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1 Managementsamenvatting 

Assistentopleidingen (ao)1 en leerwerktrajecten (lwt) in het vmbo, beide juridisch verankerd in het 

onderwijsaanbod, zijn maatwerktrajecten met als doel leerlingen voor wie een volledig vmbo-diploma niet 

haalbaar is, alsnog op een route richting startkwalificatie te houden. Kenmerkend aan deze trajecten is dat er 

minder nadruk wordt gelegd op theoretische vakken en meer op praktijkgericht leren. Lwt-leerlingen doen 

alleen examen in Nederlands en een beroepsgericht vak en behalen hiermee een vmbo-basis diploma met lwt-

aantekening.2 De ao wordt afgesloten met een diploma op mbo-1 niveau. Voor gediplomeerde lwt-leerlingen is 

wettelijk vastgelegd dat zij toegang hebben tot een opleiding op mbo-2 niveau. Een ao geeft recht op toegang 

tot mbo-2 opleidingen mits deze opleiden voor hetzelfde beroep of dezelfde richting als de ao en de leerlingen 

voldoen aan de referentieniveaus voor taal (en in de toekomst rekenen).  

 

Aanleiding voor het huidige driejarige onderzoek zijn ontwikkelingen in vmbo en mbo die mogelijk gevolgen 

hebben voor de invulling en uitvoering van deze trajecten. Ook lopen de leerlingaantallen in deze trajecten 

terug, net als in de vmbo-basisberoepsgerichte leerweg in het algemeen. 

 

De hoofdvraag luidt: 

Hoe zien de ontwikkelingen eruit rondom leerwerktrajecten en assistentopleidingen in het vmbo, en op welke 

wijze stromen de betreffende leerlingen na deze trajecten door? 

Van 2014 tot en met 2016 wordt een monitoronderzoek uitgevoerd waarbij jaarlijks gebruik wordt gemaakt van 

administratieve data van DUO en CBS, vragenlijsten en verdiepende interviews met vmbo-scholen (docenten en 

leerlingen) en leerwerkbedrijven. Mbo-instellingen zijn tot nu toe niet bevraagd. Het huidige rapport doet 

verslag van de bevindingen in de 1-meting (2015), waarbij de resultaten ook vergeleken worden met de 

nulmeting (2014). Er volgt nog een nameting waarbij ook interviews met mbo-instellingen worden gehouden.  

 

Maatwerktrajecten zijn noodzakelijk 

De hoofdconclusie is dat er geen aanwijzingen zijn gevonden dat de teruglopende leerlingaantallen in zowel 

lwt als ao veroorzaakt worden door een teruglopende behoefte aan deze trajecten: deelnemers zijn er juist bij 

gebaat. Voor vmbo-basisleerlingen in een kwetsbare positie kan dit type maatwerk het verschil maken tussen 

wel een startkwalificatie behalen of zonder diploma het onderwijs verlaten. Het strekt tot aanbeveling om 

belemmeringen die zorgen voor het afnemende aanbod van deze maatwerktrajecten zoveel mogelijk weg te 

nemen. 

 

Algemene bevindingen lwt en ao 

 Het behalen van een mbo-2 diploma na ao of lwt blijft belangrijk voor de positie op de arbeidsmarkt: 

jongeren die na lwt of ao een mbo-2 diploma hebben gehaald, werken vaker, zijn minder vaak werkzaam 

als flexwerker en verdienen meer dan leerlingen die geen mbo-2 diploma hebben behaald. Via welke 

route (regulier vmbo-basis of lwt) het mbo-2 diploma is behaald maakt niet uit voor de 

arbeidsmarktsituatie.  

 Het vinden van een geschikte stageplaats voor zowel lwt als ao blijkt voor scholen, in vergelijking met de 

nulmeting, minder lastig te zijn geworden. Het merendeel van de scholen geeft aan dat het vinden van 

stageplaatsen weliswaar moeite kost, maar moeilijkheden rondom het vinden van stageplaatsen zijn op 

een redelijke manier te overbruggen waardoor de organiseerbaarheid van lwt en ao niet in gevaar komt.  

 De samenwerking tussen vmbo en mbo is intensiever geworden in vergelijking met de nulmeting, maar 

problemen met plaatsing in mbo-2 opleidingen van lwt en ao-leerlingen komen in de 1-meting ook sterker 

naar voren dan in de nulmeting. 

                                                      
1. Mbo niveau 1 is per augustus 2014 vervangen door de entreeopleiding. In dit rapport wordt gesproken over 

assistentopleidingen om verwarring met de entreeopleidingen in het mbo te voorkomen.  
2. Leerlingen maken ook de verplichte rekentoets bij het examen, maar de uitslag telt niet mee voor de zak- en 

slaagregeling. 



5 | Monitor leerwerktrajecten en assistentopleidingen in het vmbo_Rapport 1-meting 

 De samenwerking met leerwerkbedrijven verloopt in de 1-meting naar tevredenheid van zowel vmbo-

scholen als de bedrijven zelf. 

1.1 Bevindingen leerwerktrajecten (lwt) 

Deelnemers 

 Het aandeel leerlingen dat een lwt volgt in vmbo-basis is tussen 2012-2013 en 2014-2015 licht gedaald van 

9,7 procent (1.962 lln.) naar 8,4 procent (1.754 lln.) van alle leerlingen in vmbo-basis. 

 Scholen die gestopt zijn met het aanbieden van lwt geven hiervoor onder andere als reden dat de 

doorstroom naar mbo-2 voor lwt-leerlingen lastiger is geworden waardoor men liever inzet op regulier 

vmbo. Ook wordt genoemd dat het traject te kostbaar is. Toch zijn er ook scholen, vooral scholen die 

eerder (alleen) ao aanboden, die ervoor kiezen te starten met lwt omdat zij lwt beter vinden aansluiten 

bij de overgang naar mbo-2.  

 

Uitstroom en doorstroom 

 Over de jaren heen is het aandeel lwt-leerlingen dat twee jaar na instroom in leerjaar 3 van het vmbo 

een diploma behaalt ongeveer gelijk (variërend van 73% tot 80%), en dit aandeel is vergelijkbaar met 

reguliere vmbo-basis leerlingen. Ook de doorstroom naar mbo-2 opleidingen is vergelijkbaar met reguliere 

vmbo-basis leerlingen. Doorstroom met lwt-diploma naar entreeopleiding komt bijna niet meer voor (2%), 

zoals ook te verwachten is aangezien alleen leerlingen zonder diploma naar de entreeopleiding mogen. 

Onduidelijk is waarom twee procent dan toch wel gediplomeerd in de entreeopleiding kan instromen. Ook 

kwamen signalen naar voren dat er scholen zijn die ervoor kiezen lwt-leerlingen geen diploma te laten 

behalen om instroom in een entreeopleiding te garanderen. Dit wijst erop dat er een kleine groep lwt-

leerlingen is die afwijkt van de reguliere route en dat er situaties zijn waarin een route van lwt naar 

entreeopleiding passend wordt geacht. Dit signaal wordt in de volgende meting nader onderzocht. 

 Voor een bepaalde groep leerlingen, die niet via het reguliere vmbo een startkwalificatie kan behalen, 

bieden leerwerktrajecten een kans om uiteindelijk een mbo-2 diploma te behalen. 

 Het aantal vestigingen waar lwt wordt gevolgd is vanaf cohort 2010 stabiel gebleven. In recente cohorten 

is de instroom in het vierde leerjaar verdeeld over minder vestigingen dan in eerdere cohorten. Vanaf het 

schooljaar 2011-2012 neemt het aantal scholen dat lwt in het derde leerjaar aanbiedt licht toe; het 

betreft voornamelijk scholen die lwt aan minder dan tien leerlingen aanbieden. Het aanbod van lwt vanaf 

het vierde leerjaar neemt geleidelijk af. 

1.2 Bevindingen assistentopleidingen (ao) 

Deelnemers 

 Het aandeel leerlingen dat een ao volgt in vmbo-basis is tussen 2012-2013 en 2014-2015 gedaald van 3,8 

procent (773 lln.) naar 2,2 procent (461 lln.) van alle leerlingen in vmbo-basis. 

 Oorzaken van teruglopende leerlingaantallen die scholen noemen zijn: afschaffing diplomabekostiging 

extranei in het mbo, het misverstand dat onder de zestien jaar geen entreeopleiding in het vmbo mag 

worden gevolgd en ook werd een paar keer het beleid van de Inspectie van het Onderwijs (dat in de 

beleving van scholen maatwerk zou ontmoedigen) als oorzaak genoemd. Tevens werd genoemd dat de 

entreeopleiding zwaarder zou zijn dan de AKA en daarmee niet meer haalbaar is voor de doelgroep. 

 De teruglopende leerlingaantallen in de assistentopleidingen lijken al met al niet te worden veroorzaakt 

door een verminderde behoefte aan deze trajecten: voor leerlingen die deelnemen aan een ao kan dit een 

kansrijke route naar een (entree- of mbo-2) diploma zijn.  

 

Uitstroom en doorstroom 

 Het aandeel leerlingen dat binnen twee jaar na start van de ao een mbo-1 diploma behaalt, is gedaald 

van 60 procent in cohort 2008 naar 47 procent voor cohort 2012.  

 Het aandeel leerlingen dat na ao doorstroomt naar mbo-2 is gedaald van 59 procent in schooljaar 2009-

2010 naar 43 procent in schooljaar 2014-2015. Vmbo-scholen geven aan dat de doorstroom naar mbo-2 in 

hun beleving steeds moeizamer gaat voor deze doelgroep. Dit zou volgens een aantal vmbo-scholen te 

maken hebben met negatieve verwachtingen die het mbo heeft over de doelgroep (tevens gerelateerd aan 

een verwachte invoering van referentietoetsen die mee zouden gaan tellen voor de zak/slaagregeling in 
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het mbo), waardoor mbo deze leerlingen liever niet zou aannemen. Als het vmbo aandringt op plaatsing in 

mbo-2 kan dit helpen, vooral als er goede contacten zijn met het mbo. 

 De assistentopleiding biedt voor een bepaalde groep in het vmbo-basis, die in de reguliere route een hoge 

kans op uitval heeft, een kans om een mbo-diploma te behalen. 

 Het aantal vestigingen waar leerlingen in het derde leerjaar instromen in ao blijft redelijk stabiel tot en 

met cohort 2013, waarna het aantal afneemt. Voor leerlingen die in het vierde leerjaar instromen 

fluctueert het aantal vestigingen over de jaren heen, al neemt het aantal vestigingen wel gestaag af.  

 Leerlingen die vmbo-basis hebben gedaan, hebben na vijf jaar vaker (50%) een mbo-2 diploma behaald 

dan leerlingen die ao (34%) hebben gedaan.   

 

Diplomabekostiging ao 

 Voorheen werd de diplomering voor de ao veelal bekostigd door een leerling als extraneus in het mbo in 

te schrijven. Vmbo en mbo maakten gebruik van deze regeling (die hier overigens niet expliciet voor 

bedoeld was) bij het organiseren van de examens van de ao aan het mbo. Door een verandering in 

regelgeving ontvangen mbo-instellingen geen diplomabekostiging meer voor extranei. Deze regeling kan 

niet meer op deze manier worden ingezet, zodat vmbo en mbo in overleg een alternatieve manier moeten 

verzinnen om de examinering van de ao te (laten) bekostigen. In sommige samenwerkingsverbanden 

vmbo-mbo zijn hier geen afspraken over gemaakt. In de 2-meting wordt nader onderzocht wat hiervan de 

reden is. 

1.3 Aanbevelingen 

Gegeven het feit dat zowel assistentopleidingen als leerwerktrajecten voor bepaalde leerlingen in een 

kwetsbare positie het verschil kunnen maken tussen het wel of niet behalen van een mbo-2 diploma, en 

daarmee hun kansen op de arbeidsmarkt bepalen, is het belangrijk om aandacht te hebben voor 

organisatorische belemmeringen die het aanbieden van deze trajecten in de weg staan: 

 

Communicatie: 

– Ter bevordering van de overgang vmbo-mbo voor lwt-leerlingen is het zinvol dat OCW en de 

sectorraden sterker inzetten op communicatie naar vmbo en mbo over de verplichting om al bij de 

start van lwt afspraken te maken over doorstroom naar mbo-2 te maken; 

– Ga na hoe het overleg over nieuwe afspraken omtrent de kosten van de examinering van de ao, dat 

vmbo en mbo moeten voeren, waar nodig verbeterd en aangemoedigd kan worden. De zienswijze van 

het mbo op deze samenwerking wordt in de nameting van het huidige onderzoek nader in kaart 

gebracht; 

– Het is raadzaam dat vmbo en de Inspectie met elkaar in gesprek gaan over de ervaren belemmeringen 

in het toezicht bij het aanbieden van maatwerk aan leerlingen. 

 

Doorstroom naar mbo 

– Het is belangrijk aandacht te besteden aan het signaal van vmbo-scholen dat mbo-instellingen niet 

altijd rekening houden met en/of op de hoogte zijn van het toelatingsrecht tot mbo-2 opleidingen 

voor leerlingen met een lwt-diploma. Mogelijk ligt dit deels aan onbekendheid in het mbo met lwt. 

Het is daarom raadzaam om in te zetten op communicatie met het mbo over het toelatingsrecht van 

deze leerlingen. Het ministerie van OCW werkt momenteel aan het wetsvoorstel toelatingsrecht tot 

mbo. Hiermee worden stappen gezet om de toelating tot mbo voor alle betrokkenen eenduidiger te 

maken; 

– Het signaal dat enkele scholen besluiten om leerlingen géén diploma te laten behalen om zo 

toegelaten te kunnen worden tot entreeopleidingen vraagt extra aandacht. Het is belangrijk om in de 

nameting na te gaan wat deze leerlingen nodig hebben om alsnog een startkwalificatie te halen. 

 

Afspraken vmbo-mbo: 

– Vmbo-scholen zouden (zoals al verplicht is) voor alle leerlingen bij de start van een lwt, in leerjaar 3 

of 4 van het vmbo, al afspraken moeten maken met het mbo over doorstroom naar een mbo-2 

opleiding; 

– Ook voor leerlingen die een ao volgen is het wenselijk dat het vmbo in een vroeger stadium inzet op 

afspraken met het mbo over doorstroom naar mbo-2. 
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2 Achtergrond 

In opdracht van het ministerie van OCW, directie Voortgezet Onderwijs, voert ResearchNed in samenwerking 

met KPC Groep een driejarig monitoronderzoek uit naar leerwerktrajecten en assistentopleidingen in het 

vmbo. In het voorliggende rapport wordt verslag gedaan van de meting van het tweede onderzoeksjaar: de  

1-meting (2015). 

2.1 Aanleiding 

De afgelopen jaren zijn binnen het vmbo (en in het bijzonder in de basisberoepsgerichte leerweg) diverse 

maatwerktrajecten opgezet om tegemoet te komen aan bijzondere ondersteunings- of onderwijsbehoeften van 

kwetsbare leerlingen, waaronder de wettelijk verankerde leerwerktrajecten (lwt) en assistentopleidingen (ao). 

Het ministerie heeft behoefte aan informatie over ontwikkelingen in de leerwerktrajecten en de 

assistentopleidingen in het vmbo en over de wijze waarop de deelnemers na deze trajecten doorstromen. Ook 

is behoefte aan informatie over de beschikbaarheid van leerwerkplekken en de rol van bedrijven in de 

ontwikkeling van deze trajecten. In het onderzoek moet rekening gehouden worden met de invloed van de 

context die de komende jaren aan verandering onderhevig is (zoals beleid met betrekking tot voortijdig 

schoolverlaten, dalende leerlingaantallen, invoering examinering voor generieke examenonderdelen 

[referentieniveaus], de afschaffing Wet vermindering afdracht loonbelasting en invoering van de 

entreeopleiding). De resultaten van het onderzoek leiden tot kwantitatief en kwalitatief inzicht in de wijze 

waarop de leerlingen doorstromen in de genoemde trajecten en de ontwikkelingen die hierop van invloed zijn. 

2.2 Ontwikkelingen 

In 1998 is door kabinet-Kok II het vmbo ingevoerd. In de periode erna (1999-2002) is het voortgezet speciaal 

onderwijs (vso) voor leerlingen met leer- en opvoedingsmoeilijkheden (lom) voor een groot deel opgegaan in 

het leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) in het vmbo. Vlak na de invoering van het vmbo is het initiatief 

genomen om maatwerktrajecten binnen de basisberoepsgerichte leerweg te ontwikkelen. De achterliggende 

gedachte was dat de doelgroep van de basisberoepsgerichte leerweg zo divers is wat betreft capaciteiten en 

leerstijl, dat het nodig was om binnen deze leerweg verschillende trajecten aan te bieden. Uit deze gedachte 

ontstonden de leerwerktrajecten en de assistentopleidingen. 

 

In onderstaand schema worden de belangrijkste verschillen en overeenkomsten tussen de assistentopleidingen 

en leerwerktrajecten weergegeven. 

 

Tabel 2.1: Kenmerken van de maatwerktrajecten 

 Assistentopleiding in het vmbo Leerwerktraject 

Praktijk Ervaring met praktijkvakken binnen en buiten school Accent op buitenschoolse stage 

Diploma Entreeopleiding (mbo niveau 1) Vmbo-basis met aantekening leerwerktraject 

Leerjaar Bovenbouw vmbo, mogelijk alleen leerjaar 4 Bovenbouw vmbo, mogelijk alleen leerjaar 4 

Stage 
Maatwerk voor wat betreft de omvang van de stage in 
het vmbo 

Buitenschools praktijkgedeelte 640 tot 1.280 klokuren 
van de (gezamenlijke) onderwijstijd in leerjaar 3 en 4 

Doorstroom Arbeidstoeleiding of doorstroom naar mbo niveau 2 Toelatingsrecht tot mbo niveau 2 

Toekomst Vanaf 1-8-2014 omgevormd tot entreeopleiding Geen verandering 

 

Eerst zullen we recente ontwikkelingen binnen het vmbo bespreken die van invloed kunnen zijn op de 

maatwerktrajecten in de basisberoepsgerichte leerweg. Het betreft hier achtereenvolgens de aanpassing van 

de urennorm voor het vmbo, de gesignaleerde daling van de leerlingaantallen in de basisberoepsgerichte 

leerweg en de (toekomstige) invoering van de tien profielen in het vmbo. Daarna zullen we de 

beleidsgeschiedenis en recente ontwikkelingen binnen de maatwerktrajecten zelf bespreken. 
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2.2.1 Het vmbo 

Urennorm 

Vanaf schooljaar 2015-2016 is er in het voortgezet onderwijs geen urennorm per leerjaar en per leerling meer. 

De urennorm is vervangen door een urennorm per opleiding. Elke leerling moet een programma kunnen volgen 

van minimaal 3.700 (klok)uren in het vmbo.3 

Dalende leerlingaantallen in de basisberoepsgerichte leerweg 

Er is in de afgelopen jaren een daling van het aantal leerlingen gesignaleerd in de bovenbouw van de 

basisberoepsgerichte leerweg: van ongeveer 72.500 leerlingen in 2003-2004 naar bijna 44.000 leerlingen in 

2012-2013. Op basis van de Referentieraming 2013 van OCW werd verwacht dat deze neerwaartse trend zou 

gaan afvlakken tot en met 2015-2016 waarna de daling verder voort zal zetten tot ongeveer 38.000 leerlingen 

in 2020-2021.4 In juni 2015 heeft de Onderwijsraad het advies ‘Herkenbaar vmbo met sterk vakmanschap’ 

gepresenteerd. In dit advies wordt de voornaamste verklaring voor de dalende leerlingaantallen in de basis- en 

kaderberoepsgerichte leerwegen gezocht in de opwaartse beweging in het onderwijsstelsel.  

2.2.2 Leerwerktrajecten 

In de notitie ‘Ruimte voor kwaliteit bij de aanpak van onderwijsachterstanden’ (2000)5 is de inrichting van de 

leerwerktrajecten (lwt) in de basisberoepsgerichte leerweg aangekondigd. Vervolgens zijn in datzelfde jaar de 

kaders hiervoor uitgewerkt in de notitie ‘Ruimte voor leerwerktrajecten’ (2000).6 Vanaf het schooljaar 2001-

2002 zijn voor het eerst lwt aangeboden op vmbo-scholen. De lwt zijn hiermee vlak na de invoering van het 

vmbo (1998) in het leven geroepen. Deze trajecten zijn een variant op de basisberoepsgerichte leerweg: in de 

bovenbouw wordt een combinatie van binnen- en buitenschools leren aangeboden (met stages bij erkende 

leerbedrijven) met meer praktijk en minder theorie dan het reguliere vmbo-basis. De school dient afspraken te 

maken met een mbo-instelling over de doorstroom van de leerling naar een verwante opleiding op minimaal 

niveau 2. De leerling hoeft aan het einde van zijn opleiding maar een gedeelte van het examen te doen 

(minimaal Nederlands en het beroepsgerichte vak en in een later stadium ook een rekentoets). Lwt worden 

afgesloten met een vmbo-basisdiploma met de aantekening “leerwerktraject”. De lwt zullen vooralsnog in de 

huidige vorm blijven bestaan, waarna leerlingen doorstromen naar mbo-2. 

 

Uit onderzoek in 2005 blijkt dat er veel draagvlak en enthousiasme is onder deelnemers, scholen, bedrijven en 

kenniscentra.7 De onderzoekers van deze monitor concludeerden dat de leerwerktrajecten de leerlingen beter 

aan school binden. Zo past het onderwijs hen beter vanwege de praktijkgerichtheid en omdat de exameneisen 

meer gericht zijn op wat leerlingen wèl kunnen. Een aanzienlijk deel van de theoretische component van het 

onderwijs, die deze leerlingen met name frustreerde, wordt namelijk weggenomen. Mbo-instellingen en 

leerbedrijven gaven aan dat lwt-leerlingen een voorsprong hebben in beroepscompetenties en werkhouding ten 

opzichte van de reguliere vmbo-basisleerlingen, maar ook dat ze lager scoorden op sociale vaardigheden en 

theoretische kennis. Lwt-leerlingen van de deelnemende scholen zijn bijna even succesvol als reguliere vmbo-

basisleerlingen: 88 procent haalt eind schooljaar 2003-2004 het vmbo-diploma (tegenover 95% landelijk in de 

basisberoepsgerichte leerweg). De doorstroom naar vervolgonderwijs is lager bij lwt-leerlingen in vergelijking 

met reguliere vmbo-basisleerlingen. Een kwart van deze leerlingen stroomt niet door. Daarvan blijft weer een 

kwart bij het leerbedrijf werken waar ze het traject volgden. Hoeveel leerlingen uiteindelijk hun 

startkwalificatie hebben behaald, kon in de monitor uit 2005 nog niet worden vastgesteld. Uit de casestudies 

kwam naar voren dat er verbeteringen nodig zijn in de aansluiting tussen vmbo en mbo. Ook hebben de 

leerwerktrajecten met een imagoprobleem te kampen. Leerbedrijven en vervolgonderwijs denken vaak dat de 

‘zwakste’ leerlingen uit de basisberoepsgerichte leerweg in een leerwerktraject worden geplaatst.  

                                                      
3. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/schooltijden-en-onderwijstijd/inhoud/normen-onderwijstijd 
4. Neuvel, J. & Westerhuis, A. (2013). Stromen en onderstromen in vo, mbo en ho. Ontwikkelingen in leerlingstromen 

door het Nederlandse onderwijsstelsel. ’s-Hertogenbosch: Expertisecentrum Beroepsonderwijs. 
5. Tweede Kamer, vergaderjaar 1999-2000, 27 020, nr. 1. 
6. Tweede Kamer, vergaderjaar 1999-2000, 24 578, nr. 31. 
7  Vrieze, G., Kuijk, J. van, Houben, L & Kessel, N. van (2005). Boeiend en bindend: monitor leerwerktrajecten. 

Nijmegen: ITS. 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/schooltijden-en-onderwijstijd/inhoud/normen-onderwijstijd
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Het is belangrijk te benadrukken dat deelname aan een leerwerktraject niet zozeer iets zegt over een lager 

niveau, maar vooral over een andere manier van leren. 

 

Waar het voorheen mogelijk was om lwt-leerlingen met diploma te plaatsen in een assistentopleiding in het 

mbo, is deze mogelijkheid met de invoering van de entreeopleiding komen te vervallen. Gediplomeerde 

leerlingen dienen in minimaal niveau 2 van het mbo in te stromen. 

2.2.3 Assistentopleidingen in het vmbo 

De assistentopleidingen zijn ontstaan vanuit de behoefte van het onderwijsveld aan een traject met 

doorlopende leerlijnen naar het mbo voor leerlingen die niet in staat zijn om de basisberoepsgerichte leerweg 

succesvol af te ronden, ook niet via een leerwerktraject. Met deze opzet werd tussen 2001 en 2003 op vier 

pilotscholen in het groene onderwijs geëxperimenteerd; dit traject werd Track21 genoemd. De opzet was dat 

leerlingen vier of vijf jaar binnen dezelfde vmbo-school ingeschreven zouden blijven en onderwijs zouden 

volgen. Via een EVC-procedure (erkenning van verworven competenties) zorgde het mbo voor de diplomering 

van de leerlingen: de leerlingen volgden geen onderwijs in het mbo en werden er ook niet ingeschreven. 

Hiervoor werd gekozen vanuit de gedachte dat de doelgroep gebaat was bij het verblijven in een bekende, 

veilige omgeving. 

 

Er waren duidelijke aanwijzingen dat Track21 een positieve bijdrage leverde aan het voorkomen van 

schooluitval, het behalen van een mbo-1 diploma en de doorstroom naar mbo-2. In 2003 werd de 'Tijdelijke 

beleidsmaatregel assistentopleiding in het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo)' van kracht. Aan 

ongeveer zestig scholen werd toestemming gegeven om vorm te geven aan een assistentopleiding, inclusief 

scholen buiten het groene onderwijs. 

 

Door de beleidsmaatregel mochten vmbo-scholen vanaf 2003 met toestemming van OCW binnen de 

basisberoepsgerichte leerweg een assistentopleiding (mbo niveau 1) aanbieden, die als entreekwalificatie gold 

in de kwalificatiestructuur mbo. De assistentopleiding verving het onderwijs in het derde en vierde leerjaar van 

de basisberoepsgerichte leerweg voor een kleine groep leerlingen. De vmbo-school diende hiertoe een 

samenwerkingsovereenkomst te sluiten met een mbo-instelling. De leerlingen waren niet verplicht een vmbo-

examen te doen; examinering vond plaats onder verantwoordelijkheid van het mbo. Leerlingen ontvingen na 

succesvolle afronding een regulier mbo-1 diploma en waren toelaatbaar tot mbo niveau 2 of tot de 

arbeidsmarkt.8 

Introductie entreeopleiding 

Mbo niveau 1 is per augustus 2014 vervangen door de entreeopleiding. Dit betekent dat de assistentopleiding 

sindsdien op een andere manier wordt vormgegeven, namelijk met de entreeopleiding. Ook de AKA worden 

sinds deze datum gefaseerd met de entreeopleiding vormgegeven. Waar de assistentopleiding diende te passen 

bij het programma-aanbod binnen de basisberoepsgerichte leerweg, was de AKA breed opgezet. Deze brede 

opzet bood leerlingen de mogelijkheid te ontdekken in welke sector zij werkzaam wilden zijn en gaf hen meer 

tijd om zich in de beroepskeuze te verdiepen.9  

 

  

                                                      
8. SLO (2005). Indalen van assistentopleiding (niveau 1) in het vmbo. Geraadpleegd via 

http://www.slo.nl/downloads/2_Indalen_van_assistentopleiding.pdf.  
9. SLO (2006). Niveau 1 (AKA en BKA) in het vmbo. Geraadpleegd via http://www.ecabo.nl/opleiding/beroepen/aka. 

http://www.slo.nl/downloads/2_Indalen_van_assistentopleiding.pdf
http://www.ecabo.nl/opleiding/beroepen/aka
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De introductie van de entreeopleiding en het hanteren van vooropleidingseisen op niveau 2 heeft geen 

consequenties voor trajecten die de aansluiting tussen vmbo en mbo versterken, zoals leerwerktrajecten en 

assistentopleidingen in het vmbo.10 Onveranderd is gebleven dat vmbo-scholen in samenwerking met een mbo-

instelling een entreeopleiding aan mogen bieden.11 Wel is er een aantal wijzigingen doorgevoerd in de 

organisatie van mbo-1, die mogelijk van invloed zijn op de organisatie van entreeopleidingen in het vmbo: 

 

 Het is niet langer mogelijk om meer dan één entreeopleiding te volgen. Voorheen was het mogelijk om na 

afronding van een AKA een smalle, beroepsgerichte assistentopleiding in het vmbo te volgen. Vmbo-

scholen konden hiervoor bekostiging ontvangen. 

 Leerlingen die nog leerplichtig zijn (jonger dan zestien jaar) kunnen niet langer instromen in een 

entreeopleiding in het mbo. Ook is het niet langer mogelijk om in deze opleidingen in te stromen indien 

de leerling een diploma heeft behaald. 

 Met de invoering van de entreeopleiding ontvangen mbo-instellingen niet langer diplomabekostiging voor 

deelnemers aan een entreeopleiding. 

 Mbo-instellingen ontvangen geen bekostiging meer voor extranei in het mbo (een vmbo-leerling als 

examenkandidaat inschrijven in het mbo is nog wel mogelijk). In relatie tot de entreeopleiding die het 

vmbo verzorgt, is het gevolg dat vmbo en mbo afspraken moeten maken over de kosten voor examinering. 

 Voor de entreeopleidingen wordt een apart budget verdeeld over de mbo-instellingen. Aan dit budget 

wordt een belangrijk deel van de middelen voor voorbereidende en ondersteunende activiteiten (VOA) 

toegevoegd zodat het bedrag per deelnemer in de buurt komt van het bedrag voor een deelnemer met 

lwoo. Het bedrag per ingeschreven deelnemer is dan ook hoger geworden. Dit landelijk budget wordt 

verdeeld over de instellingen naar rato van de deelnemers in niveau 1. Op die manier ontvangt elke 

instelling een budget voor de verzorging van de entreeopleidingen: circa € 10.000,- per bol-student 

(beroepsopleidende leerweg) in het eerste verblijfsjaar. Voor een bbl-student (beroepsbegeleidende 

leerweg) wordt de helft van de bekostiging voor een bol-student ontvangen.12 

 In het kader van samenwerkingstrajecten ontvangen vmbo-scholen een vergoeding op basis van het aantal 

ingeschreven leerlingen; deze is bedoeld voor het verzorgen van onderwijs en de diplomering.13  

2.2.4 Subsidieregeling praktijkleren 

Tot 1 januari 2014 konden werkgevers die medewerkers een leerbaan aanboden een fiscale tegemoetkoming 

ontvangen via de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen (WVA). Dit 

hield het volgende in: 

 

 Een werkgever die een medewerker op een leerbaan aannam (vanuit een opleiding geregistreerd in het 

centraal register beroepsopleidingen [crebo]), kon aanspraak maken op een WVA-korting van maximaal 

2.655,- euro per medewerker per jaar; 

 Een werkgever kon aanspraak maken op een WVA-korting van maximaal 3.000,- euro per medewerker per 

jaar indien hij een werkloze zonder startkwalificatie aannam op een leerbaan die bij het Centrum voor 

Werk en Inkomen (CWI)14 was ingeschreven. 

 

Deze regelingen waren stapelbaar (€ 5.655,-). Bij een aanstelling van minder dan 36 uur per week, inclusief de 

onderwijsuren, was dit bedrag evenredig lager. 

 

 Een werkgever die de (door het kenniscentrum erkende) EVC-procedure betaalde voor een werknemer, 

kon rekenen op een WVA-korting van € 300,- per werknemer per kalenderjaar. 

 

  

                                                      
10. Tweede Kamer, vergaderjaar 2011-2012, 33 187, nr. 3. 
11. MBO Raad (2013). Notitie veelgestelde vragen invoering entreeopleiding. Geraadpleegd via 

http://www.mboraad.nl/?news/4608482/Beantwoording+veelgestelde+vragen+invoering+entreeopleiding+.aspx.  
12. http://www.mbo15.nl/node/327  
13. http://www.mbo15.nl/sites/default/files/Bekostiging%20entreeopleiding%20vanaf%20aug%202014.pdf  
14. Het voormalige CWI is overgegaan in het WERKbedrijf van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). 

http://www.mboraad.nl/?news/4608482/Beantwoording+veelgestelde+vragen+invoering+entreeopleiding+.aspx
http://www.mbo15.nl/node/327
http://www.mbo15.nl/sites/default/files/Bekostiging%20entreeopleiding%20vanaf%20aug%202014.pdf
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Deze wet is per 1 januari 2014 omgevormd tot de Subsidieregeling praktijkleren van het ministerie van OCW, 

waarmee werkgevers financieel gestimuleerd worden om leerwerkplaatsen aan te bieden. Het budget is hierbij 

gehalveerd van 400 miljoen naar 200 miljoen euro en wordt gerichter ingezet, waardoor er minder doelgroepen 

voor subsidie in aanmerking komen dan het geval was voor de afdrachtvermindering onderwijs. Zo wordt geen 

subsidie verleend voor leerlingen die een bol-opleiding volgen. Bedrijven die leerwerkplaatsen aanbieden aan 

leerlingen die een leerwerktraject volgen in het vmbo komen wel in aanmerking voor subsidie. 

2.3 Referentieniveaus taal en rekenen 

Naar aanleiding van klachten uit het vervolgonderwijs en bedrijfsleven over het niveau van rekenen en taal van 

leerlingen, is in 2007 de commissie-Meijerink ingesteld met als doel om te komen tot een doorlopende leerlijn 

taal en rekenen. Met de daarbij behorende referentieniveaus is voor elke onderwijssector beschreven wat 

leerlingen op verschillende momenten in hun leerloopbaan moeten kennen en kunnen op het gebied van de 

Nederlandse taal en rekenen. In 2010 zijn de referentieniveaus wettelijk vastgelegd. Oorspronkelijk was het de 

bedoeling dat in alle niveaus van het vo en mbo een toets voor taal en rekenen afgenomen zou worden bij het 

examen. Inmiddels is de invoering van toetsen die meetellen voor de zak- en slaagregeling een aantal keer 

uitgesteld. In het mbo gaat de rekentoets voorlopig nog niet meetellen voor de zak- en slaagregeling. Uit het 

debat van 7 oktober 2015 in de Tweede Kamer bleek dat er geen meerderheid is voor het op dat moment 

opnemen van de de rekentoets in de zak- en slaagregeling. Alleen voor het vwo zal de rekentoets in schooljaar 

2015-2016 meetellen in de zak- en slaagregeling. In het huidige schooljaar (2015-2016) moeten alle leerlingen 

in het vo en mbo de rekentoets wel maken, maar het resultaat zal niet meetellen in de zak- en slaagregeling 

van het vmbo, havo en mbo.15 

2.4 Kamerbrief over extra kansen voor jongeren in een kwetsbare positie 

Op 12 december 2014 verscheen de Kamerbrief16 ‘extra kansen voor jongeren in een kwetsbare positie’. De 

minister kondigt hierin drie maatregelpakketten aan. Er worden maatregelen genomen om de aansluiting 

tussen vmbo, pro, vso en mbo te verbeteren, er wordt extra ruimte gecreëerd om maatwerk te bieden in de 

entreeopleiding en mbo-2, en het regionale vangnet voor jongeren wordt versterkt. Door deze maatregelen 

moeten jongeren die geen startkwalificatie kunnen halen een zo goed mogelijk perspectief krijgen op 

arbeidsmarktinzetbaarheid. Daarnaast wordt jongeren die dreigen uit te vallen extra maatwerk aangeboden, 

waardoor zij alsnog hun startkwalificatie kunnen behalen. De minister neemt de mogelijkheden en 

leerbehoeften van leerlingen als uitgangspunt en legt nadruk op het belang van maatwerk.  

2.5 Invoering van de tien profielen 

Met ingang van het schooljaar 2016-2017 start een groot deel van de scholen — die onderwijs aanbieden in de 

beroepsgerichte leerwegen en de gemengde leerweg — met de invoering van de tien profielen17. Er komt per 

leerweg een aanbod van tien bredere beroepsgerichte profielvakken, in plaats van de circa 35 bestaande 

afdelingsvakken en intra- en intersectorale programma’s. Deze profielvakken worden gecombineerd met 

beroepsgerichte keuzevakken van scholen. Het wetsvoorstel profielen vmbo beperkt zich tot het moderniseren 

van het beroepsgerichte curriculum. Het samenvoegen van de huidige programma’s tot profielen is een 

belangrijke stap in het proces om te komen tot een toekomstbestendig vmbo, aldus de regering. 

 

Op dit moment bestaan er ongeveer 150 landelijk ontwikkelde beroepsgerichte keuzevakken. Scholen hebben 

echter de mogelijkheid om in regionaal verband nieuwe beroepsgerichte keuzevakken op te zetten. Hierbij 

dienen scholen zowel het vervolgonderwijs als de regionale arbeidsmarkt te betrekken. Met de invoering van 

de tien profielen kunnen nieuwe vakken binnen een jaar worden aangemeld, ontwikkeld, getoetst aan 

kwaliteitscriteria en geregistreerd. Zo kunnen scholen jaarlijks starten met nieuw aanbod. Een belangrijk 

uitgangspunt voor de kwaliteitscriteria voor nieuw ontwikkelde keuzevakken is dat scholen snel moeten kunnen 

handelen in een veranderende omgeving. Het gaat hierbij niet alleen om de aansluiting op het 

vervolgonderwijs en de regionale arbeidsmarkt, maar ook om het inspelen op de behoeften van leerlingen.  

                                                      
15. Tweede Kamer, vergaderjaar 2015-2016, 31 332, nr. 70. 
16. Tweede Kamer, vergaderjaar 2014-2015, 30 079, nr. 53. 
17. Tweede Kamer, vergaderjaar 2014-2015, 34 184, nr. 7. 
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Leerlingen krijgen de vrijheid om naast de profielvakken een keuze te maken uit de nieuwe beroepsgerichte 

vakken om hun onderwijs naar eigen wens in te richten. De kwaliteitscriteria laten ook toe dat de 

beroepsgerichte keuzevakken op de werkvloer aangeboden worden in plaats van op school. Wat dat betreft 

gelden restricties rondom arbeidsomstandigheden, arbeidstijden en veiligheid zoals die nu ook al van 

toepassing zijn ten aanzien van het verzorgen van een deel van het onderwijs op de werkvloer in de vorm van 

stages. 

 

De staatssecretaris vindt het belangrijk dat loopbaanoriëntatie en –begeleiding (lob) een centrale rol in het 

onderwijs speelt. Lob bestaat uit een doorlopende reflectie op eigen handelingen en ervaringen, zodat 

kwaliteiten, motieven en netwerken ontdekt worden en er handvatten komen om de eigen (leer)loopbaan te 

sturen. Een enkele snuffelstage of gastles biedt onvoldoende zicht op de diversiteit van beroepspraktijken. Ook 

ontstaat er zo onvoldoende zelfinzicht bij de leerling in de eigen interesses en kwaliteiten, en de passende 

opleidingen daarbij. Het loopbaandossier wordt specifiek genoemd als een verplicht onderdeel in het 

beroepsgerichte examenprogramma. Met het loopbaandossier toont de leerling aan systematisch met zijn of 

haar loopbaan bezig te zijn. 

 

Problemen die worden aangepakt met dit wetsvoorstel zijn een verschraling van het onderwijsaanbod door 

dalende leerlingaantallen, onvoldoende aansluiting bij het vervolgonderwijs en bij regionale ontwikkelingen, 

en de inflexibiliteit van het beroepsgerichte aanbod. Het is de verwachting dat de geactualiseerde 

profielvakken, het regionaal georiënteerde onderwijsaanbod van beroepsgerichte keuzevakken en de 

verbeterde lob de herkenbaarheid, aantrekkelijkheid en effectiviteit van het vmbo als voorbereidend 

beroepsonderwijs zullen vergroten. Scholen kunnen met de invoering van de tien profielen flexibel inspringen 

op de veranderende vraag van leerlingen naar maatwerk buiten de vaste afdelingen en differentiaties om. De 

aansluiting met de (regionale) arbeidsmarkt wordt verbeterd doordat de brede profielvakken herkenbaar 

aansluiten op de opleidingsdomeinen in het mbo.  

 

Binnen het groene onderwijs kan bij de omzetting naar de nieuwe profielen ook het profiel Dienstverlening en 

producten worden aangeboden (dat dient ter vervanging van de intersectorale programma’s), mits er 

overeenstemming is met regionale partners en mits het profiel wordt aangeboden in een groene context.  

 

Ten tijde van de 1-meting van het huidige onderzoek (2015) waren scholen bezig met de voorbereiding van de 

invoering van de tien profielen.  

2.6 Onderzoeksvragen 

Samengevat vindt er de komende jaren een aantal veranderingen plaats die invloed kunnen hebben op de 

ontwikkeling van lwt en ao en op de omvang en samenstelling van de populatie. Op dit moment worden er in 

het veld voorbereidingen getroffen voor de aankomende veranderingen, wordt er ingespeeld op reeds 

geïntroduceerde veranderingen en wordt er gespeculeerd over de gevolgen hiervan. Het verschijnen van het 

advies van de Onderwijsraad (2013) getiteld “Meer kansen voor kwetsbare jongeren” ondersteunt het 

monitoren van deze groep jongeren alsook de Kamerbrief “Extra kansen voor jongeren in een kwetsbare 

positie” (2014). 

 

In de monitoring staat de volgende hoofdvraag centraal: 

 

Hoofdvraag: Hoe zien de ontwikkelingen eruit rondom leerwerktrajecten en assistentopleidingen in het 

vmbo, en op welke wijze stromen de betreffende leerlingen na deze trajecten door? 

 
In dit onderzoek wordt aandacht besteed aan een aantal aspecten die onderdeel uitmaken van de monitor. 

Deze aspecten zijn weergegeven in onderstaand overzicht. We vertalen de hoofdvraag en deze aspecten naar 

concrete vragen en ordenen de vragen langs een kwantitatieve en kwalitatieve lijn. Deze refereren aan ‘harde’ 

populatiekenmerken (kwantitatief) en interpretaties en meningen van betrokkenen (kwalitatief). 
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Overzicht 1: Aspecten die in de monitor minimaal van belang zijn 

a. De populatie van leerlingen die deel (gaan) nemen aan een leerwerktraject of assistentopleiding (zowel in omvang als 

in samenstelling). 

b. De ondersteuningsbehoefte van de groepen leerlingen van leerwerktrajecten en assistentopleidingen. 

c. De doorstroom van de groepen leerlingen van leerwerktrajecten en assistentopleidingen (mbo, arbeidsmarkt of 

voortijdig schoolverlaten [vsv]). 

d. De kosten rondom deze trajecten (voor zowel scholen als bedrijven). 

e. De samenwerking rondom deze trajecten (zowel tussen scholen onderling als tussen scholen en bedrijfsleven). 

f. De beschikbaarheid van leerwerkplaatsen bij een erkend leerbedrijf (voor zowel leerlingen die een leerwerktraject 

volgen als leerlingen die een assistentopleiding volgen). 

2.6.1 Kwantitatief 

We hebben deze aspecten als volgt uitgewerkt naar concrete onderzoeksvragen: 

Populatie 

1. Hoeveel leerlingen zijn betrokken bij deze trajecten (onderscheiden naar achtergrondkenmerken als 

geslacht, leeftijd, regionale herkomst, vo-school, etc.)? 

2. In welke sector volgen de leerlingen hun opleiding? 

Uitstroom per maatwerktraject 

3. Welk deel van deze leerlingen behaalt een diploma op het vmbo? 

4. Welk deel van deze leerlingen stroomt door naar mbo-2? 

– Welk deel van deze leerlingen volgt met succes de mbo-2 opleiding (c.q. behaalt een diploma)? 

– Welk deel van deze leerlingen verlaat zonder startkwalificatie het onderwijs (vsv)? 

– Van welk deel van deze leerlingen is niet bekend hoe zij uitstromen? 

5. Welk deel van deze leerlingen stroomt door naar de entreeopleiding (in vmbo of mbo)? 

– Welk deel van deze leerlingen krijgt na vier maanden een negatief bindend studieadvies? (welk deel 

gaat door aan een entreeopleiding, welk deel gaat naar de arbeidsmarkt en welk deel verdwijnt uit 

beeld?)18 
–
 Welk deel van deze leerlingen volgt met succes een entreeopleiding (c.q. behaalt een diploma)?19 

– Welk deel van deze leerlingen verlaat zonder startkwalificatie het onderwijs (vsv)? 

– Van welk deel van deze leerlingen is niet bekend hoe zij uitstromen? 

Arbeidsmarkt 

6. Welk deel van de leerlingen stroomt door naar de arbeidsmarkt (in loondienst of zelfstandig), wat is de 

omvang van hun aanstelling (minder of meer dan 12 uur), wat is het salaris en wat zijn kenmerken van het 

bedrijf waar deze leerlingen werken (denk aan werkdruk, begeleiding, aard van de werkzaamheden, 

maatschappelijk ondernemend)? 

7. Welk deel van deze leerlingen is werkloos, arbeidsongeschikt of ontvangt een (bijstands)uitkering? 

Leerwerkplaatsen bij erkende leerwerkbedrijven en andere bedrijven 

8. Hoeveel leerwerkplaatsen binnen elk van de sectoren zijn er beschikbaar (erkend leerwerkbedrijf en niet 

erkend leerwerkbedrijf)? 

9. Hoe ontwikkelt en ontwikkelde zich het aantal leerwerkplaatsen voor leerlingen in een leerwerktraject en 

voor leerlingen in een assistentopleiding? 

10. Hoe ziet en zag deze ontwikkeling er regionaal en sectoraal uit? 

                                                      
18. Deze vraag over de entreeopleiding is pas van toepassing na de invoering van de entreeopleiding (01-08-2014), en 

wordt daarmee pas behandeld in de nameting (2016). 
19. De (diploma-)gegevens die benodigd zijn voor beantwoording van deze vraag zijn pas beschikbaar bij uitvoering de 

laatste meting van dit monitoronderzoek in 2016. Voor leerlingen die een AKA of een assistentopleiding volgden is deze 
informatie wel beschikbaar. 



14 | Monitor leerwerktrajecten en assistentopleidingen in het vmbo_Rapport 1-meting 

11. Welke knelpunten en succesfactoren ervaren scholen en leerbedrijven bij de beschikbaarheid, 

omstandigheden, begeleiding en samenwerking in het kader van leerwerkplaatsen? 

2.6.2 Kwalitatief 

In het kwalitatieve deel wordt betrokkenen gevraagd vanuit hun ervaring met leerlingen in een leerwerktraject 

en leerlingen uit een assistentopleiding een oordeel, mening of visie te geven over een aantal onderwerpen. De 

volgende onderzoeksvragen komen aan de orde: 

Ondersteuningsbehoefte 

12. Aan welke vormen van ondersteuning hebben de leerlingen behoefte? Denk aan ondersteuning bij 

leerachterstanden of leerstoornissen, gedragsproblematiek, inzet en motivatie, lichamelijke of medische 

problematiek of een andere ondersteuningsbehoefte. 

13. Welke knelpunten ervaart men bij de ondersteuning van leerlingen op de school die de doorstroming naar 

de entreeopleiding of het mbo-2 belemmeren? 

14. Welke vormen van ondersteuning binnen het bedrijf bevorderen de kans op het behalen van een diploma 

(entreeopleiding of mbo-2)? 

15. Welke knelpunten ervaart men bij de ondersteuning van leerlingen binnen het bedrijf die de doorstroming 

naar de entreeopleiding of het mbo-2 belemmeren?  

16. Zijn er knelpunten die men voorziet voor de toekomst? 

Kosten 

17. Welke (additionele) kosten zijn er voor de scholen in het kader van deze maatwerktrajecten?  

18. Welke (additionele) kosten zijn er voor de werkgevers in het kader van deze maatwerktrajecten? 

19. In welke mate of in welk opzicht zijn kosten gerelateerd aan knelpunten? 

Samenwerking 

20. Tussen welke scholen (vmbo, mbo, praktijkonderwijs) wordt er samengewerkt in het kader van deze 

maatwerktrajecten? 

21. Op welke wijze is de samenwerking tussen scholen geregeld? Denk aan uitwisseling docenten, 

samenwerking rond stageplaatsen en contacten met bedrijven, gebruik van praktijklokalen.  

22. Op welke wijze faciliteert het samenwerkingsverband voortgezet onderwijs (SWV VO) de samenwerking 

tussen scholen? 

23. Hoe wordt de samenwerking tussen scholen ervaren? Wat zijn de knelpunten en/of succesfactoren? 

24. Tussen welke scholen en bedrijven wordt er samengewerkt in het kader van deze maatwerktrajecten? 

25. Op welke wijze is de samenwerking tussen scholen en bedrijven geregeld? 

26. Zijn er partijen die de samenwerking tussen scholen en bedrijven faciliteren, en zo ja: op welke wijze? 

27. Hoe wordt de samenwerking tussen scholen en bedrijven ervaren? Wat zijn de knelpunten en/of 

succesfactoren? 

28. Tussen welke scholen, bedrijven, gemeenten en het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) 

wordt samengewerkt in het kader van deze maatwerktrajecten? 

29. Hoe wordt de samenwerking tussen scholen, bedrijven, gemeenten en UWV ervaren? Wat zijn de 

knelpunten en/of succesfactoren? 

2.7 Conceptueel kader 

We maken onderscheid in drie onderdelen, namelijk: 

 

I. Kwantitatieve monitor 

II. Kwalitatieve monitor 

III. Kwalitatieve verdieping 
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Om de bevragingslast voor scholen, leerbedrijven en leerlingen te minimaliseren, hebben we zoveel als 

mogelijk gebruikgemaakt van secundaire bestandsanalyses van data die via de Dienst Uitvoering Onderwijs 

(DUO) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) beschikbaar zijn. Dit is aangevuld met een enquête 

onder coördinatoren op scholen. Ten slotte hebben we als kwalitatieve verdieping een aantal interviews 

uitgevoerd met coördinatoren op scholen, stage- of werkbedrijven en leerlingen om de gevonden resultaten 

nader te duiden. Overzicht 2 toont de belangrijkste indicatoren van het onderzoek. 

 

Overzicht 2: Belangrijke indicatoren van het onderzoek 

Onderdeel Aspect Methode Bron 

0. Oriëntatie Definitief design Interviews Sleutelfiguren 

I. Kwantitatieve 
monitor 

 Deelname 
 Doorstroom mbo 
 Doorstroom arbeidsmarkt 
 Vsv 
 Uitsplitsingen 
 Beschikbaarheid 

leerwerkplaatsen 

Secundaire analyse  Bronbestanden DUO 
 CBS 
 Stichting Samenwerking 

Beroepsonderwijs 
Bedrijfsleven (SBB) 

II. Kwalitatieve 
monitor 

 Ondersteuningsbehoefte 
 Kosten 
 Samenwerking 
 Leerwerkplaatsen 
 Knelpunten en succesfactoren 
 Uitsplitsingen 

Enquête  Scholen 

IV. Kwalitatieve 
verdieping 

 Duiding van de resultaten Interviews  Leerlingen 
 Vmbo-scholen 
 Leerbedrijven 

 

Een monitoronderzoek is een vorm van onderzoek waarin op regelmatige tijdstippen metingen worden herhaald 

om ontwikkelingen of trends te kunnen volgen en hierop in beleid en activiteiten mogelijk te anticiperen. 

Belangrijk in een monitor is het periodiek en systematisch verzamelen van gegevens. Dit stelt eisen aan de data 

en indicatoren. De indicatoren moeten actueel en beleidsrelevant zijn, gedragen worden door 

beleidsverantwoordelijken, indicatoren moeten zoveel als mogelijk gelijk blijven en er moet sprake zijn van 

een ijkpunt. Daarnaast is het van belang dat de indicatoren samen de belangrijkste ontwikkelingen volgen en 

dat er een logische samenhang is tussen de indicatoren. De meting van de indicatoren vindt in dit 

monitoronderzoek zowel kwantitatief als kwalitatief plaats. 
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3 Onderzoeksopzet 

Het monitoronderzoek beslaat drie jaar, waarin elk jaar een onderzoek wordt uitgevoerd dat bestaat uit drie 

delen: een kwantitatieve monitor, kwalitatieve monitor en kwalitatieve verdieping. Het huidige rapport doet 

verslag van de bevindingen in de 1-meting (betreffende het schooljaar 2014-2015). 

3.1 Onderscheid lwt, ao en vmbo-basis 

In het rapport zal de term assistentopleiding in het vmbo gehandhaafd worden om verwarring met de 

entreeopleiding in het mbo te voorkomen. Wanneer in het rapport gesproken wordt over vmbo-basis worden 

hiermee de leerlingen in de basisberoepsgerichte leerweg bedoeld die niet deelnemen aan lwt of ao. 

Leerlingen die andere alternatieve routes volgen, zoals de vakmanschapsroute en VM2, zijn bij de groep vmbo-

basis ingedeeld. 

3.2 Kwantitatieve monitor 

In dit deel van het onderzoek staat de monitoring van de leerlingpopulatie centraal. Om de groep leerlingen 

die lwt of ao volgt nauwgezet te kunnen volgen, hebben we gebruikgemaakt van administratieve bestanden van 

de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In het kader van de 

bekostiging van het onderwijs administreert DUO elke beweging die leerlingen binnen het onderwijs maken in 

het Basisregister Onderwijs (BRON). De stroom naar de arbeidsmarkt is in kaart gebracht met bestanden van 

het CBS. Tevens hebben we ons in dit deel van het onderzoek gericht op de beschikbaarheid van stageplaatsen 

bij leerwerkbedrijven voor leerlingen die lwt of ao volgen. 

Cohortdefinitie 

De stroomgegevens van DUO zijn opgebouwd per cohort. De definitie die hieraan ten grondslag ligt is als volgt: 

 

De leerling moet in het betreffende schooljaar in leerjaar 3 van het voortgezet onderwijs hebben gezeten, en 

in het schooljaar daarvoor niet in leerjaar 3 (i.e. geen doubleur) en ingeschreven zijn in de 

basisberoepsgerichte leerweg.  

 

Vervolgens is binnen deze cohortdefinitie een onderscheid gemaakt tussen leerlingen die ao of lwt hebben 

gevolgd afhankelijk van welk traject zij als laatste in hun schoolloopbaan hebben gevolgd. Op die manier 

kunnen uitstroomgegevens betreffende deze leerlingen worden gerelateerd aan het type maatwerktraject dat 

de leerling het laatst heeft genoten binnen het vmbo. Bij aanvang van ieder hoofdstuk zullen we het type 

instroom in het maatwerktraject nader duiden; in de daaropvolgende analyses wordt dit onderscheid echter 

niet gemaakt. 

 

De stroomgegevens van DUO bieden inzicht in de deelname aan leerwerktrajecten en assistentopleidingen, de 

overgang vmbo-mbo en de vsv-registraties. De structuur van onze data wordt met tabel 3.1 verduidelijkt. 

Bovendien is – afhankelijk van het cohort waarover we spreken – informatie beschikbaar over het al dan niet 

behalen van een diploma binnen het vmbo en/of mbo. De bestanden zijn begin mei van 2015 ontvangen. Voor 

cohort 2014 zijn dan ook alleen inschrijvingsgegevens beschikbaar. Het meest recente schooljaar waarvoor 

definitieve diplomagegevens bekend zijn is 2013-2014. 
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Tabel 3.1: Opbouw databestand DUO 

Cohort Schooljaar T1 Schooljaar 2013-2014  Schooljaar 2014-2015 

2007 2007-2008 T7 T8 
2008 2008-2009 T6 T7 
2009 2009-2010 T5 T6 
2010 2010-2011 T4 T5 
2011 2011-2012 T3 T4 
2012 2012-2013 T2 T3 
2013 2013-2014 T1 T2 
2014 2014-2015 n.v.t. T1 

 

Voortijdige schoolverlaters (vsv’ers) 

Vanaf het schooljaar 2012-2013 is er een vernieuwde meetsystematiek geïmplementeerd om de daadwerkelijke 

situatie van jongeren beter in kaart te brengen. Door de bijstelling van de meetsystematiek – het weghalen van 

de zogenaamde ‘witte vlekken’ – is het aantal vsv’ers flink afgenomen. Ook is besloten om bepaalde groepen 

jongeren niet langer als vsv’er te registeren. Op dit moment wordt door OCW de volgende definitie van vsv 

gehanteerd: 

 

Voortijdige schoolverlaters (vsv’ers) zijn jongeren van twaalf tot 23 jaar die het onderwijs verlaten zonder 

een startkwalificatie behaald te hebben. Een startkwalificatie is een diploma op minimaal havo- of vwo-

niveau of een diploma op mbo-2 niveau of hoger, met uitzondering van (o.a.) jongeren met een mbo-1 

diploma (entreeopleiding) en een baan van minstens twaalf uur per week.20 

Referentiegroepen 

In dit monitoronderzoek worden de ontwikkelingen binnen leerwerktrajecten en assistentopleidingen van de 

afgelopen jaren en de komende jaren in kaart gebracht. Dit onderzoek vatten we op als een beschrijvend 

onderzoek, en niet als een onderzoek naar causaliteit zoals in een quasi-experimenteel design het geval zou 

zijn. Daarom is het in beginsel niet nodig om gebruik te maken van een controlegroep. Toch is het interessant 

om de verzamelde gegevens af te zetten tegen een referentiegroep. Dit geeft inzicht in de mate waarin in de 

metingen de leerlingen in leerwerktrajecten en assistentopleidingen afwijken (doorstroom: onderwijs, 

arbeidsmarkt, vsv) van andere groepen. Als referentiegroep ligt voor de hand om leerlingen uit de 

basisberoepsgerichte leerweg te kiezen (vmbo-basis of vmbo-bb). Voor de leerlingen in leerwerktrajecten heeft 

dit als voordeel dat hiermee een beeld wordt geschetst ten opzichte van een reguliere groep die hetzelfde 

onderwijsniveau volgt. De leerlingen in assistentopleidingen volgen een lager onderwijsniveau dan de 

leerlingen in vmbo-basis, maar deze leerlingen zijn wel in eerste instantie gestart in het reguliere vmbo, en 

maken bovendien vaak ook kans op doorstroom naar mbo-2, waardoor een vergelijking met vmbo-basis ook 

voor hen voor de hand ligt. Een nadeel is dat de vergelijking met vmbo-basis bij voorbaat al ‘oneerlijk’ is, 

omdat de doelgroep (ao en lwt) minder kans heeft op bijvoorbeeld studiesucces dan reguliere leerlingen, 

anders behoorden zij immers niet tot de doelgroep. In de vergelijking die in dit onderzoek gemaakt wordt 

(ao/lwt met vmbo-basis) moet hier rekening mee gehouden worden. 

3.3 Kwalitatieve monitor 

In dit deel van het onderzoek zijn coördinatoren en docenten benaderd op scholen die lwt en/of ao aanbieden. 

Allereerst zijn alle scholen die lwt of ao aanbieden (bekend via DUO) telefonisch benaderd met de vraag wie 

binnen de school deel zou kunnen nemen aan het onderzoek. Vervolgens is aan deze personen een uitnodiging 

voor deelname aan een vragenlijst toegestuurd.  

 

  

                                                      
20. Voor meer informatie over de groepen jongeren die voorheen wel maar nu niet meer als vsv’er worden geregistreerd, 

zie http://www.aanvalopschooluitval.nl/beleid/vsv-aanpak-2012-2015/meetsystematiek.  

http://www.aanvalopschooluitval.nl/beleid/vsv-aanpak-2012-2015/meetsystematiek
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In totaal zijn 33 scholen benaderd waar ao is aangeboden in schooljaar 2014-2015 en 234 scholen waar lwt is 

aangeboden. Respectievelijk hebben 13 (39%) en 85 respondenten (36%) de vragenlijst (volledig) ingevuld. 

Hoewel deze responspercentages redelijk hoog zijn, is het mogelijk is dat er selectief is gerespondeerd 

(bijvoorbeeld alleen door scholen met goede ervaringen met lwt/ao). Daarom moeten bij algemene uitspraken 

over de resultaten de kanttekening van mogelijke selectiviteit gemaakt worden. 

Leerwerktrajecten 

Het lwt-gedeelte van de vragenlijst voor de 1-meting is in totaal door 85 respondenten ingevuld. Acht van deze 

respondenten (9%) zijn werkzaam op scholen waar zowel lwt als ao worden aangeboden. De meerderheid van 

de respondenten bekleedt meer dan één functie binnen de school. De meest genoemde functies zijn mentor, 

docent, stagebegeleider en teamleider. De leerwerktrajecten op de deelnemende scholen worden voornamelijk 

aangeboden in de sectoren techniek (66%) en zorg en welzijn (52%) en het minst vaak in de sector landbouw 

(28%) en in intersectorale programma’s (25%). 

 

Tabel 3.2: Aanbod lwt naar sector of intersectoraal programma (meerdere antwoorden mogelijk) 

 % N 

Techniek 65,9 56 
Zorg en welzijn 51,8 44 
Economie 37,6 32 
Landbouw 28,2 24 
Intersectoraal programma 24,7 21 
Totaal 100,00 85 

Bron: vragenlijst monitor lwt/ao - ResearchNed 2015 

 

Daarnaast zijn veertien verdiepende interviews afgenomen onder coördinatoren of docenten van vmbo-scholen 

waar lwt wordt aangeboden. 

Assistentopleidingen 

Het ao-gedeelte van de vragenlijst voor de 1-meting is in totaal door dertien respondenten ingevuld. Zeven van 

de respondenten (54%) zijn werkzaam op scholen waar zowel lwt als ao worden aangeboden. Voor scholen die 

alleen ao aanbieden, is de vragenlijst voornamelijk ingevuld door mensen die meer dan één functie bekleden; 

het gaat hier dan om een combinatie van mentor, docent en stagebegeleider. Voor scholen die zowel lwt als ao 

aanbieden, is de vragenlijst meestal ingevuld door mensen die één functie bekleden; docent, teamleider en 

directeur komen het vaakst voor. De deelnemende scholen bieden de assistentopleidingen het vaakst aan in de 

sectoren zorg en welzijn (77%) en techniek (62%) en het minst vaak in de sector landbouw (15%). 

 

Tabel 3.3: Aanbod ao naar sector of intersectoraal programma (meerdere antwoorden mogelijk) 

 % N 

Techniek 61,5 08 
Zorg en welzijn 76,9 10 
Economie 53,8 07 
Landbouw 15,4 02 
Intersectoraal programma 30,8 04 
Totaal 100,00 13 

Bron: vragenlijst monitor lwt/ao - ResearchNed 2015 

 

Daarnaast zijn op negen vmbo-scholen waar ao wordt aangeboden verdiepende interviews afgenomen onder 

coördinatoren of docenten.  
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3.4 Kwalitatieve verdieping 

Voor deze meting zijn in totaal negen erkende leerwerkbedrijven benaderd voor een interview. Drie van de 

praktijkopleiders van deze bedrijven hebben vorig jaar eveneens aan het onderzoek deelgenomen. De overige 

praktijkopleiders die in de nulmeting participeerden, hebben aangegeven geen (ruimte voor) stagiairs (meer) 

te hebben (n=3), zich in een reorganisatie te bevinden (n=1) of geen tijd te willen vrijmaken voor een tweede 

interview (n=1). Ter vervanging van deze bedrijven zijn steekproefsgewijs zes nieuwe bedrijven benaderd op 

basis van de antwoorden uit de vragenlijst die is afgenomen onder het schoolpersoneel. De interviews met de 

praktijkopleiders vonden telefonisch plaats volgens het protocol van een semigestructureerd interview. In tabel 

3.4 zijn enkele kenmerken van de bedrijven weergegeven. Te zien is dat het grootste deel van de bedrijven 

gevestigd is in Noord-Brabant (n=3), Limburg (n=2) en Zuid-Holland (n=2). 

 

Tabel 3.4: Deelnemende erkende leerwerkbedrijven 

 Plaats Provincie Sector Kenniscentrum Kwalificatie 

1 Nieuwegein* Utrecht Economie en Handel KC Handel Aankomend verkoopmedewerker 

2 Halsteren* Noord-Brabant Landbouw Aquor, KC Handel, SVH Assistent groen, verkoop, horeca en 
vormgeving op verschillende niveaus 

3 Brunssum* Limburg Zorg en Welzijn Calibris Pedagogisch medewerker, mbo 
niveau 3 en 4 

4 Schijndel Noord-Brabant Techniek Kenteq Verschillende kwalificaties in de 
techniek op een verschillend niveau 

5 Poeldijk Zuid-Holland Techniek/Horeca Kenteq/Kenwerk Assistent mobiliteitsbranche 

6 Hoek van Holland Zuid-Holland Horeca Kenwerk, SVH Mbo niveau 4 

7 Schijndel Noord-Brabant Horeca Kenwerk Horeca assistent, beginnend kok - 
niveau 2, kok basis, zelfstandig 
werkend ambachtelijk kok - niveau 
3, gastheer/ gastvrouw niveau 2 en 3 
(bol en bbl) 

8 Wolvega Friesland Economie en Handel KC Handel Eigen competentiegericht mbo-bbl 
opleidingshuis voor de verkoop en 
het distributiecentrum. De 
bakkerijen (onderdeel van het 
bedrijf) zijn erkend leerbedrijf voor 
verschillende niveaus (v)mbo 
stagiaires.  

9 Sittard Limburg Uiterlijke verzorging KOC Nederland Kapper, mbo niveau 3 en 4 

* Bedrijven hebben eveneens deelgenomen aan de nulmeting. 

 

Bij twee van de drie leerwerkbedrijven die ook aan de nulmeting deelgenomen hebben, is de situatie in het 

nieuwe schooljaar anders. Zo werken bij een bedrijf nu twee stagiairs in vergelijking met één stagiair vorig 

jaar. Bij het andere bedrijf is in het schooljaar 2014-2015 geen stagiair aangenomen vanwege de vorm van de 

stage die werd gezocht (blokstage, waarbij de leerling twee achtereenvolgende weken stage loopt). 
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4 Leerwerktrajecten 

4.1 Kenmerken lwt 

In dit hoofdstuk worden zowel de kenmerken van leerwerktrajectleerlingen omschreven als de kenmerken van 

de leerwerktrajecten zelf. Bij de bespreking van leerlingkenmerken zal worden ingegaan op 

achtergrondkenmerken van de leerlingen en hun ondersteuningsbehoefte(n). De trajectkenmerken die we 

bespreken zijn achtereenvolgens het aanbod van vakken, de tijdsbesteding van leerlingen, de lesorganisatie en 

de examinering. In de bespreking van de leerwerktrajecten wordt alle ingewonnen informatie (stroomgegevens 

DUO, ingevulde vragenlijsten door schoolpersoneel en gegevens uit de interviews) gebruikt om een zo volledig 

mogelijk beeld te schetsen. We gaan hierbij in op de stand van zaken in het schooljaar 2014-2015, en het 

verschil met het schooljaar daarvoor om na te gaan of er ontwikkelingen hebben plaatsgevonden.  

4.1.1 Leerlingaantallen 

Samenvatting 

 Het totaal aantal leerlingen dat lwt volgt is tussen 2007 en 2014 langzaam afgenomen. Het aantal 

leerlingen dat in schooljaar 2014-2015 in leerjaar 3 is gestart met lwt is wel vergelijkbaar met voorgaande 

jaren (circa 545 leerlingen). 

 Een groot deel van het totaal aan lwt-leerlingen stroomt pas in in lwt nadat zij in leerjaar 3 van vmbo-

basis heeft gezeten. 

 

Met behulp van de stroomgegevens afkomstig van DUO is in kaart te brengen hoe de omvang van de populatie 

lwt-leerlingen eruitziet. In figuur 4.1 is allereerst de jaarlijkse instroom per cohort gepresenteerd. Hierbij is 

een onderscheid gemaakt tussen de leerlingen die in het derde leerjaar van het vmbo instromen in lwt, die in 

het vierde leerjaar instromen en leerlingen die niet-regulier in een lwt instromen. Opvallend is dat een groot 

aandeel van de leerlingen niet meteen in het derde leerjaar instroomt: zij maken minder dan de helft van de 

totale cohortgroep uit. Voor cohort 2014 is duidelijk dat de instroom in lwt in leerjaar 3 vergelijkbaar is met 

die in voorgaande jaren. Hoe de instroom in leerjaar 4 (lichtgrijs blok) eruitziet, zal volgend jaar blijken. Een 

beperkt aantal leerlingen stroomt niet-regulier in lwt in.21 Onderstaande figuur maakt duidelijk dat het aantal 

leerlingen per cohort dat een lwt volgt tussen 2007 en 2013 in absolute aantallen langzaam afneemt. 

Procentueel is er echter na cohort 2010 geen sprake van een duidelijke daling van leerlingen (zie figuur 4.2). 

 

Figuur 4.1: Instroom in lwt gedurende onderwijsloopbaan naar type instroom per cohort 

 

Bron: DUO - bewerking ResearchNed 2015 

 

                                                      
21. In dit opzicht is het wellicht vreemd dat 34 leerlingen uit cohort 2013 niet regulier instromen in lwt. Het betreft hier 

echter leerlingen die doubleren in leerjaar 3 (en al dan niet afstromen vanuit een hoger niveau binnen het vmbo). 
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In figuur 4.2 is het aantal leerlingen per schooljaar dat ingeschreven stond in een lwt gepresenteerd, zowel 

absoluut (de staven) als relatief (de lijn). De staven zijn afgezet tegen de verticale as links (de getallen); de 

lijn is afgezet tegen de verticale as rechts (de percentages). Dit aantal is gepercenteerd op basis van alle 

leerlingen in de vmbo-basis (zie paragraaf 3.2 voor de cohortdefinitie). De forse stijging van inschrijvingen 

tussen 2007-2008 en 2008-2009 kan – mede op basis van de informatie uit de vorige figuur – voor een groot deel 

worden verklaard door leerlingen uit cohort 2007 die pas in het vierde leerjaar in lwt instromen. In de latere 

schooljaren is een geleidelijke afname van het aantal inschrijvingen waar te nemen; procentueel blijft het 

aandeel leerlingen dat lwt volgt vanaf schooljaar 2010-2011 redelijk stabiel hoewel er wel sprake is van een 

lichte daling. 

 

Figuur 4.2: Leerlingen in lwt per schooljaar* 

 

Bron: DUO - bewerking ResearchNed 2015 
* Berekend op basis van toegekende elementcode per leerling per schooljaar. 

 

Als het gaat om leerlingaantallen per jaar hebben sommige scholen een duidelijke onder- en bovengrens 

gedefinieerd. Uit de interviews komt naar voren dat het stellen van een ondergrens meestal samenhangt met 

de financiële middelen die vanuit de school beschikbaar worden gesteld. Een bovengrens wordt ingesteld om 

enerzijds te waarborgen dat er sprake is van een passende leeromgeving voor de doelgroep (kleinschaligheid) 

en anderzijds te voorkomen dat er meer dan één groep ontstaat en/of behoefte aan additionele formatie 

ontstaat (bijv. onderwijsassistent), wat financieel gezien voor bepaalde scholen niet te organiseren en 

financieren is. Andere scholen hebben slechts enkele leerlingen in de trajecten. 

Oorzaken voor stoppen met aanbieden van lwt 

De absolute daling van het aantal lwt-leerlingen heeft (mede) te maken met afnemende leerlingaantallen in 

vmbo-basis. Relatief neemt het aandeel lwt-leerlingen niet drastisch af. Een klein aantal scholen is gestopt 

met het aanbieden van lwt, bleek uit de vragenlijst (6 van de 85) en de interviews (1 van de 14). Om hoeveel 

scholen het landelijk gaat is niet bekend: in de gegevens van DUO wordt aangegeven welke scholen geen 

nieuwe instroom hebben in lwt ten opzichte van het voorgaande jaar, maar uit deze gegevens is niet op te 

maken of er alleen geen nieuwe instroom was of dat lwt niet meer aangeboden wordt op deze 

scholen/vestigingen. In 2015 waren er op 183 vestigingen minstens 1 leerling ingeschreven in lwt, terwijl dit in 

2014 nog op 197 vestigingen het geval was.22 

 

  

                                                      
22 143 vestigingen hadden in 2014 en 2015 instroom, 54 vestigingen hadden alleen instroom in 2014 en niet in 2015, 40 

vestigingen hadden alleen instroom in 2015 en niet in 2014. 
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De scholen die in de vragenlijst (6) of in een interview (1) hebben aangegeven dat ze zijn gestopt met lwt, 

geven hiervoor uiteenlopende redenen; zo kan het zijn dat ze ermee stoppen omdat zij verminderde kansen 

zien voor deze leerlingen. Doorstroom naar het mbo met een lwt-diploma is lastiger geworden; het mbo zou 

deze leerlingen liever niet aannemen. Het vmbo zet daarom liever in op een regulier vmbo-basis diploma. 

Verder kan het zo zijn dat scholen het smalle lwt-diploma niet vinden passen bij de (in de toekomst) verhoogde 

eisen in het mbo op het gebied van taal- en rekenen en bang zijn voor een minder goede aansluiting.  

Tevens wordt aangegeven dat er soms geen animo meer is voor lwt binnen scholen of dat scholen het 

organiseren van lwt te kostbaar vinden. 

4.1.2 Leerlingkenmerken 

Samenvatting 

 Lwt-leerlingen zijn vaak wat ouder en hebben al vaker gedoubleerd dan reguliere vmbo-basis leerlingen. 

Ook zijn lwt-leerlingen vaker autochtoon en hebben vaker een lwoo-indicatie. Deze verschillen zijn in de 

latere cohorten wat kleiner geworden waardoor de populatie van lwt in samenstelling meer op die van 

vmbo-basis is gaan lijken. De verhouding jongens-meisjes is over de cohorten heen gelijk, en komt erop 

neer dat de oververtegenwoordiging van jongens in lwt nog iets sterker is dan in het reguliere vmbo-basis. 

 Lwt-leerlingen hebben gemiddeld een iets lagere Citoscore dan reguliere vmbo-basis leerlingen. In het 

algemeen is de gemiddelde Citoscore in vmbo-basis (inclusief lwt) iets gestegen in de latere cohorten. Dit 

kan duiden op een andere toewijzing in de overgang po-vo of in de onderbouw van het vmbo. 

 In de latere cohorten van lwt-leerlingen is een groter deel afkomstig uit armoedeprobleemcumulatie-

gebieden (apc-gebieden) en bestaat de groep uit een groter aandeel niet-westers allochtone leerlingen 

dan in de vroegere cohorten.  

 In lwt zitten relatief veel leerlingen in de sector economie en landbouw, terwijl in vmbo-basis de meeste 

leerlingen juist een opleiding volgen in techniek en zorg en welzijn. 

 Binnen het mbo volgen leerlingen na lwt vaker opleidingen in de sectoren economie en techniek, en niet 

landbouw zoals te verwachten zou zijn wanneer de verhouding op basis van de verdeling van lwt-

leerlingen naar sector in het vmbo wordt doorgetrokken. Ook verschilt dit van reguliere vmbo-

basisleerlingen: na het reguliere vmbo volgen de meeste leerlingen in het mbo een opleiding in de 

sectoren economie en zorg en welzijn.  

 Na lwt wordt in het mbo naar de sectoren economie, techniek en zorg en welzijn steeds meer verwant 

doorgestroomd. Naar landbouw wordt juist minder verwant doorgestroomd. Duidelijk is dat na het volgen 

van lwt in het vmbo in de sector landbouw, de doorstroom naar een mbo-opleiding in de landbouw niet 

vanzelfsprekend is.  

Achtergrondkenmerken 

We geven per bevinding een uitgebreide beschrijving van de ontwikkelingen van achtergrondkenmerken van de 

lwt-leerlingen in vergelijking met de groep leerlingen die in leerjaar 3 zijn ingestroomd in vmbo-basis.  

 

 In het vmbo-basis zijn meer jongens te vinden dan meisjes: ongeveer 56 procent. In de groep lwt-

leerlingen is het aandeel jongens nog iets hoger: ongeveer 60 procent. Er is nauwelijks verschil tussen de 

cohorten waar te nemen (zie figuur c.1). 

 Lwt-leerlingen zijn vaak iets ouder dan leerlingen in vmbo-basis als zij in leerjaar 3 instromen: het 

aandeel 14-jarigen is lager en het aandeel 15-jarigen is hoger. Verder zien we dat van de lwt-leerlingen in 

cohort 2013 meer leerlingen 14 jaar zijn (43%) in vergelijking met cohort 2012 (37%). Dit verschil is 

significant. De verschillen tussen lwt en vmbo-basis in leeftijd zijn in de oudere cohorten daarmee kleiner 

geworden (zie figuur c.2). 

 Lwt-leerlingen zijn relatief vaker doubleurs dan vmbo-basisleerlingen, wat aansluit bij de iets hogere 

leeftijd, al gaat het nog steeds om een klein aandeel van de leerlingen. In recentere cohorten is het 

verschil in aandeel minder groot dan in oudere cohorten. Van cohort 2013 is vijftien procent van de lwt-

leerlingen doubleur tegenover twaalf procent van de vmbo-basisleerlingen (zie figuur c.6). 
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 In eerdere cohorten was het aandeel autochtone leerlingen in lwt hoger dan in regulier vmbo. In de 

recentere cohorten is het aandeel autochtone lwt-leerlingen lager en het aandeel niet-westers 

allochtonen hoger dan in vroegere cohorten. Hoewel deze ontwikkelingen ook in de reguliere vmbo-basis 

zichtbaar zijn, heeft deze verandering tussen cohort 2007 en 2013 zich sterker voorgedaan in lwt dan in 

regulier vmbo (significante interactie voor aandeel niet-westers allochtonen). In cohort 2013 is het 

verschil in aandeel niet-westers allochtone leerlingen nog slechts vier procentpunten (23% in lwt 

tegenover 27% in vmbo-basis) (zie figuur c.3); het verschil tussen lwt en reguliere vmbo –basis is ook op 

dit punt wat kleiner geworden. 

 

Lwt-leerlingen hebben vaker een lwoo-indicatie, en dit aandeel blijft constant over de jaren heen (77% in 

cohort 2014). In het reguliere vmbo-basis is te zien dat jongeren uit recentere cohorten relatief vaker een 

lwoo-indicatie hebben (cohort 2007: 59%; cohort 2014: 68%, significant verschil) (zie figuur c.4); hiermee is het 

verschil in aandeel lwoo-indicatie tussen regulier vmbo-basis en lwt tussen cohort 2007 en 2014 wat kleiner 

geworden. 

 Gemiddeld genomen hebben leerlingen die lwt (gaan) volgen een iets lagere Citoscore dan leerlingen die 

regulier vmbo (gaan) volgen. De jongere cohorten (regulier vmbo en lwt samen) hebben gemiddeld een 

iets hogere Citoscore dan de oudere cohorten (2014 t.o.v. 2011). De vraag is of er mogelijk bij de 

overgang van po naar vo andere keuzes worden gemaakt (eerder naar pro dan naar vmbo) of dat er meer 

leerlingen in een lager onderwijssoort terecht komen door andere toewijzing in de onderbouw van het vo. 

Landelijk gezien is de gemiddelde Citoscore tussen 2010 en 2013 namelijk iets gedaald23. 

 Op basis van een uitsplitsing naar schoolgrootte komt naar voren dat lwt vaker wordt aangeboden binnen 

middelgrote scholen (500-1000 lln.) dan binnen kleine scholen (<500 lln) of grote scholen (>1000 lln). 

 Lwt-leerlingen uit recentere cohorten zijn relatief vaker afkomstig uit apc-gebieden dan leerlingen uit 

oudere cohorten (cohort 2007: 21%; cohort 2013: 28%). Binnen de groep vmbo-basisleerlingen is het 

aandeel stabiel gebleven (circa 26%) (zie figuur c.8). 

 Het aandeel leerlingen afkomstig uit (zeer) stedelijke gebieden is voor beide groepen constant gebleven. 

In cohort 2014 betreft het 43 procent uit lwt en 47 procent uit vmbo-basis (zie figuur c.9). 

 

Het beeld van de leerlingen dat in de nulmeting in de interviews werd geschetst komt ook in de 1-meting naar 

voren. Het zou binnen de trajecten gaan om niet-schoolse leerlingen (‘weinig zitvlees’ zoals twee 

geïnterviewden het omschrijven) die praktijkgericht zijn (i.e. behoefte hebben aan stagecomponent) en die 

door niveau, motivatie of privésituatie (of een combinatie van twee of meer van deze factoren) moeite hebben 

om het reguliere vmbo-basis af te ronden. Wel wordt vaker expliciet geformuleerd dat leerlingen ‘niet 

meekomen binnen het reguliere onderwijs’. Het niet kunnen functioneren in het reguliere vmbo-onderwijs is 

een belangrijk criterium voor wat betreft toelating tot de maatwerktrajecten.  

Regionale herkomst 

Om (veranderingen in) het aanbod van lwt in Nederland te kunnen duiden wordt in tabel 4.1 het aantal 

leerlingen per provincie vanaf schooljaar 2012-2013 tot en met schooljaar 2014-2015 getoond. De meeste 

leerlingen volgen lwt in Zuid-Holland, Noord-Holland en Noord-Brabant, al is er wel sprake van een afnemend 

leerlingaantal in deze periode (resp. 13%, 17% en 24%). Lwt worden het minst vaak gevolgd in Flevoland, 

Groningen en Friesland; in deze laatste provincie zien we wel een relatief forse toename van 75 procent. Een 

toename is slechts in een paar andere provincies zichtbaar: Utrecht (40%), Zeeland (28%) en Drenthe (24%). In 

Limburg fluctueert het leerlingaantal sterk. 

  

                                                      
23. Muskens, M. & Tholen, R. (2015). Onderzoek sturen op cijfers en rendementen. Onderzoek in opdracht van het 

ministerie van OCW. Nijmegen: ResearchNed. 
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Tabel 4.1: Aantal lwt-leerlingen in schooljaar naar provincie in de periode 2012-2014* 

 2012-2013 2013-2014 2014-2015 Verschil laatste – eerste jaar (%) 

Drenthe 74 71 92 +24% 
Flevoland 24 26 13 -46% 
Friesland 44 42 77 +75% 
Gelderland 180 149 118 -34% 
Groningen 61 51 49 -20% 
Limburg 181 223 185 +2% 
Noord-Brabant 314 283 239 -24% 
Noord-Holland 295 261 246 -17% 
Overijssel 200 173 145 -28% 
Utrecht 82 92 115 +40% 
Zeeland 83 104 106 +28% 
Zuid-Holland 420 409 364 -13% 

Bron: DUO - bewerking ResearchNed 2015 
* Leerlingen die woonachtig zijn in Nederland en een vaste woonplaats hebben. 

Sector of intersectoraal programma in vmbo en mbo 

In figuur 4.3 is het aandeel leerlingen in het vmbo in de periode 2012-2014 uitgesplitst naar sector of 

intersectoraal programma. Voor sectorale switchers tussen T1 en T2 is de laatst gevolgde sector geselecteerd.24 

Te zien is dat het aandeel lwt-leerlingen in de sectoren economie en landbouw in recente cohorten groter is 

(cohort 2012: economie 17% en landbouw 24%; cohort 2014: economie 24% en landbouw 26%).  

 

In de sectoren techniek en zorg en welzijn is het aandeel leerlingen in recentere cohorten juist kleiner (cohort 

2012: techniek 26% en zorg en welzijn 23%; cohort 2014: techniek 20% en zorg en welzijn 21%). Het aandeel 

leerlingen in intersectorale programma’s blijft stabiel. De helft van de leerlingen uit cohort 2014 volgt een 

opleiding in de sectoren economie en landbouw. Voor de leerlingen in vmbo-basis is het beeld anders: het 

aandeel leerlingen in intersectorale programma’s is groot en is in recentere cohorten groter (cohort 2014: 

21%). Verder is te zien dat leerlingen in vmbo-basis relatief gezien vaker instromen in de sectoren techniek en 

zorg en welzijn. Lwt-leerlingen zijn oververtegenwoordigd in de sectoren economie en landbouw.  

 

Figuur 4.3: Aandeel leerlingen uitgesplitst naar de vier sectoren en intersectoraal programma in het vmbo in 

lwt t.o.v. vmbo-basis per cohort 

 
Bron: DUO - bewerking ResearchNed 2015 

 

                                                      
24. In de periode 2007-2013 waren er in totaal 5.817 sectorale switchers, waarvan 723 binnen lwt (12%) en 4.338 binnen 

het reguliere vmbo-basis (75%). 
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Vervolgens is bekeken in welke sector of intersectoraal programma in het mbo de leerlingen onderwijs 

volgen.25 Figuur 4.4 laat zien dat het beeld van leerlingen uit de cohorten 2010-2012 redelijk stabiel blijft, 

zowel voor lwt als voor vmbo-basis. Lwt-leerlingen stromen relatief minder vaak in de sectoren economie en 

zorg en welzijn in, en iets vaker in de overige sectoren of in een intersectoraal programma. De meeste 

leerlingen volgen een mbo-opleiding in de sector economie (30% uit lwt en 36% uit vmbo-basis in cohort 2012). 

 

Figuur 4.4: Aandeel leerlingen uitgesplitst naar de vier sectoren en intersectoraal programma in het mbo uit 

lwt t.o.v. vmbo-basis per cohort 

 
Bron: DUO - bewerking ResearchNed 2015 

 

In figuur 4.5 is de verwante doorstroom van vmbo naar mbo in kaart gebracht. Te zien is dat lwt-leerlingen uit 

de recentere cohorten relatief vaker verwant doorstromen (circa 5 ppnt. meer in 2012 dan in 2010), met 

uitzondering van leerlingen in de sector landbouw. Voor vmbo-basisleerlingen blijft het percentage verwante 

doorstroom redelijk stabiel, behalve in de sector techniek waar het aandeel leerlingen toeneemt (verschil van 

5 ppnt. tussen cohort 2010 en cohort 2012).  

Figuur 4.5: Aandeel leerlingen naar verwante doorstroom vmbo-mbo uit lwt t.o.v. vmbo-basis per cohort 

 
Bron: DUO - bewerking ResearchNed 2015 

                                                      
25. Hierbij is een selectie gemaakt van de sector of intersectoraal programma waar de leerling het laatst stond 

ingeschreven, en de tijdstippen T2, T3 en T4 zijn hierbij meegenomen om een duidelijk beeld te kunnen schetsen van 
de doorstroom. Hierbij is cohort 2013 buiten beschouwing gelaten vanwege het zeer lage aantal leerlingen dat al na 
twee jaar in het mbo instroomt (N=467). 
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Met betrekking tot de niet-verwante doorstroom geven de geïnterviewden aan dat dit tot knelpunten leidt bij 

toelating tot het mbo als de lwt-leerlingen willen doorstromen naar een opleiding waarvoor aanvullende eisen 

worden gesteld (bijvoorbeeld VCA, meestal in de sector techniek). Een school geeft aan haar leerlingen voor te 

bereiden op niet-verwante doorstroom door ervoor te zorgen dat zij niet alleen worden voorbereid op een 

specifieke vervolgopleiding, maar op de sector waar ze naar willen doorstromen door ze voldoende vakgerichte 

handelingen te laten verrichten. Tevens probeert men dit binnen het stagebedrijf te laten opvangen, zodat de 

leerling kennis kan nemen van relevante praktijkcomponenten. Eén school geeft aan dat als lwt alleen wordt 

aangeboden in een sector die niet aansluit bij de keuze in het mbo, er toch voor wordt gekozen lwt aan te 

bieden in een niet-verwante sector. Het volgen van lwt is in dat geval voor een leerling belangrijker dan 

directe plaatsing in de juiste sector. 

4.1.3 Ondersteuningsbehoefte leerlingen 

Samenvatting 

 Het beeld van de ondersteuningsbehoefte van leerlingen dat in de 1-meting naar voren komt, is 

vergelijkbaar met die in de nulmeting. Een groot deel van de lwt-leerlingen heeft behoefte aan 

ondersteuning op het vlak van studieloopbaanbegeleiding, leerachterstanden en sociaal-emotionele 

ontwikkeling. Een verschil is dat de behoefte aan studieloopbaanbegeleiding wat sterker naar voren komt 

in de 1-meting. Ook hebben sommige scholen de indruk dat de samenstelling van de doelgroep wat 

veranderd is. Het beeld leeft dat er sprake is van zwaardere problematiek.  

 Op driekwart van de scholen is studieloopbaanbegeleiding een vast onderdeel van het programma. 

Ondersteuning op het vlak van leerachterstanden en sociaal-emotionele ontwikkelingen zijn vaker geen 

vast onderdeel en worden vraaggericht geboden.  

 Een meerderheid van de lwt-leerlingen heeft behoefte aan twee of meer vormen van ondersteuning, zoals 

ook al in de nulmeting naar voren kwam. Deze ondersteuning wordt meestal geboden door iemand van 

binnen de school. 

Resultaten ondersteuningsbehoefte 

Volgens het schoolpersoneel hebben de leerlingen voornamelijk behoefte aan ondersteuning op het terrein van 

studieloopbaanbegeleiding, leerachterstanden, sociaal-emotionele ontwikkeling en hebben ze problemen op 

het gebied van inzet en motivatie (zie tabel 4.2). Dit komt overeen met het beeld van de nulmeting, met als 

verschil dat studieloopbaanbegeleiding nog duidelijker naar voren komt in de 1-meting (78% geeft aan dat alle 

leerlingen hier behoefte aan hebben) dan in de nulmeting (46% gaf aan dat alle leerlingen hier behoefte aan 

hebben).  

 

Tabel 4.2: Ondersteuningsbehoefte lwt-leerlingen in schooljaar 2014-2015 (%) 

 allen meerderheid helft minderheid niemand 

Studieloopbaanbegeleiding 77,6 11,8 3,5 7,1 0,0 
Sociaal-emotionele ontwikkeling 29,4 37,6 14,1 14,1 3,5 
Leerachterstanden 30,6 29,4 22,4 12,9 3,5 
Gedragsproblematiek 12,9 23,5 25,9 27,1 10,6 
Gebied van inzet en motivatie 25,9 23,5 21,2 20,0 8,2 
Leerstoornissen 14,1 14,1 22,4 35,3 12,9 
Lichamelijke of medische problematiek 8,2 0,0 0,0 41,2 49,4 

Bron: vragenlijst monitor lwt/ao - ResearchNed 2015 
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Ondersteuning kan vraaggericht en/of aanbodgericht worden aangeboden. In tabel 4.3 is te zien dat 

studieloopbaanbegeleiding op de meeste scholen onderdeel is van het aanbod. Ondersteuning bij de sociaal-

emotionele ontwikkeling, gedragsproblematiek en leerstoornissen wordt echter vaker vraaggericht 

aangeboden. In iets mindere mate is dit ook het geval bij ondersteuning op het gebied van leerachterstanden 

en inzet en motivatie. Lichamelijke of medische problematiek wordt vaak vraaggericht aangeboden, maar er 

zijn ook veel scholen die zowel vraag- als aanbodgericht ondersteuning bieden. 

 

Tabel 4.3: Vraag en aanbod naar type ondersteuningsbehoefte in schooljaar 2014-2015 (%) 

 Vraaggericht Aanbodgericht Beide N 

Studieloopbaanbegeleiding 21,2 31,8 47,1 85 
Sociaal-emotionele ontwikkeling 53,1 11,1 35,8 81 
Leerachterstanden 44,4 17,3 38,3 81 
Gedragsproblematiek 57,9 9,2 32,9 76 
Gebied van inzet en motivatie 39,0 14,3 46,8 77 
Leerstoornissen 54,8 13,7 31,5 73 
Lichamelijke of medische problematiek 52,4 2,4 45,2 42 

Bron: vragenlijst monitor lwt/ao - ResearchNed 2015 

 

De meerderheid van de leerlingen heeft behoefte aan twee of meer vormen van ondersteuning, aldus de 

respondenten (95%). Gevraagd is aan welke combinaties van ondersteuning de leerlingen zoal behoefte hebben 

(n=78). Het overkoepelende beeld dat naar voren komt is dat de doelgroep veel en meer gerichte aandacht 

vereist. De inzet die hiervoor vereist is, is vaak tweeledig: enerzijds de behoefte aan kleinschalig onderwijs 

met gekwalificeerd personeel, anderzijds additionele ondersteuning in de vorm van coaching of, in het enkele 

geval dat dit niet toereikend is, schoolmaatschappelijk werk. De leerlingen kunnen vaak moeilijk omgaan met 

de schoolsetting en hebben een voorkeur voor werken in de praktijk. Ze hebben vaak moeite met plannen, 

gestructureerd werken en het nakomen van afspraken. Deze problemen spelen niet alleen een rol binnen 

school, maar ook binnen de stage. Daarbij hebben de leerlingen vaak te maken met een cognitieve achterstand 

en/of moeite met theorie. Het beeld dat naar voren komt is dat de leerlingen gebaat zijn bij begeleiding op 

meerdere fronten en dat ondersteuning op één specifiek gebied niet toereikend is. 

 

Het vaakst wordt een combinatie genoemd waarin ondersteuning op het sociaal-emotionele vlak en 

leerondersteuning (ten behoeve van leerachterstanden en/of leerstoornissen) en in mindere mate 

ondersteuning op het gebied van motivatie en studieloopbaanbegeleiding een rol spelen. Problemen rondom 

gedrag worden minder vaak benoemd. Meerdere scholen geven aan – mede in het kader van passend onderwijs 

– een andere leerlingpopulatie aan te treffen dan voorheen: meer kinderen met meervoudige problematiek.  

De benodigde ondersteuning wordt meestal door iemand van school geboden, net als in de nulmeting. In 

mindere mate wordt er door de stageplaats of een externe partij ondersteuning geboden. Wanneer de 

stageplaats ondersteuning biedt, is dit vooral op het gebied van studieloopbaanbegeleiding, inzet en motivatie 

en sociaal-emotionele ontwikkeling. Externe partijen worden ingeschakeld voor gedragsproblematiek en 

ondersteuning op het sociaal-emotionele vlak.  

 

De personen die het meest betrokken zijn bij de ondersteuning binnen school zijn de mentor, de decaan, de 

docent, de coördinator lwt en de leerlingbegeleider. De mentor wordt het vaakst genoemd bij verschillende 

ondersteuningsbehoeften: lob, sociaal-emotionele problematiek, leerproblemen en inzet en motivatie. Externe 

partijen die worden genoemd zijn schoolmaatschappelijk werk, de orthopedagoog en ambulante begeleiders. 
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4.1.4 Vakaanbod 

Samenvatting  

 Lwt-leerlingen uit cohort 2012 hebben minder vaak een vmbo-examen afgelegd dan lwt-leerlingen uit 

cohort 2010. 

 Hoewel lwt-leerlingen alleen examen hoeven doen in Nederlands en een beroepsgericht vak, biedt 

driekwart van de scholen extra vakken aan voor deze leerlingen. Als extra vakken worden Engels, 

rekenen, lichamelijke opvoeding en (in sectoren waar dit past) wiskunde het vaakst aangeboden, wat 

vergelijkbaar is met de resultaten van de nulmeting. Kunstvakken werden in schooljaar 2014-2015 minder 

vaak aangeboden als extra vak dan in 2013-2014. 

Resultaten 

De stroomgegevens van DUO geven inzicht in de behaalde school- en eindexamencijfers voor vakken. De groep 

lwt-leerlingen die een centraal examen (ce) in een bepaald vak heeft afgelegd wordt afgezet tegen de totale 

groep leerlingen die een vmbo-basisexamen heeft afgelegd (ongeacht het eindresultaat). Zo ontstaat inzicht in 

welke vakken lwt-leerlingen zoal volgen en hoe zich dit verhoudt tot reguliere vmbo-basisleerlingen. In tabel 

4.4 zijn de aantallen leerlingen weergegeven. 

 

Tabel 4.4: Leerlingen die vmbo-basisexamen hebben afgelegd per cohort 

 2010 2011 2012 

Lwt Economie 210 206 143 
 Techniek 317 300 244 
 Landbouw 304 312 273 
 Zorg en welzijn 304 315 250 
 Intersectoraal 81 102 106 
Totaal (n)  1.216 (81%) 1.235 (84%) 1.016 (74%) 
Totaal (N)  1.496 1.469 1.376 

Vmbo-basis Economie 3.034 2.823 2.699 
 Techniek 4.166 3.776 3.651 
 Landbouw 2.143 2.256 2.305 
 Zorg en welzijn 4.133 4.026 3.803 
 Intersectoraal 1.646 2.052 2.580 
Totaal (n)  15.122 (82%) 14.933 (83%) 15.038 (82%) 
Totaal (N)  18.485 17.975 18.363 

Bron: DUO - bewerking ResearchNed 2015 

 

Bij het in kaart brengen van het aanbod is een onderscheid gemaakt tussen de vakken in het 

gemeenschappelijke deel, de sectorvakken en de beroepsgerichte programma’s (vrije deel). De afgenomen 

vragenlijst onder schoolpersoneel biedt inzicht in de daadwerkelijk gevolgde vakken. Eén op de vier 

respondenten geeft aan geen extra vakken aan te bieden. De overige respondenten (N=64) bieden hun 

leerlingen de mogelijkheid om één tot acht extra vakken te volgen; de meerderheid biedt één tot drie extra 

vakken. In de bespreking gaan we in op de resultaten uit beide bronnen. 
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Vakken in het gemeenschappelijke deel 

 DUO. Binnen de groep lwt-leerlingen is tussen de cohorten een afname te zien van het aandeel leerlingen 

dat een ce Nederlands aflegt (van 95% in cohort 2010 naar 90% in cohort 2012). In de groep die geen ce 

Nederlands aflegt, zitten leerlingen die niet worden geëxamineerd en vervolgens nogmaals lwt volgen, 

ongediplomeerd doorstromen naar mbo (of in een uitzonderlijk geval naar pro), of uitstromen uit het 

onderwijs. Ongeveer één op de vijf lwt-leerlingen legt een ce Engels af, en ongeveer één op de drie lwt-

leerlingen een schoolexamen (se) maatschappijleer (tabel c.1).26, 27 Het merendeel van de reguliere 

vmbo-basisleerlingen heeft een ce in Nederlands en Engels afgelegd en een se in maatschappijleer: per 

cohort ongeveer 97 procent (cohort 2010 tot en met cohort 2012). 

 Vragenlijst. Lwt-leerlingen volgen altijd Nederlands, conform de wettelijke eisen die aan een vmbo-

basisdiploma met aantekening ‘lwt’ worden gesteld (N=85). Voorts geeft 85 procent van de respondenten 

aan altijd rekenen aan te bieden (n=83). 

 De algemene vakken die vaak worden aangeboden volgens de respondenten zijn Engels, maatschappijleer 

en lichamelijke opvoeding. Kunstvakken en godsdienst worden slechts een enkele keer genoemd. 

Daarnaast worden verschillende vakken genoemd die gerelateerd zijn aan begeleiding, zoals lob, 

mentoruur, stagebegeleiding en/of sociale vaardigheden. 

Sectorvakken 

 DUO. Het vaakst gevolgde sectorvak in lwt is wiskunde. In de sectoren techniek en landbouw is wiskunde 

een verplicht sectorvak; in de andere sectoren is wiskunde een sectorkeuzevak. In cohort 2012 wordt 

wiskunde het vaakst gevolgd in de sectoren landbouw (22%), techniek (21%) en economie (19%), en dit 

percentage is redelijk stabiel gebleven voor de cohorten 2010 tot en met 2012. In het reguliere vmbo-

basis is eenzelfde stand van zaken te zien, al liggen de percentages hier een stuk hoger (resp. 99%, 97% en 

86%). Leerlingen in de sector zorg en welzijn volgen minder vaak wiskunde (in cohort 2012: lwt: 6%; 

regulier: 60%). Bij de leerlingen in intersectorale programma’s komt naar voren dat zij in latere cohorten 

relatief gezien minder vaak een examen in wiskunde afleggen (17% van de leerlingen uit cohort 2010 en 

5% van de leerlingen uit cohort 2012). Ongeveer zeven op de tien vmbo-basisleerlingen in een 

intersectoraal programma leggen een ce wiskunde af (zie figuur c.10). 

 Ook is gekeken naar het tweede sectorvak (naast wiskunde) dat leerlingen volgen. Binnen lwt wordt in de 

sector landbouw het vaakst biologie gekozen. In de overige sectoren is sprake van een ander verplicht 

keuzevak (zorg en welzijn: biologie; economie: economie) en in de sector techniek een tweede verplicht 

sectorvak, te weten natuur- en scheikunde 1 (nask1). Ongeveer één op de tien lwt-leerlingen in de sector 

landbouw volgt biologie en ongeveer één op de twintig lwt-leerlingen in de sector techniek volgt nask1. In 

de sector economie is het aandeel leerlingen dat het vak economie volgt in eerdere cohorten hoger (circa 

20%) dan in het meest recente cohort (2012: 14%). In de sector welzijn is te zien dat in het meest recente 

cohort een kleiner aandeel leerlingen biologie volgt (15% in cohort 2010 en 6% in cohort 2012). In het 

reguliere vmbo-basis worden alle vakken bijna altijd gevolgd (meer dan 96%) met uitzondering van 

biologie in de sector landbouw (circa 80%) (zie figuur c.11). 

 Vragenlijst. Van de sectorvakken wordt wiskunde het vaakst genoemd, terwijl biologie, nask1 en/of 

economie minder vaak aangeboden en gevolgd worden (referentiegroep N=64).  

  

                                                      
26. Omdat maatschappijleer in het gemeenschappelijke deel niet centraal wordt geëxamineerd, is gekeken naar het 

percentage leerlingen dat een schoolexamen heeft afgelegd. 
27. Over de rekentoets zijn (nog) geen gegevens bekend; hierover kunnen dan ook geen uitspraken worden gedaan. 
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Beroepsgerichte programma’s28 

 DUO. In de sector economie volgt bijna de helft van de reguliere vmbo-basisleerlingen het programma 

handel en administratie (ongeveer 46%). In mindere mate worden de programma’s handel en verkoop 

(cohort 2012: 18%) en consumptief-breed (cohort 2012: 15%) gevolgd. In lwt is het beeld anders. Het 

aandeel dat handel en verkoop volgt is lager in het meest recente cohort (cohort 2010: 27%; cohort 2012: 

13%), terwijl het aandeel dat consumptief-breed volgt juist hoger is in het meest recente cohort (cohort 

2010: 18%; cohort 2012: 27%). Lwt-leerlingen volgen minder vaak handel en administratie (cohort 2012: 

27%) dan reguliere vmbo-basisleerlingen (46%) (zie figuur c.12). 

 In de sector techniek volgen de meeste leerlingen uit de meest recente cohorten het programma 

techniek-breed; dit aandeel is in het meest recente cohort een stuk groter, zowel in lwt (cohort 2010: 9%; 

cohort 2012: 24%) als in vmbo-basis (cohort 2010: 17%; cohort 2012: 27%). Het aandeel leerlingen in het 

programma bouwtechniek (met uitstroomdifferentiatie) timmeren is lager in het meest recente cohort 

2012 (lwt: 10%; vmbo-basis: 11%). Het aandeel leerlingen in metaaltechniek en voertuigentechniek blijft 

redelijk stabiel in beide groepen (lwt: circa 15%; vmbo-basis: circa 12%) (zie figuur c.13). 

 In de sector landbouw volgt meer dan de helft van de leerlingen het programma landbouw-breed; in 

cohort 2012 betreft het 56 procent van de lwt-leerlingen en 51 procent van de vmbo-basisleerlingen. Het 

aandeel leerlingen in de programma’s groene ruimte en verwerking agrarische producten/levensmiddelen 

technologie blijft redelijk stabiel. In cohort 2012 volgen respectievelijk dertien en negen procent van de 

lwt-leerlingen deze programma’s tegenover acht en veertien procent van de vmbo-basisleerlingen (zie 

figuur c.14). 

 In de sector zorg en welzijn volgt ongeveer de helft van de leerlingen het programma zorg en welzijn-

breed: in cohort 2012 is dit aandeel vrijwel gelijk voor lwt-leerlingen (50%) en vmbo-basisleerlingen (49%). 

Het programma verzorging wordt door iets meer dan een derde van de leerlingen gevolgd: in recentere 

cohorten is dit aandeel kleiner dan in eerdere cohorten, zowel in lwt (cohort 2010: 43%; cohort 2012: 36%) 

als in vmbo-basis (cohort 2010: 38%; cohort 2012: 35%). Het programma uiterlijke verzorging wordt door 

een kleine minderheid van de leerlingen gevolgd (3% van de lwt-leerlingen en 5% van de vmbo-

basisleerlingen in cohort 2012) (zie figuur c.15). 

 Van de intersectorale programma’s wordt het programma dienstverlening en commercie door de meeste 

leerlingen gevolgd, en dit aandeel is groter in latere cohorten, zowel in lwt (cohort 2010: 56%; cohort 

2012: 65%) als in vmbo-basis (cohort 2010: 41%; cohort 2012: 52%). In vmbo-basis wordt het programma 

sport, dienstverlening en veiligheid vaker gevolgd (cohort 2012: 24% tegenover 5%) en in lwt wordt het 

programma technologie en commercie vaker gevolgd (cohort 2012: 16% tegenover 12%) (zie figuur c.16). 

 Vragenlijst. Lwt-leerlingen volgen altijd een beroepsgericht programma, conform de wettelijke eisen die 

aan een vmbo-basisdiploma met aantekening ‘lwt’ worden gesteld (N=85). 

4.1.5 Tijdsbesteding, lesorganisatie en examinering in lwt 

Samenvatting 

 Het beeld van tijdsbesteding, lesorganisatie en examinering ziet er in de 1-meting globaal hetzelfde uit 

als in de nulmeting. 

 In lwt wordt wekelijks de meeste tijd besteed aan de stage (gem. 17 uur), gevolgd door het 

beroepsgerichte vak (gem. 9 uur) en vervolgens Nederlands (gem. 3,5 uur). In vergelijking met de 

nulmeting wordt er nu meer tijd besteed aan het beroepsgerichte vak (nulmeting: 5-6 uur, 1-meting: 9 

uur). 

 Vooral Nederlands en rekenen wordt in meer dan de helft van de scholen in aparte groepen voor lwt 

georganiseerd, de overige vakken worden vaak in een reguliere groep gevolgd. 

  

                                                      
28. Bij de bespreking van de programma’s is alleen gekeken naar de programma’s die het vaakst door lwt-leerlingen 

worden gevolgd. De overige programma’s worden niet of nauwelijks gevolgd binnen dit traject. 
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 In Nederlands en een beroepsgericht vak wordt op bijna alle scholen eindexamen gedaan, op één school 

na, die aangeeft leerlingen voor te bereiden op doorstroom naar de entreeopleiding. Dit kwam in de 

nulmeting niet voor, maar in de nulmeting was de regelgeving rondom de entreeopleiding ook nog niet 

van kracht.29 

Resultaten tijdsbesteding 

Uit onderstaande tabel 4.5 blijkt dat aan Nederlands gemiddeld 3,5 uur per week wordt besteed, aan rekenen 

anderhalf uur per week en bijna negen uur per week aan het beroepsgerichte vak. De stage neemt wekelijks 

gemiddeld zeventien uur in beslag. Deze resultaten zijn vergelijkbaar met die in de nulmeting, met 

uitzondering van het beroepsgerichte vak waar meer tijd aan wordt besteed (9 uur; was 5-6 uur in 1-meting). 

Tabel 4.5: Gemiddelde wekelijkse tijdsbesteding stage en vakken in schooljaar 2014-2015 

 N Min. Max. Gem. Std. 

Stage 85 7 32 16,9 4,7 
Nederlands 85 1 10 3,4 1,2 
Beroepsgericht vak 85 2 17 8,7 3,2 
Rekenen 83 1 4 1,5 0,7 

Bron: vragenlijst monitor lwt/ao - ResearchNed 2015 

Resultaten lesorganisatie 

Vragenlijst. Nederlands en rekenen worden in iets meer dan de helft van de gevallen aangeboden in een aparte 

groep voor lwt (resp. 52%, N=85; 53%, N=83). In de overige gevallen worden leerlingen meestal in een reguliere 

klas geplaatst. Het beroepsgerichte vak wordt volgens 64 procent van de respondenten aangeboden in een 

reguliere setting. Het komt weinig voor dat het vak in een lwt-groep wordt gegeven (13%). 

 

De lesorganisatie voor de extra vakken ziet er qua verdeling ongeveer hetzelfde uit als voor Nederlands en 

rekenen: meestal in een aparte groep, maar het komt ook geregeld voor dat leerlingen in een reguliere klas 

onderwijs genieten, zoals ook in de nulmeting al naar voren kwam. 

Resultaten examinering 

Vragenlijst. In Nederlands en het beroepsgerichte vak wordt op één school geen eindexamen afgenomen. Deze 

specifieke school geeft aan de leerlingen voor te bereiden op instroom in de entreeopleiding. Ten opzichte van 

de nulmeting is dit een nieuw resultaat. 

 

Drie op de vier respondenten geven aan altijd een rekentoets af te nemen (N=83). Op één op de vijf scholen 

wordt rekenen nooit geëxamineerd bij lwt. Van de respondenten die rekenen wel (eens) examineren geeft 70 

procent aan dat zij dit doen vanwege wet- en regelgeving (N=65). Door vijftien procent van de respondenten 

wordt gesteld dat het een eis is om door te stromen naar mbo-2. 

 

In extra vakken wordt niet altijd een eindexamen afgenomen. Als dit wel gebeurt, dan is de reden meestal dat 

het traject op die manier beter aansluit bij het mbo. Bij enkele vakken op sommige scholen wordt genoemd 

dat het vak wordt geëxamineerd vanwege wet- en regelgeving. Indien een andere reden wordt aangegeven, is 

het meestal dat de leerling uitblinkt in dit vak en de school de leerling de kans wil bieden om het vak succesvol 

af te ronden. 

                                                      
29. Met de invoering van de entreeopleiding zijn deelnemers alleen toelaatbaar tot een mbo-1 opleiding wanneer zij niet 

in het bezit zijn van een diploma. 
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4.2 Stage in lwt 

Samenvatting 

 In de nulmeting bleek dat een ruime helft van de scholen problemen ondervond met de beschikbaarheid 

van stageplaatsen voor lwt. In de 1-meting blijkt dat een ruime meerderheid moeite heeft met het vinden 

van stageplaatsen, maar dat dit slechts in acht procent een echt knelpunt genoemd kan worden. Verder 

geeft elf procent van de scholen aan geen problemen te ondervinden op dit vlak. Hoe dan ook wordt 

uiteindelijk bijna altijd een stageplaats gevonden voor de leerlingen.  

 Vooral in de sector zorg en welzijn wordt een tekort aan stageplaatsen (en een minder gunstig 

arbeidsmarktperspectief) gesignaleerd, waardoor stageplaatsen moeilijk te realiseren zijn voor de 

doelgroep. Ook speelt dat er meer werk op de hogere mbo-niveaus te vinden is waardoor stageplaatsen op 

lagere niveaus minder aangeboden worden.  

 Meestal past de gevonden stageplaats bij de mogelijkheden van de leerlingen. 

 Meer informatie over de samenwerking met bedrijven is te vinden in paragraaf 4.7. 

4.2.1 Vinden van een stageplaats 

Uit de vragenlijst komt naar voren dat 81 procent van de respondenten ervaart dat het vinden van 

stageplaatsen moeite kost, maar niet zodanig dat de organiseerbaarheid onder druk komt te staan. Voor acht 

procent vormt de zoektocht naar stageplaatsen wel echt een probleem dat de organiseerbaarheid beïnvloedt. 

De overige elf procent geeft aan dat het hen geen moeite kost om te voldoen aan de vraag naar stageplaatsen. 

In de nulmeting bleek ook al dat een meerderheid van de scholen moeite had met het vinden van stageplaatsen 

en dat slechts een klein deel hier geen moeite mee had. Grotere scholen hebben veelal een stagecoördinator 

of onderwijsassistent in dienst die is belast met het regelen van de stages, zo blijkt uit de interviews. 

 

De overgrote meerderheid van de betrokkenen geeft aan voor alle leerlingen een stageplaats te hebben 

gevonden (93%). Aan de overige betrokkenen is gevraagd hoe het schooljaar is verlopen voor de leerlingen voor 

wie geen stageplaats gevonden is. Voor enkele van deze leerlingen worden snuffelstages geregeld. De meeste 

van deze leerlingen worden echter op school gehouden: zij volgen daar een interne stage en krijgen 

vervangende of extra lessen aangeboden totdat uiteindelijk een stageplaats gevonden wordt. Toch geven drie 

respondenten aan dat het dit schooljaar is voorgekomen dat er geen lwt gestart kon worden vanwege het 

ontbreken van een stageplaats. Zij geven aan dat dit met het aanbod van stageplaatsen te maken heeft, 

vanwege sectorale tekorten (vooral in zorg en welzijn) en/of vanwege het niveau van de leerling (de voorkeur 

van bedrijven zou uitgaan naar niveau mbo-2 of mbo-3 in plaats van niveau vmbo-1 of vmbo-2). 

 

Ook in de interviews worden deze signalen afgegeven. De geïnterviewden die in de sector landbouw een lwt 

aanbieden, geven aan dat het binnen bepaalde richtingen lastig is om stageplaatsen te vinden vanwege de 

werkgelegenheid. Het gaat dan voornamelijk om de richtingen dierhouderij en beveiliging (intersectoraal 

programma). In de beveiliging speelt mee dat de leerlingen vaak te jong zijn.  

Ook is het in deze richtingen lastiger om een werkplek te vinden waarmee een leerling ook aan een mbo-2 kan 

beginnen, wat de doorstroom naar het mbo kan bemoeilijken. Een school geeft aan een convenant met het 

bedrijfsleven (sector techniek) te hebben afgesloten, waardoor het relatief weinig moeite kost om 

stageplaatsen te regelen. Voorts geven een aantal geïnterviewden aan dat in zorg en welzijn pas werk te 

vinden is op niveau mbo-2 of hoger. Ook het vinden van stageplaatsen is lastig omdat mensen die werkzaam 

zijn in zorginstellingen vaak niet de tijd hebben om lwt-leerlingen de begeleiding te bieden die ze nodig 

hebben. 
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Het niveau van de leerling op zichzelf is meestal niet het probleem. Uit de nulmeting kwam naar voren dat 

vmbo-basisleerlingen zodra ze eenmaal binnen zijn vaak worden gewaardeerd om hun arbeidsethos en hands-on 

mentaliteit. Ook door de betrokkenen in de 1-meting wordt dit herhaaldelijk naar voren gebracht. Als er 

problemen ontstaan is het voornamelijk de concurrentie op de stagemarkt die de leerlingen parten speelt. Er is 

in sommige vallen sprake van een overbevraging van bedrijven, aldus de geïnterviewden. Steeds meer scholen 

(zowel vmbo als mbo) vissen uit de vijver van erkende leerwerkbedrijven, waardoor de relatief jonge lwt-

leerlingen minder kans hebben om bij deze bedrijven binnen te komen. Hoewel voor vmbo-leerlingen 

leerbedrijven aan andere voorwaarden moeten voldoen, blijkt er sprake van concurrentie bij bedrijven die 

zowel vmbo –als mbo-leerlingen stage laten lopen. Het zijn leerlingen die veel begeleiding nodig hebben, 

waardoor het soms lastig blijft om leerlingen met het lwt-profiel te plaatsen. Mbo-studenten passen soms beter 

bij het type werk dat een stage met zich meebrengt. Daarom wordt vaak ingezet op een relatief klein bedrijf 

met een goede leermeester waarvan men weet dat de leerling de benodigde aandacht krijgt. 

4.2.2 Match tussen leerling en stageplaats 

Drie op de tien respondenten uit de vragenlijst geven aan dat er niet altijd sprake is van een goede match 

tussen leerling en stageplaats. Er worden verscheidene redenen genoemd ter verklaring hiervoor (N=25). Het 

overkoepelend beeld dat naar voren komt, is dat de wederzijdse verwachtingen niet goed op elkaar zijn 

afgestemd. Vanuit de leerling kan hierbij dan gedacht worden aan een gebrek aan motivatie, capaciteiten 

en/of werkhouding. Ook een onrealistische beeldvorming van het werk kan een rol spelen. Dit uit zich 

bijvoorbeeld in het niet houden aan afspraken of het niet kunnen aanpassen aan de bedrijfscultuur. In enkele 

gevallen onttrekken leerlingen zich aan hun verplichtingen en komen ze veelvuldig te laat, melden ze zich ziek 

of komen ze niet meer opdagen. Vanuit het bedrijfsleven komt het voor dat de verwachtingen te 

hooggespannen zijn en/of dat er te weinig zicht is op de (bijzondere) omstandigheden van de leerling. 

Daarnaast heeft een bedrijf niet altijd de capaciteit om de gevraagde begeleiding te kunnen bieden omdat 

deze te specialistisch of te tijdsintensief is. 

 

Op het moment dat er spanningen (dreigen te) ontstaan, kan dit zich uiten in conflicten tussen 

praktijkbegeleider en leerling. Omdat dit een onwenselijke situatie is, kiezen een aantal scholen ervoor om 

een proefperiode in te lassen alvorens een definitieve stage-overeenkomst tot stand te laten komen. Voorts 

worden er gesprekken gevoerd tussen school en bedrijf en school en leerling om de problematiek te duiden en 

te kijken of er mogelijkheden zijn om de stage voort te laten duren. 

4.3 Uitstroom en doorstroom 

Samenvatting 

 Uiteindelijk behaalt van de leerlingen in lwt een ongeveer even groot deel een vmbo-basis diploma als 

reguliere vmbo-basisleerlingen. Dit aandeel is over de jaren heen ongeveer gelijk (73% tot 80%). 

 In cohort 2012 is het aandeel lwt-leerlingen dat binnen twee jaar (schooljaar 2013-2014) een vmbo-

diploma heeft behaald, gedaald van 73 procent naar 67 procent (ten opzichte van cohort 2011). 

 Van cohort 2007 tot en met 2011 heeft van de lwt-leerlingen steeds ongeveer twintig procent binnen twee 

jaar geen vo-diploma behaald, versus ongeveer vijftien procent van de reguliere vmbo-basisleerlingen. In 

cohort 2012 lijkt het aandeel lwt-leerlingen dat geen vmbo-diploma heeft gehaald te stijgen.  

 In cohort 2007 tot en met cohort 2011 stroomden leerlingen met lwt-diploma minder door naar mbo-2 en 

meer naar mbo-1 in vergelijking met reguliere vmbo-basis gediplomeerden. In cohort 2012 is dit verschil 

verdwenen: dit kan worden verklaard door de invoering van de entreeopleiding, waardoor instroom in 

mbo-1 met een diploma niet langer mogelijk is. Desondanks gebeurt dit nog steeds bij twee procent van 

de gediplomeerde lwt-leerlingen. 

 Vmbo-scholen geven aan dat als leerlingen zonder diploma het vmbo verlaten, dit vrijwel altijd te maken 

heeft met niet-cognitieve belemmeringen zoals gebrek aan motivatie en psychische problemen. 
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 Van de leerlingen die via lwt een vmbo-basis diploma behalen, is het aandeel leerlingen dat binnen vier 

jaar een mbo-2 diploma heeft behaald iets gestegen (lwt: van 29% naar 31%), en het aandeel dat nog geen 

diploma heeft iets gedaald (van 58% naar 54%) tussen cohort 2007 en cohort 2010. Binnen lwt werd door 

de cohorten 2007 tot en met 2010 in vergelijking met regulier vmbo wat vaker een mbo-1 diploma gehaald 

en wat minder vaak een mbo-2 diploma. 

 De coördinatoren van lwt geven aan dat het doorstroomperspectief van de meeste leerlingen mbo-2 is, en 

een klein deel mbo-1. Er is hierin geen verschil waargenomen tussen schooljaar 2013-2014 en 2014-2015. 

Wel is gebleken dat, ondanks dat vanuit het vmbo het perspectief niet is veranderd, de ervaring van een 

deel van de vmbo-scholen is dat het wel degelijk moelijker is geworden om in te stromen in mbo-2. 

 De doorstroom wordt volgens de geïnterviewden bemoeilijkt door twee factoren. Ten eerste speelt de 

verwachte invoering van het meetellen van toetsen en examens voor Nederlands en rekenen in de 

zak/slaagregeling in vmbo en mbo een rol, waardoor het niveau te hoog zou komen te liggen voor 

sommige leerlingen. Ten tweede leeft bij de geïnterviewden het beeld dat het mbo aan de poort 

selecteert en lwt-leerlingen niet direct worden toegelaten tot een opleiding op niveau 2. 

 Het aandeel leerlingen dat na vier jaar een startkwalificatie behaalt is iets toegenomen in de latere 

cohorten (lwt en vmbo-basis), maar het aandeel leerlingen dat na vijf jaar een startkwalificatie heeft 

behaald is juist wat gedaald. Het lijkt er dus op dat een iets grotere groep snel een startkwalificatie 

haalt, maar dat de groep die met vertraging een startkwalificatie haalt wat kleiner is geworden, wat per 

saldo leidt tot (iets) minder leerlingen met een startkwalificatie (van 51% naar 46% onder lwt-leerlingen). 

 Voor de arbeidsmarktsituatie na vijf jaar (aantal uur werk per week, uurloon, type contract) is het gunstig 

als leerlingen een mbo-2 diploma hebben behaald, of zij dit nu via lwt of vmbo-basis hebben behaald.  

Resultaten 

Op basis van de reguliere doorstroomtijd wordt verwacht dat leerlingen twee jaar na instroom in vmbo leerjaar 

3 een vmbo-basisdiploma behalen. Vervolgens zullen zij na weer twee jaar een mbo-2 diploma behalen. Indien 

we van een leerling willen weten of deze een mbo-2 diploma heeft behaald, moeten we rekening houden met 

een reguliere doorstroomtijd van vier jaar. In onderstaande tabel 4.6 is schematisch aangegeven voor de 

leerlingen uit welke cohorten deze informatie beschikbaar is in de stroomgegevens van DUO. 

 

Tabel 4.6: Reguliere doorstroomtijd vmbo-mbo naar schooljaar waarin diploma behaald kan worden per cohort 

Cohort Behalen diploma in vmbo-basis (T2) Behalen diploma in mbo-2 (T4) 

2007 2008-2009 2010-2011 
2008 2009-2010 2011-2012 
2009 2010-2011 2012-2013 
2010 2011-2012 2013-2014 
2011 2012-2013 2014-2015 
2012 2013-2014 2015-2016 
2013 2014-2015  
2014 2015-2016  

 

Voor de schooljaren 2014-2015 en 2015-2016 is deze informatie niet bekend gezien de peildatum van de 

stroomgegevens (mei 2015). Te zien is dat tot en met cohort 2012 bekend is welke leerlingen binnen de 

reguliere doorstroomtijd hun vmbo-basisdiploma behalen; tot en met cohort 2010 is bekend welke leerlingen 

binnen de reguliere doorstroomtijd hun mbo-2 diploma behalen. 

 

Om een zo duidelijk mogelijk beeld van de door- en uitstroom te geven, zal in de eerste plaats gekeken worden 

naar de cohorten 2007 tot en met 2010. Informatie over de latere cohorten zal ter sprake worden gebracht 

indien het relevante inzichten oplevert.  
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4.3.1 Behalen van een vmbo diploma (uitstroom uit vmbo) 

In figuur 4.6 is het hoogst behaalde vo-diploma in de onderwijsloopbaan weergegeven. Duidelijk is dat onder 

lwt-leerlingen iets meer leerlingen niet meteen (na twee) jaar een vmbo-basis diploma behalen, maar het 

uiteindelijke diplomasucces verschilt nauwelijks tussen vmbo-basis en lwt. Wel is het aandeel leerlingen dat 

geen vo-diploma behaalt groter onder lwt-leerlingen en het aandeel dat een hoger vo-diploma behaalt juist 

kleiner onder lwt-leerlingen. Opvallend is een ontwikkeling in cohort 2012: hier blijkt het percentage lwt-

leerlingen dat binnen twee jaar een vmbo-basisdiploma behaalt lager te zijn dan voorgaande jaren, terwijl dit 

aandeel in het reguliere vmbo-basis stabiel blijft. Cohort 2012 is het eerste cohort dat te maken kreeg met de 

invoering van de entreeopleiding waardoor gediplomeerd doorstromen naar mbo-1 niet meer toegestaan is. Uit 

interviews in het huidige onderzoek bleek dat in sommige gevallen vmbo-scholen lwt-leerlingen geen examen 

laten doen om doorstroom naar mbo-1 te waarborgen. De daling in lwt-gediplomeerden in cohort 2012 kan met 

dit signaal te maken hebben. 

 

Voor de leerlingen die na twee jaar geen vmbo-basisdiploma hebben behaald is nader bekeken welke 

onderwijsroute zij hebben gevolgd (cohort 2011: N=247; cohort 2012: N=291). Het betreft hier leerlingen die in 

leerjaar 3 doubleren en leerlingen die in leerjaar 4 niet op examen gaan of zakken. Het meest voorkomende 

scenario voor beide cohorten is dat de leerlingen ongediplomeerd doorstromen naar een mbo-1 opleiding. Een 

tweede scenario is dat de leerlingen vmbo leerjaar 4 overdoen waarna school ze vervolgens niet laat opgaan 

voor het examen. 

Figuur 4.6: Hoogst behaalde diploma in het voortgezet onderwijs per cohort 

 
Bron: DUO - bewerking ResearchNed 2015 

 

Van de leerlingen (lwt en vmbo-basis) die geen vo-diploma behalen, stroomt ongeveer tachtig procent 

uiteindelijk in het mbo in: het verschil tussen lwt en vmbo-basis is hierin heel klein (zie figuur c.17). 

 

Aan de respondenten uit de vragenlijst is gevraagd om aan te geven wat het uitstroomperspectief is van 

leerlingen die in schooljaar 2014-2015 in een lwt zijn gestart. Met uitstroomperspectief wordt hier bedoeld: de 

wijze waarop lwt zal worden afgesloten. Meer dan de helft van de respondenten (54%) verwacht dat alle 

leerlingen een vmbo-basisdiploma met aantekening ‘lwt’ zullen behalen. Ongeveer vijftien procent van de 

respondenten verwacht dat minder dan de helft van hun leerlingen met ditzelfde diploma zullen uitstromen. 

Enkele respondenten (12%) verwachten dat (een deel van) hun leerlingen zal uitstromen met een regulier 

vmbo-basisdiploma. Er zijn eveneens respondenten die leerlingen in huis denken te hebben die zonder vmbo-

diploma zullen uitstromen. Als we de door de respondenten aangegeven percentages op het gerapporteerde 

aantal instromers vermenigvuldigen, dan blijken er voor 73 leerlingen zorgen te bestaan over het uiteindelijk 

kunnen behalen van een vmbo-diploma. Vervolgens is gevraagd welk uitstroomperspectief de respondenten 

voor ogen hebben, en of deze leerlingen wel (schoolspecifieke) certificaten zullen behalen. Indien de leerling 

een voldoende behaalt voor een vak zal inderdaad een certificaat worden uitgereikt. Er zijn scholen die 

(tevens) branchegerichte certificaten en/of stagecertificaten aanbieden. 

 

  

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2007 2008 2009 2010 2011 2012

lwt vmbo-basis

geen vo-diploma vmbo-basisdiploma na twee jaar vmbo-basisdiploma hoger vo-diploma



36 | Monitor leerwerktrajecten en assistentopleidingen in het vmbo_Rapport 1-meting 

Uit de interviews werd duidelijk dat een niet-succesvolle uitstroom (zonder diploma van school gaan) vooral te 

maken heeft met niet-cognitieve belemmeringen (motivatie of psychische capaciteit) en in een enkel geval 

met de cognitieve capaciteit van de leerling. Voor deze jongeren wordt een passende oplossing gezocht om te 

voorkomen dat ze uitvallen uit het onderwijs: het kan dan gaan om toeleiding naar praktijkonderwijs (als er 

sprake is van een cognitieve belemmering), instroom in de entreeopleiding, begeleiding naar een 

plusvoorziening of werk of het aanvragen van een tijdelijke ontheffing van de leerplicht zodat eerst de 

privésituatie van de jongere verbeterd kan worden.  

4.3.2 Doorstroom naar mbo 

Vervolgens is bekeken welk aandeel van de leerlingen doorstroomt naar het mbo als leerlingen na twee jaar 

een vmbo-diploma hebben behaald (met en zonder lwt-aantekening) (zie figuur 4.7). Wat opvalt, is dat de 

verschillen die er in cohort 2007 nog te zien waren in doorstroom naar mbo tussen lwt en vmbo-basis, in cohort 

2012 zo goed als verdwenen zijn. Waar eerder de lwt-gediplomeerden minder doorstroomden naar mbo-2, 

meer naar mbo-1 en meer niet in mbo zaten in vergelijking met vmbo-basis gediplomeerden, is in 2012 op dit 

vlak nauwelijks nog verschil waar te nemen. Van de lwt-gediplomeerden stroomt in 2012 nog maar 2 procent 

door naar mbo-1. Cohort 2012 is het eerste cohort dat te maken kreeg met de invoering van de 

entreeopleiding.  

 

Figuur 4.7: Hoogst behaalde doorstroomniveau, drie jaar na instroom in vmbo leerjaar 3 (alleen vmbo-

gediplomeerden) per cohort 

 
Bron: DUO - bewerking ResearchNed 2015 

 

In figuur 4.8 wordt bekeken hoe succesvol de leerlingen zijn binnen het mbo. Welk diploma behalen zij binnen 

vier jaar? Een verschil tussen lwt- en reguliere vmbo-leerlingen is dat van de vmbo-leerlingen een groter deel 

(zo’n 43% in cohort 2010) een mbo-2 diploma behaald heeft in vergelijking met lwt-leerlingen (31% in cohort 

2010). Het aandeel leerlingen dat een mbo-1 diploma behaalt na instroom in mbo-2 blijft over de cohorten 

heen ongeveer gelijk. 
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Figuur 4.8: Hoogst behaalde diploma in het mbo, vier jaar na instroom in vmbo leerjaar 3 (alleen leerlingen 

die zijn ingestroomd in mbo-2) per cohort 

 
Bron: DUO - bewerking ResearchNed 2015 

 

Naast uitstroomperspectief is eveneens gevraagd wat het doorstroomperspectief (bestemming na lwt) van de 

leerlingen is. In tabel 4.7 zijn de antwoorden zoals in de vragenlijst ingevuld weergegeven. Het vaakst 

genoemde doorstroomperspectief is mbo-2 (zowel in de nulmeting als 1-meting geeft ongeveer 85 procent aan 

dat dit het perspectief is voor de helft tot alle leerlingen).  

Voorts wordt de entreeopleiding enkele keren genoemd, dit blijkt zowel in de nulmeting als 1-meting voor 

ongeveer tien procent van de respondenten voor de helft tot alle leerlingen het perspectief te zijn. Voor bijna 

niemand wordt de arbeidsmarkt als doorstroomperspectief gezien. Andere doorstroomperspectieven die 

worden genoemd zijn mbo-3 en doorstroom binnen vmbo. Deze worden beiden slechts eenmaal benoemd. 

 

Tabel 4.7: Doorstroomperspectief van lwt-leerlingen in het schooljaar 2014-2015 (%)* 

 allen meerderheid helft minderheid niemand 

Entreeopleiding (in mbo)  3,5 0,0  4,7 30,6 41,2 
Mbo-2 42,4 37,6 7,1 1,2 3,5 
Arbeidsmarkt 1,2 1,2 1,2 9,4 68,2 
Anders 2,2 0,0 0,0 4,4 64,4 

Bron: vragenlijst monitor lwt/ao - ResearchNed 2015 
* meerdere antwoorden mogelijk 

 

De geïnterviewden geven aan dat zij het doorstroomperspectief van de leerling in kaart brengen op basis van 

de huidige leerprestaties, de leercurve en daarmee samenhangend de te verwachten leerprestaties in het mbo. 

Sommige scholen gaan uit van een verwacht eindniveau van 2F voor taal en rekenen (dat naar verwachting in 

de toekomst onderdeel zal zijn van de zak- en slaagregeling), anderen gaan uit van 2A. Bij sommige scholen 

wordt aangegeven dat als de school voorziet dat een leerling het 2F-niveau (nog) niet gaat halen, de keuze 

wordt gemaakt om hem of haar in de entreeopleiding te plaatsen. Eenmaal in het mbo is het aan de mbo-

instelling om te bepalen of de leerling geschikt is om na het afronden van de entreeopleiding te beginnen aan 

een opleiding op niveau 2 om zo een startkwalificatie te behalen. 

 

Knelpunten en succesfactoren in de doorstroom naar mbo worden besproken in paragraaf 4.6. 
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4.3.3 Startkwalificatie 

Uiteindelijk is het doel van de maatwerktrajecten om leerlingen een startkwalificatie te laten behalen. Zoals 

gezegd kunnen de leerlingen uit cohort 2010 bij een reguliere doorstroomtijd in het studiejaar 2013-2014 een 

mbo-2 diploma behalen. Gezien de peildatum van de stroomgegevens (mei 2015) zijn tijdens het uitvoeren van 

de analyses voor het huidige rapport alleen de voorlopige cijfers van het vsv-jaar 2013-2014 beschikbaar. We 

zullen dan ook voor de cohorten 2007 tot en met 2010 bekijken welk aandeel van de leerlingen een 

startkwalificatie heeft behaald. Er wordt tevens een groep van leerlingen onderscheiden die als hoogst 

behaalde diploma een mbo-1 diploma heeft en geen vsv-registratie in datzelfde jaar. Op basis van de gegevens 

vanuit DUO kan hierbij niet worden vastgesteld of deze leerlingen zijn uitgestroomd naar de arbeidsmarkt. 

Hiervoor worden gegevens afkomstig van het CBS gebruikt. Omdat deze groep niet (primair) tot de doelgroep 

van het vsv-beleid behoort, is het van belang om een zo accuraat mogelijke schatting te geven van de 

leerlingen zonder startkwalificatie. Bij het toekennen van het label ‘startkwalificatie’ is ook rekening 

gehouden met de leeftijd van de student ten tijde van het vsv-registratiejaar dat van toepassing is. Het betreft 

hier echter wel een schatting, omdat we geen beschikking hebben over de geboortedata van de leerlingen. 

 

Eerst is bekeken welk aandeel van de leerlingen binnen de reguliere doorstroomtijd een startkwalificatie heeft 

behaald. In figuur 4.9 is te zien dat het aandeel lwt-leerlingen jaarlijks gelijk blijft: ongeveer één op de drie 

leerlingen behaalt een startkwalificatie. Het aandeel dat een mbo-1 diploma behaald en geen vsv-registratie 

heeft, is voor cohort 2010 vier procentpunten hoger dan voor cohort 2007 (13% versus 9%). Van de reguliere 

vmbo-basisleerlingen behalen ongeveer vier op de tien leerlingen een startkwalificatie binnen de reguliere 

doorstroomtijd. Dit aandeel is in de loop der jaren toegenomen (met 4 ppnt. tot 44% in cohort 2010). Het 

aandeel leerlingen met mbo-1 diploma en zonder vsv-registratie blijft jaarlijks ongeveer gelijk op zes procent. 

 

Figuur 4.9: Behalen startkwalificatie, vier jaar na instroom in vmbo leerjaar 3 per cohort* 

 
Bron: DUO - bewerking ResearchNed 2015 
* Voorlopige cijfers voor cohort 2010. 

 

Vervolgens is bekeken welke leerlingen een startkwalificatie hebben behaald na vijf jaar. Cohort 2010 is hierbij 

niet meegenomen, omdat voor deze leerlingen alleen bekend is of ze het diploma binnen de reguliere 

doorstroomtijd hebben behaald; de cijfers voor cohort 2009 zijn voorlopig. In figuur 4.10 wordt duidelijk dat 

bij een tijdsperiode van vijf jaar er geen duidelijke verschillen te vinden zijn in het aandeel dat een 

startkwalificatie behaalt per cohort.  
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Figuur 4.10: Behalen startkwalificatie, vijf jaar na instroom in vmbo leerjaar 3 per cohort* 

 
Bron: DUO - bewerking ResearchNed 2015 
* Voorlopige cijfers voor cohort 2009.  

Achtergrondkenmerken 

Tot slot is bekeken of er opvallende verschillen te vinden zijn in het behalen van een startkwalificatie binnen 

de reguliere doorstroomtijd voor leerlingen wanneer wordt uitgesplitst naar kenmerken van het gevolgde 

onderwijs. 

 

 Leerlingen in de vmbo sector landbouw en de intersectorale programma’s behalen relatief het vaakst een 

startkwalificatie. Het verschil in rendement tussen lwt en vmbo-basis is het kleinst in de intersectorale 

programma’s en het grootst in de sector zorg en welzijn (zie figuur c.18). 

 Een uitsplitsing naar gevolgde beroepsgerichte programma’s levert geen interessante resultaten op, ook 

omdat de leerlingaantallen te klein zijn. 

 Leerlingen in de mbo sectoren landbouw en techniek behalen relatief het vaakst een startkwalificatie. 

Het verschil in rendement tussen lwt en vmbo-basis is het kleinst in de sector landbouw en het grootst in 

de sector economie (zie figuur c.19). 

 Leerlingen die verwant doorstromen behalen relatief vaker een startkwalificatie dan leerlingen die niet-

verwant doorstromen. Jaarlijks bedraagt het verschil binnen de groepen ongeveer tien procentpunten 

(cohort 2010: 13 ppnt. voor lwt; 8 ppnt. voor vmbo-basis). Het verschil tussen groepen voor wat betreft 

verwante doorstroom is kleiner dan voor niet-verwante doorstroom (jaarlijks resp. circa 10% versus circa 

13%) (zie figuur c.20). 

4.3.4 Uitstroom naar arbeidsmarkt 

In tabel 4.8 is weergegeven welke vorm de onderwijsroute vanuit lwt of vmbo-basis via mbo-2 naar de 

arbeidsmarkt kan aannemen. Voor zowel lwt als vmbo-basis geldt dat beide groepen na vier jaar op de 

arbeidsmarkt moeten kunnen doorstromen. Dit geldt alleen wanneer leerlingen niet doubleren en direct door 

kunnen stromen naar mbo-2.  

 

Tabel 4.8: Het reguliere onderwijstraject tot het behalen van een mbo-2 diploma voor cohort 2007 

Cohort    2007 2008 2009 2010 2011 2012 

2007 Vmbo-basis Vmbo-3 Vmbo-4 Mbo-2 (jr 1) Mbo-2 (jr 2) arbeidsmarkt arbeidsmarkt 

 Lwt Lwt Lwt Mbo-2 (jr 1) Mbo-2 (jr 2) arbeidsmarkt arbeidsmarkt 
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In tabel 4.9 is weergegeven wat leerlingen vier en vijf jaar na instroom in leerjaar 3 van lwt of vmbo-basis 

doen. Vijf jaar na vmbo-basis heeft 23 procent van de jongeren geen werk en volgt geen opleiding, en na lwt is 

dit percentage iets hoger, namelijk 29 procent. Vijf jaar na vmbo-basis volgt 29 procent nog een opleiding, en 

vijf jaar na lwt volgt 14 procent nog een opleiding. Van de leerlingen die een leerwerktraject hebben gevolgd 

heeft na vier jaar 47 procent werk, en dit aandeel stijgt naar 57 procent werk (meer dan 12 uur per week) na 

vijf jaar. Na vmbo-basis ligt het aandeel werkenden lager dan na lwt, na vier jaar (40%) en na vijf jaar (47%). 

Het aandeel jongeren met een uitkering ligt vijf jaar na lwt (14%) tweemaal hoger dan na vmbo-basis (7%).  

 

Tabel 4.9 : Situatie van leerlingen na vier en vijf jaar, cohort 2007 

 
Geen werk/opleiding In onderwijs Werk Uitkering 

Vier jaar na vmbo-basis (geen ao of lwt) 14% 45% 40% 0,3% 

Vier jaar na leerwerktraject 17% 36% 47% 7% 

Vijf jaar na vmbo-basis (geen ao of lwt) 23% 29% 47% 9% 

Vijf jaar na leerwerktraject 29% 14% 57% 14% 

Bron: CBS – bewerking ResearchNed 2016 

 

Tabel 4.10 geeft de situatie weer van werkenden vier en vijf jaar na het volgen van vmbo-basis of lwt. Zowel 

het aantal uren werk per week, gemiddeld uurloon als percentage flexwerkers verschilt niet of nauwelijks na 

lwt en vmbo-basis. 

 

Tabel 4.10: Situatie van werkenden na vier en vijf jaar, cohort 2007  

 
Min. 12 uur per week werk Gemiddeld uurloon Percentage flexwerkers 

Vier jaar na vmbo-basis (geen ao of lwt) 94% 7,80 22% 

Vier jaar na leerwerktraject 94% 7,80 25% 

Vijf jaar na vmbo-basis (geen ao of lwt) 93% 9,00 24% 

Vijf jaar na leerwerktraject 95% 8,90 23% 

Bron: CBS – bewerking ResearchNed 2016 

Hoogst behaalde diploma en situatie na vijf jaar 

Zoals tabel 4.11 laat zien, zijn er grote verschillen zichtbaar in het percentage leerlingen dat geen werk of 

opleiding heeft: van de leerlingen die geen diploma hebben gehaald, heeft na vijf jaar bijna de helft geen 

opleiding of werk (49%), terwijl leerlingen met een mbo-2 diploma het minst vaak zonder werk of opleiding 

zitten (9%). Van de leerlingen met een mbo-2 diploma werkt meer dan de helft na vijf jaar (52%). Het 

percentage leerlingen met een uitkering is het hoogst onder leerlingen die geen diploma hebben gehaald (24%), 

gevolgd door leerlingen die mbo-1 als hoogst behaalde diploma hebben (15%).   

Tabel 4.11: Situatie vijf jaar na start vmbo-3, uitgesplitst naar hoogst behaalde diploma 

 
Geen werk/opleiding In onderwijs Werk Uitkering 

Vmbo, geen diploma gehaald 49% 15% 36% 24% 

Vmbo-basis, hoogst behaalde diploma vmbo 23% 29% 47% 9% 

Vmbo, hoogst behaalde diploma mbo-1 31% 25% 43% 15% 

Vmbo, hoogst behaalde diploma mbo-2 9% 39% 52% 3% 

Bron: CBS – bewerking ResearchNed 2016 
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In tabel 4.12 is te zien dat dit beeld vergelijkbaar is met de situatie van leerlingen die lwt hebben gevolgd. De 

hoogte van het behaalde diploma in het mbo is bepalend voor de arbeidsmarktsituatie, en niet het traject dat 

naar mbo leidt. Leerlingen die lwt hebben gevolgd en daarna een mbo-2 diploma hebben behaald, zijn vijf jaar 

later vaker aan het werk dan leerlingen die eerst vmbo-basis hebben gevolgd en daarna een mbo-2 diploma 

hebben behaald. Van deze laatste groep bevinden zich vijf jaar later wel meer leerlingen nog in het onderwijs 

(39% na vmbo-basis versus 30% na lwt).  

 

Tabel 4.12: Situatie vijf jaar na start lwt, uitgesplitst naar hoogst behaalde diploma  

 
Geen werk/opleiding In onderwijs Werk Uitkering 

Lwt, geen diploma gehaald 44% 7% 45% 22% 

Lwt, hoogst behaalde diploma lwt 24% 20% 56% 12% 

Lwt, hoogst behaalde diploma mbo-1 35% 21% 45% 21% 

Lwt, hoogst behaalde diploma mbo-2 8% 30% 62% 4% 

Bron: CBS – bewerking ResearchNed 2016 

 

Tabel 4.13 geeft weer wat de werksituatie na vijf jaar is van leerlingen die vmbo-3 hebben gevolgd. Leerlingen 

die geen diploma hebben behaald werken het minst vaak minimaal 12 uur per week (31%), terwijl van de 

leerlingen met een mbo-2 diploma bijna de helft werkt (49%). In het uurloon zijn ook verschillen zichtbaar. 

Opvallend is dat leerlingen met een mbo-1 diploma gemiddeld het minst verdienen met €8,20 per uur. 

Leerlingen zonder diploma en leerlingen met een vmbo-diploma verdienen meer (respectievelijk €8,90 en 

€8,50 per uur). Leerlingen met een mbo-2 diploma verdienen met gemiddeld €9,40 per uur het meest. Het 

percentage flexwerkers is redelijk stabiel, met de minste flexwerkers onder leerlingen met een mbo-2 diploma 

(een op de tien; 10%) en de meeste flexwerkers onder leerlingen met alleen een vmbo-diploma (13%). 

 

Tabel 4.13: Werksituatie vijf jaar na start vmbo-3, uitgesplitst naar hoogst behaalde diploma  

 
Min. 12 uur per week werk Gemiddeld uurloon Percentage flexwerkers 

Vmbo, geen diploma gehaald 31% 8,90 12% 

Vmbo-basis, hoogst behaalde diploma vmbo 43% 8,50 13% 

Vmbo, hoogst behaalde diploma mbo-1 38% 8,20 12% 

Vmbo, hoogst behaalde diploma mbo-2 49% 9,40 10% 

Bron: CBS – bewerking ResearchNed 2016 

 

Ten opzichte van de situatie van leerlingen die vmbo hebben gevolgd, ziet de relatie tussen behaald diploma 

en arbeidsmarktsituatie er onder leerlingen die lwt hebben gevolgd vergelijkbaar uit (tabel 4.135). Wel komt 

onder leerlingen die lwt hebben gevolgd flexwerk iets vaker voor en is het uurloon van degenen die geen of een 

mbo-1 diploma hebben behaald lager van dat van leerlingen die vmbo-basis hebben gevolgd. Als leerlingen een 

mbo-2 diploma hebben behaald, lijkt de arbeidsmarktsituatie wat betreft uurloon en aantal uren werk per 

week voor de leerlingen die via lwt naar mbo zijn gegaan iets gunstiger dan voor leerlingen die via vmbo-basis 

naar lwt zijn gegaan.  

 

Tabel 4.14: Situatie vijf jaar na start lwt, uitgesplitst naar hoogst behaalde diploma  

 
Min. 12 uur per week werk Gemiddeld uurloon Percentage flexwerkers 

Lwt, geen diploma gehaald 37% 7,70 15% 

Lwt, hoogst behaalde diploma lwt 51% 8,60 16% 

Lwt, hoogst behaalde diploma mbo-1 35% 7,60 14% 

Lwt, hoogst behaalde diploma mbo-2 60% 9,50 12% 

Bron: CBS – bewerking ResearchNed 2016 
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4.4 Aanbod naar vestiging 

Figuur 4.11 toont de instroom van leerlingen in het derde en het vierde leerjaar uitgesplitst naar vestiging per 

cohort. Hiermee wordt meer inzicht geboden in de spreiding van het totale leerlingenaantal over 

schoollocaties. Voor leerlingen die instromen in het derde leerjaar is het cohortjaar gelijk aan het schooljaar 

(e.g. cohort 2007 stroomt in schooljaar 2007-2008 in het derde leerjaar in). Voor leerlingen die instromen in 

het vierde leerjaar gaat het over het schooljaar na het cohortjaar (e.g. cohort 2007 stroomt in schooljaar 2008-

2009 in het vierde leerjaar in). 

 

Wanneer we inzoomen op de instroom in het derde leerjaar blijkt dat het aantal vestigingen waar lwt wordt 

gevolgd de afgelopen vijf jaar – vanaf cohort 2010 - stabiel is gebleven. Er heeft zich, bezien over alle 

cohorten, wel een afname voorgedaan van het aantal schoollocaties waar meer dan tien leerlingen een lwt 

volgen. 

 

Voorts is te zien dat de lwt-leerlingen die in het vierde leerjaar instromen verspreid zijn over een groter aantal 

vestigingen in vergelijking met leerlingen die al in het derde leerjaar zijn gestart met lwt. Zoals we eerder 

hebben gezien, gaat het hier ook over meer leerlingen. In recentere cohorten is de instroom in het vierde 

leerjaar verdeeld over minder vestigingen dan in eerdere cohorten. Er zijn slechts enkele vestigingen waar de 

instroom van leerlingen in het vierde leerjaar meer dan twintig bedraagt. Een dergelijke instroom komt vaker 

voor op schoollocaties die al in het derde leerjaar lwt aanbieden.  

 

Figuur 4.11: Instroom in lwt in derde of vierde leerjaar vmbo, uitgesplitst naar vestiging per cohort 

 

Bron: DUO - bewerking ResearchNed 2015 

 

Eenzelfde uitsplitsing als hierboven is ook gemaakt per schooljaar in plaats van per cohort. Zo wordt duidelijk 

hoe het daadwerkelijke aanbod (i.e. het aanbod van een vestiging waar gebruik van wordt gemaakt door 

minimaal 1 leerling) eruitziet. Zie hiervoor figuur 4.12 op de volgende pagina. 
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Figuur 4.12: Aanbod lwt gestart in derde of vierde leerjaar vmbo, uitgesplitst naar vestiging per schooljaar  

 

Bron: DUO - bewerking ResearchNed 2015 

 

Te zien is dat het aantal vestigingen waar lwt in het derde leerjaar wordt aangeboden, tot en met het 

schooljaar 2011-2012 langzaam is afgenomen. Vanaf dit schooljaar is er sprake van een lichte toename van het 

aantal vestigingen waar leerlingen lwt volgen. Het vaakst wordt lwt aangeboden aan minder dan tien 

leerlingen. De toename in het aantal vestigingen vanaf schooljaar 2011-2012 is toe te kennen aan vestigingen 

die lwt aanbieden aan minder dan tien leerlingen. 

 

Het aanbod van lwt vanaf het vierde leerjaar neemt vanaf schooljaar 2008-2009 geleidelijk af. Deze afname 

geldt voor alle vestigingen, ongeacht aan hoeveel leerlingen zij lwt aanbieden. 

4.5 Knelpunten in de organiseerbaarheid 

Samenvatting 

 Wat betreft knelpunten in de organiseerbaarheid is er weinig veranderd: nog steeds vormen beschikbare 

taakuren voor docenten, problemen in de roostering en afspraken met het mbo de grootste knelpunten. 

Beschikbaarheid van stageplaatsen wordt in de 1-meting door een kleiner deel als knelpunt aangemerkt 

(31%) in vergelijking met de nulmeting (49%). 

 Door de invoering van de entreeopleiding mogen leerlingen met een vmbo-basis diploma niet meer 

instromen in een mbo-1 opleiding. Hierdoor kiezen scholen er soms voor leerlingen geen vmbo-diploma te 

laten behalen als zij denken dat het voor een leerling beter is niet (direct) naar niveau mbo-2 te gaan. 

 De geïnterviewden identificeren knelpunten met betrekking tot het verwacht meetellen van de 

referentietoetsen in de zak/slaagregeling vmbo en de bekostiging van het traject. 
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Vragenlijst 

De knelpunten die in de 1-meting naar voren kwamen, zijn vergelijkbaar met die in de nulmeting; er is met 

andere woorden op dit vlak weinig verbeterd of verslechterd. Wel valt op dat de beschikbaarheid van 

stageplaatsen in de 1-meting door een derde van de respondenten als knelpunt wordt benoemd, in plaats van 

door de helft van de respondenten (nulmeting). De meest genoemde knelpunten zijn wederom beschikbare 

taakuren voor docenten (62%), roostering (54%) en afspraken met het mbo (39%). Drie op de tien respondenten 

geven aan dat beschikbaarheid van en begeleiding op stageplaatsen een knelpunt vormt (31%). Wanneer we de 

aangegeven knelpunten uitsplitsen naar landsdeel30 valt op dat de beschikbaarheid van en begeleiding op 

stageplaatsen relatief vaker door respondenten uit het westen en noorden van het land wordt genoemd.  

Voor respondenten uit het westen en het zuiden van het land worden afspraken met het mbo relatief vaker als 

knelpunt ervaren. Een uitsplitsing naar sector levert voor wat betreft de knelpunten geen afwijkende 

resultaten op. 

 

Knelpunten met betrekking tot de beschikbare taakuren voor docenten (n=38) hebben voornamelijk betrekking 

op een formatietekort. Soms spelen financiële problemen een rol. De begeleiding van lwt-leerlingen is een 

grote taak (in termen van fte) waarvoor in de begroting een plaats gevonden moet worden. Met betrekking tot 

de roostering laten respondenten (n=33) weten dat het lastig kan zijn om leerlingen te clusteren. Niet iedere 

school heeft genoeg lwt-leerlingen voor een aparte klas, en het komt ook voor dat leerlingen uit een lwt-klas 

bepaalde vakken (deels) regulier volgen. De beschikbaarheid van stageplaatsen (n=18) wordt een knelpunt op 

het moment dat er te hoge eisen worden gesteld aan leerlingen (niveau, voorkeur voor mbo-studenten). 

Daarbij kost het voor sommige respondenten veel tijd om stageplaatsen te regelen. De begeleiding van 

leerlingen (n=18) kan moeilijkheden opleveren gezien de doelgroep. Soms is er binnen bedrijven te weinig tijd 

om de leerlingen adequaat bij te kunnen staan. Ook constateren enkele respondenten (n=24) dat afspraken 

met het mbo niet altijd nagekomen worden. De plaatsing in niveau 2 is vaak lastig, en toelating tot niveau 1 is 

niet langer mogelijk. Zo zou er soms geen sprake zijn van automatische toelating. Volgens de respondenten 

hebben veel lwt-leerlingen de competenties voor niveau 2 niet in huis. Enkelen van hen kiezen er dan ook voor 

om leerlingen dan maar niet voor het vmbo-examen te laten opgaan, wat in de 1-meting een nieuw signaal is 

ten opzichte van de nulmeting.  

Interviews 

Volgens de geïnterviewden speelt ook de invoering van de referentieniveaus een rol in de organiseerbaarheid. 

Zoals eerder is aangegeven gaan sommige scholen ervan uit dat 2F voor taal en rekenen het vereiste eindniveau 

zal worden van vmbo-basis en mbo-2, andere scholen gaan uit van verplichte toetsen op het niveau 2A. Om 

deze reden geeft een aantal geïnterviewden aan dat er binnen hun school ervoor gekozen is om in te zetten op 

ao ter vervanging van of naast lwt. Men verwacht leerlingen in huis te hebben – die nu lwt volgen – die met de 

invoering van het 2F-niveau niet in staat zullen zijn een vmbo-basis diploma te behalen; door twee 

geïnterviewden worden de eisen omschreven als een ‘bottleneck’. Met de invoering van de entreeopleiding en 

de drempelloze instroom kunnen jongeren met een vmbo-basisdiploma niet langer instromen op niveau 1, 

terwijl dit tegen de achtergrond van de 2F-eis of 2A-eis juist het hoogst haalbare niveau voor veel jongeren zal 

gaan worden. Overigens wordt op andere scholen het 2F-niveau of 2A-niveau wel als haalbaar ingeschat, 

wanneer zij leerlingen vanuit het praktijkonderwijs de kans geven om zich klaar te stomen voor toelating tot 

mbo-2 door een (smaller) vmbo-basisdiploma te behalen. 

 

  

                                                      
30. Noord: Groningen, Friesland, Drenthe 

West: Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht 
Oost: Gelderland, Overijssel, Flevoland 
Zuid: Noord-Brabant, Limburg en Zeeland 
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Voor de geïnterviewden zou een meer vakgerichte toetsing van taal en rekenen uitkomst bieden, zowel gezien 

de capaciteiten van bepaalde leerlingen als de benodigdheden voor een goede aansluiting op de arbeidsmarkt. 

Bij een aantal geïnterviewden leven zorgen over het voortbestaan van het lwt indien de 2F-eis daadwerkelijk 

wordt ingevoerd. Een andere mogelijkheid zou zijn om het moment van toetsing langer uit te stellen om ook de 

laatbloeiers de kans te geven op het behalen van een startkwalificatie, zodat de leerlingen langer de tijd 

hebben om tot het niveau van 2F te komen (binnen de niveau 2 opleiding, al dan niet voorafgegaan door een 

niveau 1 opleiding zou volgens de geïnterviewden een mogelijkheid zijn). 

 

Een ander knelpunt dat door de geïnterviewden wordt gesignaleerd is de bekostiging van het ao. Veel scholen 

geven aan dat de bekostiging van de trajecten altijd een aandachtspunt is omdat het kostbare trajecten zijn. 

Ook de scholen die geen financieringsmoeilijkheden ervaren, geven aan dat bekostiging altijd een 

aandachtspunt is en zal blijven, omdat men grotendeels afhankelijk is van extra middelen (lwoo-middelen uit 

de lumpsum) om de trajecten staande te houden. Op veel bevraagde scholen wordt er door de school voor 

gekozen om extra middelen in de trajecten te stoppen. Enkele scholen geven aan op zoek te zijn naar nieuwe 

financieringsmiddelen bij de samenwerkingsverbanden. Dit is echter geen vereiste voor deze scholen om de 

trajecten staande te kunnen houden, maar maakt de financiering wel een stuk gemakkelijker – het verlicht de 

druk op de begroting van scholen. Het levert namelijk extra tijd op die ingezet kan worden voor het verbeteren 

van de begeleiding. 

 

Ook worden door scholen bepaalde keuzes gemaakt in het onderwijsprogramma om problemen rondom 

bekostiging te voorkomen. Zo kiezen sommige scholen ervoor om stages voor drie of zelfs vier dagen per week 

in te roosteren zodat de druk op de formatie verlicht wordt. Eén school kaart aan dat zij graag ook lwt in het 

derde leerjaar zou willen aanbieden, maar dat binnen de school andere financiële keuzes zijn gemaakt 

waardoor het niet lukt om lwt vanaf leerjaar 3 op een betaalbare wijze te organiseren. 

4.6 Samenwerking met mbo 

Samenvatting 

 In de 1-meting blijken meer scholen te zijn gaan samenwerken met het mbo: tachtig procent versus 

zeventig procent in de nulmeting. De inhoud van de samenwerking is vergelijkbaar met de vorige meting: 

meestal gaat het om de uitwisseling van informatie over leerlingen.  

 Het contact vindt nog steeds meestal schriftelijk/digitaal plaats, en meestal gebeurt dit jaarlijks.  

 Knelpunten rondom de toelating van leerlingen met een lwt-diploma tot mbo-2 komt in de 1-meting 

sterker naar voren dan in de nulmeting (wordt in de 1-meting door 45% als knelpunt ervaren versus 13% in 

de nulmeting).  

 Een warme overdracht van vmbo naar mbo wordt door betrokkenen als belangrijke succesfactor gezien.  

Resultaten 

Twintig procent van de respondenten geeft aan geen enkele vorm van samenwerking te hebben met mbo-

instellingen, minder dan in de nulmeting (30%). De meeste respondenten werken met één mbo-instelling samen 

(36%). Een iets kleinere groep (32%) werkt met twee of drie mbo-instellingen samen. De overige respondenten 

geven aan dat hun school met vier tot zeven mbo-instellingen samenwerkt. Voornamelijk vindt er 

samenwerking plaats ten behoeve van het uitwisselen van informatie over de leerling (94%, N=68). In mindere 

mate wordt er samengewerkt op het vlak van pedagogische en programmatische aansluiting en overgang (resp. 

41% en 28%) en de informatieverstrekking naar ouders (29%). Uit de interviews kwam naar voren dat overleg 

over de programmatische invulling voor in ieder geval één school leidt tot het aanbieden van modules in het 

vmbo om de overgang te vergemakkelijken. Eén op de vier respondenten geeft aan samen te werken in de 

loopbaanoriëntatie op de arbeidsmarkt (24%).  

 

Uitwisseling van informatie vindt meestal digitaal/schriftelijk plaats (44%; n=64). De pedagogische en 

programmatische aansluiting en overgang alsook informatieverstrekking naar ouders wordt vaker face-to-face 

afgestemd (resp. 39%; n=28, 42%; n=19 en 55%; n=20). Loopbaanoriëntatie op de arbeidsmarkt vindt ongeveer 

even vaak digitaal/schriftelijk, telefonisch als face-to-face plaats. 
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Het contact tussen vmbo en mbo vindt meestal jaarlijks plaats, ofwel een paar keer per jaar maar niet 

maandelijks. Dit is ook afhankelijk van de noodzaak om met elkaar te overleggen (bijv. in het kader van 

onverwachte problemen).  

 

Het komt niet vaak voor dat een samenwerkingsverband betrokken is bij de organisatie of uitvoering van lwt 

(8%). Ongeveer vier de op tien respondenten geven aan niet te weten of er sprake is van betrokkenheid vanuit 

een samenwerkingsverband (39%). 

Knelpunten en succesfactoren in de doorstroom vmbo-mbo 

De knelpunten die worden benoemd hangen voornamelijk samen met toelating en begeleiding van leerlingen in 

mbo-2 of de entreeopleiding (46 van de 85 scholen). Door een aantal respondenten wordt geconstateerd dat de 

doorstroom van gediplomeerde lwt-leerlingen binnen de beroepskolom niet altijd vlekkeloos verloopt (ook al is 

wettelijk vastgelegd dat dergelijke diplomering moet leiden tot een plaatsing in mbo-2). Uit de commentaren 

is echter niet op te maken of het hier gaat om plaatsing in de initieel gekozen opleiding, of dat het een 

versperring van toegang tot mbo-2 als geheel betreft.31 Het traject is niet overal even bekend, en vaak moet 

worden uitgelegd dat de leerlingen alleen in Nederlands en het beroepsgerichte vak worden geëxamineerd. Dat 

de leerlingen relatief gezien veel ervaring hebben in de praktijk – en daarmee geschikt zouden zijn voor 

instroom in een mbo-2 opleiding - wordt in de beleving van enkele ondervraagden niet altijd op waarde 

geschat. Uit de interviews kwam verder naar voren dat men ten onrechte aanneemt dat lwt-leerlingen niet in 

niveau 2, maar in niveau 1 dienen in te stromen. Juist met de invoering van de entreeopleiding is deze 

doorstroommogelijkheid wettelijk niet langer toegestaan.  

Als een leerling niet wordt geplaatst op de opleiding van eerste keuze wordt door de vmbo-school vaak 

geholpen door contact te zoeken met het mbo. Soms helpt het als het vmbo aandringt op plaatsing, zeker als 

er sprake is van bestaande contacten tussen vmbo en mbo. De uitkomst kan dan echter ook zijn dat een 

leerling aan een andere opleiding en/of instelling begint. Enkele betrokkenen van het vmbo geven in de 

vragenlijst aan dat het opvallend is dat belangrijke beslissingen over plaatsing in het mbo soms af lijken te 

hangen van niet-formele procedures. De geïnterviewden geven aan veelvuldig te maken te hebben met selectie 

aan de poort door het mbo. Een aantal geïnterviewden merkten op dat het voorkomt dat zij het mbo moeten 

nabellen omdat hun leerlingen in een niveau 1 opleiding zijn ingeschreven, waardoor het gevoel leeft dat 

toelating tot niveau 2 “afgedwongen” moet worden. 

 

Verder wordt door enkele respondenten uit de vragenlijst betreurd dat de entreeopleiding niet langer 

toegankelijk is voor vmbo-gediplomeerden. Ze zijn van mening dat deze opleiding soms beter bij de leerling 

past. Zulke leerlingen zouden zich eerder op “niveau 1,5” dan op niveau 2 bevinden (i.e. op een niveau tussen 

1 en 2). Dit standpunt wordt volgens hen ook door het mbo gedragen; het kennispeil zou niet hoog genoeg zijn 

voor niveau 2. Vaak wordt het ontbreken van wiskunde en Engels in het vakkenpakket in deze context 

genoemd.  

 

Daarnaast wordt genoemd dat er weinig standaardoverleg zou zijn over de plaatsing van leerlingen tussen vmbo 

en mbo. Ook is er vanuit vmbo-scholen niet altijd evenveel zicht op de inhoud van specifieke mbo-opleidingen 

en de mate waarin het lwt-traject hierop aansluit. Tot slot zou de inrichting van het mbo niet altijd aansluiten 

bij het zorgprofiel van de leerling (te grote klassen, niveaus bij elkaar, te weinig begeleiding voor leerlingen 

met leer- en gedragsproblematiek).  

 

Succesfactoren worden voornamelijk gesignaleerd in het bestaan van een warme overdracht (incl. korte lijnen 

en face-to-face contact) tussen vmbo en mbo (N=46). Ook zijn er ondervraagden die – in tegenstelling tot de 

verhalen van de ondervraagden die hierboven zijn beschreven – mbo-instellingen wel bereidwilligheid vinden 

om leerlingen te plaatsen in niveau 2. In een aantal gevallen schijnt er wel nog overleg tussen vmbo en mbo 

nodig te zijn om plaatsing van specifieke leerlingen rond te krijgen. Ook wordt een aantal keren benoemd dat 

oud-lwt-leerlingen succesvol een mbo-diploma (op niveau 2) behalen. Vaak draagt een goede begeleiding in het 

mbo hier aan bij.  

                                                      
31. Slechts in één commentaar wordt expliciet genoemd dat een instelling alle instroom van deze doelgroep in eerste 

instantie weigert. 
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4.7 Samenwerking met bedrijven 

Samenvatting 

 Net als in de vorige meting heeft iets meer dan de helft van de scholen aangegeven samen te werken met 

één of meer erkende bedrijven. Ook het aandeel scholen dat aangeeft samen te werken met niet-erkende 

leerwerkbedrijven is vergelijkbaar met vorig jaar (26%). 

 Samenwerking vindt plaats in de vorm van bezoek op de stageplaats, informatieverstrekking over het 

profiel van de leerlingen en afspraken over taken. Tevens weet men elkaar te vinden bij eventuele 

moeilijkheden. 

 Een knelpunt blijkt te zitten in het gegeven dat het voor een bedrijf duur kan zijn leerlingen te 

begeleiden die veel aandacht vragen. Ook wordt een gebrek aan kennis over subsidies en regelgeving voor 

16-minners waargenomen door de geïnterviewden. 

 Bedrijven worden soms overvraagd met stageverzoeken, en soms gaat de voorkeur dan uit naar mbo-

studenten omdat die minder begeleiding nodig hebben en/of beter passen bij het type stage.  

 Als een lwt-leerling succesvol een stage loopt, draagt dit positief bij aan de motivatie en aan de 

schoolloopbaan als geheel.  

Resultaten 

De resultaten omtrent de samenwerking met bedrijven zijn vergelijkbaar met die in de nulmeting. Iets meer 

dan vijf op de tien ondervraagden uit de vragenlijst hebben één of meerder bedrijven genoemd (n=53). Een 

deel van hen heeft hier eveneens niet-erkende leerwerkbedrijven genoemd (n=14).32 Vervolgens is gevraagd of 

scholen de bedrijven helpen een erkenning te regelen. De meerderheid van de ondervraagden geeft aan dit te 

doen (71%). Enkele van de overige ondervraagden lijken ten onrechte in de veronderstelling te zijn dat stages 

binnen het vmbo niet bij een erkend leerwerkbedrijf plaats hoeven te vinden. Zij geven aan geen 

moeilijkheden te ondervinden bij diplomering in het vmbo en toelating tot het mbo. Mocht de stage 

plaatsvinden bij een niet-erkend leerwerkbedrijf, dan toont de school zich meestal bereid om certificering te 

regelen. Zij zijn zich meestal wel bewust van de regelgeving over certificering leerwerkbedrijven. 

 

Er vindt op vele fronten samenwerking plaats tussen vmbo en bedrijven (N=81). Zo bezoekt school de leerling 

op de stageplaats (96%), er worden afspraken gemaakt over de taken van de leerling (86%), er wordt informatie 

over het profiel van de leerling verstrekt (83%), er vindt overleg plaats bij eventuele moeilijkheden en kansen 

(82%) en het bedrijf koppelt informatie over de voortgang van leerlingen aan scholen terug (73%). In mindere 

mate begeleidt de school de leerling op de stageplaats en is er sprake van een gezamenlijke loopbaanoriëntatie 

op de arbeidsmarkt (beiden 32%). 

 

Communicatie rondom de samenwerking vindt veelal face-to-face plaats. In een minderheid van de gevallen 

vindt er telefonisch contact (voornamelijk informatieverstrekking over leerling) of digitaal/schriftelijk contact 

(voornamelijk afspraken over de taken van de leerling) plaats. Meestal is er dan sprake van maandelijks 

contact. Het verstrekken van informatie en het maken van afspraken over taken vindt in een minderheid van 

de gevallen ook jaarlijks plaats. 

 

In een enkel geval is er sprake van een organisatie die de samenwerking tussen vmbo en bedrijf faciliteert. Het 

gaat hier dan om de stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) en samenwerking in het 

kader van de subsidieregeling Beroepsonderwijs in Bedrijf (BIB), die door het ministerie van Economische Zaken 

werd verstrekt. 

  

                                                      
32. In de vragenlijst is aangegeven dat het voor de diplomering verplicht is om stage te lopen bij een erkend 

leerwerkbedrijf. 
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Knelpunten en succesfactoren  

Het overkoepelende beeld dat ontstaat bij de knelpunten is dat economische motieven van bedrijven kunnen 

botsen met die van scholen (n=39). Vooral in de profitsector kan dit leiden tot een stroeve samenwerking 

omdat de investering voor bedrijven groot is. Voor de begeleiding van lwt-leerlingen zijn praktijkopleiders 

nodig die ‘feeling’ hebben met de groep en is tijd, ruimte en aandacht vereist. Het komt voor dat bepaalde 

bedrijven onbekend zijn met de doelgroep en verkeerde verwachtingen hebben, vooral met betrekking tot het 

niveau van de leerlingen. 

 

De communicatie tussen praktijkopleider en school is niet altijd optimaal. Het kan soms lastig zijn om agenda’s 

met elkaar af te stemmen. Voorts wordt er door scholen een spanning voor praktijkopleiders herkend tussen 

het bieden van adequate begeleiding enerzijds en het omgaan met de werkdruk anderzijds. Er is volgens een 

aantal ondervraagden vaak flexibiliteit in roostering vereist vanuit school, het maatwerktraject en de leerling, 

wat soms lastig tot stand komt. De zorg wordt hier benoemd als een moeilijke sector; de hoge werkdruk die 

gepaard gaat met een slechte bereikbaarheid kunnen afstemming compliceren. 

 

Voorts worden knelpunten benoemd die betrekking hebben op bureaucratie. Voor sommige bedrijven kan het 

lastig zijn om een erkenning rond te krijgen. Dit speelt voornamelijk bij eenmanszaken. Het volgen en 

afronden van de benodigde cursus zou voor deze bedrijven moeilijk uitvoerbaar zijn. Ook bestaan er wel eens 

onduidelijkheden bij het bedrijf over de taken die leerlingen mogen uitvoeren in het kader van de Arbowet 

(Arbeidsomstandighedenwet). 

 

Uit de nulmeting werd al duidelijk dat weinig bedrijven bezig zijn met of geïnteresseerd zijn in het regelen van 

een subsidiëring voor de stage. In de interviews is hier verder op doorgevraagd. Vaak wordt sociale 

betrokkenheid van de bedrijven genoemd als hoofdreden om toch een stagiair aan te nemen. Een ondervraagde 

geeft wel aan dat het mogelijk makkelijker zou worden nieuwe bedrijven in hun netwerk te krijgen wanneer de 

regelingen rondom subsidie breder bekend zouden zijn voor de specifieke groep leerlingen waar het hier om 

gaat (het bieden van een stimulans). Ook om aansluiting te krijgen bij al bestaande bedrijvennetwerken binnen 

specifieke sectoren. Het aantrekkelijk maken van dit type leerlingen bij bedrijven en ook het waarborgen dat 

het bedrijven iets oplevert om deze jongeren een kans te bieden, kan mogelijk leiden tot een minder 

intensieve zoektocht naar stageplaatsen. Deze bedrijven zijn veelal niet bekend met de mogelijkheden tot het 

aanvragen van subsidie. Meerdere geïnterviewden geven aan de bedrijven bij introductie hier wel op te wijzen. 

 

Zoals gezegd leeft bij de respondenten uit de vragenlijst het beeld dat praktijkopleiders met ‘feeling’ voor de 

doelgroep’ nodig zijn. De samenwerking met bedrijven met zulke praktijkopleiders leidt veelal tot een (zeer) 

succesvolle stage. Het overkoepelende beeld dat uit de resultaten van de vragenlijst ontstaat, is dat 

bereidheid, belangstelling en betrokkenheid genoemd worden als belangrijke ingrediënten van een 

succesformule (n=62).  

De ondervraagden benadrukken in deze context het nut van korte lijnen (laagdrempelig, regelmatig contact en 

open, eerlijke communicatie). Een goed resultaat wordt vaak bereikt bij bedrijven die leerlingen helpen 

voorbereiden op zowel het bedrijfsleven/de lokale economie – door hen de mogelijkheid te bieden hun 

vakmanschap te ontwikkelen – als op het functioneren in de maatschappij als groter geheel. Een dergelijk 

succesvol stageproces heeft een positieve uitwerking op de leerling. Binnen school wordt opgemerkt dat de 

motivatie van leerlingen toeneemt en dat dit bijdraagt aan hun functioneren in de schoolomgeving. Bovendien 

komt het volgens de ondervraagden geregeld voor dat de prestaties op de stageplaats worden beloond in de 

vorm van zicht op een mbo-bbl-traject binnen hetzelfde bedrijf, een betaald bijbaantje of zelfs een vaste baan 

na afronding van hun opleiding. Bedrijven die de meerwaarde van de leerlingen zien en hier op een goede 

manier mee kunnen werken, lijken van grote invloed te zijn op de loopbanen van deze leerlingen. 
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4.8 Samenwerking met gemeenten/UWV 

Samenvatting 

 In vergelijking met de nulmeting, waar niet of nauwelijks werd samengewerkt met gemeente of UWV, 

blijkt nu ruim een derde van de scholen samen te werken met gemeente en/of UWV. Waarschijnlijk zijn 

beleidsveranderingen die de rol van de gemeente hebben versterkt als het gaat om zorg, jeugd en werk 

hiervan de oorzaak. 

Resultaten 

Ongeveer één op de vijf respondenten (22%, N=81) geeft aan niet te weten of er sprake is van samenwerking 

met gemeenten, UWV of andere externe partijen. Iets meer dan een derde van de respondenten (36%) werkt 

samen met één of meerdere van deze partijen. Dit is een groot verschil met de nulmeting, waarin niet of 

nauwelijks werd samengewerkt met gemeente en/of UWV. Het betreft hier dan de leerplichtambtenaar of 

medewerkers van UWV die zich bezig houden met indicatiestellingen. Overige samenwerking vindt plaats met 

SBB, kenniscentra of sociale (werk-)hulpverlening. De veranderende rol van de gemeente door veranderingen in 

beleid op het gebied van zorg, ondersteuning, jeugd en werk zou kunnen verklaren dat de gemeente/UWV nu 

een duidelijkere rol heeft gekregen voor deze doelgroep. 

Knelpunten en succesfactoren  

Er worden weinig tot geen knelpunten genoemd. Drie respondenten geven aan dat de manier van werken van 

deze partijen niet altijd aansluit bij de schoolpraktijk, voornamelijk omdat er weinig flexibiliteit mogelijk is. 

Ook worden er weinig succesfactoren genoemd. Over de samenwerking wordt gezegd dat deze goed is, maar 

wel arbeidsintensief (N=3). 

4.9 Toekomst van lwt 

Veel ondervraagden geven aan zorgen te hebben over de huidige vormgeving van het onderwijs in lwt en over 

de toekomstbestendigheid ervan gezien de vele beleidsontwikkelingen die op dit moment gaande zijn. Het zijn 

veelal ontwikkelingen die in de ogen van de geïnterviewden barrières opwerpen voor deze specifieke groep 

leerlingen. Op het moment dat het voor leerlingen met een vmbo-basisdiploma niet langer haalbaar is om een 

mbo-diploma op niveau 2 te behalen, dan behalen zij geen startkwalificatie.  

 

Op onderwijsinhoudelijk vlak worden verschillende mogelijkheden tot verbetering genoemd. Zo noemt een 

school het een optie om de stagecomponent zwaarder te laten meewegen in de beoordeling van leerlingen, en 

op die manier het accent op Nederlands en het beroepsgerichte vak te verminderen. Een andere school vindt 

dat het goed zou zijn voor de toekomst van lwt als er ingezet zou worden op een innigere verstrengeling van de 

ontwikkeling van tien profielen in het vmbo enerzijds en de invoering van nieuwe kwalificatiedossiers in het 

mbo anderzijds, redenerend vanuit het idee van de doorlopende leerlijn. Moeilijkheden worden voorzien 

wanneer vmbo en mbo niet voldoende op elkaar ingespeeld zijn voor wat betreft de vormgeving van het 

onderwijs.  

 

Een aantal scholen zou graag zien dat vmbo, mbo en het bedrijfsleven sterker met elkaar gaan samenwerken. 

Volgens hen zou het vooral voor de specifieke doelgroep waar het hier om gaat een uitkomst zijn wanneer nog 

sterker wordt ingezet op warme overdracht en intensieve begeleiding op de werkplek door zowel school als het 

bedrijf. 

 

Tevens wordt aangekaart dat men goed in het vizier moet gaan krijgen waar de verantwoordelijkheid van het 

onderwijs ophoudt; gezien de expertise van leraren, de beschikbaarheid van financiële middelen en de mate 

waarin voorzien kan worden in alle behoeftes van specifieke groepen leerlingen.  
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5 Assistentopleidingen (entreeopleidingen in het vmbo) 

5.1 Kenmerken ao 

In dit hoofdstuk worden zowel de kenmerken van ao-leerlingen omschreven als de kenmerken van de 

assistentopleidingen zelf. Bij de bespreking van leerlingkenmerken zal worden ingegaan op 

achtergrondkenmerken van de leerlingen en hun ondersteuningsbehoefte(n). De trajectkenmerken die we 

bespreken zijn achtereenvolgens het aanbod van vakken, de tijdsbesteding van leerlingen, de lesorganisatie en 

de examinering. In de bespreking van de assistentopleidingen wordt alle ingewonnen informatie 

(stroomgegevens DUO, ingevulde vragenlijsten door schoolpersoneel en gegevens uit de interviews) gebruikt 

om een zo volledig mogelijk beeld te schetsen. 

 

Bij de bespreking van de afgenomen vragenlijst wordt over percentages gesproken. In het geval er tussen 

haakjes een N wordt genoemd, dan betreft dit het aantal respondenten dat deel uitmaakt van de totale 

referentiegroep. Wanneer er geen N wordt genoemd is de vraag door alle respondenten ingevuld (N=13). 

5.1.1 Leerlingaantallen 

Samenvatting  

 Het totaal aantal leerlingen dat ao volgt is tussen 2007 en 2014 afgenomen. Het aantal leerlingen dat in 

schooljaar 2014-2015 in leerjaar 3 is gestart met ao is lager dan in voorgaande jaren (van 192 in 2013 naar 

112 in 2014). 

 Een groot deel van het totaal aan ao-leerlingen stroomt pas nadat zij in leerjaar 3 van vmbo-basis heeft 

gezeten in ao in. 

 Het verdwijnen van de diplomabekostiging voor extranei in het mbo heeft bijgedragen aan het lager 

worden van de aantallen ao-leerlingen. 

 Er lijken signalen te zijn dat er vo-scholen zijn die wel ao aan willen bieden, maar in hun beleving 

gehinderd worden door ‘wettelijke kaders’ die de Inspectie van het onderwijs handhaaft. Enerzijds heeft 

dit volgens deze scholen te maken met het opbrengstenmodel dat in eerste instantie geen rekening houdt 

met maatwerk, anderzijds wordt door sommige scholen in het vmbo ervaren dat de Inspectie in ‘schotten’ 

denkt; een combinatie van vmbo en mbo (wat de ao in feite is) is dan moeilijk te beoordelen. In het 

huidige onderzoek is de Inspectie niet gevraagd om wederhoor. 

 Andere factoren die kunnen verklaren waarom de leerlingaantallen in ao dalend zijn: het misverstand dat 

onder de 16 jaar geen ao gevolgd mag worden, entreeopleiding zou zwaarder zijn dan de AKA en daarmee 

niet voor iedereen haalbaar, minder animo van leerlingen en gebrek aan lokalen.  

Resultaten 

Figuur 5.1 toont de jaarlijkse instroom per cohort (van cohort 2007 tot en met cohort 2014). Hierbij is een 

onderscheid gemaakt tussen leerlingen die in het derde leerjaar van het vmbo instromen in ao, in het vierde 

leerjaar instromen en leerlingen die niet-regulier in een ao instromen. Te zien is dat een groot deel van de 

leerlingen pas na het derde leerjaar van het vmbo instroomt in een ao. Voor cohort 2014 is het aantal 

leerlingen dat in het derde leerjaar instroomt in de ao lager dan in het jaar ervoor (112 in plaats van 192). 

Hoeveel leerlingen in het vierde leerjaar of later in gaan stromen moet nog blijken. Opvallend is dat een 

relatief substantiële groep uit eerdere cohorten niet-regulier in een ao instroomt (van de leerlingen uit cohort 

2010 stroomt 20% niet-regulier in ao in).33 

                                                      
33. In dit opzicht is het wellicht vreemd dat 13 leerlingen uit cohort 2013 niet regulier instromen in ao. Het betreft hier 

echter leerlingen die doubleren in leerjaar 3 (die al dan niet afstromen vanuit een hoger niveau binnen het vmbo of 
switchen van een lwt naar een ao). 
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Figuur 5.1: Instroom in ao gedurende onderwijsloopbaan naar type instroom per cohort 

 

Bron: DUO - bewerking ResearchNed 2015 

 

In figuur 5.2 wordt het aantal leerlingen per schooljaar dat ingeschreven stond in een ao getoond. De relatief 

forse toename van ingeschreven leerlingen tussen schooljaar 2007-2008 en 2008-2009 kan – mede op basis van 

voorgaande figuur – voor een groot deel worden verklaard door leerlingen uit cohort 2007 die pas in het vierde 

leerjaar in ao instromen. Vanaf schooljaar 2013-2014 neemt het aantal inschrijvingen af (van 773 lln. in 2012-

2013 naar 461 lln. in 2014-2015). Ook procentueel is deze afname waar te nemen (van 3,8% in 2012-2013 naar 

2,2% in 2014-2015). 

 

Figuur 5.2: Leerlingen in assistentopleidingen per schooljaar* 

 

Bron: DUO - bewerking ResearchNed 2015 
* berekend op basis van toegekende elementcode per leerling per schooljaar. 

Oorzaken voor stoppen met aanbieden ao 

Zowel absoluut als relatief is de groep ao-leerlingen in de loop van de jaren kleiner geworden. Sommige vmbo-

scholen zijn gestopt met het aanbieden van ao, zo blijkt uit de vragenlijst (2 van 13) en uit interviews (1 van 

de 9). Ook is bekend uit gegevens van DUO dat in 2014 nog instroom was in ao op 32 vmbo-vestigingen, en dat 

dit in 2015 nog op 22 vestigingen het geval was. Of  tien vestigingen daadwerkelijk zijn gestopt met het 

aanbieden van ao, is uit deze gegevens niet op de maken. De redenen die genoemd worden door scholen 

waarvan bekend is dat zij gestopt zijn met ao, lopen uiteen. Sommige scholen denken (onterecht) dat 

leerlingen al zestien moeten zijn als zij starten met de entreeopleiding binnen het vmbo. Hierdoor is de groep 

die in aanmerking komt te klein om dit nog te organiseren voor deze scholen. Ook geven sommige scholen aan 

dat er te weinig animo voor is en/of dat er te weinig lokalen beschikbaar zijn om ao te organiseren. Bij scholen 

die (voorheen) de AKA aanboden, wordt geconstateerd dat in de entreeopleiding meer wordt gevraagd van de 

leerlingen dan voorheen, en dat dit soms teveel is voor de doelgroep waardoor de inzet van dit 

maatwerktraject dan geen zin heeft. Verder blijkt op sommige scholen geen oplossing gevonden te zijn voor de 

bekostiging van het examen in het mbo (dit werd voorheen vergoed door een leerling als extraneus in het mbo 

in te schrijven ten tijde van examinering, waar mbo bekostiging voor ontving).  
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Daarnaast is op een enkele school, die de entreeopleiding aan zowel vmbo-leerlingen als mbo-leerlingen 

aanbood, de keuze gemaakt om de entreeopleiding alleen nog als mbo-opleiding aan te bieden. Door deze 

wijziging valt het deel van de leerlingen dat nog in het vmbo verbleef en een entreeopleiding volgde weg uit de 

doelgroep voor deze school. De school in kwestie is overigens bezorgd over de bestemming van deze vmbo-

leerlingen die nu niet meer op deze entreeopleiding terecht kunnen, omdat er geen vergelijkbaar alternatief is 

in de buurt. 

5.1.2 Leerlingkenmerken 

Samenvatting 

 Leerlingen die ao (gaan) volgen zijn vaak wat ouder en zijn al vaker gedoubleerd dan reguliere vmbo-basis 

leerlingen, hoewel in de latere cohorten onder ao-leerlingen wat minder doubleurs te vinden zijn. Verder 

zijn ao-leerlingen vaker niet-westers-allochtoon en hebben vaker een lwoo-indicatie dan reguliere vmbo-

basis leerlingen. Wel is het aandeel leerlingen met een lwoo-indicatie (alleen) in de reguliere vmbo-basis 

toegenomen. Jongens zijn in alle cohorten in ao nog meer oververtegenwoordigd dan in de reguliere 

vmbo-basis. 

 Ao-leerlingen hebben gemiddeld een wat lagere Citoscore dan reguliere vmbo-basis leerlingen. 

 In de latere cohorten van ao-leerlingen is een kleiner deel afkomstig uit apc-gebieden dan in de eerdere 

cohorten.  

 In ao zitten relatief veel leerlingen in de sector economie en zorg en welzijn, terwijl in vmbo-basis juist 

de meeste leerlingen een opleiding volgen in techniek en zorg en welzijn. Het aandeel leerlingen in 

economie is tussen 2012 en 2014 sterk gestegen ten koste van de sector techniek.  

 Er is weinig verschil tussen ao-leerlingen en reguliere vmbo-basisleerlingen voor wat betreft hun 

sectorkeuze in het mbo. Dit beeld is over de jaren heen stabiel. 

 Leerlingen stromen na ao minder vaak door naar verwante sectoren in het mbo dan reguliere vmbo-basis 

leerlingen. Alleen in de sector zorg en welzijn is de verwante doorstroom in de latere cohorten wat 

gestegen. 

Resultaten 

Allereerst bekijken we een aantal achtergrondkenmerken van ao-leerlingen en vergelijken we die met de groep 

reguliere vmbo-basisleerlingen. We vergelijken hierin met name cohort 2007 tot en met 2013, omdat in cohort 

2014 alleen nog maar de leerlingen in ao zitten die daar in leerjaar 3 ingestroomd zijn.  

 

 In het vmbo-basis zijn meer jongens te vinden dan meisjes: ongeveer 56 procent. In de groep ao-

leerlingen is het aandeel jongens nog hoger: ongeveer 63 procent. Er is nauwelijks verschil tussen de 

cohorten waar te nemen (zie figuur c.21); 

 Leerlingen die ao volgen of gaan volgen zijn gemiddeld genomen wat ouder als zij in leerjaar 3 van het 

vmbo-basis aankomen, wat erop duidt dat leerlingen die ao (gaan) volgen vaker al eerder in hun 

onderwijsloopbaan vertraging hebben opgelopen. De gemiddelde leeftijden zijn tussen cohort 2007 en 

2013 niet veranderd (zie figuur c.22). 

 Leerlingen in ao zijn inderdaad relatief vaker doubleurs dan vmbo-basisleerlingen. Wel is het aandeel 

doubleurs onder ao-leerlingen gedaald tussen cohort 2012 en 2013 van 40 procent naar 23 procent, 

waarmee het verschil tussen ao-leerlingen en vmbo-basis leerlingen in aandeel doubleurs kleiner is 

geworden (zie figuur c.26); 

 In alle cohorten is het aandeel niet-westers allochtone leerlingen in ao hoger dan in het reguliere vmbo-

basis. Van de leerlingen in cohort 2014 is 38 procent van de ao-leerlingen niet-westers allochtoon 

tegenover 27 procent van de vmbo-basisleerlingen (zie figuur c.23), dit aandeel is over de cohorten heen 

redelijk gelijk; 

 Ao-leerlingen hebben vaker een lwoo-indicatie dan reguliere vmbo-basis leerlingen, en dit aandeel blijft 

stabiel over de cohorten heen (78% in cohort 2014). In vmbo-basis is te zien dat het aandeel leerlingen 

met een lwoo-indicatie groter is in de meer recente cohorten (cohort 2007: 59%; cohort 2013: 67%, 

significant verschil); hiermee is het verschil tussen ao-leerlingen en vmbo-basis leerlingen wat kleiner 

geworden als het gaat om aandeel lwoo-indicatie (zie figuur c.24). 
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 Gemiddeld genomen hebben leerlingen die ao (gaan) volgen een lagere Citoscore dan leerlingen die 

regulier vmbo (gaan) volgen, en dit verschil is significant. De jongere cohorten (regulier vmbo en ao 

samen) hebben gemiddeld een iets hogere Citoscore dan de oudere cohorten (tussen cohort 2014 en 

cohort 2011 is sprake van een significant verschil) (zie figuur c.25). De vraag is of er mogelijk bij de 

overgang van po naar vo andere keuzes worden gemaakt (eerder naar pro dan naar vmbo) of dat er meer 

leerlingen in een lager onderwijssoort terecht komen door andere toewijzing in de onderbouw van het vo. 

Landelijke gezien is de gemiddelde Citoscore tussen 2010 en 2013 namelijk iets gedaald.34 

 Op basis van een uitsplitsing naar schoolgrootte komt naar voren dat ao-leerlingen in recentere cohorten 

vaker onderwijs volgen binnen grote scholen (> 1000 lln.). Ao-leerlingen uit oudere cohorten volgden juist 

relatief vaker een traject binnen kleine scholen (zie figuur c.27); 

 Ao-leerlingen uit recentere cohorten zijn minder vaak afkomstig uit apc-gebieden (cohort 2010: 55%; 

cohort 2013: 44%), hoewel ao-leerlingen uit alle cohorten vaker in apc-gebieden wonen dan leerlingen in 

het reguliere vmbo-basis. Onder vmbo-basisleerlingen is het aandeel dat woonachtig is in apc-gebied 

stabiel gebleven op 26 procent (zie figuur c.28); 

 In recentere cohorten is het aandeel ao-leerlingen dat in (zeer) stedelijke gebieden woont minder groot 

(cohort 2010: 68%; cohort 2013: 58%) (zie figuur c.29). 

Regionale herkomst 

Om (veranderingen in) het aanbod van ao in Nederland te kunnen duiden wordt in tabel 5.1 het aantal 

leerlingen per provincie in de periode 2012-2014 getoond. Met stip wordt ao het meest in Noord-Holland 

gevolgd: wel is te zien dat het leerlingaantal in de loop der jaren afneemt met 28 procent. In Limburg en 

Noord-Brabant wordt ao relatief vaak gevolgd, maar ook in deze provincies is er sprake van afnemende 

leerlingaantallen. In Gelderland (+45%) en Overijssel (+50%) wordt ao vaker gevolgd dan voorheen, maar in 

Overijssel gaat het hier slechts over een toename van twee leerlingen. In Zeeland wonen geen ao-leerlingen; 

deze maatwerktrajecten worden daar ook niet aangeboden. In Flevoland en Drenthe bevinden zich weinig 

leerlingen die ao volgen. 

 

Tabel 5.1: Aantal ao-leerlingen in schooljaar naar provincie in de periode 2012-2014 (N) 

 2012-2013 2013-2014 2014-2015 Verschil laatste – eerste jaar (%) 

Drenthe 16 19 4 -75% 
Flevoland 12 5 2 -83% 
Friesland 41 45 22 -46% 
Gelderland 31 36 45 +45% 
Groningen 27 16 0 -100% 
Limburg 97 89 63 -35% 
Noord-Brabant 71 71 62 -13% 
Noord-Holland 247 229 179 -28% 
Overijssel 4 3 6 +50% 
Utrecht 94 26 23 -76% 
Zeeland 0 0 0 n.v.t. 
Zuid-Holland 131 86 53 -60% 

Bron: DUO - bewerking ResearchNed 2015 
* Leerlingen die woonachtig zijn in Nederland en een vaste woonplaats hebben. 

Sector in vmbo en mbo 

In figuur 5.3 is het aandeel leerlingen in het vmbo in de periode 2012-2014 uitgesplitst naar sector. Voor 

sectorale switchers tussen T1 en T2 is dan ook de laatst gevolgde sector geselecteerd.35 Te zien is dat het 

aandeel ao-leerlingen in de sectoren economie en techniek sterk fluctueert. Van de leerlingen uit cohort 2012 

volgde 29 procent een opleiding in de sector economie; in cohort 2014 is dit aandeel toegenomen tot 45 

procent.  

                                                      
34  Muskens, M. & Tholen, R. (2015). Onderzoek sturen op cijfers en rendementen. Onderzoek in opdracht van het 

ministerie van OCW. Nijmegen: ResearchNed. 
35. In de periode 2007-2013 waren er in totaal 5.817 sectorale switchers, waarvan 756 binnen ao (13%) en 4.338 binnen het 

reguliere vmbo-basis (75%). 
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Deze toename is voornamelijk ten koste gegaan van het aandeel leerlingen in de sector techniek: waar in 

cohort 2012 nog 30 procent tot deze groep behoorde, was dit in cohort 2014 nog maar negentien procent. De 

ao-leerlingen uit de cohorten 2013 en 2014 volgden geen intersectorale programma’s. De aandelen leerlingen 

in de sectoren landbouw en zorg en welzijn blijven redelijk stabiel (resp. circa 10% en 27%). 

 

Voor de leerlingen in vmbo-basis is het beeld anders: het aandeel leerlingen in intersectorale programma’s is 

groot en wordt groter in recentere cohorten (cohort 2012: 17%; cohort 2014: 21%). Ao-leerlingen zijn 

voornamelijk oververtegenwoordigd in de sector economie. 

 

Figuur 5.3: Aandeel leerlingen naar sector vmbo in ao t.o.v. vmbo-basis per cohort 

 
Bron: DUO - bewerking ResearchNed 2015 

 

Vervolgens is bekeken in welke sector in het mbo de leerlingen onderwijs volgen. Hierbij is een selectie 

gemaakt van de sector waar de leerling het laatst stond ingeschreven, en de tijdstippen T2, T3 en T4 zijn 

hierbij meegenomen om een duidelijk beeld te kunnen schetsen van de doorstroom. Hierbij is cohort 2013 

buiten beschouwing gelaten vanwege het lage aantal leerlingen dat al na twee jaar in het mbo instroomt 

(N=467). Figuur 5.4 toont dat het beeld redelijk stabiel blijft en dat er weinig verschil is tussen ao-leerlingen 

en reguliere vmbo-basisleerlingen voor wat betreft hun sectorkeuze in het mbo. In recentere cohorten is het 

aandeel ao-leerlingen in de sector economie kleiner, terwijl het aandeel in de sectoren techniek en zorg en 

welzijn juist groter is. Ao-leerlingen zijn iets oververtegenwoordigd in de intersectorale programma’s en 

ondervertegenwoordigd in de sector economie in vergelijking met reguliere vmbo-basisleerlingen. 
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Figuur 5.4: Aandeel leerlingen naar sector mbo uit ao t.o.v. vmbo-basis per cohort 

 
Bron: DUO - bewerking ResearchNed 2015 

 

Figuur 5.5 toont het aandeel leerlingen dat verwant doorstroomt van vmbo naar mbo. Ao-leerlingen stromen 

minder vaak verwant door dan reguliere vmbo-basisleerlingen, met uitzondering van de leerlingen uit cohort 

2010 in de sector landbouw (67% versus 30%). De leerlingen uit cohort 2011 stromen vanuit landbouw veel 

minder vaak verwant door (26%). Voorts is te zien dat het aandeel leerlingen uit de vmbo sector zorg en 

welzijn dat verwant doorstroomt groter is in recentere cohorten (cohort 2010: 38%; cohort 2012: 56%). In de 

andere sectoren blijft het aandeel redelijk stabiel. 

 

Figuur 5.5: Aandeel leerlingen naar verwante doorstroom vmbo-mbo-2 uit ao t.o.v. vmbo-basis (ref. = vmbo) 

per cohort 

 
Bron: DUO - bewerking ResearchNed 2015 

5.1.3 Ondersteuningsbehoefte leerlingen 

Samenvatting 

 Een groot deel van de ao-leerlingen heeft behoefte aan ondersteuning op het vlak van 

studieloopbaanbegeleiding, sociaal-emotionele ontwikkeling en leerachterstanden. Dit beeld is 

vergelijkbaar met de nulmeting, hoewel nu de behoefte aan ondersteuning bij leerachterstanden en 

sociaal-emotionele ontwikkelingen wat sterker naar voren komt. 
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 Alle typen ondersteuning voor ao-leerlingen worden op ongeveer de helft van de scholen aangeboden als 

een vast onderdeel van het programma.  

 Alle ao-leerlingen hebben behoefte minimaal één vorm van ondersteuning. Deze ondersteuning wordt 

meestal geboden door iemand van binnen de school, zoals ook in de nulmeting naar voren kwam. 

Resultaten 

Alle leerlingen hebben behoefte aan minimaal één vorm van ondersteuning (zie tabel 5.2). Voornamelijk 

betreft het dan ondersteuning op het vlak van studieloopbaanbegeleiding, sociaal-emotionele ontwikkeling en 

leerachterstanden. In iets mindere mate zijn er ondersteuningsbehoeftes met betrekking tot 

gedragsproblematiek en inzet en motivatie. Dit beeld is vergelijkbaar met dat in de nulmeting, hoewel nu een 

groter deel aangeeft dat alle ao-leerlingen behoefte hebben aan ondersteuning bij sociaal-emotionele 

ontwikkeling en leerachterstanden.  

 

Tabel 5.2: Ondersteuningsbehoefte ao-leerlingen in het schooljaar 2014-2015 (%) 

 allen meerderheid helft minderheid niemand 

Studieloopbaanbegeleiding 69,2 23,1 7,7 0,0 0,0 
Sociaal-emotionele ontwikkeling 53,8 23,1 7,7 15,4 0,0 
Leerachterstanden 53,8 23,1 7,7 15,4 0,0 
Gedragsproblematiek 30,8 30,8 7,7 30,8 0,0 
Gebied van inzet en motivatie 38,5 15,4 30,8 15,4 0,0 
Leerstoornissen 15,4 23,1 23,1 38,5 0,0 
Lichamelijke of medische problematiek 7,7 7,7 0,0 38,5 38,5 

Bron: vragenlijst monitor lwt/ao - ResearchNed 2015 

 

De ondersteuning die door scholen wordt geboden is meestal aanbodgericht, vooral op het vlak van 

studieloopbaanbegeleiding en sociaal-emotionele ontwikkeling. Op het vlak van leerstoornissen en 

gedragsproblematiek komt het iets vaker voor dat er vanuit de vraag wordt gezorgd voor ondersteuning. 

Hulpverlening rondom leerachterstanden en inzet en motivatie worden in veel gevallen zowel vraag- als 

aanbodgericht geboden. 

 

Tabel 5.3: Ondersteuningsbehoefte ao-leerlingen in het schooljaar 2014-2015 (%) 

 Vraaggericht Aanbodgericht Beide N 

Studieloopbaanbegeleiding 15,4 53,8 30,8 13 
Sociaal-emotionele ontwikkeling 23,1 46,2 30,8 13 
Leerachterstanden 15,4 30,8 53,8 13 
Gedragsproblematiek 30,8 23,1 46,2 13 
Gebied van inzet en motivatie 15,4 23,1 61,5 13 
Leerstoornissen 38,5 15,4 46,2 13 
Lichamelijke of medische problematiek 71,4 28,6 0,0 7 

Bron: vragenlijst monitor lwt/ao - ResearchNed 2015 

 

Alle leerlingen hebben behoefte aan twee of meer vormen van ondersteuning volgens de respondenten. Het 

beeld dat ontstaat (N=13) is dat er voornamelijk ondersteuning is vereist op het vlak van gedrag- en 

leerproblematiek. In ongeveer de helft van de gevallen gaat het hier om gedragsproblematiek in combinatie 

met sociaal-emotionele problematiek. Voorts worden problemen rondom motivatie en 

studieloopbaanbegeleiding genoemd. Op basis van de antwoorden en het gelimiteerde aantal respondenten is 

het echter moeilijk om de antwoorden verder te duiden. Wel kan worden geconcludeerd dat de deelnemende 

scholen te maken hebben met jongeren die ondersteuning nodig hebben op verscheidene vlakken. De 

benodigde ondersteuning wordt voornamelijk door iemand van de school geboden. De stageplaats ondersteunt 

in enkele gevallen ook op het gebied van inzet en motivatie en externe partijen ondersteunen sommige scholen 

bij gedragsproblematiek en lichamelijke c.q. medische problematiek. Vanuit school wordt de ondersteuning 

meestal geboden door de mentor. In enkele gevallen wordt de decaan, de orthopedagoog of een andere vorm 

van zorgondersteuning (ZAT, schoolmaatschappelijk werk, zorgcoördinator) genoemd.  
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5.1.4 Vakaanbod 

Samenvatting 

Het beeld over het vakaanbod lijkt geen verschillen op te leveren met het beeld uit de nulmeting. Nederlands, 

rekenen en een beroepsgericht vak worden het vaakst aangeboden.  

Resultaten 

Op basis van de stroomgegevens van DUO is geen informatie te geven over de gevolgde vakken, omdat er 

sprake is van een ingedaalde mbo-opleiding en deze gegevens niet in de bestanden opgenomen zijn. Wel is in 

de vragenlijst aan schoolpersoneel voorgelegd welke vakken worden gevolgd door ao-leerlingen. 

 

Het beeld over het vakaanbod is, zeker gezien de lage N, vergelijkbaar met het beeld uit de nulmeting. De ao-

leerlingen krijgen op twaalf van de dertien scholen (92%) altijd Nederlands en rekenen aangeboden. Op één 

van de scholen worden deze vakken vaak aangeboden. Verder bieden zeven van de dertien scholen (54%) altijd 

een beroepsgericht vak aan; op drie scholen wordt dit vaak aangeboden (23%) en op de overige scholen soms, 

bijna nooit of nooit. Eveneens is hier uit de vragenlijst niet op te maken waarom deze scholen aangeven niet 

altijd een beroepsgericht vak aan te bieden.  

Een mogelijke verklaring voor het niet (altijd) aanbieden van (één van) deze vakken is dat er binnen de scholen 

gekozen wordt voor een focus op het behandelen van relevante (maatschappelijke, werknemer- en/of vak-) 

vaardigheden, waarbij lesstof praktisch wordt vertaald en niet als vak wordt aangeboden, bijvoorbeeld met het 

vak LLB. 

 

In de ao worden door vier respondenten geen extra vakken aangeboden (31%). De overige scholen bieden één 

tot vier extra vakken aan. Het gaat hier om LLB, Engels en lichamelijke opvoeding. 

5.1.5 Tijdsbesteding, lesorganisatie en examinering in ao 

Samenvatting 

 Het beeld van tijdsbesteding, lesorganisatie en examinering in de ao ziet er in de 1-meting globaal 

hetzelfde uit als in de nulmeting. 

 In ao wordt wekelijks de meeste tijd besteed aan de stage (gem.18,5 uur), gevolgd door het 

beroepsgerichte vak (gem. 4,7 uur) en vervolgens Nederlands (gem. 3,25 uur); 

 Het merendeel van de vakken wordt aangeboden in een aparte klas voor ao. 

 In Nederlands en een beroepsgericht vak wordt op een kleine meerderheid van de scholen eindexamen 

afgenomen. Op ongeveer een derde van de scholen wordt in deze vakken geen eindexamen gedaan.  

Tijdbesteding 

 

 

Tabel 5.4 laat zien dat er gemiddeld 3,2 uur per week aan Nederlands wordt besteed. Rekenen neemt 2,5 uur 

per week in beslag, het beroepsgerichte vak 4,7 uur en de stage gemiddeld 18,5 uur. 

 

Tabel 5.4: Gemiddelde wekelijkse tijdsbesteding stage en vakken in het schooljaar 2014-2015 

 

 N Min. Max. Gem. Std. 

Stage 13 12 30 18,5 5,5 
Nederlands 13 2 7 3,2 1,4 
Beroepsgericht vak 12 1 12 4,7 2,9 
Rekenen 13 1 6 2,5 1,2 

Bron: vragenlijst monitor lwt/ao - ResearchNed 2015 
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Lesorganisatie 

Het merendeel van de vakken wordt aangeboden in een aparte klas voor ao. Voor Nederlands en rekenen 

(beiden 92%) komt dit iets vaker voor dan voor het beroepsgerichte vak (67%, N=12). Hetzelfde geldt voor de 

extra vakken. 

Examinering 

Bij de meerderheid van de scholen worden eindexamens afgenomen voor Nederlands (62%), rekenen (69%) en 

het beroepsgerichte vak (50%, N=12). Het grootste gedeelte van de overige scholen neemt nooit een 

eindexamen af in deze vakken (resp. 31%, 31% en 33%). In de extra vakken wordt vrijwel nooit geëxamineerd. 

 

Als er wel een eindexamen wordt afgenomen, is dit meestal vanwege de wet- en regelgeving. Het 

beroepsgerichte vak wordt door een aantal scholen geëxamineerd vanwege de aansluiting op het mbo. 

Examinering van extra vakken vindt alleen plaats ter bevordering van de overgang vmbo-mbo. 

5.2 Stage in ao 

Samenvatting 

 Echt een knelpunt wordt het vinden van stageplaatsen niet genoemd, en uiteindelijk wordt voor alle 

leerlingen een stageplaats gevonden die meestal past bij de leerling. Wel kost het vinden van 

stageplaatsen moeite. 

Vinden van een stageplaats 

Iets meer dan de helft van de ondervraagden geeft aan dat het zoeken van stageplaatsen weliswaar moeite 

kost, maar niet zodanig dat het een knelpunt is (55%, N=11). Negen van deze ondervraagden geeft eveneens 

aan voor alle leerlingen een stageplaats te hebben gevonden (82%). De anderen geven aan dat er ofwel pas op 

een later tijdstip een stageplaats gevonden is, ofwel dat desbetreffende leerling na een aantal proefstages is 

overgestapt naar het mbo. Het komt nooit voor dat een assistentopleiding niet kan worden gestart vanwege het 

ontbreken van een stageplaats. Grotere scholen hebben veelal een stagecoördinator of onderwijsassistent in 

dienst die is belast met het regelen van de stages. Binnen de ao komt het tevens voor dat stages samen met of 

door het mbo worden geregeld. 

 

Door een paar scholen wordt gesignaleerd dat men in de sector zorg wat selectiever is geworden in de 

aanname van leerlingen, vooral op niveau 1. Vaak hebben de leerlingen bijvoorbeeld ook een verklaring 

omtrent gedrag nodig omdat dit door bedrijven als eis wordt gesteld, en zijn er vooral stageplaatsen 

beschikbaar op hogere niveaus. Het vinden van een stageplaats voor ao-leerlingen in de zorg is daarmee 

lastiger dan in andere sectoren. 

Match tussen leerling en stageplaats 

Binnen meer dan zes op de tien scholen is er altijd sprake van een goede match tussen leerling en stageplaats 

(62%, N=13). Als er geen goede match is, heeft dat vaak te maken met persoonlijke kenmerken van de leerling 

(N=5). Zo komt het voor dat het werk niet goed bij de leerling past of dat de begeleiding vanuit de stageplaats 

niet goed aansluit bij de leerling.  

Ook kan er sprake zijn van een gebrek aan inzet en motivatie of een tekort aan werknemersvaardigheden. Al 

met al lijken de ondervraagden aan te geven dat het voornamelijk draait om de “stagerijpheid” van de 

leerling, al kan het ook voorkomen dat de stageplaats geen adequate begeleiding kan bieden. 
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5.3 Uitstroom en doorstroom 

Samenvatting 

 Het aandeel ao-leerlingen dat binnen twee jaar een mbo-1 diploma behaalt is gedaald van 60 procent 

naar 47 procent tussen 2008 en 2012. 

 Ao-leerlingen stromen vaker door naar mbo-1 (in het mbo) en minder vaak naar mbo-3 dan reguliere 

vmbo-leerlingen en dit beeld is stabiel over de jaren. Echter, het aandeel leerlingen dat na de ao 

instroomt in mbo-2 opleiding is sterk gedaald tussen de cohorten 2007 en 2012. Het aandeel ao-leerlingen 

dat na drie jaar niet ingeschreven is in het mbo, is gestegen. Dit lijkt te wijzen op een moeizamere 

doorstroom naar mbo-2, dat ook door de scholen op deze manier wordt ervaren. 

 Vmbo-scholen geven aan dat zij het vermoeden hebben dat mbo de doelgroep liever niet aanneemt op 

niveau mbo-2, en dat mbo hiervoor redenen aandraagt die niet altijd kloppen. De ervaring is dat het kan 

helpen als het vmbo moeite doet de leerlingen toch geplaatst te krijgen.  

 Hoewel het aandeel leerlingen dat na vier jaar een startkwalificatie heeft behaald in het reguliere vmbo-

basis en de ao tussen 2008 en 2012 is gestegen, is het aandeel dat na vijf jaar een startkwalificatie heeft 

behaald juist gedaald. Dit lijkt te wijzen op een trend dat als het behalen van een startkwalificatie niet in 

de nominale tijd lukt, de kans om er alsnog één te halen kleiner is geworden dan vroeger. 

 Voor de arbeidsmarktsituatie vijf jaar na vmbo (aantal uur werk per week, uurloon, type contract) is het 

behalen van een mbo-2 diploma belangrijk. De arbeidsmarktsituatie is iets gunstiger voor leerlingen die 

na ao een mbo-2 hebben behaald in vergelijking met leerlingen die na regulier vmbo-basis een mbo-2 

diploma hebben behaald.  

Resultaten 

Van ao-leerlingen wordt verwacht dat zij twee jaar na instroom in vmbo leerjaar 3 een mbo-1 diploma 

behalen. Vervolgens kunnen zij de overstap maken naar een mbo-2 opleiding, die zij binnen twee jaar kunnen 

afronden. De reguliere doorstroomtijd is aldus vier jaar. Dit wordt in de onderstaande tabel 4.6 verduidelijkt. 

 

Tabel 5.5: Reguliere doorstroomtijd vmbo-mbo naar schooljaar waarin diploma behaald kan worden per cohort 

Cohort Behalen mbo-1 diploma binnen vmbo (T2) Behalen diploma in mbo-2 (T4) 

2007 2008-2009 2010-2011 
2008 2009-2010 2011-2012 
2009 2010-2011 2012-2013 
2010 2011-2012 2013-2014 
2011 2012-2013 2014-2015 
2012 2013-2014 2015-2016 
2013 2014-2015  
2014 2015-2016  

 

Voor de schooljaren 2014-2015 en 2015-2016 is deze informatie niet bekend gezien de peildatum van de 

stroomgegevens (mei 2015). Te zien is dat tot en met cohort 2012 bekend is welke leerlingen binnen de 

reguliere doorstroomtijd hun mbo-1 diploma behalen; tot en met cohort 2010 is bekend welke leerlingen 

binnen de reguliere doorstroomtijd hun mbo-2 diploma behalen. Om een zo duidelijk mogelijk beeld van de 

door- en uitstroom te geven, zal in de eerste plaats gekeken worden naar de cohorten 2007 tot en met 2010. 

Informatie over de latere cohorten zal ter sprake worden gebracht indien het relevante inzichten oplevert.  

5.3.1 Behalen van een mbo-1 diploma (uitstroom uit vmbo) 

In onderstaande figuur 5.6 is het aandeel leerlingen weergegeven dat twee jaar na instroom in vmbo leerjaar 3 

een diploma heeft behaald binnen het vo. Voor ao-leerlingen gaat het dan om het mbo-1 diploma; voor 

reguliere vmbo-basisleerlingen om het vmbo-basisdiploma. Te zien is dat iets tussen de 60 procent en 47 

procent het diploma na twee jaar behaalt, waarbij het aandeel jaarlijks af is genomen.  

In het reguliere vmbo-basis behaalt iets meer dan drie kwart van de leerlingen het vmbo-basisdiploma binnen 

twee jaar en dit aandeel is over de cohorten heen stabiel. 

 



60 | Monitor leerwerktrajecten en assistentopleidingen in het vmbo_Rapport 1-meting 

Figuur 5.6: Behaald diploma binnen het voortgezet onderwijs twee jaar na instroom in vmbo leerjaar 3 voor 

ao-leerlingen (mbo-1 diploma) en vmbo-basisleerlingen (vmbo-basisdiploma) per cohort 

 
Bron: DUO - bewerking ResearchNed 2015 

 

Vragenlijst. Om meer zicht te kunnen krijgen op de onderwijsloopbaan van jongeren in ao, is aan de 

respondenten gevraagd om het uitstroomperspectief van de leerlingen in kaart te brengen. Met 

uitstroomperspectief wordt hier bedoeld: de wijze waarop ao zal worden afgesloten. Vier van hen (31%) geven 

aan dat al hun leerlingen een mbo-1 diploma zullen behalen. Iets minder dan de helft van de respondenten 

(46%) geeft aan dat een meerderheid van de leerlingen een mbo-1 diploma zal behalen. De overige 

respondenten (23%) geven aan dat een minderheid tot geen van de leerlingen een mbo-1 diploma in de wacht 

zal slepen. Wanneer een diploma behalen niet haalbaar is, geeft de meerderheid van de respondenten (N=4) 

aan dat de leerlingen een certificaat zullen ontvangen voor vakken die zij met een voldoende afsluiten. Eén 

respondent geeft aan dat voor sommige leerlingen (afkomstig uit pro) de achterstanden dusdanig groot zijn dat 

ook certificering niet haalbaar is. Deze resultaten zijn vergelijkbaar met die in de nulmeting.  

5.3.2 Doorstroom naar mbo 

Figuur 5.7 toont de onderwijspositie van leerlingen drie jaar nadat zij in vmbo leerjaar 3 zijn ingestroomd, 

ongeacht of zij wel of geen diploma hebben behaald in het vo. Binnen de groep ao-leerlingen is te zien dat per 

cohort het aandeel dat instroomt in een mbo-1 opleiding in het mbo stabiel blijft (circa 20%), net als het 

aandeel dat in een mbo-3 of mbo-4 opleiding instroomt (circa 2%). Er zijn echter duidelijke verschillen tussen 

de cohorten in het aandeel dat (nog) niet in het mbo is ingestroomd en het aandeel dat instroomt in een mbo-2 

opleiding. Ao-leerlingen uit recentere cohorten stromen minder vaak in een mbo-2 opleiding in en het komt 

vaker voor dat leerlingen zich (nog) niet in het mbo bevinden. De verschillen tussen cohort 2007 en cohort 2012 

zijn vrij groot: het aandeel dat (nog) niet is ingestroomd verschilt zeventien procentpunten (15% en 32%); het 

aandeel dat in mbo-2 instroomt verschilt zestien procentpunten (59% en 43%). 

 

Figuur 5.7: Hoogst behaalde doorstroomniveau, drie jaar na instroom in vmbo leerjaar 3 per cohort (ongeacht 

diplomastatus vo) 

 
Bron: DUO - bewerking ResearchNed 2015 
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Ook in de verdiepende interviews komt naar voren dat het voor deze doelgroep steeds moeilijker is geworden 

om in te stromen in mbo-2. De indruk van een aantal vmbo-scholen is dat het mbo vaak excuses verzint om een 

leerling niet aan te hoeven nemen terwijl het mbo in werkelijkheid bevooroordeeld is over deze doelgroep. In 

het mbo wordt niet expliciet gezegd ‘dit is een leerling uit een ao en daarom nemen we hem/haar niet aan’. 

Wel wordt er gezegd dat het taalniveau van de leerling niet hoog genoeg zou zijn of dat de leerling minder 

geschikt wordt gevonden voor het beroep. Vaak helpt het dan wel als de vmbo-school aandringt op plaatsing en 

belooft achterwacht te zijn als er iets niet naar wens verloopt. Het recht op instroom in mbo-2 zou deze 

problematiek in de toekomst op moeten lossen, volgens een vmbo-school.  

 

In figuur 5.8 wordt bekeken hoe succesvol de leerlingen zijn binnen de reguliere doorstroomtijd. Ongeveer één 

op de vijf ao-leerlingen heeft geen mbo-diploma behaald. Hoewel dit aandeel lager is dan onder vmbo-

basisleerlingen, ligt het in de lijn der verwachting dat ao-leerlingen een mbo-1 diploma op zak hebben. De 

helft van de ao-leerlingen heeft een mbo-1 diploma behaald in de reguliere doorstroomtijd. Voor ongeveer 

zeven procent van de vmbo-basisleerlingen is een mbo-1 diploma het hoogst behaald diploma. Een kwart van 

de ao-leerlingen behaalt een mbo-2 diploma; in vmbo-basis iets meer dan vier op de tien leerlingen. Voor 

cohort 2007 tot en met 2010 ziet dit patroon er ongeveer hetzelfde uit. 

 

Figuur 5.8: Hoogst behaalde diploma, drie jaar na instroom in vmbo leerjaar 3 per cohort 

 

Bron: DUO - bewerking ResearchNed 2015 

 

Vragenlijst. Verder is het doorstroomperspectief van de leerlingen volgens vmbo-scholen in kaart gebracht. 

Hiermee wordt bedoeld: de bestemming na ao (zie tabel 5.6). Te zien is dat iets meer dan de helft van de 

respondenten (54%) aangeeft dat geen van hun leerlingen zal doorstromen naar een entreeopleiding in het 

mbo. Eenzelfde aandeel respondenten geeft aan dat (de meerderheid van) hun leerlingen zal doorstromen naar 

mbo-2. De arbeidsmarkt wordt door een aantal respondenten als doorstroomperspectief gegeven, maar het 

gaat dan vaak om een minderheid van de leerlingen. Hiermee is het beeld dat de scholen hebben van de 

doorstroom van de ao leerlingen, net als in de nulmeting, positiever dan de administratieve data van DUO laten 

zien (Figuur 5.7).  

 

Tabel 5.6: Doorstroomperspectief van ao-leerlingen in het schooljaar 2014-2015 (%) 

 allen meerderheid helft minderheid niemand 

Entreeopleiding (in mbo)  0,0 15,4 7,7 23,1 53,8 
Mbo-2 38,5 15,4 15,4 15,4 7,7 
Arbeidsmarkt 0,0 15,4 0,0 38,5 46,2 

Bron: vragenlijst monitor lwt/ao - ResearchNed 2015 
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5.3.3 Startkwalificatie 

Het doel van de maatwerktrajecten is om leerlingen een startkwalificatie te laten behalen. Zoals gezegd 

kunnen de leerlingen uit cohort 2010 bij een reguliere doorstroomtijd in het studiejaar 2013-2014 een mbo-2 

diploma behalen. Gezien de peildatum van de stroomgegevens (mei 2015) zijn alleen de voorlopige cijfers van 

het vsv-jaar 2013-2014 beschikbaar. In november 2015 worden de definitieve cijfers voor dit jaar 

bekendgemaakt.36 We zullen dan ook voor de cohorten 2007 tot en met 2010 bekijken welk aandeel van de 

leerlingen een startkwalificatie heeft behaald. Er wordt tevens een groep onderscheiden van leerlingen die als 

hoogst behaalde diploma een mbo-1 diploma hebben en geen vsv-registratie hebben in datzelfde jaar. Op basis 

van de gegevens vanuit DUO kan hierbij niet worden vastgesteld of deze leerlingen zijn uitgestroomd naar de 

arbeidsmarkt. Hiervoor worden gegevens afkomstig van het CBS gebruikt. Omdat deze groep niet (primair) tot 

de doelgroep van het vsv-beleid behoort, is het van belang om een zo accuraat mogelijke schatting te geven 

van de leerlingen zonder startkwalificatie. Bij het toekennen van het label ‘startkwalificatie’ is ook rekening 

gehouden met de leeftijd van de student ten tijde van het vsv-registratiejaar dat van toepassing is. Het betreft 

hier echter wel een schatting, omdat we geen beschikking hebben over de geboortedata van de leerlingen. 

 

Figuur 5.9 laat het aandeel leerlingen zien dat binnen de reguliere doorstroomtijd een startkwalificatie 

behaalt. Ongeveer een kwart van de ao-leerlingen behaalt een startkwalificatie; van de vmbo-basisleerlingen 

iets meer dan vier op de tien leerlingen. In het ao zijn er relatief veel leerlingen met een mbo-1 diploma 

zonder vsv-registratie: in cohort 2010 was dit 44 procent. Verder is te zien dat het aandeel leerlingen met 

startkwalificatie voor beide groepen in recentere cohorten kleiner is. Daarnaast heeft in cohort 2010 ongeveer 

de helft van de vmbo-basisleerlingen en één op de drie ao-leerlingen geen startkwalificatie behaald. 

 

Figuur 5.9: Behalen startkwalificatie, vier jaar na instroom in vmbo leerjaar 3 per cohort* 

 
Bron: DUO - bewerking ResearchNed 2015 
* Voorlopige cijfers voor cohort 2010. 

 

In figuur 5.10 is te zien hoeveel leerlingen na vijf jaar een startkwalificatie hebben behaald (i.e. reguliere 

doorstroomtijd + 1 jaar). Binnen de groep ao-leerlingen is het aandeel met startkwalificatie toegenomen: voor 

cohort 2009 met veertien procentpunten (23% na 4 jaar; 36% na 5 jaar). Het aandeel zonder startkwalificatie is 

met negen procentpunten afgenomen (van 34% naar 25%). Voor de vmbo-basisleerlingen is eenzelfde 

ontwikkeling waar te nemen, al zijn de verschillen in procentpunten iets groter. Met betrekking tot de mbo-1 

diploma’s neemt het aandeel in cohort 2009 met vier procentpunten af (43% na 4 jaar en 39% na 5 jaar). 

 

Hoewel meer leerlingen er in slagen binnen de reguliere doorstroomtijd een startkwalificatie te behalen 

(voorgaande figuur), zien we dat het aandeel leerlingen dat een jaar later een startkwalificatie heeft behaald 

afneemt (volgend figuur). Leerlingen in recentere cohorten behalen minder vaak een startkwalificatie op de 

lange termijn, maar vaker op de korte termijn. Dit lijkt te suggereren dat er binnen het mbo een ontwikkeling 

plaatsvindt die ertoe leidt dat jongeren, die niet binnen de reguliere doorstroomtijd hun diploma zullen gaan 

behalen, een lagere kans hebben om een jaar later alsnog een startkwalificatie te behalen. 

 

                                                      
36. http://www.vsvplanner.nl/ 
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Figuur 5.10: Behalen startkwalificatie, vijf jaar na instroom in vmbo leerjaar 3 per cohort* 

 
Bron: DUO - bewerking ResearchNed 2015 
* Voorlopige cijfers voor cohort 2009. 

Achtergrondkenmerken 

Tot slot is bekeken of er interessante verschillen te constateren zijn tussen de leerlingen die binnen de 

reguliere doorstroomtijd hun startkwalificatie behalen wanneer wordt uitgesplitst naar kenmerken van het 

gevolgde onderwijs. 

 

 Leerlingen afkomstig uit de vmbo sector landbouw behalen relatief het vaakst een startkwalificatie; het 

verschil in rendement tussen ao en vmbo-basis is hier ook het kleinst. In de sectoren techniek en 

economie behalen ao-leerlingen relatief het minst vaak een startkwalificatie; het verschil in rendement 

tussen ao en vmbo-basis bedraagt hier ongeveer twintig procentpunten (zie figuur c.30); 

 Ook in de mbo sector landbouw behalen leerlingen relatief het vaakst een startkwalificatie. Ao-leerlingen 

uit de cohorten 2008 en 2010 zijn zelfs succesvoller dan reguliere vmbo-basisleerlingen. Leerlingen uit de 

sector zorg en welzijn behalen het minst vaak een startkwalificatie (ongeveer 25%). Het verschil in 

rendement is het grootst in de sectoren techniek en economie (zie figuur c.31). 

 Leerlingen die verwant doorstromen zijn succesvoller dan leerlingen die niet-verwant doorstromen. Het 

verschil in rendement binnen de groep ao-leerlingen is ongeveer tien procentpunten. De verwante 

doorstromers uit ao zijn minder succesvol dan de niet-verwante doorstromers uit het reguliere vmbo-

basis. Van de ao-leerlingen behaalt iets meer dan een derde van de verwante doorstromers een 

startkwalificatie en iets meer dan een kwart van de niet-verwante doorstromers (zie figuur c.32). 

5.3.4 Uitstroom naar arbeidsmarkt 

Het cohort dat in 2007 is begonnen met vmbo-3 zou, wanneer men ervoor kiest om door te studeren, na drie 

jaar een mbo-2 diploma kunnen hebben gehaald (zie tabel 5.7). Vier jaar na instroom in vmbo-3 kan dit cohort 

starten op de arbeidsmarkt. Leerlingen die in 2007 met ao zijn begonnen, kunnen er ook voor kiezen om een 

mbo-2 diploma te halen. Dit zou betekenen dat zij op hetzelfde moment als leerlingen die het reguliere vmbo-

traject volgen hun intrede doen op de arbeidsmarkt.  

 

Tabel 5.7: Het reguliere onderwijstraject tot het behalen van een mbo-2 diploma voor cohort 2007 

Cohort  2007 2008 2009 2010 2011 2012 

2007 Vmbo-basis Vmbo-3 Vmbo-4 Mbo-2 (jr 1) Mbo-2 (jr 2) arbeidsmarkt arbeidsmarkt 

 Ao Ao Ao Mbo-2 (jr 1) Mbo-2 (jr 2) arbeidsmarkt arbeidsmarkt 
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In tabel 5.8 is de situatie van leerlingen na vier en vijf jaar te zien. De situatie dat leerlingen geen werk 

hebben en ook geen opleiding volgen, komt na ao vaker voor (24% na vijf jaar) dan na vmbo-basis (18% na vijf 

jaar). Ook volgen leerlingen na ao minder vaak nog een opleiding (28% na vijf jaar) in vergelijking met 

leerlingen na vmbo-basis (34% na vijf jaar). Ook werken leerlingen iets vaker na ao (51% na vijf jaar) dan na 

vmbo-basis (48% na vijf jaar). Vijf jaar na ao heeft 12 procent van de leerlingen een uitkering, wat een hoger 

percentage is dan na vmbo-basis (7% na vijf jaar). 

 

Tabel 5.8: Situatie van leerlingen na vier en vijf jaar, cohort 2007 

 
Geen werk/opleiding In onderwijs Werk Uitkering 

Vier jaar na vmbo-basis (geen ao of lwt) 14% 45% 40% 0,3% 

Vier jaar na ao 24% 31% 43% 12% 

Vijf jaar na vmbo-basis (geen ao of lwt) 18% 34% 48% 7% 

Vijf jaar na ao 24% 28% 51% 12% 

Bron: CBS - bewerking ResearchNed 2015 

 

Tabel 5.9 geeft de situatievan werkenden weer na vier en vijf jaar. Opvallend is dat het aandeel leerlingen dat 

meer dan 12 uur werkt na vijf jaar kleiner is dan na vier jaar. Deze afname is na ao groter dan na vmbo-basis. 

Wat betreft uurloon zijn nauwelijks verschillen gevonden tussen de leerlingen die vmbo-basis en leerlingen die 

ao hebben gevolgd. Na vijf jaar werkt ongeveer een kwart als flexwerker, zowel na vmbo-basis als na ao. 

 

Tabel 5.9 : Situatie van werkenden na vier en vijf jaar, cohort 2007  

 
Min. 12 uur per week werk Gemiddeld uurloon Percentage flexwerkers 

Vier jaar na vmbo-basis (geen ao of lwt) 94% 7,80 22% 

Vier jaar na ao 91% 7,80 27% 

Vijf jaar na vmbo-basis (geen ao of lwt) 93% 9,00 24% 

Vijf jaar na ao 85% 8,90 23% 

Bron: CBS - bewerking ResearchNed 2015 

Hoogst behaalde diploma en situatie na vijf jaar 

In tabel 5.10 is te zien dat leerlingen, die vier jaar na instroom in vmbo-basis nog geen diploma hebben 

behaald, het minste kans hebben om werk te hebben (36%) of een opleiding te volgen (15%). Het percentage in 

deze groep met een uitkering is dan ook het grootst in vergelijking met de andere groepen (24%). Bijna de helft 

van leerlingen die geen diploma hebben behaald (49%) zit ook zonder werk of opleiding. Leerlingen die mbo-2 

hebben gehaald volgen in vergelijking met de andere groepen na vijf jaar het vaakst nog een opleiding (39%) of 

werken (52%) en hebben het minst vaak een uitkering (3%). Ook zitten zij het minst vaak zonder werk of 

opleiding (9%).  

 

Tabel 5.10: Situatie vijf jaar na start vmbo-3, uitgesplitst naar hoogst behaalde diploma, cohort 2007 

 
Geen werk/opleiding In onderwijs Werk Uitkering 

Vmbo, geen diploma gehaald 49% 15% 36% 24% 

Vmbo-basis, hoogst behaalde diploma vmbo 23% 29% 47% 9% 

Vmbo, hoogst behaalde diploma mbo-1 31% 25% 43% 15% 

Vmbo, hoogst behaalde diploma mbo-2 9% 39% 52% 3% 

Bron: CBS - bewerking ResearchNed 2015 
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In tabel 5.11 is weergegeven hoe de situatie vijf jaar na het beginnen van ao is, uitgesplitst naar het hoogst 

behaalde diploma. Het beeld is vergelijkbaar met dat van leerlingen die vmbo-basis hebben gevolgd, maar een 

verschil is dat de situatie van leerlingen die ao hebben gevolgd en daarna mbo-2 hebben gevolgd, gunstiger is 

dan die van leerlingen die via vmbo een mbo-2 diploma hebben behaald. Na ao en mbo-2 heeft een groter deel 

werk (63%) dan na vmbo en mbo-2 (52%) en zit niemand zonder werk of opleiding.  

 

Tabel 5.11: Situatie vijf jaar na start ao, uitgesplitst naar hoogst behaalde diploma, cohort 2007 

 
Geen werk/opleiding In onderwijs Werk Uitkering 

Ao, geen diploma gehaald 44% 22% 44% 22% 

Ao, hoogst behaalde diploma mbo-1 29% 29% 42% 10% 

Ao, hoogst behaalde diploma mbo-2 0% 35% 63% < 2% 

Bron: CBS - bewerking ResearchNed 2015 

 

In tabel 5.12 is te zien dat leerlingen die mbo-2 hebben gehaald vijf jaar na de start van vmbo-3 bijna allemaal 

minimaal 12 uur per week werken (96%). Ook verdienen zij gemiddeld het meest (€9,40) en is het percentage 

flexwerkers het kleinst. Het contrast is het grootst met leerlingen die na vijf jaar geen diploma hebben 

gehaald. Zij werken het minst vaak minimaal 12 uur per week (87%) en zijn het meest flexwerkers: meer dan 

drie op de tien (34%) is flexwerker. Het gemiddeld uurloon is echter niet het laagste met €8,90, maar dit is het 

laagst onder leerlingen met een mbo-1 diploma (€8,20).  

 

Tabel 5.12: Werksituatie vijf jaar na start vmbo-3, uitgesplitst naar hoogst behaalde diploma, cohort 2007 

 
Min. 12 uur per week werk Gemiddeld uurloon Percentage flexwerkers 

Vmbo, geen diploma gehaald 87% 8,90 34% 

Vmbo-basis, hoogst behaalde diploma vmbo 94% 8,50 31% 

Vmbo, hoogst behaalde diploma mbo-1 90% 8,20 31% 

Vmbo, hoogst behaalde diploma mbo-2 96% 9,40 20% 

Bron: CBS - bewerking ResearchNed 2015 

 

Zoals in tabel 5.13 is weergegeven, is het aandeel leerlingen dat meer dan twaalf uur in de week werkt na ao 

lager dan na vmbo-basis, ook na het behalen van een mbo-2 diploma (58% na ao versus 96% na vmbo-basis). Wel 

is het uurloon na ao en het behalen van een mbo-2 diploma (€9,70) hoger dan na vmbo-basis en het behalen 

van een mbo-2 diploma (€9,40).  

Tabel 5.13: Situatie vijf jaar na start ao, uitgesplitst naar hoogst behaalde diploma, cohort 2007 

 
Min. 12 uur per week werk Gemiddeld uurloon Percentage flexwerkers 

Ao, geen diploma gehaald 44% 8,30 x 

Ao, hoogst behaalde diploma mbo-1 39% 8,00 10% 

Ao, hoogst behaalde diploma mbo-2 58% 9,70 x 

Bron: CBS - bewerking ResearchNed 2015 

5.4 Aanbod naar vestiging 

In figuur 5.11 is de instroom van leerlingen in het derde en het vierde leerjaar per cohort uitgesplitst naar 

vestiging. Voor leerlingen die instromen in het derde leerjaar is het cohortjaar gelijk aan het schooljaar (e.g. 

cohort 2007 stroomt in schooljaar 2007-2008 in het derde leerjaar in). Voor leerlingen die instromen in het 

vierde leerjaar gaat het over het schooljaar na het cohortjaar (e.g. cohort 2007 stroomt in schooljaar 2008-

2009 in het vierde leerjaar in). 
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Te zien is dat het aantal vestigingen waar leerlingen in het derde leerjaar ao instromen redelijk stabiel blijft 

tot en met cohort 2013. De leerlingen uit cohort 2014 zijn over minder vestigingen verdeeld; eerder zagen we 

al dat het leerlingaantal eveneens is afgenomen. De ao-leerlingen die in het vierde leerjaar instromen zijn 

verspreid over meer vestigingen in vergelijking met leerlingen die al in het derde leerjaar zijn gestart met ao, 

met uitzondering van de leerlingen uit cohort 2013 (die vanaf schooljaar 2014-2015 een ao volgen). Het aantal 

vestigingen waar ao in het vierde leerjaar wordt aangeboden fluctueert over de jaren heen, met een duidelijk 

waarneembare afname voor leerlingen uit de cohorten 2010 en 2013. Met betrekking tot de leerlingen 

afkomstig uit cohort 2013 valt op dat ao vrijwel alleen aangeboden wordt aan groepen van minder dan tien 

leerlingen. 

Figuur 5.11: Instroom in ao in derde of vierde leerjaar vmbo, uitgesplitst naar vestiging per cohort 

 

Bron: DUO - bewerking ResearchNed 2015 

 

Eenzelfde uitsplitsing als hierboven is ook gemaakt per schooljaar in plaats van per cohort. Zo wordt duidelijk 

hoe het daadwerkelijke aanbod (i.e. het aanbod van een vestiging waar gebruik van wordt gemaakt door 

minimaal 1 leerling) eruitziet. Zie hiervoor figuur 5.12. 

 

Er doet zich na het schooljaar 2011-2012 een geleidelijke afname voor in het aantal vestigingen waar leerlingen 

ao volgen in het derde leerjaar. In het schooljaar 2014-2015 is deze afname relatief gezien iets sterker. De 

verdeling naar leerlingaantallen blijft redelijk gelijk. Met betrekking tot het aantal vestigingen waar ao vanaf 

het vierde leerjaar wordt aangeboden, is te zien dat dit aantal vanaf het schooljaar 2009-2010 afneemt. De 

schooljaren 2011-2012 en 2014-2015 zijn hierbij uitschieters naar beneden. Het aantal vestigingen is in dit 

laatste schooljaar het laagst; wel is te zien dat relatief meer vestigingen ao-onderwijs aanbieden aan meer dan 

tien leerlingen. 

Figuur 5.12: Aanbod ao gestart in derde of vierde leerjaar vmbo, uitgesplitst naar vestiging per schooljaar 

Bron: 
DUO - bewerking ResearchNed 2015 
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5.5 Knelpunten in de organiseerbaarheid 

Samenvatting 

 De beschikbaarheid van stageplaatsen wordt nauwelijks nog benoemd als knelpunt, een verandering ten 

opzichte van de nulmeting, waar 70 procent dit nog als knelpunt aanmerkte.  

 Afspraken met het mbo wordt in de 1-meting (60%) vaker als knelpunt genoemd dan in de nulmeting 

(50%). 

 De geïnterviewden signaleren knelpunten met betrekking tot het verwacht meetellen van de 

referentietoetsen in de zak/slaagregeling en de bekostiging van het traject. 

Vragenlijst 

In de nulmeting werd door een meerderheid de beschikbaarheid van stageplaatsen als knelpunt genoemd (70%) 

maar in de 1-meting is dit nog maar 14 procent. De ondervraagden hebben aangegeven op welke vlakken zij 

knelpunten ervaren bij het bieden van ondersteuning aan hun leerlingen (N=10).  

Knelpunten die het meest worden genoemd zijn afspraken met het mbo (60%), beschikbare taakuren voor 

docenten en ondersteuning van zorgcoördinator c.q. andere deskundige (beiden 30%). Wanneer de antwoorden 

worden uitgesplitst naar sector is te zien dat de helft van de ondervraagden binnen de sector techniek 

knelpunten op het vlak van beschikbare taakuren voor docenten ervaart (50%; N=6). Binnen de sector zorg en 

welzijn worden vooral obstakels in afspraken met het mbo benoemd (57%; N=7). Uitgesplitst naar landdeel valt 

op dat alle respondenten uit het westen van Nederland37 (N=4) moeilijkheden ondervinden in het maken van 

afspraken met het mbo. De knelpunten in de afspraken met het mbo (N=6) hebben vooral betrekking op 

problemen in de doorstroom en communicatie.  

Interviews 

Daarnaast bleek dat een school signalen kreeg van andere vo-scholen dat zij graag een ao aan zouden bieden, 

maar dat zij gehinderd zouden worden door wettelijke kaders die de Inspectie van het Onderwijs hanteert38. 

Het zou er dan om gaan dat de Inspectie maatstaven voor regulier onderwijs gebruikt in het beoordelen van 

opbrengsten van dit soort maatwerk. Dit zou er toe leiden dat de scholen negatief naar voren komen in het 

opbrengstenmodel en om dit te voorkomen starten ze geen ao op. Daarnaast gaven vo-scholen aan te ervaren 

dat de Inspectie georganiseerd is in een duidelijke scheiding tussen vmbo en mbo. Het zou volgens het vmbo 

voor de Inspectie dan heel lastig zijn om toezicht te houden als mbo onder het dak van vo wordt aangeboden, 

en zou dit om die reden ook niet goed begrijpen en zelfs ontmoedigen. Hoe de Inspectie dit ziet, is in dit 

onderzoek niet bevraagd.  

 

Eén school in een zeer stedelijk gebied die AKA aanbiedt en op dit moment in de transitie naar de 

entreeopleiding zit, geeft aan dat zij juist wel grote groepen leerlingen ontvangen omdat zij de enige 

voorziening is die (tot nu toe) ook vo-leerlingen opvangt. Het betreft hier veelal leerlingen met 

multiproblematiek (‘gestapelde problematiek’) die overbelast zijn in hun dagelijkse leven. Het AKA heeft op 

deze school in sterkere mate de vorm van een plusvoorziening dan in andere scholen. Hulpverlening wordt 

intern georganiseerd om te voorkomen dat leerlingen ‘verdwalen’. Het is sterker gericht op het voorkomen van 

uitval en het verlenen van onderwijs en hulp. Daarnaast wordt op sommige scholen aangegeven dat zij ao zijn 

gaan aanbieden naast lwt, omdat de verwachting is dat leerlingen die nu wel nog lwt aankunnen dit niet meer 

kunnen als de referentietoets voor rekenen mee gaat tellen voor de zak/slaagregeling vmbo. 

 

Volgens de geïnterviewden speelt ook de invoering van de referentieniveaus een rol in de organiseerbaarheid. 

Zoals eerder is aangegeven gaan sommige scholen ervan uit dat 2F voor taal en rekenen het vereiste eindniveau 

zal worden van vmbo-basis en mbo-2, andere scholen gaan uit van verplichte toetsen op het niveau 2A.  

                                                      
37. Noord: Groningen, Friesland, Drenthe 

West: Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht 
Oost: Gelderland, Overijssel, Flevoland 
Zuid: Noord-Brabant, Limburg en Zeeland 

38. Deze andere vo-scholen zijn niet bij het onderzoek betrokken: het gaat hier om signalen ‘uit tweede hand’.  
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Om deze reden geeft een aantal geïnterviewden aan dat er binnen hun school ervoor gekozen is om in te 

zetten op ao ter vervanging van of naast lwt. Men verwacht leerlingen in huis te hebben – die nu lwt volgen – 

die met de invoering van het 2F-niveau niet in staat zullen zijn een vmbo-basis diploma te behalen: door twee 

geïnterviewden worden de eisen omschreven als een ‘bottleneck’. Met de invoering van de entreeopleiding en 

het verdwijnen van de drempelloze instroom kunnen jongeren met een vmbo-basisdiploma niet langer 

instromen op niveau 1, terwijl dit tegen de achtergrond van de 2F-eis of 2A-eis juist het hoogst haalbare niveau 

voor veel jongeren zal gaan worden. Overigens wordt op andere scholen het 2F-niveau of 2A-niveau wel als 

haalbaar ingeschat, ook in het geval zij leerlingen vanuit het praktijkonderwijs de kans geven om zich klaar te 

stomen voor toelating tot mbo-2 door een (smaller) vmbo-basisdiploma te behalen. 

 

Voor de geïnterviewden zou een meer vakgerichte toetsing van taal en rekenen uitkomst bieden, zowel gezien 

de capaciteiten van bepaalde leerlingen als de benodigdheden voor een goede aansluiting op de arbeidsmarkt. 

Een andere mogelijkheid zou zijn om het moment van toetsing langer uit te stellen om ook de laatbloeiers de 

kans te geven op het behalen van een startkwalificatie, zodat de leerlingen langer de tijd hebben om tot het 

niveau van 2F te komen (binnen de niveau 2 opleiding zou volgens de geïnterviewden een mogelijkheid zijn). 

 

Een ander knelpunt dat door de geïnterviewden wordt gesignaleerd is de bekostiging van de ao. Veel scholen 

geven aan dat de bekostiging van de trajecten altijd een aandachtspunt is omdat het kostbare trajecten zijn. 

Ook de scholen die geen financieringsmoeilijkheden ervaren, geven aan dat bekostiging altijd een 

aandachtspunt is en zal blijven, omdat men grotendeels afhankelijk is van extra middelen (lwoo-middelen) om 

de trajecten staande te houden. Op veel bevraagde scholen wordt er door de school voor gekozen om extra 

middelen in de trajecten te stoppen. Enkele scholen geven aan op zoek te zijn naar nieuwe 

financieringsmiddelen bij de samenwerkingsverbanden. Dit is echter geen vereiste voor deze scholen om de 

trajecten staande te kunnen houden, maar maakt de financiering wel een stuk gemakkelijker – het verlicht de 

druk op de begroting van scholen. Het levert namelijk extra tijd op die ingezet kan worden op het verbeteren 

van de begeleiding, zowel Leren Loopbaan Burgerschap (LLB) als beroepspraktijkvorming (bpv). 

5.6 Samenwerking met mbo 

Samenvatting 

 Alle scholen werken net als in de nulmeting samen met minstens één mbo-instelling.  

 Problemen in de samenwerking hebben te maken met doorstroom naar mbo, en het maken van concrete 

afspraken. 

 Na het verdwijnen van de diplomabekostiging voor extranei is het binnen een aantal 

samenwerkingsverbanden vmbo-mbo niet gelukt een alternatief te verzinnen om diplomeringskosten in 

het mbo te vergoeden. Dit leidt soms tot het stoppen van de assistentopleiding binnen een vmbo-school, 

en daarmee (deels) ook tot ongediplomeerde uitstroom naar de entreeopleiding.  

 Over de diplomering in de ao is binnen sommige samenwerkingsverbanden vmbo-mbo nog veel 

onduidelijk. Er moeten nog concrete afspraken worden gemaakt over de vorm van examineren en ook 

over de kosten.  

Resultaten 

Conform de wettelijke vereisten geven, net als in de nulmeting, alle dertien scholen aan een samenwerking te 

zijn aangegaan met minimaal één mbo-instelling. Drie scholen geven aan met twee mbo-instellingen samen te 

werken en één school geeft aan met drie mbo-instellingen in zee te zijn gegaan. De samenwerking bestaat 

voornamelijk uit uitwisseling van informatie over de leerling en leerlingbegeleiding voor wat betreft de 

pedagogische aansluiting en overgang (beiden 77%). Voorts geeft een kleinere groep scholen aan samen te 

werken op het vlak van begeleiding van de leerling voor wat betreft programmatische aansluiting en overgang 

(62%) en loopbaanoriëntatie op de arbeidsmarkt (46%). Andere vormen van samenwerking komen in mindere 

mate voor. 
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Er is meestal geen samenwerkingsverband vo betrokken bij de organisatie of uitvoering van ao (46%); slechts 

één school geeft aan zeker te weten dat hier wel sprake van is (8%). Voor deze school dient het 

samenwerkingsverband als middel van overleg en informatievoorziening. De andere groep respondenten geeft 

aan niet te weten of hier sprake van is (46%). 

Knelpunten en succesfactoren 

De benoemde knelpunten slaan terug op problemen rondom de doorstroom, de regelgeving en het vastleggen 

van concrete afspraken (N=7).  

 

In de interviews komt naar voren dat er nog veel onduidelijkheid is over de examinering binnen de ao nu men is 

overgegaan op de entreeopleiding: zowel qua vorm (bijv. een portfolio) als qua kosten en verdeling van 

verantwoordelijkheden zijn veel zaken nog onzeker. Ten tijde van het afnemen van de interviews ( april-

oktober 2015) was men nog volop in overleg met het mbo om hier afspraken over te maken. Op sommige 

scholen is het niet gelukt om afspraken te maken over de kosten en is men gestopt met ao. 

 

Succesfactoren die worden herkend hebben voornamelijk betrekking op inhoudelijke samenwerking rondom het 

curriculum. Enkele scholen herkennen dat de diplomering en examinering voortvarend verloopt en dat 

communicatie met het mbo ten behoeve van een doorlopende leerlijn zoden aan de dijk zet (bijv. afstemming 

van curriculum). 

5.7 Samenwerking met bedrijven 

Samenvatting 

 Er zijn geen veranderingen geconstateerd in de samenwerking rondom ao met bedrijven. Nog steeds 

wordt er (bijna) alleen samengewerkt met erkende leerwerkbedrijven. 

 Er worden afspraken gemaakt over taken van leerlingen en de school verstrekt informatie over de 

leerlingen aan het bedrijf. Contact tussen school en bedrijf vindt meestal maandelijks face-to-face 

plaats, of vaker als er moeilijkheden zijn. 

 Soms blijkt de begeleider op de stageplaats niet de juiste competenties te hebben om te gaan met de 

doelgroep, of is de problematiek van de doelgroep te zwaar om een stage succesvol te kunnen volgen. 

 Voor scholen is een goed netwerk onder bedrijven belangrijk, en voor leerlingen draagt een succesvolle 

stage bij aan hun toekomstperspectief. 

Resultaten 

Net als in de nulmeting, geeft geen van de scholen aan samen te werken met niet-erkende leerwerkbedrijven. 

De samenwerking met bedrijven is op verschillende manieren geregeld (N=12). Alle scholen geven aan 

informatie over het profiel van de leerling aan het bedrijf te verstrekken en afspraken te maken over de taken 

van de leerling gedurende de stage. Vrijwel alle scholen geven aan dat de bedrijven informatie over de 

voortgang van de leerling terugkoppelen, dat er wordt overlegd bij eventuele kansen en mogelijkheden, en dat 

de school de leerling op de stageplaats bezoekt (92%). Een kleiner aandeel scholen begeleidt de leerling ook op 

de stageplaats vanuit school (50%). 

 

De communicatie rondom samenwerking vindt voornamelijk face-to-face plaats. In een enkel geval is er sprake 

van telefonisch of digitaal c.q. schriftelijk contact. Op de meeste vlakken vindt het contact maandelijks plaats, 

al zijn er een aantal uitzonderingen. Zo vindt contact in het kader van informatieverstrekking aan het bedrijf 

over het profiel van de leerling bij een aantal scholen alleen bij aanvang stage plaats. In een enkel geval is er 

sprake van een zeer hoge frequentie als dit nodig is voor de leerling in kwestie. Contact in het kader van 

overleg over eventuele kansen en moeilijkheden vindt plaats indien dit nodig is. 
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Eén school geeft aan dat de gemeente de samenwerking tussen scholen en bedrijven wil faciliteren, maar dat 

dit bepaald niet soepel verloopt. Het belangrijkste probleem is dat er door deze gemeente onvoldoende 

informatie wordt doorgegeven. Het is voor deze school handiger om zelf direct met bedrijven te 

communiceren. 

Knelpunten en succesfactoren  

Er zijn vier scholen (44%, N=9) die aangeven knelpunten te herkennen in de samenwerking. Drie van deze 

scholen lokaliseren deze knelpunten bij het stagebedrijf, terwijl de andere school de knelpunten herkent bij de 

leerling. In dit laatste geval wordt aangekaart dat de problematiek van de leerling soms te complex kan zijn, 

wat plaatsing in een bedrijf bemoeilijkt. De overige scholen geven aan dat de stagebedrijven soms moeilijk 

bereikbaar zijn. Het komt voor dat stagebegeleiders de competenties missen om de stagiair op de juiste manier 

te begeleiden. Zo kan er sprake zijn van onbegrip of handelingsverlegenheid ontstaan; deze zaken kunnen de 

voortgang van de stage belemmeren. In de beleving van één school wegen de commerciële belangen van het 

bedrijf soms zwaarder dan de ontwikkeling van de leerling.  

 

Succesfactoren worden onder andere herkend in het hebben en onderhouden van een netwerk, wat in de 

praktijk betekent dat er een goede match tussen leerling en bedrijf kan worden gemaakt. Verder wordt 

genoemd dat er sprake is van goede begeleiding vanuit de stageplaats. Twee scholen merken op dat ze te 

maken hebben met leerlingen die na veel tegenslagen in hun onderwijsloopbaan eindelijk successen kunnen 

boeken. Door de goede plaatsingsmogelijkheden van leerlingen worden ze op een positieve manier 

gestimuleerd wat ten goede komt aan hun motivatie en kunnen zij actief werken aan hun toekomstperspectief. 

Dit kan bijvoorbeeld leiden tot een bbl-werkplek voor niveau 2. 

5.8 Samenwerking met gemeenten/UWV 

Samenvatting 

 In de 1-meting blijkt (veel) meer samengewerkt te worden met gemeenten (40% versus 7%).  

 De samenwerking verloopt nog niet altijd naar wens: het opzetten van de samenwerking kost tijd en 

energie en soms is er onduidelijkheid over verantwoordelijkheden en regels.  

Resultaten 

Vier van de tien scholen geven aan samen te werken met gemeenten, wat meer is dan in de nulmeting (één van 

de vijftien); deze samenwerking vindt plaats in het kader van leerplicht, uitstroom naar werk en de Lokale 

Educatieve Agenda (LEA). In een enkel geval vindt samenwerking met UWV plaats in het kader van 

indicatiestelling.  

Knelpunten en succesfactoren 

In de samenwerking met het UWV en gemeenten worden door een aantal respondenten knelpunten benoemd 

(N=3). Zo zou in het kader van de Participatiewet bij partijen onduidelijk zijn welke partij welke 

verantwoordelijkheden heeft: zij zouden onvoldoende op de hoogte zijn van wet- en regelgeving. Ook zou de 

gemeente niet altijd voldoende communiceren over mogelijkheden tot het plaatsen van jongeren naar arbeid.  

Succesfactoren (N=3) worden herkend in een goede samenwerking, maar daarbij wordt opgemerkt dat er veel 

tijd en energie gestoken moet worden in het opzetten en onderhouden van deze samenwerking.  
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5.9 Toekomst ao 

Het aan kunnen bieden van de assistentopleiding (entreeopleiding) in het vmbo valt of staat met goede 

afspraken met het mbo. Binnen sommige samenwerkingsverbanden vmbo-mbo is het gelukt goed afspraken te 

maken na de overgang naar de entreeopleiding en na het afschaffen van de diplomabekostiging voor extranei. 

Of deze afspraken duurzaam zijn en in de toekomst behouden worden is nog de vraag. Hoe de vernieuwing van 

het vmbo van invloed zal zijn op de ao is ook nog onduidelijk, wel geven scholen aan dat zij nadenken over de 

plaats van de ao in het vernieuwde vmbo. Veel ondervraagden geven aan zorgen te hebben over de 

toekomstbestendigheid gezien de vele beleidsontwikkelingen die op dit moment gaande zijn.  
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6 Leerwerkbedrijven 

6.1 Samenvatting 

Het beeld dat uit de 1-meting naar voren komt toont een sterke overeenkomst met de bevindingen uit de 

nulmeting. Iets sterker komt in deze meting het belang van duidelijke communicatie en afstemming tussen de 

drie betrokken partijen (leerlingen, scholen en bedrijven) naar voren, en lijken deze factoren van invloed te 

zijn op het succes van de stageperiode. 

Motieven van leerwerkbedrijven 

 Het motief van de bedrijven om stageplaatsen aan te bieden aan deze doelgroep is veelal gerelateerd aan 

de wederzijdse opbrengsten die het voor leerling en bedrijf oplevert. Enerzijds worden kansen geboden 

aan leerlingen, anderzijds voorziet het bedrijf met het aannemen van stagiairs te voorzien in behoeftes 

op de korte en/of de lange termijn. Net als in de nulmeting blijkt duidelijke afstemming over de 

inzetbaarheid van de leerlingen van belang. 

Stageproces 

 De doelgroep wordt door de bedrijven gezien als jong en onervaren, en er is een sterke behoefte aan 

begeleiding, structuur en duidelijkheid. 

 Periodieke terugkoppeling en een duidelijke taakverdeling tussen leerling, stagedocent en 

praktijkbegeleider draagt bij aan een soepel verloop van de stageperiode. 

Praktische aangelegenheden 

 Vaak is er sprake van langdurig contact tussen school en bedrijf wat de plaatsing van stagiairs 

vergemakkelijkt en bijdraagt aan het nut van de stageperiode. 

 Net als in de nulmeting wordt aangegeven dat de bedrijven geen zicht  hebben op het aanbod van 

stageplaatsen voor leerlingen in maatwerktrajecten. 

 Ook blijkt, net als in de nulmeting, dat de kosten voor bedrijven behapbaar zijn. De Subsidieregeling 

praktijkleren speelt in de beleving van bedrijven geen rol in het aannemen van stagiairs. 

Succesfactoren en knelpunten 

 Succesfactoren worden geïdentificeerd in wederzijdse aandacht en interesse, het zoeken van een 

passende match tussen leerling en bedrijf, het bestaan van korte lijnen en het tijdig aanpakken van 

gesignaleerde problemen. 

 De voornaamste knelpunten die door leerbedrijven worden gesignaleerd hangen samen met niet op elkaar 

aansluitende verwachtingen. Onrealistische beeldvorming en onduidelijke taakverdeling dragen bij aan 

het ontstaan van ontevredenheid en bemoeilijkt de stageperiode. 

6.2 Motieven van leerwerkbedrijven 

Uit de interviews wordt duidelijk dat de geïnterviewde bedrijven (N =9) een kosten-batenanalyse maken, 

waarbij zij de wederzijdse opbrengsten voor zowel leerling als bedrijf tegen elkaar afwegen. Vanuit het 

oogpunt van de leerling geven vier bedrijven aan jongeren een kans te willen bieden om brede ervaring op te 

doen door ze kennis te laten maken met alle voorkomende werkzaamheden binnen hun bedrijf. Ze hopen 

hiermee de leerlingen te kunnen motiveren voor het vak. Twee bedrijven noemen een taak om 

maatschappelijk verantwoord te ondernemen als een bewuste overweging, en vanuit dit perspectief behoort 

het begeleiden van leerlingen hierbij. Vanuit het oogpunt van het bedrijf geven drie bedrijven aan behoefte te 

hebben aan personeel, zowel nu als in de toekomst. Binnen één bedrijf wordt een werkwijze gehanteerd 

waarbij drie medewerkers samen met stagiairs het werk verrichten. Enkele bedrijven geven aan dat er bij hun 

medewerkers animo bestaat voor het begeleiden en opleiden van leerlingen, en dat zij hier zelf ook weer van 

leren. 
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6.3 Stageproces 

Kenmerken van leerlingen 

Volgens de bedrijven is de doelgroep in kwestie zeer divers, al zijn er gemeenschappelijke kenmerken te 

identificeren. Zo worden de stagiairs gezien als erg jong, verlegen en nog weinig zelfstandig. Verder komt het 

voor dat het beeld dat leerlingen van werken hebben niet aansluit bij de werkwijze van het bedrijf en in 

sommige gevallen simpelweg niet realistisch is. 

 

De leerlingen hebben een sterke behoefte aan begeleiding, structuur en duidelijkheid. Ze moeten nog veel 

leren, aldus de bedrijven; over wat werken is, wat het vak inhoudt, en hoe je met collega’s en 

leidinggevende(n) dient om te gaan. Gedurende de stage valt het de bedrijven op dat de leerlingen groeien. 

Afhankelijk van de persoon krijgt de leerling in het verloop van de stage meer zelfstandigheid en worden 

complexere taken toegewezen. Een heel enkele keer komt het voor dat het leerbedrijf of de school een 

leerling bij aanname voor een stage overschat wat betreft capaciteiten, motivatie of begeleidingsbehoefte. 

School, bedrijf en leerling gaan dan in gesprek en soms wordt de stage stopgezet. Dit speelt vooral wanneer 

een leerling ongemotiveerd is of onacceptabel gedrag vertoont. 

 

De leerbedrijven die ervaring hebben met reguliere vmbo-leerlingen geven aan dat de investeringen 

vergelijkbaar zijn met jongeren die lwt of ao volgen. Wanneer een vergelijking met mbo-studenten wordt 

gemaakt, geven leerbedrijven aan dat die ándere begeleiding vragen maar niet minder. Of een leerling extra 

begeleidingstijd nodig heeft, hangt meer van de leerling af dan van de opleiding die wordt gevolgd. 

Rol van de school en het leerwerkbedrijf 

Aan het begin van de stage worden volgens meerdere bedrijven door de scholen leerdoelen gesteld. De school 

is sturend in het bepalen van de (schoolse) leerdoelen en (praktijkgerichte) opdrachten; deze worden in een 

stage- of werkboek vastgelegd. Vanuit het bedrijf wordt door de praktijkbegeleider regelmatig aan school 

teruggekoppeld hoe het stageproces verloopt in relatie tot prestaties, leeropbrengsten en sociaal functioneren. 

Ook wordt er periodiek overlegd met leerling, stagedocent en praktijkbegeleider om de leerdoelen, 

ontwikkeling en functioneren te bespreken. De leerdoelen worden meestal wel bereikt volgens de 

leerbedrijven, omdat de leerling veel verschillende dingen heeft kunnen doen in de stage. Twee bedrijven 

geven aan dat doelen niet zo hoog worden gesteld en dat het opdoen van praktijkervaring al goed is. Het lukt 

alle leerbedrijven naar eigen zeggen om de leerlingen passende begeleiding te bieden, mede omdat dit voor 

een groot deel wordt uitgevoerd gedurende de werktijd van de praktijkbegeleiders en onderdeel is van het 

werkproces. 

Het schrijven van verslagen, het maken van opdrachten en het evalueren aan de hand van het stage- of 

werkboek wordt vooral als een taak voor de school gezien. Wanneer nakijken of bespreken daarvan gewenst is, 

doet de praktijkbegeleider dit en zet een handtekening. 

6.4 Praktische aangelegenheden 

Contact tussen school en leerwerkbedrijf 

Bij de meeste bedrijven legt de school het eerste contact met het bedrijf. Twee bedrijven hebben de ervaring 

dat leerlingen zelf het eerste contact leggen. De contacten tussen scholen en bedrijven bestaan vaak al langer: 

de school kent het bedrijf goed, weet welke leerlingen geplaatst kunnen worden en wat de leerling kan 

verwachten. 

 

Meestal is er sprake van face-to-face contact; in mindere mate vindt dit telefonisch plaats en bijna nooit via de 

mail. Het contact via mail of telefoon is meer ad hoc van aard en wordt gelegd op het moment dat er sprake is 

van problemen. De bedrijven geven aan voor aanvang van de stage formeel contact te hebben over het regelen 

van de papieren, de uit te voeren werkzaamheden en het profiel van de specifieke leerling in kwestie. 
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Contact met andere partijen 

Er wordt niet met andere bedrijven samengewerkt in het kader van maatwerktrajecten. Voorts is er nauwelijks 

sprake van samenwerking met gemeenten en het UWV. Eén bedrijf geeft aan benaderd te zijn door een 

leerplichtambtenaar met de vraag een werkgeversverklaring te ondertekenen. Een enkele keer is sprake van 

contact met UWV indien een leerling de overstap naar werk maakt en eerst een proefperiode krijgt. 

 

Ook is er geen sprake van contact met kenniscentra aangaande de doelgroep. Een enkel bedrijf geeft aan dat 

de praktijkbegeleider informatie heeft ontvangen betreffende hoe in het algemeen leerlingen te begeleiden 

tijdens de stage. Drie andere bedrijven hebben eveneens informatie verkregen, maar over andere 

onderwerpen. Gezien de contacten met en de begeleiding vanuit de scholen, hoeft het kenniscentrum volgens 

de leerbedrijven ook niet te ondersteunen bij de begeleiding van deze groep. 

Aanbod stageplaatsen 

Het aanbod van stageplaatsen wordt volgens de bedrijven door een aantal zaken beïnvloed, te weten:  

 

 de omvang van het bedrijf; 

 de vorm van de stage (veel bedrijven hebben voorkeur voor een lintstage, waarbij de leerling enkele 

maanden 1 à 2 dagen per week stage loopt); 

 ontwikkelingen in het personeelsbestand; 

 het opleidingsniveau van de leerling (als voor de functie een hoger opleidingsniveau wordt vereist, is er 

geen behoefte aan stagiairs op een lager niveau, bijv. in de kinderopvang); 

 de mogelijkheden van individuele leerling. 

 

De begeleidingstijd die direct verbonden is met de dagelijkse werkprocessen wordt door de meeste bedrijven 

nauwelijks als extra investering ervaren. Drie bedrijven gaven aan bereid te zijn zich flexibel op te stellen om 

een leerling meer kans te bieden op een passende stageplaats. Een mogelijke subsidie speelt in de 

overwegingen een plek te bieden geen rol volgens de geïnterviewde bedrijven. 

Investeringen van leerwerkbedrijven 

De bedrijven geven aan dat het aanbieden van stageplaatsen weinig investeringen behoeft. Voornamelijk 

investeert men tijd in de begeleiding van de leerlingen en geld in de scholing van praktijkbegeleiders door het 

kenniscentrum of de eigen organisatie. In enkele gevallen ontvangen de stagiairs een beloning (in de vorm van 

een stagevergoeding of een bedankje bij afronding van de stage). 

 

De overgang naar de Subsidieregeling praktijkleren speelt geen rol voor de bedrijven. De bedrijven geven aan 

dat de stageplekken op dit moment worden aangeboden op een manier waarbij de kosten en investeringen voor 

een bedrijf behapbaar zijn. 

6.5 Knelpunten en succesfactoren 

De voornaamste knelpunten die door leerbedrijven worden geïdentificeerd hangen samen met wederzijdse 

verwachtingen. Zo noemen drie bedrijven knelpunten aangaande de vorm van het contact met de stagedocent 

en het profiel van de leerling. Bedrijven zouden in sommige gevallen onvoldoende handvatten aangereikt 

krijgen om de stagiair volledig te kunnen laten meedraaien. Een enkel bedrijf (in de horeca) geeft aan dat de 

stagedocent geen afspraken maakt en op voor het bedrijf ongunstige tijden op bezoek komt. Een ander bedrijf 

geeft aan dat de school in hun optiek onvoldoende kritisch naar de leerlingen kijkt en de capaciteiten van 

leerlingen overschat. 

 

Succesfactoren in de samenwerking met scholen worden door bijna alle leerbedrijven genoemd; een leerbedrijf 

heeft weinig samengewerkt met de school. Een succesvolle samenwerking wordt gekenmerkt door wederzijdse 

aandacht en interesse, het zoeken naar een passende match tussen leerling en bedrijf, het bestaan van korte 

lijnen en het tijdig aanpakken van gesignaleerde problemen. Daarnaast geven een aantal bedrijven aan al vele 

jaren met de school samen te werken en daardoor goed op elkaar ingespeeld te zijn. 
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6.6 Conclusies 

Het beeld dat naar voren komt uit de interviews met leerbedrijven is dat de samenwerking veelal goed 

verloopt. De bedrijven zijn gemotiveerd om stagiairs te begeleiden, het stageproces verloopt gestructureerd en 

de stagiairs formuleren in samenspraak met school leerdoelen en opdrachten waar binnen een bedrijf goed aan 

kan worden gewerkt. Ook zijn de kosten behapbaar. Belangrijke randvoorwaarden die door bedrijven worden 

benoemd hebben betrekking op wederzijdse aandacht en interesse, een passende match tussen leerling en 

bedrijf, regelmatig en laagdrempelig contact en tijdige sturing bij problemen. 

 

De voornaamste knelpunten die door leerbedrijven worden gesignaleerd hangen samen met niet op elkaar 

aansluitende verwachtingen vanuit bedrijven, scholen en leerlingen. Leerlingen hebben niet altijd een even 

realistisch beeld van werken, scholen schatten in sommige gevallen de capaciteiten van hun leerlingen niet 

goed in, de begeleiding vanuit school verloopt niet altijd volgens wens van de bedrijven en bedrijven stellen 

soms te hoge eisen aan leerlingen waardoor het stageproces niet altijd even soepel verloopt.  
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7 Conclusie  

De hoofdvraag van de huidige monitor luidt:  

 

Hoe zien de ontwikkelingen eruit rondom leerwerktrajecten en assistentopleidingen in het vmbo en op welke 

wijze stromen de betreffende leerlingen na deze trajecten door? 

 

Het voorlopige antwoord op deze vraag is dat leerwerktrajecten en assistentopleidingen in het vmbo 

noodzakelijk zijn voor een bepaalde groep kwetsbare jongeren en dat deze trajecten voor hen het verschil 

kunnen maken tussen een startkwalificatie behalen of zonder een diploma het onderwijs verlaten. Na 

deelname aan deze maatwerktrajecten behaalt een substantieel deel van de leerlingen uiteindelijk een mbo-2 

diploma: bijna de helft van de leerlingen behaalt na lwt een mbo-2 diploma, en ongeveer een kwart van de 

leerlingen behaalt na ao een mbo-2 diploma. Gezien het gegeven dat deze leerlingen een verhoogd risico op 

uitval hadden en een grote kans hadden om het onderwijs zonder diploma te verlaten, is dit te beschouwen als 

een grote winst. Ter illustratie: voor cohort 2007 hebben lwt en ao samen minstens 1.330 gevallen van nieuwe 

vsv voorkomen. Dit is namelijk het aantal leerlingen dat dankzij lwt en ao alsnog een mbo-2 diploma heeft 

behaald. Hier komen nog de leerlingen bij die dankzij lwt en ao het onderwijs niet hebben verlaten, een mbo-1 

diploma hebben behaald en meer dan 12 uur in de week zijn gaan werken. In de context van de doelstelling 

van maximaal 20.000 nieuwe vsv-ers in 202139, kunnen lwt en ao dus een substantiële rol spelen.  

 

De organisatie van lwt en ao leunt vaak op de inzet van één of enkele betrokken docenten die de organisatie 

rondom onderwijs, stageplaats en doorstroom naar mbo op zich nemen. Lwt en ao worden veelal beschouwd als 

relatief kostbare trajecten die veel inspanning vereisen van betrokken docenten maar desondanks de moeite 

van het organiseren waard zijn vanwege de effectiviteit.  

 

Leerlingaantallen in deze trajecten lopen de laatste jaren weliswaar terug, maar dit wordt niet veroorzaakt 

door een teruglopende behoefte aan deze trajecten. Andere belemmeringen zijn hierbij (een grotere rol) gaan 

spelen. Belangrijke belemmeringen die tot nu toe uit het onderzoek naar voren komen, hebben te maken met 

samenwerking en afspraken tussen vmbo en mbo. Het gaat dan bijvoorbeeld om afspraken die vmbo en mbo in 

een vroeg stadium zouden moeten maken over de doorstroom van leerlingen naar mbo-2. Dit lijkt vaak niet of 

in een laat stadium te gebeuren. Tevens is het mbo, volgens de geïnterviewde vmbo-scholen, soms niet bekend 

met het feit dat leerlingen die een lwt gevolgd hebben toelaatbaar zijn tot mbo-2, of is men ondanks de 

toelaatbaarheid van deze leerlingen niet bereid hen in mbo-2 in te laten stromen. Daarnaast is het soms vmbo 

en mbo niet gelukt afspraken te maken over de kosten van de diplomering van de ao. In de volgende meting 

wordt nader ingegaan op de achterliggende oorzaken van deze belemmeringen, onder andere door ook mbo in 

het onderzoek te betrekken. 

 

Een bevinding die daarnaast aandacht verdient is dat er, ondanks de regel dat alleen ongediplomeerde 

leerlingen in de entreeopleiding mogen instromen, toch een klein aantal leerlingen met een lwt-diploma 

instroomt in de entreeopleiding. Ook zijn er signalen dat scholen soms leerlingen geen lwt-diploma laten 

behalen om zo te waarborgen dat leerlingen naar de entreeopleiding mogen. Dit lijkt samen te hangen met het 

signaal dat voor sommige kwetsbare leerlingen de stap van vmbo naar mbo-2 te groot is. In vervolgonderzoek 

moet aandacht besteed worden aan de vraag hoe deze leerlingen alsnog een startkwalificatie zouden kunnen 

behalen. 

In de nameting wordt verder ingegaan op de achterliggende oorzaken van gevonden belemmeringen en wordt 

dieper ingegaan op mogelijke oplossingen.  

 

                                                      
39 Tweede Kamer, vergaderjaar 2015-2016, 26 695, nr. 110 
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Bijlage A Begrippenlijst 

AKA arbeidsmarktkwalificerende assistentopleiding 

ao assistentopleiding 

AOC Agrarisch Opleidingencentrum 

apc-gebied armoedeprobleemcumulatiegebied 

bbl beroepsbegeleidende leerweg 

bol beroepsopleidende leerweg 

BRON Basisregister Onderwijs 

CBS Centraal Bureau voor de Statistiek 

ce centraal examen 

Crebo Centraal register beroepsopleidingen 

cspe centraal schriftelijk en praktisch examen 

CWI Centrum voor Werk en Inkomen 

DUO Dienst Uitvoering Onderwijs 

EVC erkenning van verworven competenties 

LLB Leren, Loopbaan en Burgerschap 

lob loopbaanoriëntatie en -begeleiding 

lom leer- en opvoedingsmoeilijkheden 

lwoo leerwegondersteunend onderwijs 

lwt leerwerktraject 

nask1 natuur- en scheikunde 1 

pro praktijkonderwijs 

ROC Regionaal Opleidingencentrum 

RT remedial teaching 

SBB Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven 

se schoolexamen  

SWV VO Samenwerkingsverband voortgezet onderwijs 

UWV Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen 

vmbo-basis basisberoepsgerichte leerweg 

vmbo-bb basisberoepsgerichte leerweg 

VOA voorbereidende en ondersteunende activiteiten 

vso voortgezet speciaal onderwijs 

vsv voortijdig schoolverlaten 

Wajong Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten 

WVA Wet vermindering afdracht loonbelasting 

ZAT zorgadviesteam 
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Bijlage B De entreeopleiding in de Wet op het voortgezet onderwijs 

Artikel 10b8. Entreeopleiding in het vmbo 

1. Het bevoegd gezag kan bij de school ingeschreven leerlingen die daarbij naar zijn oordeel gebaat zijn, in 

de gelegenheid stellen om geheel of gedeeltelijk in plaats van de basisberoepsgerichte leerweg, bedoeld 

in artikel 10b, eerste lid, een entreeopleiding te volgen als bedoeld in artikel 7.2.2, eerste lid, onder a, 

van de Wet educatie en beroepsonderwijs, met inachtneming van de artikelen 7.2.7 en 8.1.1, vijfde lid, 

van laatstgenoemde wet. Artikel 10b, tweede lid, tweede volzin, is van overeenkomstige toepassing. 

2. De entreeopleiding stemt overeen met het programma-aanbod van de beroepsgerichte programma’s van 

de basisberoepsgerichte leerweg die aan de school wordt verzorgd. 

3. Het bevoegd gezag is niet gehouden, leerlingen die een entreeopleiding volgen als bedoeld in het eerste 

lid, gelegenheid te geven om aan de school een eindexamen in de basisberoepsgerichte leerweg af te 

leggen als bedoeld in artikel 29, eerste lid. 

4. Leerlingen die een entreeopleiding volgen als bedoeld in het eerste lid, worden aangemerkt als leerlingen 

van de basisberoepsgerichte leerweg waarvoor de entreeopleiding geheel of gedeeltelijk in de plaats 

treedt. 

5. Ten aanzien van bij de school ingeschreven leerlingen jonger dan 16 jaar wordt de entreeopleiding 

verzorgd met inachtneming van de volgende vereisten: 

– a. de beroepspraktijkvorming, bedoeld in de artikelen 7.2.8 en 7.2.9 van de Wet educatie en 

beroepsonderwijs, omvat uitsluitend het verrichten van lichte arbeid van geschikte aard, 

– b. in plaats van de basisberoepsgerichte leerweg wordt geheel of gedeeltelijk zowel binnenschools als 

buitenschools onderricht in de praktijk van het beroep verzorgd, 

– c. een gekwalificeerde mentor of docentbegeleider bewaakt de voortgang van het onderricht in de 

praktijk van het beroep, en 

– d. het binnenschools en buitenschools onderricht in de praktijk van het beroep worden geïntegreerd 

verzorgd. 

 

Artikel 10b9. Samenwerkingsovereenkomst entreeopleiding in het vmbo 

1. De entreeopleiding, bedoeld in artikel 10b8, wordt onder verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag 

verzorgd op grond van een samenwerkingsovereenkomst tussen het bevoegd gezag van de school en het 

bevoegd gezag van een instelling als bedoeld in artikel 1.1.1, onderdeel b, van de Wet educatie en 

beroepsonderwijs waarvan het onderwijsaanbod mede deze entreeopleiding omvat. 

2. Een samenwerkingsovereenkomst als bedoeld in het eerste lid voorziet in elk geval in afspraken over: 

– a. de entreeopleiding die geheel of gedeeltelijk in plaats van de basisberoepsgerichte leerweg zal 

worden verzorgd, 

– b. de inschrijving van leerlingen als examendeelnemer bij de instelling, 

– c. de examinering en diplomering door de instelling, 

– d. de invulling van de betrokkenheid van het bevoegd gezag bij de beroepspraktijkvorming, bedoeld in 

de artikelen 7.2.8 en 7.2.9 van de Wet educatie en beroepsonderwijs, met dien verstande dat het 

bevoegd gezag de in dat artikel 7.2.9 bedoelde overeenkomst mede ondertekent, 

– e. de toepassing van artikel 10b8, tweede lid, 

– f. de rechtsbescherming van de leerling, en 

– g. de doorstroom van de leerlingen na het met goed gevolg afsluiten van de entreeopleiding. 

3. In geval van toepassing van artikel 7.4.4a, derde lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs, is het 

bevoegd gezag belast met de uitvoering van de daar bedoelde examinering. 

4. Indien het bevoegd gezag tevens het bevoegd gezag is van een instelling als bedoeld in artikel 1.1.1, 

onderdeel b, van de Wet educatie en beroepsonderwijs, regelt het bevoegd gezag op overeenkomstige 

wijze de onderwerpen, genoemd in het tweede lid. 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0002399/volledig/geldigheidsdatum_16-07-2015#TitelII_AfdelingI_HoofdstukI_1_Artikel10b
http://wetten.overheid.nl/BWBR0007625/Hoofdstuk7/Titel2/2/Artikel722/geldigheidsdatum_16-07-2015
http://wetten.overheid.nl/BWBR0007625/Hoofdstuk7/Titel2/2/Artikel722/geldigheidsdatum_16-07-2015
http://wetten.overheid.nl/BWBR0007625/Hoofdstuk7/Titel2/2/Artikel727/geldigheidsdatum_16-07-2015
http://wetten.overheid.nl/BWBR0007625/Hoofdstuk8/Titel1/Artikel811/geldigheidsdatum_16-07-2015
http://wetten.overheid.nl/BWBR0002399/volledig/geldigheidsdatum_16-07-2015#TitelII_AfdelingI_HoofdstukI_1_Artikel10b
http://wetten.overheid.nl/BWBR0002399/volledig/geldigheidsdatum_16-07-2015#TitelII_AfdelingI_HoofdstukI_2_Artikel29
http://wetten.overheid.nl/BWBR0007625/Hoofdstuk7/Titel2/2/Artikel728/geldigheidsdatum_16-07-2015
http://wetten.overheid.nl/BWBR0007625/Hoofdstuk7/Titel2/2/Artikel729/geldigheidsdatum_16-07-2015
http://wetten.overheid.nl/BWBR0007625/Hoofdstuk7/Titel2/2/Artikel729/geldigheidsdatum_16-07-2015
http://wetten.overheid.nl/BWBR0002399/volledig/geldigheidsdatum_16-07-2015#TitelII_AfdelingI_HoofdstukI_1_Artikel10b8
http://wetten.overheid.nl/BWBR0007625/HoofdstukI/Titel1/Artikel111/geldigheidsdatum_16-07-2015
http://wetten.overheid.nl/BWBR0007625/HoofdstukI/Titel1/Artikel111/geldigheidsdatum_16-07-2015
http://wetten.overheid.nl/BWBR0007625/Hoofdstuk7/Titel2/2/Artikel728/geldigheidsdatum_16-07-2015
http://wetten.overheid.nl/BWBR0007625/Hoofdstuk7/Titel2/2/Artikel729/geldigheidsdatum_16-07-2015
http://wetten.overheid.nl/BWBR0007625/Hoofdstuk7/Titel2/2/Artikel729/geldigheidsdatum_16-07-2015
http://wetten.overheid.nl/BWBR0002399/volledig/geldigheidsdatum_16-07-2015#TitelII_AfdelingI_HoofdstukI_1_Artikel10b8
http://wetten.overheid.nl/BWBR0007625/Hoofdstuk7/Titel4/1/Artikel744a/geldigheidsdatum_16-07-2015
http://wetten.overheid.nl/BWBR0007625/HoofdstukI/Titel1/Artikel111/geldigheidsdatum_16-07-2015
http://wetten.overheid.nl/BWBR0007625/HoofdstukI/Titel1/Artikel111/geldigheidsdatum_16-07-2015
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Bijlage C Tabellen en figuren 

Leerwerktrajecten 

De tabellen en figuren die zijn gepresenteerd zijn gemaakt op basis van onze bewerkingen van de 

stroomgegevens van DUO. 

 

Figuur C.1: Aandeel jongens in lwt t.o.v. vmbo-basis per cohort 

 
 

Figuur C.2: Aandeel 14- en 15-jarigen in lwt t.o.v. vmbo-basis per cohort 

 
 

Figuur C.3: Aandeel autochtone en niet-westers allochtone leerlingen in lwt t.o.v. vmbo-basis per cohort 
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Figuur C.4: Aandeel leerlingen met lwoo-indicatie in lwt t.o.v. vmbo-basis per cohort 

 
 

Figuur C.5: Behaalde Citoscores van leerlingen in lwt t.o.v. vmbo-basis per cohort * 

 

* Alleen leerlingen met een geldige Citoscore (> 500).  

 

Figuur C.6: Aandeel doubleurs in lwt t.o.v. vmbo-basis per cohort 

 
 

Figuur C.7: Aandeel leerlingen naar schoolgrootte in lwt t.o.v. vmbo-basis per cohort 
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Figuur C.8: Leerlingen in apc-gebied in lwt t.o.v. vmbo-basis per cohort 

 
 

Figuur C.9: Aandeel leerlingen naar stedelijkheid in lwt t.o.v. vmbo-basis per cohort 

 

Tabel C.1: Aandeel leerlingen dat geëxamineerd is in vakken in het gemeenschappelijke deel per cohort 

 2010 2011 2012 

Lwt Nederlands 95% 94% 90% 
 Engels 20% 21% 23% 
 Maatschappijleer (se) 30% 30% 34% 
Totaal (N)  1.216 1.235 1.016 

Vmbo-basis Nederlands 97% 98% 97% 
 Engels 97% 98% 97% 
 Maatschappijleer (se) 97% 98% 97% 
Totaal (N)  15.122 14.933 15.038 

 

Figuur C.10: Aandeel leerlingen dat een ce wiskunde heeft afgelegd per cohort 
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Figuur C.11: Aandeel leerlingen dat een ce economie, biologie of nask1 heeft afgelegd per cohort 

 
 

Figuur C.12: Aandeel leerlingen naar gevolgd beroepsgericht programma: sector economie per cohort 

 
 

Figuur C.13: Aandeel leerlingen naar gevolgd beroepsgericht programma: sector techniek per cohort 
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Figuur C.14: Aandeel leerlingen naar gevolgd beroepsgericht programma: sector landbouw per cohort 

 

Figuur C.15: Aandeel leerlingen naar gevolgd beroepsgericht programma: sector zorg en welzijn per cohort 

 

Figuur C.16: Aandeel leerlingen naar gevolgd beroepsgericht programma: intersectoraal programma per 

cohort 

 
 

Figuur C.17: Aandeel leerlingen dat zonder vo-diploma in het mbo instroomt per cohort 
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Figuur C.18: Startkwalificatie binnen reguliere doorstroomtijd, naar vmbo sector per cohort 

 
 

Figuur C.19: Startkwalificatie binnen reguliere doorstroomtijd, naar mbo sector per cohort 

 

Figuur C.20: Startkwalificatie binnen reguliere doorstroomtijd, naar verwante doorstroom per cohort 
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Assistentopleidingen 

De tabellen en figuren die zijn gepresenteerd zijn gemaakt op basis van onze bewerkingen van de 

stroomgegevens van DUO. 

 

Figuur C.21: Aandeel jongens in ao t.o.v. vmbo-basis per cohort 

 

Figuur C.22: Aandeel 14- en 15-jarigen in ao t.o.v. vmbo-basis per cohort 

 

Figuur C.23: Aandeel autochtone en niet-westers allochtone leerlingen in ao t.o.v. vmbo-basis per cohort 
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Figuur C.24: Aandeel leerlingen met lwoo-indicatie in ao t.o.v. vmbo-basis per cohort 

 

Figuur C.25: Behaalde Citoscores van leerlingen in ao t.o.v. vmbo-basis per cohort * 

 

* Alleen leerlingen met een geldige Citoscore (> 500).  

 

Figuur C.26: Aandeel doubleurs in ao t.o.v. vmbo-basis per cohort 

 

Figuur C.27: Aandeel leerlingen naar schoolgrootte in ao t.o.v. vmbo-basis per cohort 
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Figuur C.28: Leerlingen in apc-gebied in ao t.o.v. vmbo-basis per cohort 

 

Figuur C.29: Aandeel leerlingen naar stedelijkheid in ao t.o.v. vmbo-basis per cohort 

 
 

Figuur C.30: Startkwalificatie binnen reguliere doorstroomtijd, naar vmbo sector 
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Figuur C.31: Startkwalificatie binnen reguliere doorstroomtijd, naar mbo sector 

 

 

Figuur C.32: Startkwalificatie binnen reguliere doorstroomtijd, naar verwante doorstroom 
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