76,2 85,0

a Streefcijfer.

Bron: Eurostat (epp.eurostat.ec.eu)

De eu-indicator voor startkwalificatiebezit geeft aan welk percentage van de bevol-
king van 20-24 jaar – zowel in als buiten het onderwijs – in bezit is van een start-
kwalificatie. Deze indicator lijkt het spiegelbeeld te zijn van de eu-indicator van 
voortijdig schoolverlaten, maar dat is slechts gedeeltelijk het geval. Een deel van de 
20-24- jarigen zonder startkwalificatie is nog bezig met een opleiding in het mbo; zij 
hebben nog geen startkwalificatie, maar zijn ook geen voortijdig schoolverlater.

Het doel is dat in 2010 85% van de 20-24-jarigen een startkwalificatie heeft.9 De 
score op de indicator voor startkwalificatiebezit is de afgelopen jaren geleidelijk aan 
verbeterd. In 2007 had bijna 76% van de jongvolwassenen (20-24 jaar) een startkwa-
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lificatie, 4 procentpunten meer dan in 2000 (tabel 2.3). Duidelijk is dat, met nog drie 
jaar te gaan, ook bij deze indicator het groeitempo wel heel sterk omhoog moet om 
de doelstelling van 85% in 2010 nog te halen.

Groei van het startkwalificatiebezit maakt deel uit van een langlopende ontwikkeling
Ook al is het groeitempo niet zo hoog, het aantal jongvolwassenen met een start-
kwalificatie is wel toegenomen sinds de Lissabon-afspraken van 2000. Wanneer we 
de lijn met behulp van eerdere edities van de ebb verder doortrekken naar het ver-
leden, dan blijkt dat de toename van startkwalificatiebezit in de periode 2000-2006 
onderdeel is van een al langer lopende ontwikkeling, waarbij het percentage 
jongvolwassenen met een startkwalificatie toeneemt als gevolg van een stijgende 
onderwijsdeelname (figuur 2.1). In de loop van de jaren negentig nam het aantal 
20-24-jarigen met een startkwalificatie geleidelijk aan toe van 64% in 1991 tot 72% 
in 1998 (figuur 2.1).

Figuur 2.1
Bezit van een startkwalificatie, bevolking van 20-24 en 25-29 jaar, 1991-2006 (in procenten)

Bron: CBS (EBB’91-’06) SCP-bewerking
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In de periode vanaf 1998 stagneerde de groei, mogelijk als gevolg van de hoog-
conjunctuur in die jaren. Bekend is dat een deel van de jongeren zich in tijden van 
hoogconjunctuur voelt aangetrokken tot de arbeidsmarkt en afziet van een vervolg-
opleiding (Kuhry 1998). Omgekeerd trekken vervolgopleidingen veel deelnemers als 
de vooruitzichten voor schoolverlaters op de arbeidsmarkt slecht zijn. De sterke groei 
van het mbo in het begin van de jaren tachtig was bijvoorbeeld in belangrijke mate 
het gevolg van de malaise op de arbeidsmarkt in die jaren (Herweijer en Blank 1987).

Vanaf 2000 zette de groei weer in, maar dan met name bij de hogere leeftijds-
groep van 25-29 jaar, waar het aandeel met een startkwalificatie 5% à 6% hoger ligt 
dan bij de 20-24-jarigen. In de leeftijdsgroep van 20-24 jaar waar het succes van de 
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Lissabon-afspraken aan wordt afgemeten is de groei vanaf 2000 duidelijk zwakker 
dan voorheen. Het lijkt er dus op dat de startkwalificatie in toenemende mate pas 
op wat latere leeftijd wordt verworven. Dit blijkt ook uit het leeftijdsverloop van het 
percentage jongvolwassenen met een startkwalificatie: in 2006 had op de leeftijd van 
20 jaar 64% een startkwalificatie, op de leeftijd van 23 jaar 78% en pas op de leeftijd 
van 26 jaar werd het maximale peil van 82% bereikt.

Daling van het aantal jongvolwassenen zonder enig diploma
De eu-indicatoren maken geen onderscheid tussen jongvolwassenen zonder start-
kwalificatie en jongeren die geen enkel diploma hebben. De meeste jongvolwas-
senen zonder startkwalificatie hebben wel een vmbo-diploma. De groep zonder 
enig diploma omvatte begin jaren negentig 8% à 9% van de 20-24- en 25-29-jarigen, 
maar inmiddels is dat cijfer teruggelopen tot 4% à 5 %. De meest kwetsbare groep 
vormt dus een minderheid binnen de 20% à 25% van de jongvolwassen zonder start-
kwalificatie.

2.4 Conclusies

Sinds de Lissabon-afspraken van 2000 spelen kwantitatieve doelstellingen een 
belangrijke rol in het voortijdig schoolverlatenbeleid. Er zijn concrete streefcijfers 
geformuleerd, en het succes van het beleid wordt afgemeten aan de mate waarin de 
cijfers verbeteren. Elk van de gekozen indicatoren geeft inzicht in een bepaald aspect 
van het verschijnsel van voortijdig schoolverlaten: toestroom van nieuwe uitvallers, 
het totale aantal voortijdig schoolverlaters (oude en nieuwe gevallen) en het aantal 
jongvolwassenen met een startkwalificatie. Omdat de gebruikte leeftijdsgrenzen 
slecht op elkaar aansluiten en omdat gegevens uit verschillende bronnen worden 
gebruikt, is het niet goed mogelijk een samenhangend totaalbeeld te geven van de 
omvang van het voortijdig schoolverlaten.

Ontwikkeling van het aantal nieuwe voortijdig schoolverlaters is moeilijk vast te stellen
Op nationaal niveau wordt het succes van het voortijdig schoolverlatenbeleid afge-
meten aan de mate waarin het jaarlijkse aantal nieuwe voortijdig schoolverlaters 
wordt teruggedrongen. Uitgaande van een nulwaarde van 70.500 nieuwe gevallen, 
moet dat cijfer terug naar 35.000 in 2012. Aanvankelijk werd de ontwikkeling van het 
aantal nieuwe voortijdig schoolverlaters gevolgd aan de hand van de meldingen bij 
de rmc’s. Tussen 2001/’02 en 2005/’06 verminderde dit aantal meldingen met horten 
en stoten tot 56.000, een daling van ongeveer 20%, maar dit was niet genoeg om het 
gestelde tussendoel te halen van een reductie met 30% in 2006. Omdat de rmc-regi-
straties in 2001/’02 en de jaren daarna nog in ontwikkeling waren, is het verre van 
zeker dat deze cijfers een goed beeld geven van de werkelijke ontwikkeling van het 
voortijdig schoolverlaten.

Inmiddels wordt de beleidsdoelstelling niet meer gevolgd aan de hand van de 
rmc-tellingen maar aan de hand van de onderwijsnummerregisters. Omdat de 
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onderwijsnummertelling inhoudelijk afwijkt van de rmc-registratie, betekent die 
overstap in feite een trendbreuk ten opzichte van de eerdere peilingen, ook al sporen 
de getelde aantallen redelijk goed. Voor de korte periode waarvoor cijfers op basis 
van het onderwijsnummer beschikbaar zijn, is er een dalende lijn zichtbaar. Wel is de 
reële afname het laatste jaar slechts gering.

Vooruitgang op de eu-indicatoren, maar streefcijfers worden in 2010 waarschijnlijk niet 
gehaald
Daarmee blijft de eu-indicator voor voortijdig schoolverlaten over als het cijfer dat 
nog het best over een wat langere periode is te vergelijken. De eu-indicator richt zich 
niet op de toestroom van nieuwe voortijdig schoolverlaters, maar op het totale aantal 
jongvolwassenen van 18-24 jaar dat geen startkwalificatie heeft én geen onderwijs 
volgt. In 2007 was volgens die definitie 12% van de 18-24-jarigen aan te merken 
als voortijdig schoolverlater, een percentage dat overeenkomt met zo’n 162.000 
jongvolwassenen in die leeftijdsgroep. Het verloop van de eu-indicator wijst op 
een geleidelijke daling ten opzichte van 2000 toen nog 15,5% van 18-24-jarigen als 
voortijdig schoolverlater te boek stond. De streefwaarde van 8% in 2010 zal bij dit 
tempo van daling echter niet worden gehaald, ook al is de daling het laatste jaar wel 
 bemoedigend. Als de afspraken met rmc regio’s om het aantal voortijdig school-
verlaters de komende jaren met 21.000 terug te dringen succes hebben, zal dat ook 
doorwerken in de eu-indicator, zij het met vertraging, omdat deze op een hogere 
leeftijdsgroep betrekking heeft.

Ook op de andere eu-indicator – het percentage 20-24-jarigen met een startkwa-
lificatie – is de afgelopen jaren een zekere vooruitgang geboekt: in 2000 was 72% 
van 20-24-jarigen in het bezit van een startkwalificatie, in 2007 was dat toegenomen 
tot 76%. Tegelijkertijd is de afstand tot de streefwaarde nog erg groot: in de nog 
resterende jaren tot 2010 zou het aandeel met nog eens 9% omhoog moeten om de 
doelstelling van 85% te halen.

Terugplaatsingen onderbelicht
Voor de startkwalificatiedoelstelling is niet alleen preventie van voortijdig school-
verlaten maar ook terugplaatsing belangrijk. Volgens de beschikbare rmc-informa-
tie over herplaatsingen wordt maar een op de drie nieuwe voortijdig schoolverlaters 
herplaatst, waarbij de bestemming van herplaatsing overigens lang niet altijd 
uitzicht geeft op een startkwalificatie. Er valt dus winst te halen door de herplaatsing 
van voortijdig schoolverlaters op een hoger peil te brengen.

In de huidige beleidsdoelstelling ligt de nadruk sterk op preventie. Het formu-
leren van beleidsdoelstellingen in termen van het aantal te herplaatsen voortijdig 
schoolverlaters – bijvoorbeeld in de vorm van een streefpercentage dat binnen 
een bepaalde termijn moet worden herplaatst – zou daaraan een bijdrage kunnen 
 leveren.
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Leeftijdgrens doet geen recht aan mbo
In het mbo is een flink deel van de jongvolwassenen die op weg naar een start-
kwalificatie zijn afgehaakt ouder dan 22 jaar; van de bijna 54.000 deelnemers die 
in 2005/’06 zonder startkwalificatie uit het mbo vertrokken waren er ruim 19.000 
ouder dan 22 jaar; onder hen bevonden zich bijna 7000 deelnemers uit de beroeps-
opleidende leerweg.
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Noten

1 Een uitzondering wordt gemaakt voor jongeren die een getuigschrift uit het praktijk-
onderwijs of een diploma van een mbo-assistentenopleiding bezitten en werkzaam 
zijn op grond van een aanstelling of arbeidsovereenkomst.

2 Het onderwijsnummerregister scoort beter dan de rmc-registraties op punten als 
betrouwbaarheid, stabiliteit (geen schommelingen door meetfouten) en consisten-
tie. Wel ontbreken het speciaal onderwijs en het praktijkonderwijs (gedeeltelijk) 
vooralsnog in het onderwijsnummerregister, en dit geldt ook voor het niet-bekostigde 
onderwijs (waaronder het Luzac College) (Deloitte Accountants bv 2006).

3 Bij de berekening van het totaal aantal voortijdig schoolverlaters op basis van het 
onderwijsnummer wordt daarom een correctie toegepast voor de niet met het onder-
wijsnummer waargenomen overstap van het voortgezet onderwijs naar het voortgezet 
speciaal onderwijs en het praktijkonderwijs.

4 Dit gebeurt door het onderwijsnummer te koppelen aan de gemeentelijke basis-
administratie.

5 Het noemen van het kalenderjaar 2006 als ijkpunt voor de tussendoelstelling kan 
naar verschillende schooljaren verwijzen (2005/’06 of 2006/’07). Uit navraag door de 
Rekenkamer blijkt dat hier 2005/’06 wordt bedoeld (tk 2005/2006).

6 Daarnaast is er geen zicht op jongeren die al voortijdig schoolverlater waren voordat 
de registratie van nieuwe gevallen min of meer op orde was.

7 Zie noot 1.
8 De ebb van het cbs bevat geen gegevens over jongeren van 12, 13 en 14 jaar.
9 De oorspronkelijke doelstelling was dat 85% van de 22-jarigen in 2010 een startkwali-

ficatie zou hebben (tk 2003/2004). De gegevens die in Europees verband beschikbaar 
zijn gaan uit van de bredere leeftijdsgroep van 20-24 jaar, waarschijnlijk vanwege het 
te geringe aantal 22-jarigen in het steekproefonderzoek waar de landencijfers op zijn 
gebaseerd.
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3 Nederland vergeleken met de Europese Unie

3.1 Hoe staat Nederland er internationaal voor?

De Lissabon-afspraken van 2000 gaven een impuls aan het nationale beleid op het 
terrein van het voortijdig schoolverlaten. In overeenstemming met de Europese 
doelstellingen formuleerde het kabinet de ambitie om het aantal voortijdig school-
verlaters in tien jaar tijd te halveren, en het aantal jongvolwassenen met een start-
kwalificatie aanzienlijk te verhogen. In hoofdstuk 2 hebben we geconstateerd dat de 
Nederlandse scores op de indicatoren die in verband van de eu worden gehanteerd 
de afgelopen jaren licht zijn verbeterd. Het percentage voortijdig schoolverlaters 
– jongeren van 18-24 jaar zonder startkwalificatie die geen onderwijs volgen – nam 
sinds 2000 af van ruim 15% tot 12%. Het aantal jongvolwassenen (20-24 jaar) met 
een startkwalificatie nam sinds dat jaar toe van 72% tot 76%. Er is dus vooruitgang 
geboekt, maar de veranderingen gaan tot nu toe te langzaam om de gestelde doelen 
te halen.

In de publieke opinie overheerst het beeld dat het Nederlandse onderwijs op het 
gebied van voortijdig schoolverlaten internationaal een slecht figuur slaat. Het is de 
vraag of dat na de – zij het bescheiden – vooruitgang van de laatste jaren nog steeds 
het geval is. In hoeverre is er in andere eu-landen vooruitgang geboekt op het gebied 
van voortijdig schoolverlaten, en hoe presteert het Nederlandse onderwijs momen-
teel in vergelijking met dat in andere landen van de Europese Unie?

In internationale vergelijkingen staat een startkwalificatie gelijk aan een afgeronde 
opleiding in het hoger secundair onderwijs. Het traject dat jongeren moeten afleg-
gen om aan deze norm te voldoen verschilt per land. Een belangrijk onderscheid is 
de leeftijd waarop differentiatie tussen verschillende onderwijsstromen zijn intrede 
doet. In sommige landen gebeurt dat al bij de overgang van het primair naar het 
secundair onderwijs, in andere landen is er in de eerste fase van het secundair onder-
wijs een gezamenlijke stroom, en worden leerlingen worden pas op latere leeftijd 
verdeeld. Daarnaast verschilt ook de inrichting van het beroepsonderwijs en van de 
opvang van leerlingen die extra zorg nodig hebben.

Internationaal vergelijkend onderzoek wijst uit dat de inrichting van het secundair 
onderwijs invloed heeft op de ongelijkheid van onderwijskansen. Het is de vraag of 
verschillen tussen onderwijsstelsels ook doorwerken in het voortijdig schoolverla-
ten. Welke voor- en nadelen kleven er in termen van voortijdig schoolverlaten aan de 
verschillende varianten van het secundair onderwijsstelsel?

In dit hoofdstuk zetten we de scores van het Nederlandse onderwijs op het terrein 
van voortijdig schoolverlaten af tegen die van andere landen in Europa (§ 3.3), en 
onderzoeken we welke factoren samenhangen met de kans op voortijdig schoolver-
laten in verschillende landen (§ 3.4). Daaraan voorafgaand geven we een overzicht 
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van hoe het traject naar een startkwalificatie in de eu-landen is vormgegeven (§ 3.2). 
Het hoofdstuk wordt afgesloten met enkele conclusies (§ 3.5).

3.2 Verschillende trajecten in het secundair onderwijs

Een afgeronde opleiding in de tweede fase van het secundair onderwijs wordt steeds 
meer de norm in de ontwikkelde landen (oecd 2007). Om aan die norm te voldoen 
moeten jongeren na de eerste fase van het secundair onderwijs ten minste overstap-
pen naar de tweede fase om daar een algemene of beroepsgerichte opleiding te 
volgen. De algemene opleidingen in de tweede fase bereiden de leerlingen voor op 
doorstroom naar lange opleidingen in het hoger onderwijs (met name aan de univer-
siteiten). De beroepsgerichte opleidingen in de tweede fase bereiden de deelnemer 
voor op de arbeidsmarkt, of op doorstroom naar beroepsgerichte vormen van hoger 
onderwijs.

Binnen dit algemene stramien bestaan verschillende varianten (scp 2000; Kuhry 
et al. 2004). Een belangrijk onderscheid is de leeftijd waarop differentiatie tussen 
schoolsoorten zijn intrede doet en selectie van leerlingen plaatsvindt. Verder ver-
schillen ook de vormgeving en de omvang van het beroepsonderwijs in de tweede 
fase van het secundair onderwijs, en worden er verschillende keuzen gemaakt bij de 
inrichting van het onderwijs aan leerlingen met speciale zorgbehoeften.

Gestratificeerd secundair onderwijs
In een aantal landen, waaronder Nederland, is er al in de eerste fase van het secun-
dair onderwijs differentiatie tussen schoolsoorten van verschillend niveau. Met die 
differentiatie wordt een voorschot genomen op de verschillende vervolgtrajecten in 
de tweede fase (algemeen of beroepsgericht onderwijs) en – in het verlengde daarvan 
– op mogelijke doorstroom naar het hoger onderwijs. Leerlingen worden dus bij 
de overgang van het primair naar het secundair onderwijs al tot op zekere hoogte 
voorgesorteerd voor het niveau waarop ze hun schoolloopbaan uiteindelijk zullen 
afsluiten.

Naast Nederland kennen ook België, Duitsland, Oostenrijk, Luxemburg en 
– buiten de eu-15 – Zwitserland een differentiatie in de eerste fase van het secundair 
onderwijs. De precieze timing van de overgang van het primair onderwijs naar de 
eerste fase van het secundair onderwijs verschilt tussen deze landen: in Oosten-
rijk en Duitsland maken kinderen deze overgang al op 10-jarige leeftijd (Duitsland 
m.u.v. de Länder Brandenburg en Berlin, waar de Grundschule geen vier maar zes 
jaar duurt, en de overgang dus op 12-jarige leeftijd wordt gemaakt). In Nederland, 
België en Zwitserland vind de overstap plaats rond de 12 jaar en in Luxemburg een 
jaar later, als de kinderen 13 jaar zijn. In een aantal landen wordt de selectie met een 
oriënterende fase overigens enigszins uitgesteld: zo is er in de Bondsrepubliek een 
Orienterungs- oder Förderstufe, in Vlaanderen een eerste graad, en in Nederland een 
brugperiode.



52 Nederland vergeleken met de Europese Unie

De differentiatie naar niveau uit de eerste fase van het secundair onderwijs, krijgt 
in de tweede fase een vervolg in de differentiatie tussen algemeen en beroepsgericht 
onderwijs. De algemene opleidingen zijn een voorzetting van de opleidingen met 
hoger niveau uit de eerste fase en leiden op voor het hoger onderwijs (Nederland: 
havo/vwo tweede fase, Duitsland: Gymnasiale Oberstufe, Oostenrijk tweede fase 
van de allgemeinbildende höhere Schule, Oberstufenrealgymnasium, Vlaanderen: 
algemeen secundair onderwijs tweede en derde graad).

De beroepsopleidingen in de tweede fase van het secundair onderwijs sluiten aan 
op de lagere niveaus van de eerste fase. Binnen het secundair beroepsonderwijs in 
de tweede fase is er onderscheid tussen niveaus. De hogere niveaus zijn mede gericht 
op doorstroming naar beroepsopleidingen in het hoger onderwijs (Nederland: lange 
mbo-opleidingen, Duitsland: Fachoberschule, berufliches Gymnasium, Oosten-
rijk: berufsbildende höhere Schule, Vlaanderen: technisch secundair onderwijs). 
Op de lagere niveaus van het beroepsonderwijs ligt het accent op voorbereiding op 
de arbeidsmarkt, ook al wordt doorstroming naar een vervolgopleiding niet uit-
gesloten (Nederland: mbo niveau 1 en 2, Duitsland: Berufsfachschule, Oostenrijk: 
 berufsbildende mittlere Schule, Vlaanderen: beroepssecundair onderwijs).

Geïntegreerd secundair onderwijs
In de andere eu-landen wordt in de eerste fase van het secundair onderwijs één 
soort onderwijs aangeboden aan alle leerlingen; differentiatie tussen verschillende 
schoolsoorten doet daar pas zijn intrede in de tweede fase van het secundair onder-
wijs, zo rond de leeftijd van 15 of 16 jaar. In de Scandinavische landen, maar ook in 
Portugal zijn het primair onderwijs en de eerste fase van het secundair onderwijs 
ondergebracht in één schoolsoort voor 7-16-jarigen (Zweden: grundskola, Finland: 
periskola, Denemarken: folkeskole, Portugal: ensino basico).

In de overige landen van de Unie is er een institutionele overgang van het pri-
mair onderwijs naar de eerste fase van het secundair onderwijs, maar vindt daar 
vervolgens nog geen differentiatie tussen schoolsoorten plaats (Frankrijk: college, 
Verenigd Koninkrijk: comprehensive secundary school, Spanje: educacion secunda-
ria obligatoria, Italië: scuola media, Griekenland: gymnasio).

Op de geïntegreerde eerste fase van het secundair onderwijs volgt in de tweede 
fase een differentiatie tussen algemene en beroepsgerichte programma’s. Door-
gaans worden die programma’s aangeboden in verschillende schoolsoorten, maar 
in Zweden gebeurt dat binnen dezelfde school. Het geïntegreerde secundair onder-
wijs loopt in Zweden dus in feite door tot en met de tweede fase van het secundair 
onderwijs, zij het dat er wel differentiatie tussen programma’s bestaat.1 Enkele 
Angelsaksische landen buiten de eu (Verenigde Staten, Australië en Nieuw Zeeland) 
kennen eveneens volledig geïntegreerd secundair onderwijs, waarbij differentiatie 
tussen algemeen en beroepsonderwijs pas zijn intrede doet in het tertiair onderwijs 
(Kuhry et al. 2004). Figuur 3.1 geeft een schematische weergave van de verschillende 
varianten van secundair onderwijs in de eu-15.
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Figuur 3.1
Varianten van trajecten naar de startkwalificatie in de Europese Uniea

Duitsland, Oostenrijk, België, Nederland, Luxemburg, Zwitserland
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Vormgeving van het beroepsonderwijs: duaal onderwijs
De omvang van het beroepsonderwijs dat in de tweede fase van het secundair onder-
wijs wordt aangeboden verschilt. In een aantal landen – waaronder Nederland – volgt 
60% à 70% van de deelnemers in de tweede fase een beroepsgerichte opleiding. Maar 
er zijn ook landen in de Unie waar algemeen onderwijs ook in de tweede fase van het 
voortgezet onderwijs de overhand heeft.

Landen met gestratificeerd secundair onderwijs hebben in de regel een omvang-
rijke en goed ontwikkelde beroepsonderwijssector. Leerlingen worden in gestra-
tificeerde stelsels al in de eerste fase van het secundair onderwijs voorgesorteerd 
voor de beroepsgerichte trajecten in de tweede fase. Daarbij is de duale variant van 
beroepsonderwijs (combinatie van werken en leren) vaak sterk ontwikkeld: Duits-
land, Oostenrijk (Berufsschule gecombineerd met een leerplek in een bedrijf ) en 
– buiten de eu – Zwitserland hebben een zeer omvangrijk duaal stelsel. Ook Neder-
land kent een behoorlijk ontwikkeld duaal stelsel (beroepsbegeleidende leerweg), 
maar niet met een omvang als dat van Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk. In 
België – eveneens een land met gestratificeerd voortgezet onderwijs – stelt het duaal 
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leren getalsmatig echter weinig voor (in Vlaanderen: het deeltijd beroepssecundair 
onderwijs en de zogenoemde leertijd) (oecd 2007).

Ook in sommige landen met een geïntegreerd stelsel zijn beroepsgerichte trajec-
ten in de tweede fase de regel: in Finland, Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk 
ligt de deelname op een vergelijkbaar peil als in de landen met gestratificeerde stel-
sels. In andere landen met geïntegreerd secundair onderwijs ligt de deelname aan 
beroepsonderwijs echter op een lager (Zweden, Denemarken, Frankrijk, Spanje), of 
veel lager niveau (Ierland, Italië, Portugal, Griekenland)(oecd 2007: 277).2 De duale 
variant is in het algemeen zwak ontwikkeld in landen met geïntegreerd secundair 
onderwijs, met Denemarken als opvallende uitzondering. In Finland, Frankrijk en 
Noorwegen heeft het duaal onderwijs nog wel een zekere omvang, maar lang niet in 
de orde van grootte van landen als Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland. Spanje en 
Zweden kennen geen duaal beroepsonderwijs van betekenis (oecd 2007).

De inrichting van het onderwijsstelsel staat niet los van de verhoudingen op 
 sociaaleconomisch terrein. De inrichting van de geïntegreerde stelsels in de Scan-
dinavische landen met hun nadruk op gelijke kansen en een uniform aanbod past 
bij de uitgangspunten van de sociaaldemocratische verzorgingsstaat: universele en 
sterk herverdelende sociale voorzieningen, een hoge mate van solidariteit, het bevor-
deren van sociale gelijkheid (Esping-Andersen 1990).

De vroege sortering van leerlingen en het sterk ontwikkelde stelsel van duaal 
leren in landen als Duitsland en Oostenrijk sluiten aan bij de uitgangspunten van de 
‘corporatistische’ verzorgingstaat. In dat type verzorgingsstaat spelen organisaties 
van werkgevers en werknemers een centrale rol in de vormgeving van het sociaaleco-
nomische bestel, en zijn sociale voorzieningen gebonden aan het lidmaatschap van 
beroepsgroepen. Het stelsel van sociale voorzieningen is daardoor mede een afspie-
geling van stands- en klassenverschillen. In het onderwijs vertalen deze uitgangs-
punten zich in een vroege verdeling van leerlingen over trajecten met verschillende 
arbeidsmarktgerelateerde en maatschappelijke vooruitzichten, waarbij veel jongeren 
via duale opleidingen worden geschoold voor lidmaatschap van een beroepsgroep.

Opvang van zorgleerlingen
Ook op het gebied van de zorg voor leerlingen met specifieke leerbehoeften bestaan 
verschillen tussen landen. In landen met een gestratificeerd stelsel van voortgezet 
onderwijs (Nederland, Duitsland, België) wordt de zorg aan kinderen met een handi-
cap en in iets mindere mate die aan kinderen met leer- en gedragsproblemen, veelal 
in aparte scholen aangeboden. In landen met geïntegreerde stelsels van voortgezet 
onderwijs is de zorg daarentegen vaker binnen de reguliere scholen georganiseerd, 
al dan niet in speciale klassen (oecd 2003).

De keuze voor een vormgeving van het onderwijs aan leerlingen met specifieke 
leerbehoeften past dus in een bredere afweging die in de diverse landen is gemaakt 
tussen het bijeenhouden van leerlingen binnen een heterogene stroom, of juist het 
sorteren van leerlingen in een aantal meer homogene stromen.
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Een beeld van de verschillen tussen landen op het punt van de opvang van zorgleer-
lingen krijgen we door te kijken naar het percentage 12-jarigen dat extra zorg in 
aparte scholen ontvangt. In Duitsland, België en Nederland loopt dat op tot 5% à 7% 
van de 12-jarigen, in andere eu-landen waar gegevens over bekend zijn gaat het om 
niet meer dan 1% à 2% (Zweden, Finland, Ierland, Verenigd Koninkrijk) of hooguit 
3% (Frankrijk) (oecd 2003).

Voor we ingaan op de vraag of de inrichting van secundaire onderwijsstelsel de pres-
taties op het gebied van het voortijdig schoolverlaten en de startkwalificatie beïn-
vloedt, zetten we eerst de Nederlandse positie af tegen die van de anderen landen 
in de Europese Unie. Naast de vijftien landen die tot 2004 de unie vormden (eu-15) 
betrekken we ook de niet-eu-landen Noorwegen en Zwitserland, als representanten 
van respectievelijk Scandinavische en Midden-Europese gestratificeerde stelsels in 
de vergelijking.

3.3 Nederland in vergelijking met de Europese Unie

Het onderling vergelijken en het leren van good practices in andere landen maakt deel 
uit van de methode van ‘open coördinatie’ die de Unie bij de Lissabon-afspraken 
over het terugdringen van het voortijdig schoolverlaten is overeengekomen. Bij dat 
onderling vergelijken staan twee benchmarks centraal: een voor voortijdig schoolver-
laten en een voor startkwalificatiebezit. De Nederlandse uitgangssituatie op beide 
benchmarks was in 2000 niet goed: er was een behoorlijke achterstand ten opzichte 
van goed presterende landen in de Unie (tk 2003/2004). In hoofdstuk 2 hebben we 
vastgesteld dat de Nederlandse score op de eu-indicatoren langzaam is verbeterd. 
Hoe verhoudt die ontwikkeling zich tot die in andere landen in de Unie?

Voortijdig schoolverlaters
De indicator voor voortijdig schoolverlaten geeft het aantal 18-24-jarigen dat geen 
hogere secundaire opleiding heeft afgerond en geen opleiding volgt, als percen-
tage van de totale bevolking in die leeftijdscategorie. In 2006 bedroeg het aandeel 
voortijdig schoolverlaters in de eu-15 gemiddeld 16,1% (inclusief de niet-eu-landen 
Zwitserland en Noorwegen: 15%). Het Nederlandse percentage schoolverlaters lag 
daar met een score van 12,9% 3 procentpunten onder. Het lijkt dat Nederland het dus 
redelijk goed doet, maar het eu-15-landengemiddelde wordt wel sterk in negatieve 
zin beïnvloed door drie van de vier Zuid-Europese landen (Portugal, Italië en Spanje, 
zie figuur 3.2). In feite behoort Nederland samen met landen als Duitsland, Luxem-
burg, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en België tot een middengroep, met een 
score die duidelijk beter is dan die van de Zuid-Europese landen, maar zeker niet zo 
goed als die van de Scandinavische landen, Oostenrijk en de niet eu-leden Zwitser-
land en Noorwegen.
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Figuur 3.2
Aandeel voortijdig schoolverlaters in de EU-15, Zwitserland en Noorwegen, 2000-2006 
(in procenten)

Bron: Eurostat (epp.eurostat.ec.europa.eu) 
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De Nederlandse score op de indicator voor voortijdig schoolverlaten is, zoals gezegd, 
de afgelopen jaren verbeterd. Nederland staat daarin niet alleen: tussen 2000 en 
2006 verminderde het aandeel voortijdig schoolverlaters in de eu-15 met gemiddeld 
1,6 procentpunten. Maar de daling in Nederland is met 2,6 procentpunten wel ster-
ker dan gemiddeld, zodat Nederland er binnen de eu-15 in vergelijking met zes jaar 
terug wel iets beter voorstaat. Landen als Frankrijk en Duitsland zijn op de ranglijst 
gepasseerd. Wel is er nog steeds een duidelijke achterstand ten opzichte van de best 
presterende landen in de Unie, waar het percentage 10% of minder bedraagt. Andere 
landen met een sterke daling van het aandeel voortijdig schoolverlaters zijn het Ver-
enigd Koninkrijk en Noorwegen. In een aantal van de landen die in het verleden al 
goed presteerden is weinig vooruitgang geboekt (Denemarken, Oostenrijk, Finland), 
of nam het aantal voortijdig schoolverlaters zelfs toe (Zweden, Zwitserland).

Een complicatie is dat de vergelijking in de tijd in sommige landen wordt bemoei-
lijkt door wijzingen in definities of in de uitvoering van peilingen, die gepaard 
zijn gegaan met een stijging of daling van het waargenomen percentage voortijdig 
schoolverlaters. Dit is bijvoorbeeld het geval in Noorwegen (een vrij sterke daling van 
2002 op 2003), Zweden (een stijging van 2004 op 2005) en Zwitserland (een stijging 
van 2002 op 2003).

Hoewel de cijfers van individuele landen dus niet altijd goed door de jaren heen 
zijn te vergelijken, kunnen we toch concluderen dat Nederland bepaald niet het enige 
land is waar de cijfers maar weinig zijn verbeterd. Gezien de geringe vooruitgang die 
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in de periode 2000-2006 is geboekt, is er nauwelijks kans dat de Lissabon-doelstel-
ling om het voortijdig schoolverlaten in de eu in 2010 te halveren, daadwerkelijk 
wordt gehaald.

Jongvolwassenen met een startkwalificatie
De tweede indicator die de eu in het kader van de Lissabon-doelstellingen hanteert 
is het percentage 20-24-jarigen dat in het bezit is van een diploma van de tweede fase 
van het secundair onderwijs (het internationale equivalent van de Nederlandse start-
kwalificatie). Gemiddeld had in 2006 76,4% van de 20-24-jarigen in de eu-15 een 
afgeronde opleiding in het hoger secundair onderwijs. De Nederlandse score blijft 
daar zo’n 1,5 procentpunten bij achter (figuur 3.3). Met deze score is Nederland op 
deze indicator slechts een lage middenmoter binnen de Unie. In de best presterende 
landen, waaronder drie van de vier Scandinavische landen, Oostenrijk en Ierland, 
ligt het startkwalificatiebezit rond de 10 procentpunten hoger dan in Nederland. 
Daarmee zitten deze landen al op een niveau dat gelijk is aan, of beter is dan de doel-
stelling die Nederland zich voor 2010 heeft gesteld (85% startkwalificatiebezit). Net 
als bij de indicator voor het voortijdig schoolverlaten zijn Portugal en Spanje weer de 
hekkensluiters binnen de eu-15.

Figuur 3.3
Bevolking van 20-24 jaar in het bezit van een diploma hoger secundair onderwijs, 2000-2006 
(in procenten)

Bron: Eurostat (epp.eurostat.ec.europa.eu) 

2000 2006 EU-15 2000 EU-15 2006

Po
rtu

ga
l

Sp
an

je

Lu
xe

m
bu

rg

Du
its

la
nd

NE
DE

RL
AN

D

Ita
lië

De
ne

m
ar

ke
n

Ve
re

ni
gd

Ko
ni

nk
rij

k

Gr
ie

ke
nl

an
d

Fr
an

kr
ijk

Be
lg

ië

Zw
its

er
la

nd

Fi
nl

an
d

Ie
rla

nd

Oo
st

en
rij

k

Zw
ed

en

No
or

we
ge

n

30

40

50

60

70

80

90

100

Ook qua startkwalificatiebezit verlopen de ontwikkelingen uiterst langzaam: het 
aantal 20-24-jarigen met een startkwalificatie nam tussen 2000 en 2006 maar heel 
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weinig toe. Het eu-15-landengemiddelde steeg met amper 1 procentpunt, en in 
sommige landen verslechterde de score. Met een toename van bijna 3 procentpun-
ten steekt de Nederlandse ontwikkeling daar in feite gunstig bij af. In bijvoorbeeld 
België en Frankrijk werd vrijwel geen enkele vooruitgang geboekt, terwijl het aantal 
Duitse jongvolwassenen met een startkwalificatie zelfs verminderde. Dit laatste 
geldt overigens ook voor Finland, dat nog in 2000 alleen door Noorwegen voorbij 
werd gestreefd.

Omdat een deel van de 20-24-jarigen zonder startkwalificatie nog bezig is met een 
opleiding in het secundair onderwijs, geeft de eu-indicator voor startkwalificatie-
bezit een niet meer dan voorlopig, en daardoor te somber beeld. Dat bleek hiervoor 
(hoofdstuk 2) in ieder geval op te gaan voor het Nederlandse onderwijs, maar ook 
in een aantal andere landen zijn veel jongeren van rond de 20 jaar nog bezig met een 
opleiding in het secundair onderwijs (oecd 2007: 293). Vooral in Duitsland en Dene-
marken loopt het percentage met een afgeronde secundaire opleiding nog flink op 
als we naar de oudere leeftijdsgroep van 25-34 jaar kijken (figuur 3.4). In iets mindere 
mate is dat ook het geval in Nederland, Finland, Zweden en Luxemburg.

Figuur 3.4
Bevolking van 20-24 jaar en 25-34 jaar in het bezit van een diploma hoger secundair onderwijs, 
2006 en 2005a (in procenten)

a De cijfers voor de 20-24-jarigen hebben betrekking op 2006, die voor de 25-34-jarigen op 2005.

Bron: Eurostat (epp.eurostat.ec.europa.eu); OECD (2007)
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Nederland schuift net als Denemarken en Duitsland bij de leeftijdsgroep van 
25-34 jaar een stuk op in de Europese rangorde en scoort bij de 25-34-jarigen iets 
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beter dan het eu-15-landengemiddelde. In Zweden en Finland – beide landen scoor-
den al goed in de leeftijd van 20-24 jaar – loopt het percentage met een afgeronde 
opleiding in het hoger secundair onderwijs in de leeftijdsgroep van 25-34 jaar verder 
op tot zo’n 90%.

In de Zuid-Europese landen, waar het onderwijsniveau bij opeenvolgende gene-
raties nog snel toeneemt, is de leeftijdgroep van 20-24 jaar beter opgeleid dan de 
iets oudere groep van 25-34 jaar. In Noorwegen zien we hetzelfde patroon, mogelijk 
doordat bij de beide leeftijdsgroepen een andere onderwijsindeling is toegepast.3

Dat het percentage jongvolwassenen met een afgeronde opleiding in het hoger 
secundair onderwijs nog toeneemt komt niet alleen doordat het initiële startkwali-
ficatietraject doorloopt tot voorbij de leeftijd van 20 jaar. Ook deelname aan volwas-
seneneducatie draagt bij aan een verdere stijging van het aantal volwassenen met een 
afgeronde opleiding in het hoger secundair onderwijs. In landen met een hoge deel-
name aan het Leven Lang Leren is de stand van zaken rond de leeftijd van 20-24 jaar 
minder definitief.

De beschikbare cijfers geven een wisselend beeld van de Nederlandse deelname 
aan Leven Lang Leren-activiteiten. Volgens de eu-indicator ligt de Nederlandse 
deelname boven het eu-gemiddelde, ook al blijft Nederland wel duidelijk achter bij 
de Scandinavische landen en het Verenigd Koninkrijk (epp.eurostat.ec.europa.eu). 
Het door de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (oeso, 
Engels: oecd) voor Nederland berekende cijfer voor deelname aan ‘niet-formele aan 
werk gerelateerde opleiding en scholing’ is echter een stuk minder gunstig. Zowel 
het percentage deelnemers als de tijd die aan opleiding en scholing wordt besteed, 
liggen in Nederland op een laag niveau in vergelijking met veel eu-landen (oecd 
2007: 349-358). Daarbij is de deelname van volwassenen zonder startkwalificatie nog 
weer lager dan die van middelbaar en hoger opgeleiden; de kans dat Nederlandse 
volwassenen via een tweede kans alsnog een startkwalificatie halen lijkt dus klein in 
vergelijking met die in andere landen van de Unie.

Meer uitval van mannen dan van vrouwen
Achter het totaalcijfer voor jongvolwassen gaan verschillen schuil tussen jonge 
mannen en jonge vrouwen. In alle landen van de Unie vertrekken jonge mannen 
vaker voortijdig uit het onderwijs dan jonge vrouwen. Wel zijn er in dat opzicht grote 
verschillen, met aan de ene kant landen in Zuid-Europa, waar de mannen een grote 
achterstand hebben (10 à 15 procentpunten meer voortijdig schoolverlaters dan bij 
vrouwen) en aan de andere kant landen als Oostenrijk, Duitsland, Zwitserland en 
Zweden, waar de achterstand van mannen slechts klein is. Nederland neemt hier een 
tussenpositie in: de achterstand van de Nederlandse jonge mannen op de indicator 
voor voortijdig schoolverlaten is iets kleiner dan het eu-15-gemiddelde (4,4% meer 
voortijdig schoolverlaters, tegenover 5% gemiddeld in de eu-15).

Ook op de indicator voor startkwalificatiebezit scoren jonge vrouwen in alle 
landen beter dan jonge mannen. Nederland behoort op deze indicator tot de landen 
met een relatief grote achterstand van mannen (8,5 procentpunten versus gemid-
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deld 6,2 procentpunten in de eu-15), ook al is het verschil in Nederland niet zo groot 
als in Zuid-Europese landen als Portugal en Spanje, waar het oploopt tot 13% à 17%. 
Dit verschil wordt aan de ene kant veroorzaakt doordat jongens in het algemeen 
minder vlot studeren dan meisjes, en dus vaker in de leeftijd van 20-24 jaar nog bezig 
zijn met het afronden van een opleiding in het secundair onderwijs (in Nederland 
mbo). Daarnaast is het ook de weerslag van de inhaalbeweging die meisjes en jonge 
vrouwen de afgelopen decennia hebben gemaakt: in veel landen is hun traditionele 
onderwijsachterstand omgeslagen in een voorsprong. Die voorspong is niet alleen 
zichtbaar in het hoger secundair onderwijs, maar ook in bijvoorbeeld het tertiair 
onderwijs. In vrijwel alle landen van de Unie hebben meer jonge vrouwen dan jonge 
mannen een hoger onderwijsdiploma (oecd 2007).

Opmerkelijk is dat de daling van het voortijdig schoolverlaten die zich de afgelopen 
jaren in Nederland heeft voorgedaan, grotendeels is toe te schrijven aan de ontwik-
keling bij jonge vrouwen. Bij jonge Nederlandse mannen nam het voortijdig school-
verlaten tussen 2000 en 2006 met slechts 1 procentpunt af, bij jonge vrouwen daalde 
het met maar liefst 4 procentpunten. In de andere landen van de Unie is er veel 
minder verschil tussen de ontwikkeling bij jonge mannen en die bij jonge vrouwen. 
Het is niet duidelijk wat de oorzaak is van dit kennelijk typisch Nederlandse feno-
meen.

3.4 Invloed van het stelsel?

De manier waarop het traject naar een startkwalificatie in het secundair onderwijs 
is vormgegeven, loopt tussen landen behoorlijk uiteen. Daarnaast verschillen ook de 
prestaties op het gebied van het voortijdig schoolverlaten. Dat roept de vraag op naar 
de relatie tussen aan de ene kant de vormgeving van het secundair onderwijs en aan 
de andere kant de prestaties op het gebied van voortijdig schoolverlaten en de start-
kwalificatie. Zijn geïntegreerde stelsels van voortgezet onderwijs meer succesvol op 
het punt van de ‘insluiting’ van leerlingen, of werkt het lang bij elkaar houden van 
leerlingen juist contraproductief, omdat het te lang duurt voordat ze in een passend 
traject worden geplaatst? Is duaal beroepsonderwijs een goed middel om leerlingen 
die op de praktijk zijn georiënteerd binnenboord te houden? Of komen deelnemers 
aan duale opleidingen te snel in de verleiding om voortijdig naar de arbeidsmarkt 
over te stappen? Biedt geïntegreerde opvang van zorgleerlingen meer perspectief op 
een diploma dan opvang in aparte scholen?

Het is op voorhand lastig om op basis van de beschikbare indicatoren voor voor-
tijdig schoolverlaten een rechtstreeks verband te leggen tussen de inrichting van het 
secundair onderwijs en het percentage voortijdig schoolverlaters in verschillende 
landen. We hebben alleen informatie over het totale percentage voortijdig school-
verlaters in een land en weten bijvoorbeeld niet hoe het jongeren die duaal beroeps-
onderwijs volgen, of die extra zorg in aparte scholen ontvangen in de verschillende 
landen vergaat. We kunnen alleen een globale vergelijking op basis van totaalcijfers 
presenteren.
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Bovendien zullen de prestaties op het gebied van voortijdig schoolverlaten naar alle 
waarschijnlijkheid ook worden beïnvloed door andere factoren dan de inrichting van 
het stelsel van secundair onderwijs. Te denken valt aan verschillen in de bevolkings-
samenstelling of in de toerusting van scholen (over hoeveel middelen kunnen de 
scholen in verschillende landen beschikken).

De inrichting van het secundair onderwijs en onderwijsprestaties
Beschouwen we de invloed van de inrichting van het secundair onderwijs op de 
leerresultaten, dan kunnen we onderscheid maken tussen effecten op het niveau van 
de resultaten en effecten op de spreiding in de resultaten. In het ideale stelsel zijn de 
prestaties van hoog niveau, terwijl de spreiding en de ongelijkheid van kansen voor 
kinderen uit verschillende sociaaleconomische herkomstgroepen beperkt blijven. 
De vraag is echter of beide doelstellingen tegelijkertijd zijn te realiseren: veelal 
wordt verondersteld dat ze op gespannen voet met elkaar staan. Voorstanders van 
geïntegreerd secundair onderwijs zien voordelen van dat type onderwijs in termen 
van gelijke kansen, tegenstanders wijzen op het gevaar dat in een stelsel van geïnte-
greerd secundair onderwijs het niveau in zijn geheel daalt. Het sorteren van leerlin-
gen in min of meer homogene stromen van verschillens niveau zou efficiënter zijn en 
tot betere resultaten leiden.

De gegevens uit het oecd-pisa-onderzoek laten zien dat de inrichting van het 
stelsel van secundair onderwijs inderdaad invloed heeft op de spreiding van leer-
resultaten en op de ongelijkheid van onderwijskansen. In landen met gestratificeerd 
secundair onderwijs neemt de spreiding in leerresultaten toe na de overgang van het 
primair naar het secundair onderwijs, terwijl de verschillen in landen met geïnte-
greerd secundair onderwijs juist verminderen (Hanushek en Wössmann 2006).4 Ook 
zijn de verschillen in leerprestaties tussen leerlingen uit lage en hoge sociaaleco-
nomische milieus in het algemeen groter in landen met gestratificeerd secundair 
onderwijs (voor leesvaardigheid zie oecd 2005, voor wiskundige vaardigheden zie 
oecd 2004). Door leerlingen langer bij elkaar te houden blijft de ongelijkheid van 
leerresultaten van kinderen uit verschillende sociale milieus dus beperkt.

De geringe spreiding en kleinere ongelijkheid in geïntegreerde stelsels hoeft 
volgens de pisa-gegevens niet ten koste te gaan van het niveau. Volgens de peiling in 
2000 was de gemiddelde niveau van leesvaardigheid zelfs hoger in landen met geïn-
tegreerd secundair onderwijs dan in landen met een vroege selectie en veel verschil-
lende trajecten (oecd 2005). De relatief goede leesvaardigheid van de Nederlandse 
scholieren was overigens een uitzondering op dit algemene patroon.5 Bij de peiling 
van wiskundige vaardigheden in 2003 bleek geen samenhang tussen de vormgeving 
van het secundair onderwijs en het gemiddelde niveau van de leerprestaties te bestaan 
(oecd 2004). De resultaten van Hanushek en Wössmann (2006) wijzen op wisse-
lende effecten van early tracking op het gemiddelde prestatieniveau in het secundair 
onderwijs: negatief op het gebied van leesvaardigheid en wiskunde, maar positief op 
het gebied van natuurwetenschappen. Dit brengt deze auteurs tot de conclusie dat er 
geen bewijs is voor een uitruil waarbij meer gelijkheid ten koste gaat van het niveau. 
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De voorbeelden van landen als Finland en – buiten Europa – Canada en Japan laten 
zien dat het beperkt houden van sociale verschillen in onderwijsprestaties samen kan 
gaan met een over de hele linie hoog prestatieniveau (oecd 2004: 183-184).

Brunello en Checchi (2007) besteden aandacht aan een breder arsenaal van 
onderwijsuitkomsten (bereikt opleidingsniveau, doorstroom naar hoger onderwijs, 
schooluitval, arbeidsmarktuitkomsten). Hun bevindingen bevestigen in grote lijnen 
de versterkende invloed van vroege selectie op de sociale ongelijkheid in onder-
wijsuitkomsten, waaronder ook de kans op schooluitval. Daarbij biedt een sterk 
ontwikkeld beroepsonderwijs overigens weer een zeker tegenwicht tegen sociale 
verschillen. Op latere leeftijd is de ongelijkheid in sommige opzichten (functionele 
geletterdheid van jongvolwassenen, deelname aan Leven Lang Leren) echter juist 
geringer in gestratificeerde stelsels. Een mogelijke verklaring is dat de deelname aan 
beroepsonderwijs in gestratificeerde stelsels de basis legt voor deelname aan verdere 
scholing en training in het kader van het werk. Dat laatste zou op zijn beurt de func-
tionele geletterdheid verbeteren van volwassenen die dat traject hebben gevolgd.

De relatie tussen de inrichting van het onderwijsstelsel en de kans op voortijdig 
schoolverlaten blijft in veel van het genoemde onderzoek buiten beschouwing. Bru-
nello en Checchi (2007) gaan wel in op de samenhang tussen de achtergrond van 
deelnemers en het risico van voortijdig schoolverlaten, maar niet op de kans op voor-
tijdig schoolverlaten als zodanig. De mate van stratificatie van het onderwijsstelsel 
zou op verschillende manieren van invloed kunnen zijn op het niveau van voortijdig 
schoolverlaten. Aan ene kant zou de grotere spreiding in leerresultaten in landen 
met gestratificeerd onderwijs samen kunnen gaan met een hoger niveau van voortij-
dig schoolverlaten. In onderwijsstelsels met grote verschillen in leerprestaties – en 
dat is in gestratificeerde stelsels vaker het geval – zullen er namelijk meer zwak pres-
terende leerlingen zijn die een groot risico lopen om uit te vallen, omdat ze niet aan 
het vereiste niveau kunnen voldoen. Aan de andere kant zou de grotere differentiatie 
tussen trajecten in gestratificeerde stelsels ook een gunstig effect kunnen hebben, 
omdat leerlingen makkelijker in een passend traject kunnen worden geplaatst. Op de 
lagere niveaus kan met een meer beroepsgericht aanbod rekening worden gehouden 
met de intellectueel zwakkere leerlingen.

Andere invloeden
De vergelijking tussen landen wordt verder gecompliceerd doordat ook andere facto-
ren invloed kunnen hebben op het voortijdig schoolverlaten. Daarbij valt te denken 
aan de samenstelling van de bevolking, zoals het percentage jongeren met een niet-
westerse achtergrond en het opleidingsniveau van de ouders van leerlingen. Gegeven 
de bekende samenhang tussen deze achtergrondkenmerken en leerprestaties, hebben 
landen met een gering percentage niet-westerse allochtone leerlingen en veel hoger-
opgeleide ouders, een relatief gunstige uitgangspositie. Een hoogopgeleide bevol-
king wijst bovendien niet alleen op een ruime beschikbaarheid van ‘hulpbronnen’ bij 
ouders; het is ook een teken dat de groei van onderwijsdeelname zo ver is gevorderd, 
dat het ten minste afronden van een middelbare opleiding min of meer de norm is.
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De invloed van de bevolkingssamenstelling op onderwijsprestaties kunnen we 
illustreren aan de hand van het eerder genoemde oecd-pisa-onderzoek. Spaanse en 
Portugese jongeren scoren in dat onderzoek bijvoorbeeld vrij matig in vergelijking 
met veel andere landen in de Unie, maar die scores moeten wel worden gezien in de 
context van het nog grote aantal lageropgeleide ouders in beide landen. In Spanje 
heeft minder dan de helft van de bevolking van 35-44 jaar een opleiding in het hoger 
secundair onderwijs afgerond, en in Portugal maar een kwart. In de Scandinavische 
landen loopt dat cijfer op tot 80% à 90% (oecd 2007). Na een statistische ‘correctie’ 
voor dit soort verschillen komen de oecd-pisa-scores van landen als Portugal en 
Spanje meteen een stuk hoger te liggen (oecd 2004), ook al blijft er wel een kloof ten 
opzichte van goed presterende landen bestaan. Aan de andere kant hebben de zeer 
goede pisa-scores van Finland voor een deel te maken met het geringe percentage 
niet-westerse allochtone leerlingen in dat land, hoewel de goede prestaties van de 
Finse jeugd daarmee niet zijn ‘weg te verklaren’ (Aho et al. 2006). Op het terrein van 
het voortijdig schoolverlaten zullen zich vergelijkbare effecten van de bevolkingssa-
menstelling voor kunnen doen.

Ook de hoeveelheid middelen die landen in onderwijs investeren verschilt. Er bestaat 
uiteraard geen dwingende relatie tussen geld en kwaliteit in het onderwijs, maar 
met een ruime toerusting is het wel makkelijker om een bepaald niveau van kwaliteit 
te realiseren, en passende zorg te bieden voor leerlingen die extra aandacht nodig 
hebben.

Ten slotte is er de complicatie dat het feitelijke niveau van de opleidingen in de 
tweede fase van het secundair onderwijs kan verschillen. Met de internationale clas-
sificatie van opleidingen (de isced) worden opleidingen in verschillende landen zo 
goed mogelijk in vergelijkbare categorieën ingedeeld, maar het is niet zeker dat het 
niveau en de ‘zwaarte’ van de opleidingen in de verschillende landen daadwerkelijk 
overeenkomen. Houtkoop et al. (2004) concludeerden dat het Nederlandse mbo 2-
niveau zeker niet achterblijft bij dat van in naam vergelijkbare opleidingen in enkele 
ons omringende landen (Duitsland, Frankrijk, Engeland en Tsjechië). Zij doen die 
constatering op basis van kenmerken als de cumulatieve opleidingsduur (hoeveel 
jaar onderwijs hebben deelnemers in totaal achter de rug bij het afronden van een 
opleiding op mbo 2-niveau) en de opleidingsintensiteit (het aantal uren dat een mbo 
2-opleiding duurt). Een beoordeling van de inhoudelijke zwaarte van de program-
ma’s bleek echter niet mogelijk.

De pisa-peilingen zijn niet geschikt om de vergelijkbaarheid van opleidings-
niveaus in de tweede fase van het secundair onderwijs te controleren. De onder-
zochte leerlingen zijn daarvoor nog te jong (15 jaar). Eerder geven de peilingen een 
indicatie van de vaardigheden waarmee jongeren zijn toegerust als ze aan de tweede 
fase beginnen. In landen waar de toerusting bij veel 15-jarigen te wensen overlaat, 
zou de kans op het met succes afronden van een opleiding kleiner moeten zijn. Een 
onvoldoende toerusting zou leerlingen in de tweede fase moeten opbreken.
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Beleid ten aanzien van voortijdig schoolverlaten
Landen verschillen ook in het beleid dat ze voeren ten aanzien van voortijdig school-
verlaten. In hoofdstuk 1 gaven we een beknopt overzicht van het Nederlandse beleid, 
waarin twee sporen zijn te onderscheiden, namelijk preventie en curatieve, regionaal 
georganiseerde aanpak. Van Tilborg en Van Es (2006b) maakten een inventarisatie 
van het beleid rond voortijdig schoolverlaten in zes Europese landen (Frankrijk, 
België (Vlaanderen), Engeland, Duitsland, Oostenrijk en Zweden) en vergeleken dat 
met de Nederlandse aanpak. Uit de inventarisatie komt naar voren dat landen heel 
verschillend omgaan met voortijdig schoolverlaten; zowel de probleemdefinitie als 
de organisatie en inhoudelijke aanpak van het beleid lopen uiteen.

Kenmerkend voor het Nederlandse beleid is de sterke nadruk op maatwerk en op 
regionale samenwerking tussen verschillende partijen, waarbij een grote variëteit 
aan oplossingen wordt aangeboden. Deze manier van organiseren treffen we buiten 
Nederland alleen tot op zekere hoogte in Frankrijk aan. Inhoudelijk valt op dat het 
begrip voortijdig schoolverlaten in Nederland is losgekoppeld van de leerplicht: 
ook niet-leerplichtige jongeren zonder startkwalificatie worden hier als voortijdig 
schoolverlater beschouwd. Buiten Nederland wordt het begrip voornamelijk toege-
past op jongeren die in de leerplichtige leeftijd hun opleiding afbreken (Van Tilborg 
en Van Es 2006b: 28).

In landen met meer faciliteiten om arbeid en scholing te combineren wordt het 
vertrek uit het onderwijs zonder startkwalificatie minder geproblematiseerd: het 
betekent niet het einde van het ‘beroepsleren’ en er is dan ook meer begrip voor als 
mensen op relatief jonge leeftijd gaan werken. Het beleid gaat meer dan in Nederland 
uit van een structurele band tussen school en werk, waarbij het streven om de kwalifi-
caties van jongeren te verhogen is ingebed in een aanpak van Leven Lang Leren.

Voortijdig schoolverlaten en onderwijsstelsels: naast verschillen ook veel overlap
In hoeverre kunnen we de verschillen op de eu-indicatoren herleiden tot de inrich-
ting van onderwijsstelsels in de verschillende landen? In figuur 3.5 is zijn de scores 
van de eu-15 landen, Noorwegen en Zwitserland op de eu-indicatoren voor voortij-
dig schoolverlaten en startkwalificatiebezit tegen elkaar afgezet. De onderscheiden 
stelselvarianten zijn gemarkeerd, waarbij we uitgaan van de eerdergenoemde vari-
anten: gestratificeerd secundair onderwijs, geïntegreerd secundair onderwijs en de 
Scandinavische stelsels, waarin primair en secundair onderwijs in één schoolsoort 
zijn ondergebracht. Op de horizontale as is het percentage voortijdig schoolverlaters 
afgebeeld, op de verticale het percentage 20-24-jarigen met een startkwalificatie. 
Om de leesbaarheid van de figuur te vergroten, is Portugal met zijn extreme scores 
niet meegenomen. De landen linksboven in de afbeelding hebben de meest gunstige 
combinatie, (weinig voortijdig schoolverlaters en veel jongvolwassenen met een 
startkwalificatie), de landen rechtsonder de minst gunstige combinatie: veel voor-
tijdig schoolverlaters en weinig jongvolwassen met een startkwalificatie. De figuur 
bevestigt dat beide indicatoren (uiteraard) samenhangen: hoe minder voortijdig 
schoolverlaters, hoe hoger het aantal jongvolwassen met een startkwalificatie, ook 



65Nederland vergeleken met de Europese Unie

al is de samenhang niet perfect (de landenpunten liggen niet op de rechte lijn die het 
geschatte verband tussen beide grootheden weergeeft).

De Scandinavische stelsels met hun geïntegreerde primair en voortgezet onderwijs 
scoren als groep het best op beide indicatoren. Wel zijn er op de indicator voor start-
kwalificatiebezit behoorlijke verschillen tussen de Scandinavische landen: de Deense 
score blijft achter bij die van de andere landen in deze groep. We gaven eerder al aan 
dat dit te maken heeft met de lengte van het Deense startkwalificatietraject (relatief 
veel Deense jonge twintigers zijn nog bezig met het afronden van een opleiding in 
het hoger secundair onderwijs).

Binnen de groep landen waar kinderen na het primair onderwijs overstappen naar 
geïntegreerd voortgezet onderwijs is er een verschil tussen aan de ene kant Ierland, het 
Verenigd Koninkrijk en Frankrijk en aan de andere kant de Zuid-Europese landen. De 
eerste drie landen scoren gemiddeld (Verenigd Koninkrijk, Frankrijk) tot vrij goed 
(Ierland), terwijl de Zuid-Europese landen op een of beide indicatoren slecht scoren 
(dat geldt ook voor de niet in de figuur opgenomen hekkensluiter, Portugal). Zoals 
we verderop zullen zien heeft dit te maken met andere factoren dan de inrichting van 
het onderwijsstelsel.

Figuur 3.5
Aandeel voortijdig schoolverlaters (18-24 jaar, horizontale as) en aandeel in het bezit van een 
startkwalificatie (20-24 jaar, verticale as) in de EU-15,a 2006 (in procenten)

a Inclusief Noorwegen en Zwitserland.

Bron: Eurostat (epp.eurostat.ec.europa.eu) SCP-bewerking 
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De landen met gestratificeerd voortgezet onderwijs en een vroege selectie van leerlin-
gen – waaronder Nederland – scoren als groep minder goed dan de Scandinavische 
landen. Wel scoren ze op de indicator voor voortijdig schoolverlaten als groep beter 
dan de overige landen met geïntegreerd voortgezet onderwijs, ook wanneer de Zuid-
Europese landen met hun lage scores buiten beschouwing worden gelaten. Bij de 
indicator voor startkwalificatiebezit is de score van de beide groepen landen onge-
veer gelijk.6 Binnen de groep landen met gestratificeerd voortgezet onderwijs is er 
een duidelijk verschil tussen Zwitserland en Oostenrijk met goede scores aan de ene 
kant, en België, Nederland, Duitsland en Luxemburg met meer modale scores aan de 
andere kant.

Typerend voor gestratificeerde stelsels is het goed ontwikkelde beroepsonder-
wijs, hoewel dit ook in enkele landen met geïntegreerd secundair onderwijs een 
grote omvang heeft (Verenigd Koninkrijk, Finland, Noorwegen). We vermoeden dat 
beroepsgerichte opleidingen beter tegemoetkomen aan de behoeften van zwak-
kere leerlingen, dan het meer theoretisch georiënteerde algemene onderwijs. Met 
een groot aanbod van beroepsonderwijs zou het voortijdig schoolverlaten daarom 
beperkt kunnen worden.

Wanneer we inzoomen op de relatie tussen het voortijdig schoolverlaten en de 
omvang van het beroepsonderwijs zien we inderdaad enige samenhang: in landen 
met een omvangrijke beroepsonderwijssector neigt het percentage voortijdig 
schoolverlaters naar een lager niveau. Tegelijkertijd zijn er flinke afwijkingen van 
het patroon dat door de regressielijn wordt weergegeven (figuur 3.6). In Ierland volgt 
slechts een minderheid beroepsgericht onderwijs, maar dit land scoort niet slechter 
op de indicator voor voortijdig schoolverlaten dan andere landen waar de deelname 
twee keer zo hoog is. De samenhang wordt echter sterk beïnvloed door de hoge per-
centages voortijdig schoolverlaters in Spanje en Portugal. Bij de overige landen is de 
samenhang vrijwel afwezig.

Binnen de groep landen met een goed ontwikkeld beroepsonderwijs zijn er een 
aantal waar de duale variant populair is (Zwitserland, Oostenrijk, Duitsland, Dene-
marken en in mindere mate Nederland). In Zwitserland, Oostenrijk en Denemarken 
gaat een hoge deelname aan duaal onderwijs samen met relatief gunstige cijfers aan-
gaande voortijdig schoolverlaten, maar in Duitsland en Nederland is dat weer niet 
het geval. We kunnen dus niet stellen dat een sterk ontwikkelde duale variant van 
beroepsonderwijs zonder meer het voortijdig schoolverlaten helpt laag te houden. 
Overigens is de uitval in het duale middelbaar beroepsonderwijs (beroepsbegelei-
dende leerweg) in Nederland groter dan in de schoolse variant (beroepsopleidende 
leerweg), zoals we in hoofdstuk 4 zullen zien.

Voor de andere karakteristiek die met het onderscheid tussen gestratificeerde en 
geïntegreerde stelsels samenhangt – de wijze waarop de opvang van zorgleerlingen 
is georganiseerd – is het aantal landen waar we gegevens over hebben te gering om 
de samenhang met het niveau van voortijdig schoolverlaten vast te stellen. 

Van de Werfhorst en Mijs (2007) ontwikkelden een maatstaf waarin verschillende 
aspecten van differentiatie in het secundair onderwijs worden samengevat.7 De mate 
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van differentiatie in het secundair onderwijs zoals gemeten met deze maatstaf blijkt 
nauwelijks samen te hangen met het percentage voortijdig school verlaters. Het beeld 
van de samenhang tussen de inrichting van het secundair onderwijs en het risico van 
voortijdig schoolverlaten is al met al niet eenduidig. Naast verschillen is er een ook 
een flinke overlap tussen de prestaties van verschillende stelsels. Het risico van voor-
tijdig schoolverlaten is in gestratificeerde stelsels weliswaar sterker geconcentreerd 
bij de lagere statusgroepen (Brunello en Checchi 2007), maar het aantal voortijdig 
schoolverlaters ligt er niet systematisch op een hoger niveau.

Figuur 3.6
Aandeel voortijdig schoolverlaters (18-24 jaar, verticale as) en aandeel deelnemers dat in de 
tweede fase van het secundair onderwijs een beroepsgerichtea opleiding volgt (horizontale as), 
EU-15,b 2006 (in procenten)

a In Ierland, Italië, Portugal en Oostenrijk inclusief voorbereidende beroepsopleidingen.
b Inclusief Noorwegen en Zwitserland.

Bron: Eurostat (epp.eurostat.ec.europa.eu); OECD (2007) SCP-bewerking
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Opleidingsniveau van ouders
We gaven al aan dat ook andere factoren dan de inrichting van het stelsel invloed 
hebben op het voortijdig schoolverlaten. Zo scoren de Zuid-Europese landen 
veel slechter dan andere eu-landen, met om het even welk stelsel van secundair 
onderwijs. Een van de factoren die daarbij een rol spelen is de samenstelling van 
de bevolking naar opleidingsniveau, een gegeven dat nu eenmaal een belangrijke 
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voorspeller is van het succes in het onderwijs. Het percentage 45-54-jarigen met ten 
minste een afgeronde opleiding in het hoger secundair onderwijs verschilt sterk (we 
beschouwen de verdeling van de 45-54-jarigen als een benadering van die van ouders 
van jongeren van 18-24 jaar). In de Zuid-Europese landen heeft de helft of minder van 
de ouders zelf een opleiding in het hoger secundair onderwijs afgerond, maar in de 
Duitstalige Midden-Europese landen en in de Scandinavische landen loopt dat op tot 
rond de 80% (figuur 3.7).

In landen waar veel ouders middelbaar of hoog zijn opgeleid, is het percentage voor-
tijdig schoolverlaters in de regel lager dan in landen waar nog veel ouders laag zijn 
opgeleid.

Figuur 3.7
Aandeel voortijdig schoolverlaters (18-24 jaar, verticale as) en aandeel volwassenen van 
45-54 jaar met ten minste een afgeronde opleiding in de tweede fase van het secundair onder-
wijs in de EU-15,a 2006 (in procenten)

a Inclusief Noorwegen en Zwitserland.

Bron: Eurostat (epp.eurostat.ec.europa.eu); OECD (2007) SCP-bewerking 
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De samenhang tussen het opleidingniveau van ouders en het aantal voortijdig 
schoolverlaters is waarschijnlijk niet alleen te herleiden tot de invloed van het 
herkomstmilieu op onderwijsdeelname. Het verband weerspiegelt waarschijnlijk 
ook het stadium waarin de groei van onderwijsdeelname zich bevindt. In landen 
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waar een afgeronde opleiding in het hoger secundair onderwijs al bij de wat oudere 
generatie min of meer regel is, zullen jongeren niet met minder toe kunnen. Ouders 
zullen proberen te voorkomen dat hun kinderen op een lager niveau uit het onderwijs 
komen dan waarop zijn zelf zijn opgeleid.

Investeringen in het secundair onderwijs
Een andere factor die kan samenhangen met het voortijdig schoolverlaten is het 
niveau van de uitgaven in het secundair onderwijs. Het bedrag dat daar in leerlingen 
wordt geïnvesteerd loopt behoorlijk uiteen: het landengemiddelde voor de eu-15 
bedraagt ruim 8200 dollar, maar in Portugal wordt jaarlijks 6200 dollar per leerling 
uitgetrokken en in Griekenland slechts 5200 dollar. In de niet-eu-landen Zwitser-
land en Noorwegen lopen de bedragen op tot ruim boven de 10.000 dollar. Koploper 
is Luxemburg, waar per jaar niet minder dan bijna 18.000 dollar in een leerling in het 
secundair onderwijs wordt gestoken. De Nederlandse uitgaven per leerling liggen 
rond de 7500 dollar en zijn in vergelijking met veel andere landen dus niet hoog.

Op voorhand staat vast dat hoge investeringen geen garantie bieden voor een hoge 
kwaliteit van het secundair onderwijs, of voor weinig schooluitval. Sommige landen 
zullen bij eenzelfde uitgavenpeil betere resultaten weten te realiseren dan andere. 
Wel is sprake van een zekere samenhang tussen uitgaven en voortijdig school verlaten 
(figuur 3.8, Luxemburg met zijn extreme hoge uitgaven per leerling is weggelaten).

Zwitserland, Noorwegen en Oostenrijk trekken niet alleen veel geld uit voor leerlin-
gen in het secundair onderwijs, het aantal voortijdig schoolverlaters is er ook laag. 
Voor Portugal en Spanje geldt het omgekeerde en gaan lage uitgaven samen met een 
hoog percentage voortijdig schoolverlaters.

Net als bij eerdere samenhangen zien we dat de relatie tussen het uitgavenniveau en 
voortijdig schoolverlaten zoals verwacht niet dwingend is: ook bij een min of meer 
gelijk uitgavenniveau zijn er nog forse verschillen tussen landen. Zo presteert het 
Italiaanse onderwijs bij eenzelfde, of zelfs hoger bedrag per leerling aanzienlijk 
slechter dan het Duitse, Nederlandse, Engelse, Ierse en Finse onderwijs. Griekenland 
telt veel voortijdig schoolverlaters onder de jongvolwassenen, maar afgezet tegen de 
lage uitgaven per leerling presteert het Griekse onderwijs op het punt van voortijdig 
schoolverlaten relatief goed.
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Figuur 3.8
Aandeel voortijdig schoolverlaters (verticale as) en uitgavena per leerling in het secundair onder-
wijs (horizontale as) in de EU-15,b 2006c (in procenten en dollars)
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a Uitgaven gecorrigeerd voor prijsverschillen.
b  Inclusief Noorwegen en Zwitserland.
c  Voortijdig schoolverlaten in 2006, uitgaven per leerling in 2004.

Bron: Eurostat (epp.eurostat.ec.europa.eu); OECD (2007) SCP-bewerking

Prestaties in het voortraject
Door het kennis- en vaardigheidniveau te vergelijken waarmee deelnemers de tweede 
fase van het secundair onderwijs instromen, krijgen we aanvullend inzicht in de 
verschillen tussen landen. Het oecd-pisa-onderzoek wijst uit dat er flinke verschil-
len in prestatieniveau bestaan tussen leerlingen uit verschillende eu-landen. Niet 
alleen het gemiddelde prestatieniveau, maar ook het percentage leerlingen met een 
uitgesproken laag prestatieniveau verschilt. Met het oog op schooluitval is dat laatste 
waarschijnlijk het meest van belang: leerlingen met een zwak prestatieniveau zullen 
moeite hebben om met succes een opleiding in het hoger secundair onderwijs te 
voltooien.

In 2003 had in Nederland en Finland 10% of minder van de 15-jarigen een wis-
kundescore op de twee laagste niveaus, in enkele Zuid-Europese landen liep dat op 
tot 30% à 40%. Ook bij leesvaardigheid zijn er grote verschillen: in Finland, Ierland 
en Nederland blijft het aantal leerlingen met een score op een van de twee laagste 
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niveaus beperkt tot 5% à 10%, in de Zuid-Europese landen en ook in Duitsland ligt 
dat cijfer boven de 20% (oecd 2004).8

In figuur 3.9 is het percentage voortijdig schoolverlaters afgezet tegen het aantal 
leerlingen met een lage score op wiskunde- en leesvaardigheidstoetsen. In de figuur 
is tevens een regressielijn afgebeeld die het verband tussen het percentage 15-jarigen 
met weinig vaardigheden en het percentage voortijdig schoolverlaters weergeeft.

Zoals verondersteld neemt in beide gevallen – wiskunde en leesvaardigheid – het per-
centage voortijdig schoolverlaters gemiddeld genomen toe naarmate meer leerlingen 
in een land een lage toetsscore hebben (een score op of beneden niveau 1). Daarbij is 
de voorspellende waarde van de leesvaardigheidscore geringer dan die van de score 
op wiskundige vaardigheden.

Figuur 3.9 maakt echter ook duidelijk dat het aantal voortijdig schoolverlaters in 
een aantal landen behoorlijk afwijkt van het geschatte verband: Spanje en Portugal 
hebben een hoger percentage voortijdig schoolverlaters dan op basis van het aantal 
laag presterende 15-jarigen in die landen zou worden verwacht. Noorwegen, Zwitser-
land, Oostenrijk en Griekenland scoren aan de andere kant juist goed in relatie tot 
het behoorlijke aantal 15-jarigen met een lage vaardigheidscore in deze landen.

Figuur 3.9
Aandeel voortijdig schoolverlaters afgezet tegen het aandeel 15-jarigen met een lage score op de 
OECD-PISA-toetsen voor wiskunde en leesvaardigheid in de EU-15,a 2006b (in procenten)

a Inclusief Noorwegen en Zwitserland.
b Wiskundige en leesvaardigheid in 2003, voortijdig schoolverlaten in 2006

Bron: Eurostat (epp.eurostat.ec.europa.eu); OECD (2004) SCP-bewerking 
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Bij dat laatste zijn verschillende interpretaties mogelijk. Aan de ene kant zouden we 
het kunnen opvatten als een verdienste van het onderwijs in de landen in kwestie: 
blijkbaar slaagt men erin om veel leerlingen binnenboord te houden in de tweede 
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fase van het secundair onderwijs, ondanks dat een relatief groot aantal van hen 
bij aanvang van de opleiding zwak presteert. Aan de andere kant is het de vraag of 
dat niet ten nadele gaat van het niveau van de opleidingen in de tweede fase van het 
secundair onderwijs. Is, met andere woorden, het geringe aantal voortijdig school-
verlaters in sommige landen niet mede te danken aan het weinig selectieve kwali-
teitsniveau van opleidingen in het secundair onderwijs?

Informatie over het feitelijke niveau van de opleiding in de tweede fase van het 
secundair onderwijs in de diverse landen ontbreekt, zoals gezegd. De combinatie 
van matige pisa-vaardigheidscores en goede of zeer goede scores op het gebied van 
voortijdig schoolverlaten, roept toch wel twijfel op over het niveau van de startkwali-
ficatie in de desbetreffende landen. Het geval van Noorwegen is het meest sprekende 
voorbeeld: Noorse leerlingen scoren op hun vijftiende jaar niet meer dan middel-
matig op de lees- en wiskundetoetsen, niettemin is er geen land met betere scores op 
de indicatoren voor voortijdig schoolverlaten en startkwalificatiebezit.

Kenmerkend voor het Nederlandse onderwijs is de combinatie van een slechts 
middelmatige score op het gebied van voortijdig schoolverlaten, en goede scores 
op de pisa-vaardigheidstoetsen. Het aantal 15-jarigen met een lage wiskunde- en 
leesscore is in Nederland geringer dan in bijna alle andere landen in de eu-15. De 
basis die op 15-jarige leeftijd in Nederland is gelegd is dus goed in vergelijking met 
veel andere landen. Ervan uitgaande dat dit een van de voorwaarden is om een start-
kwalificatie te halen, zou het Nederlandse percentage voortijdig schoolverlaters 
verder omlaag moeten kunnen.

De meest gunstige combinatie – zeer weinig leerlingen met zwakke prestaties 
bij aanvang van de tweede fase van het secundair onderwijs, én een laag percentage 
voortijdig schoolverlaters – treffen we aan in Finland. Het is een combinatie die, 
anders dan in Noorwegen, geen twijfel oproept over het niveau van de Finse start-
kwalificatie. Daarbij zijn de uitgaven per leerling in het Finse onderwijs in vergelij-
king met veel eu-landen relatief laag. Opmerkelijk is verder het geringe aantal uren 
dat Finse leerlingen les krijgen. Waar in Nederland een discussie woedt over het al 
dan niet handhaven van de 1040-urennorm in het voortgezet onderwijs, krijgt de 
Finse leerling in de eerste fase van het secundair onderwijs (12-14 jaar) net iets meer 
dan 800 uur les per jaar. In het primair onderwijs zijn de verschillen nog groter: gere-
kend over een periode van acht jaar (leeftijd van 7-14 jaar) ontvangen Finse leerlingen 
uiteindelijk ruim 30% minder les dan Nederlandse leerlingen (oecd 2007).9 Zo ont-
staat het paradoxale beeld dat de beste prestaties binnen de Europese Unie worden 
geleverd in het land waar het aantal lesuren van alle oeso-landen het kleinst is.

Het is niet eenvoudig om de vinger te leggen op het ‘geheim’ van het Finse 
onderwijs. Het geringe percentage niet-westerse allochtonen zal zeker een bijdrage 
leveren, maar dat is niet het hele verhaal. Aho et al. (2006) stellen dat het gaat om een 
samenspel van factoren, waaronder de hoge kwaliteit van de leerkrachten (vanaf het 
primair onderwijs zijn leerkrachten universitair geschoold), de grote autonomie van 
scholen om zelf naar passende oplossingen te zoeken, en de ‘cultuur van vertrouwen’ 
tegenover scholen en leerkrachten, waarin tot grote hoogte wordt afgezien van cen-
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trale toetsen en waarin de overheid afstand heeft genomen van het denken in termen 
van accountability (verantwoorden van en afrekenen op resultaten). De selectie van 
kandidaten draagt bij aan de kwaliteit van de Finse leerkrachten: de belangstelling 
voor lerarenopleidingen is dermate groot dat slechts een op de tien kandidaten wordt 
toegelaten (McKinsey&Company 2007). De grote belangstelling voor het lerarenbe-
roep lijkt niets te maken te hebben met de financiële beloning: Finse leerkrachten 
worden niet opvallend goed betaald in vergelijking met hun collega’s in andere Euro-
pese landen (oecd 2007).10

3.5 Conclusies

In hoofdstuk 2 concludeerden we dat de afgelopen jaren een lichte vooruitgang is 
geboekt met de doelstellingen voor het voortijdig schoolverlaten en de startkwalifi-
catie. In het huidige hoofdstuk hebben we de prestaties van het Nederlandse onder-
wijs op dat gebied afgezet tegen die van andere landen in de Europese Unie.

Nederland niet beter dan de middenmoot
De cijfers laten zien dat Nederland ondanks de vooruitgang van de afgelopen jaren 
nog steeds bepaald niet uitblinkt op het gebied van voortijdig schoolverlaten en 
de startkwalificatie. Bij het voortijdig schoolverlaten zit Nederland in de middenmoot 
met een score die iets beter dan is dan die van Duitsland, Frankrijk en het Verenigd 
Koninkrijk, en een fractie slechter dan België en Ierland. Bij het startkwalificatiebezit 
staat Nederland lager in de Europese rangorde, hoewel deze score enigszins nega-
tief wordt vertekend. Op het moment dat de startkwalificatie-indicator de stand 
opmaakt, zijn Nederlandse deelnemers nog wat vaker dan die in sommige andere 
landen bezig met het afronden van een opleiding in het secundair onderwijs.

Het Nederlandse onderwijs mag dan niet echt slecht presteren, goed kunnen 
we de scores ook niet noemen. In landen als Oostenrijk, Denemarken, Finland en 
– buiten de unie – Zwitserland en Noorwegen is het percentage voortijdig school-
verlaters duidelijk lager. In een aantal landen ligt het inmiddels rond het niveau dat 
Nederland zich als doel heeft gesteld voor 2010. Nederland is wel iets dichterbij geko-
men, maar de kloof ten opzichte van goed presterende landen is nog steeds groot.

Stagnatie in de Unie
Ook veel andere landen in de Europese Unie zijn sinds 2000 niet erg succesvol 
geweest met het terugdringen van het voortijdig schoolverlaten en het verhogen van 
het aantal jongvolwassenen met een startkwalificatie: gemiddeld genomen zijn de 
cijfers zelfs nog minder verbeterd dan in Nederland. Die ontwikkelingen staat in 
schril contrast met de ambitieuze doelstelling om het voortijdig schoolverlaten in de 
Unie in 2010 te halveren; het tempo van verandering zou de komende jaren wel heel 
drastisch omhoog moeten om deze doelstelling nog te halen.
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Geen eenduidige verschillen tussen stelsels
We zijn nagegaan of de verschillen in voortijdig schoolverlaten tussen landen terug 
zijn te voeren op de wijze waarop het secundair onderwijs is georganiseerd. Onder-
zoek laat zien dat de verschillen in leerprestaties en de ongelijkheid van onderwijs-
kansen voor kinderen uit verschillende sociale milieus groter is in gestratificeerde 
stelsels zoals het Nederlandse, waarin leerlingen al vroeg worden gesorteerd en over 
verschillende stromen worden verdeeld.

Op basis van de beschikbare gegevens moeten we concluderen dat er echter geen 
duidelijke relatie is tussen de inrichting van het secundair onderwijs en het percentage 
voortijdig schoolverlaters.

De Scandinavische landen met hun geïntegreerde stelsels van primair en voort-
gezet onderwijs en hun nadruk op ‘insluiting’ van leerlingen doen het als groep heel 
goed. Maar sommige landen met een gestratificeerd stelsel – Oostenrijk en Zwitser-
land – tellen evengoed weinig voortijdig schoolverlaters. Het Verenigd Koninkrijk en 
Frankrijk – beide landen hebben geïntegreerd voortgezet onderwijs – presteren niet 
beter dan België en Nederland, allebei landen met gestratificeerd voortgezet onder-
wijs. Het goed ontwikkelde beroepsonderwijs in Midden-Europese gestratificeerde 
stelsels helpt mogelijk om het voortijdig schoolverlaten laag te houden, hoewel de 
voorspellende waarde van de omvang van het beroepsonderwijs voor het percentage 
voortijdig schoolverlaters op macroniveau zeer beperkt blijkt.

Samenspel van factoren
De verschillen tussen landen zijn dus niet te herleiden tot een enkele factor, maar 
lijken eerder de uitkomst van een samenspel van factoren. De samenstelling van 
de bevolking, de hoeveelheid middelen die in het onderwijs worden geïnvesteerd 
en de vaardigheden waarmee jongeren zijn toegerust als ze aan de tweede fase van 
het secundair onderwijs beginnen, hebben elk een zekere invloed. Landen waar de 
meeste ouders al middelbaar of hoger zijn opgeleid, waar er veel wordt geïnvesteerd 
in het secundair onderwijs en waar er bij aanvang van de tweede fase van het secun-
dair onderwijs weinig leerlingen zijn met zwakke prestaties, scoren in de regel goed, 
hoewel er ook afwijkingen zijn van deze patronen. Met gegevens op individueel 
niveau is de invloed van verschillende factoren op voortijdig schoolverlaten waar-
schijnlijk beter vast te stellen.

Als we ten slotte de Nederlandse positie bekijken tegen de achtergrond van de fac-
toren die het voortijdig schoolverlaten mede beïnvloeden, dan zijn er zowel gunstige 
als minder gunstige omstandigheden aan te wijzen. Gunstig is het relatief kleine 
aantal 15-jarigen dat zwak of zeer zwak presteert: volgens internationale vergelij-
kingen is de Nederlandse jeugd relatief goed toegerust bij aanvang van de tweede 
fase van het secundair onderwijs, hoewel het aantal zwak presterende leerlingen 
in Nederland volgens de meest recente pisa-peiling (uit 2006) wel is toegenomen. 
Verder wordt Nederland niet opvallend ‘gehinderd’ door de samenstelling van de 
bevolking: vrij veel ouders zijn ten minste middelbaar opgeleid, hoewel niet zoveel 
als in de Scandinavische landen en in de midden Europese Duitstalige landen. Goed 
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vergelijkbare informatie over het percentage niet-westerse allochtone leerlingen zijn 
niet beschikbaar. Internationaal gezien worden er in Nederland relatief weinig mid-
delen in de leerlingen in het secundair onderwijs geïnvesteerd.

Specifiek karakter Nederlands beleid
Vergeleken met andere landen volgt Nederland op het terrein van voortijdig school-
verlaten een duidelijk eigen aanpak. Kenmerkend voor het beleid is een sterke nadruk 
op zorg voor zwakke leerlingen, en in vergelijking met andere landen neemt regio-
nale samenwerking tussen verschillende instanties en partijen een centrale plaats in. 
Een aantal andere landen volgt een beleid dat minder specifiek is gericht op voortij-
dig schoolverlaters: het realiseren van een startkwalificatie is er meer ingebed in het 
bredere kader van Leven Lang Leren en van een algehele verhoging van het kwali-
ficatieniveau. Van der Steeg en Webbink (2006) stellen dat over de effectiviteit van 
het Nederlandse beleid rond voortijdig schoolverlaten weinig valt te zeggen, omdat 
evaluaties ofwel ontbreken, ofwel voornamelijk zijn gericht op de uitvoering van het 
beleid en niet op de effecten ervan. Ook de vergelijking van macrocijfers van ver-
schillende landen biedt weinig houvast: ondanks de internationaal gezien specifieke 
aanpak presteert het Nederlandse onderwijs zoals gezegd niet beter dan de Europese 
middelmaat. Een gunstig teken is wellicht dat het percentage voortijdig schoolverla-
ters in Nederland sinds 2000 wel meer is afgenomen dan in veel andere landen in de 
Europese Unie.
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Noten

1 In Zweden worden de verschillende (algemene en beroepsgerichte) programma’s in de 
tweede fase van het secundair onderwijs binnen één soort onderwijs aangeboden (de 
gymnasieskola). Er zijn zeventien verschillende programma’s.

2 In Italië en Ierland volgen wel veel leerlingen een pre-vocational programma. Een 
dergelijk programma heeft wel een beroepsgerichte oriëntatie, maar kwalificeert 
de deelnemers niet voor de arbeidsmarkt. Het is gericht op doorstroming naar een 
beroepsgerichte opleiding.

3 De cijfers voor de 25-34-jarigen zijn afkomstig van de oeso (Engels: oecd), die van 
20-24-jarigen van Eurostat. De oecd heeft een aanpassing doorgevoerd in de clas-
sificatie van Noorse opleidingen, waardoor Noorwegen in de meest recente editie 
van Education at a glance (oecd 2007) in de leeftijdscategorie van 25-34 jaar ineens 
minder volwassenen met een afgeronde opleiding in het hoger secundair onderwijs 
telt. Waarschijnlijk heeft Eurostat deze aanpassing nog niet doorgevoerd in het cijfer 
voor de 20-24-jarigen.

4 Hanushek en Wössmann (2005) combineren de pisa-peilingen bij 15-jarigen met de 
pirls-meting in het primair onderwijs.

5 De Nederlandse scores zijn door de oeso buiten beschouwing gelaten vanwege een 
hoge non-respons. Het Cito heeft de Nederlandse scores wel gepubliceerd en stelt dat 
de steekproef voldoende representatief is (Wijnstra 2001).

6 Het gemiddelde percentage voortijdig schoolverlaters voor de landen met gestrati-
ficeerd secundair onderwijs bedraagt 11,7%, dat voor de vier Scandinavische landen 
bedraagt 9,3%. Voor de overige landen met geïntegreerd secundair onderwijs is het 
gemiddelde 17,5%. Indien de Zuid-Europese landen buiten beschouwing worden 
gelaten bedraagt het gemiddelde voor de overige landen met geïntegreerd secundair 
onderwijs 12,8%. Voor het startkwalificatiebezit zijn de gemiddelde scores respectie-
velijk 86% (Scandinavische landen), 78% (landen met gestratificeerd onderwijs) en 
78% (overige landen met geïntegreerd secundair onderwijs).

7 De maatstaf is gebaseerd op de leeftijd van selectie in het secundair onderwijs, op het 
aantal schooltypen voor 15-jarigen, op de omvang van het beroepsonderwijs en op de 
deelname aan duaal onderwijs.

8 We gebruiken de Pisa-scores uit 2003 en niet die uit 2006, omdat dit beter past bij 
de veronderstelde oorzakelijkheid (slechte prestaties op de leeftijd van 15 jaar leiden 
enkele jaren later tot een grotere kans op voortijdig schoolverlaten).

9 De vergelijking in oecd 2007 gaat uit van het ‘statutaire’ aantal uren. Uit de discus-
sie rond de 1040-urennorm in het Nederlandse onderwijs weten we dat het werkelijke 
aantal lesuren kleiner kan zijn. Onbekend is of en in welke mate het werkelijke aantal 
uren in andere landen afwijkt van de officiële norm.

10 Finse leerkrachten verdienen in zowel het primair als het secundair onderwijs bij-
voorbeeld minder dan die in Nederland, althans volgens de gegevens in oecd 2007. 
Deze cijfers zijn gebaseerd op salarisschalen, door verschillen in inschaling kan het 
feitelijke loon afwijken. Om de rol die het salaris speelt bij de aantrekkingskracht van 
het lerarenberoep goed in te kaart brengen, zou het lerarensalaris moeten worden 
vergeleken met dat van andere hogeropgeleiden in hetzelfde land. Gegevens daarover 
hebben we niet.
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4 Op weg naar een startkwalif icatie

4.1 De route naar een startkwalificatie

Nederland behoort samen met België, Duitsland en Oostenrijk tot de groep landen 
waar leerlingen al op vroege leeftijd – zo rond de 12 jaar – over verschillende sporen 
worden verdeeld. Nadat de determinatie en selectie in een eventuele brugperiode 
achter de rug is, zijn er niet minder dan zes niveaus van voortgezet onderwijs, met 
daarnaast nog praktijkonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs.

Voor jongeren die na de brugperiode havo of vwo gaan volgen, is het traject naar 
een startkwalificatie relatief simpel: zij bereiken het startkwalificatieniveau door 
hun opleiding met een diploma af te ronden. De meeste jongeren volgen in het 
voortgezet onderwijs echter een vmbo-opleiding en moeten voor een startkwalifi-
catie nog de overstap maken naar het mbo en daar een opleiding op minimaal het 
tweede niveau (de basisberoepsopleiding) afronden om aan de startkwalificatienorm 
te voldoen. Hier kan op meerdere momenten een kink in de kabel komen: leerlingen 
kunnen struikelen in het vmbo, ze kunnen een diploma halen in het vmbo maar 
niet doorstromen naar het mbo – of eventueel naar de havo – en er is een kans dat ze 
afhaken in het mbo.

Daarnaast is er nog een kleine, maar wel groeiende groep jongeren die groten-
deels buiten het traject naar een startkwalificatie vallen. Het gaat om leerlingen die 
vanwege handicaps of beperkingen niet in staat zijn om een reguliere opleiding in 
het voortgezet onderwijs te volgen. Deze groep zou voor een startkwalificatie uitein-
delijk een mbo 2-opleiding moeten afronden.

In dit hoofdstuk geven we een overzicht van de ontwikkelingen in de verschillende 
deeltrajecten naar de startkwalificatie en inventariseren we de breekpunten in de 
verschillende deeltrajecten. In paragraaf 4.2 en 4.3 behandelen we het voortgezet 
onderwijs, in paragraaf 4.4 en 4.5 het middelbaar beroepsonderwijs. In paragraaf 
4.6 besluiten we hoofdstuk met een samenvattend overzicht en enkele conclusies.

4.2 Het startkwalificatietraject in het voortgezet onderwijs

Sinds de invoering van het vmbo staat de selectie en verdeling van leerlingen in 
het voortgezet onderwijs sterk in het teken van de tegenstelling tussen vmbo en 
havo/vwo. Als het advies van de basisschool en de uitslag van de Cito-eindtoets het 
toelaten, dan stromen leerlingen door naar de havo of het vwo; behoort dat niet tot 
de mogelijkheden dan belanden de leerlingen in ‘het vmbo’. In de beleving van het 
brede publiek is het totale vmbo één soort onderwijs, met een bovendien ongunstig 
imago getuige veel gebruikte bewoordingen als ‘restonderwijs’ of ‘afvalputje’. Dat 
beeld gaat voorbij aan de verschillen binnen het vmbo: er zijn leerwegen van dui-
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delijk verschillend niveau, en de aanleg en mogelijkheden van de leerlingen in het 
vmbo lopen eveneens flink uiteen.

Leerwegen in het vmbo
De theoretische leerweg (tl) is de opvolger van het mavo. In het totale spectrum van het 
voortgezet onderwijs neemt de theoretische leerweg een middenpositie in: de capa-
citeiten van leerlingen liggen op een gemiddeld niveau. Met het vmbo-tl-diploma is 
doorstroom naar een lange mbo-opleiding (niveau 3 en 4) mogelijk, maar ook de 
overstap naar de havo behoort tot de mogelijkheden.

De gemengde leerweg combineert algemeen vormende vakken uit de theoretische 
leerweg met een beroepsgerichte component. Qua niveau wijkt de gemengde leerweg 
niet veel af van de theoretische leerweg, en geeft zij toegang tot dezelfde vervolgop-
leidingen in het mbo.

De kaderberoepsgerichte en basisberoepsgerichte leerweg van het vmbo zijn een voort-
zetting van het voormalige voorbereidend beroepsonderwijs. In vergelijking met 
de theo retische en de gemengde leerweg trekt de kaderberoepsgerichte leerweg 
leerlingen met een meer praktische instelling en een wat lager prestatieniveau aan. 
Niettemin geeft ook de kaderberoepsgerichte leerweg, net als de theoretische en de 
gemengde leerweg, toegang tot de lange mbo-opleidingen (niveau 3 en 4).

De basisberoepsgerichte leerweg vormt de laagste trede in de hiërarchie van leer-
wegen binnen het vmbo. Leerlingen uit de basisberoepsgerichte leerweg kunnen na 
hun diploma doorstromen naar de kortere (niveau 2) opleidingen in het mbo. Als ze 
die weten af te ronden, voldoen ze nog precies aan de startkwalificatienorm. Binnen 
de beroepsgerichte leerweg worden er sinds een aantal jaren zogenoemde leerwerk-
trajecten aangeboden aan leerlingen voor wie het reguliere aanbod te weinig praktijk 
gericht is. De omvang van de leerwerktrajecten is voorlopig nog gering (in 2005/’06 
telden ze omstreeks 1200 leerlingen).

Voor leerlingen met behoefte aan extra steun kent het vmbo leerwegondersteunend 
onderwijs (lwoo). Het gaat om leerlingen die in principe een diploma zouden kunnen 
halen, maar die in het basisonderwijs een zodanige leerachterstand hebben opgelo-
pen dat ze het zonder extra steun niet zullen redden in het vmbo. Deze achterstand 
kan te maken hebben met een relatief lage intelligentie, maar ook met emotionele 
problemen (bv. faalangst of emotionele instabiliteit). Leerwegondersteuning kan in 
principe in alle leerwegen van het vmbo worden aangeboden, maar in de praktijk 
zijn leerlingen die voor leerwegondersteuning zijn geïndiceerd vooral te vinden op 
de lagere niveaus – in het bijzonder de basisberoepsgerichte leerweg, waar bijna 60% 
voor leerwegondersteuning is geïndiceerd – en in mindere mate in de kaderberoeps-
gerichte leerweg.

Voor leerlingen voor wie een diploma in het vmbo ook met extra steun niet tot de 
mogelijkheden behoort, is er het praktijkonderwijs. Dit onderwijs bereidt leerlingen 
direct voor op de arbeidsmarkt; een startkwalificatie is in de regel geen haalbare 
kaart. Niettemin maakten na afloop van het schooljaar 2004/’05 ongeveer 900 leer-
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lingen de overstap van het praktijkonderwijs naar het mbo (cbs StatLine). Zij zullen 
daar op het laagste niveau terechtkomen.

Speciaal onderwijs
Een kleine groep leerlingen volgt na het basisonderwijs (of het speciaal basisonder-
wijs) geen regulier voortgezet onderwijs, maar voortgezet speciaal onderwijs. Nadat 
het lom en mlk (onderwijs aan kinderen met leer- en opvoedingsmoeilijkheden, 
respectievelijk aan moeilijk lerende kinderen) in het vmbo zijn opgegaan (in de vorm 
van lwoo en praktijkonderwijs), zijn het onderwijs voor zeer moeilijk opvoedbare kinderen 
(zmok) en voor zeer moeilijk lerende kinderen (zmlk) de getalsmatig belangrijkste vormen 
van voorgezet speciaal onderwijs geworden. Verder is er nog speciaal onderwijs voor 
leerlingen met uiteenlopende lichamelijke of zintuiglijke beperkingen (doven/slecht-
horenden, blinden/slechtzienden, lichamelijk gehandicapten) en voor langdurig 
zieke kinderen. Drie op de vier leerlingen in het speciaal voortgezet onderwijs volgt 
zmok- of zmlk-onderwijs, een op de vier volgt een van de overige vormen.

Om een startkwalificatie te halen zouden leerlingen na het voortgezet speciaal 
onderwijs moeten overstappen naar het mbo. Voor leerlingen in het zmlk-onderwijs 
is die overstap vanwege hun verstandelijke beperkingen in de praktijk geen reële 
optie. Voor de deelnemers aan het zmok-onderwijs, en waarschijnlijk ook voor een 
deel van de leerlingen met een lichamelijke of zintuiglijke handicap, is deze overstap 
in principe wel een optie. Een beperkende factor is dat – afgaande op de spaarzame 
informatie die daarover beschikbaar is – jongeren in het voortgezet speciaal onder-
wijs maar zelden een diploma halen. Niet meer dan 5% van de leerlingen verlaat het 
speciaal onderwijs met een diploma (Operatie Jong 2007).

Afgaande op de beschikbare gegevens stromen inderdaad maar weinig leerlingen 
vanuit het voortgezet speciaal onderwijs door naar het middelbaar beroepsonder-
wijs, hoewel niet zo weinig als op grond van het kleine aantal diploma’s zou worden 
verwacht. Sontag et al. (2005) schatten de deelname van ex-leerlingen van het voort-
gezet speciaal onderwijs aan vervolgonderwijs op een kwart. De deelname aan ver-
volgonderwijs ligt het hoogst bij ex-leerlingen van de zogenoemde cluster 4-scholen 
(met name van scholen voor zmok: de doorstroom ligt daar op ongeveer 50%) en het 
laagst in cluster 3 (met name zmlk). Volgens gegevens van het Centraal Bureau voor 
de Statistiek (cbs) stroomden in 2004/’05 900 leerlingen vanuit het speciaal onder-
wijs door naar het mbo, terwijl ruim 4000 leerlingen die uit het speciaal onderwijs 
vertrokken geen verdere opleiding volgden (cbs StatLine). We schatten op basis van 
de cbs-cijfers dat een op de vijf leerlingen vanuit het voortgezet speciaal onderwijs 
overstapt naar het mbo.1 De doorstroom van het voortgezet speciaal onderwijs naar 
het mbo is dus niet uitgesloten, maar wordt in de praktijk maar weinig gemaakt; 
voor de overgrote meerderheid van de leerlingen fungeert het speciaal onderwijs als 
eindonderwijs.
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Verdeling over routes: meer havo/vwo maar ook steeds meer leerlingen in een kwetsbare 
positie
Hoe ziet de verdeling over verschillende trajecten in het secundair onderwijs er uit en 
welke ontwikkelingen doen zich voor? In tabel 4.1 is de verdeling van leerlingen over 
verschillende trajecten in het voortgezet onderwijs inzichtelijk gemaakt aan de hand 
van het derde leerjaar.2 De brugperiode is dan voor vrijwel alle leerlingen achter de 
rug.

Circa 42% volgde in 2006/’07 het havo/vwo-traject naar de startkwalificatie, waar-
bij havo en vwo ongeveer evenveel leerlingen trekken, en een klein aantal leerlingen 
nog in een gemengde havo/vwo-klas zit. Het aantal jongeren in havo/vwo neemt 
jaar in jaar uit toe: in 2000 was het 38%, een flinke stijging ten opzichte van de 32% 
begin jaren negentig. Het restant van de jongeren volgt een opleiding in een van de 
leer wegen van het vmbo, het praktijkonderwijs of het voortgezet speciaal onderwijs. 
Begin jaren negentig was dat nog 68%, maar inmiddels is dat verminderd tot 58%.

Tabel 4.1
Verdeling van leerlingen in leerjaar 3 van het voortgezet onderwijs, 1991/’92-2006/’07 
(in procenten)

voortgezet speciaal 
onderwijsa mlk/pro

lom/ivbo/ 
lwoo

vbo/ 
bbl/kblb

mavo/ 
tl/gl havo

havo/ 
vwo vwo totaal

1991/’92 1 1 8 25 33 14 3 15 100

1996/’97 1 2 9 26 27 16 3 16 100

2000/’01 2 2 9 24 25 18 3 18 100

2003/’04 2 3 11 22 23 18 3 18 100

2004/’05 2 3 11 21 23 18 3 19 100

2005/’06 2 3 11 19 24 18 3 19 100

2006/’07 3 3 11 18 24 19 3 20 100

a In het voorgezet speciaal onderwijs het aantal 15-jarigen, inclusief een gering aantal 15-jarigen in het 
speciaal onderwijs.

b Exclusief leerlingen met leerwegondersteuning (en voorheen ivbo), die zijn inbegrepen in de kolom 
‘lom/ivbo/lwoo’.

Bron: CBS (StatLine) SCP-bewerking

De groeiende deelname aan havo/vwo ging in de jaren negentig gepaard met een 
krimp van het middensegment: het marktaandeel van de theoretische en gemengde 
leerweg binnen het vmbo (en van de voorlopers: mavo, respectievelijk vbo/mavo) 
liep terug van een derde naar minder dan een kwart van de leerlingen. De laatste 
jaren zet de krimp van het middensegment echter niet meer verder door. In plaats 
daarvan verliest het laagste segment van het voortgezet onderwijs nu geleidelijk aan 
terrein (het totaal van de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg, al dan niet met 
leerwegondersteuning, het praktijkonderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs). 
Binnen het laagste segment is er wel weer een verschuiving naar die vormen van 
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onderwijs waarin leerlingen extra zorg ontvangen. In de vmbo leerwegen ontvangen 
steeds meer leerlingen leerwegondersteuning: inmiddels heeft al bijna zes op de tien 
leerlingen in de basisberoepsgerichte leerweg, en bijna een op de zes in de kader-
beroepsgerichte leerweg een indicatie voor leerwegondersteuning. Daarnaast groei-
den ook het praktijkonderwijs (voorheen mlk) en het voortgezet speciaal onderwijs.

Bezien op de totale leerlingenpopulatie is het aandeel van het voortgezet speci-
aal onderwijs nog altijd bescheiden, maar de groeicijfers binnen de sector liegen 
er niet om. De deelname aan het voortgezet speciaal onderwijs is de afgelopen tien 
jaar niet minder dan verdubbeld, een groei die vooral op het conto komt van het 
zmok-onderwijs, het zmlk-onderwijs en het onderwijs aan langdurig zieke kinderen 
(de zogenoemde clusters 3 en 4, Herweijer en Bronneman-Helmers 2007). Boven-
dien is er nog de snel groeiende groep van leerlingen die met ambulante begeleiding 
(het ‘rugzakje’) regulier voortgezet onderwijs volgen. In 2005/’06 kregen ongeveer 
6500 leerlingen in het regulier voortgezet onderwijs ambulante begeleiding (er is 
geen verdeling naar leerjaar of leeftijd bekend, zodat leerlingen met een rugzakje 
niet zijn inbegrepen in tabel 4.1).

Bij elkaar ontving in 2006/’07 14% van de leerlingen in het derde leerjaar van het 
voortgezet onderwijs een vorm van extra zorg, hetzij in de vorm van leerwegonder-
steuning, hetzij in het praktijkonderwijs. Daarnaast volgde 3% van de jongeren een 
opleiding in het speciaal onderwijs; met de laatste groep meegerekend loopt het 
cijfer voor het aantal zorgleerlingen op tot 17%. Begin jaren negentig was dat nog 
maar 10%, het aantal leerlingen in een kwetsbare positie neemt dus sterk toe. Op een 
totaal van ongeveer 212.000 leerlingen in het derde leerjaar van het voortgezet onder-
wijs ontvangen er nu ruim 35.000 op enigerlei wijze speciale zorg en daarbij moet 
nog een onbekend aantal leerlingen met ambulante begeleiding worden opgeteld.3 
Op basis van het totaalcijfer van 6500 leerlingen voor het hele voortgezet onderwijs 
zal het om 1500 à 2000 leerlingen per leerjaar kunnen gaan.4

Groeiende instroom in de Wajong-regeling
Leerlingen voor wie het speciaal onderwijs of het praktijkonderwijs als eindonder-
wijs fungeert, hebben een zwakke positie op de arbeidsmarkt. Een substantieel deel 
van hen belandt na hun opleiding in de Wajong-regeling, een inkomensvoorziening 
voor jonggehandicapten (Besseling et al. 2007). In het verlengde van de groei van het 
speciaal onderwijs is de instroom in de Wajong-regeling de afgelopen jaren sterk 
gegroeid: tussen 2000 en 2007 is de instroom meer dan verdubbeld tot ruim 15.000 
per jaar (Besseling et al. 2007; uwv 2008). Geschat wordt momenteel dat 7% van een 
lichting 18-jarigen in de Wajong belandt (Besseling et al. 2007). Ongeveer de helft van 
de instroom in de Wajong-regeling is afkomstig uit het voortgezet speciaal onder-
wijs en het praktijkonderwijs. De groeiende deelname aan deze onderwijssoorten is 
een belangrijke oorzaak van de sterk gestegen instroom in de Wajong-regeling.5 Het 
beeld doemt op van een groeiende groep jongeren die na een loopbaan in het speci-
aal onderwijs uiteindelijk in de Wajong-regeling belanden.
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Polarisatie
Al met al is het beeld van de ontwikkelingen in het voortgezet onderwijs tweeslach-
tig. Aan de ene kant volgen steeds meer leerlingen het betrekkelijk ‘veilige’ havo/vwo 
traject, waarin ze zonder overstap naar een vervolgopleiding – en dus zonder te 
worden blootsgesteld aan de problemen en risico’s die zich daarbij voor kunnen doen 
– een startkwalificatie kunnen halen. Aan de andere kant van het spectrum neemt 
ook het meest kwetsbare segment van het voortgezet onderwijs sterk in omvang toe. 
Ten dele gaat het om leerlingen die, zoals we verderop zullen zien, een verhoogd 
risico van uitval lopen (leerlingen met leerwegondersteuning). Daarnaast is er een 
groep die speciaal onderwijs of praktijkonderwijs volgt en die voor een groot deel 
buiten het startkwalificatietraject valt.

Of het aantal jongeren met problemen feitelijk steeds groter wordt valt moeilijk 
te zeggen, er zijn niet veel gegevens over veranderingen in de prevalentie van diverse 
stoornissen en problemen. Betere signalering en diagnose en grotere toegankelijk-
heid van voorzieningen lijken in ieder geval een rol te spelen. Wel zijn er indicaties 
dat het aantal jongeren met een autistische stoornis toeneemt. Het aantal jongeren 
met gedrags- en of emotionele problemen zou slechts in beperkte mate toenemen, 
maar tegelijkertijd is er een sterke groei van het aantal kinderen dat in aanraking 
komt met de jeugdhulpverlening (Besseling et al. 2007).

4.3 Voortijdig schoolverlaten in het voortgezet onderwijs

In het voortgezet onderwijs zijn twee vormen van voortijdig schoolverlaten aan de 
orde. Er zijn leerlingen die de opleiding niet afmaken en zonder enig diploma uit het 
onderwijs vertrekken. Dit is de groep die van oudsher als drop-outs werd aangeduid 
en die we tegenwoordig prioritaire voortijdig schoolverlaters noemen. Ook leer-
lingen die via het voortgezet speciaal onderwijs zonder diploma uit het onderwijs 
vertrekken kunnen we rekenen tot deze categorie. Daarnaast zijn er leerlingen die 
wel een vmbo-diploma halen, maar niet de overstap naar een vervolgopleiding in het 
mbo of eventueel de havo maken, die nodig is om een startkwalificatie te halen.

Met behulp van de onderwijsnummergegevens kunnen we nagaan in welke fase 
van het voortgezet onderwijs leerlingen afhaken en kunnen we daarbij onderscheid 
maken tussen de verschillende typen voortijdig schoolverlaters. Wel moeten we 
rekening houden met enkele beperkingen die de gegevens nog hebben. Leerlingen 
die vanuit het voortgezet onderwijs overstappen naar het praktijkonderwijs of het 
voortgezet speciaal onderwijs vallen nog gedeeltelijk (praktijkonderwijs) of geheel 
(speciaal onderwijs) buiten de waarneming. Evenmin is er zicht op leerlingen die 
overstappen naar particulier onderwijs. Migratie en sterfte van leerlingen zijn wel 
verwerkt.

Van de iets meer dan 900.000 leerlingen die in het schooljaar 2005/’06 een oplei-
ding volgden in het voortgezet onderwijs, bleken er bij aanvang van het schooljaar 
2006/’07 zo’n 18.000 als voortijdig schoolverlater uit het onderwijs te zijn vertrok-
ken. Het totale percentage voortijdig schoolverlaters in het voortgezet onderwijs 
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kwam daarmee op ongeveer 2%. In de meeste gevallen (1,2%, bijna 11.000 leerlingen) 
gaat het om leerlingen die zonder diploma uit het onderwijs vertrekken. Een kleiner 
aantal (0,8%, ongeveer 7000 leerlingen) heeft wel een vmbo diploma, maar stroomt 
niet door naar een vervolgopleiding.

Veel uitval uit de laagste vmbo-leerweg
Vertrek uit het voortgezet onderwijs zonder enig diploma doet zich voor in alle school-
soorten en in alle fasen van het voortgezet onderwijs, maar er zijn wel verschillen 
(figuur 4.1). Al in de brugperiode vertrekt een behoorlijk aantal leerlingen uit het 
onderwijs: van de ongeveer 400.000 leerlingen die in 2005/’06 in de brugperiode 
(leerjaar 1 of 2) zaten, was bij aanvang van het schooljaar 2006/’07 1,1% uit het 
onderwijs vertrokken. Dit percentage is niet zo groot, maar het gaat wel om bijna 
4500 leerlingen, waarvan het leeuwendeel nog de leerplichtige leeftijd heeft.

Een deel van deze leerlingen is overgestapt naar het praktijkonderwijs of het 
voortgezet speciaal onderwijs. Deze stroom is zoals gezegd nog niet in beeld 
gebracht met het onderwijsnummer, maar omvat naar schatting plusminus 1800 
brugklassers (cbs StatLine). Het werkelijke aantal voortijdig schoolverlaters uit de 
brugperiode zal daarom rond de 2500 à 3000 leerlingen liggen (0,6% à 0,7%).

Figuur 4.1
Voortijdig schoolverlaters zonder voortgezet onderwijsdiploma naar onderwijssoort en leerjaar, 
2005/’06 (in procenten van het aantal leerlingen)

Bron: OCW/CFI (Onderwijsnummerbestand 2005/’06) SCP-bewerking 

leerjaar 5 

leerjaar 4 

leerjaar 6 

leerjaar 3 

vwo

leerjaar 5 

leerjaar 4 

leerjaar 3 

havo

leerjaar 4 

leerjaar 3 

vmbo gemengde/theoretische leerweg

leerjaar 4 

leerjaar 3 

vmbo kaderberoepsgerichte leerweg

leerjaar 4 

leerjaar 3 

vmbo basisberoepsgerichte leerweg

leerjaar 1-2
brugperiode

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4



84 Op weg naar een startkwalificatie

Nadat de leerlingen eenmaal zijn verdeeld over de diverse niveaus van het voortgezet 
onderwijs, manifesteren zich flinke verschillen. Vooral de leerlingen in de basis-
beroepsgerichte leerweg van het vmbo lopen een relatief groot risico om zonder enig 
diploma af te haken. De basisberoepsgerichte leerweg trekt niet alleen de zwakste 
leerlingen, die het meeste moeite hebben met school. Als het mis gaat is afstroom 
naar een lager niveau voor leerlingen in de basisberoepsgerichte leerweg geen optie.

De onderlinge verschillen tussen de overige niveaus van voortgezet onderwijs 
zijn een stuk minder uitgesproken: de uitval uit de kaderberoepsgerichte leerweg 
van het vmbo is wel iets, maar niet veel groter dan die uit de theoretische/gemengde 
leerweg. De uitval uit havo en vwo is in het derde leerjaar nog weer geringer dan die 
uit theoretische/gemengde vmbo-leerweg, maar loopt in het vierde leerjaar op tot een 
vergelijkbaar of zelfs hoger niveau (havo). Zoals bekend blijven van oudsher ook veel 
leerlingen zitten in havo 4 (in 2004/’05 14%, zie cbs 2007: 286). Daarbovenop komen 
dus ook nog hoge uitvalcijfers: havo 4 is in meer dan één opzicht een moeilijk jaar. 
Het vmbo heeft een uitgesproken negatief imago op het punt van schooluitval, maar 
in de praktijk gaat dat dus voornamelijk op voor de laagste (basisberoepsgerichte) 
leerweg.

Overstap naar particuliere opleidingen
In de havo en het vwo zijn er leerlingen die in het examenjaar toch nog afhaken. Het 
kan gaan om leerlingen die zakken voor het examen en niet herkansen, maar er zijn 
ook leerlingen die al eerder in het examenjaar vertrekken. Voor alle duidelijkheid 
merken we op dat het niet gaat om leerlingen die zonder diploma overstappen naar 
het beroeps- of hoger onderwijs (bv. van havo 4 naar mbo). Wel zijn er leerlingen die 
hun opleiding vervolgen in het particulier onderwijs, terwijl ze onbedoeld als voortijdig 
schoolverlater worden meegeteld.

Particuliere opleidingen fungeren soms als reddingsboei voor leerlingen die het 
niet redden in het reguliere onderwijs, maar met een strakkere, meer gestructu-
reerde aanpak en intensieve begeleiding wel een havo/vwo-diploma kunnen halen. 
De bekendste particuliere instelling is het Luzac College dat een programma aan-
biedt waarin de laatste twee jaren van havo en vwo in een jaar kunnen worden afge-
rond. Dat programma wordt overigens niet alleen gevolgd door leerlingen die eerder 
bleven steken in het regulier onderwijs, het trekt ook leerlingen die in versneld 
tempo een diploma van een hoger niveau willen halen (bv. vwo na havo). Volgens een 
(telefonische) opgave van het Luzac College volgen ongeveer 1100 leerlingen dit havo/
vwo-programma (daarnaast zijn er nog ongeveer 700 deelnemers die al een havo- of 
vwo-diploma hebben, maar bij Luzac aanvullend vakken volgen om hun profiel te 
verbreden met het oog op de doorstroommogelijkheden naar het hoger onderwijs). 
We weten niet precies hoeveel van de ongeveer 1700 getelde voortijdig schoolverlaters 
uit de havo/vwo-bovenbouw overstappen naar het particuliere onderwijs, maar het 
werkelijke aantal voortijdig schoolverlaters uit de havo/vwo bovenbouw ligt dus wel 
lager.6
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Ook in brugperiode veel uitval in lagere leerwegen van het vmbo
Het genoemde uitvalcijfer van 1,1% voor de brugperiode is een totaalcijfer voor 
alle typen brugklassen en voor leerlingen van alle niveaus. Voor zover een nadere 
uitsplitsing mogelijk is tussen verschillende soorten brugklassen, zien we al in de 
brugperiode grote verschillen in uitvalrisico (figuur 4.2). Het grootst is het risico 
in brugklassen met uitsluitend leerlingen in de twee laagste vmbo-leerwegen, of in 
brugklassen die alle vmbo-leerwegen omvatten. Ook de relatief hoge uitval uit brede 
vmbo-avo-brugklassen zal te maken hebben met de aanwezigheid van leerlingen uit 
het lagere vmbo-segment.

Figuur 4.2
Voortijdig schoolverlaters in de brugperiode van het voortgezet onderwijs naar soort brugklas 
(leerjaar 1 en 2), 2005/’06 (in procenten van het aantal leerlingen)

Bron: OCW/CFI (Onderwijsnummerbestand 2005/’06) SCP-bewerking 
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In brugklassen met alleen avo-schoolsoorten (vmbo-t, havo, vwo) is het uitvalrisico 
het geringst, en daarbij neemt het risico af naarmate het niveau van onderwijs stijgt.

Binnen een instroomlichting ontstaan na een aantal jaren grote verschillen
De uitvalpercentages in het voortgezet onderwijs zijn als zodanig vrij laag. Bijgevolg 
zijn ook de verschillen tussen de diverse schoolsoorten en leerjaren niet zo groot: 
meer dan 2 à 3 procentpunten verschil is er niet. Bedacht moet worden dat het hier 
gaat om de kans op uitval in één schooljaar, terwijl leerlingen in het voortgezet 
onderwijs gedurende een aantal achtereenvolgende jaren het risico lopen uit te 
vallen. Het percentage dat is uitgevallen kan daadoor na verloop van een aantal jaren 
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sterk oplopen.7 Dat blijkt wel uit de berekeningen van het cbs, waarbij leerlingen 
die in 2003/’04 in de brugklas zijn gestart, gevolgd zijn tot en met het begin van het 
vierde leerjaar van het voortgezet onderwijs (tabel 4.2).

Tabel 4.2
Vertrek uit het onderwijs zonder diploma van leerlingen die in 2003/’04 in leerjaar 1 van het 
voortgezet onderwijs zijn gestart (in procenten)a 

bij aanvang 
2e leerjaar

bij aanvang 
3e leerjaar

bij aanvang 
4e leerjaar

brugklas vmbo beroepsgericht 7,4 11,9 17,2

brugklas vmbo beroepsgericht en avo 3,6 5,9 8,0

brugklas avo 1,5 2,5 4,0

totaal alle brugklassen 3,1 5,1 7,5

a Cumulatief percentage.
 
Bron: CBS (StatLine)

Bij aanvang van het vierde jaar van het voortgezet onderwijs is de uitval al opgelopen 
tot 7,5% van de leerlingen die in de brugklas zijn gestart. De verschillen tussen de 
onderscheiden brugklassen zijn dan inmiddels behoorlijk groot geworden: van de 
leerlingen die in een avo-brugklas zijn gestart (vmbo-gl/tl en/of havo en/of vwo) is 
4,0% uit het onderwijs verdwenen, bij leerlingen uit de brugklassen voor de basis- of 
kaderberoepsgerichte vmbo-leerweg is dit al opgelopen tot 17%!

Lwoo: groter risico ondanks extra zorg
In paragraaf 4.2 signaleerden we dat het aantal zorgleerlingen in het voortgezet 
onderwijs de afgelopen jaren sterk is toegenomen. Het gaat om leerlingen die 
leerwegondersteuning krijgen omdat te verwachten is dat zij niet zonder extra 
ondersteuning een diploma in het vmbo zullen kunnen halen (11%) verder gaat het 
om leerlingen die vanwege een handicap of stoornis zijn aangewezen op speciaal 
onderwijs (3%), of om leerlingen voor wie een diploma in het voortgezet onderwijs 
te hoog is gegrepen (praktijkonderwijs, 3%). Precieze gegevens over het voortijdig 
schoolverlaten van leerlingen in het (voortgezet) speciaal onderwijs en het praktijk-
onderwijs ontbreken. Duidelijk is wel dat een ruime meerderheid van de leerlingen 
die dit onderwijs volgen, niet toekomt aan een diploma en ook niet doorstroomt naar 
een vervolgopleiding (zie § 4.2).

De omvangrijkste categorie van zorgleerlingen – de 11% die leerwegonder-
steuning ontvangt – is wel in beeld met het onderwijsnummer. Deze groep loopt 
ondanks de extra steun vooral in de eerste leerjaren toch een groot risico van voor-
tijdig schoolverlaten (figuur 4.3).
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Figuur 4.3
Voortijdig schoolverlaters zonder vmbo-diploma, leerlingen met en zonder leerwegondersteuning, 
2005/’06 (in procenten van het aantal leerlingen)

Bron: OCW/CFI (Onderwijsnummerbestand 2005/’06) SCP-bewerking
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In leerjaar 3 en 4 lopen leerlingen met een indicatie leerwegondersteuning in de 
basis- en kaderberoepsgerichte leerweg niet langer een verhoogd risico (nog wel in 
de gemengde/theoretische leerweg, maar dat is een klein aantal). Waarschijnlijk zijn 
de meest kwetsbare leerlingen uit de groep met lwoo-indicatie al in de eerste jaren 
vertrokken.

Multidisciplinaire benadering van de leerlingenzorg: zorg- en adviesteams
Scholen ondersteunen de loopbaan van hun leerlingen door de inzet van mentoren, 
vertrouwenspersonen, specifieke trainingen voor leerlingen met faalangst en inzet 
van schoolmaatschappelijk werk (Van Veen et al. 2006). Naast deze reguliere leerlin-
genzorg wordt sinds een aantal jaren geprobeerd de begeleiding van leerlingen met 
problemen een bredere basis te geven. Het doel is dat verschillende instanties die 
zich bezig houden met de zorg voor jongeren gaan samenwerken, zodat problemen 
zo snel mogelijk worden gesignaleerd en leerlingen zo spoedig mogelijk passende 
hulp krijgen aangeboden. Deze samenwerking krijgt vorm in zogenoemde zorg- en 
adviesteams, waarin scholen samenwerken met instellingen op het terrein van jeugd-
gezondheidszorg, welzijn, jeugdzorg, leerplicht en veiligheid.

De aanpak vanuit verschillende disciplines vormt een aanvulling op de reguliere 
leerlingenzorg binnen de scholen. De ondersteuning kan zich zowel richten op kin-
deren met emotionele, gedrags-, ontwikkelings- en of schoolleerproblemen, als op 
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hun gezinnen en de school die ze bezoeken. De activiteiten van zorg- en adviesteams 
omvatten onder andere advisering en consultatie van schoolfunctionarissen, verwij-
zing naar externe instellingen, probleemverkenningen (gesprekken, aanvullende 
diagnostiek) en – minder vaak – concrete hulpverlening aan leerlingen en gezinnen 
(nji/lcoj 2007).

Het aantal scholen voor voortgezet onderwijs met een zorg- en adviesteam is 
de laatste jaren sterk toegenomen: in 2003 had 60% van de scholen zo’n team, in 
2006 inmiddels 90%. In 2011 moeten alle scholen voor voortgezet onderwijs een 
zorg- en adviesteam hebben (tk 2007/2008a). Volgens de betrokken instanties zijn 
de resul taten van zorg- en adviesteams positief: er wordt sneller passende hulp en 
begeleiding gemobiliseerd, de problemen worden meer doeltreffend aangepakt, 
onderwijszorg en externe hulp worden beter afgestemd en de leerlingen worden 
tijdig verwezen (nji/lcoj 2007).

Uitval met vmbo-diploma: minder groot knelpunt dan tot voor kort gedacht
Tot het tweede type van voortijdig schoolverlaters in het voortgezet onderwijs beho-
ren leerlingen die wel een vmbo-diploma hebben behaald, maar niet doorstromen 
naar een vervolgopleiding in het mbo of eventueel het havo. Volgens de tot voor kort 
gangbare diagnose zou de overstap vanuit het vmbo naar vervolgopleidingen een 
belangrijk knelpunt zijn in het traject naar de startkwalificatie. Maar liefst een vijfde 
tot een kwart van de jongeren zou na het vmbo-diploma niet doorstromen naar een 
vervolgopleiding in het mbo (of eventueel havo; zie bv. ocw 2005).

Nu het onderwijsnummer ook in het mbo is ingevoerd en we de overgang van het 
vmbo naar het mbo beter in kaart kunnen brengen, blijkt dat dit beeld flink moet 
worden bijgesteld. Niet meer dan 6% van de leerlingen in vmbo leerjaar 4 verlaat het 
onderwijs na een vmbo-diploma te hebben gehaald (voortijdig schoolverlaters met 
vmbo-diploma, figuur 4.4). De doorstroom van het vmbo naar het mbo werd voor-
heen dus onderschat, maar daarnaast is de doorstroom de laatste jaren vermoedelijk 
ook feitelijk toegenomen onder invloed van het beleid dat gericht is op het tegengaan 
van voortijdig schoolverlaten.

Ook bij deze vorm van voortijdig schoolverlaten is de uitval weer het grootst in de 
laagste vmbo-leerweg, hoewel ook daar de uitval van leerlingen met een diploma 
beneden de 10% blijft. In de twee andere vmbo-leerwegen stroomt maar 4% à 6% 
van de gediplomeerden niet door naar een vervolgopleiding. Er is dus nog wel winst 
te behalen bij de doorstroom van gediplomeerden van het vmbo – met name bij de 
basisberoepsgerichte leerweg – maar erg groot is de speelruimte niet. Op een totaal 
van ongeveer 100.000 leerlingen die een vmbo-diploma haalden stroomden er een 
kleine 7000 niet door naar een vervolgopleiding. Deze zijn aangeschreven door de 
staatssecretaris om ze te bewegen alsnog een opleiding te volgen (tk 2007/2008a). 
Volgens de onlangs ingevoerde kwalificatieplicht zullen leerlingen van onder de 
18 jaar voortaan niet meer met alleen een vmbo-diploma uit het onderwijs kunnen 
vertrekken.
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Figuur 4.4
Voortijdig schoolverlaters uit vmbo leerjaar 4 met een vmbo-diploma, 2005/’06 (in procenten 
van het aantal leerlingen in leerjaar 4)

Bron: OCW/CFI (Onderwijsnummerbestand 2005/’06) SCP-bewerking 
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Doorstroom vmbo gediplomeerden: terugkeer van het stapelen
Voor leerlingen met een vmbo-diploma is een vervolgopleiding in het mbo de belang-
rijkste route naar een startkwalificatie. Dat geldt niet alleen voor de basis- en kader-
beroepsgerichte leerweg, maar ook voor de theoretische leerweg. De overstap van 
mavo naar havo – populair in jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw – raakte in 
de jaren negentig in onbruik, deels onder invloed van het beleid waarmee de over-
heid ‘inefficiënte’ leerwegen wilde tegengaan, deels als gevolg van de vernieuwingen 
in de bovenbouw van het havo (profielen, studiehuis) die de overstap bemoeilijkten. 
Maakte begin jaren negentig nog zo’n 20% van de mavo-gediplomeerden de overstap 
naar de havo, in 1999 was dat nog maar 11% (Bronneman-Helmers et al. 2002). De 
mavo raakte steeds meer georiënteerd op doorstroming in de ‘beroepskolom’, een 
ontwikkeling die naar verwachting nog eens zou worden versterkt nadat de mavo als 
theoretische leerweg werd ondergebracht in het vmbo.

Sinds de invoering van het vmbo neemt de populariteit van de mavo-havo-
 stapelroute echter juist weer toe: in 2006 maakte al weer 18% van de gediplomeerden 
van de theoretische leerweg de overstap naar de havo (tabel 4.3). Voor de overige 
leerwegen blijft het mbo de voortzetting bij uitstek, waarbij leerlingen uit de laagste 
leerweg vaker kiezen voor de combinatie van werken en leren in de beroepsbegelei-
dende leerweg.
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Tabel 4.3
Bestemming in 2006/’07 van leerlingen die in 2005/’06 een vmbo-diploma haalden 
(in procenten)

bol bbl havo 
totaal 
onderwijsa

geen 
onderwijs totaal

basisberoepsgerichte leerweg 67 22 0 89 11 100

kaderberoepsgerichte leerweg 82 12 0 94 6 100

gemengde leerweg 85 5 6 96 4 100

theoretische leerweg 75 3 18 95 5 100

100

totaal 75 10 8 94 6 100

a Inclusief kleine aantallen deeltijd-mbo en overig bekostigd onderwijs (vavo), exclusief niet-bekostigd 
onderwijs.

Bron: CBS (StatLine) SCP-bewerking

Stapelen als tweede kans
Het stapelen van opleidingen in het voortgezet onderwijs was van oudsher belang-
rijk voor laatbloeiers uit kansarme milieus, voor wie het een tweede kans was om 
zich alsnog te kwalificeren voor het hoger onderwijs. Vroeger ging het vooral om 
autochtone leerlingen met laagopgeleide ouders, tegenwoordig vooral om niet-wes-
terse allochtone leerlingen. In 2006 maakte 22% van de niet-westerse allochtone 
leerlingen met een vmbo-t-diploma de overstap naar de havo. Deze tweede kans voor 
allochtone leerlingen verklaart voor een deel de weer toegenomen populariteit van 
de mavo-havo-stapelroute, maar ook bij autochtone leerlingen zit de doorstroom van 
mavo naar havo in de lift. Mogelijk is het ‘schrikeffect’ van de vernieuwing van de 
tweede fase van de havo afgenomen en staan scholen weer meer open voor stapelen.

Veel mavo-havo-stapelaars hebben de ambitie om door te stromen naar het hbo 
(Van Esch en Neuvel 2007), maar er zijn ook stapelaars die geen duidelijk beroeps-
beeld hebben op basis waarvan ze een mbo-opleiding zouden kunnen kiezen. Om te 
kunnen stapelen is niet alleen een vmbo-diploma nodig (in de theorische of even-
tueel gemengde leerweg), havo-opleidingen stellen doorgaans aanvullende eisen 
aan de motivatie en de werkhouding van de leerling en ook wel aan hun vmbo- 
cijferlijst. Desondanks wordt het stapelen niet altijd een succes: havo 4-stapelaars 
vertrekken vaker als voortijdig schoolverlater uit het onderwijs dan de ‘reguliere’ 
havo  4-leer lingen (5% versus 1,5%). Ook stapt een aantal alsnog vanuit havo 4 over 
naar het mbo (14% versus 4% bij ‘gewone’ havo 4-leerlingen; berekeningen op het 
ocw/cfi Onderwijsnummerbestand 2005/’06). Van Esch en Neuvel (2007) schatten 
dat uiteindelijk driekwart van de vmbo’ers die in havo 4 starten een havo-diploma 
halen. Daarmee is de kans dat een stapelaar de havo-opleiding niet afmaakt twee 
keer zo groot als die van andere havo 4-leerlingen.
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Ook veel doorstroom zonder vmbo-diploma
Ongeveer 9% van de leerlingen die aan leerjaar 4 van het vmbo beginnen, haalt geen 
diploma. Ze zakken voor het examen, of komen daar zelfs niet aan toe. Slecht een 
minderheid keert het jaar daarop terug in vmbo 4 om een nieuwe poging te wagen. 
Dat betekent niet dat de rest als voortijdig schoolverlater uit het onderwijs vertrekt: 
er is het alternatief van drempelloze instroom in de laagste niveaus van het mbo. Veel 
van de ruim 9000 leerlingen die in vierde leerjaar van het vmbo geen diploma halen, 
maken daarvan gebruik (tabel 4.4).

Tabel 4.4
Bestemming in 2006/’07 van leerlingen uit vmbo-leerjaar 4 die in 2005/’06 geen diploma 
haalden (in procenten)

bol bbl vmbo totaal onderwijsa geen onderwijs totaal

basisberoepsgerichte 
leerweg 48 15 10 74 26 100

kaderberoepsgerichte 
leerweg 50 11 23 84 15 100

gemengde leerweg 46 5 40 95 6 100

theoretische leerweg 31 3 50 91 9 100

totaal 43 9 28 83 17 100

a Inclusief kleine aantallen deeltijd-mbo en overig bekostigd onderwijs (vavo), exclusief niet-bekostigd 
onderwijs. 

Bron: CBS (StatLine) SCP-bewerking

Vooral in de lagere leerwegen van het vmbo is de drempelloze overstap naar het mbo 
populair, slechts weinig leerlingen keren terug in vmbo 4 om alsnog een diploma 
te halen. Vermoedelijk gaat het om leerlingen die al een moeizame loopbaan in het 
voortgezet onderwijs achter de rug hebben, zodat de school en de leerling zelf weinig 
vertrouwen hebben in een hernieuwde poging. Bovendien zullen er leerlingen bij 
zijn die de maximale verblijfsduur voor het vmbo van vijf jaar hebben verbruikt.8 
Zij hebben geen andere keuze dan de drempelloze doorstroom naar het mbo.

De doorstroom draagt dus in ieder geval op de korte termijn belangrijk bij aan 
het laag houden van het aantal voortijdig schoolverlaters uit de bovenbouw van het 
vmbo. Op de iets langere termijn zijn er repercussies: zoals we verderop zullen we 
zien werkt het gemis van een vmbo-diploma negatief uit in het mbo. Mogelijk gaat 
er bovendien een aanzuigende werking uit van de mogelijkheid drempelloos in het 
mbo in te stromen: leggen scholen en leerlingen zich wellicht eerder neer bij het niet 
halen van een diploma in het vmbo, omdat doorstroom naar het mbo toch wel moge-
lijk is? Volgens Eimers (2006: 45) zijn vmbo-scholen er in groten getale toe over-
gegaan om leerlingen naar het mbo door te schuiven al voordat ze examen hebben 
gedaan. Mede daardoor kon het slaagcijfer voor het vmbo examen oplopen tot 95%. 
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Ook Van Batenburg et al. (2007) constateren dat het vmbo-eindexamen de voorbe-
reidende functie ten opzichte van het mbo onvoldoende waarmaakt: de slaagcijfers 
liggen zeer hoog en leerlingen zonder diploma stromen net zo goed in groten getale 
door naar het mbo. Het valt te verwachten dat de drempelloze doorstroom onder 
invloed van de kwalificatieplicht waarschijnlijk nog verder zal toenemen.

4.4 Het traject in het middelbaar beroepsonderwijs

Net als in het vmbo volgt het startkwalificatietraject ook in het mbo verschillende 
sporen. Er zijn opleidingen op vier verschillende niveaus, en er is de keuze tussen 
opleidingen waar het zwaartepunt ligt bij het onderwijs (beroepsopleidende leer-
weg – bol) of bij de praktijk (beroepsbegeleidende leerweg – bbl).

In beginsel zijn niet alle mbo-niveaus toegankelijk vanuit alle vmbo-leerwegen. 
De opleidingen op de hogere niveaus van het mbo – de vak- en middenkaderopleiding 
(niveau 3 en 4) duren drie à vier jaar en zijn toegankelijk met een vmbo-diploma in 
de kaderberoepsgerichte, de gemengde of de theoretische leerweg. Als aan bepaalde 
voorwaarden is voldaan (voldoende cijfers op een aantal kernvakken, Engels in het 
vakkenpakket, voldoende motivatie en een positief advies van de vmbo-school), 
dan zijn de vakopleidingen (niveau 3) ook nog toegankelijk voor leerlingen met een 
diploma van de laagste (basisberoepsgerichte) vmbo-leerweg (Van Batenburg et al. 
2007).

De basisberoepsopleidingen op niveau 2 – het minimale niveau voor een start-
kwalificatie – zijn toegankelijk met een vmbo-diploma basisberoepsgerichte leerweg 
en duren twee à drie jaar. Ook hier kan weer onder bepaalde omstandigheden van de 
diploma-eis worden afgeweken: als er geen assistentenopleiding beschikbaar is in de 
desbetreffende sector, of voor het beroep waar de opleiding zich op richt, is drempel-
loze toelating tot een basisberoepsopleiding mogelijk. Vanuit de mbo-basisberoeps-
opleiding kunnen deelnemers doorstromen naar de hogere niveaus van het mbo.

De eenjarige assistentenopleiding vormt het laagste niveau (niveau 1) binnen het 
mbo, en – het is al opgemerkt – voor de toelating is geen vmbo-diploma vereist. In 
zekere zin zijn de assistentenopleidingen daarmee een verlengstuk van het vmbo, en 
vanuit die gedachte zijn er de laatste jaren mbo-assistentenopleidingen aan vmbo-
afdelingen gestart.

Verdeling over leerwegen
Hoe zijn de deelnemers aan het mbo over de verschillende opleidingen verdeeld? 
In 2005/’06 volgden 332.000 deelnemers een opleiding in de beroepsopleidende 
leerweg; deze was daarmee aanzienlijk populairder dan de combinatie van werken 
en leren in de beroepsbegeleidende leerweg, die 134.000 deelnemers trok (tabel 4.5). 
Opleidingen in de bbl zijn relatief populair bij leerlingen uit de lagere vmbo-leer-
wegen. Daarnaast wordt de keuze tussen bol en bbl beïnvloed door de conjunctuur 
op de arbeidsmarkt: voor deelname aan de beroepsbegeleidende leerweg is een leer-
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werkplek in een leerbedrijf nodig (plek voor beroepspraktijkvorming, afgekort bpv) 
en die zijn in periodes van laagconjunctuur moeilijker te vinden.

Tabel 4.5
Deelnemers aan het mbo naar leerweg en niveau, 2001/’02-2005/’06 (in procenten)

niveau 1 niveau 2 niveau 3 niveau 4 totaal deelnemers

bol

2001/’02 6 14 22 58 100 271.000

2005/’06 4 20 22 54 100 332.000

bbl

2001/’02 8 43 34 15 100 162.000

2005/’06 6 40 36 18 100 134.000

Bron: CBS (StatLine) SCP-bewerking

In vergelijking met een aantal jaren geleden is de belangstelling voor de bbl vermin-
derd, terwijl de bol juist een sterke groei doormaakte. Die verschuiving heeft ver-
moedelijk voor een deel te maken met de laagconjunctuur op de arbeidsmarkt in de 
periode 2001-2005. In de bol volgt de helft een middenkaderopleiding (niveau 4). De 
vakopleidingen (niveau 3) en de basisberoepsopleidingen (niveau 2) zijn kleiner, en 
trekken elk ongeveer 20% van de deelnemers aan de bol. In de beroepsbegeleidende 
leerweg ligt het zwaartepunt bij opleidingen op niveau 2 en 3. De assistentenoplei-
dingen (niveau 1) stellen zowel in de bol als in de bbl getalsmatig niet veel voor.9

Aka-experiment
Enkele jaren geleden is op het laagste niveau van het mbo het aka-experiment van 
start gegaan (de afkorting staat voor arbeidsmarkt kwalificerende assistentenoplei-
ding). Aka-opleidingen richten zich op leerlingen met een probleemachtergrond en 
(vaak) een afgebroken opleiding in het vmbo. Het aanbrengen van motivatie en dis-
cipline zijn belangrijke onderdelen van de aka-opleidingen. De opleidingen hebben 
een oriënterende functie en zijn daarom breder gericht dan de reguliere assistenten-
opleidingen. Ze hebben een hybride karakter ontwikkeld en kunnen zich zowel rich-
ten op arbeidsmarktkwalificatie op niveau 1, als op doorstroming naar een reguliere 
assistenten- of basisberoepsopleiding. Het aantal deelnemers aan de aka-opleidin-
gen is snel opgelopen van 2000 in het eerste jaar van het experiment, naar 5600 in 
2005/’06 tot bijna 9000 in 2006/’07 (Procesmanagement mbo 2010 2008).

4.5 Voortijdig schoolverlaten in het mbo

Over het aantal deelnemers dat zonder diploma uit het mbo vertrekt heeft lange tijd 
veel onduidelijkheid bestaan, omdat het aan goede gegevens ontbrak. Een aantal jaar 
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geleden constateerde de Inspectie van het Onderwijs op basis van een onderzoek bij 
een steekproef van 37 opleidingen dat 37% van de mbo-deelnemers hun opleiding 
staakt zonder diploma. Vanwege de slechte registratie van de bestemming van de 
opleidingstakers was onzeker of zij ook daadwerkelijk uit het onderwijs vertrokken, 
dan wel een andere mbo-opleiding gingen volgen. Voor het percentage voortijdig 
schoolverlaters kon de Inspectie daarom slechts een bandbreedte aangeven: 12% 
tot 25% van de deelnemers vertrok jaarlijks uit het mbo als voortijdig schoolverlater 
(Inspectie van het Onderwijs 2002). Het percentage opleidingstakers is volgens het 
Inspectie-onderzoek het hoogst op de lagere niveaus (assistenten- en basisberoeps-
opleiding) van de beroepsopleidende leerweg. In de beroepsbegeleidende leerweg 
was de uitval juist hoog bij de middenkaderopleidingen (ibidem: 25). Verder was de 
uitval het grootst in de lagere leerjaren en was de kans op uitval groter naarmate de 
vooropleiding van de deelnemers lager was.

In tegenstelling tot wat veelal wordt verondersteld, bleek de uitval uit het mbo niet 
samen te hangen met de omvang van instellingen. De gedachte is dat grootschalig-
heid gepaard gaat met een gebrek aan zorg en aandacht, waardoor de individuele 
deelnemer uit het oog wordt verloren. In hoofdstuk 5 komen we nog terug op de 
relatie tussen de schaal van onderwijsinstellingen en het voortijdig schoolverlaten. 
Verder wees het onderzoek uit dat vooral in de beginfase van het mbo deelnemers 
veelvuldig tussen opleidingen switchen. Veel deelnemers hadden kennelijk moeite 
met het kiezen van een passende opleiding.

Met behulp van de onderwijsnummergegevens kunnen we nu een veel nauwkeuriger 
beeld geven van het voortijdig schoolverlaten in het mbo. We volgen daarbij de leef-
tijdsgrens die in het beleid rond voortijdig schoolverlaten wordt gehanteerd, hoewel 
die leeftijdsgrens minder goed past bij de leeftijdsverdeling van de deelnemers in de 
beroepsbegeleidende leerweg (bbl): bijna de helft van de deelnemers in de bbl blijft 
hierdoor buiten beschouwing.

In het schooljaar 2005/’06 volgden ongeveer 380.000 jongeren in de leeftijd tot 
en met 21 jaar een opleiding in het mbo.10 Bij aanvang van het schooljaar 2006/’07 
waren ruim 35.000 daarvan als voortijdig schoolverlater uit de opleidingen vertrok-
ken, waarmee het percentage voortijdig schoolverlaters voor het totale mbo op 9,3% 
uitkomt. In de bol bedraagt dit aandeel 8,5%, in de beroepsbegeleidende leerweg 
13,5%. Het zijn aanzienlijk hogere cijfers dan in het voortgezet onderwijs, waar het 
risico van voortijdig schoolverlaten – zonder en met vmbo-diploma – voor de totale 
sector iets meer dan 2% bedraagt.

Veel uitval op de laagste niveaus
Het risico van voortijdig schoolverlaten in het mbo hangt sterk samen met het niveau 
van de opleiding: vanuit de assistentenopleidingen vertrok in 2005/’06 ruim 35% 
(bol) tot meer dan 40% (bbl) als voortijdig schoolverlater (figuur 4.5). Deelnemers 
die vanuit de assistentenopleidingen uit het mbo vertrekken zijn per definitie voortij-
dig schoolverlater; niveau 1 is niet genoeg voor een startkwalificatie. De meeste deel-
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nemers die vanuit de assistentenopleidingen uit het mbo vertrekken hebben echter 
ook geen diploma op niveau 1 gehaald. Een derde groep – niet zichtbaar in figuur 
4.5 – zijn deelnemers die vanuit de assistentenopleidingen doorstromen naar een 
opleiding op een hoger niveau. Omdat de assistentenopleidingen niet zo groot zijn 
– niet meer dan 15.000 van de 390.000 mbo deelnemers tot en met 21 jaar volgt een 
assistentenopleiding – is de impact van de assistentenopleidingen op het totaalbeeld 
niet heel groot.

In de veel omvangrijkere basisberoepsopleidingen (niveau 2; 100.000 deelnemers 
tot en met 21 jaar in bol en bbl) vertrok ongeveer 15% als voortijdig schoolverlater. 
Op de hogere niveaus (niveau 3 met 92.000 deelnemers, niveau 4 met 176.000 deel-
nemers) is de uitval een stuk geringer, het laagst op bol niveau 4, waar jaarlijks 5% 
als voortijdig schoolverlater uit de opleiding vertrekt.

Figuur 4.5
Voortijdig schoolverlatersa in het middelbaar beroepsonderwijs naar niveau en leerweg, 
2005/’06 (in procenten van het aantal deelnemers)

a Deelnemers tot en met 21 jaar.

Bron: OCW/CFI (Onderwijsnummerbestand 2005/’06) SCP-bewerking 

bol niveau 1

bol niveau 2

bol niveau 3

bol niveau 4

bbl niveau 1

bbl niveau 2

bbl niveau 3

bbl niveau 4

bol

bbl

totaal mbo

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

vsv met vmbo-diploma vsv met mbo-1 kwalificatie vsv geen vmbo-diploma

Veel voortijdig schoolverlaters zonder enig diploma
De meerderheid van de voortijdig schoolverlaters heeft in het verleden wel een vmbo-
diploma gehaald, of heeft een assistentenopleiding (niveau 1) afgerond. Bijna drie op 
de tien voortijdig schoolverlaters in het mbo hebben echter geen enkel diploma en 
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staan na het voortijdige vertrek uit het mbo met lege handen. Dit verschijnsel doet 
zich niet alleen voor in de assistentenopleidingen, die in principe bedoeld zijn voor 
leerlingen zonder vmbo-diploma: ook in de basisberoepsopleidingen (niveau 2) heeft 
ongeveer een op de drie voortijdig schoolverlaters geen vmbo diploma.

Grotere uitval uit de economische opleidingen
De verschillen tussen de diverse opleidingssectoren zijn minder uitgesproken dan die 
tussen de niveaus van het mbo. Voor het totale mbo ligt de uitval in de economische 
en de technische opleidingen op een hoger peil – 10,5% à 11% – dan in de sector zorg 
en welzijn en in het agrarisch onderwijs (beide iets meer dan 7%). Bij vergelijking 
per niveau resteert er op de niveaus 2, 3 en 4 alleen een verschil tussen het economi-
sche onderwijs aan de ene kant en de drie overige sectoren aan de andere kant. Aan 
de hoge uitval uit het agrarische onderwijs op niveau 1 moet niet te veel betekenis 
worden gehecht, omdat het slechts een klein aantal deelnemers betreft (figuur 4.6).

Figuur 4.6
Voortijdig schoolverlatersa in het middelbaar beroepsonderwijs naar niveau en sector, 2005/’06 
(in procenten van het aantal deelnemers)

a Deelnemers tot en met 21 jaar.

Bron: OCW/CFI (Onderwijsnummerbestand 2005/’06) SCP-bewerking 
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Startkwalificatierendement van het mbo
Net als bij de eerder gepresenteerde percentages voor het voortgezet onderwijs 
moeten we bedenken dat de cijfers het jaarlijkse aandeel uitvallers betreffen, terwijl 
de deelnemers een aantal opeenvolgende jaren het risico lopen uit te vallen. Het 
percentage deelnemers dat uiteindelijk zonder startkwalificatie uit het mbo vertrekt 
verlaat zal dus hoger liggen. Een indruk daarvan krijgen we door het aantal voor-
tijdig schoolverlaters af te zetten tegen het totale vertrek uit het mbo (zonder en met 
startkwalificatie). Het berekende percentage drukt bij benadering uit welk deel van 
een instroomlichting zonder startkwalificatie uit het mbo vertrekt (tabel 4.6). In de 
beroepsopleidende leerweg is bijna een op de drie deelnemers die uit het mbo ver-
trekken afgehaakt als voortijdig schoolverlater. In de beroepsbegeleidende leerweg 
zijn dat er bijna vier op de tien.

Tabel 4.6
Aandeel voortijdig schoolverlaters in het vertrek uit het mbo, naar niveaua en leerweg, 2005/’06 
(in procenten)

beroepsopleidende leerweg beroepsbegeleidende leerweg 

niveau 2 60 53

niveau 3 33 18

niveau 4 16 17

totaal alle niveaus 32 38

a Niveau 1 is niet opgenomen, omdat daar geen startkwalificatie kan worden gehaald. 

Bron: OCW/CFI (Onderwijsnummerbestand 2005/’06) SCP-bewerking

Op niveau 2 loopt het percentage voortijdig schoolverlaters in de uitstroom op tot 
55% à 60%, op niveau 4 ligt het een stuk lager, maar daar vertrekt toch ook nog een 
op de zes deelnemers als voortijdig schoolverlater. Bovendien moet worden bedacht 
dat sommige deelnemers op niveau 3 of 4 al eerder een startkwalificatie hebben 
gehaald, bijvoorbeeld op een lager mbo-niveau.

In de mbo-benchmark 2007 (Price Waterhouse Coopers en Kenniscentrum 
Beroepsonderwijs Arbeidsmarkt 2008) zijn vergelijkbare uitkomsten te vinden voor 
het ‘startkwalificatiesucces’: 65% van de deelnemers hebben bij vertrek uit het mbo 
een startkwalificatie en 35% dus niet.11

Veel uitvallers in de beroepsbegeleidende leerweg zijn 23 jaar en ouder
In de beleidsdefinitie van voortijdig schoolverlater wordt een leeftijdsgrens van 
22 jaar gesteld. Het middelbaar beroepsonderwijs telt echter een flink aantal deel-
nemers dat ouder is, vooral in de beroepsbegeleidende leerweg. Daar komt bij dat 
de kans op vertrek zonder startkwalificatie bij oudere deelnemers groter is. In de 
beroepsopleidende leerweg valt de omvang van de groep die buiten beschouwing 
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blijft nog wel mee: ongeveer een op de negen deelnemers die er zonder startkwali-
ficatie vertrekt is ouder dan 22 jaar. In de beroepsbegeleidende leerweg gaat het om 
veel forsere aantallen: ruim de helft van de deelnemers die er zonder startkwalifi-
catie afhaken is ouder dan 22 jaar, zo’n 16.000 deelnemers. Voor zover zij nog geen 
25 jaar zijn, weegt hun vertrek zonder startkwalificatie wel mee in de indicatoren die 
de Europese Unie hanteert (zie hoofdstuk 2).

Deelnemers zonder vmbo diploma lopen een verhoogd risico
Dankzij de drempelloze toelating telt het mbo een flink aantal deelnemers zonder 
vmbo-diploma. Op het tweede niveau heeft een kwart geen diploma, maar ook op de 
hogere niveaus is dit aandeel nog behoorlijk groot (iets meer dan 10%). Het gaat dan 
wellicht om leerlingen die vanuit havo voortijdig (zonder diploma) zijn overgestapt, 
of die vanuit de lagere mbo niveaus zijn opgestroomd. Volgens Van Batenburg et al. 
(2007) zouden er echter ook leerlingen zonder diploma rechtstreeks vanuit het vmbo 
tot niveau 3 worden toegelaten. In totaal zijn er in de bol 55.000 deelnemers en in de 
bbl 14.000 deelnemers zonder diploma voortgezet onderwijs.12 De kans dat zij in het 
mbo uitvallen is groter dan die van deelnemers die wel een vmbo-diploma hebben 
behaald (figuur 4.7).

Figuur 4.7
Voortijdig schoolverlatersa in het middelbaar beroepsonderwijs naar niveau en bezit van een 
vmbo-diploma, 2005/’06 (in procenten van het aantal deelnemers)

a Deelnemers tot en met 21 jaar, exclusief deelnemers met een havo-diploma, die per definitie geen 
 voortijdig schoolverlater zijn.

Bron: OCW/CFI (Onderwijsnummerbestand 2005/’06) SCP-bewerking 
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Vooral in de basisberoepsopleidingen (niveau 2) is het verschil tussen beide groepen 
leerlingen groot. Ook op niveau 3 en 4 lopen leerlingen zonder voortgezet onder-
wijsdiploma een groter risico. In termen van uitval wordt er dus wel een prijs betaald 
voor de drempelloze toelating tot de basisberoepsopleidingen.

Zorgleerlingen in het mbo
Ook vmbo-leerlingen met een indicatie voor leerwegondersteuning stromen in 
overgrote meerderheid door naar het mbo. Het gaat doorgaans om leerlingen op het 
laagste vmbo-niveau, waaronder ook een aantal dat geen diploma heeft gehaald. Hoe 
het deze leerlingen in het mbo vergaat is niet bekend, maar zij zullen waarschijnlijk 
tot de zwakste categorie behoren en een relatief groot risico lopen om uit te vallen. 
De problemen op grond waarvan ze eerder werden geïndiceerd voor leerwegonder-
steuning in het vmbo (leerachterstanden, een laag iq, sociaal-emotionele proble-
men) zullen niet altijd zijn verholpen. Het mbo kent geen met het vmbo vergelijkbare 
systematiek waarbij er op basis van een indicatie per zorgleerling extra middelen ter 
beschikking worden gesteld (ibo bve 2006). Doorgestroomde vmbo-zorgleerlingen 
zijn dus aangewezen op de reguliere zorg en begeleiding binnen de Regionale 
 Opleidingscentra (roc’s).

De leerlingenzorg is in roc’s doorgaans ondergebracht in een loopbaan- en 
adviescentrum (nji/lcoj 2006).13 Deze centra werken samen met diverse instan-
ties buiten het onderwijs (Regionale Meld- en Coördinatiepunten, de leerplicht, 
Jeugd ggz, Bureau Jeugdzorg, schoolmaatschappelijk of algemeen maatschappelijk 
werk, politie, verslavingszorg, ggd). Net als in het voortgezet onderwijs krijgt deze 
samenwerking in roc’s een vastere basis door de oprichting van zorg- en advies-
teams, waarin concrete gevallen worden besproken en afspraken over interventies 
worden gemaakt. In 72% van de roc’s is aan het loopbaanadviescentrum een zorg- 
en adviesteam verbonden. In 2011 moet dat zijn toegenomen tot 100%.

De roc’s oordelen over het algemeen positief over het functioneren van de zorg- 
en adviesteams: er wordt naar hun mening sneller en efficiënter hulp geboden en er 
is betere samenwerking tussen verschillende instanties. Een punt van zorg is onder 
andere de doorgaande zorglijn van vmbo naar mbo: slechts een minderheid van 
scholen voor voortgezet onderwijs geeft aan dat bij de overgang van het vmbo naar 
het mbo zorginformatie over leerlingen wordt overgedragen (nji/lcoj 2006).

De Inspectie van het Onderwijs (2007b) oordeelt kritisch over de samenwerking 
tussen het onderwijs en partijen daarbuiten, en over de samenwerking tussen vmbo 
en mbo. Bij de samenwerking met partijen buiten het onderwijs zijn de wachtlijsten 
en de onduidelijkheid over wie moet worden aangesproken belemmerende factoren 
(ibidem: 21); daardoor worden problemen niet aangepakt. Ook de samenwerking 
tussen vmbo en roc’s laat volgens de Inspectie te wensen over. roc’s krijgen vanuit 
het vmbo niet altijd informatie over nieuwe deelnemers en vragen daar ook lang niet 
altijd naar. De zogenoemde ‘warme overdracht’ van leerlingen loopt stuk op allerlei 
praktische bezwaren en komt onvoldoende van de grond.
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Niveau onder druk
De groeiende toestroom van leerlingen zonder diploma en van zorgleerlingen zal 
niet alleen gevolgen kunnen hebben voor het uitvalrisico. Mogelijk komt ook het 
niveau van het onderwijs dat de opleidingen kunnen aanbieden onder druk te staan; 
de opleidingen zullen te maken krijgen met een groeiende groep relatief zwakke 
deelnemers.

Over het kennisniveau van de mbo-deelnemers is weinig bekend (Onderwijsraad 
2006). De beschikbare gegevens gaan over de leesvaardigheid; het beeld dat hieruit 
naar voren komt is zorgelijk. Volgens een onderzoek van Neuvel et al. (2004) zou 
de taalbeheersing van de helft van de mbo-deelnemers onvoldoende zijn om mee 
te kunnen in het onderwijs en in de beroepspraktijk. Recent onderzoek naar de 
taalvaardigheid van beginnende mbo-leerlingen bevestigt dit beeld (Heij et al. 2008). 
Vooral op de lagere niveaus (niveau 1 en 2) en in de Randstad komt een groot aantal 
deelnemers niet verder dan het laagste vaardigheidsniveau, waarbij ze ‘weinig of 
niets snappen van allerlei teksten in het maatschappelijk verkeer’ (onderzoekster 
Heij, geciteerd door Gerrits 2007). Ook in de opleidingen op niveau 3 en 4 zijn er nog 
flinke aantallen deelnemers die met een zeer laag taalvaardigheidniveau van start 
gaan. De kloof tussen het aanvangsniveau in het mbo en het afgesproken streef-
niveau aan het einde van de opleidingen zal voor deze leerlingen niet zijn te over-
bruggen.

Het mbo kent geen landelijke centrale examens als ijkpunt voor een te halen eind-
niveau; de instellingen zijn zelf verantwoordelijk voor de examens. Over het toezicht 
op de kwaliteit van die examens is het nodige te doen. Het functioneerde volgens 
de Inspectie niet zodanig dat het een betrouwbaar beeld geeft van de kwaliteit 
( Inspectie van het Onderwijs 2007a: 180). Inmiddels is het toezicht op de examens 
over geheveld naar de Onderwijsinspectie.

Door referentieniveaus en centrale examinering voor taal en rekenen in het mbo 
in te voeren, zoals geadviseerd door de Expertgroep doorlopende leerlijnen taal en 
rekenen (2008), kan het niveau bij deze vakken steviger worden verankerd.

4.6 Totaalbeeld en conclusies

Bij aanvang van het schooljaar 2006/’07 bleken ruim 54.000 jongeren die het jaar 
daarvoor een opleiding volgden in het voortgezet onderwijs of het middelbaar 
beroepsonderwijs zonder startkwalificatie uit het onderwijs te zijn vertrokken. Het 
risico van voortijdig schoolverlaten ligt daarmee op 4,4% voor het totale voortgezet 
onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. Er zijn grote verschillen in uitval risico, 
niet alleen tussen het voortgezet onderwijs en het mbo, maar ook binnen deze 
onderwijstypen. In dit hoofdstuk zijn we het startkwalificatietraject nagelopen en 
hebben we met behulp van de onderwijsnummergegevens de risico’s in de verschil-
lende fasen van het traject geïnventariseerd.
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Voortgezet onderwijs: veel uitval in de basisberoepsgerichte leerweg en vanuit het lwoo
Voor het totale voortgezet onderwijs bedraagt het risico van voortijdig schoolverlaten 
2,2%, wat overeenkomt met een kleine 18.000 leerlingen. Ongeveer twee op de drie 
daarvan – een kleine 11.000 – vertrekken zonder enig diploma uit het onderwijs; dit 
is de groep die traditioneel als drop-out wordt aangeduid. Opvallend genoeg is een 
flink deel van deze drop-outs – ruim 4000 – al afkomstig uit de brugperiode. Hoewel 
er in dit aantal een opwaartse vertekening zit als gevolg van een niet-waargenomen 
doorstroom naar het voorgezet speciaal onderwijs, lijkt het er toch op dat een flink 
aantal nog leerplichtige leerlingen uit het onderwijs vertrekt. Dit gebeurt vooral uit 
brugklassen met de beroepsgerichte vmbo-leerwegen.

Na de brugperiode is het risico dat men de opleiding voortijdig afbreekt verreweg 
het grootst in de laagste (basisberoepsgerichte) leerweg van het vmbo. De leerlingen 
in andere vmbo-leerwegen lopen in vergelijking met bijvoorbeeld havo-leerlingen 
geen opvallend hoog risico. Verder vallen leerlingen met een lwoo-indicatie vooral 
in de eerste leerjaren vaker uit, dit ondanks de extra steun die zij krijgen. Het aantal 
leerlingen met een lwoo-indicatie is de afgelopen jaren sterk toegenomen en gegeven 
hun grotere kans op uitval lijkt dat een zorgelijke ontwikkeling voor het voortijdig 
schoolverlaten.

De uitval uit het voortgezet onderwijs van leerlingen zonder diploma bedraagt 
21% van het totale volume voortijdig schoolverlaters (figuur 4.8), die overwegend 
afkomstig zijn uit het vmbo. De uitval zonder diploma blijft in het voortgezet 
onderwijs beperkt doordat leerlingen die geen diploma halen in het vmbo toch door-
stromen naar het mbo, daarbij gebruikmakend van de drempelloze toelating tot de 
assistenten- en de basisberoepsopleidingen.

Hoge doorstroom onder vmbo-gediplomeerden
Een volgend potentieel breekpunt in het traject naar de startkwalificatie is de over-
gang van het vmbo naar het mbo. De gegevens uit de onderwijsnummerbestanden 
maken duidelijk dat de uitval daarbij veel minder groot is dan tot voor kort werd 
aangenomen. De directe doorstroom van het vmbo naar vervolgopleidingen ligt 
op een zeer hoog niveau: niet minder dan 94% van de vmbo-gediplomeerden volgt 
direct aansluitend een opleiding in het mbo of, in toenemende mate, in de havo. 
Daarmee is het aandeel van ‘weglek’ bij de overgang van het vmbo-diploma naar het 
volg onderwijs in het totale volume voortijdig schoolverlaters relatief beperkt: 13% 
van hen valt onder deze categorie (figuur 4.8).
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Figuur 4.8
Voortijdig schoolverlaters naar laatst gevolgd onderwijs en bezit van een diploma voortgezet 
onderwijs, 2005/’06 (in procenten van het totale aantal voortijdig schoolverlaters)

Bron: OCW/CFI (Onderwijsnummerbestand 2005/’06) SCP-bewerking 
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Voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs: een groeiende groep met weinig 
kansen
Het aantal leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs en het praktijkonderwijs 
is in vergelijking met begin jaren negentig ruimschoots verdubbeld. De inmiddels 
ruim 5% van de jongeren die praktijkonderwijs (2,6%) of voortgezet speciaal onder-
wijs (2,7%) volgen, blijven buiten beschouwing bij het tellen van het aantal voortijdig 
schoolverlaters. Voor leerlingen in het praktijkonderwijs zijn een diploma en een 
startkwalificatie te hoog gegrepen. Het voortgezet speciaal onderwijs fungeert voor 
de meesten van hen (75% à 80%) als eindonderwijs, maar er zijn wel verschillen 
tussen de diverse clusters. De deelname aan het voortgezet speciaal onderwijs en 
het praktijkonderwijs neemt jaar in jaar uit toe en in het verlengde daarvan is ook de 
instroom in de Wajong-regeling de afgelopen jaren sterk gegroeid.

Onzeker is of en in welke mate het aantal kinderen met beperkingen en pro-
blemen nu werkelijk is toegenomen. Gezien het geringe vooruitzicht op een 
start kwalificatie van de jongeren die zijn aangewezen op het praktijkonderwijs 
of speciaal onderwijs, is de groei van dit segment niettemin een ongunstige 
 ontwikkeling.

Middelbaar beroepsonderwijs: hoge uitval op de lagere niveaus
In het mbo is het risico van voortijdig schoolverlaten een stuk groter dan in het 
voortgezet onderwijs: bijna 10% van de deelnemers vertrok er in een jaar tijd als 
voortijdig schoolverlater. Daarbij ligt het risico in de beroepsbegeleidende leerweg 
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nog hoger dan in de beroepsopleidende leerweg (jaarlijks ruim 13% versus ruim 8%). 
Het mbo is daarmee voor twee derde verantwoordelijk voor de totale omvang van het 
voortijdig schoolverlaten (figuur 4.8).

Zowel in de bol als in de bbl is het risico van voortijdig schoolverlaten verreweg 
het grootst in de assistentenopleidingen, waar rond de 40% van de deelnemers uit-
valt. Leerlingen die vanuit de assistentenopleidingen uit het mbo vertrekken voldoen 
overigens per definitie niet aan de startkwalificatienorm, maar de meesten van hen 
hebben ook geen diploma op niveau 1 gehaald. In de basisberoepsopleidingen is de 
uitval een stuk geringer (jaarlijks 15%), maar nog wel altijd twee à drie keer zo groot 
als op de hogere niveaus van het mbo, waar jaarlijks 5% tot 7% afhaakt.

Van de 100 deelnemers die aan een mbo-opleiding beginnen vertrekken er uit de 
bol-opleidingen uiteindelijk 32 als voortijdig schoolverlater; in de bbl-opleidingen 
zijn dat er 38.

Mbo-deelnemers zonder vmbo-diploma zijn een risicofactor
Als gevolg van de drempelloze toelating tot de laagste niveaus van het mbo heeft een 
flink aantal mbo’ers nooit een diploma voortgezet onderwijs gehaald. De drempel-
loze doorstroom draagt op de korte termijn bij aan het laag houden van de uitval uit 
het voortgezet onderwijs, maar er wordt in het mbo wel een prijs voor betaald. Leer-
lingen zonder vmbo-diploma lopen een veel groter risico van uitval, niet alleen in de 
basisberoepsopleidingen, maar ook op niveau 3 en 4. Ruim een op de drie uitvallers 
uit het mbo heeft geen vmbo-diploma, of heeft slechts een assistentenopleiding 
(mbo 1) afgerond. Het aantal voortijdig schoolverlaters dat zonder voortgezet onder-
wijs diploma uit het mbo vertrekt is inmiddels zelfs groter dan het aantal dat op die 
manier het voortgezet onderwijs verlaat (het aandeel in het totale volume voortijdig 
schoolverlaters van beide groepen is respectievelijk 24% en 21%, zie figuur 4.8). Met 
de drempelloze toelating worden risico’s en problemen in feite doorgeschoven van 
het vmbo naar het mbo, maar dat blijkt niet straffeloos te kunnen. De uitval uit het 
mbo krijgt hierdoor een nog ernstiger karakter: een deel van de uitvallers kan op 
geen enkel diploma terugvallen.
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Noten

1 Afgaande op het aantal leerlingen van 15 jaar in het voortgezet speciaal onderwijs – 
in 2005/’06 ruim 4600 – schatten we dat het aantal van 900 leerlingen die vanuit het 
speciaal onderwijs doorstromen naar het mbo, overeenkomt met een op de vijf.

2 Omdat in het voortgezet speciaal onderwijs geen uitsplitsing naar leerjaren beschik-
baar is, is voor deze sector het aantal 15-jarigen als benadering gebruikt.

3 Het totaal is gelijk aan het totale aantal leerlingen in leerjaar 3 van het voortgezet 
onderwijs (bijna 207.000) plus het aantal 15-jarigen in het speciaal onderwijs (onge-
veer 5500).

4 Omdat het een nieuwe regeling is gaan we ervan uit dat het zwaartepunt bij de lagere 
leerjaren ligt.

5 Een andere oorzaak hiervan is de groeiende instroom uit de bijstand (uwv 2008).
6 Onbekend is waar de deelnemers van het examenprogramma van het Luzac College 

vandaan komen: het zijn niet alleen leerlingen die zonder diploma uit de havo/vwo 
bovenbouw zijn vertrokken, maar ook leerlingen met een diploma vmbo/theoretische 
leerweg die havo volgen en leerlingen met een havo-diploma die vwo volgen. De eerste 
moeten niet in mindering worden gebracht op voortijdig schoolverlaters uit de havo, 
de tweede zijn geen voortijdig schoolverlaters.

7 Bij een jaarlijks uitvalrisico van bijvoorbeeld 3% is de kans dat een leerling vier jaar 
onderwijs doorloopt zonder uit te vallen 88,5%. Bij een jaarlijkse uitvalkans van 5% is 
na vier jaar nog maar 81,5% van de leerlingen aanwezig. Omdat leerlingen die uitval-
len weer kunnen terugkeren in het onderwijs, is de werkelijkheid complexer dan deze 
voorbeeldberekeningen suggereren.

8 10% van de leerlingen is op weg naar leerjaar 4 van de basis- of kaderberoepsgerichte 
leerweg blijven zitten.

9 De verdeling over niveaus wordt vertekend door verschillen in cursusduur: een jaar in 
de assistentenopleidingen tot drie à vier jaar in de middenkader- en specialistenoplei-
ding. Als we voor zover mogelijk corrigeren voor verschillen in cursusduur, loopt het 
aandeel van de assistentenopleidingen op tot 11% (bol) à 13% (bbl) (zie tabel B4.1 in de 
bijlage, te vinden bij de betreffende publicatie op www.scp.nl).

10 Het vertrek uit het onderwijs wordt een schooljaar (2006/’07) later vastgesteld. 
Jongeren die in 2005/’06 21 jaar oud zijn, vallen een jaar later nog precies binnen de 
leeftijdgrens van 22 jaar die voor voortijdig schoolverlaten wordt aangehouden.

11 De indicator in de mbo-benchmark houdt niet de leeftijdsgrens voor het voortijdig 
schoolverlaten aan. Niettemin wijken de cijfers niet veel af.

12 Het gaat om deelnemers jonger dan 22 jaar (de leeftijdgrens voor voortijdig schoolver-
laten). De informatie over behaalde voortgezet onderwijsdiploma’s wordt aangekop-
peld uit de examenregistraties van het voortgezet onderwijs van eerdere jaren. Deze 
koppeling is niet perfect en het aantal deelnemers zonder voortgezet onderwijsdi-
ploma kan daarom in werkelijkheid wat lager zijn.

13 Er zijn hiervoor diverse benamingen in omloop, zoals: loopbaanadviescentrum, ser-
vicebureau, serviceloket, en expertisecentrum loopbaanbegeleiding (nji/lcoj 2006).
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5 Achtergronden van voortijdig schoolverlaten

5.1 Inleiding

In hoofdstuk 4 zijn we het startkwalificatietraject nagelopen en is geïnventariseerd 
op welke punten in het traject zich de grootste knelpunten voordoen. We concludeer-
den dat zowel in het voortgezet onderwijs als in het mbo leerlingen op de laagste 
niveaus de grootste risico’s lopen.

In dit hoofdstuk gaan we in op de achtergronden van de leerlingen die in de 
verschillende fasen van het traject naar de startkwalificatie afhaken. Wat zijn de 
kenmerken van de uitvallers en welke factoren en omstandigheden werken voor tijdig 
schoolverlaten in de hand? We gebruiken de onderwijsnummergegevens om een 
nauwkeurig en actueel beeld te geven van een aantal factoren die samenhangen met 
risico van voortijdig schoolverlaten. We gaan daarbij met name ook in op verschillen 
tussen scholen en op regionale verschillen.

De informatie over de achtergronden van leerlingen is in de onderwijsnummer-
gegevens nog beperkt. Zo is niet bekend wat het opleidingsniveau van hun ouders 
is, of met welk niveau van kennis en vaardigheden leerlingen het startkwalificatie-
traject in het voortgezet onderwijs ingaan. We vullen de onderwijsnummergegevens 
daarom aan met informatie uit het schoolloopbaanonderzoek vocl van het Centraal 
Bureau voor de Statistiek (cbs) en het Gronings Instituut voor Onderzoek van Onder-
wijs (gion). In eerdere publicaties van het Sociaal en Cultureel Planbureau (scp) 
zijn gegevens gepresenteerd over het leerlingencohort dat in 1993 in het voortgezet 
onderwijs is gestart (vocl 1993, zie bv. scp 2001). In dit hoofdstuk presenteren we 
gegevens van de leerlingen die in 1999 in het voortgezet onderwijs zijn gestart en die 
we inmiddels zeven jaar na de start kunnen volgen (vocl 1999).

Eerst geven we een overzicht van factoren die volgens eerder onderzoek van 
invloed kunnen zijn op voortijdig schoolverlaten (§ 5.2). Daarna bespreken we aan de 
hand van de genoemde gegevens de achtergronden van voortijdig schoolverlaters in 
het voortgezet onderwijs (§ 5.3) en het middelbaar beroepsonderwijs (§ 5.4).

5.2 Risicofactoren: uitkomsten van eerder onderzoek

Er is in Nederland al het nodige onderzoek gedaan naar de achtergronden van voor-
tijdig schoolverlaters. Kwantitatief georiënteerd onderzoek borduurt vaak voort op 
inzichten uit onderzoek naar schoolloopbanen. Gebleken is dat kenmerken die in 
het algemeen van invloed zijn op de schoolloopbanen vaak ook samenhangen met 
het risico van voortijdig schoolverlaten (zie bv. Den Boer en Uerz 2000; scp 2001; 
Kalmijn en Kraaykamp 2003; Gesthuizen et al. 2005). Veel van de gevonden risico-
factoren liggen op het niveau van leerlingen of van het gezin waarin zij opgroeien. 
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Over factoren op het niveau van de school of dat van de leefomgeving van leerlingen 
is minder bekend.

Drie typen voortijdig schoolverlaters
Eimers (2006) maakt een onderscheid tussen ‘klassieke risicoleerlingen’ en ‘opstap-
pers’. Tot de eerste groep behoren leerlingen die niet de capaciteiten hebben om 
een startkwalificatie te halen (de ‘niet-kunners’), of leerlingen die vanwege allerlei 
problemen in hun thuismilieu of in hun leefomgeving worden gehinderd in hun 
onderwijsloopbaan (de ‘verhinderden’).

‘Opstappers’ zijn jongeren met voldoende capaciteiten en zonder probleemachter-
grond die het onderwijs de rug toekeren, bijvoorbeeld omdat hun opleiding niet goed 
past en betaald werk een aantrekkelijk alternatief is. Risicofactoren op het niveau 
van leerlingen, gezinnen en de leefomgeving zullen dus vaker betrekking hebben op 
‘niet-kunners’ en ‘verhinderden’ dan op ‘opstappers’.

Individuele kenmerken: prestatieniveau in het voorafgaande onderwijs en motivatie
Het met succes doorlopen van het traject naar een startkwalificatie veronderstelt 
een zekere aanleg, en een bepaald niveau van kennis en vaardigheden. Op het punt 
van kennis en vaardigheden zijn er bij aanvang van het voortgezet onderwijs grote 
verschillen tussen leerlingen: sommige hebben aan het einde van het basisonderwijs 
een achterstand van twee leerjaren of meer op de gemiddelde leerling (Herweijer en 
Bronneman-Helmers 2007). Een kwart van de leerlingen komt van de basisschool 
zonder behoorlijk te kunnen lezen (Inspectie van het Onderwijs 2007a). Hierdoor 
heeft een aanzienlijk aantal leerlingen in de lagere vmbo-leerwegen moeite met het 
lezen van de teksten in hun leerboeken (Inspectie van het Onderwijs 2006).

Uit schoolloopbaanonderzoek blijkt dat een laag prestatieniveau aan het einde van 
het basisonderwijs sterk negatief doorwerkt in het voortgezet onderwijs. Leerlingen 
met een zwakke Cito-toetsscore en een laag schooladvies stromen door naar de laag-
ste niveaus van het voortgezet onderwijs en lopen vervolgens de grootste kans voor-
tijdig uit het onderwijs te vertrekken (Den Boer en Uerz 2000; scp 2001;  Herweijer 
2003; Kalmijn en Kraaykamp 2003).

Naast het niveau van kennis en vaardigheden speelt ook de motivatie van leerlingen 
een rol. Zij die bij aanvang van het voortgezet onderwijs een lage prestatiemotivatie 
hebben, lopen een verhoogd risico van uitval (Luyten et al. 2003; Traag en Van der 
Velden 2007).

Jongens en meisjes
Een factor die consequent naar voren komt is het geslacht van leerlingen: jongens 
vallen vaker uit dan meisjes. De oorzaak ligt niet in zwakkere prestaties bij aanvang 
van het voortgezet onderwijs, maar moet eerder worden gezocht in de sfeer van pro-
bleemgedrag. Jongens en meisjes hebben in hun tienerjaren met verschillende soor-
ten problemen te maken. Jongens vertonen vaker het zichtbare ‘geëxternaliseerde’ 
probleemgedrag, bijvoorbeeld in de vorm van overmatig alcoholgebruik, drugs-
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gebruik of delinquent gedrag. Drie op de vier leerlingen in het speciaal onderwijs aan 
leerlingen met ernstige gedrags- en opvoedingsproblemen (zeer moeilijk opvoedbare 
kinderen) zijn jongens. Bij meisjes is er meer sprake van ‘geïnternaliseerd’ probleem-
gedrag in de vorm emotionele problemen, psychische stoornissen, suïcidale gevoe-
lens of eetstoornissen (Wittebrood 2000). De verklaring voor de hoge uitval van 
jongens ligt waarschijnlijk voor een deel in het verlengde van deze verschillen.

Handicaps en stoornissen
Een handicap of een stoornis kan een reguliere schoolloopbaan in de weg staan. 
Er is een groep leerlingen met beperkte verstandelijke vermogens voor wie een start-
kwalificatie eenvoudigweg te hoog is gegrepen (de ‘niet-kunners’). Dat geldt voor 
leerlingen in het zmlk-onderwijs (onderwijs aan zeer moeilijk lerende kinderen) en 
overwegend ook voor leerlingen in het praktijkonderwijs.

Daarnaast zijn er leerlingen die te kampen hebben met lichamelijke beperkingen. 
Geschat wordt dat 2,5% van de jongeren van 6-24 jaar te maken heeft met matige of 
ernstige lichamelijke beperkingen in het dagelijkse functioneren (Kooiker en Van 
Kampen 2006). Verder heeft naar schatting ongeveer 1% van de jongeren van 15-24 
jaar een verstandelijke beperking, die bij de helft van hen licht en bij de andere helft 
matig of ernstig van aard is.

Naar schatting 2% van de jongeren lijdt aan ernstige symptomen van adhd, die 
gepaard gaan met duidelijke belemmeringen in de persoonlijke ontwikkeling. Nog 
eens 3% tot 6% vertoont minder ernstige symptomen van adhd. De diagnose wordt 
vaker gesteld dan vroeger, maar onduidelijk is of de prevalentie werkelijk toeneemt 
(Gezondheidsraad 2000).

Het aantal kinderen met een stoornis in het autistische spectrum is gering (naar 
schatting 0,6%). Dit aantal is toegenomen door eerdere herkenning en betere diag-
nostiek, maar mogelijk is er daarnaast sprake van een echte stijging (Besseling et al. 
2007).

Volgens schattingen van de Jeugdgezondheidszorg zou een op de vijf 8-12-jarigen 
last hebben van emotionele of gedragsproblemen, maar meestal zijn die licht van 
aard. Slechts een klein deel (1% à 3%) heeft zware problemen. Onderzoek onder 
de bevolking wijst niet op een duidelijke stijging van het percentage jongeren met 
emotionele of gedragsproblemen. Het aantal jongeren dat in aanraking komt met de 
jeugdhulpverlening neemt echter wel duidelijk toe (Besseling et al. 2007). Ook leer-
krachten en schooldirecties ervaren een ‘verdichting’ van de problematiek; vooral 
in de stedelijke gebieden zijn er naar hun waarneming steeds meer leerlingen met 
gedragsproblemen (Van Batenburg et al. 2004). In het speciaal onderwijs neemt de 
deelname van kinderen met ernstige gedragsproblemen sterk toe.

Leerlingen met beperkingen worden van oudsher opgevangen in het speciaal 
onderwijs, maar de laatste jaren volgen ze steeds vaker met extra ondersteuning een 
opleiding binnen het reguliere onderwijs. De extra voorzieningen in het reguliere 
onderwijs zijn niet altijd voldoende om het nadeel van beperkingen te compense-
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ren. Leerlingen met beperkingen ervaren problemen met het studietempo, met de 
begeleiding en in iets mindere mate met de houding van medeleerlingen. In het mbo 
– de sector waar vaak een startkwalificatie moet worden gehaald – is de uitval van 
deelnemers met beperkingen veel groter dan die van andere deelnemers: slechts een 
op de drie haalt er een diploma (Hessing-Wagner 2006).

Opvang binnen het speciaal onderwijs heeft als voordeel dat leerlingen zich geac-
cepteerd voelen; een nadeel is echter dat deze sector zo weinig gericht is op het halen 
van diploma’s. Volgens een inventarisatie in het kader van de Operatie Jong hadden 
nog geen 90 van de bijna 1700 leerlingen die uit het voortgezet speciaal onderwijs 
vertrokken een diploma (Operatie Jong 2007).

Spijbelen
Spijbelen komt voor in alle schooltypen van het voortgezet onderwijs. Het kan de 
vorm aannemen van incidenteel verzuim gedurende een of enkele lesuren, maar er 
zijn ook leerlingen die zwaar spijbelen en regelmatig een of enkele dagen afwezig 
zijn. De lichte vorm wordt in de hand gewerkt door ongelukkige lesroosters met 
tussenuren en lesuitval, en is op zich niet zo problematisch. De zwaardere vorm 
concentreert zich in het vmbo en is vaak een voorbode van voortijdig schoolverlaten. 
Hartkamp (2005) laat aan de hand van Rotterdamse gegevens zien dat de kans op 
voortijdig schoolverlaten bij leerlingen met een ‘verzuimgeschiedenis’ twee keer zo 
groot is als die bij jongeren zonder zo’n geschiedenis.

Jongeren die zonder diploma uit het vmbo zijn vetrokken spijbelen in de peri-
ode voorafgaand aan het vertrek niet alleen veel vaker dan andere leerlingen, ze 
geven ook andere redenen op voor hun gedrag. Terwijl de doorsnee-leerling spij-
belt vanwege tussenuren, doen latere voortijdig schoolverlaters dit omdat ze een 
hekel hebben aan school en aan leren. Het spijbelen is bij hen onderdeel van een 
afglij proces waarbij de motivatie, de inzet voor het huiswerk en de betrokkenheid 
bij school steeds verder afnemen, met het voortijdige vertrek uit het onderwijs als 
eindstation (Van Batenburg et al. 2007). Zwaar spijbelen is dus vooral een signaal dat 
leerlingen in de gevarenzone zijn beland. Opvallend is dat voortijdig schoolverlaters 
in gesprekken aangeven dat het spijbelen lang onopgemerkt blijft en dat de school er 
weinig tegen doet. Het bevestigt spijbelaars in hun gevoel dat de school niet in hen is 
geïnteresseerd (Van Lieshout 2003; Oberon 2008).

Kenmerken van het gezin: sociaaleconomische status en etnische herkomst
Er zijn in het voortgezet onderwijs grote verschillen tussen de schoolloopbanen van 
leerlingen uit gezinnen met een lage en gezinnen met een hoge sociaaleconomische 
status. Al bij aanvang van het voortgezet onderwijs is de uitgangsituatie van leerlin-
gen uit de lagere statusgroepen ongunstig. Zij komen met een achterstand van de 
basisschool en die achterstand neemt in de loop van het voortgezet onderwijs verder 
toe (Claassen en Mulder 2006), met voortijdig schoolverlaten als mogelijk sluitstuk. 
Het hoge risico van voortijdig schoolverlaten onder jongeren met laagopgeleide 
ouders is herhaaldelijk aangetoond (Den Boer en Uerz 2000; scp 2001; Luyten et 
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al. 2003; Gesthuizen et al. 2005; Traag en Van der Velden 2007). De invloed van het 
opleidingsniveau van de ouders heeft te maken met de beschikbare financiële hulp-
bronnen, de mogelijkheid om kinderen te ondersteunen, de opvoedingswaarden en 
opvoedingsstijl, en het culturele klimaat in het gezin.

Naast de sociaaleconomische status speelt ook de etnische herkomst een rol: leerlin-
gen uit de minderheden lopen een groter risico van uitval in het voortgezet onderwijs 
(zie bv. Herweijer 2003; Kalmijn en Kraaykamp 2003). Gezien het lage opleidings-
niveau van veel ouders uit de minderheden – vooral Turkse en Marokkaanse ouders 
zijn vaak laagopgeleid – heeft dit risico een sterke sociaaleconomische component. 
In het basisonderwijs is de achterstand van leerlingen uit de minderheden echter 
niet volledig toe te schrijven aan het lage opleidingsniveau van hun ouders (Tesser en 
Iedema 2001; Gijsberts en Hartgers 2005). Andere factoren zoals de thuis gesproken 
taal, de opvoedingsgewoonten en de geringere bekendheid met het Nederlandse 
onderwijs spelen waarschijnlijk ook een rol.

In het voortgezet onderwijs is de hoge uitval van leerlingen uit de minderheden 
voor een groot deel te herleiden tot de lage sociaaleconomische status van hun 
ouders en tot hun lagere prestatieniveau bij aanvang van het voortgezet onderwijs 
(Tesser en Iedema 2001; Herweijer 2003).

Eenoudergezinnen
Het opgroeien in een eenoudergezin blijkt een negatieve invloed te hebben op de 
schoolloopbaan van kinderen: leerlingen uit eenoudergezinnen presteren minder 
goed in het voortgezet onderwijs (Dronkers en Robert 2004) en lopen een verhoogd 
risico voortijdig uit het onderwijs te vertrekken (scp 2001; Gesthuizen et al. 2005; 
Kalmijn en Kraaykamp 2003). Het aantal eenoudergezinnen is tussen 1995 en 2007 
met een kwart toegenomen (cbs StatLine). Inmiddels groeit niet minder dan 15% 
van de leerlingen in het voortgezet onderwijs op in een eenoudergezin.

Vooral als zo’n gezin is ontstaan uit een scheiding zullen de spanningen en 
conflicten die daaraan vooraf zijn gegaan een negatieve invloed kunnen hebben op 
kinderen. Kinderen van gescheiden ouders halen niet alleen slechtere leerresulta-
ten, ook op andere terreinen zijn ze slechter af: ze hebben meer gedragsproblemen, 
kunnen zich slechter aanpassen, hebben een lager zelfbeeld en meer moeite met 
sociale relaties. De negatieve gevolgen zijn voor jongens groter dan voor meisjes 
(Smeets 2007).

Mogelijk spelen financiële problemen een rol. Een kwart van de kinderen in 
eenoudergezinnen groeit op in armoede, bij kinderen in gezinnen met twee ouders 
is dat 7,5%. Vrooman et al. (2007) stellen dat het effect van armoede op de ontwikke-
ling van ouders vooral indirect lijkt te zijn; arme ouders voelen zich minder compe-
tent als opvoeder en hebben een slechtere relatie met hun kinderen.

Tienermoeders
In 2006 werden ruim 2500 kinderen geboren uit tienermoeders. Het percentage 
tienermoeders is vooral hoog onder niet-westerse allochtone meisjes van de eerste 
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generatie (vooral de Antilliaanse en Turkse). In verreweg de meeste gevallen zijn 
tienermoeders ook alleenstaand ouder. Na een toename in de jaren negentig is het 
aantal tienerbevallingen de laatste jaren verminderd. In 2001 werden er 3500 kinde-
ren geboren uit moeders jonger dan 20 jaar (cbs StatLine).

Over de gevolgen van het jonge moederschap voor de onderwijsloopbaan is niet 
veel bekend, maar vermoedelijk zullen die niet al te rooskleurig zijn. Wel bekend 
is dat kinderen van tienermoeders later een verhoogd risico van schooluitval lopen 
(Gesthuizen et al. 2005; Kalmijn en Kraaykamp 2003).

De leefomgeving
Uit de statistiek van voortijdig schoolverlaten is bekend dat het percentage behoorlijk 
tussen regio’s verschilt. Zo is de uitval in de grote steden aanzienlijk groter dan in 
de rest van het land. Dergelijke verschillen hebben voor een deel te maken met de 
samenstelling van de leerlingenpopulatie, maar dat lijkt niet het hele verhaal. Ook 
bij een vergelijkbare achtergrond (sociaaleconomische status, etnische herkomst) 
liepen leerlingen in het voortgezet onderwijs in de jaren negentig van de vorige eeuw 
in de grote steden een hoger uitvalrisico dan daarbuiten (scp 2001; scp 1996). Dit 
zou te maken hebben met het grootstedelijke leefklimaat met zijn cumulatie van pro-
blemen, alternatieve vormen van tijdsbesteding en ruimere mogelijkheden om aan 
sociale controle te ontsnappen. Het feit dat het percentage zware spijbelaars in het 
vmbo in de grote steden nog hoger ligt dan in vmbo-scholen daarbuiten, is bijvoor-
beeld een indicatie in die richting (Inspectie van het Onderwijs 2006).

Schoolgrootte
In vergelijking met de risicofactoren die te maken hebben met de leerlingen en hun 
achtergronden, is er minder bekend over de invloed van schoolkenmerken op het 
risico van voortijdig schoolverlaten. Veelal wordt aangenomen dat schaalvergroting 
en grote scholen negatieve effecten hebben voor het schoolklimaat en voor het risico 
van voortijdig schoolverlaten. Door de massaliteit, de anonimiteit en het gebrek 
aan persoonlijk contact zouden leerlingen zich verloren voelen in de grote scholen-
gemeenschappen die in de jaren negentig zijn gevormd (rmo 2000). Het regeerak-
koord van het kabinet-Balkenende iv haakt in op deze gedachte; het kleinschalig 
organiseren van scholen moet worden bevorderd en de fusieprikkel in het voortgezet 
onderwijs is geschrapt, zo staat in het Coalitieakkoord van 2007 (Coalitieakkoord 
2007).

Onderzoek naar de relatie tussen schaal en effecten op het niveau van leerlingen 
(leerprestaties, welbevinden) heeft geen eenduidige indicaties ten nadele van grote 
scholen opgeleverd. De Winter (2003) spreekt van een voor het welbevinden optimale 
omvang van scholen: niet te groot en niet te klein. Uit ander onderzoek blijkt echter 
dat het welbevinden van leerlingen in het voortgezet onderwijs (Bronneman et al. 
2002) of de sociale veiligheid van mbo-deelnemers (spijbelen, drugsgebruik, geweld; 
Neuvel 2005) niet samenhangen met de omvang van de school of instelling. Er is 
Amerikaans onderzoek dat wijst op nadelige effecten van grote scholen op leerpres-
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taties, met name die van achterstandsleerlingen. Voor het Nederlandse onderwijs is 
geen verband tussen schaal en leerprestaties aangetoond (Van de Venne 2006).

Ook is uit onderzoek niet gebleken dat de schoolgrootte in Nederland van invloed 
is op schooluitval (Luyten et al. 2003; Inspectie van het Onderwijs 2002). Voor een 
deel van de Amerikaanse middelbare scholen (scholen met veel leerlingen uit de 
lagere sociaaleconomische milieus) vond Rumberger (1995) wel een negatief effect 
op het uitvalrisico.

Overigens wordt in de discussie over de mogelijke gevolgen van schaalvergro-
ting vaak uit het oog verloren dat er in de jaren negentig weliswaar een aanzienlijke 
schaalvergroting is doorgevoerd in het voortgezet onderwijs, maar dat er op het 
niveau van vestigingen veel minder is veranderd. Veel bij fusies betrokken scholen 
bleven in stand als zelfstandige vestigingen (Bronneman et al. 2002).

Samenstelling van de leerlingenpopulatie
Wanneer de samenstelling van een school of van een klas leerprestaties van indi-
viduele leerlingen beïnvloedt, dan wordt gesproken van compositie-effecten. Die 
kunnen te maken hebben met invloeden van de peer group (wederzijdse beïnvloeding 
tussen leerlingen), maar ook andere mechanismen kunnen verantwoordelijk zijn (bv. 
dat leerkrachten hun verwachtingen aanpassen aan de dominante groep, en – op de 
‘zwarte’ scholen – een gebrek aan contact met kinderen die Nederlands als thuistaal 
hebben).

In Nederland is veel onderzoek gedaan naar compositie-effecten in het basis-
onderwijs. Driessen (2007) concludeert in zijn review dat de sociale of etnische 
samenstelling van de leerlingenpopulatie in het basisonderwijs hooguit een zwakke 
invloed heeft op leerprestaties.1

De achtergrond van de individuele leerling speelt een veel grotere rol. Het nega-
tieve effect van ‘zwarte’ scholen dat in het verleden werd aangetoond, is bovendien 
de afgelopen vijftien jaar afgezwakt (Gijsberts 2006). Over de concentratie-effecten 
in het voortgezet onderwijs is minder bekend. Dronkers en Robert (2004) consta-
teren op basis van de pisa-data dat er sprake is van een positieve relatie tussen de 
gemiddelde beroepsstatus en de gemiddelde materiële welvaart van de ouders ener-
zijds, en de leerprestaties van de leerlingen anderzijds.

Op het specifieke punt van schooluitval wijst Amerikaans onderzoek (Rumberger 
1995) op negatieve effecten van een hoge concentratie leerlingen uit de minderheden, 
evenals van een leerlingenpopulatie met een gemiddeld lage sociaaleconomische 
status. Voor het Nederlandse voortgezet onderwijs zijn er enkele onderling strijdige 
uitkomsten. Luyten et al. (2003) vonden geen effect van de concentratie van alloch-
tone leerlingen in het voortgezet onderwijs op het risico van uitval. Traag en Van der 
Velden (2007) concludeerden op basis van dezelfde gegevens (het cohortonderzoek 
vocl 1989) echter dat een hoge concentratie allochtone leerlingen wel samengaat 
met een hogere uitval.2
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Structuur van de school
Het scholenaanbod van het voortgezet onderwijs omvat zowel smalle, categorale 
scholen waar slechts één vorm van voortgezet onderwijs wordt aangeboden, als 
scholengemeenschappen waarin verschillende niveaus van voortgezet onderwijs zijn 
gebundeld. In scholengemeenschappen is het mogelijk de determinatie en selec-
tie van leerlingen uit te stellen en kunnen leerlingen op- en afstromen zonder van 
school te wisselen. Een eventueel te laag of juist te hoog schooladvies dat door de 
basisschool is afgegeven, kan in scholengemeenschappen eenvoudig worden gecor-
rigeerd, zodat de leerlingen in de best passende opleiding kunnen worden geplaatst. 
Mogelijk helpt dit het voortijdig schoolverlaten te voorkomen.

Smalle en brede scholen verschillen ook qua leerlingenpopulatie. De problemen 
met het welbevinden en de veiligheid en die met de verhouding tussen leerlingen en 
leraren en tussen leerlingen onderling zijn het grootst in de lagere leerwegen van 
het vmbo en het geringst in het vwo (Van der Vegt et al. 2005). Mogelijk is er in brede 
scholengemeenschappen sprake van onderlinge beïnvloeding, waarbij de leerlin-
gen in de lagere vmbo-leerwegen baat hebben bij de aanwezigheid van havo/vwo-
 afdelingen met hun meer positieve schoolklimaat, terwijl de havo/vwo-leerlingen 
een negatieve invloed ondervinden van de grotere problemen in de vmbo-afdelingen.

Bronneman-Helmers et al. (2002) vonden enige aanwijzingen voor het feit dat 
het welbevinden van scholieren in scholengemeenschappen een proces van nivel-
lering ondergaat. Dit mechanisme zou zich ook voor kunnen doen op het terrein van 
voortijdig schoolverlaten. De uitkomsten van Traag en Van der Velden (2007) wijzen 
in die richting: de uitval van vmbo-leerlingen op scholen met uitsluitend een vmbo-
 afdeling is groter dan die van vmbo-leerlingen op scholen waar ook een havo/vwo-
afdeling aanwezig is.

Openbaar versus bijzonder onderwijs
Er is het nodige onderzoek gedaan naar effectiviteitverschillen tussen scholen van 
verschillende richtingen. Voor het basisonderwijs concludeert Levin (2002) in lijn 
met Amerikaanse uitkomsten dat leerlingen in rooms-katholieke basisscholen beter 
presteren dan die in openbare scholen. Leerlingen op scholen voor algemeen bijzon-
der onderwijs presteren juist wat minder dan op basis van hun bevoorrechte afkomst 
zou worden verwacht. Voor het secundair onderwijs constateren Dronkers en Robert 
(2004) op basis van de pisa-data dat door de overheid gesubsidieerde private scholen 
– zoals in het Nederland het bijzonder onderwijs – in verschillende landen betere 
resultaten boeken dan openbare scholen. Op het specifieke punt van voortijdig 
schoolverlaten vonden Luyten et al. (2003) in Nederland echter geen verschillen 
tussen scholen van verschillende richtingen.

Kwaliteit van het onderwijsproces
Er is een zekere consensus over kenmerken van effectief onderwijs (Scheerens en 
Bosker 1997). Belangrijk geachte kenmerken zijn bijvoorbeeld het onderwijskundig 
leiderschap en de effectieve leertijd. Effectiviteit kan mede worden afgelezen aan 
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de uitval van leerlingen. Luyten et al. (2003) onderzochten de invloed van een groot 
aantal kenmerken van scholen voor voortgezet onderwijs, waarbij de selectie van 
kenmerken was gebaseerd op de kennis over ‘effectieve scholen’. Zij vonden echter 
nauwelijks samenhang tussen deze kenmerken en de kans op uitval van leerlingen. 
De auteurs merken hierover op dat er weliswaar consensus bestaat over de lijst van 
effectieve kenmerken, maar dat de voorspellende waarde van deze kenmerken in de 
praktijk vaak moeilijk is aan te tonen.

De Onderwijsinspectie (Inspectie van het Onderwijs 2007a: 52) volgde een andere 
aanpak waarbij scholen met veel en scholen met weinig voortijdig schoolverlaters 
op een reeks van indicatoren werden vergeleken. Uit die vergelijking kwamen op 
bepaalde onderdelen van het onderwijsproces verschillen naar voren. Scholen met 
veel voortijdig schoolverlaters scoorden minder goed op indicatoren als de kwali-
teitszorg, het leerstofaanbod, de kwaliteit van het pedagogisch-didactisch handelen 
van leraren, het onderwijsleerklimaat en de begeleiding van leerlingen met specifieke 
behoeften.

Inhoud van het onderwijs
Het is belangrijk dat de inhoud van het onderwijs wordt afgestemd op de mogelijk-
heden van leerlingen. Is dat niet het geval, dan neemt de kans toe dat er problemen 
ontstaan doordat leerlingen de stof niet aankunnen en gedemotiveerd raken. In 
dit verband is gewezen op de mogelijk negatieve gevolgen van de invoering van de 
basisvorming in de eerste fase van het voortgezet onderwijs. Voor het toenmalige 
vbo betekende het vakkenpakket van de basisvorming dat het beroepsgerichte 
karakter van het onderwijs afzwakte. Voor de meer praktisch ingestelde leerlingen 
in het vbo (nu de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg binnen het vmbo) werd 
het pakket te theoretisch van aard. Of de uitval uit het vbo (en later het vmbo) door 
het invoeren van de basisvorming daadwerkelijk is toegenomen, valt bij gebrek aan 
goede gegevens niet te zeggen. De gevolgen zijn mogelijk beperkt gebleven omdat de 
basisvorming in het vbo in de praktijk ‘beleidsarm’ is ingevoerd (Inspectie van het 
Onderwijs 1999).3

Om enigszins tegemoet te komen aan de bezwaren tegen het al te theoretische 
karakter van de basisvorming zijn later de zogenoemde leerwerktrajecten ingevoerd 
binnen het vmbo. Leerlingen die moeite hebben met theoretische vakken krijgen 
daar een combinatie van leren en werken aangeboden. De leerwerktrajecten zijn 
echter niet een voorziening over de volle breedte van het vmbo, maar slechts een uit-
wijkmogelijkheid voor een beperkte groep leerlingen binnen de laagste leerweg. De 
afgelopen jaren volgden 3000 à 4000 vmbo-leerlingen een leerwerktraject.

Keuze van een passende opleiding
Bij de overstap van het vmbo naar het mbo staan vmbo-leerlingen voor een inhou-
delijke keuze. Veel van hen hebben daar moeite mee, omdat ze nog geen duidelijk 
beroepsbeeld hebben. Zo’n 30% heeft maar gedeeltelijk een idee wat ze willen 
worden, een op de zeven heeft nog geen enkel idee. Een zwak ontwikkeld beroeps-
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beeld werkt op verschillende fronten negatief door in het mbo: het niet geplaatst 
worden in de gewenste opleiding, een grotere kans dat de opleiding niet bij de inte-
resses past, vaker van opleiding switchen en (iets) meer uitval (Neuvel en Van Esch 
2006). Zowel docenten als deelnemers zien een verkeerde studiekeuze als een van de 
belangrijkste oorzaken van de uitval in de eerste fase van het mbo (Organise to learn 
2007; Voncken et al. 2000).

De visie van voortijdig schoolverlaters: het belang van het schoolklimaat
Van Lieshout (2003) inventariseerde een aantal onderzoeken waarin uitgevallen 
jongeren zelf hun visie geven op de oorzaken van het voortijdig schoolverlaten. 
Veel uitvallers wijzen op een negatief schoolklimaat als oorzaak van het voortijdig 
schoolverlaten. Uitgevallen leerlingen geven aan dat de school weinig interesse 
heeft in hun wel en wee en ze voelen zich onvoldoende gesteund. Sommige leerlin-
gen worden gepest, maar hebben de ervaring dat de school daar weinig of niets aan 
doet. Ook Oberon (2008) concludeert naar aanleiding van gesprekken met voortijdig 
schoolverlaters dat gepest worden in de praktijk een van de oorzaken van voortij-
dig schoolverlaten is. Persoonlijke problemen en omstandigheden worden door de 
jongeren zelf minder vaak als reden genoemd: voortijdig schoolverlaters zoeken de 
oorzaak vooral buiten zichzelf.

Uitvallers in het middelbaar beroepsonderwijs wijzen, zoals gezegd, vaak op een 
verkeerde studiekeuze als belangrijke oorzaak van het voortijdig schoolverlaten. De 
aantrekking vanuit de arbeidsmarkt speelt volgens uitgevallen deelnemers niet zo’n 
grote rol: pushfactoren zijn belangrijker dan pullfactoren.

Voortijdig schoolverlaten als proces
Uit onderzoek komt een aantal risicofactoren voor voortijdig schoolverlaten naar 
voren. Het benoemen van risicofactoren geeft nog geen inzicht in het proces van 
voortijdig schoolverlaten: wat gebeurt er precies voordat een leerling uitvalt?

In dynamische benaderingen wordt voortijdig schoolverlaten opgevat als de 
uitkomst van een proces van terugtrekking en het ontstaan van afstand tussen de 
leerling en het onderwijs (Rumberger 1995). Risicofactoren op het niveau van leer-
lingen, gezinnen en scholen zijn van invloed op dit proces, maar vormen (gelukkig) 
geen garantie dat het zich voltrekt. Eimers (2006) wijst er terecht op dat lang niet 
alle leerlingen uit risicogroepen daadwerkelijk uitvallen, en dat ook leerlingen zijn 
die ogenschijnlijk geen risico lopen, maar niettemin toch opstappen. Beslissend is 
volgens Eimers (2006) de vraag of er een fit tussen de leerling en de school tot stand 
komt, en in stand blijft. Op het moment dat de fit onder invloed van factoren op het 
niveau van het gezin of de school verzwakt, neemt de kans op uitval toe.

In lijn met deze gedachte probeerden Beekhoven en Dekkers (2005) voortijdig 
schoolverlaten te beschrijven als resultaat van een wisselwerking tussen onderwijs-
deelname en identificatie met het onderwijs. Leerlingen die weinig actief bij het 
onderwijs zijn betrokken zullen slechte resultaten halen, waardoor hun identificatie 
met het onderwijs vermindert. Een geringe identificatie heeft op zijn beurt weer 
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negatieve gevolgen voor de toekomstige betrokkenheid. Voortijdig schoolverlaten 
is het eindstation van deze vicieuze cirkel. Hoewel het mechanisme plausibel lijkt, 
konden Beekhoven en Dekkers (2005) het met hun gegevens niet aantonen.

5.3 Profiel van voortijdig schoolverlaters in het voortgezet onderwijs

In het voortgezet onderwijs zijn twee vormen van voortijdig schoolverlaten aan de 
orde: leerlingen die de opleiding voortijdig afbreken en leerlingen die wel een vmbo-
diploma hebben gehaald maar niet overstappen naar een vervolgopleiding in het 
mbo of eventueel de havo. De eerstgenoemde groep is omvangrijker dan de tweede: 
een kleine 11.000 van de in totaal bijna 18.000 voortijdig schoolverlaters uit het voor-
gezet onderwijs vertrekt zonder enig diploma.

Uit het onderzoek naar schoolloopbanen is bekend dat de invloed van de ach-
tergrond van leerlingen (bv. de sociaaleconomische status van het gezin) in het 
algemeen afneemt naarmate de schoolloopbaan verder is gevorderd (De Graaf en 
Ganzenboom 1993). Een verklaring daarvoor is dat leerlingen op hogere niveaus 
van het onderwijs een meer homogene selectie vormen; de zwakste leerlingen zijn 
al eerder vertrokken. Een andere verklaring is dat de invloed van het thuismilieu 
afneemt naarmate kinderen opgroeien.

Vertaald naar het voortijdig schoolverlaten zou dit betekenen dat verschillen in 
achtergrond groter zijn bij de groep voortijdig schoolverlaters zonder een vmbo-
diploma dan bij de groep met een diploma. Ook zouden de verschillen in achter-
grond in het mbo geringer moeten zijn dan in het vmbo. Het vmbo heeft echter een 
weinig selectief karakter: er zijn vier leerwegen van uiteenlopend niveau en de sla-
gingspercentages liggen op een zeer hoog niveau (Herweijer en Bronneman -Helmers 
2007). Bovendien maken ook leerlingen zonder vmbo-diploma de overstap naar het 
mbo. De homogeniteit van het deelnemersveld neemt bij de overgang van vmbo naar 
mbo niet zo heel veel toe.

5.3.1 Voortijdig schoolverlaters zonder vmbo-diploma
Individuele en gezinskenmerken
Een aantal van de in paragraaf 5.2 aangestipte verbanden tussen individuele en 
gezinskenmerken en voortijdig schoolverlaten vinden we terug in de onderwijsnum-
mergegevens. Jongens en niet-westerse allochtone leerlingen lopen een groter risico 
dan meisjes en dan leerlingen met in Nederland geboren ouders (figuur 5.1).

De uitsplitsing naar herkomst maakt duidelijk dat er niet alleen een verschil 
bestaat tussen autochtone en allochtone leerlingen, maar ook tussen de diverse 
groepen allochtone leerlingen onderling. Met name de Antilliaanse en ‘overige niet-
westerse’ jongeren springen er negatief uit. Verder valt op dat ook westerse allochtone 
leerlingen vrij veel uitvallen: iets meer nog dan Surinaamse leerlingen en bijna even-
veel als de Turkse en Marokkaanse.
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Figuur 5.1
Voortijdig schoolverlaters in het voortgezet onderwijs zonder diploma, naar geslacht, herkomst en 
generatie, 2005/’06 (in procenten van het aantal leerlingen)

Bron: OCW/CFI (Onderwijsnummerbestand 2005/’06) SCP- bewerking
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Allochtone leerlingen van de eerste generatie lopen een meer dan twee keer zo groot 
risico als die van de in Nederland geboren en getogen tweede generatie. Dit verschil 
keert terug bij alle onderscheiden herkomstgroepen. Het aandeel leerlingen van de 
eerste generatie loopt uiteen van 10% à 13% bij Surinaamse, Turkse en Marokkaanse 
leerlingen, tot bijna 30% bij de Antilliaanse en 44% bij de overige niet-westerse 
allochtone leerlingen. Dit werkt door in de uitvalcijfers van de verschillende groe-
pen: bij de tweede generatie is de uitval onder Antilliaanse en overige niet-westerse 
allochtone leerlingen vrijwel gelijk aan die onder de andere allochtone groepen, 
maar door het grote aantal leerlingen van de eerste generatie ligt het totaalcijfer voor 
de Antilliaanse en overige niet-westerse leerlingen duidelijk hoger dan dat van de 
andere allochtone groepen (zie tabel B5.1 in de bijlage bij de betreffende publicatie 
op www.scp.nl).

De uitval van niet-westerse allochtone leerlingen van de tweede generatie is nog 
wel steeds een stuk hoger dan die van autochtone leerlingen. Doordat het aantal 
leerlingen van de eerste generatie afneemt zal de uitval van allochtone leerlingen 
dus wel verminderen, maar er blijft nog wel een kloof te overbruggen ten opzichte 
van de autochtone leerlingen. Opvallend is verder dat dit ook geldt voor westerse 
allochtone leerlingen van de tweede generatie, hoewel hun achtergronden (bv. het 
opleidings niveau van hun ouders) niet veel zullen verschillen van die van autochtone 
leer lingen.4
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Het verschil tussen jongens en meisjes vinden we in meer of mindere mate terug bij 
alle herkomstgroepen. In weerwil van de beeldvorming rond het succes van Marok-
kaanse meisjes onderscheiden zij zich vrijwel niet van de Turkse of Surinaamse 
(tabel B5.1 in de bijlage).

Ook bij gelijk onderwijsniveau een hogere uitval onder allochtone leerlingen
In hoofdstuk 4 hebben we laten zien dat de uitval uit het voortgezet onderwijs vooral 
hoog is in het lagere segment (de basisberoepsgerichte leerweg van het vmbo, 
leerlingen met leerwegondersteuning). Veel leerlingen uit de minderheden komen 
met een flinke achterstand van de basisschool en belanden in dat segment: onge-
veer een op de drie Turkse, Marokkaanse en Antilliaanse leerlingen volgt de basis-
beroepsgerichte leerweg van het vmbo (Herweijer en Bronneman-Helmers 2007). 
Bij autochtone leerlingen is dat er maar een op de acht. Ook zijn veel allochtone 
leerlingen geïndiceerd voor leerwegondersteuning: bijna een op de vier Turkse en 
Marokkaanse en een op de vijf Antilliaanse leerlingen ontvangt in het derde leerjaar 
van het voortgezet onderwijs leerwegondersteuning; bij de autochtone leerlingen 
is dat er maar een op de twaalf. Dit is echter niet het hele verhaal achter de hoge 
uitval van niet-westerse allochtone leerlingen: ook binnen de lagere niveaus van het 
voortgezet onderwijs vallen ze vaker uit dan autochtone leerlingen (tabel B5.2 in de 
bijlage). Op de hogere niveaus (havo/vwo) vallen de verschillen tussen een deel van 
de niet-westerse allochtone leerlingen (Turkse, Marokkaanse en Surinaamse) en 
autochtonen echter grotendeels weg.

Sociaaleconomische status en gezinssamenstelling
Het cbs heeft cijfers gepubliceerd over de sociaaleconomische status van voortijdig 
schoolverlaters in het voortgezet onderwijs, en over de samenstelling van het gezin 
waarin ze opgroeien.5 Het cbs maakt geen onderscheid tussen voortijdig schoolver-
laters zonder en met een vmbo-diploma.

De sociaaleconomische status is geïndiceerd met de hoogte van het huishoudensin-
komen. Het risico van voortijdig schoolverlaten blijkt sterk samen te hangen met de 
hoogte van het huishoudensinkomen. Kinderen die opgroeien in een huishouden 
waar het inkomen rond het minimumloon ligt, lopen een drie keer zo grote kans 
om als voortijdig schoolverlater uit het onderwijs te vertrekken als leerlingen uit de 
hoogste inkomensgroep (figuur 5.2). Iets minder dan 10% van de leerlingen in het 
voortgezet onderwijs valt onder de laagste inkomenscategorie.

Een nog groter risico lopen leerlingen uit huishoudens die geen inkomen uit 
betaalde arbeid genieten. Bij leerlingen uit gezinnen waar beide ouders werken is het 
percentage voortijdig schoolverlaters het geringst. Dit gunstige cijfer wordt waar-
schijnlijk beïnvloed door het hogere opleidingsniveau van ouders in tweeverdiener-
gezinnen.
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Figuur 5.2
Voortijdig schoolverlaters in het voortgezet onderwijs naar hoogte van het huishoudensinkomen, 
aantal verdieners en gezinssamenstelling, 2005/’06 (in procenten)

Bron: CBS (StatLine) SCP-bewerking
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De uitval van leerlingen uit eenoudergezinnen is meer dan tweemaal zo hoog als die van 
leerlingen uit huishoudens waar twee ouders aanwezig zijn. De uitval van leerlingen 
die een eigen huishouding voeren of die in een tehuis of instelling wonen is nog veel 
hoger. Het gaat weliswaar om een kleine groep (1,5% van alle leerlingen), maar wel 
een die een zeer groot risico loopt.

Verwevenheid van gezinsfactoren
Met de onderwijsnummergegevens kunnen we de samenhang tussen het risico van 
voortijdig schoolverlaten en een aantal achtergrondgegevens vrij nauwkeurig in 
kaart brengen. Een voor schoolloopbanen cruciaal gegeven als het opleidingsniveau 
van de ouders ontbreekt echter. De vraag of de hoge uitval van allochtone leerlin-
gen vooral te maken heeft met de lage sociaaleconomische status van hun ouders 
kunnen we niet beantwoorden. Ook de hoge uitval van leerlingen uit gezinnen met 
een laag inkomen zal voor een groot deel te maken hebben met het opleidingsniveau 
van hun ouders, maar daarover geven de onderwijsnummergegevens geen uitsluitsel.

Veel uitval van leerlingen met een laag aanvangsniveau
Een verdere beperking van de onderwijsnummergegevens is dat we geen rekening 
kunnen houden met het aanvangsniveau waarmee leerlingen in het voortgezet 
onderwijs binnenkomen. Dat dit niveau van groot belang is voor de kans op uitval in 



119Achtergronden van voortijdig schoolverlaten

het voortgezet onderwijs blijkt uit het cohortonderzoek vocl 1999. Daarin worden 
leerlingen die in het schooljaar 1999/’00 in de eerste klas van het voortgezet onder-
wijs van start zijn gegaan, gevolgd in hun verdere gang door het onderwijs. Er is 
inmiddels informatie beschikbaar over de positie in het zevende jaar. Bij aanvang 
van het onderzoek is met een door het Cito ontwikkelde toets het niveau van kennis 
en vaardigheden van leerlingen vastgesteld, en is het schooladvies vastgelegd dat 
door de basisschool is afgegeven. Beide gegevens vormen een goede indicatie van het 
aanvangsniveau van leerlingen.

Tabel 5.1 geeft een overzicht van het aantal leerlingen dat zonder diploma uit het 
voortgezet onderwijs is vertrokken respectievelijk zes en zeven jaar nadat de cohort-
leerlingen in het voortgezet onderwijs zijn gestart.6 Anders dan bij de onderwijs-
nummergegevens hebben de percentages in tabel 5.1 niet betrekking op het vertrek 
in een bepaald schooljaar, maar op het gecumuleerde vertrek in de opeenvolgende 
jaren. Het gecumuleerde cijfer ligt uiteraard op een hoger niveau dan het uitvalcijfer 
voor een afzonderlijk schooljaar.

Van de leerlingen met een zeer laag prestatieniveau – globaal de 10% laagste 
scores op de aanvangstoets – is zes à zeven jaar na aanvang van het voortgezet onder-
wijs 20% zonder diploma vertrokken, veel meer dan de gemiddelde leerling. Van de 
leerlingen met een hoog of zeer hoog prestatieniveau – bij elkaar ongeveer 35% van 
de populatie – is niet meer dan 2% à 3% zonder diploma uit het voortgezet onderwijs 
vertrokken. De andere indicator voor het niveau – het advies dat door de basisschool 
is afgegeven – laat een vergelijkbaar beeld zien, zij het dat de verschillen wat minder 
geprononceerd zijn.

Tabel 5.1
Voortijdig schoolverlaters zonder voortgezetonderwijsdiploma naar prestatieniveau bij aanvang 
van het voortgezet onderwijs en enkele achtergrondkenmerken, leerlingen gestart in het 
voortgezet onderwijs in 1999/’00, stand in het zesde en zevende jaar (in procenten)

in zesde jaar in zevende jaar

prestatieniveau bij aanvang 
van het voortgezet onderwijs 

zeer laag 19 20

laag 8 9

gemiddeld 4 5

hoog 2 3

zeer hoog 1 2

advies voor het 
voortgezet onderwijs 

vmbo basis/kader 13 14

vmbo gemengd/theoretisch 5 6
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Tabel 5.1 (vervolg)

in zesde jaar in zevende jaar

havo 3 4

havo/vwo, vwo 2 3

opleidingsniveau oudersa

lager onderwijs 11 13

vbo/mavo 6 8

havo/vwo/mbo 3 4

hbo 2 3

wo 3 4

etnische herkomst

autochtonen 4 5

Turken 11 14

Marokkanen 11 17

Surinamers/Antillianen 11 13

overige niet-westerse 
allochtonen

11 13

westerse allochtonen 10 12

aantal ouders in het gezin

tweeoudergezin 4 5

eenoudergezin 10 12

arbeidsmarktpositie ouders 

geen ouder met betaald werk 11 13

een ouder met betaald werk 4 5

twee ouders met betaald werk 3 4

geslacht

jongen 6 8

meisje 5 6

allen 6 7

a Hoogstopgeleide ouder.

Bron: CBS/GION (VOCL 1999) SCP-bewerking

Verder laat het schoolloopbaanonderzoek grote verschillen zien tussen leerlingen 
met verschillende achtergronden: leerlingen met ongeschoolde ouders, allochtone 
leerlingen, leerlingen uit eenoudergezinnen en leerlingen waarvan de ouders geen 
betaald werk doen, zijn veel vaker zonder enig diploma uit het onderwijs vertrokken.
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Vooral invloed van de opleiding van de ouders en van het aanvangsniveau in het voort-
gezet onderwijs
Met de cohortgegevens kunnen we de achtergronden van leerlingen, hun niveau 
bij aanvang van het voortgezet onderwijs en hun uitvalrisico in hun onderlinge 
samenhang analyseren. De multivariate analyse (zie tabel B5.3 in de bijlage) maakt 
duidelijk dat de hoge uitval onder allochtone leerlingen voor een belangrijk deel is 
te herleiden tot het vaak lage opleidingsniveau van hun ouders. Als we in een eerste 
analysestap de uitval voorspellen uit het opleidingsniveau van de ouders en de etni-
sche herkomst van leerlingen, wijkt de uitval van Turkse en Marokkaanse leerlingen 
al niet meer af van die van autochtone leerlingen. Die van Surinaamse/Antilliaanse 
en overige niet-westerse leerlingen is dan nog wel hoger dan die van autochtone 
leerlingen (zie kolom i in tabel B5.3 in de bijlage).

In de volgende analysestap is ook nog rekening gehouden met de gezinssamen-
stelling (eenoudergezinnen), het hebben van ouders met betaald werk en het onder-
scheid tussen de eerste en de tweede generatie allochtonen. Het verschil tussen 
niet-westerse allochtone en autochtone leerlingen neemt daardoor verder af: voor 
geen van de niet-westerse allochtone groepen vinden we nog een verhoogd risico 
(kolom ii in tabel B.3). De hoge uitval van niet-westerse allochtone leerlingen is met 
andere woorden heel behoorlijk te ‘verklaren’ aan de hand van een aantal kenmerken 
die het voortijdig schoolverlaten beïnvloeden.

In de laatste analysestap zijn de indicatoren toegevoegd voor het niveau waarmee 
de leerling het voortgezet onderwijs instroomt. Beide indicatoren – het prestatieni-
veau én het schooladvies – hangen samen met het risico van voortijdig schoolverlaten 
(kolom iii in tabel B.3). Vooral het prestatieniveau werkt sterk door: de kans dat 
leerlingen met het laagste prestatieniveau uitvallen is meer dan twee keer zo groot 
als die van leerlingen met een gemiddeld prestatieniveau, en vier à zes keer zo groot 
als die van leerlingen met een hoog of zeer hoog prestatieniveau. Bij een laag school-
advies neemt het risico van uitval nog verder toe.

Het opleidingsniveau van ouders behoudt zijn voorspellende waarde voor het 
uitvalrisico nadat rekening is gehouden met verschillen in aanvangsniveau (pres-
tatieniveau, schooladvies); ook bij een gelijk aanvangsniveau lopen leerlingen met 
laagopgeleide ouders een anderhalf à twee keer zo groot uitvalrisico als leerlingen 
uit het middelbaar opgeleide milieu (zie kolom iii in tabel B.3). Er is dus in termen 
van Boudon (1974) zowel een primair effect van het opleidingsniveau van de ouders 
op de kans op uitval (kinderen van laagopgeleide ouders hebben een laag aanvangs-
niveau), als een secundair effect (de directe invloed van het ouderlijke opleidings-
niveau op het risico van uitval). Boven het middelbaar opgeleide milieu neemt het 
uitvalrisico niet meer verder af; het relevante verschil is dat tussen lageropgeleide 
ouders aan de ene kant en middelbaar of hogeropgeleide ouders aan de andere kant.

Een vergelijkbare conclusie kunnen we trekken voor leerlingen uit eenouderge-
zinnen: ook zij lopen volgens de uiteindelijke schatting bij vergelijkbare aanvangs-
omstandigheden een toch nog anderhalf keer zo groot risico van uitval.7
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Regionale verschillen: gemeenten en wijken
Alleen al vanwege de ongelijke spreiding van kansarme groepen over gemeenten 
zijn regionale verschillen in voortijdig schoolverlaten bijna onvermijdelijk. In steden 
als Amsterdam en Rotterdam is meer dan de helft van de leerlingen in het voortge-
zet onderwijs van niet-westerse allochtone herkomst; in Den Haag en Utrecht ligt 
dat cijfer wat lager, maar nog wel boven de 40% (Herweijer 2006a). In andere grote 
gemeenten telt het voortgezet onderwijs gemiddeld 15% niet-westerse allochtone 
leerlingen, in gemeenten met minder dan 100.000 inwoners is dat 10%. Daar staat 
overigens tegenover dat er in de grote steden relatief weinig leerlingen zijn uit het 
autochtone laagopgeleide milieu. Dat laatste werkt weer in het voordeel van de grote 
steden, maar het verschil met de rest van het land is op dit punt niet zo groot. Boven-
dien gaat dit niet op voor Rotterdam, waar het aantal leerlingen uit het laagopgeleide 
autochtone milieu vrijwel gelijk is aan het landelijk gemiddelde (Herweijer 2006a).8

Het percentage leerlingen dat zonder diploma uit het voortgezet onderwijs 
vertrekt is in de vier grote steden inderdaad veel hoger dan in andere gemeenten: in 
de gezamenlijke G4 is het twee keer zo hoog als in de gemeenten met minder dan 
100.000 inwoners, en ook nog duidelijk hoger dan in de overige gemeenten met 
100.000 inwoners of meer (figuur 5.3).

Figuur 5.3
Voortijdig schoolverlaters zonder voortgezetonderwijsdiploma naar stedelijkheidsgraad, 
gemeentea en wijk, 2005/’06 (in procenten)

a Stedelijkheid en gemeente aan de hand van de woonplaats van de leerling.

Bron: OCW/CFI (Onderwijsnummerbestand 2005/’06) SCP-bewerking

geen achterstandswijk

achterstandswijk

gemeenten < 100.000 inwoners

overige gemeenten > 100.000 inwoners

totaal vier grote steden

Utrecht

Den Haag

Rotterdam

Amsterdam

niet stedelijk

weinig stedelijk

matig stedelijk

sterk stedelijk

zeer sterk stedelijk

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0



123Achtergronden van voortijdig schoolverlaten

Opvallend daarbij is het verschil tussen de grote steden onderling: de uitval in 
Amsterdam is aanzienlijk hoger dan die in Rotterdam, en ook Haagse voortgezet-
onderwijsleerlingen vallen vaker uit dan Rotterdamse. Het verschil tussen enerzijds 
Rotterdam en aan de andere kant Amsterdam en Den Haag is niet te verklaren uit 
verschillen in leerlingenpopulatie: die van Rotterdam heeft zeker geen gunstiger 
samenstelling dan die van Amsterdam of Den Haag. We komen hier nog op terug 
als we de uitval uit het mbo bespreken (§ 5.4), waar we zullen constateren dat in 
 Rotterdam relatief veel mbo-deelnemers geen vmbo-diploma hebben gehaald. 
De hoge doorstroom van leerlingen zonder vmbo-diploma naar het mbo helpt het 
voortijdig schoolverlaten in het voortgezet onderwijs laag te houden.

Stedelijke en plattelandsgebieden
Binnen de brede categorie van gemeenten met minder dan 100.000 inwoners is er 
nog een aanzienlijke variatie tussen verstedelijkte en plattelandsgebieden. In plat-
telandsgebieden zijn er relatief veel autochtone leerlingen met laagopgeleide ouders, 
en op grond daarvan zou de uitval op het platteland hoger kunnen zijn dan elders. 
Als we uitgaan van de mate van verstedelijking van het woongebied van leerlingen 
als criterium voor ‘platteland’, dan blijkt dat niet het geval; integendeel, hoe minder 
verstedelijkt het woongebied, hoe geringer de uitval (zie nogmaals figuur 5.3).

In het licht van berichten over de ongunstige onderwijskansen in het basisonder-
wijs op het platteland (Van der Vegt en Van Velzen 2002; Van Ruijven 2003) is dat een 
wellicht verrassende bevinding. Mulder et al. (2006) en Vogels (2006) stelden echter 
ook al vast dat leerlingen in basisscholen op het platteland niet slechter presteren 
dan leerlingen in de meer verstedelijkte gebieden. Nu blijkt dat er in termen van 
ongediplomeerde uitval in het voortgezet onderwijs evenmin een plattelands-
probleem bestaat. Het is niet uitgesloten dat er in bepaalde plattelandsregio’s 
problemen zijn met onderwijsachterstanden en schooluitval, maar over het hele land 
bezien is daarvan volgens deze gegevens geen sprake. Om achterstanden op het plat-
teland aan het licht te brengen, moet waarschijnlijk worden ingezoomd op specifieke 
gebieden. Een benadering waarbij platteland wordt geoperationaliseerd als (weinig 
of) niet-stedelijk woongebied voldoet niet.

De woonwijk
Ouders uit verschillende sociale milieus en herkomstgroepen wonen ongelijk 
gespreid over woonwijken. Van dat gegeven wordt gebruikgemaakt bij het toekennen 
van achterstandsmiddelen in het voortgezet onderwijs (het zogenoemde leerplus-
arrangement). De aanvullende middelen die scholen ontvangen om achterstanden 
te bestrijden worden toebedeeld op basis van de woonwijk waaruit de school zijn 
leerlingen betrekt.9 Het gaat om wijken die zich kenmerken door een cumulatie van 
(potentiële) achterstanden: veel lage inkomens, een hoog percentage huishoudens 
dat van een uitkering leeft én een hoog percentage niet-westerse allochtone bewo-
ners (de zogenoemde armoedeproblemencumulatiewijken, hier verder aan te duiden 
als achterstandswijken). In de vier grote steden wonen zes op de tien voortgezet-
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onderwijsleerlingen in een dergelijke wijk, in de middelgrote en kleinere gemeenten 
zijn dat er veel minder (respectievelijk 20% en 3%). Overigens voldoen lang niet alle 
leerlingen uit achterstandswijken aan het beeld van kansarme leerlingen. Veelzeg-
gend is dat een hoofdstedelijk gymnasium dat bekend staat als een ‘witte’ elite-
school, op grond van de wijken waaruit zijn leerlingen afkomstig zijn 380.000 euro 
aan achterstandsmiddelen ontvangt. De uitvalcijfers onder leerlingen afkomstig 
uit de armoedeprobleemcumulatiewijken zijn ruim twee keer zo hoog als die van 
leerlingen uit andere wijken.

Een zelfstandige invloed van de leefomgeving?
We merkten al op dat de hoge uitval van leerlingen in de grote steden te maken heeft 
met hun achtergrond. Hetzelfde geldt natuurlijk ook voor de uitval van leerlingen uit 
achterstandswijken. De vraag is of het leefmilieu een zelfstandige invloed heeft op 
het uitvalrisico van leerlingen: lopen vergelijkbare leerlingen in de stedelijke leef-
omgeving en in achterstandswijken een groter risico dan elders?

Voor zover we met onze analyses in staat zijn om de invloed van de individuele 
achtergronden (herkomst, eerste of tweede generatie, niveau van het gevolgde onder-
wijs) en van de leefomgeving uit elkaar te houden, zijn daar wel aanwijzingen voor; 
we moeten echter voorzichtig zijn met de interpretatie van wijkverschillen, omdat 
niet alle kenmerken die een probleemwijk definiëren ook op individueel niveau 
bekend zijn.10

Vooral de verstedelijkingsgraad van de woonomgeving blijkt een zelfstandig 
effect te hebben op het risico van voortijdig schoolverlaten: in sterk verstedelijkte 
gebieden ligt dat risico een factor 1,3 hoger dan in niet-verstedelijkte gebieden (zie 
kolom iv van tabel B.4). Aanvullend daarop lopen leerlingen uit achterstandswijken 
en leerlingen in twee van de vier grote steden (Amsterdam en Den Haag) een extra 
hoog risico. Het effect van de woonwijk is echter niet erg groot (een factor 1,1). De 
verschillen tussen achterstandswijken en andere wijken zijn dus voornamelijk het 
gevolg van factoren die in het algemeen samenhangen met schooluitval in het voort-
gezet onderwijs.

Verschillen tussen scholen
Er bestaan flinke verschillen in uitvalcijfers tussen scholen voor voortgezet onder-
wijs. Gemiddeld zagen de ruim 1100 vestigingen in 2005/’06 1,6% van hun leerlingen 
zonder diploma uit het onderwijs vertrekken.11 Er zijn echter ook vestigingen waar 
dat cijfer oploopt tot het dubbele of meer: in een op de acht vestigingen valt jaarlijks 
3% of meer van de leerlingen uit, en in een op de twintig loopt dat cijfer zelfs op tot 
boven de 5%.

Het percentage voortijdig schoolverlaters op een vestiging heeft uiteraard te 
maken met het soort onderwijs dat er wordt verzorgd; op een vestiging met uitslui-
tend de lagere vmbo leerwegen zal de uitval bijna per definitie groter zijn dan op een 
school met alleen een havo/vwo-afdeling. Ook de samenstelling van de leerlingen-
populatie (etnische minderheden, leerlingen uit achterstandswijken), en de plaats 
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waar de school is gevestigd zullen doorwerken in het percentage voortijdig school-
verlaters.

De vraag is of daarnaast ook kenmerken op het niveau van de school een rol 
spelen. Bij de bespreking van de mogelijke invloeden hiervan in paragraaf 5.2 
hebben we gewezen op institutionele kenmerken zoals de omvang en de structuur 
van de school (categorale scholen versus brede scholengemeenschappen), de deno-
minatie van de school, de samenstelling van de leerlingenpopulatie – het effect van 
een hoge concentratie kansarme leerlingen – en de kwaliteit van het onderwijs. Als 
indicator dit laatste beschikken we over het toezichtregime dat de Inspectie van het 
Onderwijs voor de desbetreffende vestiging hanteert; een op de zeven leerlingen 
bezoekt een vestiging die onder intensief toezicht staat omdat de Inspectie de school 
als zwak of zeer zwak aanmerkt. Het gaat om scholen waar de opbrengsten van het 
onderwijs naar het oordeel van de Inspectie beneden de maat zijn, al dan niet in com-
binatie met een tekortschietende kwaliteit van het onderwijsproces (kwaliteitszorg, 
leerstofaanbod, onderwijstijd, pedagogisch en didactisch handelen).

Om de vraag naar schooleffecten te kunnen beantwoorden hebben we een multi-
levelanalyse uitgevoerd, waarmee we onderscheid maken tussen een leerlinggebon-
den en een schoolgebonden component in het risico van voortijdig schoolverlaten. 
Vervolgens kunnen we nagaan of de schoolgebonden component gerelateerd is aan 
de kenmerken van de school.

Figuur 5.4 laat zien tot op welke hoogte de schoolgebonden component van de 
variantie in voortijdig schoolverlaten is toe te schrijven aan verschillende factoren. 
Startpunt van de analyse is een schatting die alleen een ‘binnenschoolse’ en een ‘tus-
senschoolse’ component onderscheidt, zonder dat verder met enig kenmerk van leer-
lingen of scholen rekening wordt gehouden (de kolom ‘geen correctie’ in figuur 5.4). 
Als we in de tweede stap uitsluitend rekening houden met het type onderwijs dat de 
leerling volgt, neemt de tussenschoolse component met ongeveer een kwart af ten 
opzichte van de uitgangssituatie (vergelijk ‘soort onderwijs’ met ‘geen correctie’). 
Houden we in de derde en de vierde stap achtereenvolgens ook rekening met de 
etnische achtergrond van leerlingen en regionale kenmerken, dan neemt de tussen-
schoolse variantiecomponent verder af tot minder dan de helft van de uitgangs-
waarde. De verschillen tussen scholen hebben dus niet alleen te maken met het soort 
onderwijs dat de leerlingen volgen (vmbo-leerwegen, havo, vwo), maar ook met hun 
etnische herkomst; verder spelen regionale factoren nog een rol.
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Figuur 5.4
Tussenschoolse component van de variantie in voortijdig schoolverlaten in het voortgezet onder-
wijs, 2005/’06

A Brugperiode, verschillende vmbo-leerwegen, wel/geen lwoo, havo, vwo, leerjaar.
B Etnische herkomst, eerste of tweede generatie.
C Stedelijkheid, gemeentecategorie, wel/geen armoedewijk.
D Grootte, structuur, denominatie, percentage niet-westerse allochtone leerlingen, wel/niet onder verscherpt 
 toezicht van de Onderwijsinspectie.

Bron: OCW/CFI (Onderwijsnummerbestand 2005/’06) SCP-bewerking
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In de laatste analysestap zijn de schoolkenmerken toegevoegd, waarna de tot dan 
toe nog overgebleven verschillen tussen scholen nog eens met de helft afnemen. In 
figuur 5.5 zijn de samenhangen tussen de opgenomen schoolkenmerken en de uitval 
weergegeven (voor de volledige resultaten zie tabel B5.4 in de bijlage).

Het meest duidelijk is de samenhang tussen de grootte van de vestiging en de uitval, 
en die tussen de concentratie allochtone leerlingen en de uitval. De structuur van de 
vestiging en de denominatie zijn maar gedeeltelijk van belang, het onder intensief 
toezicht staan van de Inspectie hangt opvallend genoeg niet samen met de uitval 
(niet opgenomen in figuur 5.5).

Voor de vestigingsgrootte geldt: hoe groter de vestiging, hoe geringer de kans op 
uitval. De uitval in vestigingen met meer dan 1600 leerlingen bedraagt slechts een 
factor 0,6 van die van de kleinste vestigingen (< 400 leerlingen), de overige grootte-
klassen (400-799 leerlingen, 800-1199 leerlingen, 1200-1599 leerlingen) zitten daar-
tussenin.12 De veronderstelling dat grootschaligheid nadelig uitpakt voor leerlingen 
vindt dus geen ondersteuning in de onderwijsnummergegevens over schooluitval. 
Op basis van deze gegevens zouden we eerder moeten concluderen dat leerlingen 
op kleine scholen juist extra risico’s lopen. Het is niet duidelijk welk mechanisme 
hierachter zit: is het vanwege de beperkte middelen moeilijker om in kleine scholen 
goede zorg en begeleiding te organiseren? Zijn grote scholen beter toegerust, terwijl 
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ze de nadelen van grootschaligheid weten te vermijden door het onderwijs en de zorg 
voor leerlingen binnen de instelling op kleine schaal – dicht bij de leerlingen – te 
organiseren? Of ligt de oorzakelijkheid tussen schaal en kwaliteit misschien gedeel-
telijk omgekeerd: zijn scholen met kwaliteitsproblemen weinig populair, waardoor 
ze leerlingen verliezen en moeite hebben nieuwe leerlingen aan te trekken?

Om het mechanisme achter de gevonden samenhang te achterhalen zijn gegevens 
nodig die we niet hebben. Wel kunnen we op basis van de beschikbare uitkomsten 
concluderen dat er met het oog op voortijdig schoolverlaten geen grond is om te 
ageren tegen grote scholen.

Figuur 5.5
Voortijdig schoolverlaters uit het voortgezet onderwijs zonder diploma, naar kenmerken van de 
vestiging, 2005/’06 (in odds ratios)a

a Het resultaat van de multilevel logistische regressie waarbij rekening is gehouden 
 met het niveau van het gevolgde onderwijs, de etnische herkomst en de generatie 
 van de leerling, en daarnaast met regionale kenmerken (stedelijkheidsgraad, 
 gemeentecategorie, achterstandswijk).

Bron: OCW/CFI (Onderwijsnummerbestand 2005/’06) SCP-bewerking
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Naast de schoolgrootte hangt ook de concentratie niet-westerse allochtone leerlingen 
samen met het uitvalrisico. Leerlingen op gemengde en op ‘zwarte’ scholen vallen 
vaker uit dan leerlingen op scholen met weinig allochtone studenten: het verschil 
bedraagt een factor 1,40 à 1,55. Een hoge concentratie niet-westerse allochtone leer-
lingen brengt dus extra risico’s met zich mee in termen van uitval. Een kanttekening 
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hierbij is dat we geen rekening hebben kunnen houden met het opleidingsniveau van 
ouders van niet-westerse allochtone leerlingen, en ook niet met het aanvangsniveau 
van leerlingen. Het is denkbaar dat niet-westerse allochtone leerlingen op concen-
tratiescholen in dat opzicht afwijken, bijvoorbeeld omdat beter opgeleide allochtone 
ouders wegtrekken uit concentratiegebieden. Traag en Van der Velden (2007) konden 
wel rekening houden met het opleidingsniveau van de ouders en het aanvangsniveau 
(Cito-toets), maar vonden eveneens een negatief effect van de concentratie alloch-
tone leerlingen op de kans op uitval. Verder valt op dat leerlingen op scholen met 
20% tot 40% niet-westerse allochtone leerlingen al een verhoogd risico lopen, terwijl 
het risico bij hogere concentraties (40% tot 60% allochtone leerlingen, scholen met 
60% of meer allochtone leerlingen) niet veel meer toeneemt. Dit zou betekenen dat 
alleen een vergaande verdunning van de concentratie allochtone leerlingen enige 
zoden aan de dijk zet.

Het onderscheid tussen smalle en brede scholen is het derde vestigingskenmerk dat in 
de analyse is meegenomen. Daarbij zijn drie soorten vestigingen onderscheiden: 
 vestigingen met alleen de basis- of kaderberoepsgerichte vmbo-leerweg (het voor-
malige vbo), vestigingen met alleen vmbo gl/tl en/of havo en/of vwo (voorheen 
avo-vestigingen) en vestigingen waarin beide voorgaande categorieën worden 
gecombineerd (voorheen vbo-avo-vestigingen). De gedachte is dat de verticale segre-
gatie in het aanbod van voortgezet onderwijs mogelijk gevolgen heeft voor school-
uitval; gunstig voor leerlingen in scholen die uitsluitend avo aanbieden, ongunstig 
voor scholen met uitsluitend vbo (vmbo basis- en kaderberoepsgericht). Leerlingen 
op vestigingen waar beide segmenten (avo en vbo) zijn vertegenwoordigd zouden 
volgens deze redenering een tussenpositie innemen.

De resultaten wijzen gedeeltelijk in deze richting. Op scholen met uitsluitend avo 
is de uitval geringer dan op brede vbo-avo-scholen: mavo-, havo- en vwo-leerlingen 
lopen dus een geringer risico op scholen zonder vmbo-afdeling voor de basis- of 
kaderberoepsgerichte leerweg. Omgekeerd lijken de leerlingen in de beroeps gerichte 
vmbo-leerwegen geen baat te hebben bij brede vestigingen waar ook algemeen 
voortgezet onderwijs wordt aangeboden. De uitval van vmbo-leerlingen in vestigin-
gen met alleen de beroepsgerichte vmbo-leerwegen is weliswaar wat hoger, maar dat 
lijkt te maken te hebben met de geringe omvang van deze vestigingen waardoor het 
verschil uiteindelijk wegvalt.13

Verschillen tussen richtingen spelen een ondergeschikte rol: in vergelijking 
met openbare scholen is de kans op uitval op rooms-katholieke en protestants-
 christelijke scholen niet (significant) lager. Dat zou wel het geval zijn als we uit-
sluitend rekening zouden houden met de richting van de school en niet met andere 
schoolkenmerken. In dat geval lopen leerlingen op rooms-katholieke en protestants-
christelijke scholen minder risico dan die op openbare scholen. Maar dat verschil 
heeft kennelijk te maken met andere kenmerken zoals de schoolgrootte en de 
concentratie van allochtone leerlingen in de verschillende richtingen. Uitzondering 
is het verhoogde uitvalrisico op algemeen bijzondere scholen. De uitval in de verza-
melcategorie van ‘overige’ bijzondere scholen (o.a. reformatorisch en gereformeerd 
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vrijgemaakt) neigt naar een lager niveau dan in openbare scholen (de afwijking is 
alleen significant op 5%-niveau).

De kwaliteit van het onderwijs zoals die met de indicator ‘intensief toezicht’ van 
de Onderwijsinspectie wordt gemeten, hangt volgens de schattingsresultaten niet 
samen met het risico van uitval (en is daarom niet afgebeeld in figuur 5.5). Belang-
rijk is om hierbij op te merken dat we het effect van deze kwaliteitsindicator hebben 
vastgesteld in samenhang met een aantal andere schoolkenmerken. Als de kwali-
teitsindicator als enig schoolkenmerk in de analyse wordt opgenomen, blijkt de kans 
op uitval op scholen die onder intensief toezicht staan wel degelijk hoger dan op de 
rest van de scholen (een factor 1,3). In samenhang met andere schoolkenmerken valt 
dit verschil echter weg, waarschijnlijk vanwege de relatie tussen de toezicht status 
enerzijds en de schoolgrootte en (vooral) de concentratie allochtone leerlingen 
anderzijds.14 Scholen met een hoge concentratie allochtone leerlingen staan vaker 
onder verscherpt toezicht, omdat ze naar het oordeel van de Inspectie kennelijk op 
een of meer onderdelen kwaliteitsproblemen hebben. Ook de schoolgrootte hangt 
tot zekere hoogte samen met het oordeel van de Inspectie: de grootste vestingen 
(vanaf 1200 leerlingen) staan minder vaak onder intensief toezicht (zie tabel B5.5 in 
de bijlage). Dit laatste ondersteunt de conclusie dat grote scholen in de praktijk geen 
risico vormen.

5.3.2 Voortijdig schoolverlaters met een vmbo-diploma
Leerlingen die wel een vmbo-diploma halen, maar niet de overstap naar een ver-
volgopleiding maken zijn de tweede groep van voortijdig schoolverlaters in het 
voortgezet onderwijs. De totale omvang van deze groep was in 2005/’06 ongeveer 
7000 voortijdig schoolverlaters, voornamelijk afkomstig uit het vierde leerjaar van 
het vmbo, aangevuld met een klein aantal vmbo-tl/havo-stapelaars die in havo 4 
alsnog afhaken.

Het niet overstappen naar een vervolgopleiding is een verschijnsel van een wat 
andere orde dan uitval uit een opleiding. Dat ze afzien van een vervolgopleiding 
kan komen doordat ze altijd al veel moeite hadden met leren, maar er kunnen ook 
andere factoren een rol spelen, zoals de aantrekkingskracht van de arbeidsmarkt of 
problemen met de keuze van een vervolgopleiding. Wat zijn de achtergronden van de 
leerlingen die met een vmbo-diploma als voortijdig schoolverlater uit het onderwijs 
vertrekken?

Weinig verschillen naar herkomst, zelfs lagere uitval van Turken en Marokkanen
De verschillen tussen jongens en meisjes en tussen autochtone een niet-westerse 
allochtone leerlingen zijn bij dit type voortijdig schoolverlaters veel geringer dan bij 
traditionele drop-outs, de groep die zonder vmbo-diploma uit het onderwijs ver-
trekt. Bij de Surinaamse, Antilliaanse en overige niet-westerse allochtone leerlingen 
is het percentage voortijdig schoolverlaters met vmbo-diploma maar weinig hoger 
dan bij autochtone leerlingen; bij Turkse en Marokkaanse leerlingen is het beeld 
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zelfs omgekeerd: het percentage uitvallers is onder hen geringer dan bij autochtone 
leerlingen (figuur 5.6).

Figuur 5.6
Voortijdig schoolverlaters uit het voortgezet onderwijs met een vmbo-diploma, naar herkomst, 
generatie en geslacht, 2005/’06 (in procenten van het aantal leerlingen in vmbo 4)

Bron: OCW/CFI (Onderwijsnummerbestand 2005/’06) SCP-bewerking
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Al vaker is gesignaleerd dat allochtone leerlingen zodra zij in het bezit zijn van een 
diploma massaal doorstromen naar het vervolgonderwijs – meer nog dan autochtone 
leerlingen (Herweijer 2006b; Gijsberts en Herweijer 2007: 117). Dit ambitieuze door-
stroomgedrag doet zich niet alleen voor bij havo en vwo, maar dus ook bij gediplo-
meerden van het vmbo. Het patroon van voortijdig schoolverlaten onder autochtone 
en niet-westerse allochtone leerlingen in het voortgezet onderwijs is daardoor ver-
schillend. Niet-westerse allochtone leerlingen lopen vooral op weg naar het vmbo-
diploma schade op en relatief weinig bij de overgang naar een vervolgopleiding in het 
mbo (of de havo). Bij hen is vooral winst te boeken door uitval voorafgaand aan het 
diploma terug te dringen.

Met de overstap naar een vervolgopleiding zijn de risico’s voor niet-westerse 
allochtone leerlingen overigens niet voorbij. In paragraaf 5.4 zullen we zien dat ze in 
het mbo opnieuw grote risico’s lopen.

Wel hogere uitval in de grote steden
Ook de eerder gevonden verschillen tussen de vier grote steden (met uitzondering 
van Utrecht) en de rest van het land, tussen (zeer) sterk en weinig of niet-stedelijke 
gebieden, en tussen leerlingen uit achterstandswijken en andere wijken (figuur 5.7) 



131Achtergronden van voortijdig schoolverlaten

vinden we terug bij de voortijdig schoolverlaters met vmbo-diploma. Ondanks het 
ruimere aanbod van vervolgopleidingen in stedelijke gebieden vertrekken vmbo-
scholieren er vaker uit het onderwijs nadat ze een diploma hebben gehaald. Verder is 
het opvallend dat de uitval in Amsterdam en Den Haag wederom iets hoger is dan in 
Rotterdam. De doorgeleiding van vmbo naar mbo lijkt in Rotterdam beter te functio-
neren dan in Amsterdam en Den Haag.

Figuur 5.7
Voortijdig schoolverlaters uit het voortgezet onderwijs met een vmbo-diploma, naar stedelijk-
heidsgraad, gemeentea en wijk, 2005/’06 (in procenten van het aantal leerlingen in vmbo 4)

a Stedelijkheid en gemeente aan de hand van de woonplaats van de leerling.

Bron: OCW/CFI (Onderwijsnummerbestand 2005/’06) SCP-bewerking
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De multivariate analyse maakt duidelijk dat de uitval met vmbo-diploma hoger is in 
(zeer) sterk stedelijke gebieden (zie kolom iv in tabel B5.6 in de bijlage). Daarnaast 
onderscheidt Amsterdam zich door een hoger percentage voortijdig schoolverlaters 
met vmbo-diploma dan het G4-gemiddelde. Het verschil tussen achterstandswijken 
en andere wijken dat al niet zo groot was, valt echter weg.

Weinig invloed van schoolkenmerken op de doorstroming van vmbo naar mbo
De invloed van schoolkenmerken op deze vorm van voortijdig schoolverlaten is 
beperkt (tabel B.6). De verschillen tussen scholen in het risico dat leerlingen er met 
een vmbo-diploma als voortijdig schoolverlater vertrekken, hebben dus weinig van 
doen met de kenmerken van scholen die we in de analyse hebben meegenomen. Dat 
is begrijpelijk: hoewel scholen een taak hebben bij het begeleiden van de keuze van 
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een vervolgopleiding, ligt de doorstroom naar een vervolgopleiding toch meer buiten 
de schoolse sfeer dan het begeleiden van leerlingen naar een diploma.

Voor zover we van samenhangen kunnen spreken, is de uitval op grote scholen 
weer iets geringer dan op de kleine. Tussen ‘witte’, gemêleerde en ‘zwarte’ scholen 
zijn er echter geen (significante) verschillen in de doorstroom van vmbo-gediplo-
meerden naar het mbo.

5.4 Profiel van voortijdig schoolverlaters in het middelbaar beroepsonderwijs

Het aantal voortijdig schoolverlaters in het middelbaar beroepsonderwijs ligt een 
stuk hoger dan in het voortgezet onderwijs. Bij aanvang van het schooljaar 2006/’07 
bleek dat ruim 35.000 deelnemers in de leeftijd tot en met 21 jaar zonder startkwa-
lificatie uit het mbo waren vertrokken. Dit komt overeen met zo’n 9% van de deel-
nemers in die leeftijd. Bijna een op de drie heeft niet alleen geen startkwalificatie, 
maar evenmin een vmbo-diploma. In hoofdstuk 3 constateerden we dat het risico 
van uitval vooral groot is in de assistenten- en basisberoepsopleidingen (niveau 1 en 
2), terwijl dat in de vak-, middenkader- en specialistenopleidingen (niveau 3 en 4) op 
een veel lager niveau ligt. Daarnaast stelden we vast dat leerlingen die zonder vmbo-
diploma de overstap naar het mbo hebben gemaakt een groter risico lopen alsnog in 
het mbo uit te vallen.

Welke individuele en gezinskenmerken spelen daarnaast een rol bij het voortijdig 
schoolverlaten in het middelbaar beroepsonderwijs?

Individuele en gezinskenmerken
Veel van de verschillen in uitvalrisico in het voortgezet onderwijs vinden we terug 
in het mbo. Zo zijn er geprononceerde verschillen tussen autochtone deelnemers en 
die uit de minderheden. Evenals in het voortgezet onderwijs is de uitval het grootst 
onder Antilliaanse en ‘overige niet-westerse allochtone’ leerlingen, maar de verschil-
len tussen de diverse groepen niet-westerse allochtonen zijn minder opvallend dan 
in het voortgezet onderwijs. Verder is het verschil tussen allochtone deelnemers van 
de eerste en van de tweede generatie in vergelijking met het voortgezet onderwijs 
gering (figuur 5.8).

Het hoge percentage voortijdig schoolverlaters onder allochtone mbo’ers is vooral 
terug te voeren op de uitval van deelnemers die voorafgaand aan het mbo geen vmbo-
diploma hebben gehaald. Waar drie op vier autochtone uitvallers nog kunnen terug-
vallen op zo’n diploma, is dat bij niet-westerse allochtone deelnemers veel minder 
het geval. De uitval onder hen is niet alleen hoger dan die van autochtone leerlingen, 
hij heeft ook vaker een meer problematisch karakter.
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Figuur 5.8
Voortijdig schoolverlaters uit het middelbaar beroepsonderwijs naar geslacht, herkomst en 
 generatie, 2005/’06 (in procenten)

Bron: OCW/CFI (Onderwijsnummerbestand 2005/’06) SCP-bewerking
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De drempelloze instroom in het mbo neemt bij niet-westerse allochtone deelnemers 
veel grotere vormen aan dan bij autochtone deelnemers. Is 14% van hen zonder 
voortgezetonderwijsdiploma aan het mbo begonnen, bij de niet-westerse allochtone 
deelnemers loopt dat op tot 25% (Surinamers), rond de 30% (Turken en Marokka-
nen), of zelfs tot 40% of meer (Antillianen, overige niet-westerse allochtonen).

Daarnaast werkt ook de verdeling over de niveaus en sectoren van het mbo de 
hogere uitval van allochtone deelnemers in de hand; ze volgen vaker een opleiding 
op de twee laagste niveaus, waar de uitval hoe dan ook het grootst is, en ze zijn meer 
te vinden in de economische opleidingen waar de uitval eveneens groter is dan in 
de andere sectoren. Figuur 5.9 geeft een indruk van de invloed van factoren die te 
maken hebben met de hoge uitval van allochtone deelnemers. De totale lengte van 
de staven staat voor het ‘brutoverschil’ in uitval tussen allochtone en autochtone 
deelnemers. Aan het bovenste deel van de grafiek is af te lezen hoe het verschil ten 
opzichte van de autochtone referentiegroep afneemt als achtereenvolgens met ver-
schillende factoren rekening wordt gehouden.15
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Figuur 5.9
Achtergronden van het verschil in voortijdig schoolverlaten tussen autochtone en allochtone 
mbo-deelnemers, 2005/’06 (in odds ratios)a

a De bijdrage van de verschillende factoren is afgeleid uit logistische regressies waarbij in 
 opeenvolgende stappen rekening is gehouden met het aandeel deelnemers van de eerste 
 generatie, met het niveau, de sector en de leerweg (bol, bbl) van het gevolgde onderwijs, 
 en met het bezit van een vmbo-diploma.

Bron: OCW/CFI (Onderwijsnummerbestand 2005/’06) SCP-bewerking
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Bij Antillianen/Arubanen en de overige niet-westerse allochtonen wordt het verschil 
ten opzichte van de autochtone referentiegroep al een stuk kleiner als we het relatief 
grote aantal deelnemers van de eerste generatie verdisconteren (beide groepen 
tellen relatief veel deelnemers van de eerste generatie). Nog sterker is de invloed van 
de afwijkende verdeling over niveaus, sectoren en leerwegen in het mbo, vooral bij 
Turken en Marokkanen. Als we rekening houden met het wel/niet bezitten van een 
vmbo-diploma dan neemt het verschil met de autochtone deelnemers ten slotte nog 
wat verder af, maar er blijft wel een nadelige marge over.

Net als in het voortgezet onderwijs vallen de jongens in het mbo vaker uit dan meisjes. 
Dat verschil keert terug bij alle etnische groepen, maar de kloof is bij de allochtonen 
wel meer uitgesproken dan bij de autochtone deelnemers (tabel B.7). Waar bij hen 
de uitval van jongens ongeveer 2 procentpunten hoger is dan die van meisjes, loopt 
dat bij niet-westerse allochtone deelnemers op tot 7 à 8 procentpunten. De hoge 
uitval van niet-westerse allochtone deelnemers moet dus vooral ook op het conto van 
allochtone jongens worden geschreven. Er zijn daarbij geen wezenlijke verschillen 
tussen de diverse groepen niet-westerse allochtonen. Zo is de uitval onder Marok-
kaanse jongens groot – niet minder dan 18% van hen vertrekt jaarlijks als voortijdig 
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schoolverlater uit het mbo – maar die van jongens uit de andere niet-westerse groe-
pen is nauwelijks geringer. Aan de andere kant zijn de uitvalcijfers van Marokkaanse 
meisjes niet beter dan die van de Turkse of Surinaamse.

De cbs-cijfers maken duidelijk dat ook de sociaaleconomische status en de gezinssamen-
stelling een rol spelen. Deelnemers uit de laagste inkomensgroep vallen bijna twee 
keer zo vaak uit als die uit de hoogste inkomensgroep. Verder lopen deelnemers die 
in een eenoudergezin opgroeien net als in het voortgezet onderwijs een verhoogd 
risico van uitval, en dat geldt ook voor deelnemers die zelfstandig een huishouding 
voeren, of die in een tehuis of instelling wonen. Rond de 12% van de mbo-deel-
nemers tot en met 21 jaar voert een eigen huishouding of woont in een instelling 
of tehuis. Daarnaast vormt de kleine groep deelnemers uit huishoudens zonder 
 inkomen uit betaalde arbeid een risicogroep.

Figuur 5.10
Voortijdig schoolverlaters uit het middelbaar beroepsonderwijs naar hoogte van het huishoudens-
inkomen, aantal verdieners en gezinssamenstelling, 2005/’06 (in procenten)

Bron: CBS (StatLine) SCP-bewerking
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Regionale verschillen: gemeenten en wijken
Het mbo-deelnemersbestand in de grote steden heeft een sterk afwijkend profiel: 
meer dan in de rest van het land volgen de deelnemers een opleiding op niveau 1 of 2 
en het aantal deelnemers met een niet-westerse allochtone achtergrond is er veel 
hoger dan elders. In Rotterdam en Den Haag hebben bijna twee op de drie mbo-
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deelnemers een niet-westerse allochtone achtergrond, in Amsterdam geldt dat zelfs 
voor drie op de vier deelnemers. Het landelijke totaalcijfer niet-westerse allochtone 
deelnemers bedraagt minder dan 20%.

Het percentage deelnemers dat een opleiding volgt op de twee laagste niveaus 
is nog het grootst in Rotterdam, en in samenhang daarmee is ook het percentage 
drempelloos ingestroomde deelnemers in die stad nog wat hoger dan in de andere 
grote steden. Van de Rotterdamse deelnemers volgen 43% een opleiding op niveau 1 
of 2 en heeft 34% geen voortgezetonderwijsdiploma gehaald. De landelijke totaal-
cijfers zijn respectievelijk 28% (niveau 1 of 2) en 18% (geen diploma).

Tegen de achtergrond van het sterk afwijkende deelnemersbestand is het bijna 
onvermijdelijk dat de uitval in het mbo in de grote steden op een veel hoger niveau 
ligt dan daarbuiten. De cijfers liegen er dan ook niet om: de uitval in de G4 is 
met 14% bijna het dubbele van die in steden met minder dan 100.000 inwoners 
(figuur 5.11). De hoge uitvalcijfers in de grote steden zijn met name het resultaat 
van de uitval van deelnemers zonder vmbo-diploma; bij de uitval met diploma zijn de 
verschillen een stuk minder groot.

Figuur 5.11
Voortijdig schoolverlaters in het mbo naar stedelijkheid, gemeentecategorie en regionale verschil-
len in uitval uit het mbo (in procenten)

Bron: OCW/CFI (Onderwijsnummerbestand 2005/’06) SCP bewerking
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Anders dan in het voortgezet onderwijs is Rotterdam in het mbo de stad met het 
hoogste percentage voortijdig schoolverlaters, vooral als gevolg van grote aantal 
mbo’ers dat zonder enig diploma vertrekt. Het lijkt erop dat de lage uitval in het 
 Rotterdamse voortgezet onderwijs mede te danken is aan het feit dat leerlingen die 
in vmbo geen diploma hebben gehaald naar het mbo worden doorgeleid. De hoge 
uitval uit het mbo is de prijs die daar vervolgens voor wordt betaald.

Deelnemers uit de dunbevolkte plattelandsgebieden lopen ook in het mbo een 
relatief klein risico: de uitval neemt – net als in het voortgezet onderwijs – vrijwel 
recht evenredig toe met de mate van verstedelijking. Een andere parallel met het 
voortgezet onderwijs is de hoge uitval van leerlingen uit achterstandswijken.

Een ruimtelijke factor in het mbo?
Ook in het mbo dringt de vraag zich op of er indicaties zijn dat ruimtelijke facto-
ren een zelfstandige invloed hebben op het risico van voortijdig schoolverlaten. De 
conclusie die we naar aanleiding van de multivariate analyse kunnen trekken is dat 
van de ruimtelijke factoren met name de stedelijkheidsgraad met het uitvalrisico 
samenhangt (tabel B5.8, kolom iv, in de bijlage). Het risico van voortijdig schoolver-
laten is voor deelnemers die in sterk verstedelijkte gebieden wonen ruim 1,5 keer zo 
groot als voor die in niet verstedelijkte gebieden.16 Daarnaast lopen deelnemers uit 
achterstandswijken een iets hoger risico (een factor 1,1). Het wonen in een van de vier 
grote steden vormt geen aanvullend risico. De hoge uitval van mbo-deelnemers in de 
vier grote steden laat zich dus beschrijven in termen van deelnemerskenmerken (her-
komst), het gevolgde onderwijs (niveaus, sectoren), vooropleiding (vmbo-diploma) 
en ruimtelijke kenmerken als stedelijkheidsgraad en woonwijk.

Verschillen tussen instellingen in het mbo
Het percentage voortijdig schoolverlaters loopt sterk uiteen tussen de diverse mbo-
instellingen. De gemiddelde uitval bedraagt iets meer dan 8%, maar er zijn ook 
instellingen waar het percentage oploopt tot 12% à 15%, terwijl het bij een op de acht 
instellingen beneden de 5% blijft. Deze verschillen hebben in ieder geval te maken 
met het opleidingenaanbod (niveaus, sectoren), met de achtergronden van de deel-
nemers en met de context (grote steden) waarin de instellingen functioneren. Voor 
instellingen met veel deelnemers op niveau 1 of 2, met veel deelnemers uit de minder-
heden, of met veel drempelloos toegelaten deelnemers is het nu eenmaal lastiger om 
hen op te leiden tot het niveau van de startkwalificatie.

In het voortgezet onderwijs bleek dat verschillen in uitvalrisico ook samenhangen 
met institutionele factoren, zoals de omvang van de vestiging en de concentratie 
allochtone leerlingen. Om na te gaan of dit ook speelt in het middelbaar beroepson-
derwijs, hebben we het risico van voortijdig schoolverlaten weer opgesplitst in een 
component binnen instellingen en een component tussen instellingen. Een belangrijke 
beperking hierbij is dat we alleen beschikken over gegevens van complete Regionale 
Opleidingscentra (roc’s); differentiatie tussen de verschillende vestigingen en/of 
opleidingen van een roc is niet mogelijk.
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Figuur 5.12 toont de bijdrage van verschillende soorten factoren aan de tussen-
schoolse component van het risico van voortijdig schoolverlaten (voor de volledige 
resultaten zie tabel B5.8 in de bijlage). Startpunt is de schatting waarbij het uit-
valrisico uitsluitend wordt onderverdeeld in een binnen- en een tussenschoolse 
component, zonder met andere omstandigheden rekening te houden (kolom ‘geen 
correctie’ in figuur 5.12). Uit de tweede stap blijkt dat het soort onderwijs (het niveau, 
de sector en de leerweg) dat de deelnemers volgen in belangrijke mate de verschillen 
tussen instellingen verklaart (vergelijk de kolom ‘geen correctie’ met de kolom ‘soort 
onderwijs’). Nadat vervolgens de diverse leerlingkenmerken (herkomst, geslacht, 
leeftijd, drempelloze instroom) en regionale kenmerken (stedelijkheidsgraad, 
gemeentecategorie, achterstandswijk) zijn opgenomen, blijft van de verschillen 
tussen instellingen niet veel meer over.

Figuur 5.12
Tussenschoolse component van de variantie in voortijdig schoolverlaten in het middelbaar 
beroepsonderwijs, 2005/’06

A Niveau en sector van de opleiding en de gevolgde leerweg.
B Etnische herkomst, eerste of tweede generatie, bezit van een vmbo-diploma.
C Stedelijkheid, gemeentecategorie, woonachtig in een achterstandswijk.
D Omvang van de instelling, percentage niet-westerse allochtone deelnemers, onder intensief toezicht van de 
 Onderwijsinspectie.

Bron: OCW/CFI (Onderwijsnummerbestand 2005/’06) SCP-bewerking
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In de laatste stap van de analyse zijn ten slotte kenmerken van de instellingen toe-
gevoegd. Behalve institutionele kenmerken (omvang van de instelling, concentratie 
allochtone leerlingen) beschikken we net als in het voortgezet onderwijs over een 
indicator van de roc-kwaliteit. Bekend is of de instelling in verband met onvol-
doende kwaliteit onder intensief toezicht staat van de Onderwijsinspectie.
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De verschillende instellingskenmerken blijken nauwelijks betekenis te hebben voor 
de verschillen in uitvalrisico tussen instellingen (vergelijk de meest rechtse kolom in 
figuur 5.12 met de kolom links daarvan). Noch de omvang van de instelling, noch de 
concentratie niet-westerse allochtone deelnemers, noch het onder intensief toe-
zicht staan van de Onderwijsinspectie hangen samen met het risico van voortijdig 
schoolverlaten. Op grond van deze resultaten zouden we moeten concluderen dat het 
voor het uitvalrisico dus weinig uitmaakt wat voor instelling deelnemers bezoeken; 
leerlingen op roc’s met veel allochtone deelnemers lopen geen extra groot risico in 
vergelijking met leerlingen op relatief ‘witte’ instellingen; evenmin zijn er nadelen 
(of voordelen) verbonden aan grote instellingen.

Een belangrijke kanttekening bij deze resultaten is de eerdergenoemde beperking 
dat we slechts konden beschikken over uitvalcijfers en instellingskenmerken op het 
niveau van roc’s. In roc’s met verschillende vestigingen is dat hoogstwaarschijnlijk 
niet het meest geëigende niveau van analyse.17 Mogelijke verschillen tussen onder-
delen van eenzelfde roc kunnen wegvallen bij aggregatie tot op het niveau van een 
complete roc. Aan de andere kant sporen de uitkomsten in een aantal opzichten wel 
met eerder onderzoek van de hand van de Onderwijsinspectie (2002), waarbij binnen 
roc’s wel een onderscheid tussen opleidingen kon worden gemaakt. Uit dat onder-
zoek bleek eveneens dat de omvang van de opleidingen niet samenhangt met de kans 
op uitval. Ook bleek dat het oordeel van de Inspectie over bepaalde aspecten van de 
opleidingskwaliteit bij een meer verfijnde meting – in onze analyse beschikten we 
alleen over een dichotoom oordeel – weinig of geen voorspellende waarde had voor 
de kans op uitval.

De uitkomsten voor de overige variabelen in de analyse (kenmerken van het gevolgde 
onderwijs, persoonlijke eigenschappen, regionale differentiatie) sporen in grote 
lijnen met de conclusies die we al eerder hebben getrokken (voor de gevonden coëf-
ficiënten, zie tabel B5.8, kolom v, in de bijlage). Het niveau, de sector en de leerweg 
(bol versus bbl) hangen elk duidelijk samen met de het risico van voortijdig school-
verlaten; de uitval op niveau 3 en 4 is veel geringer dan die op niveau 2, en die is op 
zijn beurt weer geringer dan die op niveau 1. Bij de verschillende opleidingssectoren 
is er een rangorde waarbij de uitval vanuit de economische sectoren het grootst is, en 
die vanuit de technische opleidingen het geringst. De beide andere sectoren (verzor-
ging en welzijn, agrarische opleidingen) zitten daartussenin. Het uitvalrisico is in de 
beroepsbegeleidende leerweg duidelijk groter dan in de beroepsopleidende leerweg. 
De samenloop van ‘soort’ onderwijs met andere kenmerken (achtergronden van de 
deelnemers) doet niet wezenlijk afbreuk aan deze verschillen.

Van de deelnemerskenmerken zijn leeftijd, geslacht, en herkomst van invloed 
op het risico van voortijdig schoolverlaten. Jongens en mannen vallen vaker uit dan 
meisjes en vrouwen, en leerlingen van 19-21 jaar vaker dan deelnemers van 18 jaar 
of jonger. Het bezit van een vmbo-diploma maakt duidelijk verschil: de kans dat 
deelnemers zonder vmbo-diploma uitvallen is anderhalf keer zo groot als die van 
deelnemers die wel een diploma hebben gehaald. Met betrekking tot het uitvalrisico 
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van allochtone deelnemers constateerden we reeds dat dit in flinke mate te herlei-
den is tot hun verdeling over opleidingen en de vaak drempelloze instroom. Bij de 
Turken en Marokkanen blijven uiteindelijk geen verschillen over, gegeven de andere 
relevante factoren die in de analyse zijn betrokken; bij Surinamers en Antillianen 
en overige niet-westerse allochtonen is dat nog wel het geval. Opvallend is dat het 
uitvalrisico van de niet-westerse allochtonen van de eerste generatie in het mbo niet 
hoger is dan dat van de tweede generatie.

5.5 Conclusies

In dit hoofdstuk hebben we op basis van de onderwijsnummergegevens en het 
cohortonderzoek vocl 1999 de achtergronden van het voortijdig schoolverlaten op 
het niveau van leerlingen, gezinnen, scholen en de leefomgeving geïnventariseerd.

Aanvangsniveau en sociaal milieu
Het prestatieniveau waarmee leerlingen van de basisschool komen blijkt een belang-
rijke factor: het aantal leerlingen met een lage of zeer lage prestatiescore en/of een 
laag schooladvies dat als voortijdig schoolverlater uit het onderwijs verdwijnt, is een 
veelvoud van dat van de gemiddelde leerling. Het vaak lage aanvangsniveau verklaart 
ook grotendeels de hoge uitval van leerlingen uit de lagere statusgroepen. Daarnaast 
is er een direct verband tussen het ouderlijk opleidingsniveau en het risico van uitval: 
leerlingen met laagopgeleide ouders lopen een hoe dan ook hoger risico het voort-
gezet onderwijs voortijdig te verlaten. Verder bevestigen de gegevens de kwetsbare 
positie van leerlingen uit eenoudergezinnen, en van leerlingen uit gezinnen waar de 
ouders geen inkomsten uit betaalde arbeid hebben.

Hoge uitval van etnische minderheden
Het percentage voortijdig schoolverlaters onder leerlingen en deelnemers uit de 
etnische minderheden is in zowel het voortgezet onderwijs als in het middelbaar 
beroepsonderwijs veel hoger dan onder autochtone deelnemers. Dat verschil vloeit 
in belangrijke mate voort uit de ongelijke verdeling over opleidingen: niet-westerse 
allochtone leerlingen zijn oververtegenwoordigd in die segmenten van het voortge-
zet onderwijs en het mbo waar de uitval hoe dan ook het groots is. Maar ook bij een 
gegeven onderwijsniveau lopen leerlingen uit de minderheden een hoger risico. Een 
nadelige factor is de aanwezigheid van een flink aantal jongeren van de eerste gene-
ratie, vooral bij de Antillianen en ‘overige’ niet-westerse allochtonen.

Uitzondering is de juist geringe uitval van niet-westerse allochtonen bij de over-
gang van het vmbo-diploma naar het mbo. Daarna is de uitval onder allochtone deel-
nemers in het mbo weer hoger dan die van autochtone deelnemers, mede als gevolg 
van het grote aantal onder hen dat drempelloos is ingestroomd. Het patroon dat het 
uitvalrisico doorschuift van het vmbo naar het mbo (zoals we in hoofdstuk 4 hebben 
vastgesteld), is vooral van toepassing op niet-westerse allochtone deelnemers.
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Volgens gegevens uit het vocl-cohort heeft het verhoogde risico van leerlingen uit 
de minderheden te maken met het lage opleidingsniveau van hun ouders: samen met 
het aanvangsniveau waarop deze leerlingen van start gaan ‘verklaart’ het hun hoge 
uitval.

Hogere uitval op ‘zwarte’ scholen
Met behulp van de onderwijsnummergegevens hebben we verschillen in uitvalrisi-
co’s tussen scholen en instellingen in kaart gebracht. De uitvalpercentages blijken 
flink uiteen te lopen. Voor een groot deel heeft dat te maken met het onderwijsniveau 
en de achtergronden van leerlingen, maar daarnaast zijn er in het voortgezet onder-
wijs ook verschillen die te maken hebben met kenmerken van scholen. Op scholen 
met een hoge concentratie niet-westerse allochtone leerlingen is het uitvalrisico bijna ander-
half keer zo groot als op basis van alleen het onderwijsniveau en de achtergrond van 
de leerlingen zou worden verwacht. In termen van het uitvalrisico lijken er in het 
voortgezet onderwijs dus nadelen te zitten aan een hoge concentratie niet-westerse 
allochtone leerlingen (negatief ‘zwartescholeneffect’).

Geen nadelige effecten van grote scholen voor voortgezet onderwijs
Verder hangt het risico van voortijdig schoolverlaten samen met de omvang van 
scholen voor voortgezet onderwijs. De richting van het gevonden verband is opmer-
kelijk: hoe groter de vestiging, hoe kleiner het risico van uitval. Het is niet duidelijk 
welk mechanisme hiervoor verantwoordelijk is. Waarschijnlijk weten grote scholen 
het bezwaar van massaliteit en anonimiteit te ondervangen door de zorg en begelei-
ding op een lager niveau – dicht bij de leerling – te organiseren, terwijl er voor grote 
scholen vermoedelijk wel voordelen zijn in termen van beschikbare middelen. Het 
is volgens deze resultaten niet nodig om kleinere instellingen te creëren als men het 
voortijdig schoolverlaten terug wil dringen. Eerder scp-onderzoek naar het welbe-
vinden van leerlingen wees evenmin op nadelen van grote scholen.

Smalle en brede scholen voor voortgezet onderwijs
Ook de structuur van het onderwijsaanbod hangt samen met de uitval. Leerlingen 
in vestigingen met uitsluitend avo-aanbod (vmbo-tl/havo/vwo) lopen een geringer 
risico dan leerlingen in brede scholen met aanbod van zowel avo als vbo (basis- en 
kaderberoepsgerichte vmbo-leerweg). Brede scholengemeenschappen lijken in 
termen van uitval dus nadelig te zijn voor avo-leerlingen. De uitval van vmbo-leer-
lingen in vestigingen met alleen de beroepsgerichte vmbo-leerwegen is weliswaar 
hoger, maar dat lijkt samen te hangen met de geringe omvang van deze vestigingen.

Scholen onder intensief toezicht
De uitval op scholen voor voortgezet onderwijs die wegens problemen met de kwali-
teit onder intensief toezicht staan van de Onderwijsinspectie is hoger dan op andere 
scholen. In samenloop met andere kenmerken (omvang van de vestiging, concentra-
tie van niet-westerse allochtone leerlingen) valt dit verschil echter weg.
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Verschillen tussen mbo-instellingen hangen niet samen met instellingskenmerken
Er zijn in het mbo aanzienlijke verschillen in uitvalcijfers tussen instellingen, maar 
op basis van de beschikbare gegevens is geen verband vast te stellen tussen kenmer-
ken op instellingsniveau en het risico van voortijdig schoolverlaten. De verschil-
len tussen instellingen zijn in belangrijke mate terug te voeren op het aangeboden 
onderwijs (verschillende niveaus en sectoren) en de achtergronden van de deel-
nemers.

Meer uitval in verstedelijkte gebieden
De onderwijsnummergegevens laten helder zien dat het risico van voortijdig school-
verlaten in de vier grote steden veel groter is dan daarbuiten. In het voortgezet 
onderwijs vertrekken hier ruim twee keer zo veel leerlingen zonder diploma als in 
kleinere gemeenten, en ook in het mbo is het verschil nauwelijks kleiner. Op wijk-
niveau zijn er eveneens flinke verschillen tussen leerlingen uit achterstandswijken en 
andere stadsdelen.

Als we op zoek gaan naar indicaties dat de leefomgeving als zodanig invloed heeft 
(het ‘netto-effect’ van de leefomgeving), dan blijkt met name het onderscheid tussen 
verstedelijkte en niet-verstedelijkte woongebieden van belang, in het mbo nog iets 
meer dan in het voortgezet onderwijs. Daarnaast is er een gering ‘nettonadeel’ voor 
leerlingen uit achterstandswijken: de hoge uitval onder hen wordt dus vooral veroor-
zaakt door achtergronden van de leerlingen die er wonen (onderwijsniveau, etnische 
herkomst).18

De hoge uitval in de vier grote steden maakt in belangrijke mate onderdeel uit van 
dit algemene patroon. In twee van de vier grote steden (Amsterdam en Den Haag) 
lopen leerlingen in het voortgezet onderwijs weliswaar nog een aanvullend risico, 
maar in de twee andere (Rotterdam en Utrecht) niet. Rotterdam heeft in het voort-
gezet onderwijs in vergelijking met Amsterdam en Den Haag relatief goede uitval-
cijfers, maar daar staat tegenover dat de uitval in het mbo er hoger is dan in de twee 
andere steden. Dit laatste is vooral een gevolg van het grotere aantal uitvallers dat 
drempelloos is toegelaten. Het lijkt erop dat in het Rotterdamse mbo de prijs wordt 
betaald voor het op ruimere schaal doorleiden van vmbo-leerlingen zonder diploma.
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Noten

1 In de review zijn ook enkele onderzoeken in het voortgezet onderwijs meegenomen.
2 De analyse van Traag en Van der Velden (2007) beperkt zich tot vmbo-leerlingen; 

mogelijk verklaart dit het verschil in uitkomsten.
3 Een tweede moderne taal werd bijvoorbeeld in het vbo vaak niet aangeboden.
4 Migratie van westerse allochtone jongeren zou een andere verklaring kunnen zijn. 

Door de onderwijsnummers te koppelen aan de gemeentelijke basisadministraties is 
migratie echter in principe geëlimineerd.

5 In de onderwijsnummergegevens van ocw/cfi die voor deze studie ter beschikking 
zijn gesteld ontbreekt informatie over het inkomensniveau en de samenstelling van 
het huishouden waarin leerlingen opgroeien.

6 De onderwijsposities zijn in het vocl 1999 niet zodanig nauwkeurig gemeten dat 
de uitval van het cohort van jaar op jaar nauwkeurig in kaart kan worden gebracht. 
De eerste jaren is de positie van leerlingen vastgesteld via vragenlijsten die door de 
deelnemende scholen zijn ingevuld. Daarbij staat niet vast dat alle leerlingen die uit 
het cohort zijn vertrokken ook daadwerkelijk het onderwijs hebben verlaten. Er is 
ook administratieve uitval (zie Kuyper en Van der Werf 2007). In een latere fase van 
het cohort is het cbs geleidelijk aan overgestapt op het vastleggen van de onder-
wijsposities door middel van koppeling met de onderwijsnummerbestanden. In het 
vijfde cohortjaar was deze koppeling in het mbo nog onvolledig. Omdat onvertraagde 
vmbo-leerlingen in dat jaar juist waren aangeland in het eerste jaar van mbo, werd de 
uitval bij de overgang van vmbo 4 naar mbo 1 overschat. In het zesde cohortjaar was 
de waarneming in het mbo bijna compleet, waardoor een beter beeld ontstaat van de 
doorstroom naar het mbo. Veel voormalige vmbo-leerlingen die in het vijfde cohort-
jaar uit het onderwijs leken te zijn vertrokken, bleken in het zesde jaar als gevolg van 
de betere waarneming weer ‘teruggekeerd’ in het mbo.

7 De gezinssituatie wordt bij aanvang van het onderzoek vastgesteld; er is dus geen 
zicht op veranderingen in de gezinssamenstelling die zich voordoen in de rest van de 
schoolloopbaan.

8 We gaan hierbij uit van het aantal leerlingen uit de autochtone doelgroep van het 
onderwijsvoorrangsbeleid in het basisonderwijs. Landelijk valt 11% van de leerlingen 
onder deze groep, in Amsterdam is dit 5%, in Den Haag 7%, in Utrecht 7% en in 
 Rotterdam 10%.

9 Een school krijgt middelen als minstens 30% van de leerlingen uit een achterstands-
wijk afkomstig is.

10 Het effect van de achtergrond van leerlingen en dat van woonwijken zijn niet volledig 
uit elkaar te houden. De typering als achterstandswijk is gebaseerd op drie criteria: 
een hoog percentage niet-westerse allochtonen, veel inwoners met een laag inkomen 
en veel inwoners met een uitkering. Om het individuele en het wijkniveau goed uit 
elkaar te houden moeten we ook op het individuele vlak over deze gegevens beschik-
ken. Daar beschikken we echter alleen over informatie over de etnische herkomst van 
de leerling en niet over het huishoudensinkomen en de uitkeringsafhankelijkheid. 
Het vastgestelde wijkeffect kan dus gedeeltelijk te maken hebben met de individuele 
achtergrond van leerlingen.

11 Het gemiddelde percentage voortijdig schoolverlaters van vestigingen is hoger dan 
dat voor de leerlingenpopulatie is berekend (1,2%). De reden hiervan is dat kleine 
vestigingen even zwaar meetellen in het vestigingsgemiddelde als grote vestigingen, 
terwijl de uitval op kleine vestigingen hoger is.
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12 Omdat bleek dat de coëfficiënten voor de verschillende grootteklassen een lineair 
patroon volgen, is de grootteklasse als numeriek gegeven in de schatting opgenomen.

13 In modelschattingen waarin geen rekening wordt gehouden met de omvang van de 
vestiging, vinden we een hogere uitval voor vestigingen met uitsluitend aanbod van 
beroepsgerichte vmbo-leerwegen. Als de omvang van de vestiging in het model wordt 
meegenomen, verdwijnt dit effect.

14 Onzuiverheden in het criterium ‘onder intensief toezicht staan’ kunnen eveneens 
een rol spelen. Het komt voor dat een school meerdere ‘objecten van toezicht’ omvat, 
waarbij niet alle ‘objecten van toezicht’ onder intensief toezicht staan.

15 In drie opeenvolgende stappen zijn kenmerken toegevoegd: eerst wordt alleen onder-
scheid gemaakt naar generatie, vervolgens worden daar kenmerken van de gevolgde 
opleiding aan toegevoegd (het niveau, de sector, de leerweg) en ten slotte het bezit van 
een vmbo-diploma.

16 De coëfficiënt in tabel B.10 geeft aan dat het uitvalrisico met een factor 1,12 toeneemt 
als de stedelijkheidsgraad met een punt omhooggaat. Omdat er vijf gradaties van ste-
delijkheid worden onderscheiden, is het uitvalrisico in sterk stedelijke gebieden ruim 
anderhalf keer zo groot als dat in niet-stedelijke gebieden.

17 Van de deelnemers is alleen bekend aan welke roc ze een opleiding volgen. Verder 
krijgt een roc met meer dan een vestiging al een negatieve score op de kwaliteits-
indicator als slechts een van de onderdelen van het roc negatief is beoordeeld.

18 Achterstandswijken zijn vaker te vinden in sterk verstedelijkte gebieden. In een 
analyse waarin alleen achterstandswijken worden opgenomen als ruimtelijke factor is 
het wijkeffect groter: een factor 1,2 in plaats van een factor 1,1 in zowel het voortge-
zet onderwijs als het mbo. Dit is nog steeds niet groot in vergelijking met de ‘ruwe’ 
verschillen.
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6 Conclusies en discussie

6.1 Terugdringen voortijdig schoolverlaten hoge prioriteit in het onderwijsbeleid

Het terugdringen van het voortijdig schoolverlaten staat al sinds het begin van de 
jaren negentig hoog op de beleidsagenda van het onderwijs. Te veel jongeren verla-
ten het onderwijs zonder startkwalificatie, dat wil zeggen zonder dat ze ten minste 
een opleiding hebben afgerond op het niveau van havo, vwo of mbo niveau 2. De 
zorgen over voortijdig schoolverlaten worden niet alleen ingegeven door de zwakke 
uitgangspositie van voortijdig schoolverlaters op de arbeidsmarkt. Op het niveau 
van de samenleving zijn er eveneens kosten: talent blijft onbenut, er wordt een groter 
beroep gedaan op sociale voorzieningen en er zijn waarschijnlijk schadelijke gevol-
gen op het vlak van de criminaliteit. Om voortijdig schoolverlaters te registreren en 
terug te leiden naar het onderwijs werd in de jaren negentig de Regionale Meld- en 
Coördinatiefunctie (rmc) ingericht. Daarnaast wordt geprobeerd met een mix van 
maatregelen het voortijdig schoolverlaten tegen te gaan.

Het Lissabon-overleg van de Europese Unie in 2000 gaf een extra impuls aan het 
beleid rond voortijdig schoolverlaten in Nederland. De doelstelling om het voortijdig 
schoolverlaten in de Unie in tien jaar tijd te halveren werd richtinggevend. Om dit 
doel te realiseren worden in het huidige beleid onder het motto Aanval op de uitval 
diverse maatregelen getroffen en initiatieven ondersteund. Daarbij ligt de nadruk op 
preventie: betere aansluiting tussen het vmbo en het mbo door goede loopbaanbege-
leiding en meer samenwerking tussen beide sectoren, betere leerlingenzorg waarbij 
de inbreng van verschillende instanties (onderwijs, zorg, leerplicht, veiligheid) wordt 
afgestemd in zogenoemde zorg- en adviesteams, tegengaan van spijbelen door het 
instellen van een centraal digitaal loket voor het melden van verzuim, ruimte voor 
experimenten met een doorlopende vmbo/mbo-leerlijn binnen dezelfde onderwijs-
instelling zodat leerlingen zonder overstap van vmbo naar mbo een startkwalificatie 
kunnen halen, en meer ruimte voor onderwijs met een praktijkgerichte component 
bijvoorbeeld in de vorm van vmbo-’vakcolleges’. Om het voortijdige vertrek uit het 
onderwijs tegen te gaan is de leerplicht met ingang van 2007/’08 voor jongeren 
zonder startkwalificatie onlangs verlengd tot 18 jaar (kwalificatieplicht). Onlangs 
heeft de staatssecretaris van ocw met 39 rmc regio’s convenanten afgesloten met 
daarin afspraken om het aantal voortijdig schoolverlaters in de periode 2008-2011 
met 21.000 te verminderen.

Inhoud
In deze studie is nagegaan welke vorderingen zijn gemaakt met het bereiken van de 
doelstellingen op het terrein van voortijdig schoolverlaten en zijn de knelpunten in 
de verschillende trajecten naar een startkwalificatie in kaart gebracht. Verder hebben 
we de achtergronden van voortijdig schoolverlaters onderzocht en zijn de prestaties 
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van het Nederlandse onderwijs op het terrein van voortijdig schoolverlaten en de 
startkwalificatie afgezet tegen die van de andere landen in de Europese Unie.

Aanpak en gegevens
Bij het in kaart brengen van de knelpunten in het traject naar de startkwalificatie 
is gebruikgemaakt van de onderwijsnummergegevens die sinds kort beschikbaar 
zijn gekomen. Voor het eerst kan daarmee nauwkeurig worden vastgesteld op welke 
punten in het traject naar een startkwalificatie leerlingen afhaken. Dankzij de 
aankoppeling van informatie uit registraties bieden deze gegevens ook inzicht in een 
aantal achtergronden van voortijdig schoolverlaters en kunnen verschillen in uitval 
tussen scholen en instellingen hiermee in kaart worden gebracht. Aanvullend op de 
onderwijsnummergegevens is gebruikgemaakt van het schoolloopbaanonderzoek 
vocl 1999 van het Centraal Bureau voor de Statistiek (cbs) en het Gronings Instituut 
voor Onderzoek van Onderwijs (gion).

Voor de internationale vergelijking is gebruikgemaakt van gegevens van Eurostat 
en de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (oeso). Door 
de prestaties op het terrein van voortijdig schoolverlaten af te zetten tegen andere 
kenmerken van het onderwijs in de eu-lidstaten, zijn de achtergronden van verschil-
len tussen landen verkend.

6.2 De ontwikkeling van het voortijdig schoolverlaten volgens drie indicatoren

Het begrip voortijdig schoolverlaten is gebaseerd op de startkwalificatie. Iedere 
 jongere van 12-22 jaar die niet tenminste een opleiding op havo-, vwo- of mbo-
niveau 2 heeft afgerond en die langer dan vier weken geen onderwijs volgt, is 
voortijdig schoolverlater. Sinds de Lissabon afspraken van 2000 zijn er streefcijfers 
vastgesteld voor verschillende indicatoren, die elk een bepaald facet van dit ver-
schijnsel beschrijven. Een daarvan staat centraal in het nationale beleid, de twee 
andere zijn ontleend aan Europese afspraken:
– Op nationaal niveau is de beleidsdoelstelling geformuleerd in termen van de 

toestroom van nieuwe voortijdig schoolverlaters; de jaarlijkse aanwas van voortijdig 
schoolverlaters (12-22 jaar) moet in 2012 zijn gehalveerd tot 35.000.

– In de Europese Unie wordt gewerkt met de omvang van het totale bestand van voor-
tijdig schoolverlaters in de leeftijd van 18-24 jaar, uitgedrukt als percentage van de 
bevolking in diezelfde leeftijd. De doelstelling is dit percentage in Nederland te 
halveren van ruim 15% in 2000 tot 8% in 2010.

– Een tweede indicator die de eu hanteert is het percentage jongvolwassenen met 
een startkwalificatie, met voor Nederland als doelstelling dat het percentage 
20-24- jarigen met een startkwalificatie toeneemt van 72% in 2000 tot 85% in 2010.

Duidelijke doelstellingen, maar lange tijd gebrekkige informatie
De sterke nadruk die in het beleid op streefcijfers wordt gelegd staat in contrast met 
de kwaliteit van de gegevens over de omvang van het voortijdig schoolverlaten die 
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lange tijd beschikbaar waren. Het jaarlijkse aantal nieuwe voortijdig schoolverlaters 
– de indicator die centraal staat in het nationale beleid – werd afgemeten aan de 
registraties van de rmc’s, maar die waren zeker in eerste jaren na 2000 nog onvol-
ledig. Pas sinds kort zijn er cijfers gebaseerd op het onderwijsnummer. Deze geven 
een meer volledig en betrouwbaar beeld van het voortijdig schoolverlaten, maar het 
onderwijsnummer volgt een andere systematiek dan de rmc-meldingen: leerlingen 
die uitvallen maar bij aanvang van het nieuwe schooljaar weer zijn teruggekeerd in 
het onderwijs, worden met onderwijsnummer niet meegeteld. Het met het onder-
wijsnummer getelde aantal voortijdig schoolverlaters valt daardoor in principe lager 
uit. De ontwikkeling van de jaarlijkse toestroom van nieuwe voortijdig schoolverla-
ters is hierdoor over een langere termijn niet goed te volgen. Of het streefgetal van 
maximaal 35.000 voortijdig schoolverlaters een halvering inhoudt ten opzichte van 
de uitgangssituatie is dus onzeker, het cijfer heeft daardoor een arbitrair karakter. 
De twee eu-indicatoren zijn beter over de tijd te vergelijken, maar omdat de indicato-
ren gebaseerd zijn op een steekproef moet rekening worden gehouden met marges.

De drie indicatoren vormen geen samenhangend geheel: de leeftijdsgrenzen 
verschillen (de Europese indicator gaat uit van een hogere leeftijdsgroep) en het tijds-
criterium (hoe lang moet een jongere geen onderwijs volgen alvorens hij of zij mee-
telt als voortijdig schoolverlater) is bij het onderwijsnummer niet hetzelfde als bij de 
eu-indicator voor voortijdig schoolverlaten. Overigens heeft ook het onderwijsnum-
mer nog beperkingen: er is bijvoorbeeld geen zicht op leerlingen die overstappen 
naar particuliere opleidingen.

Vooruitgang op de eu-indicatoren, maar streefcijfers worden in 2010 waarschijnlijk niet 
gehaald
In tabel 6.1 is het verloop van de verschillende indicatoren weergegeven. De jaarlijkse 
toestroom van nieuwe voortijdig schoolverlaters liep met horten en stoten terug van 
ruim 70.000 in het uitgangsjaar 2001/’02 tot 56.000 in 2005/’06. Het cijfer op basis 
van het onderwijsnummer lag in 2005/’06 op ongeveer hetzelfde peil als het rmc-
cijfer, maar is daar niet goed mee te vergelijken. Het voorlopige cijfer voor 2006/’07 
bedraagt iets meer dan 53.000 nieuwe voortijdig schoolverlaters. De ruim 6000 leer-
lingen die zonder startkwalificatie vanuit het praktijkonderwijs of het speciaal 
onderwijs vertrekken zijn niet inbegrepen in dat aantal. Zij tellen niet mee voor de 
beleidsdoelstelling van maximaal 35.000 voortijdig schoolverlaters in 2012. Inclu-
sief deze groep komt het totaal aantal leerlingen dat zonder startkwalificatie uit het 
onderwijs vertrekt in 2006/’07 op een kleine 60.000.1 Omgerekend komt dit erop neer 
dat ongeveer 70% van een schoolgeneratie erin slaagt het traject naar een startkwa-
lificatie zonder onderbreking af te leggen. Volgens de doelstelling moet dit omhoog 
naar 80%.2
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Tabel 6.1
Verloop van de verschillende indicatoren voor voortijdig schoolverlaten en de startkwalificatie, 
2000-2010/2012 (in aantallen x 1000 en in procenten)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2010a 2012a

nationale indicator 

nieuwe voortijdig 
schoolverlaters

12-22 jaar (x 1000)

RMC . 70,5 63,8 63,9 56,9 56,0 . .

onderwijsnummerb . . . . 60,5 54,1 53,1 . 35,0

EU-indicatoren 

totaal voortijdig 
schoolverlaters

% bevolking 18-24 jaar 15,5 15,3 15,0 14,2 14,0 13,6 12,9 12,0 8,0

aantal 18-24 jaar 
(x 1000) 206 203 200 190 188 183 174 162

startkwalificatiebezit

% 20-24 jaar 71,9 72,7 73,1 75,0 75,0 75,6 74,7 76,2 85,0

. gegevens ontbreken.
a Streefcijfers.
b Aantal volgens de ‘verbeterde telmethode’, het cijfer voor 2006 is voorlopig.

Bron: Van Tilborg en Van Es (2003, 2006a); TK (2006/2007); TK (2007/2008b); Eurostat (epp.eurostat.ec.europa.eu)

Op de korte termijn (2004-2006) waarvoor cijfers op basis van het onderwijsnum-
mer beschikbaar zijn, is het jaarlijkse aantal nieuwe voortijdig schoolverlaters 
afgenomen. Tussen 2004 en 2005 verminderde het aantal voortijdig schoolverlaters 
met ruim 6000, maar het laatste jaar waren dat er slechts 1000. Volgens het uitge-
zette tijdpad moet de toestroom jaarlijks met 4300 verminderen om de doelstelling 
van 35.000 voortijdig schoolverlaters in 2012 te halen (tk 2007/2008a). De geringe 
afname het laatste jaar kan te maken hebben met de aantrekkingskracht van de 
arbeidsmarkt als gevolg van de hoogconjunctuur.

De scores op de beide eu-indicatoren zijn beter over een langere periode te volgen. 
Sinds 2000 – het startjaar voor de Lissabon-doelstellingen – is de score op beide 
indicatoren verbeterd. Het percentage voortijdig schoolverlaters in de leeftijd van 
18-24 jaar verminderde van ruim 15% in 2000 tot zo’n 12% in 2007, terwijl het per-
centage 20-24-jarigen met een startkwalificatie toenam van 72% in 2000 tot 76% in 
2007. Er is dus sinds 2000 wel vooruitgang geboekt, maar met nog drie jaar te gaan 
is de kloof tussen realisatie en doelstelling nog steeds aanzienlijk, met name bij de 
indicator voor startkwalificatiebezit. De veranderingen gaan tot op heden te lang-
zaam om de streefcijfers voor de eu-indicatoren al in 2010 te halen, hoewel de daling 
van het percentage voortijdig schoolverlaters met bijna 1 procentpunt het laatste jaar 
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bemoedigend is. De onlangs afgesloten convenanten hebben tot doel het voortijdig 
schoolverlaten de komende jaren in versneld tempo verder terug te dringen. Als de 
convenanten succes hebben zal dat ook doorwerken in de eu-indicator, zij het met 
enige vertraging, omdat deze op een hogere leeftijdsgroep betrekking heeft.

Dat het percentage 20-24-jarigen met een startkwalificatie zo langzaam toeneemt, 
betekent niet dat 85% jongvolwassenen met een startkwalificatie als doelstelling 
onhaalbaar is. Een deel van de jongvolwassenen heeft vanwege onderbrekingen in 
hun onderwijsloopbaan echter meer tijd nodig. Dat blijkt uit het verloop van het 
percentage jongeren met een startkwalificatie: op de leeftijd van 20 jaar heeft 64% 
een startkwalificatie, op de leeftijd van 22 jaar 76% en op de leeftijd van 26 jaar 82%. 
De doelstelling van maximaal 35.000 nieuwe voortijdig schoolverlaters legt echter 
de nadruk op preventie: de startkwalificatie moet in een doorgaande lijn worden 
gehaald en dat maakt de opgave lastiger.

6.3 Nederland in de Europese middenmoot

Hoewel de cijfers over voortijdig schoolverlaten de afgelopen jaren zijn verbeterd, 
zijn de prestaties van het Nederlandse onderwijs op dit gebied internationaal gezien 
nog altijd middelmatig. Bij het voortijdig schoolverlaten zit Nederland in de Euro-
pese middenmoot met een score die iets beter is dan die van Duitsland, Frankrijk en 
het Verenigd Koninkrijk en een fractie slechter dan die van België en Ierland (tabel 
6.2). Op de tweede eu-indicator – het percentage 20-24-jarigen met een voltooide 
opleiding in het hoger secundair onderwijs (het internationale equivalent van de 
startkwalificatie) – staat Nederland nog wat lager in de Europese rangorde. Een 
kanttekening bij dat laatste cijfer is dat Nederland een van de landen is waar het 
startkwalificatietraject wat meer tijd vergt. In de leeftijdsgroep van 25-29 jaar schuift 
Nederland op naar de middenmoot.

Nederland is zeker niet het enige land in de Unie waar de prestaties op het terrein 
van voortijdig schoolverlaten maar langzaam verbeteren. Het percentage voortijdig 
schoolverlaters in de Unie nam tussen 2000 en 2006 gemiddeld met slechts 1,6 pro-
centpunt af en het percentage jongvolwassenen met een afgeronde opleiding in de 
tweede fase van het secundair onderwijs verbeterde met minder dan 1 procentpunt. 
De ontwikkelingen in de verschillende Europese landen gaan dus veel te langzaam 
om de Unie-brede Lissabon-doelstellingen te realiseren: een halvering van het 
voortijdig schoolverlaten in de Unie in 2010 en een toename van het percentage jong-
volwassenen met een startkwalificatie tot 85%.

Omdat de Nederlandse ontwikkelingen nog relatief gunstig afsteken bij het Euro-
pese gemiddelde, is het Nederlandse onderwijs sinds 2000 naar voren opgeschoven 
in de Europese rangorde. Toch is de kloof ten opzichte van goed presterende landen 
zoals Finland, Oostenrijk en –buiten de Unie – Zwitserland en Noorwegen nog 
steeds groot. Deze landen presteerden in 2000 al rond het niveau dat Nederland zich 
destijds als doel stelde voor 2010.
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Tabel 6.2
Voortijdig schoolverlaten en jongvolwassenen met een afgeronde opleiding in het hoger secundair 
onderwijs in de EUa, b, 2000-2006 (in procenten)

voortijdig school-
verlaters

hoger secundair 
onderwijs afgerond

2006 2000 2006 2000

Finland 8,3 8,9 Zweden 86,5 85,2

Oostenrijk 9,6 10,2 Oostenrijk 85,8 85,1

Denemarken 10,9 11,6 Ierland 85,4 82,6

Zweden 12,0 7,7 Finland 84,7 87,7

Ierland 12,3 . België 82,4 81,7

België 12,6 12,5 Frankrijk 82,1 81,6

Nederland 12,9 15,5 Griekenland 81,0 79,2

Verenigd Koninkrijk 13,0 18,4 Verenigd Koninkrijk 78,8 76,6

Frankrijk 13,1 13,3 Denemarken 77,4 72,0

Luxemburg 13,3 16,8 Italië 75,5 69,4

Duitsland 13,8 14,9 Nederland 74,7 71,9

Griekenland 15,9 18,2 Duitsland 71,6 74,7

Italië 20,8 25,3 Luxemburg 69,3 77,5

Spanje 29,9 29,1 Spanje 61,6 66,0

Portugal 40,0 42,6 Portugal 49,6 43,2

totaal EU-15 15,9 17,5 totaal EU-15 76,4 75,6

Noorwegen 5,9 13,3 Noorwegen 93,3 95,0

Zwitserland 7,8 7,3 Zwitserland 82,5 77,7

. gegevens ontbreken.
a EU-indicatoren (zie paragraaf 6.2).
b EU-15-landen gesorteerd naar respectievelijk het percentage voortijdig schoolverlaters en het percentage 

met een afgeronde opleiding hoger secundair onderwijs in 2006.

Bron: Eurostat (epp.eurostat.ec.europa.eu)

Geen eenduidige verschillen tussen verschillende stelsels
Landen in de Europese Unie hebben verschillende keuzen gemaakt bij de inrichting 
van het secundair onderwijs. In een deel van de landen heeft het secundair onderwijs 
een gestratificeerde opzet, waarbij leerlingen al bij aanvang over sporen van verschil-
lend niveau worden verdeeld. Behalve in Nederland is dat ook het geval in België, 
Duitsland, Oostenrijk en – buiten de Unie – Zwitserland. In landen met geïntegreerd 
secundair onderwijs gebeurt dit pas bij de overgang naar de tweede fase, zo rond 
de leeftijd van 15 of 16 jaar. In landen met een vroege sortering van leerlingen is het 
beroepsonderwijs in de tweede fase in het algemeen sterk ontwikkeld, waarbij het 
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beroepsonderwijs in een aantal landen overwegend duaal (combinatie van werken en 
leren) is georganiseerd (Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland).

Uit peilingen van vaardigheden van 15-jarigen blijkt dat de spreiding van leer-
resultaten en de ongelijkheid tussen leerlingen uit lage en hoge sociale milieus in 
het algemeen groter is in landen met gestratificeerd secundair onderwijs. Daarbij 
blijkt dat de grotere gelijkheid in geïntegreerde stelsels niet ten koste hoeft te gaan 
van het algehele niveau van het onderwijs; meer gelijkheid kan tot stand komen door 
een ‘opwaartse’ nivellering. Op het terrein van voortijdig schoolverlaten vinden we in 
onze gegevens echter geen duidelijke samenhang: het percentage voortijdig school-
verlaters is in landen met gestratificeerd secundair onderwijs niet systematisch 
hoger of lager dan in landen met geïntegreerd secundair onderwijs. De Scandina-
vische geïntegreerde stelsels met hun sterke nadruk op ‘insluiting’ van leerlingen 
presteren goed, maar dat geldt evenzeer voor sommige landen met gestratificeerd 
secundair onderwijs zoals Oostenrijk en Zwitserland. Andere landen met geïnte-
greerd secundair onderwijs presteren veel minder goed. Wel is het effect van het 
ouderlijke milieu op het risico van voortijdig schoolverlaten in het algemeen groter 
in stelsels waar leerlingen vroeg over verschillende sporen worden verdeeld.

Overige factoren: opleidingsniveau van ouders en het prestatieniveau van 15-jarigen
Andere factoren die tot op zekere hoogte samenhangen met het percentage voor-
tijdig schoolverlaters zijn de bevolkingssamenstelling en het vaardigheidsniveau van 
jongeren bij aanvang van de tweede fase van het secundair onderwijs. Landen waar 
de onderwijsexpansie al ver is gevorderd en waar de overgrote meerderheid van de 
ouders van leerlingen reeds middelbaar of hoger is opgeleid, scoren beter dan landen 
waar veel ouders nog laag zijn opgeleid. Dit laatste verklaart de slechte scores van 
enkele Zuid-Europese landen (Spanje, Portugal). Ook de prestaties van 15-jarigen, 
zoals gemeten in het pisa-onderzoek zijn van belang: in landen waar veel leerlingen 
zwak presteren is het percentage voortijdig schoolverlaters in de regel hoger. Verder 
speelt de financiële toerusting van het onderwijs in zekere mate een rol: hoge (over-
heids)uitgaven per leerling in het secundair onderwijs gaan samen met een lager 
percentage voortijdig schoolverlaters.

Afwijkingen van patronen
Er zijn dus bepaalde patronen, maar tegelijkertijd zijn er landen die hier duidelijk 
van afwijken. Zo zijn er landen die goed scoren op het terrein van voortijdig school-
verlaten ondanks een relatief bescheiden financiële toerusting van het onderwijs, 
of ondanks een hoog percentage 15-jarigen met zwakke prestaties. Het eerste geval 
is een bewijs van efficiëntie van de desbetreffende stelsels; met weinig geld worden 
er goede prestaties geleverd. Het tweede geval roept twijfels op over het niveau van 
de startkwalificatie in de desbetreffende landen. Finland is in Europa het land met 
de optimale combinatie: goede scores op de eu-indicatoren voor voortijdig school-
verlaten en de startkwalificatie, weinig zwakke leerlingen in het pisa-onderzoek 
en een relatief bescheiden niveau van uitgaven. In het voordeel van Finland werkt 



152 Conclusies en discussie

de relatief homogene bevolking: het percentage niet-westerse allochtone leerlingen 
is er laag in vergelijking met veel andere Europese landen. Ook in het Nederlandse 
onderwijs is het percentage 15-jarigen met zwakke prestaties relatief gering. De basis 
waarop in de tweede fase van het secundair onderwijs kan worden voortgebouwd is 
dus relatief goed, maar niettemin presteert Nederland internationaal gezien slechts 
middelmatig op het terrein van het voortijdig schoolverlaten.

6.4 Uitvalmomenten op weg naar een startkwalificatie

Er zijn in het Nederlandse onderwijs twee hoofdroutes naar een startkwalificatie: 
het vmbo/mbo-traject, gevolgd door ruim de helft van de leerlingen en het havo/vwo-
traject, gevolgd door iets meer dan 40%. Voor leerlingen in het vmbo/mbo-traject 
zijn er verschillende uitvalmomenten: ze kunnen al in het vmbo zonder diploma uit 
het onderwijs vertrekken, ze kunnen een vmbo-diploma halen maar niet overstappen 
naar het mbo en ze kunnen uitvallen in het mbo. Figuur 6.1 geeft een overzicht van 
de verschillende trajecten.

Figuur 6.1
Traject naar de startkwalificatie
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Meeste uitval uit het mbo
De uitvallers uit het mbo vormen de grootste groep: ongeveer twee op de drie 
voortijdig schoolverlaters – ruim 35.000 in 2005/’06 – is afkomstig uit het mbo. 
De twee andere groepen zijn een stuk kleiner: ongeveer 11.000 leerlingen vallen uit 
in het voortgezet onderwijs, en een kleiner aantal van rond de 7000 jongeren haalde 
wel een vmbo-diploma, maar maakte niet de overstap naar een vervolgopleiding 
(tabel 6.3).

Voortgezet onderwijs: hoge uitval in de laagste vmbo- leerweg
In het voortgezet onderwijs vertrekt jaarlijks ongeveer 1,2 % van de leerlingen zonder 
diploma. Daarbij zijn er grote verschillen tussen de verschillende niveaus van voort-
gezet onderwijs: in de laagste vmbo-leerweg – de basisberoepsgerichte leerweg – is 
het risico van uitval ongeveer drie keer zo groot als gemiddeld (tabel 6.3). De overige 
vmbo-leerwegen – de kaderberoepsgerichte leerweg, de gemengde en de theoreti-
sche leerweg – onderscheiden zich veel minder van het totaalbeeld in het voortgezet 
onderwijs. De belangrijkste scheidslijn is dus niet die tussen vmbo en havo/vwo, 
maar die tussen de basisberoepsgerichte leerweg en de hogere niveaus van voort-
gezet onderwijs. Gerekend in absolute aantallen is ook de uitval uit havo/vwo niet 
onbelangrijk. Bij havo/vwo is er een zekere opwaartse vertekening doordat de over-
stap naar particulier onderwijs niet wordt waargenomen. Het forse uitvalcijfer voor 
de brugperiode wordt opwaarts vertekend doordat de overstap naar het voortgezet 
speciaal onderwijs nog niet goed met het onderwijsnummer wordt waargenomen.3 
Binnen de brugperiode concentreert de uitval zich in vmbo-brugklassen.

Het jaarlijkse percentage voortijdig schoolverlaters is in het voortgezet onderwijs 
vrij laag, maar bedacht moet worden dat een cohort leerlingen vier à zes jaar lang 
bloot staat aan het risico van uitval; na verloop van een aantal jaren loopt de uitval 
flink op. Bij aanvang van het vierde leerjaar van het voortgezet onderwijs is ruim 7% 
van de leerlingen die in de brugklas zijn gestart zonder diploma uit het onderwijs 
vertrokken. Van de leerlingen die op het laagste vmbo-niveau zijn gestart is op dat 
moment al 17% afgehaakt. Een deel daarvan keert weer terug in het onderwijs.
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Tabel 6.3
Voortijdig schoolverlaters in het voortgezet onderwijs en het mbo naar laatst gevolgd onderwijs, 
2005/’06 (in aantallen en in procenten van het aantal leerlingen)

aantal voortijdig 
 schoolverlaters 

jaarlijks percentage 
voortijdig schoolverlaters 

voortgezet onderwijs zonder 
diploma 

brugperiode 4.400 1,1

vmbo basisberoepsgerichte 
leerweg 2.400 3,7

vmbo kaderberoepsgerichte 
leerweg 700 1,2

vmbo gemengde/theoretische 
leerweg 1.000 1,0

havo/vwo 2.400 0,8

totaal voortgezet onderwijs 
zonder diploma 10.900 1,2

vmbo leerjaar 4 met diploma 7.100 6,5a

mbo

mbo 1 5.800 38,4

mbo 2 15.100 15,3

mbo 3 6.200 6,7

mbo 4 8.300 4,7

totaal mbo 35.300 9,3

totaal voortgezet onderwijs en mbo 53.300 4,1

a Percentage van het aantal leerlingen in vmbo leerjaar 4.

Bron: OCW/CFI (Onderwijsnummerbestand 2005/’06) SCP-bewerking

Extra hoog risico in het vmbo met leerwegondersteuning
Zwakke leerlingen van wie na de basisschool wordt verwacht dat zij zonder extra 
steun niet in staat zijn een vmbo-diploma te halen, komen in het vmbo in aanmer-
king voor leerwegondersteuning (lwoo). Bezien op het gehele voortgezet onderwijs heeft 
ongeveer 11% van de derdeklassers een lwoo-indicatie, op het laagste vmbo-niveau 
loopt dat echter op tot meer dan de helft van de leerlingen. Een lwoo-indicatie blijkt 
vooral in de eerste jaren van het vmbo een bijkomende risicofactor voor uitval.

Naast leerlingen met een indicatie voor leerwegondersteuning zijn er nog twee 
andere categorieën ‘zorgleerlingen’: een kleine 3% van de leerlingen volgt praktijk-
onderwijs en nog eens eenzelfde percentage volgt onderwijs aan een school voor 
voortgezet speciaal onderwijs. Precieze informatie over het voortijdig schoolverlaten 
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onder deze twee groepen ontbreekt, maar het is wel duidelijk dat de meerderheid, die 
5% à 6% van een schoolgeneratie omvat, geen startkwalificatie haalt. Het prak-
tijkonderwijs richt zich op leerlingen voor wie een diploma vanwege hun beperkte 
capaciteiten niet haalbaar is. In het voortgezet speciaal onderwijs halen heel weinig 
leerlingen een diploma – naar schatting niet meer dan 5%. Voor de meerderheid 
fungeert het voortgezet speciaal onderwijs als eindonderwijs. Daarna zijn deze leer-
lingen vaak aangewezen op beschermde werkgelegenheid en velen belanden in de 
Wajong-regeling, de inkomensvoorziening voor vroeggehandicapten.

Groeiend aantal zorgleerlingen in het voortgezet onderwijs
In vergelijking met het begin van de jaren negentig is de verdeling van leerlingen 
in het voortgezet onderwijs gepolariseerd. Steeds meer leerlingen inmiddels 42% 
volgen havo/vwo, maar aan de andere kant van het spectrum groeit ook het aantal 
‘zorgleerlingen’ (leerlingen met leerwegondersteuning in het vmbo, in het praktijk-
onderwijs, in het voortgezet speciaal onderwijs). Viel begin jaren negentig nog 10% 
van de leerlingen onder een van de zorgcategorieën, in 2006/’07 was dat toegenomen 
tot 17%. Steeds meer leerlingen komen dus in een positie waarin ze een relatief 
groot uitvalrisico lopen, of zelfs buiten het startkwalificatietraject vallen. Binnen 
het voortgezet speciaal onderwijs groeit met name het aantal kinderen met ernstige 
gedrags- en opvoedingsproblemen (zmok-onderwijs), maar daarnaast neemt ook 
het aantal leerlingen met verstandelijke beperkingen (zmlk-onderwijs) toe. De groei 
van het aantal zorgleerlingen heeft deels te maken met betere signalering, met de 
indicatiestelling en met ruimere faciliteiten. Daarnaast leiden stoornissen waar-
schijnlijk meer dan voorheen tot problemen als gevolg van de toegenomen eisen die 
het onderwijs en de samenleving aan jongeren stellen. Het is onduidelijk of, en zo ja, 
in welke mate het aantal jongeren met problemen feitelijk toeneemt.

Overgrote meerderheid vmbo-gediplomeerden stapt over naar een vervolgopleiding
Leerlingen met een vmbo-diploma moeten voor een startkwalificatie nog door-
stromen naar een vervolgopleiding. Het aantal leerlingen dat na het vmbo-diploma 
het onderwijs verlaat is veel minder groot dan tot voor kort werd aangenomen: niet 
minder dan 94% van de gediplomeerden volgt direct aansluitend een opleiding in het 
mbo of de havo. Door de hoge doorstroom van het vmbo naar het mbo is het moment 
van uitval doorgeschoven van de overgang vmbo-mbo naar de eerste fase van het 
mbo. Hoewel de doorstroom vanuit het vmbo dus op een zeer hoog niveau ligt, is de 
‘weglek’ uit het startkwalificatietraject bij de overgang van het vmbo-diploma naar 
het vervolgonderwijs niet onbelangrijk. Bijna een op de zeven voortijdig schoolverla-
ters – ongeveer 7000 leerlingen – behoort tot de groep die wel vmbo-diploma haalt 
maar niet doorstroomt naar een vervolgopleiding. De kwalificatieplicht is er mede 
op gericht de nog resterende weglek bij de overgang van het vmbo naar het mbo 
verder terug te dringen.
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Mavo/havo-stapelen weer bijna terug op het niveau van begin jaren negentig
Opvallend is dat de doorstroom vanuit de theoretische vmbo-leerweg (voorheen 
mavo) naar de havo, die in de jaren negentig was ingezakt, de laatste jaren weer flink 
toeneemt. Na afloop van het schooljaar 2005/’06 maakte 18% van de gediplomeer-
den van de theoretische vmbo-leerweg de overstap naar de havo. Met dat cijfer is het 
mavo/havo-stapelen weer bijna terug op het peil van begin jaren negentig. Voor een 
deel gaat het om allochtone leerlingen die het stapelen als stijgingskanaal benutten, 
maar ook onder autochtone leerlingen is het stapelen toegenomen. Waarschijnlijk 
is de acceptatie van scholen voor het stapelen weer toegenomen. De mavo hervindt 
dus tot op zekere hoogte weer de aansluiting op de havo. Het opgaan van de mavo 
in de leerwegen van het vmbo had indertijd juist tot doel de gerichtheid van de mavo 
op de beroepskolom (doorstroom naar mbo) te versterken. Hoewel scholen aanvul-
lende eisen stellen aan mavo/havo-stapelaars, wordt het stapelen lang niet altijd een 
succes. Geschat wordt dat driekwart van de leerlingen uiteindelijk een havo-diploma 
haalt.

Mbo: veel uitval op de lagere niveaus
Met jaarlijks 35.000 voortijdig schoolverlaters heeft het mbo het grootste aandeel in 
deze problematiek. Gemiddeld vertrekt jaarlijks ruim 9% van de deelnemers in de 
leeftijd tot en met 22 jaar als voortijdig schoolverlater uit het mbo, maar er zijn grote 
verschillen tussen de verschillende mbo-niveaus (tabel 6.3). Op niveau 1 (de assisten-
tenopleidingen) loopt het jaarlijkse uitvalpercentage op tot bijna 40%, op niveau 3 
en 4 ligt het iets boven de 5% à 7%. Met 15% ligt het jaarlijkse aandeel uitvallers in 
de basisberoepsopleidingen (niveau 2) hier tussenin. Hoewel slechts een minderheid 
een opleiding op niveau 1 of 2 volgt, zijn zes op de tien voortijdig schoolverlaters uit 
het mbo afkomstig uit de twee laagste niveaus. Op niveau 1 kan geen startkwalifica-
tie worden gehaald, maar deelnemers die daar uit het onderwijs vertrekken hebben 
vaak ook de assistentenopleiding niet met succes afgerond.

Startkwalificatierendement van het mbo
Het percentage van een cohort deelnemers dat uiteindelijk zonder startkwalifica-
tie uit het mbo vertrekt ligt een stuk hoger dan de jaarlijkse uitvalpercentages in 
tabel 6.3; leerlingen lopen een aantal opeenvolgende jaren het risico om uit te vallen. 
Bij benadering vertrekt 32% van de deelnemers die aan een opleiding in de beroeps-
opleidende leerweg beginnen als voortijdig schoolverlater uit het mbo, in de beroeps-
begeleidende leerweg ligt dat cijfer op 38%. Het startkwalificatierendement is dus 
zeker niet optimaal.

Een verkeerde studiekeuze wordt door zowel deelnemers als docenten veel 
genoemd als een belangrijke oorzaak van uitval in het mbo. De achterliggende reden 
is het nog vaak zwak ontwikkelde beroepsbeeld van leerlingen in de laatste fase van 
het vmbo.
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Doorschuiven van risico’s: veel uitval van deelnemers zonder vmbo-diploma in het mbo
Leerlingen die geen vmbo-diploma halen kunnen doorstromen naar de lagere 
niveaus van het mbo (drempelloze instroom). Ze zijn niet alleen te vinden op niveau-1 
dat zich richt op drempelloze instroom, maar ook veelvuldig op niveau 2. In de 
beroepsopleidende leerweg heeft bijna drie op de tien deelnemers op niveau 2 geen 
voortgezetonderwijsdiploma. De drempelloze instroom in het mbo zorgt ervoor dat 
de uitval uit het voortgezet onderwijs op korte termijn beperkt blijft, maar daarna 
is het uitvalrisico van drempelloos ingestroomde deelnemers in het mbo anderhalf 
keer zo groot als dat van deelnemers die wel een vmbo-diploma hebben gehaald. Er 
hangt dus wel een prijskaartje aan de drempelloze doorstroom. Een flink deel (35%) 
van de deelnemers die zonder startkwalificatie uit het mbo vertrekken hebben even-
min een vmbo-diploma.

De drempelloze doorstroom zet het niveau in het mbo onder druk
Over het feitelijke prestatieniveau van deelnemers in het mbo is niet veel bekend, 
maar uit het schaarse onderzoek naar de taalvaardigheid van mbo-deelnemers 
komt een zorgelijk beeld naar voren. Enkele jaren geleden werd geconstateerd dat 
de taalbeheersing van de helft van hen onvoldoende is om mee te kunnen komen in 
het onderwijs en in de beroepspraktijk. Recent onderzoek wijst opnieuw uit dat de 
leesvaardigheid van veel deelnemers in het mbo ernstig tekortschiet, vooral bij deel-
nemers aan de opleidingen op niveau 1 en 2, maar in mindere mate ook op niveau 3 
en 4. Het gevolg is dat ze weinig snappen van allerlei teksten in het maatschappelijk 
verkeer. Het onlangs voor het mbo afgesproken eindniveau voor taal zal voor deze 
deelnemers naar alle waarschijnlijkheid niet haalbaar zijn.

De problemen met het niveau zijn waarschijnlijk mede het gevolg van de drempel-
loze instroom van deelnemers die in het vmbo het niveau al niet aankonden. Door 
de verlenging van de leerplicht (kwalificatieplicht) zal de doorstroom van vmbo naar 
mbo, ook onder leerlingen zonder vmbo-diploma, waarschijnlijk nog wat verder 
toenemen. Het gevaar dreigt dat het niveau in de mbo-opleidingen verder onder druk 
komt te staan.

De oorzaak van problemen met het niveau in mbo ligt in het voorafgaande onder-
wijs. Een op de vier leerlingen verlaat de basisschool zonder behoorlijk te kunnen 
lezen en in de beroepsgerichte vmbo-leerwegen is een kwart van de leerlingen niet in 
staat hun leerboeken te lezen. Op het gebied van rekenen zijn er in het vmbo verge-
lijkbare problemen: de leerlingen halen nauwelijks het niveau van groep zes van het 
basisonderwijs.

6.5 Achtergronden van voortijdig schoolverlaten

Hoge uitval van jongens, onder leerlingen uit eenoudergezinnen en uit de lage inkomens-
groepen
Zowel in het voortgezet onderwijs als het mbo vallen jongens vaker uit dan meis-
jes: de kans dat jongens uitvallen is ongeveer een kwart hoger dan die van meisjes. 
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Verder zijn er aanzienlijke verschillen tussen leerlingen uit eenoudergezinnen en uit 
gezinnen met twee ouders. De kans op uitval van leerlingen uit de eerste groep is 
ongeveer twee keer zo groot als die van kinderen uit de tweede groep. In het voortge-
zet onderwijs groeit ongeveer 15% van de leerlingen op in een eenoudergezin en het 
aantal eenoudergezinnen neemt toe.

Ook tussen leerlingen uit de lage en hoge inkomensgroepen zijn er zowel in het 
voortgezet onderwijs als in het mbo grote verschillen: de uitval van leerlingen uit 
de laagste inkomensgroepen is ongeveer het dubbele van die van leerlingen uit de 
hogere inkomensgroepen. Een groot risico lopen ook leerlingen uit gezinnen waar 
de ouders geen betaald werk hebben. Al deze verschillen hebben voor een deel te 
maken met het niveau van het gevolgde onderwijs: leerlingen uit deze risicogroepen 
staan in het basisonderwijs al op achterstand en zijn in het voortgezet onderwijs en 
het mbo vaak te vinden in de laagste segmenten waar het uitvalrisico hoe dan ook 
groot is.

Hoge uitval van leerlingen uit de minderheden
De uitval van leerlingen uit de minderheden is in het voortgezet onderwijs omstreeks 
twee keer zo groot als die van autochtone leerlingen. Antilliaanse en overige niet-
westerse allochtone leerlingen vallen vaker uit dan de Turkse, Marokkaanse en 
Surinaamse. Leerlingen uit de minderheden zijn oververtegenwoordigd in de lagere 
niveaus van het voortgezet onderwijs, maar ook daar vallen ze toch vaker uit dan 
autochtone leerlingen. Daarbij lopen leerlingen van de eerste generatie een nog 
groter risico dan die van de tweede generatie die in Nederland is geboren en getogen.

In het mbo is de uitval van niet-westerse allochtone deelnemers eveneens bijna 
twee keer zo groot als die van autochtone deelnemers. Het grote aantal niet-westerse 
allochtone deelnemers dat drempelloos is ingestroomd werkt hier hun uitval in de 
hand: het doorschuiven van het uitvalrisico van het vmbo naar het mbo doet zich 
bij niet-westerse allochtone jongeren in verhevigde mate voor. Het maakt de toch al 
grote uitval van niet-westers allochtone deelnemers in het mbo extra problematisch: 
omstreeks de helft van hen heeft ook geen vmbo-diploma.

Wel hoge doorstroom met vmbo-diploma naar het mbo bij leerlingen uit de minderheden
Uitzondering op de negatieve teneur bij de minderheden is de overgang van 
vmbo-gediplomeerden naar het mbo, waar met name Turkse en Marokkaanse 
leerlingen juist minder vaak afhaken dan autochtone leerlingen. Dit past in het 
ambitieuze doorstoompatroon van niet-westerse allochtone leerlingen, dat we ook 
aantreffen bij de overgang van de havo en het vwo naar het hoger onderwijs. De 
vmbo/mbo-doorstroom is dus niet de bottleneck bij leerlingen uit de minderheden. 
Als zij eenmaal in het mbo zijn aangeland verloopt hun onderwijsloopbaan echter 
weer minder goed, net als eerder in het voortgezet onderwijs.
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Grote impact van een laag aanvangsniveau in het voortgezet onderwijs en van het oplei-
dingsniveau van de ouders
Het niveau waarop leerlingen bij aanvang van het voortgezet onderwijs presteren 
(Cito-toetsscore, schooladvies afgegeven door de basisschool) heeft een sterke 
impact op het risico van voortijdig schoolverlaten. De uitval van leerlingen die met 
een laag prestatieniveau en/of een laag schooladvies van de basisschool komen is 
drie à vier keer zo groot als die van leerlingen met een gemiddeld prestatieniveau.

Daarnaast lopen leerlingen met laag opgeleide ouders een verhoogd risico van uitval. 
Dit is deels het gevolg van het lage prestatieniveau waarop deze leerlingen van start 
gaan in het voortgezet onderwijs, maar het opleidingsmilieu heeft daarnaast ook een 
rechtstreekse invloed. Het risico van voortijdig schoolverlaten is dus niet uitsluitend 
meritocratisch verdeeld, dat wil zeggen overeenkomstig het prestatieniveau bij aan-
vang van het voortgezet onderwijs. Bij leerlingen uit eenoudergezinnen doet zich een 
vergelijkbaar beeld voor: ook zij lopen bij een vergelijkbaar aanvangsniveau in het 
voortgezet onderwijs toch een hoger uitvalrisico.

De hoge uitval van leerlingen uit de minderheden heeft te maken met het vaak 
lage opleidingsniveau van hun ouders en met de achterstand waarmee ze van de 
basisschool komen.

Het verstedelijkte leefmilieu vormt een risicofactor
Er zijn flinke regionale verschillen in het voortijdig schoolverlaten. De uitvalcijfers 
in het voortgezet onderwijs in de vier grote steden zijn twee keer zo hoog als die 
in kleinere gemeenten. In het mbo zijn de verschillen niet veel minder. Ook zijn er 
aanzienlijke verschillen tussen wijken: de uitval van leerlingen uit achterstands-
wijken (met veel arme gezinnen, gezinnen zonder inkomsten uit betaalde arbeid, en 
met een hoog percentage etnische minderheden) is twee keer zo hoog is als die van 
leer lingen en deelnemers uit andere wijken.

Regionale verschillen kunnen niet los worden gezien van de samenstelling van de 
leerlingen- en deelnemerspopulatie in bijvoorbeeld de vier grote steden, of in achter-
standswijken. De woonomgeving speelt echter ook een zelfstandige rol: hoe sterker 
verstedelijkt het woongebied, hoe groter het risico van voortijdig schoolverlaten. In 
het mbo is het ‘netto-effect’ van de stedelijkheidsgraad nog wat sterker dan in het 
voortgezet onderwijs (respectievelijk een verschil met een factor 1,5 en 1,3 tussen de 
gebieden met de hoogste en de laagste stedelijkheidsgraad). Daarnaast is er nog een 
klein aanvullend nadeel van het wonen in een achterstandswijk: de kans op uitval is 
er ‘netto’ een factor 1,1 hoger. Het grootstedelijke leefmilieu vormt dus een risico-
factor voor voortijdig schoolverlaten, waarschijnlijk vanwege de problemen die zich 
in dit leefmilieu opstapelen.

Flinke verschillen tussen scholen voor voortgezet onderwijs
In het voortgezet onderwijs lopen de percentages voortijdig schoolverlaters flink 
uiteen tussen verschillende vestigingen. Gemiddeld zagen de ruim 1.100 vestigingen 
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voor voortgezet onderwijs 1,6% van hun leerlingen zonder diploma vertrekken, maar 
er zijn ook vestigingen waar dat cijfer oploopt tot het dubbele of meer. Op een op de 
acht vestigingen vertrekt jaarlijks 3% of meer zonder diploma uit het onderwijs en 
op een op twintig vestigingen loopt het cijfer zelfs op tot boven de 5%. Voor een deel 
hebben deze verschillen te maken met het niveau van het onderwijs dat in de vesti-
ging wordt aangeboden en met de achtergronden van de individuele leerlingen.

Grote scholen voor voortgezet onderwijs zijn geen risicofactor
Met multilevelanalyse hebben we onderzocht of kenmerken op het niveau van 
instellingen zoals de schoolgrootte, de schoolstructuur of de concentratie van 
niet-westerse allochtone leerlingen een rol spelen. Vaak wordt gesteld dat de schaal-
vergroting van de jaren negentig ten koste is gegaan van de sociale cohesie binnen 
scholen. Vanwege de massaliteit en anonimiteit zou er in grote scholen te weinig 
binding zijn tussen de school en de leerling, met als mogelijk gevolg een groter 
risico van voortijdig schoolverlaten. Volgens de uitkomsten van onze analyses zijn de 
zorgen over voortijdig schoolverlaten in grote scholen echter ongegrond: leerlingen 
op kleine scholen lijken eerder een verhoogd risico te lopen. Mogelijk gaat het daarbij 
om vestigingen die weinig leerlingen trekken omdat ze in problemen verkeren of 
onder moeilijke omstandigheden moeten functioneren. Grote scholen weten de 
bezwaren van massaliteit en anonimiteit waarschijnlijk te ondervangen door de zorg 
en begeleiding op een lager niveau – dicht bij de leerling – te organiseren, terwijl 
er wellicht voordelen zijn in termen van beschikbare middelen. Het valt dus niet te 
verwachten dat het voortijdig schoolverlaten kan worden teruggedrongen door de 
schaalvergroting terug te draaien. Veel bij fusies betrokken scholen zijn overigens 
als zelfstandige vestigingen blijven voortbestaan; op het niveau van vestigingen is de 
schaal van scholen in het voortgezet onderwijs niet zo veel toegenomen.

Wel hogere uitval op scholen met een hoge concentratie niet-westerse allochtone leerlingen
Een hoge concentratie niet-westerse allochtone leerlingen blijkt wel samen te gaan 
met een hoger risico van uitval: ‘zwarte’ scholen voor voortgezet onderwijs lijken het 
risico van voortijdig schoolverlaten dus te vergroten.

Smalle versus brede scholen
Ondanks de fusies in het voortgezet onderwijs worden de verschillende onderwijs-
niveaus vaak nog in afzonderlijke vestigingen aangeboden. De verwachting was 
dat in breed samengestelde vestigingen een zekere nivellering van het uitvalrisico 
optreedt: gunstig voor leerlingen in de laagste vmbo-leerwegen, maar wellicht 
ongunstig voor leerlingen in de hogere niveaus van het voortgezet onderwijs. Deze 
verwachting wordt deels bevestigd: leerlingen in vestigingen met uitsluitend aanbod 
van algemeen voortgezet onderwijs (vmbo-theoretische leerweg, havo, vwo) lopen 
een kleiner uitvalrisico dan leerlingen in vestigingen met een breed aanbod van 
zowel beroepsgerichte vmbo-leerwegen als algemeen voortgezet onderwijs.
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Leerlingen in de beroepsgerichte vmbo-leerwegen lijken daarentegen geen baat te 
hebben bij vestigingen met een breed aanbod. Het risico van uitval in vestigingen 
met uitsluitend aanbod van de beroepsgerichte vmbo-leerwegen is niet groter dan 
in vestigingen met een breder aanbod. Er is wel een indirect nadeel: vestigingen met 
een aanbod van alleen de beroepsgerichte vmbo-leerwegen zijn in de regel vrij klein 
en leerlingen in kleine vestigingen lopen een groter risico.

Uitval en de kwaliteit van het onderwijs
Op scholen die onder intensief toezicht staan van de Onderwijsinspectie is de uitval 
groter dan op andere scholen. Scholen worden onder intensief toezicht geplaatst als 
de kwaliteit op een of meer onderdelen tekortschiet. De Onderwijsinspectie heeft 
scholen met veel voortijdig schoolverlaters meer in detail vergeleken met andere 
scholen en concludeert dat scholen met veel uitval minder goed voldoen aan de eisen 
die worden gesteld aan de kwaliteitszorg, het leerstofaanbod, de kwaliteit van het 
pedagogisch-didactisch handelen van leraren, het onderwijsleerklimaat en de bege-
leiding van leerlingen met specifieke behoeften.

Verschillen tussen instellingen in het mbo
In het mbo loopt het percentage voortijdig schoolverlaters op instellingsniveau even-
eens sterk uiteen. Het gemiddelde voor alle mbo-instellingen bedraagt 8%, maar er 
zijn ook instellingen waar het oploopt tot 12% à 15%, terwijl het aan de andere kant 
bij een op de acht instellingen beneden de 5% blijft. Deze verschillen zijn in belang-
rijke mate terug te voeren op het aangeboden onderwijs (niveaus, sectoren en leerwe-
gen) en op de deelnemerskenmerken (herkomst, bezit van een vmbo-diploma). Uit 
onze gegevens blijkt dat er geen verband is tussen kenmerken op instellingsniveau 
en het risico van voortijdig schoolverlaten. Noch de omvang van de instellingen, die 
op zich sterk uiteenloopt – er zijn enkele zeer grote roc’s – noch de concentratie 
niet-westerse allochtone leerlingen hangt samen met het risico van uitval in het mbo. 
Een belangrijke kanttekening is dat het niet mogelijk was te differentiëren tussen de 
verschillende vestigingen van mbo-instellingen.

De visie van voortijdig schoolverlaters
Voortijdig schoolverlaters wijzen vaak op het schoolklimaat als reden van voortijdig 
vertrek. Uitgevallen jongeren ervoeren een gebrek aan interesse van de kant van de 
school voor hun wel en wee; ze voelden zich onvoldoende gesteund en min of meer 
in de steek gelaten. Leerlingen die werden gepest vinden dat de school daar onvol-
doende tegen is opgetreden. Voortijdig schoolverlaters met een spijbelgeschiede-
nis verwonderen zich over het lakse optreden van de school tegen het spijbelen; ze 
zien daarin een bevestiging van het gebrek aan interesse van de kant van de school. 
Persoonlijke problemen kunnen eveneens een rol spelen, maar worden door de 
voortijdig schoolverlaters zelf minder vaak naar voren gebracht als oorzaak van het 
voortijdige vertrek. Jongeren die zijn uitgevallen zoeken de oorzaak dus vaak buiten 
zichzelf. Uitvallers in het middelbaar beroepsonderwijs noemen daarnaast een 
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 verkeerde studierichting als belangrijke reden. De aantrekking van factoren buiten 
het onderwijs, bijvoorbeeld in de vorm van betaald werk, speelt in hun optiek een 
minder grote rol, of gaat pas spelen op het moment dat deelnemers weinig binding 
meer hebben met hun opleiding.

Uit de ervaringen van voortijdig schoolverlaters blijkt hoe belangrijk een school-
klimaat is waarin betrokkenheid bij leerlingen centraal staat en waarin actief wordt 
opgetreden tegen spijbelen. Ook de gesprekken die Winsemius et al. (2008) voerden 
met schoolleiders en leraren wijzen in deze richting: leerlingen uit risicogroepen zijn 
gebaat bij het bieden van structuur, het stellen van regels, het streng optreden tegen 
spijbelen, en het scheppen van binding tussen de leerling en de school.

6.6 Discussie en aangrijpingspunten voor het beleid

Er is de afgelopen jaren weliswaar een zekere vooruitgang geboekt met het terug-
dringen van het voortijdig schoolverlaten, maar de ontwikkelingen gaan langzaam. 
De streefcijfers zijn nog lang niet in zicht en ook internationaal gezien presteert het 
Nederlandse onderwijs niet beter dan de Europese middelmaat.

Ter afsluiting van dit hoofdstuk bespreken we een aantal knelpunten die uit deze 
studie naar voren zijn gekomen en die aangrijpingspunten kunnen zijn voor maatre-
gelen om het voortijdig schoolverlaten verder terug te dringen. Voor een deel komen 
deze terug in het Aanval op de uitvalbeleid. Ook gaan we nader in op enkele andere 
onderdelen van dat beleid.

Cumulatie van problemen op het laagste niveau en bij risicogroepen
De problemen met voortijdig schoolverlaten concentreren zich zowel in het voort-
gezet onderwijs als in het mbo op de laagste niveaus. Daarnaast komen duidelijk een 
aantal risicogroepen naar voren: leerlingen die opgroeien in een eenoudergezin, in 
een gezin met laagopgeleide ouders, of in een gezin waar ouders geen betaald werk 
hebben, leerlingen die een niet-westerse allochtone achtergrond hebben en die in 
een achterstandswijk in de grote steden wonen, lopen een verhoogd risico van voor-
tijdig schoolverlaten.

De risico’s die deze groepen lopen hebben deels te maken met tekortschietende 
basisvaardigheden op het gebied van rekenen en taal; in het basisonderwijs staan ze 
vaak al op achterstand en ze beginnen slecht toegerust aan het voortgezet onder-
wijs, waar ze in de laagste niveaus terechtkomen. Daarnaast hebben ze ook vaker 
te kampen met allerlei problemen buiten het onderwijs – in hun thuissituatie of in 
hun leefmilieu – die een normale onderwijsloopbaan in de weg kunnen staan. De 
samenloop van een laag prestatieniveau en problemen buiten het onderwijs maakt 
jongeren uit de risicogroepen vatbaar voor uitval. Afgaande op het verhoogde risico 
van uitval op ‘zwarte scholen’ nemen de risico’s nog verder toe in scholen met een 
hoge concentratie kansarme leerlingen.
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Inzetten op het verminderen van achterstanden én op het versterken van leerlingenzorg
Om de uitval van jongeren uit risicogroepen te verminderen moet een tweesporen-
beleid worden gevoerd. Aan de ene kant moet worden ingezet op het verbeteren van 
de leerprestaties en het verminderen van leerachterstanden, aan de andere kant moet 
de begeleiding en hulp aan leerlingen met problemen verder worden versterkt.

De achterstanden die al vroeg in het basisonderwijs zichtbaar worden, werken 
sterk door in de verdere loopbaan in het basis- en voortgezet onderwijs. Achterstan-
den moeten daarom al op vroege leeftijd worden aangepakt. Heckman (2006) conclu-
deert op basis van Amerikaans onderzoek dat vooral de investeringen in programma’s 
die zich richten op jonge kinderen op de lange duur ruimschoots worden terug-
verdiend. Deelnemers aan deze programma’s halen later vaker een diploma, hebben 
een betere positie op de arbeidsmarkt en zijn minder crimineel. 
In  Nederland wordt gewerkt met programma’s voor voor- en vroegschoolse educatie 
(vve). Om hiermee effecten te bereiken is het belangrijk dat aan een aantal voorwaar-
den wordt voldaan: de programma’s moeten intensief zijn (voldoende dagdelen per 
week), er moet met professionele leidsters worden gewerkt en er moet een doorgaande 
lijn zijn bij de overgang van de peuterspeelzaal naar de basisschool. In de praktijk 
wordt nog onvoldoende aan deze voorwaarden voldaan (Van Kampen et al. 2005).

Om te voorkomen dat effecten van vve weer uitdoven is ook in het verdere verloop 
van het basisonderwijs extra aandacht nodig voor leerlingen uit de risicogroepen. 
Door middel van leerstandaarden, zoals aanbevolen door de Expertgroep doorlo-
pende leerlijnen (2008), kan het niveau dat leerlingen in het verloop van het basis-
onderwijs minimaal moeten beheersen worden vastgelegd en worden bewaakt. 
Achterstanden kunnen door de inzet van extra leertijd voor zwakke leerlingen, 
bijvoorbeeld in de vorm van de verlengde schooldag, weekendklassen of zomerscho-
len, worden bijgespijkerd (Onderwijsraad 2007a). Wanneer het basisonderwijs betere 
resultaten weet te behalen met de in aanvang zwakste leerlingen, zal dit positief 
doorwerken in het voortgezet onderwijs en uiteindelijk ook in het voortijdig school-
verlaten.

Voor de leerlingen die door uiteenlopende problemen buiten het onderwijs worden 
gehinderd zijn tijdige signalering en het snel aanbieden van passende hulp belang-
rijk. Afgaande op de ervaringen van de betrokkenen instanties is de samenwerking 
tussen hulpverleners vanuit verschillende disciplines (jeugdgezondheidszorg, wel-
zijn, jeugdzorg, leerplicht en veiligheid) in zogenoemde zorg- en adviesteams hiervoor 
een goede constructie. In het overleg van de zorg- en adviesteams worden problemen 
gesignaleerd en wordt zo nodig passende hulp of begeleiding voor leerlingen met 
problemen georganiseerd. Het streven is dat in 2011 op alle scholen en mbo-instel-
lingen een zorg- en adviesteam actief is. Belangrijk is dat niet alleen het aantal 
scholen en instellingen met een zorg- en adviesteam toeneemt, maar dat ook de 
kwaliteit van de zorg- en adviesteams verbetert. De samenwerking met zorginstel-
lingen is naar het oordeel van een deel van de scholen nog onvoldoende en daarnaast 
zijn er scholen die aanlopen tegen problemen met wachtlijsten (bijvoorbeeld in de 
jeugdzorg).
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Ook de samenwerking tussen vmbo-scholen en mbo-instellingen op het terrein 
van de leerlingenzorg laat nog te wensen over: er komt nog te weinig terecht van de 
‘warme overdracht’ van zorgleerlingen van het vmbo naar het mbo. Vmbo-scholen 
en mbo-instellingen voelen zich nog te vaak uitsluitend verantwoordelijk voor hun 
eigen aandeel in de keten die jongeren doorlopen op weg naar een startkwalificatie.

Ouders aanspreken op hun verantwoordelijkheid
Volgens de traditionele taakverdeling zijn scholen verantwoordelijk voor het onder-
wijs en gezinnen voor de opvoeding en verzorging. Op scholen met veel risicoleer-
lingen staat deze verdeling onder druk; deze scholen ervaren dat leerlingen allerlei 
problemen van buiten het onderwijs de school inbrengen, die de schoolloopbaan 
negatief beïnvloeden. Om schade aan schoolloopbanen te voorkomen begeven 
scholen zich steeds meer op het terrein dat volgens de traditionele taakverdeling tot 
de verantwoordelijkheid van het gezin hoort. Een vergaand voorbeeld van taakuit-
breiding van het onderwijs zijn de zogenoemde woonfoyers, waarin Rotterdamse 
roc-deelnemers die dakloos dreigen te worden onderdak vinden. Deelnemers die in 
een woonfoyer zijn ondergebracht wonen en werken daar onder toezicht van docen-
ten; het onderwijs heeft hier de taken van het gezin volledig overgenomen. Gegeven 
de opdracht aan het onderwijs om achterstanden te bestrijden en het voortijdig 
schoolverlaten terug te dringen, lijkt de verbreding van het takenpakket van scholen 
met allerlei maatschappelijke opdrachten (Turkenburg 2005) onvermijdelijk.

Aan de andere kant roept deze taakverbreding vragen op over de rol van ouders; 
zouden ouders die in gebreke blijven niet nadrukkelijker moeten worden aangespro-
ken op hun verantwoordelijkheid voor het opvoeden, ondersteunen en controleren 
van hun kinderen? Docenten in het mbo hebben bijvoorbeeld het gevoel dat ouders 
meer zouden kunnen doen om voortijdig schoolverlaten te voorkomen en vaker 
zouden moet worden aangesproken op het gedrag van hun kinderen (Organise 
to learn 2007). Het is echter lastig om ouders van risicoleerlingen te bereiken en 
soms zullen de problemen in gezinnen inmiddels van dien aard zijn dat een beroep 
op ouders weinig kans van slagen heeft. Scholen die met een beroep op de eigen 
verantwoordelijkheid van ouders grenzen willen stellen aan de uitbreiding van hun 
takenpakket kunnen voor een dilemma komen te staan: het wordt hierdoor lastig om 
de best mogelijke resultaten met risicoleerlingen te behalen.

Risico van voortijdig schoolverlaten niet meer doorschuiven
Het vmbo heeft een voorbereidende functie ten opzichte van het mbo, maar het is de 
vraag of het die functie voldoende waarmaakt. Bijna alle leerlingen die meedoen aan 
het vmbo-examen slagen daarvoor, hoewel de leerlingenpopulatie waarschijnlijk 
zwakker is geworden sinds het vso-lom en mlk als leerwegondersteunend onderwijs 
in het vmbo zijn opgenomen. Leerlingen die niet meedoen aan het examen of die zijn 
gezakt, maken meestal gebruik van de drempelloze toelating tot het mbo. Vooral in 
de laagste vmbo-leerwegen proberen maar weinig leerlingen een jaar later alsnog het 
vmbo-diploma te halen; drempelloze doorstroom is de gangbare optie. Het mbo telt 
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hierdoor tot op het tweede niveau een vrij groot aantal deelnemers zonder vmbo-
diploma. Problemen en risico’s worden op deze manier doorgeschoven van het vmbo 
naar het mbo.

Bij deze gang van zaken zijn vraagtekens te plaatsen: leerlingen zonder vmbo-
diploma hebben het moeilijker in het mbo, waarschijnlijk ook omdat de extra zorg 
voor leerlingen die in het vmbo zijn geïndiceerd voor leerwegondersteuning, wegvalt 
na de overstap naar het mbo. Drempelloos doorgestroomde leerlingen die uiteinde-
lijk toch uitvallen in het mbo, staan alsnog met lege handen. Bovendien zet de drem-
pelloze doorstroom het niveau van de opleidingen in het mbo waarschijnlijk onder 
druk. Het lijkt daarom wenselijk de drempelloze toelating selectiever toe te passen: 
het halen van een vmbo-diploma moet regel zijn, drempelloze doorstroom meer dan 
nu de uitzondering, zeker op niveau 2 van het mbo.

Door achterstanden in het voortraject (het basisonderwijs, de eerste leerjaren 
van het vmbo) beter aan te pakken zullen meer leerlingen erin slagen het vmbo met 
een diploma af te ronden. Verder zou de verblijfsduurbeperking in het voortgezet 
onderwijs moeten worden heroverwogen. Deze regeling dwingt leerlingen die voor 
de tweede keer blijven zitten in het vmbo om drempelloos over te stappen naar het 
mbo. Door een versoepeling van de verblijfsduurregel zouden meer leerlingen een 
vmbo-diploma kunnen halen en zou de drempelloze doorstroom kunnen verminde-
ren (vergelijk Onderwijsraad 2007b).

Spreiding van autochtone en niet-westerse allochtone leerlingen is moeilijk te realiseren
Ook door leerlingen uit risicogroepen meer evenwichtig over scholen te spreiden 
zouden uitvalproblemen kunnen worden verlaagd; in scholen met een hoge concen-
tratie niet-westerse allochtone leerlingen is het risico van uitval groter. Het spreiden 
van autochtone en niet-westerse allochtone leerlingen is in de praktijk van het voort-
gezet onderwijs moeilijk te realiseren, moeilijker nog dan in het basisonderwijs. 
Doordat verschillende niveaus van voortgezet onderwijs nog vaak in aparte vesti-
gingen worden aangeboden, ontstaat vanzelf een zekere mate van segregatie tussen 
autochtone leerlingen. Door schoolkeuzeprocessen waarbij ouders zich mede laten 
leiden door de samenstelling van de leerlingenpopulatie van scholen, neemt deze 
segregatie nog verder toe. Om een meer evenwichtige spreiding mogelijk te maken 
zouden verschillende niveaus van voortgezet onderwijs meer dan nu op dezelfde 
locatie moeten worden aangeboden. Schoolbesturen spelen uit concurrentieover-
wegingen echter in op de vraag naar een ‘smal’ aanbod, waarbij havo/vwo en vmbo 
apart worden aangeboden. Ook zou de schoolkeuze moeten worden bijgestuurd, 
maar veel ouders zullen dit ervaren als een inbreuk op hun recht op vrije schoolkeuze 
en zullen proberen onder de beperkingen uit te komen. Initiatieven die uitgaan 
van vrijwilligheid roepen geen weerstand op, maar zullen niet snel op substantiële 
schaal effect sorteren.

In de grote steden met hun hoge concentraties achterstandsleerlingen zouden 
ook leerlingen en scholen in de omliggende gemeenten in de spreidingsplannen 
moeten worden betrokken om ‘verdunning’ tot stand te brengen. Uit eerste erva-
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ringen in de regio Utrecht blijkt dat afspraken tussen scholen in de grote stad en de 
omliggende gemeenten in de praktijk niet werken. Ondanks de gemaakte afspraken 
nam de ‘witte vlucht’ uit de stad naar de omliggende gemeenten toe. Segregatie is 
een hardnekkig fenomeen dat moeilijk valt te bestrijden. Het is daarom belangrijk 
dat het onderwijs en de ondersteuning op scholen met veel niet-westerse allochtone 
leerlingen van een zo hoog mogelijke kwaliteit zijn. In de praktijk staan deze scholen 
echter vaker onder intensief toezicht vanwege kwaliteitsproblemen.

Problemen bij de overgang van vmbo naar mbo: intensiveren van de loopbaanbegeleiding
Bij de overgang van vmbo naar mbo is de keuze van een studierichting een belangrijk 
knelpunt. Vmbo-leerlingen met een zwak ontwikkeld beroepsbeeld hebben moeite 
met het kiezen van een passende opleiding. Een niet passende keuze is zowel in de 
ogen van mbo-docenten als van uitgevallen deelnemers zelf een belangrijk oorzaak 
van uitval in het mbo.

Door goede loopbaanoriëntatie en -begeleiding kunnen de problemen met de stu-
diekeuze bij de overgang van het vmbo naar het mbo en de uitval die daar het gevolg 
van is, worden verminderd. Loopbaanoriëntatie en -begeleiding zouden meer dan nu 
een structureel onderdeel moeten zijn van de opleidingen in het vmbo (Onderwijs-
raad 2007b). Neuvel en van Esch (2006) noemen een aantal verbeteringen: meer 
ruimte voor kennismaking met de beroepspraktijk en minder uitsluitend ‘verbale’ 
voorlichting, meer ruimte voor kennismaking met mbo-opleidingen, het mogelijk 
maken dat leerlingen in de laatste fase van het vmbo van sector kunnen veranderen 
als hun interesse verschuift en het actief terzijde staan van vmbo-leerlingen bij de 
aanmelding voor het mbo.

Verlengd vmbo
Een veel verder gaande optie om de aansluitingsproblemen tussen vmbo en mbo te 
verminderen is de variant van het verlengde vmbo. In het kader van het Aanval op de 
uitvalbeleid worden experimenten mogelijk waarbij voor leerlingen uit de laagste 
vmbo-leerweg het volledige vmbo/mbo-2-traject binnen een vmbo-instelling wordt 
aangeboden. Leerlingen hoeven in het verlengde vmbo dus niet de overstap van vmbo 
naar mbo te maken om een startkwalificatie te halen. Het vmbo-examen kan in het 
verlengde vmbo komen te vervallen.

Aantrekkelijk van het verlengde vmbo is dat breuken die kunnen optreden bij de 
overgang van vmbo naar mbo worden vermeden: de pedagogisch-didactische aanpak 
kan hetzelfde blijven en de doorgaande lijn in de begeleiding en de leerlingenzorg is 
makkelijker te realiseren. Een mogelijk bezwaar is dat leerlingen al vroeg een keuze 
moeten maken voor de opleidingsrichting waarin ze uiteindelijk een startkwalifica-
tie willen halen. In de huidige praktijk switchen flink wat leerlingen van sector bij de 
overgang van vmbo naar mbo. Het is de vraag tot op welke hoogte dat in een school 
voor verlengd vmbo mogelijk zal zijn. Dit zal afhangen van de keuzemogelijkheden 
in het mbo-deel van de verlengde vmbo-opleiding.
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Verder heeft de mogelijkheid om het vmbo-examen te laten vervallen een keerzijde. 
Op scholen waar hiervoor wordt gekozen staan leerlingen die in de laatste fase van 
het verlengde vmbo uitvallen met lege handen. Leerlingen die in het reguliere vmbo/
mbo-traject in het mbo uitvallen, hebben vaak nog wel een vmbo-diploma.

Het verlengde vmbo gaat van start als experiment op een beperkt aantal locaties 
en de vormgeving moet zich nog verder uitkristalliseren. Het experiment wordt 
geëvalueerd door de resultaten van de deelnemende leerlingen te vergelijken met 
leerlingen in een controlegroep.

Kwalificatieplicht geschikt voor alle categorieën uitvallers?
Als onderdeel van het Aanval op de uitvalbeleid is met ingang van 2007/’08 de leer-
plicht voor jongeren zonder startkwalificatie verlengd tot 18 jaar. In het verleden viel 
het einde van de volledige leerplicht voor veel leerlingen in het vmbo samen met de 
overgang van het vmbo naar het mbo. Die samenloop is nu doorbroken: leerlingen 
met een vmbo-diploma zullen in veel gevallen nog moeten doorstromen naar het 
mbo om te voldoen aan de verlengde leerplicht. Ook deelnemers in het eerste jaar van 
het mbo zullen nog vaak onder de verlengde leerplicht vallen.

Op voorwaarde dat maatregel strikt wordt gehandhaafd, zullen jongeren in ieder 
geval langer in het onderwijs moeten blijven. De maatregel heeft pas echt effect 
als leerlingen die vanwege de verlengde leerplicht langer in het onderwijs blijven, 
uiteindelijk ook een startkwalificatie halen. Zo niet, dan verschuift slechts de leeftijd 
waarop leerlingen afhaken. De realiteit zal genuanceerder zijn: een deel van de 
deelnemers die ‘onder dwang’ in het onderwijs blijft, zal een startkwalificatie halen, 
maar voor een ander deel zal het verlengde verblijf slechts uitstel en geen afstel van 
de uitval betekenen.

Het succes van de maatregel zal waarschijnlijk verschillen voor onderscheiden 
groepen leerlingen. Voor leerlingen met voldoende capaciteiten die na het vmbo-
diploma moeite hebben om een mbo-opleiding te kiezen en die worden aange-
trokken door de mogelijkheden op de arbeidsmarkt lijkt de kans op het succes het 
grootst. Vanwege de verlengde leerplicht zullen ze niet meer kunnen toegeven aan de 
verleiding van een betaalde baan; ze zullen zich moeten bezinnen op een vervolgop-
leiding. Om te voorkomen dat ze in de eerste fase van het mbo alsnog uitvallen, is het 
wel essentieel dat ze daarbij goed worden begeleid. Ongeveer 6000 leerlingen die na 
afloop van het schooljaar 2005/’06 na het vmbo diploma uit het onderwijs vertrokken 
zouden gezien hun leeftijd onder de verlengde leerplicht komen te vallen.4 

Ook jonge mbo-leerlingen die in de eerste jaar tot de conclusie komen dat ze een 
verkeerde studie hebben gekozen zullen zich opnieuw op een studie moeten bezin-
nen. Daarnaast kan de kwalificatieplicht in het mbo bijdragen aan het tegengaan 
van ‘groenpluk’ van deelnemers die nog geen 18 jaar zijn (het in dienst nemen van 
leerlingen voordat ze hun opleiding hebben afgerond).

Voor jongeren met te weinig bagage voor een startkwalificatie is de maatregel 
niet geschikt. Enkele groepen leerlingen zijn daarom vrijgesteld van kwalificatie-
plicht: leerlingen in het praktijkonderwijs, en in het speciaal onderwijs zeer moeilijk 
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lerende kinderen en meervoudig gehandicapte leerlingen. Het is de vraag of daarmee 
de volledige groep waarvoor een startkwalificatie te hoog is gegrepen wordt gedekt. 
Ook op het laagste vmbo-niveau is een groep zeer zwakke leerlingen te vinden. De 
meerderheid van de leerlingen op dat niveau is vanwege aanzienlijke leerachter-
standen bij aanvang van het voortgezet onderwijs geïndiceerd voor leerwegonder-
steuning. In het mbo is er een groep zwakke deelnemers die op mbo niveau-1 een 
opleiding volgt beneden het startkwalificatieniveau. Eerder is al gewezen op het 
probleem dat de basisvaardigheden van een deel van de leerlingen aan het einde van 
het basisonderwijs, in het vmbo en in het mbo tekortschieten. Een verlengd verblijf 
in het onderwijs vanaf 16 jaar lost deze problemen niet op en zet waarschijnlijk het 
niveau en het rendement van het mbo onder druk. Om de kans te vergroten dat de 
zwakste groepen daadwerkelijk een startkwalificatie halen, is het vermoedelijk 
belangrijker dat hun prestaties in het voorafgaande onderwijs verbeteren.

Leren van andere landen: stimuleren dat alsnog een startkwalificatie wordt gehaald
Uit de vergelijking met onderwijsstelsels in andere landen in de Europese Unie blijkt 
dat er verschillende recepten zijn om goede resultaten te bereiken op het terrein van 
het voortijdig schoolverlaten. Met de Scandinavische aanpak met zijn nadruk op 
gemeenschappelijkheid, integratie en het realiseren van een hoog niveau voor zo veel 
mogelijk jongeren, worden goede resultaten geboekt. De Midden-Europese aanpak 
van vroege selectie en differentiatie tussen niveaus heeft weliswaar nadelen in 
termen van gelijke kansen, maar leidt in een land als Oostenrijk eveneens tot goede 
resultaten op gebied van het voortijdig schoolverlaten.

Het Nederlandse onderwijs volgt het Midden-Europese spoor van vroege selec-
tie en differentiatie; uitstel van selectie en een meer geïntegreerde opzet van het 
voortgezet onderwijs is sinds het mislukken van de basisvorming op de achtergrond 
geraakt. Een sterk punt van de Midden-Europese stelsels is de hechte band tussen 
leren en werken. In vergelijking met bijvoorbeeld Oostenrijk is die band in het Neder-
landse onderwijs echter minder goed ontwikkeld (Van Tilborg en Van Es 2006b). In 
Oostenrijk zijn er meer faciliteiten om werken en leren te combineren en een vroeg 
vertrek uit het onderwijs betekent dan ook niet het einde van het leren in samenhang 
met een beroep. Een vroeg vertrek uit het onderwijs wordt er daarom ook minder 
geproblematiseerd. Bovendien stopt de aandacht voor het ophogen van kwalificaties 
in Oostenrijk niet bij 23 jaar. Scholing van vroeg uit het onderwijs vertrokken jon-
geren is ingebed in een bredere aanpak van Leven Lang Leren, waarbij volwassenen 
door middel van faciliteiten als scholingsverlof en het Bildungskonto worden gestimu-
leerd zich verder te ontwikkelen.

Het Oostenrijkse voorbeeld suggereert dat er in Nederland winst is te halen door 
leren en werken sterker met elkaar te verbinden. Dat betekent dat er niet alleen in 
het onderwijs ruimte moet zijn voor praktijkelementen, maar dat daarnaast moet 
worden bevorderd dat leerlingen die voortijdig uit het onderwijs overstappen naar 
een betaalde baan (‘opstappers’) in combinatie met hun werk alsnog een start-
kwalificatie halen. In de huidige praktijk komt de deelname van lageropgeleiden 
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aan Leven Lang Leren niet goed van de grond. Nagegaan zou moeten worden welke 
belemmeringen hierbij een rol spelen en langs welke weg de ophoging van het kwali-
ficatiepeil van jongvolwassen zonder startkwalificatie vorm kan krijgen.
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Noten

1 Onder bepaalde voorwaarden vallen leerlingen uit het praktijkonderwijs niet onder de 
wettelijke definitie van voortijdig schoolverlater. Ze zijn geen voortijdig schoolverlater 
indien ze beschikken over een getuigschrift van hun opleiding en werkzaam zijn op 
grond van een aanstelling of arbeidsovereenkomst. Deze uitzondering is ook van 
toepassing op leerlingen die vanuit de mbo-assistentenopleidingen uit het onderwijs 
vertrekken

2 Als de doelstelling van maximaal 35.000 voortijdig schoolverlaters uit het voortgezet 
onderwijs en het mbo wordt gehaald, zal het totaal aantal jongeren dat zonder start-
kwalificatie uit het onderwijs vertrekt – dus inclusief speciaal onderwijs en praktijk-
onderwijs – plusminus 40.000 bedragen. Dit komt overeen met ongeveer 20% van een 
schoolgeneratie.

3 Het totaalcijfer dat jaarlijks aan de Tweede Kamer wordt gerapporteerd wordt hiervoor 
gecorrigeerd.

4 Van de 7000 voortijdig schoolverlaters met een vmbo-diploma vallen er ongeveer 6000 
binnen de leeftijdgrens van de kwalificatieplicht.
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Stumbling before the start 
Leaving school without an initial qualif ication

Summary

1 Reducing school dropout a key education policy priority

Reducing school dropout rates has been high on the education policy agenda in the 
Netherlands since the early 1990s. Too many young people are leaving school with-
out an initial qualification, i.e. without completing an education at least to the level 
of senior general secondary (havo), pre-university (vwo) or senior secondary voca-
tional (mbo) level 2. At the Lisbon Summit in 2000, the European Union gave added 
impetus to the Dutch policy on combating school dropout, setting a target of halving 
dropout rates within ten years. To achieve this, a number of measures were taken 
and existing initiatives supported. These included improving the match between 
pre-vocational secondary education (vmbo) and mbo, better pupil care and allow-
ing more scope for education with a practical focus. Recently the school-leaving age 
for young people without an initial qualification was raised to 18 years (minimum 
qualification standard). 

Content
This study investigated what progress has been made in achieving the objectives 
in relation to school dropout, and explored the bottlenecks in the various routes 
to achieving an initial qualification. The backgrounds of premature school-leavers 
were also studied and the achievements of the Dutch education system in relation to 
school dropout and initial qualifications is compared with the other members of the 
European Union.

Approach and data
The exploration of the bottlenecks on the route to an initial qualification was carried 
out using Education Number data that have only recently become available. Thanks 
to these data, it is now possible for the first time to determine accurately at which 
points on the road to an initial qualification pupils give up. Differences in dropout 
rates between schools can also be mapped out using the data.

In addition to these educational statistics, use was made of data from the 
1999 Cohort Survey of Secondary School Pupils (vocl) carried out by Statistics 
 Netherlands (cbs) and the Groningen Institute for Educational Research (gion). 
The international comparison was based on data from Eurostat and the oecd. 
The achievements in the area of preventing school dropout were set against other 
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 characteristics of the education systems in the eu member states in order to explore 
the background to differences between countries. 

2 Trend in school dropout according to three indicators

The term ‘school dropout’ is used in relation to the initial qualification (startkwalifi-
catie). Every young person in the Netherlands aged between 12 and 22 years who has 
not completed an education at least to the level of senior general secondary (havo), 
pre-university (vwo) or senior secondary vocational (mbo) level 2, and who has not 
been following a course of education for more than four weeks, is classed as a school 
dropout (premature school-leaver). Targets have been adopted for a range of indica-
tors, each describing a particular facet of this phenomenon. One of these is a core 
element of national policy; the two others ensue from European agreements. 
– At national level, a policy objective has been formulated in terms of the trend in 

the number of new school dropouts: the number of new premature school-leavers 
(aged 12-22 years) each year must have been halved to 35,000 by 2012;

– The European Union uses the criterion of the total number of premature school-
leavers aged 18-24 years, expressed as a percentage of the population of the same 
age. The target is to halve this percentage in the Netherlands from just over 15% 
in 2000 to 8% in 2010;

– A second indicator used by the EU is the percentage of young adults with an 
initial qualification; the target for the Netherlands is to raise the percentage of 
20-24 year-olds with an initial qualification from 72% in 2000 to 85% in 2010. 

Clear objectives but a long-standing lack of information
There have long been problems with the quality of the data on school dropout; the 
records on new school dropouts held by Regional Reporting and Coordination Cen-
tres (rmcs) were incomplete, particularly in the first years after 2000. More recently, 
figures have become available based on the Education Number; these provide a more 
complete and reliable picture of school dropout, but are not readily comparable with 
earlier rmc figures. As a consequence, it is not easy to track the trend in the number 
of new school dropouts each year over the longer term. It is also unclear whether the 
target of a maximum of 35,000 dropouts really does represent a halving of the start-
ing situation.

Progress on the eu indicators, but not enough to achieve the targets 
According to the rmc records, the number of new school dropouts each year has 
fallen rather haltingly from over 70,000 in the initial year (2001/02) to 56,000 in 
2005/06. The figure based on Education Numbers was roughly the same in 2005/06 
as the RMC figure, but cannot readily be compared with it. In the short period 
(2004 - 2006) for which figures are available based on the Education Number, the 
annual number of new school dropouts reduced from 60,500 to 53,100, but in the 
latter year the fall was only slight (a reduction of 1,000). In order to achieve the 
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target of 35,000 school dropouts in 2012, the number of new dropouts would need to 
reduce by 4,300 each year.

The scores on the two eu indicators can be followed over a longer period. Since 
2000 – the starting year for the Lisbon targets – the score on both indicators has 
improved. The percentage of school dropouts aged 18-24 years reduced from over 
15% in 2000 to around 12% in 2007, while the percentage of 20-24 year-olds with an 
initial qualification rose from 72% in 2000 to 76% in 2007. Progress has thus been 
made since 2000, but the improvement is too slow to enable the targets for the eu 
indicators to be achieved as early as 2010, though the reduction of one percentage 
point in the number of school dropouts from 2006 to 2007 is encouraging. 

3 The Netherlands no better than average in Europe

Although the figures on school dropout have improved in recent years, the achieve-
ments of the Dutch education system in this area are still modest from an inter-
national perspective. With almost 13% school dropouts aged 18-24 years, the 
Netherlands was among the average performers in Europe in 2006, scoring slightly 
better than Germany, France and the United Kingdom and fractionally worse than 
Belgium and Ireland. The countries with good scores, such as Finland and Austria, 
recorded percentages of less than 10%. On the second eu indicator – the percentage 
of 20-24 year-olds who have completed senior secondary education – the Dutch score 
of 75% in 2006 came slightly lower in the European rankings; in countries with good 
scores such as Sweden, Finland and Austria, the figure was already around 85% in 
2000. 

The percentage of school dropouts in the European Union reduced by an average 
of only 1.6 percentage points between 2000 and 2006, and the percentage of young 
adults who had completed the second cycle of secondary education improved by less 
than one percentage point to 76%. Progress in the various European countries is 
thus taking place much too slowly to achieve the Union-wide Lisbon targets, namely 
a halving of school dropout throughout the eu by 2010 and an increase in the percen-
tage of young adults with an initial qualification to 85%. 

No uniform differences between different systems
Countries in the European Union have made different choices in the structuring of 
their secondary education systems. Some of the member states operate a stratified 
system, where students are placed in different streams from the beginning. Apart 
from the Netherlands, this system also operates in Belgium, Germany, Austria and 
– outside the Union – Switzerland. In countries with an integrated secondary educa-
tion system, this streaming only takes place when students enter the second cycle, at 
around age 15 or 16. 
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The differences in achievement and the inequality between students from lower and 
higher social backgrounds are generally greater in countries with stratified second-
ary education systems. When it comes to school dropout, however, we find no clear 
correlation in our data: the percentage of premature school-leavers is not systemati-
cally higher or lower in countries with stratified secondary education systems than 
in those with integrated systems. The integrated systems in Scandinavia, with their 
strong emphasis on ‘inclusion’ of students, perform well, but this can also be said 
of some countries with stratified secondary education systems, such as Austria and 
Switzerland. On the other hand, the student’s home setting generally has a bigger 
influence on the risk of school dropout in stratified systems. 

Other factors: education level of parents and achievement level of 15 year-olds
Other factors which show some correlation with the rate of school dropout include 
the population profile and the skill level of young people when beginning the second 
cycle of secondary education. Countries where the educational expansion is already 
well advanced and where the vast majority of parents already have a secondary or 
higher education background, score better than countries where lots of parents still 
have a low education level. The latter factor explains the weak scores of a number of 
Southern European countries (Spain, Portugal). Good achievements by 15 year-olds, 
as measured in the pisa survey (Programme for International Student Assessment), 
are also important: the percentage of dropouts tends to be higher in countries where 
large numbers of students perform weakly. The physical equipping of schools also 
plays a role to some extent: high (government) spending per student in secondary 
education generally correlates with a lower school dropout rate. 

Deviations from patterns
Specific patterns can thus be discerned, but at the same time there are countries 
which clearly deviate from those patterns. Some countries score well in the area of 
preventing school dropout despite relatively modest spending on education, or in 
spite of a relatively large number of poorly performing 15 year-olds. Within Europe, 
Finland has the optimum combination: good scores on the eu indicators for school 
dropout and initial qualifications, few weak students according to the pisa survey 
and a relatively modest level of spending. The relatively homogeneous population 
works to Finland’s advantage here: the percentage of non-Western ethnic minority 
students is low compared with many other European countries. The percentage of 
underachieving 15 year-olds in the Netherlands is also relatively small. This means 
that there is a relatively good basis on which to build in the second cycle of second-
ary education, but despite this the Dutch education system performs only moderately 
in an international perspective in terms of school dropout. 
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4 Dropout points on the route to an initial qualification 

There are two main routes to obtaining an initial qualification in the Netherlands: 
the vmbo/mbo (vocational) route, which is followed by more than half of all 
students, and the havo/vwo route, which is followed by just over 40%. There are 
several points at which students following the vmbo/mbo route tend to drop out: 
they may leave school without a diploma whilst still following vmbo courses; they 
may obtain a vmbo diploma but not go on to mbo; or they may drop out during the 
mbo programme.

mbo has highest dropout rate
The biggest group of dropouts are students in mbo; roughly two out of three prema-
ture school-leavers – more than 35,000 students in 2005/06 – gave up whilst fol-
lowing mbo programmes. The two other groups are considerably smaller: roughly 
11,000 students drop out of general secondary education, and a smaller number 
(around 7,000) obtained a vmbo diploma but did not go on to a follow-on pro-
gramme. 

High dropout rate at the lowest vmbo level 
In 2005/’06 1.2 % of students left secondary school without a diploma. There are 
wide differences between the different secondary education levels: the risk of drop-
out at the lowest level of pre-vocational secondary education (vmbo) is roughly three 
times the average. The picture in the other vmbo programmes resembles the general 
picture in secondary education much more closely. The main dividing line is not 
between vmbo and havo/vwo, but between basic vocational programmes and the 
more senior levels of secondary education. 

The annual percentage of school dropouts is fairly low, though it has to be borne in 
mind that a cohort of secondary school students is exposed to the risk of dropout 
for between four and six years. As a result, the dropout rate rises sharply after a 
number of years: by the start of the fourth year of secondary school, more than 7% 
of students who began their first year without a diploma have dropped out. Of those 
students who began at the lowest vmbo level, no fewer than 17% have already left 
school by this point. 

Extra risk for vmbo students receiving learning support
Weak students who are considered unlikely to be able to attain a vmbo diploma 
unaided after leaving primary school, are eligible for learning support. Roughly 11% 
of third-year students throughout the whole secondary education system receive an 
indication for learning support; at the lowest vmbo level, however, this figure rises 
to more than 50%. An indication for learning support is found to be an additional 
risk factor for dropout in the early years of the vmbo programme in particular. 
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In addition to students with an indication for learning support, there are two further 
categories of ‘special needs pupils’: just under 3% of each school generation follow 
‘practical education’ (praktijkonderwijs) programmes (intended for pupils not con-
sidered capable of attaining a vmbo diploma) and the same percentage are taught in 
special secondary schools. There is a lack of precise information on school dropout 
rates in these two groups, but it is clear that the vast majority do not obtain an initial 
qualification. ‘Practical education’ is aimed at students who are unable to achieve a 
diploma due to their limited capacities, while very few students in special secondary 
schools attain a diploma – estimates suggest no more that 5%; for the majority, this 
is the highest level of education they achieve. 

The number of ‘special needs pupils’ (receiving learning support in pre-vocational 
education, following ‘practical education’ programmes or in special secondary 
schools) is growing; where 10% of pupils fell into one of these categories in the early 
1990s, the figure had increased to 17% in 2006/07. 

Low dropout rate in the transition from vmbo to mbo
Pupils with a vmbo diploma have to go on to a follow-on programme if they wish 
to obtain an initial qualification. Contrary to what was assumed until recently, not 
many students leave school after obtaining a vmbo diploma: 94% go straight on 
to senior secondary vocational (mbo) or senior general secondary (HAVO) pro-
grammes. The ‘leakage’ from the initial qualification route is thus not excessive in 
the transition from vmbo to follow-on programmes.

 A striking aspect here is that the number of students making the transition from 
junior general secondary education (mavo) to havo, which virtually collapsed in the 
1990s, has been increasing strongly again in recent years, and at 18% is almost back 
to the level of the early 1990s. To some extent this is due to ethnic minority students 
obtaining multiple qualifications as a means of advancement, but this practice has 
also increased among indigenous students. 

High dropout rates at the lower mbo levels
The highest proportion of dropouts – 35,000 per year – is found in senior secondary 
vocational education (mbo). On average, over 9% of students up to and including 
age 22 drop out from mbo programmes, though there are wide differences between 
the different mbo levels. At level 1 (assistant training), the annual dropout rate 
rises to 35-40%, compared with just over 5% at levels 3 and 4. The basic vocational 
programmes (level 2) occupy a midway position, with an annual dropout rate of 
around 15%. Six out of ten students who leave mbo programmes early do so from the 
bottom two levels. At level 1 it is not possible to leave with an initial qualification, 
but students dropping out at this level have also usually not attained a diploma at the 
assistant training level. 
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Initial qualification success rate in mbo
The percentage of a cohort of students who ultimately leave mbo without an initial 
qualification is substantially higher than the annual dropout figures. Approximately 
32% of students who begin full-time vocational training programmes, and 38% of 
students beginning block or day-release courses fail to complete them. Choosing the 
wrong course is frequently cited by both students and teachers as a key reason for 
dropping out of these courses. The underlying reason is the still often poorly devel-
oped career perspective of students in the final phase of vmbo.

Shift in risks: high dropout rate among mbo students without a vmbo diploma
Students who fail to obtain a vmbo diploma can still progress to the lower levels 
of mbo through the open admissions system. They are not only found out level 1, 
which specifically targets these groups, but are also frequently to be found at level 2: 
one out of four students at level 2 do not hold a secondary school diploma. The open 
admissions system in mbo helps keep down the dropout rate from secondary educa-
tion in the short term. Thereafter, however, the risk of dropout is one and a half 
times greater among this group of students than among those who entered by virtue 
of their vmbo qualification. 

Open admissions putting pressure on mbo standards
The scarce research that is available on the language skills of mbo students presents 
a worrying picture. A few years ago it was observed that the language skills of half 
these students were insufficient to enable them to participate in education or the 
labour market. Recent research has again shown that the reading skills of many 
mbo students are very poor, especially those in levels 1 and 2, but also – albeit to a 
lesser extent – at levels 3 and 4. These problems are likely to be a consequence of the 
open admissions system for students who were not able to obtain a vmbo qualifica-
tion. The raising of the school leaving age (minimum qualification standard) is likely 
to lead to a further increase in the number of students moving from vmbo to mbo, 
including those without a vmbo qualification.

5 Backgrounds of premature school-leavers

High dropout by boys, students from single-parent families and low-income groups
Both in general secondary education and in mbo, boys drop out of school more often 
than girls: boys are roughly 25% more likely to leave school early than girls. The risk 
that pupils from single-parent families will drop out is also roughly twice as great as 
among children from families with two parents. Roughly 15% of secondary school 
students grow up in single-parent families, and this proportion is increasing.

There are also marked differences between students from low and high income 
groups, both in general secondary education and in mbo: the dropout rate among 
students from the lowest income groups is roughly twice that of students from 
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the higher income groups. Students from families whose parents are not in paid 
employment are also at greater risk. 

High dropout rates among ethnic minorities
The dropout rate among non-Western ethnic minority secondary school students 
is roughly twice that of indigenous students. Students from the first generation are 
at much greater risk than the second generation, who were born and raised in the 
Netherlands. Antilleans and other non-Western minority students drop out more 
often than Turkish, Moroccan and Surinamese students. 

The dropout rate among non-Western ethnic minority mbo students is also nearly 
twice as high as among indigenous students. This is exacerbated by the large 
number of non-Western ethnic minority students who entered mbo through the 
open admissions system. This makes the already high dropout rate among non-
Western ethnic minority students in mbo additionally worrying: roughly half of 
them also do not hold a vmbo diploma. The high dropout rate among students from 
minorities is partly due to the often low education level of their parents and their low 
achievement level when they began their secondary school career.

Major impact of low starting level at secondary school and the education level of the 
parents
Analyses in the vocl 1999 school career survey make clear that a student’s achieve-
ment level at the start of their secondary school career (score in National Institute for 
Educational Measurement (Cito) tests, recommendation from their primary school) 
has a major impact on the risk of school dropout: the dropout rate among students 
with a low starting level and/or a low recommendation from their primary school 
is between three and four times as great as among pupils with an average achieve-
ment level. In addition, students with low-educated parents are at increased risk of 
dropout. This is partly due to the low achievement level with which these students 
begin their secondary school careers, but the education level of the parents also has 
a direct influence.

Degree of urbanisation is a risk factor
The dropout rates in the four largest cities in the Netherlands (Amsterdam, Rotter-
dam, Utrecht, The Hague) are twice as high as in smaller municipalities. At district 
level, the dropout rate among students from disadvantaged neighbourhoods (with 
large numbers of poor families, families without income from employment and a 
high percentage of ethnic minorities) is twice as high as among students from other 
neighbourhoods. These regional differences can of course not be seen in isolation 
from the composition of the student population, for example in the four major cities 
or in disadvantaged neighbourhoods. However, the residential setting also plays an 
independent role: the more urbanised the residential environment, the greater the 
risk of school dropout. There is also a small additional disadvantage to living in a 
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disadvantaged area: the ‘net’ risk of dropout in these neighbourhoods is a factor of 
1.1 higher. An urbanised residential setting is thus a risk factor for school dropout, 
probably due to an accumulation of problems in this residential environment.

Marked differences between secondary schools 
Dropout rates vary widely between different secondary schools. The average propor-
tion of students leaving without a qualification is 1.6% across the total of more than 
1,100 schools, but there are some schools where the figure is double this or more. 
One in eight schools see 3% or more of their students leaving without a diploma each 
year, and in one in 20 schools the figure rises even higher, to above 5%. To some 
extent this variation can be ascribed to differences in the standard of education 
 provided by the school and the backgrounds of the individual students.

Large secondary schools are not a risk factor, but dropout rates are higher at ‘ethnic’ 
schools
The risk of dropout also seems to correlate with a number of characteristics at 
school level. It is often claimed that increasing the size of secondary schools has 
undermined the social cohesion within the school, possibly leading to a greater risk 
of dropout. This is found not to be the case, however: if anything, students at small 
schools appear to be at greater risk. These may be schools which attract few stu-
dents because they are in difficulties, or because they have to operate under difficult 
circumstances which lead to high dropout rates. Large schools are probably able to 
accommodate the objections about mass education and anonymity by organising 
care and support at a lower level, close to the individual student. 

A high concentration of non-Western ethnic minority students does correlate with 
a higher risk of dropout: ‘ethnic’ secondary schools appear to increase the risk of 
dropout.

Dropout and educational quality
The Dutch Education Inspectorate has conducted a detailed comparison of schools 
with high dropout rates and other schools, and has concluded that schools with high 
dropout rates do less well in meeting the standards in relation to quality assurance, 
teaching content, the didactic quality of teachers, the learning climate and the sup-
port provided to students with special requirements. 

The views of premature school-leavers
Premature school-leavers themselves often point to the school climate as a reason 
for their early departure. Young people who have dropped out perceived a lack of 
interest on the part of the school for their well-being; they felt they received insuf-
ficient support and that they had been more or less abandoned. Premature school-
leavers with a history of truancy are surprised at the lax attitude of the school to this. 
Personal problems can also play a role, but are put forward less often by premature 
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school-leavers themselves as a reason for leaving school before obtaining a qualifi-
cation. Students dropping out of senior secondary vocational education (mbo) also 
mention choosing the wrong course as an important reason for dropping out. The 
pull of factors outside education, for example in the form of paid work, plays a less 
prominent role in their view.

The experiences of premature school-leavers show how important it is to have a 
school climate in which there is a central commitment to the students and in which 
the school actively seeks to combat truancy. School heads and teachers agree that 
students in risk groups benefit from structure, a framework of rules, strong action 
against truancy and the creation of a bond between the student and the school.

Differences between individual mbo schools 
The percentage of premature school-leavers among mbo students also varies widely 
from one school to another. The average for all establishments is 8%, but there are 
also MBO schools where the dropout rate rises to 12-15%, while at the other end of 
the spectrum, the figure in one in eight schools is below 5%. These differences are 
related to the training level offered and the backgrounds of the students. Charac-
teristics at school level, such as the size of the establishment or the concentration 
of non-Western ethnic minority students, do not explain differences in the dropout 
risk between individual schools. It is important to note here, however, that it was not 
possible to differentiate between the different sections of individual mbo establish-
ments.

6 Pointers for policy

While some progress has been made in recent years in reducing school dropout, 
developments are slow. There is scope for policy in a number of areas aimed at reduc-
ing dropout rates. Some of these are also found in the government’s ‘Driving down 
dropout’ (Aanval op de uitval) policy. 

Aiming to reduce disadvantage and strengthen student support
The high dropout rate among students from risk groups can be attributed partly to 
their low level of achievement; they are already often at a disadvantage in primary 
school and begin their secondary school career poorly equipped. In addition, they 
more often face all kinds of problems outside the school – in their home or residen-
tial setting – which can stand in the way of a normal school career. In order to reduce 
the dropout of young people from these risk groups, a twofold policy therefore needs 
to be pursued. On the one hand it is important to seek to raise educational achieve-
ment and reduce educational disadvantage. A start needs to be made on this in the 
preschool and early school phase, but the achievements of the weakest pupils will 
continue to require attention throughout their primary school careers. Educational 
standards can be used to monitor the achievements of pupils in the core subjects, 
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and additional lessons can be given to help disadvantaged pupils. On the other hand, 
early identification and the rapid offering of appropriate help are important for 
pupils who are being held back by all kinds of problems outside the school. Based 
on experiences in the field, collaboration between support workers from various dis-
ciplines (youth health care, welfare, youth care, compulsory school attendance and 
safety) in multidisciplinary care and advisory teams is a sound approach here. 

Encouraging parents to take responsibility
In schools with large numbers of at-risk pupils, the division of tasks between the 
school and families is under pressure. In order to prevent damage to children’s 
school careers, schools are increasingly taking on more tasks which in the tradi-
tional role divisions would have been the responsibility of the family. This broaden-
ing of the school’s tasks raises questions about the role of parents; should parents 
who fail their children in this regard not be reminded more emphatically of their 
responsibility in bringing up, supporting and controlling their children? Teachers in 
mbo schools, for example, feel that parents could do more to prevent dropout and 
should be held to account more frequently for the behaviour of their children. 

It is however difficult to reach parents of at-risk pupils, and the problems within 
families will sometimes be such that appealing to parents has little chance of 
success. Schools which appeal to the responsibility of parents in a bid to limit the 
broadening of their own tasks then face a dilemma, since this makes it difficult to 
get the best out of at-risk pupils.

No more passing the buck
The possibility for open admissions, allowing students to progress from vmbo 
to mbo without obtaining the requisite qualifications, has given rise to a practice 
whereby problems and risks are transferred from the first to the second school type. 
However, mbo students who do not hold a vmbo diploma are at increased risk of 
dropout, so that they still end up empty-handed in terms of qualifications. The open 
admissions system needs to be applied more selectively at mbo level 2. Tackling 
disadvantage more effectively at an earlier stage (in primary school and/or the first 
years of vmbo) would enable more vmbo students to obtain a diploma. The limita-
tion on the amount of time students are allowed to spend in secondary education 
should also be reconsidered; this forces students who fail to qualify in vmbo for a 
second year to transfer to mbo without a diploma. 

Balanced spread of indigenous and non-Western ethnic minority students difficult to 
achieve
Spreading non-Western ethnic minority students more evenly through the secondary 
education system could in theory reduce the overall dropout rate. This is difficult to 
achieve in practice, however, for several reasons. Since different levels of secondary 
education are often provided in different buildings, a degree of segregation arises 
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automatically. Freedom of school choice increases this segregation further. In order 
to reduce this, different levels of secondary education would need to be offered in 
the same location to a greater extent than at present, and school choice would need 
to be guided. Many parents will see this as an infringement of their right to choose 
a school freely and will attempt to circumvent the restrictions. Segregation is a stub-
born problem which is difficult to combat. It is therefore important that the quality 
of the education provided in schools with a high proportion of non-Western ethnic 
minority students is as high as possible. 

Problems with the transition from vmbo to mbo: intensify career guidance
Course selection is a key problem area in the transition from vmbo to mbo. vmbo 
students with a poorly developed picture of the world of work will have difficulty 
choosing an appropriate training course, and this is an important reason why stu-
dents leave MBO courses early. Better career guidance would be a means of reducing 
the problems in selecting courses for students transferring from vmbo to mbo.

Extended vmbo 
Experiments with extended vmbo are an attempt to eliminate matching problems 
between vmbo and mbo by offering the entire educational programme from vmbo 
to mbo level 2 within a single institution. The anticipated benefits are that the didac-
tic approach will remain the same and that it will be easier to ensure a continuous 
line in student guidance and care. One possible objection is that students will have 
to choose the course in which they would ultimately like to attain an initial qualifi-
cation at an early age. The precise design of the experiments has still to crystallise 
fully. 

Minimum qualification standard not suitable for all kinds of premature school-leavers 
With effect from 2007/08, the school leaving age for young people without an initial 
qualification has been raised to 18 years. This measure appears to be aimed mainly 
at students without a problem background who for example have difficulty choosing 
an mbo course after completing vmbo and who are attracted to the labour market 
instead. These students will have to consider a follow-up programme and will not 
be able to submit to the temptation of a paid job. In reality, however, the number 
of students giving up after attaining their vmbo diploma is not very large: roughly 
6,000 students who left the education system in 2006 with a vmbo diploma would be 
covered by the new scheme. The measure seems less appropriate for the other groups 
of premature school-leavers – young people who do not have the ability to attain 
an initial qualification, students with all kinds of problems or with a severe lack of 
motivation. 

Learning from other countries: encouraging people to obtain an initial qualification later
The Dutch education system follows the Central European model of early selection 
and differentiation in secondary education. One strength of the Central European 
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systems is the close relationship between learning and working. Compared with 
countries such as Austria, however, this relationship is less well developed in the 
Dutch education system. Austria offers more facilities for combining education and 
working, and leaving school early does not mean the end of learning in connection 
with a job. Moreover, the attention devoted to raising qualifications does not end 
at 23 years in Austria. The training of young people who have left education prema-
turely is embedded in a broader approach of lifelong learning.

The Austrian example suggests that there are gains to be made in the Netherlands 
by bringing education and the world of work closer together. This not only means 
that greater scope needs to be created in the education system for practical elements, 
but also that students who leave school early are encouraged to transfer to a paid job 
and that they obtain an initial qualification later in combination with their work. 
The obstacles that play a role here need to be investigated, as well as how raising the 
qualification level of young adults without an initial qualification can be achieved.
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school (2008). Monique Turkenburg. isbn 978-90-377-0338-2

scp-essays
1  Voorbeelden en nabeelden (2005). Joep de Hart. isbn 90-377-0248-1
2  De stem des volks (2006). Arjan van Dixhoorn. isbn 90-377-0265-1
3  De tekentafel neemt de wijk (2006). Jeanet Kullberg. isbn 90-377-0261-9
4  Leven zonder drukte (2006). Tjirk van der Ziel met een naschrift van Anja Steenbekkers 

en Carola Simon. isbn 90-377-0262-7
5  Otto Neurath en de maakbaarheid van de betere samenleving (2007). Ferdinand Mertens. 

isbn 978-90-5260-260-8
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Overige publicaties
  Veel geluk in 2007. Nieuwjaarsuitgave (2007). Paul Schnabel (red.).  

isbn 978-90-377-0295-8
  Marktplaats Europa. Vijftig jaar publieke opinie en marktintegratie in de Europese Unie (2007). 

Paul Dekker, Albert van der Horst, Henk Kox, Arjan Lejour, Bas Straathof, Peter 
Tammes en Charlotte Wennekers. isbn 978-90-377-0305-4

  Samenloop van regelingen (2007). Mirjam de Klerk, Gerda Jehoel-Gijsbers.  
isbn 978-90-377-0315-3

  Hoe groot is de vraag? Operationalisatie van de potentiële vraag naar awbz-gefinancierde zorg 
(2007). Roelof Schellingerhout. isbn 978-90-377-0341-2

  Monitoring van sociale acceptatie van homoseksuelen in Nederland (2007). Saskia Keuzen-
kamp. isbn 978 90 377 0329 0

  Ondersteunende voorzieningen (2008). Roelof Schellingerhout. isbn 978-90-3770354-2
  Wel of niet aan het werk (2008). Patricia van Echtelt en Stella Hoff . isbn 90-377-0364-1
  Ontwikkeling van awbz-uitgaven 1985-2030 (2008). Evelien Eggink, Evert Pommer en 

Isolde Woittiez. isbn 90-377-0365-8
  Veranderlijkheid van opvattingen over de eu (2008). Charlotte Wennekers. 

isbn 978-90-377-0382-5
  Advies over het macrobudget huishoudelijke WMO-hulp voor 2009 (2008). Evert Pommer, 

Ab van der Torre. isbn 90-377-0383-2
  Informatievoorziening integratie niet-westerse allochtonen. Inventarisatie van de beschikbare 

bronnen en voorstellen voor verbetering (2008). Jaco Dagevos en Mérove Gijsberts.
  isbn 978-90-377-0388-7
  De ongrijpbare respondent (2008). Josine Verhagen. isbn 978-90-377-0359 7.
  Europa’s buren. Europees nabuurschapsbeleid en de publieke opinie over de Europese Unie (2008). 

Paul Dekker, Albert van der Horst, Suzanne Kok, Lonneke van Noije en Charlotte 
Wennekers. isbn 978 90 377 0381 8




