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1. Inleiding 

In het kader van het ‘Masterplan Kwaliteit vmbo Groen’ waren voor het schooljaar 2012-2013 

middelen beschikbaar ter versterking van LOB doorstroomtrajecten maar mbo Groen. 

LOB staat de laatste tijd volop in de belangstelling. Mede naar aanleiding van het bestuursakkoord 

VO en Focus op Vakmanschap worden door de VO-raad, MBO-raad en SPV verschillende trajecten 

gerealiseerd. De AOC Raad werkt waar mogelijk samen met deze partijen en daarom is ook een 

aantal AOC’s actief bij deze trajecten betrokken.  

De AOC’s hebben in het kader van de versterking van de kwaliteit van het vmbo en de doorstroom 

naar mbo Groen echter ook eigen groene ambities geformuleerd die aan LOB verbonden kunnen 

worden. Het betreft het vergroten van de instroom in het mbo Groen in relatie tot de vraag vanuit 

de groene arbeidsmarkt en in het bijzonder de versterking van de interne doorstroom van vmbo-

groen naar mbo-groen. Landelijk streefgetal daarbij is 40 % van de vmbo Groen populatie in 2016. 

Deze ambities komen terug in het in 2012 vastgestelde AOC-Sectorplan ‘Sempervivum’. 

Doorstroomtrajecten mbo Groen zijn een stimulans om aan deze doelstelling te werken.   

 

AOC’s en ook de VBG was de mogelijkheid geboden binnen het bovenstaande kader in het schooljaar 

2012-2013 een onderzoek uit te voeren naar de doorstroming binnen groen vmbo-mbo. 

 

Mogelijke doorstroombevorderende maatregelen 

Van den Berg (2013) stelt in het verlengde van haar onderzoek dat met het oog op groene 

doorstroom winst geboekt kan worden door versterking van de samenwerking tussen vmbo, mbo en 

bedrijven, aandacht voor de beeldvorming over de groene sector, en een kwaliteitsimpuls bij de 

vormgeving van LOB. 

In het actieplan ‘Focus op vakmanschap’ (2011) worden maatregelen voorgesteld die de doorstroom 

vmbo-mbo richting arbeidsmarkt of hbo moeten bevorderen. Het actieplan streeft naar beter 

beroepsonderwijs waar ondernemende vakmensen worden opgeleid. Het Sociaal en Cultureel 

Planbureau (SCP) en CED-Groep onderzochten recent welke betekenis het begrip vakmanschap heeft 

voor mbo studenten van verschillende opleidingsrichtingen (Turkenburg, 2014). Uit het onderzoek 

blijkt dat het begrip vakmanschap betekenisvol is voor deze studenten. 

 

 

 

In 2014-2016 werkte een consortium*1 van scholen en onderzoeks- en adviesinstellingen aan een 

praktijkgericht onderzoek naar de doorstroom tussen groen vmbo en groen mbo. Ons onderzoek 

bouwt voort op de hiervoor geschetste doorstroombevorderende maatregelen. 
 

De hoofdvraag in dit onderzoek is: Welke beleidskeuzes en implementaties in de schoolpraktijk 

dragen bij aan een versterking van de doorstroom in de groene beroepskolom, zowel in 

kwantitatieve als kwalitatieve zin? Deelvragen om deze hoofdvraag te kunnen beantwoorden zijn: 

1. Hoe ziet de doorstroom van groen vmbo naar groen mbo eruit op landelijk en regionaal 

niveau? En: welke leerlingkenmerken en andere factoren spelen een rol bij deze 

doorstroom? 

2. Welke beïnvloedende factoren zijn bij de consortiumscholen aanwijsbaar? Op welke manier 

worden of zijn gegevens over deze factoren door de school geïnterpreteerd en welke 

concrete beleidskeuzes hebben zij naar aanleiding hiervan (recent) gemaakt? Welke doelen 

heeft de school gesteld en welke activiteiten zijn hierop ingezet? Welke verdere 

                                                             
1 In alfabetische volgorde: CED-Groep, Clusius, CPS, Groenhorst Ede, KPC-groep, Kohnstamm Instituut 
Prinsentuin College, Strix Aluco – onderzoek & Innovatie en Vereniging Buitengewoon Groen (VBG)  
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voornemens hebben de scholen, waarop baseren ze deze en welke activiteiten willen ze 

hierop inzetten? 

3. Wat zijn de (te verwachten en al zichtbare) effecten (kwantitatief en kwalitatief) van de 

door de scholen gemaakte beleidskeuzes en activiteiten op de doorstroom? 

 

 

 

 

 

Eerder, in de periode 2010-2012 heeft de VBG de doorstroom vmbo-mbo Groen onderzocht 

(Grootendorst & De Jong, 2013). In dit onderzoek zijn interessante verschillen aangetoond tussen de 

doorstroompercentages van individuele VBG-scholen, per leerweg en tussen de 5 VBG-regio’s (Noord 

(49 %), West (22 %), Midden (32 %), Oost (38 %) en Zuid (52 %) in Nederland.  

De VBG vraagt zich af welke factoren een rol spelen bij de geconstateerde regionale verschillen en 

welke maatregelen op basis hiervan genomen kunnen worden om de doorstroom te versterken. 

 

2015 

De VBG heeft in 2015 vervolgonderzoek gedaan om zicht te krijgen op de ontwikkelingen van de 

eerder geconstateerde regionale verschillen. Hierover wordt in dit rapport verslag gedaan. Hiermee 

wordt vervolg gegeven aan het onderzochte in de periode 2010-2012  (Grootendorst & De Jong, 

2013) en voorts draagt het bij aan de deelvraag 1 van de hoofdvraag. 

 

  

 

 

Doorstroom vmbo Groen VBG-scholen naar mbo Groen  

Binnen de groene beroepskolom nemen de VBG-scholen een aparte en min of meer ‘externe’ positie 

in ten opzichte van de vmbo-locaties van de AOC’s. Doorstroom vanuit de afdelingen vmbo Groen 

van de 36 VBG-scholen*aantal 2015 vindt plaats naar alle AOC’s in Nederland.  

 

Op basis van Grootendorst en De Jong (2013) is een ook in 2015 gerealiseerde doorstroom van 

leerlingen van de vmbo Groen afdelingen naar mbo Groen op de AOC’s gemiddeld op een hoog 

procentueel niveau ligt in vergelijking met de interne doorstrooomresultaten van vmbo Groen naar 

mbo Groen op de AOC’s.   

 

Het onderzoek uit 2013 omvatte een kwantitatieve inventarisatie van de gerealiseerde doorstroom 

in de afgelopen jaren van vmbo Groen op de VBG-scholen naar mbo Groen op de AOC’s. Daarnaast 

gaven kwalitatieve beschrijvingen van het LOB-traject op de VBG-scholen aanwijzingen voor het 

resultaat van de VBG-scholen. 

 

Het vervolg in 2015 omvat een kwantitatieve inventarisatie van de gerealiseerde doorstroom in 2015 

van vmbo Groen op de VBG-scholen naar mbo Groen op de AOC’s. 

 
 

 

1.1  Doelstellingen onderzoek/pilot VBG 

Het onderzoek van de VBG uit 2010 – 2012 omvatte een aantal hoofdvragen, die kwantitatief én 

kwalitatief van aard zijn. Het onderzoek 2010 – 2012 omvatte de volgende doelstellingen: 

 

Kwantitatief  

 inventariseren van de gerealiseerde doorstroom van leerlingen vmbo Groen naar mbo Groen 

per VBG-school en per VBG-regio in de jaren 2010, 2011 en 2012 
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 inventariseren van de gerealiseerde doorstroom vmbo Groen per leerweg naar de 

opleidingen op niveaus 2, 3 en 4   

 

Kwalitatief 

 beschrijven van het LOB-traject op een aantal VBG-scholen aan de hand van vooraf 

opgestelde onderwerpen (items) 

 

Analyse 

 verklaren van opgetreden verschillen in het kwantitatieve deel met gegevens uit het 

kwalitatieve deel van het onderzoek 

 aanbevelen van mogelijke onderwerpen voor verder onderzoek 

 

 

 

Resultaten en rapporten 

De resultaten van het kwantitatieve en het kwalitatieve onderzoek naar de doorstroom van vmbo 

Groen naar mbo Groen zijn verschenen in twee rapporten:  

 

 Rapport 1: Kwantitatieve resultaten periode 2010-2012 

 Rapport 2: Kwalitatieve resultaten periode 2010-2012 

 

 

Het onderzoek van de VBG uit 2015 dat de VBG heeft opgepakt binnen het eerdergenoemde 

consortium omvat voor de VBG een aantal hoofdvragen, die kwantitatief van aard zijn. Het 

onderzoek 2015 omvat de volgende doelstellingen: 

 

 inventariseren van de gerealiseerde doorstroom van leerlingen vmbo Groen naar mbo Groen 

per VBG-school en per VBG-regio in het jaar 2015 

 inventariseren van de gerealiseerde doorstroom vmbo Groen per leerweg naar de 

opleidingen op niveaus 2, 3 en 4   

 Analyse met mogelijke verklaringen van opgetreden verschillen in dit kwantitatieve deel  

 aanbeveling van mogelijke onderwerpen voor verder onderzoek 
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2. Materiaal en methode 2015 

Het onderzoek uit bestaat uit kwantitatieve resultaten doorstroom 2015: 

Hiermee worden de leerlingen aangeduid die in schooljaar 2014-2015 ingeschreven stonden als 

VMBO-leerlingen in klas 4, bij de onderzochte VBG-scholen. Zij maken de overstap naar het 1e jaar 

van het MBO (cohort 2015-2016). 

 

 

2.1 Doorstroming kwantitatief 

Na het onderzoek uit 2012 zijn, in de periode november 2015, alle VBG-scholen opnieuw benaderd 

met een schriftelijke vragenlijst ten behoeve van de doorstroomgegevens van de leerlingen vmbo 

Groen naar mbo Groen.  

 

Centrale vragen kwantitatief 

Met de uitgebreide vragenlijst (zie bijlage 2), die naar alle VBG-leden is verstuurd in november 2015 

is o.a. geïnventariseerd in welke mate een vervolgopleiding mbo Groen is gekozen door de 

gediplomeerde leerlingen vmbo Groen van de VBG-scholen en daarnaast wat het niveau van hun 

gekozen opleidingen was.  

 

 

Betrokken VBG-scholen: 

 

De resultaten 2010-2012 (Grootendorst en De Jong 2013) hadden betrekking op in totaal 30 VBG-

scholen van de in totaal 34. Twee VBG-scholen in de VBG-regio Zuid en twee VBG-scholen (onder 

hetzelfde BRIN-nummer) in de regio Oost hebben hun gegevens niet ingezonden. De andere 30 

scholen vertegenwoordigden ca. 88 % van VBG-leerlingpopulatie.  

 

 

Resultaten november 2015: 

De resultaten van 2015 (VMBO-4 leerlingen in schooljaar 2014-2015, die naar MBO leerjaar 1 gaan in 

2015/2016) hebben betrekking op 34 VBG-scholen van de inmiddels 36 VBG-scholen. In de periode 

na 2012 zijn drie VBG-scholen tot de vereniging toegetreden en één school is uitgetreden. 

In 2015 hebben alle 36 scholen de vragenlijst toegestuurd gekregen.  

In 2015 zijn 34 ingevulde vragenlijsten retour gezonden en meegenomen in het onderzoek waarvan 

één vragenlijst niet geheel compleet ingevuld.  

 

In 2015 zijn van in totaal 1689 leerlingen de doorstroomgegevens aangeleverd. Het aantal leerlingen 

op de twee ontbrekende scholen is als minimaal te beschouwen. 

 

 

Voor het overgrote deel hebben dezelfde scholen meegedaan aan dit onderzoek. 

De scholen in de regio Noord en regio Midden zijn ten opzichte van 2012 ongewijzigd. 

Het aantal scholen in regio Oost is in 2015 uitgebreid met twee scholen ten opzichte van 2012. 

Het aantal scholen in de regio West is uitgebreid met twee scholen ten opzichte van 2012. 

Het aantal scholen in de regio Zuid is in aantal gelijk gebleven ten opzichte van 2012 maar qua 

samenstelling gewijzigd. 

De 34 deelnemende scholen in 2015 vertegenwoordigen ruim 94 % van de totale VBG-

leerlingpopulatie.  
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Tabel 1: aantal deelnemende VBG-scholen aan het onderzoek 2012 t.o.v. 2015 

 

Regio Deelname aantal 

VBG-scholen 

2012  

Totaal aantal 

VBG-scholen 

2012 

 Deelname aantal 

VBG-scholen 

2015  

Totaal aantal 

VBG-scholen 

2015 

 

Regio Noord 4 4 4 4 

Regio Oost  6 8 8 8 

Regio Midden  7 7 7 7 

Regio West  4 4 6 6 

Regio Zuid 9 11 9 11 

 

totaal 

 

             30   

 

34 

 

34   

 

36 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 1: geografische spreiding van de VBG-scholen over Nederland, december 2015: 
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3. Resultaten 2015 

3.1 Resultaten kwantitatief 

 

 

Tabel 2b.          Verdeling over leerwegen en  

     doorstroom naar Groen vervolgonderwijs   

 

 

                                                                 (totaal 1 jaar) 

Aantallen 

VMBO Groen 

(VBG) 

34 VBG-scholen 

 Naar 

MBO Groen 

(AOC) 

BB Totaal 573  204 

KB Totaal 662  209 

GL Totaal 454  71 

Totaal    1689  484 

 

Percentages  

 

 

BB Totaal 
34 % 

573/1689 

  42 % 
204/484 

KB Totaal 
39 % 

662/1689 

 43 % 
209/484 

GL Totaal 
27 % 

454/1689 

 
 15 % 
71/484 

    

Totaal 

 

100% 
1689/1689 

 

29 % 
484/1689 

 

      Tabel 2b bevat de verdeling over de leerwegen van de gediplomeerde  

      VMBO-4 leerlingen Groen van cohort 2014-2015 en doorstroom naar     

      Groen vervolgonderwijs in 2015/2016    

  

      NB. Tabel 2b uit 2012 is opgenomen in de bijlage 

 

 

De gemiddelde hoogste doorstroom naar mbo Groen wordt geleverd door de kaderberoepsgerichte 

leerweg (43%), op de voet gevolgd door de basisberoepsgerichte leerweg (42 %) en de gemengde 

leerweg (15%). In 2015 stromen van de in totaal 1689 vmbo Groen gediplomeerde leerlingen er 484 

door naar mbo Groen; dit betekent dat gemiddeld 29% van de vmboleerlingen (van drie leerwegen) 

kiezen voor een opleiding binnen VMBO Groen. 

Voor zover een vergelijking met de periode 2010-2012 mogelijk is, is een daling van 8% (van 37% 

naar 29%) 2te zien.  

 

Het aantal leerlingen naar MBO Groen stijgt: 

                                                             
2 Berekening: zie bijlage 3 
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In absolute getallen stijgt de doorstroom naar MBO Groen echter wel: 484 leerlingen in 2015 t.o.v 

368 leerlingen (gemiddeld per jaar) in de periode 2010-2012. Deze groei in doorstroom naar MBO 

Groen geldt voor alle leerwegen. In absolute aantallen stijgt de doorstroom naar MBO Groen van de 

kaderberoepsgerichte- en de basisberoepsgerichte leerweg het meest. *3 

 

 

 

Procentueel daalt de doorstroom naar MBO groen: 

Procentueel neemt de doorstroom naar MBO Groen af. Echter dient hierbij opgemerkt te worden dat 

de VBG-scholen zich ook voorbereiden op de nieuwe beroepsgerichte programma’s (inclusief LOB) 

en -eindexamens voor verschillende leerwegen.  De nieuwe opzet van het vmbo start in schooljaar 

2016-2017. Vanaf dat moment kiezen vmbo-leerlingen in de bovenbouw van de beroepsgerichte 

leerwegen en gemengde leerweg één profiel aangevuld met beroepsgerichte keuzevakken. 

Leerlingen/scholen kunnen kiezen uit tien profielen en stellen daarna zelf een verdiepend, 

verbredend, of een profieloverstijgend programma samen. Groen is één van deze tien profielen. 

Veel scholen bieden (ook de afgelopen jaren, waaronder 2015, als pilot) bijvoorbeeld profiel D&P 

(Dienstverlening en Producten) aan in plaats van Groen. Met de beroepsgerichte keuzevakken, 

kunnen leerlingen ook ‘groene’ onderwerpen kiezen. 

Als mogelijke verklaring voor deze daling geven scholen aan dat nieuwe leerlingen vanuit de 

basisschool kiezen voor een school en niet specifiek voor de afdeling Groen. Met de nieuwe 

examenprofielen en de keuzedelen is er voor leerlingen veel te kiezen. Tevens zijn in 2015 twee 

scholen toegetreden tot de VBG die van oorsprong een onderdeel vormen van een ROC (deze school 

heeft een niet-groene achtergrond). Verder onderzoek, kwantitatief van aard, zou hier meer 

duidelijkheid over kunnen geven. 

 

  

                                                             
3 Berekening: zie bijlage 3 
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Regionale gegevens doorstroming vmbo Groen naar mbo   
De doorstroomgegevens van vmbo Groen naar mbo (Groen en niet Groen) zijn voor alle VBG-regio’s 

in kaart gebracht.  

De doorstroompercentages per VBG-regio verschillen meer en minder van elkaar. 

 

Tabel 3b, 2015: Doorstroming vmbo Groen naar mbo Groen per VBG-regio samengevat 
     Totaal 34 scholen in 2015 

 

VBG-regio 

 

 

Doorstroom (%) 

mbo Groen 

 

N2 (%) 

 

 

N3 (%) 

 

N4 (%) 

Aantal 

Leerlingen 
dat kiest voor 

MBO Groen tov 

totaal 

Aantal VBG-

scholen 

 

Noord 

 

 

61  

 

 

42  

(15/36) 

 

53 

(19/36) 

 

6 

(2/36) 

 

36 (59 ) 

 

4  

(100 %) 

 

Oost 

 

 

25 

 

42  
(50/118) 

 

37  
(44/118) 

 

20 
(24/118) 

 

118 (466) 

 

8  

(100 %) 

 

Midden 

 

 

19 

 

35 
(46/132) 

 

44 
58/132 

 

9 
(12/132) 

 

116 (598) 

 

7 

(100 %) 

 

West 

 

 

28 

 

46 

46/101 

 

38 

38/101 

 

17 

17/101 

 

101 (358) 

 

6 

(100 %) 

 

Zuid 

 

 

55 

 

42 

47/113 

 

44 

50/113 

 

14 

16/113 

 

113 (208) 

 

9  

(81 %) 

 

Totaal gemiddeld: 

 

Leerlingen per niveau t.o.v. totaal: 

 

42% 

 

204/484 

 

43% 

 

209/484 

 

15% 

 

71/484 

 

29% 

 

484 (1689) 

 

Tabel 3b uit 2012 is opgenomen in de bijlage. 

 

 

Regionale doorstroom in aantallen leerlingen: 

 

In 2015, gekeken naar de absolute aantallen leerlingen, loopt de VBG-regio Oost (118 leerlingen) 

aan kop voor wat betreft de naar mbo Groen doorgestroomde leerlingen vmbo Groen. Gevolgd door 

de VBG-regio Midden (116 leerlingen), de VBG-regio Zuid (113 leerlingen) en de VBG-regio West (101 

leerlingen). Op de laatste plaats staat de VBG-regio Noord met 36 leerlingen. 

 

 

 

 

De procentuele regionale doorstroom: 

 

In 2015, gekeken naar procentuele doorstroom lopen deze VBG-regio’s ver uiteen. 

Met 61% voert de VBG-regio Noord de doorstroom naar mbo Groen aan gevolgd door de VBG-regio 

Zuid met 55%. 
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De procentuele regionale doorstroom vergeleken met 2010-2012: 

 

In 2015, gekeken naar procentuele doorstroom lopen deze VBG-regio’s verder uiteen. 

Met 61% (ten opzichte van 2012 met 49%) voert de VBG-regio Noord de doorstroom naar mbo Groen 

aan. De VBG-regio’s Noord, West en Zuid laten een procentuele groei zien. VBG-regio West steeg 

met 6% (van 22% in 2012 naar 28% in 2015). De VBG-regio Zuid steeg met 3 % (van 52% in 2012 naar 

55% in 2016). 

 

De overige twee VBG-regio’s laten een procentuele daling zien.  

VBG-regio Oost (38 % in 2012 naar 25% in 2015) en de VBG-regio Midden (32% in 2012 naar 19% in 

2015) laten elk een procentuele daling van 13% zien. De VBG-regio Midden staat procentueel gezien 

onderaan met 19%.   

 

In 2015 wordt het hoogste doorstroompercentage wordt gemeten in de VBG-regio Noord en het 

laagste doorstroompercentage wordt gemeten in de VBG-regio Midden.  

 

Als je kijkt naar de absolute leerlingaantallen overtreft de doorstroom van VBG-regio Midden met 

116 leerlingen nog altijd wel de 36 leerlingen van de VBG-regio Noord (zie tabel 3b). 

  

  

0

10

20

30

40

50

60

70

2012 2015

% doorstroom vmbo naar mbo

Noord Oost Midden West Zuid



Doorstroomonderzoek VBG-scholen vmbo-mbo Groen 2015  (aanvullend op rapportage 2010-2012) 

12 
 

4. Conclusies, discussie en aanbevelingen 

4.1 Conclusies kwantitatief 2015 

 

 

 Het aantal vmbo-leerlingen op VBG-scholen is toegenomen (zie 3.1, tabel 2b) 

Van 1008 leerlingen (het jaargemiddelde van de periode 2010-2012) naar 1689 leerlingen in 

2015.  In de VBG-regio West zijn in 2015 twee scholen tot de VBG toegetreden 

 

 De doorstroom naar MBO Groen in aantal leerlingen is gestegen van 368 leerlingen (het 

jaargemiddeld van de periode 2010-2012) naar 484 leerlingen in het jaar 2015. Een stijging van 

116 leerlingen. 

 

 In 2015 stromen van de in totaal 1689 vmbo Groen gediplomeerde leerlingen er 484 door naar 

mbo Groen; gemiddeld kiezen 29% van de vmbo-leerlingen (van drie leerwegen) voor een 

opleiding binnen VMBO Groen.  

Voor zover een vergelijking met de periode 2010-2012 mogelijk is, is ten aanzien van de 

doorstroom naar MBO Groen te zien: 

- een daling van 8% (van 37% naar 29%) 

Een mogelijke verklaring werd door een school aangegeven: leerlingen kiezen na leerjaar 2 vaak 

wat vriendjes kiezen en minder specifiek voor een profiel. Deze leerlingen kiezen Groen ter 

overbrugging om na leerjaar 4 een nieuwe/andere keuze te maken. 

 

 Procentueel neemt de doorstroom naar MBO Groen af naar 29% 

Als mogelijke verklaring voor deze daling geven scholen aan dat nieuwe leerlingen vanuit de 

basisschool kiezen voor een school en niet specifiek voor de afdeling Groen. Met de nieuwe 

examenprofielen en de keuzedelen is er voor leerlingen veel te kiezen. Tevens zijn in 2015 twee 

scholen toegetreden tot de VBG, die van oorsprong een onderdeel zijn van een ROC (school 

zonder groene achtergrond). Verder onderzoek, kwalitatief van aard, zou hier meer 

duidelijkheid over kunnen geven. 

 

 De kaderberoepsgerichte leerweg vormt gemiddeld de grootste populatie leerlingen binnen het 

vmbo Groen van de VBG-scholen in 2015. De leerlingen van de gemengde leerweg vormen 

gemiddeld de kleinste populatie binnen vmbo Groen op de VBG-scholen in deze periode. Dit 

beeld is ten opzichte van 2012 niet veranderd. 

 

 Tussen de onderzochte VBG-scholen bestaan nog steeds (2012 ten opzichte van 2015) grote 

verschillen in doorstroming van vmbo Groen naar mbo Groen; er zijn scholen met een 

percentage van rond de 10 % en er zijn scholen die ruim 90 % doorstroming naar mbo Groen 

halen. 

 

 In 2015 wordt de grootste doorstroming van vmbo Groen naar mbo Groen gescoord door 

leerlingen van de kaderberoepsgerichte leerweg met 43% (was in 2012: 35 %), terwijl 42 % van 

de leerlingen beroepsberoepsgerichte leerweg op de onderzochte VBG-scholen doorgaat (was in 

2012: 47%) in mbo Groen. Hier is een toename te zien bij de kaderberoepsgerichte leerweg. 

Het laagste doorstroompercentage wordt gevonden bij de leerlingen van de gemengde leerweg 

met 15 % (dit was in 2012: 22%)  
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Tabel 4a: De gemiddelde doorstroom naar mbo Groen VBG-scholen (zie ook 3.1, tabel 2b) gecombineerd met de 

gegevens uit 2012 (zie bijlage 3, tabel 2a) 

 2015  Periode 2010-2012 *1 

kaderberoepsgerichte lw.  43%  35% 

basisberoepsgerichte lw. 42%  47% 

gemengde leerweg 15%  22% 

totaal 29% 
484/1689 

           37% 

 

Tabel 4b: De doorstroom naar mbo Groen vanuit VBG-scholen in absolute aantallen leerlingen (zie ook 3.1 tabel 2b) 

gecombineerd met de gegevens uit 2012 (zie bijlage 3, tabel 2a): 

 2015  Periode 2010-2012*1 

Teruggerekend naar 1 jaar:  

kaderberoepsgerichte lw. 209  145                                    (436/3) 

basisberoepsgerichte lw. 204  174                                             (523/3) 

gemengde leerweg   71    48                                     (145/3) 

totaal 484         368                             (1104/3) 

 

*1  Zie ook bijlage 3. Bron: Rapport 1, Kwantitatieve resultaten periode 201-1-2012, Grootendorst/deJong, tabel 4. 

 

 

 De hoogste doorstroom naar mbo Groen wordt geleverd door de kaderberoepsgerichte leerweg 

met 43% (35%, in de periode 2010-2012) en de basisberoepsgerichte leerweg met 42 % (was 47% 

in de periode 2010-2012). 

 

 

Regionaal: 

 Regionaal gezien en in absolute leerlingaantallen lopen in 2015 de VBG-regio’s Oost (118 

leerlingen), Midden (116 leerlingen) en Zuid (113 leerlingen) aan kop voor wat betreft de naar 

mbo Groen doorgestroomde leerlingen vmbo Groen.  

 

 Regionaal gezien in doorstroompercentages wordt het hoogste doorstroompercentage gemeten 

in de VBG-regio Noord (61%). Deze regio tezamen met de VBG-regio West en VBG-regio Zuid 

laten een procentuele groei zien ten opzichte van 2012. De VBG-regio’s Midden en Oost laten 

elk een procentuele daling van 13% zien ten opzichte van 2012. 

Als een mogelijke verklaring werd in 2012 genoemd voor de hoge doorstroompercentages in 

regio’s Noord, West en Zuid hangt wellicht samen met effecten die worden veroorzaakt door de 

mate van verstedelijking van deze regio’s ten opzichte van de andere VBG-regio’s Midden en 

Oost. Voor 2015 werd o.a. aangeven dat wellicht de schaalvergroting bij bedrijven en/of de 

verstedelijking in de VBG-regio Midden ook een rol zou kunnen spelen. Verder onderzoek zou 

hier een uitkomst kunnen bieden. 

 

 34 scholen hebben deelgenomen aan het onderzoek in 2015. Wel vertegenwoordigen zij ruim 94 

% van de totale VBG-leerlingpopulatie (zie 2.1). Door wisselingen in het ledenbestand van de 

VBG tussen 2010 en 2015 is het constant houden van onderzoek een factor waar rekening mee 

gehouden dient te worden. 
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4.2 Discussie: 

 

 Om meer duidelijk te krijgen of dalingen en/of stijgingen ten aanzien van de doorstroom van 

vmbo naar mbo Groen een trend is, is meerjarig onderzoek noodzakelijk. 
 

 

 

 

 

 

4.3 Aanbevelingen voor vervolgonderzoek 

 

Aanbevelingen (kwantitatief) 2015: 

 

 

 Vervolgonderzoek naar de invloed van de profielkeuze is wenselijk 

 

 In een kwalitatief vervolgonderzoek kan nader gekeken worden of leerlingen tevreden zijn over 

hun opleiding en/of sectorale/profiel voorbereiding. 

 

 Verdere aanpassing van de aan de leden gestelde vragen op de vragenlijst (zie bijlage 2) is 

wenselijk om op die manier nog meer inzicht in de (regionale) doorstroom te krijgen. Te denken 

valt aan het ophogen van praktijkuren bij de gemengde leerweg, zal dit een positief effect 

hebben op de doorstroom zoals bij de andere leerwegen?  

 

 Meerdere VBG-scholen schakelen, in het kader van de vernieuwing beroepsgerichte programma’s 

vmbo, over op een verscheidenheid aan profielen waardoor een focus op Groen vervaagt. Dit 

gegeven dient te worden onderzocht. Heeft dit effect op de doorstroming van leerlingen naar 

mbo Groen en is er verschil tussen de leerwegen hierbij? 

 

 Voor zover een vergelijking met de periode 2010-2012 mogelijk is, is ten aanzien van de 

doorstroom naar MBO Groen een daling van 8% te zien. Het onderzoeken van mogelijke oorzaken 

is relevant. De gevolgen van de vernieuwing van beroepsgerichte programma’s mede 

onderzoeken. 

 

 Vervolgonderzoek binnen de regio’s; kwantitatief onderzoek per leerweg en de opbrengsten 

vergelijken met de andere regio’s. 

 

 Een nadere analyse is gewenst op de VBG-scholen naar de relatie van het aantal aanwezige 

afdelingen en het gerealiseerde doorstroompercentage van vmbo Groen naar mbo Groen.  

 

 Een aantal VBG-scholen geeft aan dat in hun regio geen AOC-onderwijs wordt aangeboden. Van 

een doorstroming naar mbo Groen is dan geen sprake meer. Dit gegeven roept verdere vragen 

op die kunnen worden onderzocht. 
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 Een aantal VBG-scholen geeft aan dat ROC’s inspelen op de ‘groene interesse’ van hun 

leerlingen en soms met succes, met als gevolg dat doorstroming naar mbo Groen regionaal 

wordt verminderd. Bij de te interviewen scholen in het kwalitatieve onderzoek hier nader op 

ingaan. 

  

 Het verdient aanbeveling de samenwerking tussen VBG-scholen en mbo-vestigingen van AOC’s 

regionaal te onderzoeken, te analyseren en te verbeteren.  

 

 Een nader onderzoek naar de regionale verschillen in doorstroming van vmbo Groen leerlingen 

naar mbo Groen in relatie tot effecten van verstedelijking als mogelijke verklaring is gewenst. 

Op deze wijze komt meer duidelijkheid in factoren die de doorstroom beïnvloeden. 
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Bijlagen 

3. Resultaten (rapport 2012) 

3.1 Resultaten kwantitatief 

 

Tabel 2a uit 2012: Doorstroom in 2010-2012    (= totaal 3 jaren)  

Aantallen 

VMBO Groen 

(VBG) 

MBO Groen 

(AOC) 

MBO niet Groen 

(ROC) Overig 

BB Totaal 1103 523 542 38 

KB Totaal 1260 436 744 80 

GL Totaal 662 145 440 77 

Totaal 3025 1104 1726 195 

 

Percentages     

BB Totaal 100% 47 % 49 % 4 % 

KB Totaal 100% 35 % 59 % 6 % 

GL Totaal 100% 22 % 66 % 12 % 

Totaal 100% 37 % 57 % 6 % 

 

Bron: Rapport 1: Kwantitatieve resultaten periode 2010-2012 van Grootendorst/deJong 

 

Tabel 1a vat de doorstroomresultaten van 2010, 2011 en 2012 samen en geeft de gemiddelde doorstroom weer 

van gediplomeerde leerlingen vmbo Groen naar het vervolgonderwijs per leerweg in de periode 2010-2012. 

  

De gemiddelde hoogste doorstroom naar mbo Groen wordt geleverd door de basisberoepsgerichte leerweg (47 

%), gevolgd door de kaderberoepsgerichte leerweg (35 %) en de gemengde leerweg (22 %). In totaal stromen 

van 3025 vmbo Groen gediplomeerde leerlingen (op 30 VBG-scholen) 1104 door naar mbo Groen; dit betekent 

een gemiddeld percentage van 37 % voor de drie leerwegen. 

 
Tabel 3a:       

Doorstroom  naar niveau in 2010-2012  

Aantallen MBO Groen MBO Niveau 2 MBO Niveau 3 MBO Niveau 4 

BB 523 437 78 8 

KB 436 37 280 119 

GL 145 3 26 116 

Totaal 1104 477 384 243 

 

Percentages MBO Groen MBO Niveau 2 MBO Niveau 3 MBO Niveau 4 

BB 100 % 84 % 15 % 1 % 

KB 100 % 9 % 64 % 27 % 

GL 100 % 2 % 18 % 80 % 

Totaal 100 % 43 % 35 % 22 % 

Bron: Rapport 1: Kwantitatieve resultaten periode 2010-2012 van Grootendorst/deJong 

 

In tabel 2 is de gemiddelde doorstroom van de leerlingen vmbo Groen naar de verschillende niveaus van de 

opleidingen mbo Groen weergegeven. 84 % van de leerlingen in de basisberoepsgerichte leerweg vindt een 

opleiding op niveau 2 en 80 % van de gemengde leerweg leerlingen stroomt door naar opleidingen niveau 4 mbo 
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Groen. De leerlingen van de kaderberoepsgerichte leerweg kiezen voor het grootste deel voor niveau 3 

opleidingen (64 %), terwijl een tweede aanzienlijke groep doorstroomt naar niveau 4 opleidingen mbo Groen 

(27 %). 

 

 

 

Tabel 3b uit 2012: Doorstroming vmbo Groen naar mbo Groen per VBG-regio 

samengevat  

 

 

VBG-regio 

 

 

Doorstroom (%) 

mbo Groen 

 

N2 (%) 

 

N3 (%) 

 

N4 (%) 

Aantal 

leerlingen 

Aantal VBG-

scholen 

 

Noord 

 

 

49 

 

 

43 

 

46 

 

11 

 

70 (142) 

 

4 (100 %) 

 

Oost 

 

 

38 

 

28 

 

33 

 

39 

 

169 (443) 

 

6 (75 %) 

 

Midden 

 

 

32 

 

55 

 

30 

 

15 

 

376 (1184) 

 

7 (100 %) 

 

West 

 

 

22 

 

68 

 

28 

 

4 

 

115 (531) 

 

4 (100 %) 

 

Zuid 

 

 

52 

 

30 

 

41 

 

29 

 

374 (725) 

 

9 (90 %) 

 

Bron: Rapport 1: Kwantitatieve resultaten periode 2010-2012 van Grootendorst/deJong 

 

In absolute aantallen voor de 30 scholen ontlopen de VBG-regio Zuid en Midden elkaar nauwelijks 

voor wat betreft de naar mbo Groen doorgestroomde leerlingen vmbo Groen. In 

doorstroompercentage is er een aanzienlijk verschil. Met 52 % voert de VBG regio Zuid de 

doorstroom naar mbo Groen aan. VBG-regio Midden betreft 32 % in de periode 2010-2012. 

 

Het laagste doorstroompercentage wordt gemeten in de VBG-regio West. In absolute aantal 

overtreft de doorstroom van VBG-regio West met 115 nog altijd de 70 leerlingen van regio Noord, 

terwijl het doorstroompercentage voor de laatste regio 49 % bedraagt. 
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BIJLAGE 2 

VBG SCHOOLVRAGENLIJST (‘BELRONDE’) NOVEMBER 2015 
 

 

Contactperso(o)n(en) VBG:  

-met functie 

-mobiel telefoonnummer  

-emailadres  

 

 

Contactgegevens VBG-school 

 

 

 

Hoeveel vakdocenten werken 

binnen vmbo Groen ? 

 

 

 

Welke leerwegen biedt de school  

aan binnen vmbo Groen ? 

 

 

Aantal leerlingen VMBO  

Groen (per leerweg en in 

totaal) in leerjaar 3 en 4 ? 

(situatie per 1-10-2015) 

Leerjaar 3 Leerjaar 4 

BB KB GL BB KB GL 

      

Wordt LWT aangeboden  binnen 

vmbo Groen ? 

 

Wat is het aantal leerlingen LWT ? 

                                

 

Is er een aanbod van mbo- 

opleidingen op de VBG-school ? 

  

 

 

 

Inzet praktijkleergelden 2015-2016 

(geschatte omvang en geef  

 voorbeelden svp) 

 

 

Met welke praktijkscholen is  

contact dit jaar; geef s.v.p. aan  

wat de kwaliteit is:  G, V,  T, O ? 

G= goed, V=voldoende, 

T=twijfelachtig, 0=onvoldoende 

 

Wat was het slagingspercentage in  

2015 per leerweg ? 

 

 

BB (%) KB (%) GL (%) Totaal (%) 

    

Doorstroming vmbo-mbo Groen 1 

Geef in de tabel per leerweg aan 

hoeveel van de in 2015 

gediplomeerde leerlingen zijn 

gestart op mbo Groen en op mbo 

vmbo 

Groen 

aantal 

leerlingen 

naar mbo 

Groen 

naar mbo 

niet-Groen 

onbekend 

BB     

KB     

GL     



Doorstroomonderzoek VBG-scholen vmbo-mbo Groen 2015  (aanvullend op rapportage 2010-2012) 

19 
 

niet-Groen in 2015-2016. Totaal     

Doorstroming vmbo-mbo Groen 2 

Geef vervolgens in de tabel per 

leerweg aan welk opleidingsniveau 

de aantallen leerlingen volgen die  

zijn doorgestroomd naar het mbo 

Groen in 2015-2016. 

   

leerweg niveau 2 niveau 3 niveau 4 onbekend 

BB     

KB     

GL     

Totaal     

Stage/bedrijfsleven 

Wat is het stagemodel binnen  

vmbo Groen (dagstage, blokstage, 

combinatie van beiden) per  

leerweg ? 

 

Onderwijsmodel (bovenbouw) 

vmbo Groen. 

 

Hoe ziet het er grofweg uit ? 

 

 

Werkt de school met WPS  

(werkplekkenstructuur) ?  

 

Welke werkplekken zijn er ? 

 

 

Met welke scholen (VBG, AOC’s)  

wordt samengewerkt in de regio ? 

 

 

 

 

 

 

Wat zijn mogelijke onderwerpen 

die jullie in de VBG-regio willen 

oppakken ?  

 

 

Wat zijn de belangrijkste 

ontwikkelingen 2015-2016 op de 

school voor VMBO Groen  

(graag puntsgewijs noemen) 

 

 

Welke groene keuzevakken gaat 

de school aanbieden in het nieuwe 

aanbod (vernieuwing vmbo)? 

Zet svp tussen haakjes de 

leerwegen erachter (B), (K), (G) 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

Welke onderwerpen zijn gewenst 

op de gezamenlijke VBG-

studiemiddag in maart 2016 ? 

 

- 

- 

- 

- 

- 
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Welke wensen hebben jullie voor 

de VBG ? 

 

 

- 

- 

- 

- 

- 

 

ALV op 11 december a.s. in 

Schaarsbergen met als thema 

‘Vernieuwing in de opleiding  

vmbo profiel Groen’, met 

praktische workshops.   

 

Is de school (al) op de hoogte ? 

 

Zie e-mail aankondiging en  email /schriftelijke uitnodiging 

begin november 2015  

Neemt de VBG-school deel aan  

ECC ? Zijn jullie op de hoogte van 

de regeling die de VBG met het 

Ontwikkelcentrum heeft  

afgesproken ? 

 

Zijn er nog vragen ? 

 

 

Neemt de school Groen Proeven 

(‘proeven van bekwaamheid’ vmbo 

Groen) af in 2015-2016 ? 

 

 

Is de school meegegaan naar 

Ierland met de VBG-excursie 7-10 

oktober 2015 (thema 

loopbaanleren) ? 

 

 

Wat zijn jullie aanbevelingen voor 

de web-site van de VBG: 

www.vbgscholen.nl ? 

 

 

 

Restopmerkingen belronde 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Bedankt voor het invullen ! 

 

Graag retour aan s.potiek@cps.nl 

  

http://www.vbgscholen.nl/
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Bijlage 3: 

Toelichting /berekening:  

 

Aantallen VMBO Groen (VBG) MBO Groen (AOC) 

2012 

Totaal 3 jaar  3025 1104 

2012 

Totaal 1 jaar 1008 368 

2015 

Totaal 1 jaar  1689 484 

% verschil t.o.v. 

2012 

+67% 

681/1008 

+32% 

116/368 

 

 

Aantallen 

VMBO Groen (VBG) 

2015 

MBO Groen (AOC) 

2015 

BB Totaal 

573  (2012 = 368)   

56% 

+205/368 

204 (2012 = 174) 

17% 

+30/174 

KB Totaal 

662  (2012 = 420) 

58% 

+242/420 

209 (2012 = 145) 

44% 

+64/145 

GL Totaal 

454  (2012 = 221) 

105% 

+233/221 

71  (2012 = 48) 

48% 

+23/48 

Totaal 

  1689 (2012=1008) 

68% 

+681/1008 

484 (2012 = 368) 

32% 

+116/368 

 

 

VMBO Groen 

(VBG) 2012 voor 3 

jaren 

MBO Groen (AOC) 

2012 voor 3 jaren 

1103/3= 368 p/j 523/3=   174 

1260/3=420 p/j 436/3=  145 

662/3=221 p/j 145/3=    48 

3025/3=1008 p/j 1104/3= 368 
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Berekening regionale gegevens: 

 

 

tabel 2b berekening BB KB GL

aantal lln 

totaal

NOORD    4 scholen 59

2 10 12

8 7 15

4 14 18 *=2014

9 5 14

23 36

tabel 2b  berekening BB KB GL

aantal lln 

totaal

OOST   8 scholen 466

1 3 7 11

4 3 7

47 91 156 294

12 17 40 69

5 4 15 24

23 9 32

16 13 29

108 140 218

tabel 2b  berekening BB KB GL

aantal lln 

totaal

MIDDEN 7 scholen 598

4 28 32

20 10 30

7 6 2 15

109 86 0 195

40 24 6 70

33 77 110 220

11 15 10 36

224 246 128

tabel 2b  berekening BB KB GL

aantal lln 

totaal

WEST 6 scholen 358

4 1 5

24 25 16 65

8 4 12

10 10 2 22

70 71 49 190

26 38 64

142 149 67

tabel 2b  berekening BB KB GL

aantal lln  

totaal

Zuid 9 scholen 208

23 15 10 48

8 10 18

9 23 28 60

6 8 2 16

6 5 11 *2014

5 10 15

10 9 1 19

3 6 9

6 5 11

76 91 41

totaal alle regio's 573 662 454 1689
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Berekening regionale gegevens: 

 

tabel 3b berekening

% doorstroom 

MBO groen N2 N3 N4

aantal lln + 

tov totaal

NOORD    4 scholen 61% 36 (59)

2 8 2 12 (12)

2 1  3 (15)

9 9 18 (18)*

2 1  3 (14)

15 19 2 36

tabel 3b  berekening

% doorstroom 

MBO groen N2 N3 N4

aantal lln + 

tov totaal

OOST   8 scholen 25% 118 (466)

1 4 6 11 (11)

2 1 03 (7)

9 9 9 27*(294)

5 5 4 14 *(69)

6 11 17 (24)

13 5 18 (32)

14 14 28 (29)

50 44 24 118

tabel 3b  berekening

% doorstroom 

MBO groen N2 N3 N4

aantal lln + 

tov totaal

MIDDEN 7 scholen 19% 116 (598)

2 2  4*(32)

4 7 11(30)

3 2 1 6*(15)

0 (195)

24 23 47(70)

9 9 6 24(220)

4 15 5 24(36)

46 58 12 116

tabel 3b  berekening

% doorstroom 

MBO groen N2 N3 N4

aantal lln + 

tov totaal

WEST 6 scholen 28% 101 (358)

4 1 0 5(5)

7 6 6 19(65)

5 1 0 6(12)

5 6 0 11(22)

20 13 10 43(190)

5 11 1 17(64)

0

46 38 17 101

tabel 3b  berekening

% doorstroom 

MBO groen N2 N3 N4

aantal lln + 

tov totaal

Zuid 9 scholen 55% 113 (208)

16 10 9 35(48)

6 8 14 (18)

4 4 4 12(60)

5 2 7 (16)

2 2 4(11)*

6 4 10 (15)

5 7 1 13 (19)

3 6 9 (9)

5 4 9 (11)

47 50 16 113

Alle VBG scholen totaal 204 209 71 484 (1689)


