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Managementsamenvatting 
 
 
 
Met subsidie van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) worden de wet ‘Doel-
matige Leerwegen’ (DL) – met name de maatregelen verkorten en intensiveren van opleidingen, 
invoering entreeopleiding, afschaffen van drempelloze instroom op niveau 2 en modernisering 
bekostiging – en de herziening van de kwalificatiestructuur (HKS) geëvalueerd in de vorm van 
een meerjarig onderzoek. Het onderzoek wordt uitgevoerd door het consortium 2B MBO, dat 
bestaat uit onderzoekers van KBA Nijmegen en ResearchNed. In het onderzoek verschuift gelei-
delijk het zwaartepunt van de implementatie van de maatregelen naar de effecten ervan. In de 
jaarlijkse rapportages van de metingen wordt daarover vooral per maatregel verslag gedaan. In 
deze tussenbalans worden de (effecten van) de afzonderlijke maatregelen meer in samenhang 
met elkaar bezien en in perspectief geplaatst van andere maatregelen en ontwikkelingen waar-
mee het mbo wordt geconfronteerd. Het gaat daarbij om voorlopige bevindingen: er volgen nog 
twee metingen. De bevindingen in deze rapportage worden mede gebruikt om na te gaan hoe de 
vervolgmetingen zo kunnen worden ingericht dat de vraag naar de effecten zo goed mogelijk kan 
worden beantwoord. 
 
De maatregelen onder de vlag van de wet ‘Doelmatige Leerwegen’ en de HKS hebben een grote 
impact (gehad) op de mbo-instellingen. Alleen al door de omvang van het pakket aan maatrege-
len zijn de mbo-scholen als het ware gedwongen tot reflectie op het onderwijs. Scholen hebben 
de gelegenheid aangegrepen om het onderwijs te veranderen en te vernieuwen, met het oog op 
verhoging van de onderwijskwaliteit. In veel gevallen werden de maatregelen aangehaakt bij al 
bestaande programma’s of plannen. Mede door de wettelijke grondslag van de maatregelen sti-
muleerden of versnelden de maatregelen de implementatie daarvan.  
De omvang van het maatregelenpakket, in combinatie met andere maatregelen waarmee het 
mbo te maken heeft, had echter ook een keerzijde: het legde een erg groot beslag op de organi-
satie, op alle niveaus. En daarnaast vormde de ongelijktijdige invoering van de DL en de HKS 
een probleem: de herziene kwalificatiedossiers waren nog niet gereed toen het onderwijs moest 
worden aangepast naar aanleiding van onder meer de maatregel intensivering. Dit betekende dat 
het onderwijs ‘twee keer op de schop moest’, wat heeft geleid tot frustratie binnen de scholen.  
 
Voorlopige bevindingen over de effecten van de afzonderlijke maatregelen wijzen uit dat deze 
zich volgens betrokkenen in de mbo-instellingen inderdaad voordoen, zij het in verschillende mate 
per maatregel en zij het dat de effecten deels langs andere mechanismen tot stand komen dan 
in de beleidstheorie wordt verondersteld. Het meest positief zijn zij over de entreeopleiding, die 
volgens de meeste respondenten heeft bijgedragen aan een hogere onderwijskwaliteit en minder 
uitval. Dit wordt toegeschreven aan het veranderde karakter van de entree in vergelijking met de 
vroegere AKA (meer beroepsgericht, meer gestructureerd), de professionalisering van de bege-
leiding van studenten en de intensievere samenwerking met externe partijen. Over de effecten 
van het afschaffen van de drempelloze instroom op niveau 2 en van de HKS zijn de betrokkenen 
gematigd positief. Voor de keuzedelen is het nog te vroeg om gerealiseerde effecten in te schat-
ten; ondanks de talrijke en deels hardnekkige knelpunten die de invoering van keuzedelen voor 
de mbo-instellingen met zich meebrengt zijn de verwachtingen over de komende jaren echter vrij 
positief, met name wat betreft de aansluiting van de opleidingen op de dynamiek op de arbeids-
markt. Het minst positief zijn de betrokkenen over de effecten van het verkorten en intensiveren 
van opleidingen. Opleidingen zijn wel, zoals met de maatregel bedoeld, uitdagender geworden, 
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maar beoogde effecten in termen van minder uitval en een betere aansluiting op de arbeidsmarkt 
en vervolgonderwijs worden weinig waargenomen. Hierbij lijkt mee te spelen dat de verhoging 
van het aantal BOT-uren bij veel opleidingen heeft geleid tot vermindering van het aantal BPV-
uren, wat volgens betrokkenen niet goed uitpakt voor studenten (vooral op de lagere opleidings-
niveaus) die het meest gebaat en gemotiveerd zijn bij praktijkgericht leren. 
 
In de evaluatie is ook nagegaan of statistische verbanden kunnen worden aangetoond tussen de 
beleidsmaatregelen en de beoogde effecten. Tot nu toe zijn de analyses uitgevoerd voor effecten 
in termen van intern rendement: minder uitval en – in relatie tot de modernisering van de bekos-
tiging – minder ongewenst stapelen, switchen en langstuderen. De analyses wijzen uit dat voor-
alsnog geen verband kan worden aangetoond tussen de beleidsmaatregelen en deze beoogde 
effecten in termen van intern rendement. Daarbij speelt een rol dat het mbo te maken heeft een 
groot aantal beleidsmaatregelen – naast de in deze evaluatie onderzochte maatregelen bijvoor-
beeld passend onderwijs, referentieniveaus taal en rekenen en toelatingsrecht – en ontwikkelin-
gen die invloed hebben op uitval en andere elementen van intern rendement. Het effect van af-
zonderlijke maatregelen is moeilijk te isoleren. In de vervolgmetingen worden de statistische ana-
lyses herhaald en uitgebreid, onder meer naar het thema extern rendement (aansluiting op de 
arbeidsmarkt en op vervolgonderwijs). 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  



3 

Hoofdstuk 1   
Inleiding 
 
 
 
In februari 2011 verscheen het actieplan ‘Focus op Vakmanschap 2011-2015’. Het actieplan om-
vat een groot aantal maatregelen gericht op het verhogen van de onderwijskwaliteit en het verg-
roten van de doelmatigheid in het mbo. Veel van deze maatregelen hebben een wettelijke veran-
kering gekregen, onder meer in de vorm van de wet ‘Doelmatige Leerwegen’ (DL) en het wets-
voorstel Herziening Kwalificatiestructuur. De wet Doelmatige Leerwegen is per 1 augustus 2014 
in werking getreden en omvat onder meer de volgende maatregelen: het verkorten en intensive-
ren van opleidingen, het afschaffen van de drempelloze instroom op niveau 2, de invoering van 
de entreeopleiding en een aanpassing van de bekostiging. De herziening van de kwalificatiestruc-
tuur is ingegaan op 1 augustus 2016. De herziene kwalificatiestructuur (HKS) telt minder kwalifi-
catiedossiers, die ook anders zijn opgebouwd. Nieuw in de HKS zijn keuzedelen die mbo-instel-
lingen de mogelijkheid moeten geven om sneller in te spelen op de ontwikkelingen en innovaties 
in het – regionale – bedrijfsleven en op de wensen van studenten en vervolgonderwijs.  
 
Met subsidie van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) worden de wet Doel-
matige Leerwegen en de HKS geëvalueerd in de vorm van een meerjarig onderzoek. Het onder-
zoek wordt uitgevoerd door het consortium 2B MBO, dat bestaat uit onderzoekers van KBA Nij-
megen en ResearchNed. Er zijn in dit meerjarige evaluatieonderzoek drie vormen van dataver-
zameling: dataverzameling bij alle mbo-instellingen, bestandsanalyse (op basis van bestaande 
enquêtes zoals de JOB-monitor en registerbestanden van onder meer DUO) en verdiepende ca-
sestudies. Meer informatie over het evaluatieprogramma en de onderzoeksgroep is te vinden op 
de website www.2b-mbo.nl. 
 
Tussenbalans: voorlopige effecten van beleidsmaatregelen 
Een belangrijk doel van de evaluatie van de wet ‘Doelmatige Leerwegen’ en van de HKS is om 
de effecten van deze interventies – en de hieronder vallende maatregelen – in kaart te brengen. 
Naarmate de implementatie van de maatregelen verder is gevorderd, verschuift het zwaartepunt 
in de evaluatie geleidelijk van invoering van de maatregelen naar het voordoen van deze effecten. 
In de jaarlijkse rapportages van de metingen1 wordt daarover vooral per maatregel verslag ge-
daan.  
In 2019 is besloten ook een afzonderlijke rapportage te maken waarin (effecten van) de afzon-
derlijke maatregelen meer in samenhang met elkaar worden bezien en in perspectief worden 
geplaatst van andere maatregelen en ontwikkelingen waarmee het mbo wordt geconfronteerd. 
We noemen dit de ‘tussenbalans’. De term ‘tussenbalans’ geeft aan dat verslag wordt gedaan 
van voorlopige bevindingen over effecten van maatregelen, in twee opzichten. Ten eerste volgen 
na deze rapportage nog twee metingen; de definitieve uitkomsten kunnen dus afwijken van de 
bevindingen in deze rapportage. Ten tweede zullen in de vervolgmetingen de effecten van de 
beleidsmaatregelen nog meer accent krijgen. De bevindingen in deze rapportage worden mede 

 
                                                        
1  In totaal zijn er vijf metingen. Van de derde en meest recente meting, over schooljaar 2017/18, zijn in 2019 twee 

rapporten verschenen, één over Doelmatige Leerwegen en één over de HKS (zie de literatuurlijst achteraan dit rap-
port).  

http://www.2b-mbo.nl/
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gebruikt om na te gaan hoe de vervolgmetingen zo kunnen worden ingericht dat de vraag naar 
de effecten zo goed mogelijk kan worden beantwoord. 
 
Deze rapportage is als volgt opgebouwd: in hoofdstuk 2 beschrijven we voorlopige bevindingen 
over de effecten van de beleidsmaatregelen. In hoofdstuk 3 wordt gezocht naar de betekenis van 
en verklaring voor de tot nu toe gevonden effecten.  
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Hoofdstuk 2   
Voorlopige bevindingen 
 
 
 
In dit hoofdstuk beschrijven we de effecten van de beleidsmaatregelen onder de vlag van de wet 
‘Doelmatige Leerwegen’ en de HKS. Vertrekpunt daarbij is de beleidstheorie achter deze beleids-
maatregelen: de effecten die met de maatregelen worden beoogd. Paragraaf 2.1 geeft per be-
leidsmaatregel een overzicht van die beoogde effecten. In paragraaf 2.2 beschrijven we de voor-
lopige bevindingen over de effecten van de beleidsmaatregelen. In bijlage 1 geven we weer hoe 
enkele effectindicatoren (uitval, onderwijskwaliteit, et cetera) zich de afgelopen jaren hebben ont-
wikkeld. Deze informatie dient als context voor de interpretatie van de bevindingen in paragraaf 
2.2 over de effecten van de beleidsmaatregelen. 
Dit hoofdstuk is beschrijvend van aard en is gebaseerd op analyses van databestanden en op 
enquêtes onder mbo-instellingen. De duiding van de bevindingen, op basis van verdiepende ca-
sestudies, gebeurt in hoofdstuk 3.  
 
 
2.1  Beoogde effecten volgens de beleidstheorie 
 
In de jaarlijkse rapportages van de evaluatie van de wet ‘Doelmatige Leerwegen’ wordt de be-
leidstheorie achter elk van de beleidsmaatregelen schematisch weergegeven. De beleidstheorie 
is het geheel van verwachtingen van de wetgever over de implementatie van de maatregelen 
door de mbo-scholen, de resultaten daarvan, en de uiteindelijk beoogde effecten. Voor deze tus-
senbalans focussen we omwille van de overzichtelijkheid op de relatie tussen de beleidsmaatre-
gelen en de beoogde effecten en laten we de ‘tussenstappen’ buiten beschouwing. In tabel 1 
staan de beoogde effecten per maatregel benoemd. De tabel laat zien dat alle maatregelen ver-
ondersteld worden bij te dragen aan minder uitval of voortijdig schoolverlaten. Andere beoogde 
effecten zijn specifiek aan een maatregel gekoppeld. Een voorbeeld is de beoogde toename van 
het aantal studenten dat kiest voor de beroepsroute vmbo-mbo-hbo door het verkorten van de 
opleidingsduur van (niveau 4) opleidingen.    
 
 
Tabel 1: Beoogde effecten van de wet Doelmatige leerwegen en HKS per onderliggende maatregel 

Maatregel Beoogd effect 

Intensiveren 

Hogere kwaliteit uitstroom naar arbeidsmarkt 

Hogere kwaliteit uitstroom naar hbo 

Minder uitval / minder uitval in 1e jaar / minder vsv 

Verkorten 

Meer instroom in mbo 

Meer studenten die beroepsroute kiezen 

Minder uitval / minder uitval in 1e jaar / minder vsv 

Entree 

Beter imago mbo (niveau 2-4) 

Meer diploma’s na 2 jaar 

Minder uitval / minder uitval in 1e jaar / minder vsv 
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Maatregel Beoogd effect 

Hogere onderwijskwaliteit 

Afschaffen drempelloze instroom 

Beter imago mbo 

Meer tevreden studenten 

Minder uitval 

Modernisering bekostiging 

Minder langstuderen 

Minder ongewenst stapelen 

Minder switchen 

Minder uitval 

HKS 

Meer kans op werk 

Meer tevreden bedrijven 

Hogere onderwijskwaliteit 

Minder (voortijdige) uitval 

Keuzedelen 

Betere aansluiting op dynamiek arbeidsmarkt 

Betere aansluiting op vervolgonderwijs 

Meer tevreden bedrijven 

Meer tevreden studenten 

Minder (voortijdige) uitval 

Hogere onderwijskwaliteit 

 
 
2.2  Effecten van beleidsmaatregelen 
 
De met de beleidsmaatregelen beoogde effecten (zie tabel 1) kunnen worden geclusterd in vier 
thema’s: 
• Intern rendement (minder uitval/vsv; minder ongewenst stapelen, switchen en langstuderen); 
• Extern rendement (betere kwantitatieve en kwalitatieve aansluiting op arbeidsmarkt en ver-

volgonderwijs; meer tevreden bedrijven); 
• Onderwijskwaliteit (hogere onderwijskwaliteit, meer tevreden studenten); 
• Imago mbo (beter imago mbo, meer instroom in mbo). 
In de evaluatie wordt jaarlijks getracht zicht te krijgen op de grootte van effecten van de beleids-
maatregelen. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen: 
a. Statistisch significante effecten op basis van registratiegegevens. De analyses hebben wat 

betreft de beoogde effecten tot nu toe betrekking op het thema intern rendement2; 
b. Gepercipieerde effecten volgens betrokkenen binnen mbo-instellingen. Deze hebben be-

trekking op elk van de vier thema’s intern rendement, extern rendement, onderwijskwaliteit 
en imago van het mbo. 

 
  

 
                                                        
2  Bij vervolgmetingen zal worden nagegaan in hoeverre ook aspecten van extern rendement (positie op de arbeidsmarkt 

en in vervolgonderwijs) in de analyses kunnen worden betrokken. Dat is bij de metingen tot nu toe nog niet mogelijk, 
omdat de studenten die worden gevolgd (instroomcohorten) nog niet zijn uitgestroomd.  
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Geen statistisch significante effecten van beleidsmaatregelen op intern rendement 
Op basis van registratiegegevens van DUO is onderzocht of de maatregel effect heeft op ele-
menten van intern rendement. Meer in het bijzonder is gekeken naar het effect van verkorten, 
intensiveren en entree op uitval/vsv, en naar het effect van modernisering van de bekostiging op 
stapelen, switchen en langstuderen. Voor alle maatregelen en bijbehorende effecten leveren de 
uitkomsten van geavanceerde statistische analyses3 hetzelfde beeld op: er kan vooralsnog geen 
verband worden aangetoond tussen de beleidsmaatregelen en deze beoogde effecten in termen 
van intern rendement. Hierbij speelt mee dat het mbo te maken heeft een groot aantal beleids-
maatregelen – waarvan een deel in deze evaluatie is betrokken – en ontwikkelingen die invloed 
hebben op uitval en andere elementen van intern rendement. Het effect van afzonderlijke maat-
regelen is moeilijk te isoleren. In hoofdstuk 3 gaan we hier nader op in.  
 
Verschillende gepercipieerde effecten 
Om te onderzoeken of effecten zich volgens betrokkenen voordoen, zijn enquêtes in mbo-instel-
lingen gehouden en een achttal casestudies verricht ter duiding van de enquêteresultaten4. In de 
enquête op beleidsniveau van mbo-scholen over schooljaar 2017/18 is bij elk van de onderzochte 
beleidsmaatregelen gevraagd in hoeverre de respondent van mening is dat de maatregel bij-
draagt aan de beoogde effecten, met als antwoordcategorieën: 1) niet, 2) weinig, 3) niet wei-
nig/niet veel, en 4) veel. Bij keuzedelen is gevraagd naar de verwachte bijdrage aan de beoogde 
effecten5, bij de overige maatregelen naar de gepercipieerde huidige bijdrage.  
 
Figuur 1 geeft per beoogd effect weer in hoeverre de maatregelen daar volgens de respondenten 
positief aan bijdragen. Ter verduidelijking van de uitkomsten zijn de afzonderlijke effecten geclus-
terd en gecategoriseerd naar de vier thema’s intern rendement, extern rendement, onderwijskwa-
liteit en imago van mbo.  
 
De uitkomsten in figuur 1 laten verschillende zaken zien. Als we kijken naar de verschillen tussen 
de thema’s, valt op dat de scores voor extern rendement en onderwijskwaliteit in het algemeen 
positiever zijn dan voor intern rendement en het imago van het mbo. Uitzondering bij intern ren-
dement vormt de entree: veel beleidsvertegenwoordigers vinden dat deze maatregel veel bij-
draagt aan vermindering van de uitval.  
Als we kijken naar de verschillen tussen de maatregelen, vallen over de hele linie de positieve 
scores van de entree op. Van keuzedelen worden vooral positieve effecten verwacht op de aan-
sluiting met de arbeidsmarkt en het vervolgonderwijs; het beeld is iets positiever dan de ervaren 
huidige bijdrage van (andere elementen van) de HKS. Bij de bevindingen over de modernisering 
van de bekostiging moet worden bedacht dat een belangrijk element daarvan, de cascadebekos-
tiging, inmiddels is teruggedraaid. Van de afschaffing van de drempelloze instroom op niveau 2 
en de verkorting van opleidingen wordt in het algemeen geen grote bijdrage aan de daarmee 
beoogde effecten ervaren. Dat geldt in versterkte mate voor de intensivering.  
In het volgende hoofdstuk gaan we op zoek naar een verklaring voor de gevonden resultaten wat 
betreft de (statistische en gepercipieerde) effecten van de beleidsmaatregelen. 
  

 
                                                        
3  Bij het meten van effecten is gebruik gemaakt van logistische multilevel analyse. In de bijlage van het jaarrapport van 

de evaluatie wet ‘Doelmatige Leerwegen’ wordt deze analysetechniek toegelicht. 
4  Omdat we de effecten van de maatregelen met elkaar willen vergelijken, beperken we ons hier tot de uitkomsten van 

enquêtevragen die voor alle maatregelen op dezelfde manier zijn gesteld. 
5  De reden hiervoor is dat keuzedelen pas met ingang van 1 augustus 2016 zijn ingevoerd en de implementatie nog in 

volle gang is; voor deze maatregel werd het nog te vroeg geacht om te vragen naar gerealiseerde effecten.  
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Figuur 1: Gepercipieerde effecten van beleidsmaatregelen volgens beleidsvertegenwoordigers van 
mbo-scholen (Nmin=24, Nmax=35) 

Effectcategorie Specifiek effect Maatregel Gepercipieerde bijdrage van maatregel 
aan effect (%) 

   Niet 
 

Weinig Niet wei-
nig, niet 

veel 
 

Veel 
 

Intern rendement Minder uitval/vsv Entree  

Afschaffen drempelloze 
instroom 

    

Modernisering bekostiging     

Verkorten     

Keuzedelen 1     

HKS (excl. keuzedelen)     

Intensiveren     

Minder ongewenst stapelen Modernisering bekostiging      

Minder langstuderen Modernisering bekostiging      

Minder switchen Modernisering bekostiging     

Extern rendement Betere aansluiting op 
dynamiek arbeidsmarkt Keuzedelen 1     

Betere aansluiting op 
arbeidsmarkt Entree     

Meer kans op werk HKS (excl. keuzedelen)     

Hogere kwaliteit uitstroom 
naar arbeidsmarkt Intensiveren     

Meer tevreden bedrijven Keuzedelen 1     

HKS (excl. keuzedelen)     

Betere aansluiting op 
vervolgonderwijs Keuzedelen 1     

Hogere kwaliteit uitstroom 
naar hbo Intensiveren     

Onderwijskwaliteit Hogere onderwijskwaliteit Entree     

Keuzedelen 1     

HKS (excl. keuzedelen)     

Meer tevreden studenten Entree     

Keuzedelen 1     

Afschaffen drempelloze 
instroom 

    

Verkorten     

Intensiveren     

Imago mbo Beter imago mbo Afschaffen drempelloze 
instroom 

    

Entree     

Meer instroom in mbo Verkorten     

Meer studenten die 
beroepsroute kiezen Verkorten     

1  Bij keuzedelen gaat het niet om de huidige, maar om de verwachte bijdrage aan de beoogde effecten. 



9 

Hoofdstuk 3   
Verklarende analyse  
 
 
 
Uit hoofdstuk 2 komt naar voren dat er vooralsnog geen statistisch verbanden kunnen worden 
aangetoond tussen de onderzochte beleidsmaatregelen en de effecten die deze maatregelen 
beogen. De enquête onder beleidsvertegenwoordigers van mbo-scholen wijst uit dat zij wel ef-
fecten van de beleidsmaatregelen ervaren, zij het dat de gepercipieerde bijdrage in veel gevallen 
niet erg groot is en verschilt per maatregel. In dit hoofdstuk proberen deze uitkomsten te verkla-
ren, waarbij we gebruikmaken van de informatie uit de voor dit hoofdstuk uitgevoerde casestudies 
en van beschikbare literatuur. We maken onderscheid tussen het totale pakket aan maatregelen 
en de afzonderlijke thema’s intern rendement, extern rendement en onderwijskwaliteit. 
 
 
3.1  Effect van de beleidsmaatregelen als totaalpakket 
 
Het actieprogramma Focus op Vakmanschap 2011-2015 (2011) is de bron van de wet ‘Doelma-
tige Leerwegen’ en de HKS, en de daaronder ressorterende beleidsmaatregelen. Het actiepro-
gramma als zodanig heeft, nog voordat de daarvan afgeleide beleidsmaatregelen van kracht wer-
den, geleid tot een vergroting van het urgentiebesef van mbo-scholen, met name wat betreft on-
derwijskwaliteit. Dat concludeert het programmamanagement MBO15, dat mbo-scholen heeft be-
geleid bij de implementatie van Focus op Vakmanschap, op basis van gespreksrondes onder 
schoolbestuurders (MBO15, 2015).  
De bevindingen uit de casestudies over de beleidsmaatregelen die voortvloeien uit Focus op 
Vakmanschap sluiten hierop aan. Alleen al door de impact die het pakket aan maatregelen heeft 
op het onderwijs en de organisatie, zijn de mbo-scholen als het ware gedwongen tot reflectie op 
het onderwijs. De maatregelen werden veelal aangehaakt bij al bestaande programma’s of plan-
nen om het onderwijs te veranderen of te vernieuwen. Mede door de wettelijke grondslag van de 
maatregelen stimuleerden of versnelden de maatregelen de implementatie van de vernieuwing 
van het onderwijs. Onder het kopje ‘onderwijskwaliteit’ gaan we hier nader op in.  
De omvang van het maatregelenpakket – in combinatie met andere maatregelen zoals passend 
onderwijs, referentieniveaus taal en rekenen en later toelatingsrecht – had echter ook een keer-
zijde: het legde een erg groot beslag op de organisatie, op alle niveaus. En daarnaast vormde de 
ongelijktijdige invoering van de wet ‘Doelmatige Leerwegen’ en de HKS een probleem: de her-
ziene kwalificatiedossiers waren nog niet gereed toen het onderwijs moest worden aangepast 
naar aanleiding van onder meer de maatregel intensivering. Dit betekende dat het onderwijs ‘twee 
keer op de schop moest’, wat heeft geleid tot frustratie binnen de scholen. Deze knelpunten kwa-
men naar voren uit zowel de voortgangsverslagen van MBO15 (MBO15, 2014) als uit de jaarrap-
portages in het kader van deze evaluatie.  
 
 
3.2  Effecten van de afzonderlijke maatregelen 
 
Uit figuur 1 in hoofdstuk 2 bleek dat beleidsvertegenwoordigers van mbo-scholen aan de ene 
maatregel meer (beoogd) effect toeschrijven dan aan de andere. Voor een deel is dit vanuit de 
beleidstheorie ‘logisch’: ook in de beleidstheorie wordt aan de verschillende beoogde effecten 
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niet hetzelfde gewicht toegekend. Een voorbeeld vormt het beoogde effect van keuzedelen op 
vermindering van uitval. Dat wordt in de beleidstheorie alleen verondersteld voor de entree, in 
verband met remediërende keuzedelen; het accent in de beleidstheorie achter de invoering van 
keuzedelen ligt op de bijdrage aan het extern rendement. 
Voor een belangrijk deel hebben de verschillen tussen de maatregelen wat betreft de gepercipi-
eerde effecten echter te maken met kenmerken van de maatregelen zelf en met de vraag hoe de 
maatregel uitwerkt in en wordt ervaren door de mbo-scholen. 
Kijken we naar de afzonderlijke thema’s (clusters van effecten) en maatregelen dan zien we het 
volgende: 
 
Intern rendement  
Statistisch kunnen (nog) geen verbanden worden vastgesteld tussen de genomen maatregelen 
en de verbetering van het intern rendement in termen van uitval of in termen van (ongewenst) 
stapelen, switchen en langstuderen. Dit betekent dat de verschillende maatregelen die mbo-in-
stellingen hebben doorgevoerd, daarbij rekening houdend met de mate van doorvoering, studen-
tenpopulaties en prestaties vóór invoering van de maatregelen, (nog) niet tot statistisch signifi-
cante veranderingen hebben geleid. Wat kunnen we zeggen over de redenen hiervoor? 
Uit de casestudies komt als verklaring voor het uitblijven van statistisch significante effecten naar 
voren dat er naast de onderzochte beleidsmaatregelen een groot aantal andere effecten positief 
of negatief van invloed zijn. In het geval van uitval en voortijdig schoolverlaten wordt onder meer 
gewezen op andere beleidsmaatregelen zoals vsv-beleid, kwaliteitsafspraken/-agenda’s, pas-
send onderwijs, wet toelatingsrecht, referentieniveaus taal en rekenen. Deze maatregelen kun-
nen elkaar versterken maar ook tegenwerken (zie ook paragraaf 3.3). Niet alleen de afzonderlijke 
maatregelen en de interacties daartussen, maar ook de optelsom van de maatregelen als zodanig 
kan, door de impact die deze hebben op het onderwijs, van invloed zijn op het intern rendement. 
Ten slotte spelen naast de beleidsmaatregelen andere factoren een rol zoals de samenstelling 
van de studentenpopulatie en de conjunctuur.  
Ook uit een beknopte literatuurverkenning van mogelijke verklaringen voor ontwikkelingen van 
voortijdig schoolverlaten komen hoofdzakelijk andere factoren naar voren dan de wet Doelmatige 
Leerwegen en de HKS: 
• In een evaluatie van het vsv-beleid (Bokdam e.a., 2015) wordt de mentaliteitsverandering als 

gevolg van regionale samenwerking aangewezen als belangrijkste verklaring voor de daling 
van het vsv in de periode 2012-2015. “De regionale samenwerking vanuit het convenant heeft 
ertoe bijgedragen dat het gevoel van urgentie en verantwoordelijkheid om gezamenlijk het 
vsv-beleid aan te pakken is doorgedrongen bij zowel gemeenten als onderwijs. Volgens de 
meeste betrokkenen is deze mentaliteitsverandering de belangrijkste verklaring voor de af-
name van vsv in de afgelopen jaren”. Ook het publiceren van vsv-cijfers droeg hieraan bij, 
alsmede de financiële middelen vanuit OCW. 

• In de kamerbrief van 22 februari 2019 over blijvende aandacht voor voortijdig schoolverlaten 
wordt geopperd dat groenpluk mogelijk een rol speelt bij de recente toename van schoolver-
laten: bedrijven verleiden studenten om te gaan werken in plaats van hun opleiding af te ma-
ken. 

• CBS-data over de ontwikkeling van vsv naar leeftijdscategorie duiden op de invloed van de 
invoering van de kwalificatieplicht voor studenten tot 18 jaar (2007). Sindsdien is in het mbo 
het vsv onder 16- en 17-jarigen spectaculair gedaald, van 7,5% in 2006/07 naar 1,3% in 
2017/18. Het gemiddelde voor 18-23 jarigen daalde in die periode veel minder sterk: van 9,2% 
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naar 6,5%6. De daling van het vsv onder 16- en 17-jarigen heeft zich na 2007 geleidelijk, dus 
met een zekere vertraging, voltrokken.  

• In een studie naar vsv bij vijf Utrechtse mbo-scholen (Eimers e.a., 2016) worden Focus op 
Vakmanschap en de daaruit voortvloeiende maatregelen genoemd als mogelijke factor die 
van invloed is op vsv. Het doel van deze maatregelen is om op den duur de kwaliteit en het 
rendement van het onderwijs vergroten. Het is echter mogelijk dat de aandacht die de invoe-
ring van de maatregelen vraagt van opleidingen en van de organisatie op korte termijn (tijde-
lijk) een tegenovergesteld effect heeft. 

Naast de notie dat het vaststellen van effecten van de onderzochte beleidsmaatregelen een heel 
moeilijke opgave is, gegeven de veelheid van beïnvloedende factoren, wijzen de casestudies en 
literatuurverkenning erop dat bij het zoeken naar (verklaringen voor) effecten rekening gehouden 
moet worden met mentaliteitsverandering (urgentiegevoel, focus) als mechanisme voor het be-
reiken van effecten en met het onderscheid tussen effecten op korte en langere termijn. 
 
De enquête onder beleidsvertegenwoordigers wijst uit dat de gepercipieerde effecten op uit-
val/vsv per maatregel sterk uiteenlopen. Volgens de overgrote meerderheid van de ondervraag-
den draagt de invoering van de entreeopleiding bij aan het verminderen van uitval (op niveau 1). 
Dit resultaat wordt volgens hen echter niet bereikt door een homogenere samenstelling van de 
studentenpopulatie op niveau 1 en 2 (zoals beoogd in de beleidstheorie), maar doordat het ka-
rakter van de entree – meer beroepsgericht, meer gestructureerd (inrichtingsvoorschriften) – is 
veranderd in vergelijking met de vroegere AKA, de begeleiding van entreestudenten is geprofes-
sionaliseerd en er intensiever wordt samengewerkt met externe partijen (toeleverend onderwijs, 
arbeidsmarkt en RMC). De Inspectie van het Onderwijs benoemt in haar themaonderzoek naar 
de entreeopleidingen (2018) eveneens deze positieve ontwikkelingen.  
Het intern rendement van de entreeopleiding is ook verbeterd doordat de verblijfsduur van gedi-
plomeerde studenten van de entree korter is geworden (van gemiddeld 1,2 jaar in 2011/12 naar 
1,0 jaar in 2016/17), zoals in de 2018-meting van de evaluatie is aangetoond (zie ook de daar 
getoonde tabel 5.15). Volgens betrokkenen heeft dit voor een deel te maken met het vanuit de 
beleidstheorie beoogde effect van het cascademodel: na 1 verblijfsjaar ontvangt een mbo-school 
nog maar de helft van de reguliere bekostiging voor een entreestudent en na 2 verblijfsjaren 
helemaal niets meer. Voor een ander deel heeft het te maken met eerdergenoemde professiona-
lisering en een focusverschuiving van opvanggericht naar prestatiegericht onderwijs. 
 
Waar het stapelen van opleidingen vanuit de entree naar niveau 2 is toegenomen, zien we bij de 
andere mbo-niveaus een tegenovergestelde beweging. Daar wordt iets minder gestapeld (minder 
opstroom vanuit mbo-2 en mbo-3), maar de verblijfsduur van studenten daalt (nog) niet. Statis-
tisch is niet aantoonbaar dat het minder stapelen het gevolg is van de modernisering van de 
bekostiging. Weliswaar stromen nieuwe studenten op een steeds hoger niveau in (beoogd effect 
van de maatregel), maar deze trend was voorafgaand aan de invoering van de maatregel al in-
gezet. Toch wordt door diverse ondervraagden aangehaald dat de modernisering van de bekos-
tiging leidt tot de algemene gedachte “stapelen mag niet meer”.  
 
Van de onderzochte maatregelen draagt het verkorten en intensiveren van opleidingen volgens 
de respondenten het minst bij aan vermindering van uitval. Volgens de beleidstheorie leidt ver-
korting in combinatie met intensivering tot compactere opleidingen die meer uitdagend zijn voor 

 
                                                        
6  CBS (22 augustus 2019). Voortijdig schoolverlaters; leeftijd [dataset]. Geraadpleegd van: https://opendata.cbs.nl/stat-

line/#/CBS/nl/dataset/71293ned/table?fromstatweb 

https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/71293ned/table?fromstatweb
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/71293ned/table?fromstatweb
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studenten, waardoor minder studenten voortijdig uitvallen. Respondenten bevestigen dat oplei-
dingen de afgelopen jaren meer uitdagend zijn geworden7, maar de laatste schakel uit de be-
leidstheorie wordt niet bevestigd: slechts een kleine minderheid ziet een bijdrage van verkorten 
en intensiveren aan vermindering van uitval. Uit de casestudies komt als gedeeltelijke verklaring 
hiervoor naar voren dat met name het verhogen van het aantal BOT-uren in mbo-scholen voor 
problemen heeft gezorgd. Dit is deels ten koste gegaan van de BPV; dat strookt volgens respon-
denten niet altijd met het onderwijsmodel en pakt niet goed uit voor studenten (vooral op de lagere 
opleidingsniveaus) die het meest gebaat en gemotiveerd zijn bij praktijkgericht leren. Het vermin-
deren van het aantal BPV-uren leidde bij een aantal teams ook tot weerstand bij leerbedrijven. 
Ook wordt opgemerkt dat de verhoging van het minimale aantal BOT-uren als generieke maatre-
gel zich niet goed verdroeg met het gegeven dat een deel van de studenten baat heeft bij het 
verhogen van het aantal BOT-uren, maar andere niet. De latere versoepeling van de urennormen 
(de mogelijkheid om onder voorwaarden hiervan af te wijken, terughoudendheid in het inspectie-
toezicht op de urennorm bij opleidingen met voldoende kwaliteit) is door de mbo-instellingen met 
instemming begroet.  
In de vervolgmetingen zal nader worden verkend onder welke omstandigheden – kenmerken van 
de opleiding/doelgroep, beleid van de instelling, implementatie van de maatregel in teams, on-
derwijsmodel – de maatregel (verkorten en) intensiveren meer of minder bijdraagt aan de be-
oogde effecten.     
 
Extern rendement  
De gepercipieerde bijdrage van de HKS en de keuzedelen op extern rendement is groot, in de 
zin dat een ruime meerderheid van de respondenten aangeeft dat deze maatregelen ‘bijdragen’.  
 
Hoewel de implementatie van keuzedelen gepaard gaat met veel en deels hardnekkige knelpun-
ten, zijn de verwachtingen over de effecten van keuzedelen op het extern rendement het meest 
positief. Dat geldt voor de aansluiting op zowel de (dynamiek van de) arbeidsmarkt als het ver-
volgonderwijs. Ook is bij veel ondervraagden de verwachting dat de tevredenheid van het bedrij-
ven toeneemt. Of deze effecten zich daadwerkelijk gaan voordoen, zal in de vervolgmetingen 
duidelijker worden. 
Het gaat dus, conform de beleidstheorie, bij keuzedelen om effecten op extern rendement in ter-
men van de inhoudelijke aansluiting van de opleiding, en niet zozeer op het arbeidsmarktper-
spectief in termen van het vinden van werk. Dat laatste is wel een beoogd doel van de HKS, in 
het bijzonder door het realiseren van bredere opleidingen. Over de vraag of de HKS de kansen 
op werk vergroot, zijn de meningen van beleidsvertegenwoordigers gematigd positief (zie figuur 
1). Een eenduidige verklaring hiervoor is op basis van beschikbare informatie nog niet te geven. 
In de casestudies wordt in dit verband in meestal positieve zin gewezen op het nieuwe kwalifica-
tiedossier Dienstverlening, waarin de voorgaande dossiers helpende, sport en bewegen niveau 
2 en facilitair medewerker zijn ondergebracht. In algemene zin bevestigen de casestudies echter 
het beeld uit tabel B.3 (zie bijlage 1): de kans op werk hangt vooral samen met de conjunctuur.     
 
Waar het gaat om extern rendement is opvallend dat beduidend minder ondervraagden van me-
ning zijn dat intensivering van de opleidingen bijdraagt aan verbeteringen in extern rendement. 
Door een persoon wordt dit als volgt verklaard: “Kwaliteit en extern rendement van een opleiding 
zit niet in het aantal lesuren, maar in de invulling van die uren”. Dit roept de vraag op in welke 

 
                                                        
7  Uit de enquête kan niet worden afgeleid in welke mate meer uitdagende opleidingen volgens respondenten het gevolg 

zijn van de beleidsmaatregelen verkorten en intensiveren. 
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mate bij de implementatie van de intensivering niet alleen het aantal BOT-uren, maar ook de 
invulling ervan is gewijzigd. Uit de casestudies komen voorbeelden naar voren van een ‘beleids-
rijke’ invoering van de maatregel (zie hoofdstuk 3). In vervolgmetingen werken we dit verder uit.  
 
Experimenten gecombineerde leerweg BOL-BBL en cross-over kwalificaties 
De keuzedelen zijn (mede) bedoeld als impuls voor flexibilisering en staan daarin niet alleen. In 
schooljaar 2015/16 is het experiment gecombineerde leerweg BOL-BBL (GLBB) van start ge-
gaan. Recent zijn nieuwe experimenten gestart en maatregelen ingevoerd of in voorbereiding die 
eveneens zijn gericht op het vergroten van de flexibiliteit en responsiviteit, te denken valt aan de 
cross-over kwalificaties, ruimte voor de regio en mbo-certificaten.  
Bij het experiment GLBB is het geen doel van de betrokkenen om een inhoudelijk beter op de 
arbeidsmarkt aansluitend curriculum te ontwikkelen. Het experiment zet alleen in op een andere 
inrichting van leerweg en niet op de inhoud van de kwalificatie. De meerwaarde van de GLBB is 
vooral gelegen in het verbeteren van de inzetbaarheid van studenten in het leerbedrijf (tijdens en 
niet na de opleiding) door ze vooraf in de bol meer kennis en vaardigheden mee te geven. En dit 
blijkt vooral nuttig voor en passend bij bepaalde groepen studenten, zoals havisten/vwo’ers met 
afgebroken studie, vakvreemde instroom vanuit vmbo, entree/vmbo-b met slechte werkattitude 
en herintreders. 
Anders dan bij het GLBB-experiment is het voor betrokkenen bij het in schooljaar 2017/18 ge-
starte experiment cross-over kwalificaties wel nadrukkelijk de bedoeling om de aansluiting van 
het onderwijs op de arbeidsmarkt inhoudelijk te verbeteren. Veel opleidingen (de belangstelling 
is groot) gaan samen met bedrijven enthousiast aan de slag om een nieuwe kwalificatie te ont-
wikkelen, die aansluit bij een nieuw dan wel verander(en)d beroep. De arbeidsmarktrelevantie 
van cross-over kwalificaties lijkt daarmee op basis van de eerste bevindingen van de beginmeting 
sterk te zijn, onder andere blijkend uit de nauwe betrokkenheid van bedrijven bij de ideevorming, 
ontwikkeling en uitvoering van de kwalificaties. In de meeste gevallen zijn bovendien meerdere 
bedrijven betrokken. Daarnaast zijn enkele waarborgen in de aanvraagprocedure ingebakken, 
zoals dat vooraf vereist is om de arbeidsmarktrelevantie te beschrijven en om een samenwer-
kingsovereenkomst met bedrijven te sluiten. 
De evaluatie van het experiment GLBB en (meer nog) die van het experiment cross-over kwalifi-
caties laten bij diverse opleidingen een positieve bijvangst zien: nieuw elan, meer betrokkenheid 
van docenten en bedrijven, innige samenwerking, dat in sommige gevallen ook tot onderwijsin-
novatie leidt. 
 
Onderwijskwaliteit 
In paragraaf 3.1 is beschreven dat het totale maatregelenpakket, al was het maar door de omvang 
en de impact ervan, heeft bijgedragen aan (versnelling van) onderwijsverandering en onderwijs-
vernieuwing in mbo-instellingen. Als we kijken naar de afzonderlijke maatregelen, dan lijkt de 
HKS in dit opzicht het meest invloedrijk. De volgende citaten uit de casestudies illustreren dit: 
 

“We hadden vernieuwing tot stand gebracht in het kader van competentiegericht onderwijs. Er 
moest toch een soort herbezinning komen. We hebben het aan de HKS opgehangen. Het is 
op zich goed om eens in de zoveel tijd alle KD’s goed tegen het licht te houden”. 
 
“De aanleiding om te vernieuwen was Focus op Vakmanschap. Als gevolg van de overstap 
naar de nieuwe HKS is de wens om meer maatwerkonderwijs aan te bieden groter geworden”. 
 
“Er zijn scholen die kans zien om niets te veranderen bij de invoering van de HKS, maar ons 
college heeft gelukkig de keuze gemaakt om het onderwijs daadwerkelijk aantrekkelijker te 
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maken. De gelegenheid die bestond tijdens de herstructurering is wel aangegrepen om het 
onderwijs te verbeteren”. 
 
“De herziening van de kwalificatiestructuur is een impuls geweest voor het hybride leren en 
heeft gewerkt als een katalysator. De gedachte daarbij was dat als we toch bezig zijn met 
nieuwe kwalificatiedossiers en curricula, het goed was om tegelijk in te zetten op hybride leren”. 
 
“Er is bij de HKS gebruik gemaakt van de situatie om opnieuw te kijken naar het beste onder-
wijsconcept”. 

 
De HKS is dus vooral aangegrepen als aanleiding om het onderwijs te vernieuwen en daarmee 
de onderwijskwaliteit te verhogen. De in de beleidstheorie veronderstelde mechanismen die tot 
een hogere onderwijskwaliteit dienen te leiden – zoals clusteren en verbreden van opleidingen – 
hebben hier volgens de mbo-instellingen in de praktijk veel minder aan bijgedragen. Allereerst 
omdat clusteren en verbreden in de praktijk moeilijker is dan in theorie lijkt. Dat kwalificaties uit 
hetzelfde dossier een gelijk basisdeel hebben, wil niet automatisch zeggen dat de lessen van de 
verschillende opleidingen, gebaseerd op die basisdelen, ook op hetzelfde moment of in een chro-
nologische volgorde (eerst basisdeel, dan profieldeel) aan bod komen. Of zoals een respondent 
verwoordt: “Het kwalificatiedossier is geen lesrooster”. Ten tweede omdat clusteren en verbreden 
al gebeurde voor de HKS daar waar mogelijk en zinvol met de bestaande (en niet gewijzigde) 
overlap tussen beroepen/kwalificaties. 
Ook andere maatregelen hebben bij een aantal mbo-instellingen op centraal en/of teamniveau 
een impuls gegeven aan onderwijsvernieuwing. Dat geldt voor keuzedelen, maar ook voor de 
vaak bekritiseerde intensivering. Nog een citaat: “De ‘herstructurering van het mbo’, in het bijzon-
der de verhoging van de BOT-norm van 850 naar 1.000 uur kwam ons goed uit en sloot precies 
aan bij de klacht van het bedrijfsleven dat de begeleiding op school moest worden geïntensiveerd. 
De maatregel intensivering is aangegrepen om een onderwijsvernieuwing door te voeren”. In an-
dere scholen lijkt onderwijsvernieuwing als gevolg van de nieuwe urennorm vooral doorgevoerd 
om negatieve gevolgen van deze maatregel op te vangen. Daarbij gaat het om het praktijkgerich-
ter invullen van de BOT om zodoende te compenseren voor het lagere aantal BPV-uren.  
 
 
3.3  Aanpalend beleid 
 
In de voorgaande paragrafen zijn de voorlopige bevindingen over de effecten van de onderzochte 
beleidsmaatregelen beschreven en geïnterpreteerd. Die effecten blijken statistisch vooralsnog 
niet aantoonbaar. Betrokkenen ervaren wel effecten, zij het verschillend per maatregel en zij het 
dat deze effecten deels langs andere mechanismen tot stand komen dan in de beleidstheorie 
wordt verondersteld.  
Het beeld is hiermee echter nog niet compleet. Voor, gelijktijdig met en na de invoering van de 
wet ‘Doelmatige Leerwegen’ en de HKS zijn in het mbo nog andere beleidsmaatregelen inge-
voerd. Voorbeelden daarvan zijn passend onderwijs in het mbo, vsv-beleid, referentieniveaus taal 
en rekenen, toelatingsrecht, de zorgplichten arbeidsmarktperspectief en doelmatigheid en kwali-
teitsafspraken/kwaliteitsagenda’s. De casestudies en onderzoeksliteratuur laten zien dat de on-
derzochte beleidsmaatregelen niet los kunnen worden gezien van dit ‘aanpalend beleid’: 
• Het effect van de onderzochte beleidsmaatregelen kan worden versterkt of juist worden over-

schaduwd door aanpalend beleid dat dezelfde effecten beoogt. Zo worden door sommige on-
dervraagden aan het activerende vsv-beleid, met een accent op regionale samenwerking, een 
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grotere bijdrage aan het verminderen van vsv toegeschreven dan de onderzochte maatrege-
len. 

• Mbo-instellingen ervaren knelpunten doordat zij moeten voldoen aan eisen die voortvloeien 
uit maatregelen die verschillende doelen beogen. Het vaakst genoemde knelpunt is dat instel-
lingen worden afgerekend op rendement (vsv-cijfers) terwijl zij door de wet toelatingsrecht 
minder invloed hebben op de instroom en de doelgroep als zwaarder wordt ervaren vanwege 
passend onderwijs.      

 
Het conceptueel model in figuur 2 dient als kapstok om de (beoogde) effecten van de onderzochte 
maatregelen in samenhang met het aanpalend beleid in beeld te brengen. In het model staan de 
verschillende typen doelen van het mbo-stelsel centraal:  
• De WEB geeft het mbo een drievoudige opdracht, gericht op extern rendement: het moet stu-

denten opleiden voor een beroep, voor een vervolgopleiding en tot burgers die volwaardig 
deelnemen aan de maatschappij. De WEB geeft ook aan dat het mbo optimaal toegang moet 
bieden voor studenten én dat middelen efficiënt moeten worden besteed. Extern rendement, 
toegankelijkheid en doelmatigheid kunnen worden gezien als (typen) doelen van het mbo. 

• Tussen (en binnen) deze doelen kunnen spanningen optreden: het bereiken van het ene doel 
kan ten koste gaan van een ander doel. Zo kan het kostenefficiënt zijn om bepaalde populaire 
opleidingen in stand te houden, ook als de arbeidsmarktperspectieven van die opleidingen 
verslechteren. Welk doel gaat dan voor? 

• Onderwijskwaliteit is in dit model niet gepositioneerd, maar kan worden gezien als een voor-
waarde om doelen – met name extern en intern rendement – te bereiken.  

 
 
Figuur 2 Typen doelen van het mbo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Focus op Vakmanschap en de daarop gebaseerde beleidsmaatregelen beogen vooral het ex-
terne rendement te verhogen (door verhoging van de onderwijskwaliteit en vergroting van de 
responsiviteit) en de doelmatigheid te vergroten (minder uitval en minder kwalificatiedossiers/ 
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kwalificaties, minder opleidingen). De maatregelen richten zich niet op het vergroten van de toe-
gankelijkheid. Bij sommige maatregelen (afschaffen drempelloze instroom op niveau 2, entree) 
wordt de toegankelijkheid eerder beperkt. 
Het aanpalend beleid is eveneens deels gericht op het versterken van extern rendement (denk 
aan de zorgplicht arbeidsmarktperspectief, maar ook aan eisen aan loopbaan en burgerschap en 
aan taal en rekenen), van dimensies van doelmatigheid (vsv-beleid, zorgplicht doelmatigheid) of 
van beide (kwaliteitsafspraken/kwaliteitsagenda’s). Daarnaast zijn er maatregelen bedoeld om de 
toegankelijkheid te versterken (toelatingsrecht, passend onderwijs).  
 
Vanuit het oogpunt van de balans tussen de typen doelen van het mbo, hebben de wet ‘Doelma-
tige Leerwegen’ en de HKS het zwaartepunt verschoven in de richting van extern rendement en 
doelmatigheid. Door wetgeving op het gebied van toelatingsrecht en passend onderwijs is er een 
tegenbeweging in de richting van toegankelijkheid. Dit laat zien mbo-instellingen opereren in een 
beleidsomgeving waarin zwaartepunten continu verschuiven. Kenmerkend voor de huidige situ-
atie is dat het beleid aan alle drie de knoppen tegelijk draait: voor elk van de drie typen doelen 
van het mbo - intern rendement, extern rendement en toegankelijkheid – gelden specifieke be-
leidsmaatregelen. Dit lijkt de spanningen tussen de typen doelen te vergroten. Mogelijk is het in 
dit licht niet toevallig dat recentelijk door de overheid acties zijn ondernomen die als (potentieel) 
effect hebben dat de druk iets van de ketel wordt gehaald: het afschaffen van de cascadebekos-
tiging, een minder absolute hantering van de urennorm, experimenten met mbo-verklaringen, 
veranderingen in het toezicht door de inspectie, het benadrukken van ‘ruimte in de regels’, et 
cetera. In de vervolgmetingen van deze evaluatie werken we verder uit wat deze bewegingen 
betekenen voor de mbo-instellingen/opleidingen.  
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Bijlage 1 – Historische ontwikkeling van effectindicatoren 
 
 
 
In deze bijlage wordt de ontwikkeling getoond van enkele effectindicatoren die in de beleidsthe-
orie een rol spelen. Bij elk van de thema’s intern rendement, extern rendement en onderwijskwa-
liteit zijn één of meerdere effectindicatoren geselecteerd, voorafgegaan door een korte toelichting.  
 
Intern rendement 
 
In hoofdstuk 2 is aangegeven dat alle onderzochte maatregelen volgens de beleidstheorie wor-
den verondersteld bij te dragen aan vermindering van uitval of vsv. Dit roept de vraag op in hoe-
verre van een dergelijke vermindering sprake is. Figuur B.1 betreft de uitval onder eerstejaars 
mbo-studenten. De figuur laat zien dat in de entreeopleiding deze uitval tussen 2013 en 2017 elk 
jaar is gedaald. Bij de overige opleidingsniveaus is na een aanvankelijke daling recentelijk sprake 
van een lichte toename.  
 
 
Figuur B.1: Eerstejaarsuitval, peildatum 1 oktober (procent) 

 
Bron: DUO BRONMBO, bewerking KBA/ResearchNed (eerder vermeld als figuur 2.4 in rapportage “Evaluatie wet ‘Doel-
matige Leerwegen’ mbo, Meting 2019”, Consortium 2B MBO) 
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Tabel B.1: Stapelen en wisselen/switchen tussen twee schooljaren 

 11/12→12/13 12/13→13/14 13/14→14/15 14/15→15/16 15/16→16/17 16/17→17/18 

Gediplomeerde mbo-
verlater 

23,6% 24,3% 24,8% 24,3% 22,6% 23,4% 

Blijver (zelfde niveau, 
zelfde opleiding, leerjaar 
verder)  

48,3% 48,6% 49,1% 50,2% 52,2% 52,2% 

       

Ongediplomeerde mbo-
uitvaller 

11,6% 10,5% 9,6% 8,8% 8,5% 8,3% 

       

Stapelen neerwaarts  0,2% 0,2% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 

Stapelen zijwaarts  1,1% 1,0% 0,9% 0,9% 0,8% 0,7% 

Stapelen opwaarts  6,9% 7,5% 7,5% 7,7% 7,6% 7,1% 

       

Switch lager niveau, zelfde 
opleiding 

0,7% 0,7% 0,7% 0,8% 0,8% 0,8% 

Switch hoger niveau, zelfde 
opleiding 

1,1% 0,9% 0,9% 0,9% 1,0% 1,1% 

Switch opleiding en lager 
niveau 

1,9% 1,7% 1,5% 1,5% 1,4% 1,3% 

Switch opleiding, zelfde 
niveau 

3,5% 3,4% 3,6% 3,7% 3,9% 3,8% 

Switch opleiding en hoger 
niveau 

1,3% 1,1% 1,1% 1,0% 1,1% 1,1% 

       

Totaal (N=100%) 535.315 525.864 512.633 491.968 484.208 492.234 

Bron: DUO BRONMBO, bewerking KBA/ResearchNed (eerder vermeld als tabel 5.12 in rapportage “Evaluatie wet ‘Doel-
matige Leerwegen’ mbo, Meting 2018”, Consortium 2B MBO) 
 
 
Stapelen is het volgen van een nieuwe mbo-opleiding na afronding van een andere mbo-oplei-
ding. We onderscheiden de volgende varianten van stapelen: opwaarts stapelen (hoger oplei-
dingsniveau), zijwaarts stapelen (zelfde opleidingsniveau) en neerwaarts stapelen (lager oplei-
dingsniveau).  
 
Het wisselen/switchen van opleiding is het volgen van een nieuwe mbo-opleiding terwijl de vorige 
mbo-opleiding niet is afgerond. De deelnemer is voortijdig gestopt of uitgevallen en begint aan 
een nieuwe opleiding. Bij het wisselen van opleidingen zijn verschillende varianten mogelijk. We 
onderscheiden studenten die van niveau en/of van ‘opleiding’ wisselen. Voor opleiding is de va-
riabele ‘beroepsopleiding’ uit de SBB-crebokoppeltabel gehanteerd, dat vergelijkbaar is met het 
niveau van een kwalificatiedossier. Het wisselen van instelling heeft geen invloed op gepresen-
teerde cijfers. 
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Om stapelen en wisselen in beeld te brengen is de volgende methodiek gehanteerd. Per school-
jaar is voor alle actieve deelnemers een vergelijking van hun onderwijssituatie gemaakt tussen 
twee meetmomenten: het eerste meetmoment is 1 oktober van het betreffende schooljaar (t0) en 
het tweede moment is 1 oktober een jaar later (t1). De eerste kolom ‘11/12→12/13’ in boven-
staande tabel betreft dus een vergelijking van het eerste meetmoment in schooljaar 2011-2012 
en het tweede meetmoment in 2012-2013. Alle studenten van een schooljaar worden ingedeeld 
tot de in de tabel weergegeven categorieën. Naast de diverse typen stapelaars en wisse-
laars/switchers zijn dus ook reguliere studenten zichtbaar gemaakt die of het mbo hebben verla-
ten met een diploma of nog steeds dezelfde opleiding volgen, en ook studenten die zonder di-
ploma zijn uitgevallen en niet langer in het mbo verblijven. 
 
 
Tabel B.2: Gemiddelde opleidingsduur van gediplomeerden: aantal jaren  
 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Niveau 1 / entree 1,2 1,2 1,1 1,1 1,1 1,0 

Niveau 2 2,0 2,1 2,1 2,2 2,2 2,2 

Niveau 3 3,3 3,3 3,4 3,5 3,6 3,6 

Niveau 4 3,7 3,8 3,8 3,9 3,9 3,9 

Bron: DUO BRONMBO, bewerking KBA/ResearchNed (eerder vermeld als tabel 5.15 in rapportage “Evaluatie wet ‘Doel-
matige Leerwegen’ mbo, Meting 2018”, Consortium 2B MBO) 
 
 
Tabel B.2l toont de gemiddelde studieduur in aantal jaren van de studenten die een diploma 
hebben behaald in het aangegeven schooljaar. 
 
 
Extern rendement 
 
Bij extern rendement, in termen van de arbeidsmarktpositie van mbo-uitstromers, kan onder-
scheid worden gemaakt tussen de kwantitatieve aansluiting (bijvoorbeeld het aandeel uitstromers 
dat een betaalde baan heeft) en de kwalitatieve aansluiting (bijvoorbeeld het aandeel uitstromers 
met werk op het niveau van de gevolgde opleiding). Onderstaande tabel betreft de kwantitatieve 
aansluiting en betreft de arbeidsmarktpositie van mbo-uitstromers in de periode 2007/08 tot en 
met 2015/16. Tabel B.3 wekt de suggestie dat arbeidsmarktpositie vooral conjunctureel bepaald 
wordt: vlak voor de uitbraak van de wereldwijde crisis, die in de zomer van 2007 op de financiële 
markten onstond, vond 79 procent van mbo-uitstromers werk, tijdens de crisis daalde dit tot 69 
procent (schooljaar 2012/13), waarna het opkrabbelt tot 75 procent voor de uitstromers van zomer 
2016 (schooljaar 2015/16). 
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Tabel B.3: Arbeidsmarktpositie van mbo-uitstromers (bol-vt en bbl); direct na verlaten onderwijs 
 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 

Totaal 135.690 133.320 141.770 147.870 147.310 141.460 135.730 129.350 119.900 

Met werk, zonder uitke-
ring 

79% 74% 74% 73% 71% 69% 70% 73% 75% 

Met werk, met uitkering 4% 5% 5% 5% 5% 6% 5% 4% 3% 

Zonder werk, met uitke-
ring 

4% 7% 7% 7% 7% 8% 8% 7% 6% 

Zonder werk, zonder 
uitkering 

11% 12% 12% 12% 13% 14% 14% 14% 14% 

Onbekend: niet in BRP 2% 2% 3% 3% 3% 4% 3% 2% 2% 

Bron: CBS Statline, bewerking KBA/ResearchNed 
 
 

Onderwijskwaliteit 
 
Veel van de onderzochte beleidsmaatregelen hebben mede tot doel om de onderwijskwaliteit te 
verhogen. Onderwijskwaliteit is geen eenduidig begrip. Uit de voor dit onderzoek uitgevoerde 
casestudies komt naar voren dat deze term het meest wordt geassocieerd met het primaire on-
derwijsproces (en daarmee van de kwaliteit van de docenten/begeleiders en van de leeromge-
ving). Dit is echter moeilijk uit te drukken in meetbare effectindicatoren. Mede daardoor wordt als 
indicator voor onderwijskwaliteit gekeken naar onder meer resultaten/opbrengsten (intern en ex-
tern rendement), naar tevredenheid (van studenten, bedrijven, et cetera) en/of naar kwaliteitsbor-
ging (van onderwijsprocessen en examinering). In figuur B.2 is voor elk van de opleidingsniveaus 
in het mbo te zien hoe de tevredenheid van bol-studenten zich de afgelopen jaren heeft ontwik-
keld. Waar die voor opleidingen op het niveau van de entree, niveau 3 en niveau 4 is toegenomen, 
is bij opleidingen op niveau 2 sprake van een daling. Ongeveer hetzelfde patroon zien we bij bbl-
studenten (zie figuur B.3). 
 
 
Figuur B.2: Tevredenheid bol-studenten 

 
Bron: JOB-Monitor (eerder vermeld als figuur 3.11 in rapportage “Evaluatie wet ‘Doelmatige Leerwegen’ mbo, Meting 
2019”, Consortium 2B MBO)  
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Figuur B.3: Tevredenheid bbl-studenten, per niveau en cohort 

 
Bron: JOB-Monitor (eerder vermeld als figuur 3.12 in rapportage “Evaluatie wet ‘Doelmatige Leerwegen’ mbo, Meting 
2019”, Consortium 2B MBO). 
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