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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding, achtergrond en vraagstelling 

Sinds het studiejaar 2019-2020 zijn verschillende maatregelen ter bestrijding van COVID-19 genomen in het 
onderwijs die een aanzienlijke impact gehad hebben op het onderwijs en de inrichting ervan. Zo waren er 
perioden van grotendeels lege klaslokalen en collegezalen. Hoewel het afstandsonderwijs een uitkomst 
bood om het onderwijs zo goed mogelijk voort te laten zetten gedurende de coronapandemie, is het 
onvermijdelijk dat de getroffen maatregelen in het onderwijs negatieve consequenties hebben gehad voor 
studenten in het mbo en het hoger onderwijs (ho). Voor studenten heeft het gevolgen gehad voor onder 
andere de studievoortgang, hun mentale welbevinden en sociale ontwikkeling. Om studievertraging aan te 
pakken en studentenwelzijn te verbeteren is er een nationaal herstelprogramma gestart als onderdeel van 
het Nationaal Programma Onderwijs (hierna NPO). In het bestuursakkoord NPO1 is de invulling van het NPO 
voor het mbo en ho vastgelegd. De maatregelen in dit akkoord zijn bedoeld om verdere studievertraging en 
leerachterstanden te voorkomen, en om opgelopen vertraging en achter–standen zo snel mogelijk in te 
halen.  
 
De Macromonitor NPO mbo en ho is bedoeld voor het in kaart brengen van de impact van maatregelen ter 
bestrijding van COVID-19 op het onderwijs en de arbeidstoeleiding, en of de ingezette NPO-middelen 
bijdragen aan het beperken hiervan. Aan de hand van drie rapportages zal de impact van deze maatregelen 
over de tijd gevolgd worden. Het huidige rapport betreft het tweede tussenrapport. De algemene 
conclusies uit dit rapport zijn opgenomen in een aparte managementsamenvatting die op hetzelfde moment 
als dit rapport is gepubliceerd. De overkoepelende, centrale vraag luidt als volgt:  
 
In hoeverre en hoe snel kunnen studenten de komende periode weer hun ‘reguliere’ schoolloopbaan 
oppakken en deze zonder noemenswaardige schade vervolgen en de transitie naar de arbeidsmarkt 
maken en welke bijdrage heeft het NPO daaraan kunnen leveren? 
 
Ten behoeve van de beantwoording van deze onderzoeksvraag staan in dit tweede rapport de volgende 
deelonderzoeksvragen centraal: 
 
1. In hoeverre is er in de afgelopen twee studiejaren (corona periode) in vergelijking met de jaren 

daarvoor (pre-corona periode) sprake van veranderingen in de onderwijsloopbaan en arbeidstoeleiding 
van studenten, en de samenstelling van de studentenpopulatie, met onder andere aandacht voor: 
a. instroom en doorstroom naar en binnen mbo en ho, incl. instroom vanuit het vo, en uitgesplitst 

naar voltijd, deeltijd, duaal, bol, bbl en andere relevante opleidingskenmerken; 
b. studievoortgang en studiesucces/rendement/studie uitval (op welk vlak hebben studenten door 

corona(maatregelen) additioneel vertraging opgelopen en waar blijkt dat uit?); 
c. welzijn van studenten en hun sociale binding met de opleiding; 
d. stages (vindbaarheid, begeleiding, lengte), met specifiek aandacht voor de lerarenopleidingen; 
e. coschappen bij geneeskunde/stages bij tandheelkunde (wo), inclusief wachttijd stage, begeleiding, 

contacturen; 
f. ontwikkeling jeugdwerkloosheid (mbo); 
g. gelijke kansen voor studenten. 

 
 

1  Bestuursakkoord nationaal programma onderwijs. Steunprogramma voor herstel en perspectief – middelbaar 
beroepsonderwijs en hoger onderwijs. 21 mei 2021 
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2. In hoeverre herstelt de corona-trendbreuk zich in de jaren daarna? 
3. Is er verschil tussen groepen studenten (vergeleken naar zowel relevante opleidingskenmerken 

(minimaal voltijd/deeltijd/duaal, bol/bbl, opleidingsfase, niveau, opleidingsrichting) en 
studentkenmerken (minimaal SES, geslacht, leeftijd) als ook naar het moment waarop ze met de 
coronamaatregelen te maken kregen) in de mate waarin ze ‘last’ hebben (gehad) van de 
coronamaatregelen? 

4. De maatregelen zullen zich voor een (zeer) belangrijk deel vertalen in investeringen in personeel om 
studenten extra onderwijs te geven, te begeleiden en bijspijkerprogramma’s te verzorgen. In hoeverre 
zijn mutaties waar te nemen in de formatieve opbouw en ontwikkeling bij de instellingen naar 
personeelsgeleding/functie, en in welke mate zijn deze terug te voeren op de investeringen in het 
NPO?  

5. Onderwijsinstellingen geven aan dat men zich, gezien de gespannen arbeidsmarkt, zorgen maakt over 
de uitvoering van de voorgenomen acties. In hoeverre vormen onvervulde vacatures/ 
personeelstekorten onverhoopt een hinderpaal voor de uitvoering van het programma (hetgeen ook kan 
blijken uit bijvoorbeeld een oploop van de (bestemmings)reserves)? 

 
Doel van het huidige rapport is het in kaart brengen van de invloed van corona op de verschillende 
uitkomstmaten die relevant zijn in het kader van de onderwijsloopbaan en arbeidsmarkttoeleiding (in- en 
doorstroom opleiding, uitval, rendement, welzijn, binding met de opleiding, studievoortgang, verkrijgen 
stageplek, baanvindkans en kans op het verkrijgen van een vast contract). Om te onderzoeken in hoeverre 
corona invloed heeft gehad op de onderwijsloopbaan en arbeidsmarkttoeleiding is het belangrijk om 
rekening te houden met de samenstelling van de studentenpopulatie: het gaat daarbij om het corrigeren 
voor of rekening houden met de verstorende invloed van relevante achtergrondkenmerken van studenten 
(zoals leeftijd, geslacht, migratieachtergrond enzovoort), opleidings- en instellingskenmerken en effecten 
van gelijktijdige, andere trends.2 Het corrigeren voor samenstellingseffecten (verstorende factoren) in de 
analyses geeft een zuiverder beeld van de invloed van corona en de getroffen maatregelen op de 
bovengenoemde uitkomstmaten.  

1.2 Relevante ontwikkelingen en maatregelen 

Deze paragraaf bevat informatie over de invulling van het NPO mbo en hbo, ontwikkelingen in de 
uitkomsten van de Implementatiemonitor en ontwikkelingen in de coronamaatregelen in het mbo en ho. 
Een deel van deze informatie is eerder beschreven in het vorige rapport; een verdere aanvulling op deze 
ontwikkelingen volgt hieronder.  
 

 NPO 

Over de invulling van NPO voor het mbo en ho heeft OCW in overleg met de sectorraden (MBO Raad, VH, 
VSNU, NLU en NFU) een bestuursakkoord opgesteld.3 De maatregelen in dit akkoord zijn gericht op het 
voorkomen van verdere studievertraging en leerachterstand, en op het inhalen van opgeslopen vertraging 
en achterstanden. In Tabel 1.1 zijn de deelthema’s per onderwijssector weergegeven.  
 
 
 
 

 
 

2  Het onderzoeken en corrigeren van de invloed van opleidings- en instellingskenmerken zal een prominentere rol 
krijgen in het derde rapport, bij de beantwoording van onderzoeksvragen vijf en zes.  

3  Bestuursakkoord nationaal programma onderwijs. Steunprogramma voor herstel en perspectief – middelbaar 
beroepsonderwijs en hoger onderwijs. 21 mei 2021 
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Tabel 1.1 Deelthema's bestuursakkoord NPO per onderwijssector 

Thema Mbo Hbo Wo 

1. Soepele in- en doorstroom X X X 

2. Welzijn studenten en sociale binding met de opleiding X X X 

3. Ondersteuning en begeleiding op het gebied van stages X X 

4. Ondersteuning en begeleiding op het gebied van coschappen medische opleidingen X 

5. Studievertraging en uitval in lerarenopleidingen als gevolg van stagetekorten beperken X X 

6. Aanpak jeugdwerkloosheid X 

In het akkoord is specifiek aandacht voor studenten die te maken hebben met vertragingen in het praktijk- 
of werkplekleren, namelijk: mbo-studenten, hbo-studenten en geneeskunde-, tandheelkunde- en 
lerarenopleidingen in het wo. Het initiële streven was om eind 2022 de ontstane vertragingen en 
achterstanden te hebben weggewerkt (uiteraard met een duurzaam effect). Inmiddels is het NPO voor het 
mbo en ho verlengd met één jaar tot eind 2023, met 2024 als uitloopjaar. De afspraken hebben betrekking 
op alle studenten, dus zowel startende als studenten die al studeerden ten tijde van het begin van de 
coronapandemie. 

Om te zorgen voor een effectieve en doelmatige besteding van de NPO-middelen is een keuzelijst met 
acties opgesteld door mbo-scholen, hoger onderwijsinstellingen en OCW. Deze acties zijn onderverdeeld 
aan de hand van de zes deelthema’s en zijn acties die eerder succesvol zijn gebleken, die wetenschappelijk 
onderbouwd zijn en/of waarvan de effectiviteit zeer aannemelijk is. Instellingen kunnen er indien gewenst 
ook voor kiezen om op een actie in te zetten die niet op de keuzelijst voorkomt. Ook kunnen instellingen 
buiten de zes deelthema’s actie ondernemen als de actie in lijn is met het hoofddoel van het NPO: het 
voorkomen of inhalen van studievertraging ontstaan door de coronamaatregelen, of als de actie de voorkeur 
heeft van het bestuur én de medezeggenschapsraad. Instellingen kunnen hierdoor hun eigen ‘mix’ aan 
acties/maatregelen kiezen. De maatregelen moeten wel aansluiten bij de reguliere processen van 
instellingen en ingebed zijn in het reguliere jaarritme van het onderwijs. Instellingen leggen in hun 
jaarverslag in een aparte ‘coronaparagraaf’ de verantwoording over de gekozen maatregelen af.  

Vanuit OCW worden tot 2023 middelen beschikbaar gesteld, met 2024 als uitloopjaar, die besteed kunnen 
worden aan de deelthema’s. De beschikbare bedragen per sector zijn opgenomen in tabel 1.2 hieronder. 

Tabel 1.2: Oorspronkelijke verdeling beschikbare NPO-middelen per onderwijssector 

Sector 2021 (in mln. €) 2022 (in mln. €) 

Mbo 54,0 170,0 

Hbo 123,3 161,2 

Wo 43,8 39,8 

 Coronamaatregelen in mbo en ho 

De coronapandemie en de daarmee gepaarde maatregelen hebben veel teweeggebracht in de samenleving, 
en hadden tevens een grote impact op de inrichting van het onderwijs. Met perioden waarin onderwijs 
(gedeeltelijk) op afstand plaatsvond werd geprobeerd om het onderwijs zo goed mogelijk voort te zetten, 
maar negatieve gevolgen van de coronamaatregelen waren onvermijdelijk. Onder meer de studievoortgang, 
de mentale gezondheid en de sociale ontwikkeling van studenten kwamen in het geding, en de overheid 
heeft geprobeerd om dergelijke gevolgen zo veel mogelijk te beperken met compenserende maatregelen. 
Na een periode van twee jaar waarin maatregelen werden ingezet, versoepeld en weer opnieuw werden 
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ingevoerd zijn de laatste beperkende coronamaatregelen eind februari 2022 vervallen. Momenteel gelden 
wel nog een aantal (basis)adviezen zoals regelmatig handen wassen, niezen in de ellenboog en testen bij 
klachten. Tabel 1.3 geeft een overzicht van alle coronamaatregelen (beperkend en compenserend) die in de 
afgelopen twee jaar golden in het mbo en hoger onderwijs.4 

Tabel 1.3 Coronamaatregelen mbo en ho 

Maatregel Periode Mbo Ho 

Sluiting gebouwen Maart-juni 2020 X X 

Geleidelijke opening Half juni 2020 X X 

Uitstel BSA 2020-2021 X X 

Financiële tegemoetkoming ho-studenten met aanvullende beurs €1.500 Juni 2020 X 

Eenmalige financiële tegemoetkoming mbo’ers met basisbeurs €800 Juni 2020 X 

Eenmalige tegemoetkoming mbo’ers met aanvullende beurs €1.200 Juni 2020 X 

Eenmalige tegemoetkoming mbo’ers met basis- en aanvullende beurs €2.000 Juni 2020 X 

Reisrecht verlengd met 3 maanden Juni 2020 X 

Financiële tegemoetkoming afstudeerders ho 9-2020 t/m 1-2021 €535 2019-2020/2020-2021 X 

Financiële tegemoetkoming afstudeerders bol 9-2020 t/m 1-2021 €300 2019-2020/2020-2021 X 

Financiële tegemoetkoming afstudeerders bbl 9-2020 t/m 1-2021 €100 2019-2020/2020-2021 X 

Coulance DUO t.a.v. lenen en terugbetalen en Caribische studenten Studiejaar 2019-2020 X 

Verschuiving aanmelddatum ho van 1 mei naar 1 juni 2020 Studiejaar 2019-2020 X 

Verschuiving aanmelddatum mbo van 1 april naar 1 mei 2020 Studiejaar 2019-2020 X 

De afronding van procedures voor decentrale selectie naar 15 juni Studiejaar 2019-2020 X 

Capaciteit numerus fixus verhoogd (i.v.m. no show) Studiejaar 2019-2020 X 

CE voortgezet onderwijs afgelast Studiejaar 2019-2020 X X 

Toelating zonder voldoen aan alle vooropleidingseisen Studiejaar 2019-2020 X X 

Voorrang examenstudenten bij toetsen en examens Studiejaar 2019-2020 X 

Introductieactiviteiten online Studiejaar 2020-2021 X 

Onderwijs op locatie met beperkingen Studiejaar 2020-2021 X X 

Uitzondering avondklok voor praktijklessen Studiejaar 2020-2021 X 

Regeling ‘Inhaal en Ondersteuningsprogramma’s onderwijs’ Studiejaar 2020-2021 X 

Regeling ‘Extra hulp voor de klas’ Studiejaar 2020-2021 X X 

Mondkapjesplicht Oktober 2020 X X 

Geen fysiek onderwijs Half december 2020 X X 

Tegemoetkomingsregelingen voor studenten verruimd Februari 2021 X X 

Wettelijk collegegeld gehalveerd Studiejaar 2021-2022 X X 

Toelaten mbo > hbo zonder mbo diploma (behalen tot 1 januari start hbo) Studiejaar 2021-2022 X X 

Twaalf maanden extra reisrecht Februari 2021 X 

Coulance vanuit DUO t.a.v. lenen en terugbetalen Studiejaar 2020-2021 X X 

BSA mbo: zeer terughoudend met negatief BSA Studiejaar 2020-2021 X 

BSA hbo uitgesteld naar volgend jaar Studiejaar 2020-2021 X 

BSA wo norm verlaagd met 10-15% Studiejaar 2020-2021 X 

4  Voor het hoger onderwijs is deze lijst grotendeel ontleend aan de Monitor beleidsmaatregelen 2020-2021 
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Maatregel Periode Mbo Ho 

Gedeeltelijke heropening onderwijslocaties mbo 1 maart 2021 X 

Heropening onderwijslocaties 26 april 2021 X X 

Aanpak Jeugdwerkeloosheid 2021 en 2022 X 

Extra budget voor subsidieregeling praktijkleren Studiejaar 2021-2022 X X 

Beschikbaar stellen zelftesten Eind april-medio mei X X 

Verlening Actieplan stages en leerbanen 2020-2022 X 

Afschaffing anderhalve meter afstand op scholen en universiteiten Augustus 2021 X X 

Fysiek onderwijs en maximale groepsgrootte per ruimte vervalt September 2021 X X 

Mondkapjesplicht bij verplaatsing November 2021 X X 

Anderhalve meter afstandsregel November 2021 X X 

Maximale groepsgrootte 75 personen per ruimte November 2021 X X 

Schoolsluiting 20 december 2021 X X 

Ho en mbo opent voor fysiek onderwijs 15 januari 2022 X X 

Aankondiging vak wegstrepen vo voor examencohort 2022 24 januari 2022 X X 

Nieuwe regels rondom mondkapjes 26 januari 2022 X X 

Vervallen van maximale groepsgrootte van 75 personen 18 februari 2022 X X 

Mondkapjesplicht en advies om afstand te houden geheel vervallen 25 februari 2022 X X 

Geen gratis coronazelftesten meer voor studenten en medewerkers onderwijs 20 juni 2022 X X 

Noot. Rode markering: restrictieve coronamaatregelen; groene markering: stimuleringsmaatregelen of versoepeling van 
restrictieve maatregelen. 

 Overige relevante economische en maatschappelijke ontwikkelingen 

Naast de coronamaatregelen zijn er een aantal andere beleidsmaatregelen binnen het onderwijs en 
maatschappelijke (economische) ontwikkelingen die mogelijk van invloed zijn op de indicatoren waarvoor 
NPO-middelen beschikbaar zijn gesteld. Het onderzoeken van de werkelijke effecten van deze 
ontwikkelingen valt buiten de scope van dit rapport, maar in tabel 1.4 zijn ze voor de volledigheid in kaart 
gebracht. De mogelijke invloed van dergelijke ontwikkelingen is namelijk van belang voor de duiding van de 
resultaten in dit rapport.  

Tabel 1.4 Overige relevante maatregelen en ontwikkelingen, en de thema’s waar die mogelijk op van 
invloed zijn 

Ontwikkeling/maatregel Thema 

Economische hoogconjunctuur: kan o.a. ervoor zorgen dat de doorstroom naar de arbeidsmarkt 
aantrekkelijker wordt 

1, 2, 5, 6 

Invoering studievoorschot in 2015: kan in deze periode boeggolf-effecten teweegbrengen 1, 2, 4, 5, 6 

Investeringen in kwaliteitsgelden ho: kan in de betreffende periode boeggolf-effecten teweegbrengen 5 

Afschaffing van het leenstelsel in 2024: kan in deze periode boeggolf-effecten teweegbrengen 1, 2, 4, 5, 6 

Inspanningen van opleidingen om (buiten het NPO om) coschappen en stage op een alternatieve manier in 
te vullen 

3, 4 

Reisbeperkingen: kan ertoe leiden dat jongeren minder geneigd zijn om een tussenjaar te nemen 1, 4 

Investeringen in aanpak van jeugdwerkeloosheid: kan een verlagend effect hebben op de 
jeugdwerkloosheid 

6 
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 Uitkomsten Implementatiemonitor  

Zoals eerder aangegeven zijn het Ministerie van OCW en vertegenwoordigers van onderwijsinstellingen in 
het middelbaar en hoger onderwijs in 2021 een bestuursakkoord overeengekomen over de NPO-gelden en de 
thema’s waaraan deze middelen kunnen worden besteed. Instellingen hebben vervolgens zelf 
bestedingsplannen opgesteld. Adviesbureau Berenschot monitort de uitvoering en eventuele bijstelling van 
deze plannen, en bracht in oktober 2021 een eerste rapport uit waarin het implementatieproces is 
geëvalueerd.5 Dit is de startmeting van de Implementatiemonitor. De tweede voortgangsrapportage, de 
eerste meting van de Implementatiemonitor, is in mei 2022 gepubliceerd. De bevindingen uit deze twee 
voortgangsrapportages kunnen van belang zijn voor de resultaten van de macromonitor, en worden hierna 
daarom kort uiteengezet. 

Het centrale kader van de plannen is door de besturen van instellingen opgesteld en moest worden 
goedgekeurd door de medezeggenschap. In de praktijk keurde de medezeggenschap het kader niet alleen 
goed, maar stelde besturen de plannen vaak op in overleg met de medezeggenschap. De verdere uitwerking 
van het centrale kader gebeurde op decentraal niveau (faculteiten, opleidingen, teams, etc.), en hoewel 
dit ook geen vereiste was hebben veel instellingen daar tevens stakeholders bij betrokken (studenten, 
gemeenten, werkgevers etc.).  

Daarnaast is gekeken naar de gekozen thema’s waarvoor instellingen plannen hebben opgesteld en de 
bedragen die zij tot hun beschikking hebben om die plannen uit te voeren. Tabel 1.5 geeft hiervan een 
overzicht per sector. Onder elk thema wordt een veelheid aan verschillende activiteiten uitgevoerd, die 
ook per sector verschillen (niet opgenomen in de tabel). Voorbeelden hiervan bij het thema ‘soepele in- en 
doorstroom’ zijn het werken met kleinere klassen tijdens fysieke lessen en meer persoonlijke begeleiding 
voor studenten.  

Tabel 1.5 Gekozen thema's en gemiddeld gealloceerde bedrag per instelling per sector (bron: 
Startmeting NPO Implementatiemonitor mbo en ho, Berenschot) 

Thema 

Mbo Hbo Wo 

% € % € % € 

Soepele in- en doorstroom (mbo, hbo, wo) 41% 78.172K 40% 107.374K 37% 29.458K 

Welzijn studenten en sociale binding met de 
opleiding (mbo, hbo en wo) 

27% 52.337K 26% 70.398K 33% 26.056K 

Ondersteuning en begeleiding op het gebied van 
stages (mbo, hbo) 

12% 22.486K 7% 18.935K 

Ondersteuning en begeleiding coschappen 
medische opleidingen (wo) 

10% 7.947K 

Aanpak jeugdwerkloosheid (mbo) 6% 11.189K 

Studievertraging en uitval lerarenopleidingen als 
gevolg van stagetekorten beperken (hbo en wo) 

22% 60.514K 9% 7.237K 

Thema’s buiten de lijst 6% 12.052K 1% 1.651K 2% 1.427K 

(Nog) niet toegeschreven aan thema 7% 14.099K 4% 11.899K 9% 7.037K 

Totaal 190.334K 270.770K 79.172K 

5  Zwart, S. de, Haas, M. de, Sapulete, S. de, Berg, T. van den, Vunderink, R., & Staaij, M. van der. (2021) Startmeting 
NPO Implementatiemonitor mbo, hbo, wo. Utrecht: Berenschot. 
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Samenvattend zien we dat er twee thema’s zijn waarvoor instellingen binnen elke sector de meeste 
aandacht hebben. Aan activiteiten met betrekking tot een soepele in- en doorstroom in het mbo, hbo en wo 
wordt het grootste deel van de middelen gereserveerd (tussen de 37% en 41%), gevolgd door het bevorderen 
van studentenwelzijn en sociale binding met de opleiding (tussen de 26% en 33%). Binnen het mbo is 
daarnaast een groot deel van het budget ingezet op het ondersteunen en begeleiden van studenten op het 
gebied van stages (12%), en binnen het hbo op het beperken van studievertraging en uitval bij 
lerarenopleidingen door een tekort aan stageplaatsen (22%). In het wetenschappelijk onderwijs is het derde 
thema waaraan veel middelen worden besteed ten slotte het ondersteunen en begeleiden van studenten bij 
coschappen van medische opleidingen (10%). 
 
Naast de NPO-gelden hebben onderwijsinstellingen andere subsidieregelingen tot hun beschikking die in het 
leven zijn geroepen om de door de coronapandemie veroorzaakte onderwijsachterstanden aan te pakken. 
Berenschot noemt in haar eerste rapport onder meer de Subsidie Extra hulp voor de klas en de 
Subsidieregeling Extra begeleiding en nazorg (mbo). Om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van alle 
relevante maatregelen voor de aanpak van corona-achterstanden, neemt Brenschot dergelijke regelingen 
ook mee in de implementatiemonitor.  
 
Onderwijsinstellingen gaven bij de eerste meting ten slotte aan dat zij de plannen hebben opgesteld op 
basis van de beschikbare kennis op dat moment, wat betekent dat er als gevolg van nieuwe inzichten of 
maatregelen gedurende de looptijd wijzigingen kunnen plaatsvinden in de ondernomen NPO-activiteiten. 
Ook wijzen zij op twee risico’s. Zij vragen zich ten eerste af welke invloed de hoge werkdruk in combinatie 
met een docententekort in de praktijk zal hebben, aangezien het aantrekken van nieuw personeel veel van 
instellingen vraagt. Daarnaast zien zij een uitdaging in het bewerkstelligen van structurele effecten met 
incidentele middelen. 
 
Uit de tweede voortgangsrapportage van de Implementatiemonitor die in mei 2022 is verschenen, blijkt dat 
instellingen een belangrijke eerste stap hebben gezet in de uitvoering van hun acties. Daarbij is ook sprake 
van lichte accentverschuivingen wat betreft de geplande bestedingen. Ten opzichte van de vorige meting 
hebben de instellingen iets meer gepland op het thema studentenwelzijn en iets minder op het thema 
soepele in- en doorstroom. Met name mbo-instellingen hebben veel acties in gang gezet en geven relatief 
gezien veel uit van het begrote budget. Het ho blijft hierin nog wat achter.  

1.3 Onderzoeksopzet, cohorten en bronnen 

 Onderzoeksopzet 

De onderzoeksopzet van het tweede rapport bouwt voor op het vorige rapport. In het vorige rapport werd 
op basis van trendmatige ontwikkelingen via een vergelijking van gemiddelden of frequenties voor 
opeenvolgende cohorten van studenten geobserveerd hoe ontwikkelingen in relevante uitkomstmaten zijn 
geweest (bruto ontwikkelingen). In dit rapport is gemodelleerd hoe deze ontwikkelingen eruitzien wanneer 
wordt gecorrigeerd voor samenstellingseffecten in de studentenpopulatie, effecten van relevante 
opleidings- en instellingskenmerken en effecten van gelijktijdige, andere trends (netto ontwikkelingen). 
Doel van het huidige rapport is daarom het in kaart brengen van de invloed van corona voor verschillende 
cohorten van studenten op de indicatoren die relevant zijn in het kader van de onderwijsloopbaan en 
arbeidsmarkttoeleiding (in- en doorstroom opleiding, studievoortgang, -uitval, rendement, welzijn, 
verkrijgen stageplek, baanvindkans, vast contract), gecontroleerd voor samenstellingseffecten. Het 
corrigeren voor samenstellingseffecten in de (cohort)analyses geeft een zuiverder beeld krijgen van de 
invloed van corona en de getroffen maatregelen op de indicatoren. 
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Om hier inzicht in te krijgen zijn er multivariate regressieanalyses uitgevoerd waarin telkens de kans op een 
bepaalde uitkomst is geschat op basis van (indien de data dit toelaat) verschillende achtergrondkenmerken, 
namelijk: geslacht, leeftijd, migratieachtergrond, het inkomen van de ouders, het opleidingsniveau van de 
ouders, de vooropleiding, al dan niet internationale student zijn, mbo- en ho-sector en de behaalde 
schoolexamencijfers in het voortgezet onderwijs. Vervolgens is het gemiddelde van de geschatte 
uitkomsten per jaar/cohort geplot, samen met de daadwerkelijke ontwikkeling van de desbetreffende 
uitkomstmaat. De verandering van de geschatte gemiddelde kans geeft dus de verandering weer op basis 
van veranderingen van de studentpopulatie; verschillen die zichtbaar zijn ten opzichte van de werkelijke 
kans op uitval worden dus niet verklaard door veranderingen in de populatie maar door externe factoren, 
zoals corona(-maatregelen). Om dit te illustreren is dit in onderstaande figuur grafisch aangegeven. Te zien 
is dat de daling die in 2019-2020 en 2020-2021 heeft plaatsgevonden niet verklaard kan worden door een 
verandering in de studentenpopulatie. 
 

Figuur 1.1  Voorbeeld geplotte ontwikkeling en gecorrigeerde ontwikkeling 

 
 Cohorten 

Bij het in kaart brengen van de hierboven genoemde ontwikkelingen maken we onderscheid tussen 
verschillende cohorten van studenten, zogenaamde cohortanalyses. Om de invloed van de coronacrisis en 
om gevonden veranderingen over de jaren heen adequaat in kaart te brengen en te duiden, is het van 
belang onderscheid te maken tussen zogenoemde periode- en cohorteffecten. Periode-effecten verwijzen 
naar historische gebeurtenissen die op iedereen, dat wil zeggen alle individuen van de samenleving, invloed 
uitoefenen. De coronacrisis is daarvan een goed voorbeeld, net zoals een economische crisis of een oorlog 
dat is. Deze gebeurtenissen treffen iedereen. Cohorteffecten hebben betrekkingen op veranderingen die 
groepen van individuen in de samenleving karakteriseren vanwege het cohort waartoe deze behoren. Denk 
daarbij bijvoorbeeld aan verschillen tussen generaties: de jaren waarin je opgroeit zijn sterk bepalend en 
blijvend van invloed op houdingen en gedrag, ook in het latere leven. Ook in het onderwijs is sprake van 
verschillende cohorten. Een voorbeeld hiervan is de invoering van het leenstelsel in het ho. Deze maatregel 
betreft nieuwe lichtingen (of nieuwe cohorten) studenten die na de invoering van deze maatregelen zijn 
gaan studeren.  
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Periode- en cohorteffecten treden gelijktijdig op, zoals het voorbeeld van de invoering van het leenstelsel 
hierboven. Maar vaak zijn periode-effecten per cohort verschillend. Dit valt ook te verwachten bij de 
coronacrisis: de invloed daarvan is per cohort verschillend; studenten zitten immers per cohort in een 
andere fase van hun onderwijsloopbaan. Verondersteld wordt dat bepaalde cohorten meer last hebben van 
de coronacrisis dan andere. Er wordt niet voor niks al gesproken van een coronageneratie.6 Het is daarom 
van belang om ieder cohort apart te analyseren. Afhankelijk van de uitkomstmaat worden cohorten 
gedefinieerd als instroomcohorten (als het gaat om schoolloopbaanvariabelen), als uitstroomcohorten (als 
het gaat om arbeidsmarktuitkomsten) of studentcohorten. 
 

 
 
In bovenstaand overzicht is weergegeven hoe de cohortanalyse in de praktijk werkt. De cijfers in de cellen 
geven het leerjaar van een opleiding (of waarschijnlijker, gezien de te gebruiken databronnen, verblijfsjaar 
in een opleiding) aan. In dit voorbeeld kijken we naar drie mogelijke uitkomstmaten of indicatoren: 
studieuitval in het eerste leerjaar van de opleiding, het vinden van een stageplek in het derde leerjaar en 
uitstroom in het vierde leerjaar. Verschillen (of ontwikkelingen) in studieuitval in het eerste leerjaar 
stellen we vast door de cohorten 2015/2016 tot en met 2018/2019 (lichtgrijs: pre-corona) te vergelijken 
met de cohorten 2019/2020 en 2020/2021 (donkergrijs: corona) en de cohorten 2021/2022 en 2022/2023 
(rood: NPO). Verschillen in de kans op een stageplek in het derde leerjaar bepalen we door de cohorten 
2015/2016 en 2016/2017 (pre-corona) te vergelijken met de cohorten 2017/2018 en 2018/2019 (corona) en 
de cohorten 2019/2020 en 2020/2021 (NPO). Verschillen in uitstroom in het vierde leerjaar observeren we 
door vergelijking van het cohort 2015/2016 (pre-corona) met de cohorten 2016/2017 en 2017/2018 (corona) 
en de cohorten 2018/2019 en 2019/2020 (NPO). Op dergelijke wijze kan voor iedere relevante 
uitkomstmaat een specifieke cohortvergelijking worden gemaakt. 
 

 Bronnen  

In dit monitoronderzoek is, indien mogelijk, gebruikgemaakt van registers dan wel aansluiting gezocht bij 
bestaande onderzoeken. Elk thema vormt een afzonderlijk hoofdstuk in het rapport waar nader ingegaan 
wordt op definities en selecties die voor de analyses zijn gemaakt. Intabel 1.6 volgt een overzicht van alle 
gebruikte databronnen per thema.  
 

 
 

6  https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/corona-zet-de-toekomst-van-jongeren-in-de-wacht-het-zag-er-zo-
rooskleurig-uit~b3b842df/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F 
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Tabel 1.6 Beschikbare databronnen 

Databron Omschrijving Thema’s 

CBS Microdata (onderwijsinschrijvingen) Onderwijsregistraties mbo en hoger onderwijs 1, 4, 5, 6 

CBS Microdata (BRP-gegevens) Achtergrondgegevens studenten 1, 4, 5, 6 

CBS Microdata (polisdata) Arbeidsmarktgegevens uitstromers 1, 5, 6 

Studentenmonitor hoger onderwijs Surveydata alle studenten 2, 3, 5 

Startmonitor hoger onderwijs Surveydata gericht op instromers ho 2 

JOB-monitor Tevredenheidsonderzoek mbo 2, 3 

Nationale Studente Enquête (NSE) Tevredenheidsonderzoek ho 3, 4 

DUO (mbo, ho) Onderwijsregistraties mbo en hoger onderwijs 3 

BPV-monitor (SBB) Surveydata mbo stages en leerbanen onder studenten en bedrijven 3 

Nationale Alumni Enquête (NAE) Surveydata afstudeerders wo 4 

Beoordelingen van coschappen/stages O.a. AMC, VUMC en LUMC bevragen studenten hierover 4 

1.4 Leeswijzer 

Het voorliggende rapport bevat in separate hoofdstukken de resultaten per deelthema: instroom en 
doorstroom naar en binnen het mbo en ho (hoofdstuk 2), welzijn van studenten en binding met de opleiding 
(hoofdstuk 3), ondersteuning en begeleiding van stages (hoofdstuk 4), ondersteuning en begeleiding van 
coschappen en stages medische opleidingen (hoofdstuk 5), studievertraging en uitval lerarenopleidingen 
(hoofdstuk 6) en aanpak jeugdwerkloosheid mbo (hoofdstuk 7). Tot slot beschrijft hoofdstuk 8 de 
onderzoeksbevindingen met betrekking tot de personele uitvoering van de plannen. Elk hoofdstuk brengt in 
kaart hoe de ontwikkelingen in deze uitkomstmaten voor en tijdens corona eruitzien wanneer gecorrigeerd 
wordt voor de invloed van samenstellingseffecten in de studentenpopulatie. Middels deze analyses volgt 
een bespreking van de resultaten die ingaan op de invloed van de coronamaatregelen op de uitkomstmaten 
van ieder deelthema. Een samenvatting van de belangrijkste bevindingen volgen aan het eind van ieder 
hoofdstuk.  
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2 Thema 1: In- en doorstroom 

2.1 Inleiding 

Door de coronapandemie, en maatregelen als gevolg van de coronapandemie, zijn scholieren en studenten 
tegen verschillende hindernissen aangelopen in hun onderwijsloopbaan. Zo zijn lessen uitgevallen, zijn er 
schoolsluitingen geweest en zijn er mogelijk leerachterstanden opgelopen. Daarnaast kunnen studenten 
andere keuzes maken omdat het in coronatijd bijvoorbeeld minder aantrekkelijk is geworden om een 
tussenjaar te nemen na het voortgezet onderwijs. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op deze veranderingen 
die zich hebben voorgedaan bij de instroom en doorstroom in het middelbaar beroepsonderwijs en in het 
hoger onderwijs. 
 
Ook onderwijsinstellingen herkennen de zorgen rondom de in- en doorstroom van studenten: eerder zagen 
we dat het thema ‘Soepele in- en doorstroom’ het vaakst gekozen is binnen het NPO (en waar de meeste 
middelen per instelling voor zijn gealloceerd7). Maatregelen die binnen dit thema vallen zijn onder andere 
het aanbieden van extra begeleiding, het organiseren van een goede intake, mogelijkheden om 
studievertraging in te lopen en het beter laten landen van studenten. 
 
We kijken in dit hoofdstuk naar de volgende indicatoren. 
 Studieuitval 
 Studieswitch 
 Diplomarendement 
 Overgang naar vervolgonderwijs 
 
In onderstaande paragraaf beschrijven we de resultaten. We benoemen per afgebakende groep studenten 
de specifieke maatregelen die voor hen mogelijk van invloed zijn geweest. Daarnaast zijn er algemene 
gevolgen van de coronapandemie die voor alle studenten relevant kunnen zijn zoals de directe gevolgen van 
corona – het ziek worden – en bijvoorbeeld de mentale impact van de coronapandemie. Tot slot zijn 
onderwijsinstellingen per 2021-2022 gestart met maatregelen vanuit de NPO-gelden om zo onder andere te 
zorgen voor een soepele in- en doorstroom, zoals het aanbieden van extra begeleiding en het beter laten 
landen van studenten. 
 
Per sub-paragraaf wordt telkens een overzicht gegeven van mogelijk relevante ontwikkelingen die van 
invloed kunnen zijn op de onderwijsloopbanen en aangegeven wat die invloed dan kan zijn. Vervolgens 
worden de meest belangrijke uitkomsten gepresenteerd waarbij de focus ligt op de vragen: 1) In hoeverre 
verandert de populatiesamenstelling, al dan niet als gevolg van de coronapandemie, 2) in hoeverre zijn 
veranderingen die optreden het gevolg van een verandering in de populatiesamenstelling, of daadwerkelijk 
het gevolg van de coronapandemie en 3) verschilt die ontwikkeling voor verschillende groepen studenten en 
zo ja, hoe?  
 

 
 

7  Zwart, S. de, Haas, M. de, Sapulete, S. de, Berg, T. van den, Vunderink, R., & Staaij, M. van der. (2021) Startmeting 
NPO Implementatiemonitor mbo, hbo, wo. Utrecht: Berenschot. 
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2.2 Resultaten 

Als eerste stap in de analyses is voor de onderzochte instroom- en diplomacohorten bekeken in hoeverre 
deze cohorten zijn veranderd qua populatiesamenstelling. Zo is bekeken in hoeverre de samenstelling van 
deze cohorten veranderd is voor de kenmerken geslacht, migratieachtergrond, sociaaleconomische 
achtergrond, vooropleiding en de behaalde cijfers in het voortgezet onderwijs Hieruit blijkt dat, ook sinds 
de coronapandemie, hierin geen drastische veranderingen in zijn opgetreden. De belangrijkste verandering 
die zich heeft voortgedaan betreft de verdeling naar schoolexamen-cijfers: door het niet-doorgaan van het 
Centraal Examen en de versoepelingen die golden in schooljaar 2019-2020 en 2020-2021 zijn er toen 
scholieren geslaagd die normaliter niet zouden slagen (die veelal relatief lagere schoolexamen-cijfers 
hebben). Op de overige achtergrondkenmerken zijn de studenten- en scholierenpopulaties slechts weinig 
veranderd. Dit geeft een voorschot op de vraag in hoeverre de veranderingen die we zien komen door 
veranderingen in de samenstelling of door externe factoren (nl. corona en coronamaatregelen): als de 
populaties weinig veranderen kunnen veranderingen op bepaalde uitkomsten ook niet aan die (beperkte) 
verandering worden toegeschreven. 

2.2.1 Doorstroom van voortgezet onderwijs naar vervolgonderwijs 

Op het gebied van doorstroom van voortgezet onderwijs naar vervolgonderwijs zijn er verschillende 
relevante ontwikkelingen geweest. Het centraal eindexamen is in schooljaar 2019-2020 niet doorgegaan, 
leerlingen konden in 2019-2020 hun onvoldoendes compenseren waardoor het slagingspercentage dat jaar 
aanzienlijk hoger was en scholieren hadden te maken met schoolsluitingen en online onderwijs. Echter, de 
afweging om al dan niet door te stromen naar vervolgonderwijs lijkt weinig veranderd sinds de 
coronapandemie: wel zagen we eerder al in de cijfers (van den Broek et al., 2022) twee relevante 
ontwikkelingen: 1) de doorstroom binnen het vervolgonderwijs is toegenomen sinds de uitbraak van corona 
(dus vmbo > havo en havo > vwo) en 2) er zijn in 2019-2020 meer scholieren uitgestroomd omdat vrijwel 
iedereen slaagde voor het eindexamen; hierdoor zijn er dus ten opzichte van andere diplomacohorten meer 
gediplomeerden die in een ander jaar niet waren geslaagd. De vragen die hieruit voortvloeit zijn: welke 
(type) leerlingen hebben een afwijkende overgang ten opzichte van andere jaren? En hoe vergaat het hen in 
de vervolgopleiding? In deze paragraaf richten we ons eerst op de eerste vraag. 
 
De doorstroom van vmbo naar mbo is weergegeven in Figuur 2.1, waarbij ook gekeken is naar de invloed 
van eventuele populatie samenstellings-effecten; in de onderbroken lijnen is te zien hoe deze doorstroom 
verandert door veranderingen in de populatie (bijvoorbeeld omdat er meer gediplomeerden zijn die 
gemiddeld genomen vaker of juist minder vaak doorstromen). Te zien is dat met name voor de theoretische 
leerweg een daling heeft plaatsgevonden in de doorstroom naar het mbo, die men niet kan verklaren door 
een verandering in de samenstelling van de groep gediplomeerden. Deze daling doet zich vooral voor, voor 
de groep gediplomeerden in 2020-2021: scholieren die dus al een jaar in corona-tijd voortgezet onderwijs 
hebben gevolgd (ook in 2019-2020). Het eerste corona-cohort in dit geval, gediplomeerden in 2019-2020 
wijkt vrijwel niet af van eerdere diplomacohorten met betrekking tot de doorstroom naar mbo. Mogelijk 
hebben de versoepelingen rondom de doorstroom en het vooruitzicht dat in 2020-2021 de coronapandemie 
niet over was er toe geleid dat vmbo-tl gediplomeerden daardoor aanzienlijk meer een vervolg hebben 
gezocht van hun onderwijsloopbaan via de havo. Voor basisberoepsgerichte- en kaderberoepsgerichte-
gediplomeerden is de doorstroom naar mbo altijd de meest gekozen vervolgstap geweest en corona heeft 
hier weinig in veranderd. Wat betreft de sector waar vmbo’ers in instromen in het mbo zien we beperkte 
veranderingen; de grootste verschillen zijn te zien bij de sector zorg, welzijn en sport (waar vmbo’ers 
relatief vaker naartoe zijn doorgestroomd) en bij de sector voedsel, groen en gastvrijheid en 
dienstverlening en veiligheid (waar vmbo’ers relatief minder vaak naartoe zijn doorgestroomd). De 
verschillen bedragen tot 2 procentpunt. Het zal weinig verrassen dat dit overeenkomt met de sectoren die 
meer geraakt zijn door de coronamaatregelen, zoals de horeca, terwijl de sector gezondheidszorg juist 
positief in de belangstelling stond. 
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Figuur 2.1  Doorstroom van vmbo diplomacohorten naar mbo, per leerweg, gecorrigeerd en 
ongecorrigeerd (bron: CBS microdata) 

 
Als we verder kijken naar de groep vmbo-gediplomeerden en de mate waarin zij doorstromen naar mbo zien 
we weinig verschillen voor (achtergrond-)kenmerken van de gediplomeerden. Ook voor de theoretische 
leerweg, waarvoor de grootste verschillen zichtbaar, geldt dat de verschillende groepen gediplomeerden 
eenzelfde beweging laten. De onderlinge verschillen met betrekking tot doorstroom naar het mbo zijn dus 
niet veranderd voor vmbo-gediplomeerden.  
 
Voor havo-gediplomeerden is de daling voor de doorstroom naar vervolgonderwijs relatief groter ten 
opzichte van vmbo- en vwo-gediplomeerden. De doorstroom naar het hbo was in 2019-2020 vergelijkbaar 
met de jaren ervoor; voor 2020-2021 is de doorstroom echter gedaald. Eenzelfde opstroom/uitstel-
beweging was zichtbaar bij vmbo tl-gediplomeerden. In onderstaande figuur, waarin de doorstroom naar 
behaalde SE-cijfers is weergegeven, is te zien dat voor gediplomeerden in 2019-2020 en in 2020-2021 met 
name de doorstroom naar het hbo voor de gediplomeerden met de hoogste SE-cijfers is gedaald; zij stromen 
vaker door naar het vwo en hebben ook meer kans om daar te slagen ten opzichte van gediplomeerden met 
lagere cijfers.  
 

 

Figuur 2.2  Doorstroom naar hbo van havo-gediplomeerden, naar behaalde SE-cijfers 
(bron: CBS microdata) 
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Voor de doorstroom van vwo-gediplomeerden naar het wo zijn geen substantiële verschillen zichtbaar 
tussen specifieke groepen studenten; de algemene trend laat zien dat de doorstroom voor gediplomeerden 
in het eerste coronajaar (2019-2020) iets hoger was ten opzichte van eerdere cohorten, vervolgens is dit 
weer afgenomen naar het niveau van 2018-2019, toen 72 procent van de gediplomeerden direct 
doorstroomde naar het wo. Een verklaring van deze schommeling kan zijn dat het met name in 2019-2020 
minder aantrekkelijk was om een tussenjaar te nemen voordat men gaat studeren vanwege alle 
beperkingen; dit was voor het cohort 2020-2021 minder het geval. 

2.2.2 Instromers in het mbo 

Naast veranderingen voor vo-gediplomeerden kijken we naar studenten die zijn ingestroomd in het mbo. We 
kijken naar veranderingen in onderwijsloopbanen voor nieuwe studenten in het mbo sinds de uitbraak van 
corona en hoe dit zich verhoudt tot de eerdere situatie. Ook voor nieuwe studenten in het mbo geldt dat er 
verschillende ontwikkelingen hebben plaatsgevonden die van invloed kunnen zijn op hun studieloopbanen. 
Deels gaat dat om het voortraject wat deze studenten hebben doorlopen (veelal de vooropleiding in het 
vmbo), deels gaat het om een andere ervaring in het eerste jaar van de opleiding ten opzichte van eerdere 
instroomcohorten. De verschillen die in het voortraject hebben plaatsgevonden zijn beschreven in de 
voorgaande paragraaf. Voor de instroom in het mbo zijn verder de volgende maatregelen mogelijk relevant 
wat betreft het verloop van de studie: 
 Schoolsluitingen in het mbo en digitaal onderwijs in 2019-2020, 2020-2021 en eerste helft van 2021-

2022. 
 Mbo-studenten die doorstromen en nog een beperkt deel van hun opleiding moesten afronden voor het 

behalen van het diploma konden voorwaardelijk worden toegelaten tot een mbo-vervolgopleiding in 
2020-2021. 

 Oproep 2020-2021 om soepel te omgaan met het bindend studieadvies. 
 
Enerzijds kan men verwachten dat de schoolsluitingen en het digitale onderwijs tot een minder soepele 
instroom hebben geleid, wat zich kan vertalen in een grotere uitval of studieswitch. Dat geldt ook voor 
instromers die normaliter niet waren geslaagd maar door de versoepelingen toch zijn ingestroomd. 
Anderzijds kan het alternatief van niet-studeren in coronatijd minder aantrekkelijk zijn geweest omdat het 
alternatief van werken, in plaats van studeren, aanzienlijk minder aantrekkelijk was in veel 
arbeidsmarktsectoren. Hierdoor zullen studenten juist meer dan voorheen geneigd zijn geweest om binnen 
het onderwijs te blijven. Ook zullen er door de oproep van versoepeling van het BSA minder negatieve BSA's 
zijn afgegeven waardoor studenten niet om die reden uitvallen of switchen. 
 

 Studie-uitval 

In het eerste tussenrapport zagen we dat er voor mbo-instromers een tijdelijke dip te zien was in de uitval: 
voor het instroomcohort in 2019-2020 (het eerste coronacohort) lag de uitval lager dan voor de eerdere 
cohorten ervoor; voor het cohort 2020-2021 lag dit echter vrijwel op het pre-corona niveau. Deze 
verschillen worden niet verklaard door veranderingen in de populatiesamenstelling (niet gepresenteerd). 
Als we de uitval verder uitsplitsen naar de behaalde schoolexamencijfers (zie Figuur 2.3) zien we dat deze 
dip in 2019-2020 voor zowel bol- als bbl-instromers het grootst is voor studenten met lagere SE-cijfers8. 
Deze verschillen zijn voor zowel niveau 2, 3 en 4 zichtbaar9. Voor verdere achtergrondkenmerken zijn er 
geen duidelijke onderlinge veranderingen sinds de uitbraak van corona; de verschillen die er bestonden 
voor bepaalde groepen studenten wat betreft de mate waarin zij uitvallen zijn niet veranderd.  
 

 
 

8  Let wel, 2019-2020 instromers hebben hun vo-examen gedaan vóór aanvang van de coronapandemie; het gaat dus 
hier niet om versoepeld ingestroomde studenten. 

9  Instromers in entree zijn veelal niet geslaagd voor het vo-diploma. 
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Figuur 2.3  Uitval van mbo-instromers in het eerste jaar, per mbo-leerweg en behaalde SE-cijfers 
(bron: CBS microdata) 

 
 Switchen van studie 

Voor het switchen is over het algemeen geen grote verandering te zien voor de totale groep mbo-instromers 
en ook na het bekijken van onderlinge verschillen zijn er geen grote veranderingen te zien voor specifieke 
groepen mbo-instromers; overal is de algemene trend van een zeer beperkte (tijdelijke) stijging voor het 
cohort 2019-2020 te zien. 
 

 Uitval in het tweede jaar 

In 2019-2020 zijn eerstejaarsstudenten minder uitgevallen, zoals we eerder zagen. Dit leidt tot de vraag of 
er misschien een verlaat uitval-effect optreedt voor deze studenten. Daarom is ook gekeken naar de uitval 
in het 2e studiejaar; voor het instroomcohort 2019-2020, waar de eerstejaars-uitval dus aanzienlijk minder 
is, is echter ook het totaal van alle studenten die zijn uitgevallen in het 2e jaar lager (tot 1 pp.) of op 
hetzelfde niveau, ten opzichte van de uitval van eerdere instroomcohorten. Vooralsnog is er dus op het 
gebied van uitval geen uitgestelde uitval te zien. Hierbij is het wel interessant om te kijken naar de uitval 
van de relatief zwakkere instromers in 2020-2021, die in 2019-2020 eindexamen hebben gedaan; voor deze 
groep is momenteel nog niet bekend in welke mate zij in het 2e jaar na instromen zijn uitgevallen. 
 

 Diplomarendement 

Om te kijken in hoeverre mbo-studenten die langer in het mbo verblijven hinder hebben opgelopen kijken 
we ook naar de mate waarin zij het diploma behalen. In onderstaande tabel is te zien in welke termijn welk 
aandeel studenten het diploma behaalt. Zo is te zien dat voor instromers in de bol-leerweg in 2018-2019 
51% het diploma heeft behaald binnen 3 jaar; voor eerdere instroomcohorten lag dit tussen 52 en 55 
procent. Per cohort is aangegeven wanneer de genoemde termijn ook ‘coronajaren’ omvat (onderstreept). 
Te zien is dat het rendement in de periodes die coronajaren omvat weliswaar lager is, maar dat dit deels 
ook past in dalende trends die al langer spelen. Hierbij moet wel worden opgemerkt dat we op dit moment 
slechts beperkt zicht hebben op de rendementen van studenten die een groter deel van hun studie tijdens 
corona hebben gedaan; voor studenten die zijn ingestroomd in 2019-2020 of later geldt dat het aandeel 
afgestudeerden binnen 4 jaar tijd pas op z’n vroegst bekend is in 2024.  De hieronder waargenomen 
verschillen zijn zichtbaar voor alle mbo-niveaus (niet gepresenteerd). Hoewel er verschillen zichtbaar zijn 
voor achtergrondkenmerken van studenten zijn er geen duidelijke verschillen zichtbaar dat specifieke 
groepen in grotere of mindere mate het diploma behalen sinds de uitbraak van corona.  
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Tabel 2.1: Aandeel mbo-studenten dat diploma behaalt binnen 1 t/m 5 jaar, per instroomcohort. 

Leerweg Instroomcohort Binnen 1 jaar Binnen 2 jaar Binnen 3 jaar Binnen 4 jaar Binnen 5 jaar 

Bol 12-13 12% 31% 52% 67% 72% 

13-14 12% 32% 54% 69% 73% 

14-15 11% 30% 55% 69% 74% 

15-16 11% 29% 55% 69% 73% 

16-17 9% 26% 53% 67% 72% 

17-18 9% 26% 52% 67% 

18-19 9% 25% 51% 

19-20 9% 25% 

20-21 9% 

Bbl 12-13 16% 51% 64% 68% 69% 

13-14 18% 55% 68% 73% 74% 

14-15 18% 53% 69% 73% 75% 

15-16 16% 52% 69% 74% 75% 

16-17 15% 47% 66% 72% 73% 

17-18 13% 44% 64% 70% 

18-19 13% 43% 63% 

19-20 13% 43% 

20-21 13% 

Bron: CBS microdata 

2.2.3 Mbo-gediplomeerden 

Naast instromers in het mbo kijken we naar mbo-gediplomeerden waarbij we ons richten op de mate waarin 
zij doorstromen naar vervolgonderwijs. De gevolgen van de coronapandemie (en getroffen maatregelen) 
zijn in dit geval:  
 Mbo-studenten die doorstromen en nog een beperkt deel van hun opleiding moesten afronden voor het

behalen van het diploma konden voorwaardelijk worden toegelaten tot een vervolgopleiding in 2020-
2021.

Ook speelt hierbij de mogelijk andere afweging van studenten: of een student al dan niet doorstroomt naar 
vervolgonderwijs is ook een keuze tussen vervolgonderwijs en het betreden van de arbeidsmarkt. De keuze 
om de arbeidsmarkt te betreden is mede afhankelijk van de conjunctuur: als er weinig banen beschikbaar 
zijn is het aantrekkelijker om door te studeren; andersom is het (zeker op korte termijn) natuurlijk relatief 
aantrekkelijker om de arbeidsmarkt te betreden bij een (zeer) krappe arbeidsmarkt. Ook andere 
alternatieven, zoals een tussenjaar, zullen tijdens (de hoogtijdagen van) corona minder aantrekkelijk zijn 
geweest.  

Doorstroom binnen het mbo 
De algemene ontwikkeling van de doorstroom binnen het mbo laat zien dat voor bol-gediplomeerden er een 
lichte, tijdelijke, piek is in 2019-2020 van het aandeel doorstromers naar een vervolgopleiding, maar dat dit 
voor gediplomeerden in 2020-2021 weer vergelijkbaar is met het pre-corona niveau. Voor de bbl is deze 
tijdelijke piek niet zichtbaar; bbl-gediplomeerden zijn ook veelal ouder dan bol-gediplomeerden en hebben 
voor hun bbl-plek een baan (voor niet-initiële bbl’ers vaak ook vóór aanvang van de studie) en hebben naar 
verwachting een aantrekkelijker alternatief ten aanzien van het volgen van (nog) een mbo-opleiding. De 
bestaande verschillen tussen verschillende groepen studenten ten aanzien van het doorstromen binnen het 
mbo voor de pandemie zijn niet wezenlijk veranderd sinds de uitbraak. 
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Doorstroom mbo 4 naar hbo 
Voor de doorstroom van mbo 4-gediplomeerden geldt dat de doorstroom naar het hbo voor gediplomeerden 
in 2019-2020 duidelijk hoger was dan in voorgaande jaren. Dit was echter een tijdelijke stijging; in 2020-
2021 lag de doorstroom van mbo 4 naar hbo weer op het pre-corona niveau. Deze ontwikkeling is niet voor 
specifieke groepen studenten wezenlijk anders. Er zijn beperkte verschillen, zo is er een iets grotere 
schommeling voor de doorstroom voor mbo 4-gediplomeerden vanuit de laagste twee inkomensgroepen 
maar deze verschillen bedragen slechts enkele procentpunten. 

2.2.4 Instromers in het hoger onderwijs 

Voor instromers in het hoger onderwijs kijken we eveneens naar de mate waarin zij uitvallen en wisselen 
van studie, en in de mate waarin zij het (bachelor-) diploma behalen. Ook voor de groep instromers in het 
hoger onderwijs achten we de volgende ontwikkelingen relevant: 
 Sluitingen in het ho en digitaal onderwijs in 2019-2020, 2020-2021 en eerste helft van 2021-2022 
 Voorlopige toelating mbo 4 -gediplomeerden in hbo in 2020-2021 
 Uitstel en versoepeling van de BSA-normen in 2020-2021 
 Introductie-activiteiten digitaal in 2020-2021 
 
Op basis van o.a. deze ontwikkelingen verwachten we dat de instroom van studenten minder goed is 
verlopen ten opzichte van eerdere instroomcohorten, wat zich zou kunnen uiten in een groter percentage 
studieuitvallers en studieswitchers. Aan de andere kant zijn de alternatieven ook minder aantrekkelijk en 
zijn er verschillende maatregelen, zoals de uitstel en versoepeling van de BSA-normen, waardoor mensen 
juist minder uitvallen of switchen. Ook voor studenten die al studeerden kan corona een negatieve impact 
hebben op het studieverloop (bijvoorbeeld door het niet of later kunnen volgen van een stage), wat zich 
onder andere kan vertalen naar een langere studieduur, meer afstroom en/of een lager diplomarendement. 
 

 Uitval in het eerste jaar 

In Figuur 2.4 is het percentage studenten dat in het eerste jaar uitvalt gepresenteerd, waarbij de 
daadwerkelijke uitval is weergegeven en de ontwikkeling van de uitval als men corrigeert voor 
achtergrondgegevens10. Allereerst is te zien dat de uitval gedaald is in 2019-20 en 2020-21. Daarnaast is te 
zien dat deze daling niet kan worden verklaard door een verandering in de populatie; de verandering wordt 
dus ingegeven door andere factoren, men kan aannemen door de coronapandemie en de bijbehorende 
maatregelen. 
 

 

Figuur 2.4  Aandeel eerstejaarsuitval voor hbo en wo, gecorrigeerd en ongecorrigeerd 
(bron: CBS microdata) 

 
 

10  Zie het overzicht in hoofdstuk 1 voor de kenmerken 
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De vervolgvraag die we hier willen beantwoorden is voor wat voor type studenten die verandering zich in 
meerdere of mindere mate heeft voortgedaan. Voor veel onderzochte kenmerken is dit niet het geval; 
hoewel er verschillen zijn in de mate waarin studenten uitvallen, de belangrijkste voorspellers zijn hierin 
de examencijfers, maar bijvoorbeeld ook de vooropleiding of het geslacht van de student hangen samen 
met een hogere of lagere kans op uitval, zijn deze bestaande, onderlinge, verschillen tussen studenten niet 
dusdanig veranderd sinds de uitbraak van corona. We zien wel een interessant verschil voor de uitval in het 
hbo in het eerste jaar (zie ook Figuur 2.5), als we differentiëren naar het inkomen van de ouders. De daling 
die we zien voor het instroomcohort in 2019-2020 (het eerste coronacohort), is vergelijkbaar voor studenten 
ongeacht het inkomen van de ouders. Vervolgens zien we echter dat de uitval in 2020-2021 voor studenten 
uit de hogere drie inkomensgroepen op vrijwel hetzelfde niveau ligt, terwijl de uitval in 2020-2021 voor 
studenten uit de lagere twee inkomensgroepen hoger ligt ten aanzien van het voorgaande cohort. Deze 
beweging is ook te zien als we kijken naar het opleidingsniveau van de ouders (wat deels samenhangt); ook 
daar is de toename van uitval voor instromers in 2020-2021 het grootst ten opzichte van de uitval voor 
instromers in 2019-2020. Het verschil in de toename van uitval naar inkomen is ook zichtbaar als we 
controleren voor de behaalde SE cijfers, ook dan is de toename van uitval voor studenten uit een 
huishouden behorende tot de 20% laagste inkomens, relatief groter t.o.v. andere studenten. 
  

 
Figuur 2.5  Aandeel eerstejaarsuitval voor hbo naar inkomen van de ouders (exclusief studenten voor wie 

het ouderlijk inkomen onbekend is) (bron: CBS microdata) 

 
Er zijn ook verschillen zichtbaar wat betreft de uitval van hbo-instromers wanneer we resultaten uitsplitsen 
naar de behaalde (gemiddelde) schoolexamen-cijfers, zie Figuur 2.6. Hierin is te zien dat de groep 
instromers met de laagste SE-cijfers in 2020-2021 (die dus in 2019-2020 geen CE-examen hebben gedaan) 
het vaakst uitvallen en dat het verschil met het cohort in 2019-2020 voor deze groep instromers het grootst 
is. Aan de andere kant ligt het aandeel uitvallers nog steeds lager t.o.v. de periode vóór de uitbraak van 
corona. 
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Figuur 2.6  Aandeel eerstejaarsuitval voor hbo naar gemiddelde SE-cijfers (exclusief voor instromers 
zonder bekend SE-cijfer) (bron: CBS microdata) 

 
Voor wo-instromers is een zelfde verschil te zien wat betreft de uitval voor leerlingen met verschillende SE-
cijfers11: ook voor het instroomcohort in 2020-2021 geldt dat de uitval het hoogst is voor de groep studenten 
met de laagste SE-cijfers: Ook hier gaat het dus om een groep die in normale omstandigheden niet (op dat 
moment) het hoger onderwijs was ingetreden omdat zij niet zouden slagen voor het voortgezet onderwijs-
diploma. De verschillen voor de ouderlijke achtergrond zijn voor wo-instromers kleiner dan hbo. 
 

 

Figuur 2.7  Aandeel eerstejaarsuitval voor wo naar gemiddelde SE-cijfers (exclusief voor instromers 
zonder bekend SE-cijfer) (bron: CBS microdata) 

 
 Studieswitch in het eerste jaar 

Ook het wisselen van studie is een indicator voor een niet-soepele overgang naar het hoger onderwijs. Voor 
studieswitch zijn vergelijkbare analyses uitgevoerd als voor de uitval van studenten. In Figuur 2.8 is de 
ontwikkeling voor het wisselen van de studie na het eerste jaar te zien. Voor hbo-instromers is een 
duidelijk verschil te zien voor de instroomcohorten sinds corona; instromers in 2019-2020 en 2020-2021 zijn 
aanzienlijk minder vaak van studie gewisseld, en dit kan niet worden toegerekend aan veranderingen in de 
studentenpopulatie (de gecorrigeerde kans voor deze groep is weergegeven met de stippellijn). Opvallend 
is dat deze daling niet (in zulke mate) zichtbaar is voor wo-instromers; voor deze groep is dit nauwelijks 
veranderd. Voor de instromers in 2020-2021 zou de versoepeling rondom het BSA een verklaring kunnen 
bieden waardoor studenten niet van studie moeten wisselen, maar dit geldt niet voor de instromers in 2019-
2020.  

 
 

11  Nb: In de figuur wordt duidelijk dat de uitval voor totaal bijna even hoog is, of hoger, dan de uitval voor de laagste 
cijfer-categorie. Dit komt doordat de uitval voor studenten waarvan het cijfer onbekend is aanzienlijk vaker 
uitvallen. 
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Figuur 2.8  Aandeel eerstejaars studieswitch voor hbo en wo, gecorrigeerd en ongecorrigeerd 

(bron: CBS microdata) 

 
Wanneer we de studieswitch vergelijken voor studenten aan de hand van hun SE-cijfers (zie Figuur 2.9) zien 
we dat voor hbo-instromers de verschillen voor studenten met verschillende SE-cijfers kleiner zijn 
geworden. De grootste daling is te zien voor studenten met de laagste cijfers (die het vaakst wisselen). Dit 
wijkt af van de ontwikkelingen in het wo (Figuur 2.10), waarin een lichte stijging voor de totale groep wo-
instromers is te zien, én dat die stijging met name komt door de studenten die instromen met lagere SE-
cijfers.  
 

 
Figuur 2.9  Aandeel eerstejaars studieswitch voor hbo-instromers naar SE-cijfers 

(bron: CBS microdata) 
 

 
Figuur 2.10  Aandeel eerstejaars studieswitch voor wo-instromers naar SE-cijfers 

(bron: CBS microdata)  
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 Uitval in het tweede jaar 

Ook voor het hoger onderwijs kijken we naar eventuele uitgestelde uitval; het is mogelijk dat het 
instroomcohort in 2019-2020, waarvan er aanzienlijk minder uitvallers waren, deze uitval inhaalt in een 
later stadium. Daarom kijken we ook naar de uitval van studenten in het 2e studiejaar. Ook hier (net als bij 
mbo-instromers) geldt echter dat de totale omvang van studenten die zijn uitgevallen in het 2e jaar lager is 
ten opzichte van eerdere instroomcohorten. Ook voor ho-studenten geldt dus dat er (vooralsnog) geen 
signalen zijn van een uitgestelde uitval. Dezelfde kanttekening is hier wel op zijn plek: voor de (gemiddeld 
genomen) relatief zwakkere instromers in 2020-2021, die in 2019-2020 eindexamen hebben gedaan, zijn nog 
geen gegevens bekend van hun uitval in het 2e jaar. 

 Diploma rendement 

Om te kijken in hoeverre de onderwijsloopbanen van ouderejaars studenten zijn beïnvloed kijken we naar 
de mate waarin het bachelor-diploma is behaald binnen een bepaalde tijd12.  In onderstaande tabel is het 
percentage studenten dat het hbo bachelor-diploma heeft behaald na 4 en 5 jaar gepresenteerd. Voor de 
instroomcohorten vóór 2015-2016 geldt dat zij het diploma hoe dan ook vóór de uitbraak van corona hebben 
behaald. Voor cohort 2015-2016 en later geldt dit niet; echter, het aandeel per instroomcohort dat het 
diploma binnen respectievelijk vier en vijf jaar haalt is vergelijkbaar met eerdere instroomcohorten; voor 
deze studenten (die in 2019-2020 en 2020-2021 dus over het algemeen aan het eind van hun studie zaten) 
lijkt er dus geen grote verandering te zijn ten aanzien van eerdere cohorten.  

Tabel 2.2: Aandeel hbo-studenten dat het bachelor-diploma behaalt binnen 4 en 5 jaar, per 
instroomcohort (voor bachelor voltijd-studenten). 

Instroomcohort Binnen 4 jaar Binnen 5 jaar 

11-12 29% 48% 

12-13 29% 49% 

13-14 29% 49% 

14-15 30% 49% 

15-16 31% 50% 

16-17 30% 50% 

17-18 31% 

Bron: CBS microdata 

Voor wo-instromers geldt dat de mate waarin het diploma is behaald iets lager is voor studenten die dat 
(deels) tijdens de coronapandemie hebben moeten doen (zie Tabel 2.3). Het aandeel studenten dat het 
diploma heeft behaald binnen 5 jaar ligt 2 tot 3 procentpunt lager t.o.v. eerdere cohorten. Uitzondering 
hierop is het cohort dat in 2018-2019 is gestart: het percentage studenten dat het diploma in drie jaar 
heeft behaald is juist hoger.  Er is dus (vooralsnog) sprake van een lichte daling van het aantal studenten 
dat het diploma heeft behaald. Uiteraard is het hier interessant om te kijken hoe dit verloopt voor latere 
instroomcohorten, men kan verwachten dat hoe langer men in suboptimale omstandigheden moet studeren, 
hoe groter de eventuele negatieve impact is. Ook zien we, op basis van bevraagde studenten binnen de 
studentenmonitor, dat vierdejaarsstudenten vaker aangeven dat zij studievertraging hebben opgelopen 
sinds de uitbraak van corona (met een stijging van 12 procentpunt; zie hoofdstuk 3).  

12  In het volgende hoofdstuk wordt eveneens gerapporteerd over de mate waarin studenten zelf aangeven of zij 
vertraging hebben opgelopen. 
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Tabel 2.3:  Aandeel wo-studenten dat het bachelor-diploma behaalt binnen 3, 4 en 5 jaar, per 
instroomcohort (voor bachelor voltijd-studenten). 

Instroomcohort Binnen 3 jaar Binnen 4 jaar Binnen 5 jaar 

11-12 33% 61% 74% 

12-13 36% 63% 76% 

13-14 35% 62% 75% 

14-15 35% 62% 75% 

15-16 35% 61% 73% 

16-17 33% 59% 72% 

17-18 33% 59% 

18-19 37% 

Bron: CBS microdata 

2.2.5 Hoger onderwijs-gediplomeerden 

Voor gediplomeerden in het hoger onderwijs kijken we naar de doorstroom van hbo (bachelor) naar wo 
(bachelor) en van wo bachelor naar een wo master. Voor de doorstroom van hbo bachelor naar een wo 
bachelor is over de onderzochte periode een geleidelijke stijging te zien, met daarbij een piek bij het 
eerste corona-cohort (gediplomeerden in 2019-2020), gevolgd door weer een relatieve afname. Hoewel er 
verschillen zijn voor de onderzochte kenmerken van studenten en de mate waarin zij al dan niet 
doorstromen naar een wo-bachelor, zijn daarin er geen veranderingen opgetreden sinds de uitbraak van 
corona; deze trend van een tijdelijke piek in de doorstroom is voor alle groepen zichtbaar. 

Hetzelfde geldt voor de doorstroom van wo bachelor-gediplomeerden naar een wo master. De algemene 
trend hierin is dat de doorstroom licht afneemt, maar ook hier was een tijdelijke piek te zien voor het 
diplomacohort in 2019-2020. Deze tijdelijke piek is echter voor alle groepen studenten waar te nemen, de 
onderlinge verschillen hierin zijn dus niet door of tijdens de coronapandemie veranderd.  

2.3 Samenvatting 

In dit hoofdstuk staat de vraag centraal in hoeverre er veranderingen zijn opgetreden in de instroom en 
doorstroom en in hoeverre deze veranderingen verschillen voor (groepen) studenten. Over het algemeen 
zien we dat studenten veelal geneigd waren om in het onderwijs te blijven gedurende het begin van de 
coronapandemie. Deels zal dit komen door een veelal onaantrekkelijk alternatief (zoals werken of reizen in 
een tussenjaar), deels zal dit komen door de versoepelingen om de negatieve coronaeffecten tegen te 
gaan. Op basis van de hier gebruikte data kan hier geen onderscheid in worden gemaakt. 

Voor alle onderzochte indicatoren geldt dat veranderingen die zijn opgetreden niet verklaard kunnen 
worden door veranderingen in de populatiesamenstelling: het is dus evident dat corona – of de 
bijbehorende maatregelen – tot die veranderingen heeft geleid. De gevolgen van corona lijken vooralsnog 
wel voor een groot deel van tijdelijke aard te zijn: voor het merendeel van de indicatoren zien we een 
tijdelijke stijging (in het geval van doorstroom naar vervolgonderwijs) of daling (in het geval van met name 
uitval uit het onderwijs), die voor de volgende lichting studenten vrijwel hersteld is. De mate waarin deze 
veranderingen zich voordoen verschilt weinig voor specifieke groepen studenten, al zijn er enige 
verschillen. Zo is in het mbo, hbo en wo de uitval voor de groep instromers met de laagste SE-cijfers (met 
daarin, naar men verwachten kan, de meeste instromers die normaliter niet waren geslaagd) het hardst 
gestegen in 2020-2021. Daarnaast spelen er mogelijk andere factoren mee; zo zijn in het hbo ook 
verschillen te zien naar de sociaaleconomische achtergrond van studenten, ook als er rekening wordt 
gehouden met eventuele schoolcijfer-verschillen.
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In het geval van diplomering lijken vooralsnog beperkte veranderingen voor te doen, al speelt hiermee mee 
dat het voor de studenten die het meest geraakt zijn door corona (die het langst in coronatijd hebben 
gestudeerd) nog niet duidelijk is in welk tempo (en in welke mate) zij succesvol afstuderen. Het percentage 
afgestudeerden is in het mbo en wo tot 3 procentpunt lager t.o.v. eerdere cohorten; in het hbo is er geen 
verschil zichtbaar. 
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3 Thema 2: Welzijn van studenten en binding met de opleiding 

3.1 Inleiding 

Maatregelen ter bestrijding van COVID-19 zoals het afstandsonderwijs en de lockdown hebben een effect 
gehad op het welzijn van studenten. Onlangs kwam dit ook naar voren uit cijfers van het CBS: sinds corona 
is het aandeel jongeren dat zich emotioneel eenzaam voelt gestegen van acht procent naar veertien 
procent.13 De coronapandemie heeft hier vrijwel zeker een rol gespeeld, zoals bleek uit eerder 
onderzoek.14 Hoewel het onderwijs op afstand, zoals het thuis studeren, voor een deel van de studenten 
goed afgaat, heeft een groot deel van de studenten juist moeite met het afstandsonderwijs. Studenten 
ervaren daarbij niet alleen moeite met het structureren en plannen van hun studie, maar ook missen zij 
hun medestudenten en docenten en kampen studenten met stress, eenzaamheid en financiële zorgen.15,16  
 
Naast het welzijn van studenten, blijken studenten zich ook minder verbonden te voelen met docenten, 
medestudenten en de opleiding als gevolg van onderwijs op afstand. 17 Onvoldoende interactie tussen 
studenten onderling en tussen studenten met docenten kan leiden tot een gevoel van niet bij de opleiding 
te horen en leidt tot een grotere kans op studievertraging en -uitval.18 De ervaren mate van sociale binding 
van studenten hangt sterk samen met zowel hun studiesucces als hun welzijn.19,20,21  In thema 2 wordt het 
welzijn van studenten en de binding die zij ervaren met de opleiding beschreven. Dat dit een belangrijk 
thema is blijkt wel uit de startmeting van de NPO Implementatiemonitor mbo-ho22 waar naar voren is 
gekomen dat instellingen in het mbo en ho de meeste middelen inzetten op thema 1 en 2. 
 
In dit hoofdstuk is onderzocht in hoeverre trends over de jaren op het gebied van welzijn en binding met de 
opleiding verklaard kunnen worden door corona en de getroffen beperkende dan wel stimulerende 
maatregelen. Voorbeelden dan beperkende maatregelen die mogelijk invloed hebben op het welzijn van 
studenten of hun mate van binding met de opleiding zijn: afstandsonderwijs, lockdowns en andere 
contactbeperkende maatregelen in overige (sociale) settingen, duur van de maatregelen. Een voorbeeld van 
stimulerende maatregel is een soepelere of geen hantering van het BSA. Omdat er geen directe metingen 
zijn van de coronamaatregelen wordt dit met de nodige voorzichtigheid gedaan. Daarbij is het lastig om de 
specifieke invloed van beperkende en stimulerende maatregelen uit elkaar te halen. Tot slot is gekeken in 
hoeverre verschillen tussen groepen studenten zijn toe- of afgenomen tijdens de coronapandemie 
(vergeleken met de periode voor corona). 
 

 Databronnen en metingen van binding en welzijn 

Het is noodzakelijk verschillende databronnen te combineren om de relatie tussen coronamaatregelen en 
het welzijn van studenten en hun sociale binding met de opleiding te analyseren. Ondanks dat veel 

 
 

13  https://nos.nl/artikel/2446395-cbs-vier-op-de-tien-nederlanders-voelen-zich-eenzaam 
14  https://nos.nl/artikel/2428330-lockdown-trof-mentale-gezondheid-jongeren-veel-ouderen-voelden-zich-juist-goed 
15  https://www.ru.nl/over-ons/overradboud/radboud-fonds/nieuws/nieuws/welzijn-studenten-druk-corona/ 
16  Zie o.a. Warps, J. & Broek, A. van den (2020). Studeren, studievoortgang en welbevinden tijdens corona; Brink, M., 

Broek, A. van den & Ramakers, C. (2021). Ervaringen van studenten met onderwijs en toetsen op afstand tijdens 
corona. Nijmegen: ResearchNed en publicaties o.b.v. het JOB-panel (mbo). 

17  https://www.nro.nl/sites/nro/files/media-files/thema_2_-_rutger_kappe.pdf 
18  https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2022/06/03/studentenpeiling-np-onderwijs-mbo-ho 
19  Tinto, V. (2017). Through the eyes of students. Journal of College Student Retention: Research, Theory & Practice, 

19(3), 254–269. 
20  https://www.inholland.nl/onderzoek/publicaties/studiesucces-verbinden-als-stap-voorwaarts  
21  https://www.onderwijskennis.nl/artikelen/studentenwelzijn-vergroten-aandacht-voor-verbondenheid-en-

communicatie 
22  https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2021/10/17/npo-implementatiemonitor-startmeting-mbo-hbo-

wo 
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databronnen afgeleide indicatoren van studentwelzijn en binding bevatten, ontbreken gevalideerde 
meetinstrumenten onder de studentpopulatie (en op instellingsniveau), met name wat betreft welbevinden. 
In de psychologische literatuur wordt mentaal welzijn gemeten met behulp van gevalideerde instrumenten 
zoals de GP-Core. Studentenmonitoronderzoeken, daarentegen, brengen vooral onderwerpen zoals 
studenttevredenheid, motivatie, studiekeuze en (ervaren) studievoortgang in kaart. Dit zijn afgeleide 
indicatoren – of proxy’s – van studentenwelzijn en mate van binding met de opleiding. Het is van belang 
duidelijk onderscheid te houden tussen begrippen zoals welzijn en tevredenheid, ook al is bijvoorbeeld 
studenttevredenheid een belangrijke proxy voor het welzijn van studenten. 
 
In de Macromonitor NPO mbo-ho monitoren we het welzijn van studenten en hun binding door gebruik te 
maken van meerdere databronnen. Voor studenten in het hoger onderwijs gebruiken we de 
Studentenmonitor hoger onderwijs (die aan het einde van elk studiejaar [in mei/juni] plaatsvindt) en de 
Startmonitor (die op twee meetmomenten [in september en juni]) in het eerste jaar van de opleiding wordt 
afgenomen). Hiermee is voor deze studenten voldoende informatie uit verschillende databronnen 
beschikbaar en is externe validatie mogelijk door het combineren van meerdere bronnen. Voor studenten in 
het mbo gebruiken we de JOB-monitor. Deze data dekken echter thema’s zoals welzijn en sociale binding 
niet volledig. Hierdoor zijn de bronnen voor mbo-studenten erg beperkt en is informatie uit meerdere 
databronnen en aanvullend onderzoek wenselijk. Dit onderzoek is uitgevoerd door onderzoeksbureau MOOZ. 
Mooz heeft in opdracht van OCW een vragenlijst ontwikkeld rondom thema 2 die is uitgezet onder 200.000 
mbo- en ho-studenten. Wij verwijzen naar dit rapport voor een meer omvattend beeld over met name het 
welzijn en mate van binding van mbo-studenten.  

3.2 Resultaten mbo 

In de voorbereiding van de Macromonitor bleek dat er met name op het gebied van thema 2 en zeker in het 
mbo weinig data beschikbaar zijn. Dit heeft OCW ertoe doen besluiten om in het voorjaar van 2022 een 
studentenpeiling uit te voeren onder een representatieve groep mbo-, hbo-, en wo-studenten. Voor een 
beeld van het welzijn en de sociale binding van mbo- studenten verwijzen wij naar dit aanvullende 
onderzoek dat is uitgevoerd door onderzoeksbureau MOOZ.23 Uit de JOB-monitor is gekeken naar 
verschillende indirecte indicatoren van welzijn en binding, waaruit één indicator van de mate van binding 
opviel: het oordeel over de begeleiding tijdens de opleiding.   
 

 Tevredenheid begeleiding 

Aan de hand van de JOB-monitor is gekeken naar het aandeel mbo-studenten dat de begeleiding tijdens de 
opleiding (heel) goed vond (figuur 3.1, ongecorrigeerde lijn). Doordat de JOB-vragenlijst in 2019-2020 is 
herzien is een vergelijking met voorgaande jaren niet goed mogelijk. In de voorafgaande jaren (2013-2014 
tot en met 2018-2019) is te zien dat iets meer dan de helft van mbo-studenten (heel) tevreden is over de 
begeleiding op school. Deze trend is redelijk stabiel. Vanaf 2019-2020, waarin sprake is van een herziene 
vragenlijst, ligt dit aandeel voor de ongecorrigeerde blauwe lijn iets lager dan voorheen, namelijk 48 
procent. De afname van de vragenlijst vond in 2019-2020 plaats nog vóór de uitbraak van corona; de 
trendbreuk heeft daarom eerder te maken met de herziening van de vragenlijst dan met de invloed van de 
coronapandemie. De laatste twee meetmomenten (2019-2020 en 2021-2022) zijn door deze herziening niet 
goed met de voorgaande jaren te vergelijken maar wel met elkaar, waarbij in 2019-2020 nog geen sprake 
was van corona en in 2021-2022 wel. Ten opzichte van 2019-2020 (pre-corona) is er in het coronajaar (2021-
2022) sprake van een toename in het aandeel studenten dat tevreden is over de begeleiding. In de 
gecorrigeerde (gele) lijn is rekening gehouden met verschillen in achtergrondkenmerken van studenten, en 
dan blijkt de trend stabiel tussen de twee meetmomenten. Dit duidt erop dat de veranderingen in 2019-
2020 en 2021-2022 niet te wijten zijn aan verschillen in studentkenmerken, maar andere (externe) factoren 

 
 

23  https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2022/06/03/studentenpeiling-np-onderwijs-mbo-ho 
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zoals de coronamaatregelen. Een verklaring zou kunnen zijn dat ondanks of juist vanwege de 
omstandigheden rondom corona en de manier waarop de opleiding hier mee om is gegaan, studenten meer 
tevreden waren over de manier waarop begeleiding werd geboden tijdens de opleiding. Belangrijk om hier 
in acht te nemen is dat we slechts twee meetmomenten hebben die goed te vergelijken zijn met elkaar, 
een pre-coronajaar (2019-2020) en een coronajaar (2021-2022). Omdat er geen goed beeld is van een 
langere trend is het lastig te interpreteren of veranderingen tussen deze twee jaren komt door corona of 
door andere (toevallige) omstandigheden.  
 

 

Figuur 3.1  Aandeel mbo-studenten dat (heel) tevreden is over de begeleiding tijdens de opleiding  

(bron: JOB-monitor 2013-2022; stippellijn bij 2017-2018 geeft de trendbreuk weer ontstaan door 
herziening van de vragenlijst) 

 
Ook uit de regressiemodellen waarin rekening is gehouden met de achtergrondkenmerken van studenten 
blijkt sprake te zijn van een toename in het aandeel mbo-studenten dat tevreden is over de begeleiding in 
het coronajaar (2021-2022) ten opzichte van 2019-2020 (pre-corona). Over het algemeen zijn bbl-
studenten, vrouwen, studenten van niveau 3 en 4, jongere studenten en studenten met een 
functiebeperking minder tevreden over de begeleiding. In sommige gevallen zijn verschillen tussen groepen 
studenten groter of kleiner geworden in het coronajaar van 2021-2022 (t.o.v. 2019-2020, pre-corona). Zo 
zijn verschillen tussen mannen en vrouwen kleiner geworden in 2021-2022 doordat vrouwen positiever zijn 
geworden over de begeleiding. Met betrekking tot de verschillende onderwijsniveaus bleek ten slotte dat 
het aandeel dat tevreden is onder studenten van niveau 4 sterker toenam in het coronajaar waardoor 
verschillen in tevredenheid met de overige niveaus kleiner zijn geworden in het coronajaar. Omdat slechts 
twee momentopnames hier met elkaar te vergelijken zijn en er geen goed beeld is van een langere trend 
over de tevredenheid, is het moeilijk vast te stellen in hoeverre de toename in tevredenheid in 2021-2022 
en de afname in verschillen in tevredenheid tussen bovengenoemde groepen te maken heeft met 
omstandigheden rondom corona.   

3.3 Resultaten hoger onderwijs 

3.3.1 Welzijn 

 Studentwelzijn 

Onder eerstejaarsstudenten in het hoger onderwijs is in juni 2020 gevraagd of hun persoonlijk welbevinden 
in de coronaperiode veel minder, hetzelfde of veel beter was dan normaal (zie figuur 3.2). De helft geeft 
aan dat hun persoonlijke welbevinden in de coronaperiode veel minder is dan normaal (hbo 47%, wo 54%). 
Dit wijst erop dat de coronamaatregelen van invloed zijn geweest op het persoonlijk welzijn van 
eerstejaars in het hoger onderwijs. Studenten die vaker aangeven dat hun persoonlijk welzijn veel minder 
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is geworden gedurende corona zijn: vrouwen, studenten met een niet-westerse migratieachtergrond, 
eerstegeneratiestudenten (studenten waarvan beide ouders niet hoogopgeleid zijn), studenten met een 
functiebeperking en studenten waarvan de ouders minder dan een modaal inkomen hebben. 

Figuur 3.2  Verandering in persoonlijk welbevinden onder eerstejaars gedurende de coronaperiode (in 
juni 2020) (bron: Startmonitor 2019) 

 Tevredenheid hulp studiebegeleiding 

Figuur 3.3 toont het oordeel van eerstejaars studenten over de studiebegeleiding, uitgedrukt in 
rapportcijfers (van een tot tien). In het eerste coronajaar in juni 2019-2020 geven de ongecorrigeerde 
lijnen een toename in het gemiddelde rapportcijfer weer, gevolgd door een afname in het tweede 
coronajaar in 2020-2021. De gestippelde lijnen die gecorrigeerd zijn voor de samenstelling van de 
studentpopulatie laten een redelijk stabiele trend over de tijd zien. De gevonden schommelingen wijzen 
dus op de invloed van externe factoren, los van de samenstelling van de populatie, op het oordeel van 
studiebegeleiding. In het eerste coronajaar lijken studenten meer tevreden over studiebegeleiding, maar in 
het tweede coronajaar waar studenten een langere periode te kampen hebben gehad met de 
coronamaatregelen in het hoger onderwijs zijn ze aanzienlijk minder positief over studiebegeleiding.  

Figuur 3.3  Tevredenheid van eerstejaars over studiebegeleiding uitgedrukt in rapportcijfer (in juni) 
(bron: Startmonitor 2017-2021) 

47% 54% 50%

44%
40% 43%

8% 6% 7%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Hbo Wo Ho

(veel) minder dan normaal hetzelfde (veel) meer dan normaal

5,0

5,5

6,0

6,5

7,0

7,5

17-18 18-19 19-20 20-21

Hbo ongecorr. Hbo gecorr.
Wo ongecorr. Wo gecorr.
Ho ongecorr. Ho gecorr.



Tweede rapport Macromonitor NPO mbo en ho  |  31 

Ook wanneer in de analyses gecontroleerd wordt voor de invloed van achtergrondkenmerken van studenten 
is er sprake van een aanzienlijke toename in studiejaar 2019-2020 en een afname in 2020-2021 op het 
oordeel over studiebegeleiding. Over het algemeen zijn wo-studenten, mannelijke studenten, studenten 
met een westerse en niet-westerse achtergrond en studenten met ouders die minder dan modaal verdienen, 
minder tevreden over studiebegeleiding. In sommige gevallen worden verschillen tussen groepen studenten 
groter dan wel kleiner in de coronapandemie. Studenten waarvan beide ouders niet hoogopgeleid zijn 
(eerstegeneratiestudenten) zijn in 2019-2020 voor het eerst minder tevreden over de studiebegeleiding dan 
studenten waarvan tenminste één ouder hoogopgeleid is. In 2020-2021 zijn beide groepen beduidend 
minder tevreden over studiebegeleiding maar zijn er geen grote verschillen meer aanwezig. Hetzelfde 
patroon wordt gevonden voor studenten met en zonder een functiebeperking: studenten met een 
functiebeperking zijn in 2019-2020 (eerste coronajaar) voor het eerst minder tevreden over 
studiebegeleiding maar in 2020-2021 (tweede coronajaar) zijn deze verschillen niet significant meer. Tot 
slot zijn verschillen tussen Nederlandse studenten met geen migratieachtergrond en studenten met een 
niet-westerse migratieachtergrond groter geworden in 2020-2021, waarbij studenten met een niet-westerse 
migratieachtergrond minder tevreden zijn over de studiebegeleiding.  
 

 Tevredenheid opleiding rekening houden met persoonlijke omstandigheden 

De ongecorrigeerde lijnen in figuur 3.4 laten in 2020-2021 een afname zien in het aandeel eerstejaars 
studenten dat vindt dat de opleiding goed rekening hield met persoonlijke omstandigheden (zoals 
functiebeperking, topsport, zorgtaken, etc.). De lijnen die corrigeren voor samenstellingseffecten van de 
studentpopulatie (stippellijnen), laten een redelijk stabiele trend zien. Wederom lijkt het erop dat deze 
afname te verklaren is in verschillen tussen jaren en niet verschillen in de studentpopulatie. Dit blijkt ook 
uit regressieanalyses waar studenten inderdaad minder tevreden hierover zijn in het tweede coronajaar, 
gecontroleerd voor de invloed van achtergrondkenmerken van studenten.  
 

 

Figuur 3.4  Percentage eerstejaars dat aangeeft dat de opleiding goed rekening houdt met persoonlijke 
omstandigheden (in juni) (bron: Startmonitor 2018-2021) 

 
Uit de regressieanalyse komt verder naar voren dat studenten met een westerse en niet-westerse 
achtergrond en eerstegeneratiestudenten minder tevreden zijn over de mate waarin de opleiding rekening 
houdt met hun persoonlijke omstandigheden. Studenten met een functiebeperking zijn hier over het 
algemeen juist meer tevreden over dan studenten zonder een functiebeperking. Ten opzichte van het jaar 
ervoor, waren mannen in 2020-2021 minder tevreden over hoe goed de opleiding rekening hield met hun 
persoonlijke problemen dan vrouwen. Verder zijn de verschillen tussen eerstegeneratiestudenten, die 
minder tevreden zijn, en niet-eerstegeneratiestudenten groter geworden in de twee coronajaren.  
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 Studievoortgang 

De ongecorrigeerde lijnen in figuur 3.5 laten zien dat het percentage studenten dat studievertraging heeft 
opgelopen toeneemt tussen 2017-2018 en 2020-2021. Onder studenten die verder in hun studie zijn 
(vierdejaars) is het percentage dat studievertraging heeft opgelopen logischerwijs hoger dan onder 
studenten die minder ver zijn in hun studie. Studenten die verder in hun studie zijn hebben immers langer 
de tijd gehad om vertraging op te lopen dan studenten die minder ver zijn in hun studie. De gecorrigeerde 
lijnen weergeven de effecten van de samenstelling van de studentpopulatie. Voor eerste-, tweede-, en 
derdejaars studenten zijn de gecorrigeerde lijnen en ongecorrigeerde lijnen gelijk aan elkaar. De minimale 
stijging in studievertraging voor deze groepen lijkt niet het gevolg te zijn van de coronapandemie. Voor 
vierdejaars is een duidelijkere stijging in opgelopen studievertraging te zien over de jaren. Voor vierdejaars 
studenten geldt dat zij in 2020-2021 vaker studievertraging hebben opgelopen (vergeleken met voorgaande 
jaren) dan dat op basis van de gemiddelde effecten van de samenstelling van de studentpopulatie verwacht 
zou worden. Een verklaring waarom de stijging in studievertraging vooral in 2020-2021 zichtbaar is en niet 
in 2019-2020, komt mogelijk omdat in 2019-2020 ‘slechts’ in de laatste vier maanden sprake was van corona 
en in 2020-2021 het hele studiejaar. In dit tweede coronajaar hebben de coronamaatregelen dus mogelijk 
een grotere stempel gedrukt op de studievoortgang van vierdejaarsstudenten. Uit additionele 
regressieanalyses blijkt dat het verschil tussen eerstejaars en vierdejaarsstudenten in studievertraging 
groter is geworden in 2020-2021 vergeleken met 2019-2020. Het lijkt er dus op dat studievertraging als 
gevolg van de coronapandemie vooral plaatsvindt onder vierdejaarsstudenten. 
 

Figuur 3.5 Percentage studenten dat studievertraging heeft opgelopen (bron: Studentenmonitor 2017-2021) 

3.3.2 Binding 

 Thuis voelen bij de opleiding 

Wat betreft de mate van thuis voelen bij de opleiding zullen met name maatregelen rondom 
afstandsonderwijs maar indirect ook de harde lockdowns in overige sectoren die invloed hebben op de 
sociale setting van studenten en ontmoetingsplekken- en mogelijkheden met medestudenten die al dan niet 
direct met de opleiding te maken hebben.24. De ongecorrigeerde lijnen in figuur 3.6 laten zien dat er 
sprake is van een afname in het aandeel eerstejaars studenten dat zich thuis voelt bij de opleiding in 2019-
2020 en met name in studiejaar 2020-2021. Omdat de gecorrigeerde lijnen – de gemiddelde effecten van de 
samenstelling van de studentpopulatie – redelijk stabiel blijven, is het aannemelijk dat de afname verband 
houdt met de coronapandemie en de getroffen maatregelen en niet met de samenstelling van de 
studentenpopulatie. De daadwerkelijke mate van thuis voelen (ongecorrigeerde lijnen) is in 2020-2021 

 
 

24  Ontmoetingen in directe relatie tot de opleiding: bijvoorbeeld introductieweken. Indirect in relatie tot de opleiding: 
zelfgeorganiseerde ontmoetingen met medestudenten wanneer bijvoorbeeld (werk)groepen worden gevormd. 
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immers lager dan verwacht zou worden op basis van de achtergrondkenmerken van de studentpopulatie 
(gecorrigeerde lijnen). Naar alle waarschijnlijkheid zullen vooral de bovengenoemde maatregelen hier een 
rol in hebben gespeeld. Te zien is dat er in 2020-2021 duidelijk sprake is van een effect van corona op de 
mate van thuis voelen onder eerstejaars. Een verklaring hiervoor kan zijn dat in het eerste half jaar van 
2019-2020, eerstejaars studenten zich nog onder ‘normale omstandigheden’ hebben kunnen integreren in 
het hoger onderwijs. In het begin van studiejaar 2020-2021 vonden de introductieweken veelal online 
plaats, waren er beperkte mogelijkheden van fysiek onderwijs en vanaf december was er sprake van een 
volledige lockdown.25,26,27,28 In het tweede jaar was er dus een eerdere en langere doorwerking van de 
lockdown en andere getroffen maatregelen in het onderwijs, zoals afstand op onderwijs.  
 

Figuur 3.6 Percentage eerstejaars dat aangeeft (zeer) sterk thuis te voelen bij de opleiding naar 
opleiding (in juni) (bron: Startmonitor 2017-2021) 

 
Ook de resultaten van de regressiemodellen, waarin rekening gehouden wordt met de invloed van 
verschillende achtergrondkenmerken van studenten, wijzen op een significante afname in de mate van 
thuis voelen in 2019-2020 en 2020-2021. Sommige groepen studenten voelen zich over het algemeen minder 
thuis dan andere studenten. Dat zijn wo-studenten, mannelijke studenten, studenten met een niet-
westerse migratieachtergrond en studenten met een functiebeperking. Sommige verschillen tussen 
studentengroepen zijn groter dan wel kleiner geworden in coronatijd. Zowel mannelijke als vrouwelijke 
studenten zijn zich minder thuis gaan voelen. Deze afname is met name zichtbaar onder mannen in het 
laatste studiejaar waardoor verschillen tussen mannen en vrouwen kleiner zijn geworden. Ook tussen 
studenten met en zonder een functiebeperking zijn de verschillen in mate van thuis voelen kleiner 
geworden in coronatijd. Voor de coronapandemie voelden studenten met een functiebeperking zich minder 
thuis dan studenten zonder een functiebeperking, maar sinds 2019-2020 zijn de verschillen tussen 
studenten met en zonder een functiebeperking aanzienlijk kleiner geworden doordat de twee groepen naar 
elkaar zijn toebewogen sinds corona.  
 
  

 
 

25  https://www.rivm.nl/gedragsonderzoek/tijdlijn-maatregelen-covid 
26  https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/08/06/grip-op-coronavirus-met-lokale-maatregelen  
27  https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-tijdlijn/2020 
28  https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/studenten-in-het-hoger-onderwijs-zijn-online-onderwijs-

zat~b6b7bd7f/ 
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 Studiemotivatie 

Figuur 3.7 laat zien dat de studiemotivatie van studenten sterk is gedaald tussen 2019-2020 en 2020-2021. 
Ook is de studiemotivatie lager naarmate studenten verder zijn in hun studie. Voor alle studenten (eerste-, 
tweede-, derde- en vierdejaarsstudenten) geldt dat de daadwerkelijke studiemotivatie in 2020-2021 
(ongecorrigeerde lijnen) lager is dan verwacht zou worden op basis van de achtergrondkenmerken van de 
studentpopulatie (gecorrigeerde lijnen). Het lijkt erop dat de coronapandemie en de bijbehorende 
maatregelen voor een lagere studiemotivatie heeft gezorgd in schooljaar 2020-2021. Ook de resultaten van 
de regressiemodellen, waarbij rekening wordt gehouden met de invloed van achtergrondkenmerken van 
studenten, wijzen op een significante daling van studiemotivatie in 2020-2021 ten opzichte van 2019-2020. 
Uit additionele regressieanalyses blijkt dat de verschillen in studiemotivatie tussen eerste-, tweede-, 
derde- en vierdejaarsstudenten in 2020-2021 niet groter zijn geworden dan in 2019-2020. De negatieve 
invloed van de coronapandemie op studiemotivatie is gelijk voor eerst-, tweede-, derde- en 
vierdejaarsstudenten. 
 

 
Figuur 3.7  Percentage studenten met een (zeer) goede studiemotivatie op moment van bevraging 

(bron: Studentenmonitor 2017-2021) 

3.4 Samenvatting 

 Welzijn van studenten  

Studenten in het mbo zijn in het eerste coronajaar waar informatie over beschikbaar is (2021-2022) meer 
tevreden over de begeleiding tijdens de opleiding dan voor corona in 2019-2020. Daarbij zijn verschillen 
tussen mannen en vrouwen en tussen studenten van niveau 4 met de overige niveaus kleiner geworden in 
het coronajaar. Omdat er slechts twee meetmomenten met elkaar vergeleken kunnen worden en er geen 
goed beeld is van een langere trend over de mate van tevredenheid, zal er vooralsnog voorzichtig moeten 
worden omgegaan met het koppelen van de toename in tevredenheid in 2021-2022 en de afname in 
verschillen in tevredenheid tussen de groepen studenten aan de omstandigheden rondom corona. 
Toekomstige meetmomenten kunnen een beter beeld geven van de gemiddelde mate van tevredenheid en 
in hoeverre de meting in 2021-2022 daar van afwijkt.  
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In het eerste coronajaar in 2019-2020 lijken eerstejaars meer tevreden over de studiebegeleiding dan het 
pre-corona jaar ervoor, maar in het tweede coronajaar waarin studenten een langere periode te kampen 
hebben gehad met de gevolgen van de coronamaatregelen zijn ze aanzienlijk minder positief over de 
studiebegeleiding. Dit geldt met name voor studenten met een niet-westerse migratieachtergrond; 
verschillen in tevredenheid zijn in het tweede coronajaar groter geworden tussen Nederlandse studenten en 
studenten met een niet-westerse migratieachtergrond. Ook vinden eerstejaars studenten in het tweede 
coronajaar minder vaak dat de opleiding goed rekening hield met persoonlijke omstandigheden, zoals 
zorgtaken, topsport en functiebeperking. Dit was sterker het geval onder mannen en 
eerstegeneratiestudenten in vergelijking met vrouwen en niet-eerstegeneratiestudenten. Met andere 
woorden, de verschillen in dit oordeel tussen deze groepen namen toe. De laatste indirecte indicator voor 
het welzijn van studenten betreft de mate van opgelopen studievertraging. Sinds de coronapandemie is er 
sprake van een toename van het aandeel studenten dat aangeeft studievertraging te hebben opgelopen, 
met name onder vierdejaarsstudenten. Zij lijken meer studievertraging op te lopen als gevolg van de 
coronapandemie dan andere studenten. 
 

 Binding met de opleiding 

Sinds de coronapandemie voelen eerstejaars studenten zich steeds minder thuis bij de opleiding. Met name 
maatregelen rondom afstandsonderwijs, maar ook contactbeperkende maatregelen in andere sectoren die 
invloed hebben op de sociale setting van studenten, zoals ontmoetingsplekken- en mogelijkheden met 
medestudenten die al dan niet direct met de opleiding te maken hebben. Een verklaring hiervoor is dat 
eerstejaars in het eerste coronajaar nog onder ‘normale omstandigheden’ hebben kunnen integreren in het 
hoger onderwijs en de eerstejaars in het tweede coronajaar was dit niet het geval. In dit jaar was er sprake 
van een eerdere en langere doorwerking van de coronamaatregelen; zo vonden de introductieweken veelal 
online plaats, golden er maatregelen voor fysiek onderwijs en was er sprake van een volledige lockdown (in 
december tot en met januari). Vooral mannen (versus vrouwen) en studenten zonder een functiebeperking 
(versus met functiebeperking) voelen zich in het tweede coronajaar minder vaak thuis op de opleiding; 
doordat deze groepen zich naar elkaar zijn toebewogen in de mate van thuis voelen zijn de verschillen 
kleiner geworden. Tot slot is ook studiemotivatie in 2020-2021 sterk gedaald voor alle studenten in het 
hoger onderwijs ten opzichte van voorgaande jaren. Het lijkt erop dat de coronapandemie een negatieve 
invloed heeft op de studiemotivatie van alle studenten (uit alle jaarlagen). De invloed van de 
coronapandemie op studiemotivatie is gelijk voor alle eerste-, tweede-, derde-, en vierdejaarsstudenten. 
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4 Thema 3: Ondersteuning en begeleiding van stages 

4.1 Inleiding 

Thema 3 gaat in op de ondersteuning en begeleiding van stages met de NPO-middelen om de negatieve 
gevolgen van de coronamaatregelen voor de stages in het mbo en hbo tegen te gaan. 
Stages zijn in het mbo en vaak ook in het hbo een essentieel onderdeel van de opleiding en een voorwaarde 
om in de beroepspraktijk aan de slag te mogen. Ook dragen stages bij aan een succesvolle transitie van 
school naar werk. Het betreft hier dus zowel de kwalificatie- als de allocatiefunctie van het mbo en hbo. De 
coronamaatregelen zorgden ervoor dat stages vaak niet op de gebruikelijke manier door konden gaan. 
Bijvoorbeeld door de sluiting van winkels, de afstandsregels en thuiswerkadviezen. Hierdoor waren veel 
stages/BPV-plekken niet of minder beschikbaar. Onderwijsinstellingen hebben geprobeerd om alternatieven 
aan te bieden voor de stages die niet konden doorgaan. Ook hebben zij oplossingen gezocht in het schuiven 
in het curriculum om stages zo op een ander moment in te kunnen halen. Helaas waren de alternatieven 
voor de stages niet altijd mogelijk of volwaardig, en bood het schuiven in het curriculum gezien de duur van 
de pandemie (uiteindelijk) geen soelaas. Hierdoor heeft een deel van de studenten onvermijdelijk 
studievertraging opgelopen. De stages moesten nog ingehaald worden, terwijl een nieuwe lichting 
studenten die ook stage moet lopen zich alweer had aangediend. In dit hoofdstuk wordt aan de hand van 
verschillende databronnen een beeld geschetst van het aandeel studenten dat stage heeft gelopen en de 
waardering van de stage. Voor het hbo zijn geen registerdata beschikbaar over de stage. De BPV-
overeenkomsten worden wel door DUO geregistreerd na aanlevering door de mbo-instelling. We maken 
daarom daarnaast gebruik van enquêtedata. 

Onderstaand overzicht toont indicatoren die we gebruiken in dit hoofdstuk. 

THEMA 3: INDICATOREN ondersteuning en begeleiding op het gebied van stages 

Indicatoren/uitkomstmaten mbo 

Welzijn: 
 Aantal BPV-overeenkomsten
 Aandeel studenten in het mbo dat stage loopt
 Tevredenheid van studenten in het mbo over de stage

Indicatoren/uitkomstmaten ho 

 Aandeel studenten in het hoger beroepsonderwijs dat
stage loopt

 Tevredenheid van studenten in het hoger
beroepsonderwijs over de stage of voorbereiding
beroepsloopbaan

4.2 Resultaten mbo 

 Middelbaar beroepsonderwijs: het aantal studenten dat stage loopt 

Het aantal afgesloten BPV- en BBL-overeenkomsten bleef in 2020 achter bij 2018 en 2019 (zie figuur 4.1). In 
2021 kwam het aantal BPV-overeenkomsten weer meer in de richting van 2018 en 2019, evenals in de eerste 
helft van 2022. De data laten kortom een herstel zien ten opzichte van coronajaar 2020. Analyse naar 
leerweg en sector laat zien dat voor de BBL-opleidingen het aantal afgesloten overeenkomsten in de eerste 
helft van 2022 zelfs hoger ligt dan de voorgaande jaren. Bij de sectoren zien we het sterkste herstel in de 
zorgsector, waar het aantal BPV-overeenkomsten in 2021 weer op het hoogste niveau van 2019 ligt, 
mogelijk als gevolg van de grote vraag in deze sector. 
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Figuur 4.1:  Aantal afgesloten BPV-overeenkomsten, cumulatief per jaar (bron: DUO, SBB) 

 
 Middelbaar beroepsonderwijs: het aandeel studenten dat stage loopt 

Naast ontwikkelingen in de absolute aantallen BPV-overeenkomsten zoals hiervoor geschetst, geven data uit 
de JOB-monitor een indruk van het aandeel BOL-studenten dat stage loopt en hun ervaringen met de 
stage.29 In het studiejaar 2021-2022 geeft 73% van de BOL-studenten in de JOB-monitor aan dat ze stage 
lopen of hebben gelopen; dit is vergelijkbaar met het aandeel in studiejaar 2019-2020 (pre-corona). Hoewel 
de kans om stage te lopen voor BOL-studenten tussen studiejaren 2019-2020 (pre-corona) en 2021-2022 
(tijdens laatste schoolsluiting) nagenoeg gelijk is gebleven, ervaren BOL-studenten in deze laatste periode 
wel meer moeite met het vinden van een stage dan voor corona.  Bij BBL-studenten zien we geen verschil; 
het vinden van een leerwerkplek kostte hun in 2021-2022 niet meer moeite dan in 2019-2020 (pre-corona). 
Mogelijk wordt dit verklaard door het verschil in de aard van de overeenkomst (stage of arbeid). Analyses 
naar andere beschikbare kenmerken zoals sector en niveau laten geen verschillen zien. 
 

 
 

29  De JOB-monitor wordt om het jaar uitgevoerd. Vanwege wijziging in de vraagstelling zijn alleen JOB-monitor data 
van edities 2020 en 2022 gebruikt en niet van voorgaande jaren. De JOB-monitor 2019-2020 is afgenomen eind 2019 
tot begin 2020, vóór corona. De JOB-monitor 2021-2022 is afgenomen eind 2021-begin 2022, in de periode van de 
laatste schoolsluiting en beschouwen we als een meting tijdens corona. 
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 Middelbaar beroepsonderwijs: tevredenheid over de stage 

Mbo-studenten zijn redelijk tevreden over de begeleiding door het leerbedrijf, zo blijkt eveneens uit de 
JOB-Monitor. Bij BOL-studenten ligt de tevredenheid gemiddeld rond 3,7 (op een schaal van 1-5), bij BBL-
studenten gemiddeld rond 3,9. De tevredenheid verschilt weinig tussen 2019-2020 en 2021-2022. De 
begeleiding door school wordt iets minder gewaardeerd (alleen BOL) en ligt in beide jaren gemiddeld rond 
3,1. Kortom, de waardering van de begeleiding rondom de stage lijkt niet te hebben geleden onder corona. 

4.3 Resultaten hbo 

 Aandeel studenten dat stage loopt 

De Studentenmonitor geeft een beeld van de gelopen stages in het hoger beroepsonderwijs. Aan studenten 
is de vraag gesteld of zij in het betreffende studiejaar stage lopen of hebben gelopen. Tabel 4.1 laat zien 
dat in alle opleidingsjaren het aandeel hbo-studenten dat stage liep in studiejaar 2019-2020, toen de 
coronapandemie uitbrak, lager was dan in 2018-2019. In het collegejaar 2020-2021 liep het aandeel hbo-
studenten dat stage liep weer op. Deze verschillen zijn het grootst in het derde en vierde opleidingsjaar, 
waarin relatief het grootste deel van de studenten stage loopt. 

Tabel 4.1: Percentage hbo-studenten dat stage loopt per studiejaar (voltijd) 

Jaar in de opleiding 

Studiejaar Eerste jaar Tweede jaar Derde jaar Vierde jaar 

17-18 23% 27% 53% 59% 

18-19 23% 34% 61% 60% 

19-20 26% 32% 55% 56% 

20-21 34% 36% 65% 67% 

Bron: Studentenmonitor 2018-2021 (N2018  = 8010, N2019 = 7897, N2020 = 7916, N2021 = 7472). 

Daarnaast is te zien dat het aandeel studenten dat stage loopt het hoogst is voor studenten die in het 
vierde jaar van de opleiding zitten in studiejaar 2020-2021, namelijk 67%. Hier is mogelijk sprake van een 
inhaalslag van uitgestelde stages van studenten die in 2019-2020 in het derde jaar van hun opleiding zaten. 
Deze inhaalbeweging is ook in het derde en – in minder sterke mate – in het tweede opleidingsjaar te zien. 
Tijdens het hoogtepunt van de coronapandemie zijn immers veel stages een jaar uitgesteld.30  

Daarnaast is in tabel 4.1 te zien dat het aantal studenten dat in het eerste jaar stage loopt toeneemt, in 
2020-2021. Dit kan te maken hebben met andere studiekeuzes van instromende studenten. Zo kan uit de 
Studentenmonitor afgeleid worden dat in 2020-2021 relatief meer studenten voor een studie in de sectoren 
onderwijs en gezondheidszorg hebben gekozen. Mogelijk heeft een positieve beeldvorming van beroepen in 
deze sectoren ten tijde van de coronapandemie hierin een rol gespeeld. En juist in deze sectoren wordt er 
vaker al stage gelopen in het eerste jaar van de opleiding.  

Analyses van verschillen tussen groepen studenten, laten de ontwikkeling in figuur 4.2 zien. De kans om 
stage te lopen ligt voor studenten met een niet-westerse migratieachtergrond in vergelijking met studenten 
met een westerse of geen migratieachtergrond lager. In het tweede coronajaar (2020-2021) wordt dit 
verschil kleiner. Mogelijk is deze ontwikkeling het gevolg van gerichte acties met de NPO-middelen, 
mogelijk spelen al lopende maatregelen om stagediscriminatie te voorkomen hier een rol spelen. 

30  NVAO & Inspectie van het Onderwijs. (2022). De kwaliteit van het hoger onderwijs ten tijde van covid-19. Den Haag: 
NVAO, Utrecht: Inspectie van het Onderwijs. 
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Figuur 4.2: De kans om stage te lopen voor studenten met geen of westerse migratieachtergrond, 

vergeleken met studenten met een niet-westerse migratieachtergrond  

(bron: Studentenmonitor 2018-2021; N2018 = 8010, N2019 = 7897, N2020 = 7916, N2021 = 7472) 

 
Uit de Studentenmonitor 2021 (studiejaar 2020-2021) komt naar voren dat bij een kleine acht procent van 
de hbo-studenten die in dit collegejaar wel stage had moeten lopen, de stage niet is doorgegaan wegens 
corona. Relatief de meeste stages die niet doorgingen, waren in de sectoren Techniek, Economie en 
Gezondheidszorg. Verder moest ruim drie procent van de studenten hun stage vroegtijdig afbreken en is bij 
een derde de stage doorgegaan in een aangepaste vorm (bijvoorbeeld online in plaats van fysiek, stage in 
een andere sector, enzovoort). 
 

 Tevredenheid beroepsvoorbereiding 

De Nationale Studentenenquête (NSE) geeft een indruk van de tevredenheid van hbo-studenten over de 
beroepsvoorbereiding op de opleiding. Vanwege problemen met de dataverzameling en de coronapandemie 
zijn er echter geen data beschikbaar voor 2018-2019 en 2019-2020.  Op basis van de meest recente meting 
over 2020-2021 is te zien dat de tevredenheid over de beroepsvoorbereiding is afgenomen ten opzichte van 
2017-2018 (Figuur 4.3). Hetzelfde geldt voor de waardering van de opgedane beroepsvaardigheden en het 
contact met de beroepspraktijk (niet getoond). Omdat er langer sprake is van een licht dalende trend, kan 
een effect van de corona-maatregelen hier niet uit worden afgeleid. 
 

 

Figuur 4.3: Ontwikkeling van de gemiddelde tevredenheid over de algemene voorbereiding op de 
beroepsloopbaan, schaal 1-5 (bron: NSE 2011-2018, 2021) 
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4.4 Samenvatting 

In het mbo is na een daling van het aantal BPV-overeenkomsten in coronajaar 2020 sprake van herstel in 
2021 en de eerste helft van 2022. Wel hebben BOL-studenten in 2021-2022 meer moeite om een stageplek 
te vinden dan in 2019-2020 (bevraagd pre-corona). Bij BBL-studenten zien we geen verschil; het vinden van 
een leerwerkplek kostte hun in 2021-2022 niet meer moeite dan in 2019-2020 (pre-corona). Mogelijk wordt 
dit verklaard door het verschil in de aard van de overeenkomst (stage of arbeid). De waardering van de 
begeleiding door het leerbedrijf en de opleiding is op hetzelfde peil gebleven en lijkt niet te hebben 
geleden onder de coronapandemie. 
 
In het hbo daalde in 2019-2020 het aandeel studenten dat stage liep en herstelde de situatie zich weer in 
2020-2021. De sterke stijging van stages in 2020-2021 in het derde en vierde jaar van de opleiding is 
mogelijk een inhaalslag van stages die een jaar zijn uitgesteld. De stijging van stages in het eerste jaar van 
de opleiding kan mogelijk het gevolg zijn van een verschuiving in de opleidingskeuze. Meer instromende 
studenten hebben in 2020-2021 voor een studie in het onderwijs en gezondheidszorg gekozen; sectoren 
waarin al vroeg in de opleiding stage wordt gelopen. Ook blijkt dat in het tweede coronajaar (2020-2021) 
studenten met een niet-westerse migratieachtergrond vaker stage lopen. Hiervoor lopen ze op dit vlak hun 
achterstand in ten opzichte van studenten met een westerse of geen migratieachtergrond na de 
coronapandemie kleiner wordt. Mogelijk is deze ontwikkeling het gevolg van gerichte acties met de NPO-
middelen, mogelijk spelen al lopende maatregelen om stagediscriminatie te voorkomen hier een rol spelen. 
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5 Thema 4: Ondersteuning en begeleiding coschappen en stages medische 
opleidingen 

5.1 Inleiding 

Thema 4 heeft betrekking op de acties met NPO-middelen om de problemen die ontstaan zijn rond 
coschappen bij Geneeskunde en stages bij Tandheelkunde op te lossen. Gedurende de eerste lockdown 
hebben coschappen bij Geneeskunde en stages bij Tandheelkunde bijna geheel stilgelegen. Dit leidde tot 
een situatie waarin bij veel studenten studievertraging ontstond. Niet alleen kwam de studievoortgang van 
de groep masterstudenten in het geding, maar ook moesten bachelor-afgestudeerden langer wachten 
voordat zij aan de master mochten beginnen, omdat er niet genoeg coschappen beschikbaar waren. Ook 
met het opnieuw opstarten van coschappen en stages worden studenten geconfronteerd met de gevolgen 
van corona. De fysieke patiëntcontacten werden gedurende langere tijd beperkt, waardoor de inhoud van 
coschappen en stages mogelijk verschilde van de situatie vóór corona. De zorg is dat studenten de 
leerdoelen per coschap minder goed hebben kunnen behalen. 
 
In het vorige rapport zijn de ontwikkelingen op drie indicatoren beschreven voor de totale populatie 
masterstudenten geneeskunde en tandheelkunde: (1) de periode tussen afronding van de bacheloropleiding 
en de start van de masteropleiding (van aansluitingen Geneeskunde en Tandheelkunde), (2) de duur in 
maanden waarin studenten hun master afronden en (3) het oordeel van studenten over (diverse aspecten 
van) de coschappen / stageperiode. In dit rapport wordt voor de eerste twee indicatoren de ontwikkeling 
beschreven voor verschillende groepen Geneeskunde studenten.31  

5.2 Resultaten 

Hieronder volgt een korte samenvatting van de verschillen tussen de totale cohorten op doorstroom naar de 
master en duur van de masteropleiding. De ontwikkeling van deze indicatoren kan – naast de effecten van 
corona – ook het gevolg zijn van verschillen in de samenstelling van de studentenpopulatie tussen deze 
cohorten. Hoe dit onderzocht is, is beschreven in paragraaf 1.3. Om de data over instroom en doorstroom 
te koppelen aan achtergrondkenmerken van studenten, is voor deze rapportage gebruikgemaakt van CBS 
Microdata.  
 
Voor de instroomcohorten in de master Geneeskunde en master Tandheelkunde geldt – evenals voor de 
totale instroomcohorten (zie hoofdstuk 2) – dat er weinig verschillen zijn in de samenstelling van de 
studentenpopulatie tussen cohorten en dat de ontwikkeling van de indicatoren over tijd slechts in beperkte 
mate verklaard kan worden door deze achtergrondkenmerken.32 Een correctie voor samenstellingseffecten 
levert dan ook weinig nieuwe inzichten op. Wel is het zo dat studenten met een andere achtergrond 
verschillen in de mate waarin ze direct doorstromen naar een master en hoe lang ze vervolgens over die 
master doen. Daarom laat dit hoofdstuk voor verschillende groepen geneeskundestudenten zien hoe de 
deze indicatoren zich tussen cohorten ontwikkelen. Daarbij focussen we ons op opvallende resultaten.  
 

 
 

31  Het aantal Tandheelkunde studenten is te klein om voor subgroepen verschillende ontwikkelingen tussen cohorten te 
benoemen, zowel statistisch gezien als omwille van mogelijke herleidbaarheid naar individuele studenten. De 
indicatoren over studenttevredenheid zijn niet uit te splitsen naar achtergrondkenmerken, door het ontbreken van 
achtergrondkenmerken in de beschikbare data en doordat sommige uitsplitsingen te lage studentaantallen kennen om 
statistisch significante verschillen tussen cohorten te kunnen signaleren.  

32  Geslacht, migratieachtergrond, opleidingsniveau van ouders en inkomensniveau van het ouderlijk huishouden. 
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Onderstaande figuren gaan alleen over studenten Geneeskunde. Het aantal Tandheelkunde studenten is te 
klein om voor subgroepen verschillende ontwikkelingen tussen cohorten te benoemen, zowel statistisch 
gezien als omwille van mogelijke herleidbaarheid naar individuele studenten. 
 

 Periode tussen afronding bacheloropleiding en start masteropleiding 

De directe doorstroom en tijd tussen bachelor diploma en master inschrijving is beschikbaar voor de 
bachelor Geneeskunde diplomacohorten 2011-2012 t/m 2020-2021. De (mogelijke) corona-cohorten 2019-
2020 en 2020-2021 worden in de figuren aangeduid met een sterretje (2019-2020* en 2020-2021*).  
 
In de periode waarin de coronamaatregelen van kracht waren, zijn veel coschappen en stages stil komen te 
liggen. De veronderstelling is dat veel studenten daardoor nog niet verder konden studeren in een 
aansluitende masteropleiding. Daar staat tegenover dat veel studenten die normaal gesproken een 
tussenjaar zouden nemen om bijvoorbeeld een lange reis te maken, daar in de coronaperiode de 
mogelijkheden niet voor hadden en daardoor wellicht vaker hebben besloten om direct door te studeren. 
 
Figuur 5.1 laat zien dat voor Geneeskundestudenten de directe doorstroom naar een de master 
Geneeskunde (doorstroom binnen één jaar van alle studenten die de bachelor afronden) al enkele jaren aan 
het dalen is. Naast een groeiend (maar relatief klein) aandeel studenten dat voor een andere master kiest, 
is een groeiend aandeel van de bachelorgediplomeerden het volgend collegejaar niet langer in het 
onderwijs ingeschreven.  
 

 

Figuur 5.1  Aandeel directe doorstroom – geneeskunde totaal en naar migratieachtergrond  
(bron: CBS Microdata 2011-2020) 

 
Deze ontwikkeling was al voor corona te zien, maar met name van de studenten die in 2020-2021 hun 
bachelor geneeskunde behaalden stroomt een groter deel niet direct door naar de master. Hoewel de data 
geen inzicht geeft in de beweegredenen om wel/niet door te stromen naar geneeskunde (of een andere 
master opleiding), is de extra daling in directe doorstroom mogelijk het gevolg van de bekendheid over de 
verlengde wachttijd voor coschappen voor zittende master studenten. In absolute aantallen is er in 2020-
2021 wel weer een stijging te zien ten opzichte van 2019-2020, die weer samenhangt met het feit dat veel 
geneeskundestudenten pas in 2020-2021 hun bachelor diploma behaalden, waar zij die normaliter in 2019-
2020 zouden hebben gehaald.33      

 
 

33  In de jaren voor corona behaalden ongeveer 2600 studenten hun bachelor diploma geneeskunde. In 2019-2020 daalde 
dit aantal naar bijna 2200, waarvan er ruim 1700 direct naar de master doorstroomden. In 2020-2021 behaalden bijna 
2900 studenten hun bachelor diploma, waarvan bijna 1900 in 2021-2022 naar de master geneeskunde doorstroomden. 
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De resultaten van de enquête van de Geneeskundestudent, die is gehouden tijdens het studiejaar 2020-
2021, laat zien dat coassistenten die al coschappen liepen, drie maanden extra wachttijd kregen bovenop 
de al bestaande wachttijd tijdens de coronacrisis. Voor studenten die nog niet waren begonnen met de 
coschappen, maar al wel een startdatum hadden, is de extra wachttijd door corona vijf maanden. Wellicht 
heeft een deel van de studenten die in 2020-2021 hun bachelor geneeskunde behaalden mede op basis van 
deze kennis ervoor gekozen om niet (direct) door te stromen naar de master geneeskunde. 
 
Als we de directe doorstroom naar achtergrond van de student bekijken, valt op dat de daling in het 
aandeel direct doorstroom over de jaren heen minder sterk is voor studenten met een niet-westerse 
migratieachtergrond (figuur 5.1) en voor studenten wiens ouders lager zijn opgeleid of minder verdienen 
(figuur 5.2). Wel is ook voor deze groepen in 2020-2021 een extra sterke daling in het aandeel directe 
doorstromers zichtbaar. 
 
 

Figuur 5.2  Aandeel directe doorstroom naar inkomenskwintiel en opleidingsniveau ouders 
(CBS Microdata 2011-2020) 

 
In lijn met de dalende directe doorstroom laat figuur 5.3 zien dat het gemiddeld aantal maanden tussen het 
behalen van een bachelor diploma en het starten van een master diploma de laatste jaren stijgt. Het aantal 
maanden dat er zit tussen het behalen van het bachelor diploma en het doorstromen naar een aansluitende 
master is van recente cohorten nog moeilijk vergelijkbaar met eerdere cohorten. De scherpe daling voor 
het cohort 2020-2021 wordt veroorzaakt doordat onder dit cohort alleen nog de studenten vallen die direct 
zijn doorgestroomd. Van de studenten die niet direct doorstromen is nog niet duidelijk wanneer zij dit wel 
doen. Voor studenten met een migratieachtergrond, en studenten met lager opgeleide ouders of ouders 
met een lager inkomen geldt ook hier dat zij sneller naar een master geneeskunde doorstromen dan 
studenten zonder migratieachtergrond of met hoger opgeleide ouders of ouders die in een hoger 
inkomenskwintiel. Voor alle groepen is de sterke daling voor het cohort 2020-2021 zichtbaar. 
 
Het is goed om te bezien of deze verlaagde directe doorstroom en langere wachttijd voor aankomende 
geneeskunde bachelor gediplomeerden herstelt, als de wachttijden voor coschappen weer teruglopen. 
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Figuur 5.3: Maanden tussen ba en ma – geneeskunde totaal en naar migratieachtergrond  
(bron: CBS Microdata 2011-2020) 

 

 Duur in maanden waarin studenten hun master afronden 

Een masteropleiding Geneeskunde duurt in de regel drie jaar. Dit betekent dat de instroomcohorten 2011-
2012 t/m 2018-2019 mogelijk al zijn afgestudeerd. Latere instroomcohorten zijn nog met de master bezig, 
en voor hen is dan ook geen gemiddelde studieduur berekend. Ook voor het instroomcohort van 2018-2019 
geldt dat een deel van de studenten nog bezig is met de opleiding, wat zich in de data vertaalt naar een 
gemiddeld lagere duur van de master. Onder de gediplomeerden zitten namelijk alleen de studenten die de 
opleiding binnen de nominale studieduur afronden.  
 
Voor geneeskunde studenten die tussen 2013-2014 en 2015-2016 hun master begonnen was de gemiddelde 
studieduur ruim 39 maanden, net iets meer dan de nominale studieduur van drie jaar (figuur 5.4). Vanaf 
instroomcohort 2016-2017 is een daling in de gemiddelde studieduur te zien. Voor deze cohorten geldt dat 
zij (deels) te maken hebben gehad met de effecten van corona. Studenten die in 2016-2017 startten, maar 
niet binnen drie jaar klaar waren, evenals latere starters, kregen vanaf (de tweede helft van) 2019-2020 te 
maken met corona. Mogelijk konden studenten die in de corona periode wilden afstuderen niet verder met 
hun coschappen/stages en moesten daar hun afstuderen uitstellen of afstellen. Daardoor studeerden in de 
corona periode alleen de studenten af die vóór corona hun coschappen hadden afgerond en hun studie 
sneller doorlopen hebben. Wij zien dan ook een daling in het aantal afgestudeerden voor deze 
instroomcohorten. Deze ontwikkeling is ook terug te zien als we specifiek inzoomen op studenten naar 
achtergrondkenmerken geslacht, migratieachtergrond, en opleidingsniveau of inkomen van ouders. 
 
De verwachting is dat de gemiddelde studieduur in de komen jaren weer zal toenemen, maar ook dat zal 
pas de komende jaren zichtbaar worden in de uitstroomdata. 
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Figuur 5.4: Studieduur master in maanden – geneeskunde (bron: CBS Microdata 2011-2019) 

5.3 Samenvatting 

Doordat coschappen bij Geneeskunde en stages bij Tandheelkunde deels stil zijn komen te liggen in de 
coronaperiode, is de verwachting dat studenten er langer over doen om te beginnen in een aansluitende 
masteropleiding en langere tijd nodig hebben om die masteropleiding af te ronden. Uit de analyses blijkt 
echter dat de periode tussen het afronden van de bacheloropleiding en het begin van de masteropleiding is 
afgenomen, hetgeen samenhangt met de scherp dalende doorstroompercentages. Opleidingsdirecteuren van 
geneeskunde opleidingen geven aan dat vaker voor een tussenjaar wordt gekozen. De ontwikkeling van de 
periode tussen bachelor en master zal de komende jaren duidelijk worden.  
 
Hoewel migratieachtergrond en opleidingsniveau en inkomensniveau van ouders tot op zekere hoogte 
samenhangen met directe doorstroom, aantal maanden tot doorstroom en aantal maanden tot voltooien van 
de master, is de ontwikkeling over tijd voor alle subgroepen vergelijkbaar. Wat opvalt is de daling van de 
directe doorstroom naar een master geneeskunde, met name voor studenten die in 2020-2021 hun bachelor 
diploma geneeskunde behaalden. Een deel van dit verschil wordt mogelijk verklaard door andere keuzes of 
uitgestelde doorstroom als gevolg van vertragingen bij coschappen. Tegelijkertijd was de directe 
doorstroom vanuit de bachelor voor geneeskunde ook al voor corona aan het dalen. 
 
Het onderzoek van De Geneeskundestudent (vereniging voor geneeskundestudenten) laat zien dat de 
wachttijd voor coschappen is opgelopen. Het gevolg hiervan voor de duur in maanden waarin studenten hun 
master afronden is echter nog niet goed terug te zien in de beschikbare data. De gemiddelde studieduur 
lijkt zelfs gedaald voor de studenten die in 2018-2019 aan de master geneeskunde begonnen. Het 
merendeel van hen is echter nog bezig met hun studie, wat betekent dat de uiteindelijke studieduur voor 
dit cohort pas over één of twee jaar zichtbaar wordt. Ook wanneer we rekening houden met eventuele 
verschillen in de samenstelling van studentpopulatie of wanneer we specifiek kijken naar verschillende 
subpopulaties binnen de groep geneeskundestudenten zijn er vooralsnog geen eenduidige aanwijzingen voor 
een langere studieduur van de master. De lange termijn effecten van studievertraging moeten zich voor de 
huidige cohorten studenten echter nog uitwijzen. 
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6 Thema 5: Studievertraging en uitval lerarenopleidingen 

6.1 Inleiding 

Dit hoofdstuk presenteert ontwikkelingen in instroom en uitval uit lerarenopleidingen over de afgelopen 
tien studiejaren. In de aan dit hoofdstuk gerelateerde rapportage van mei 2022 werden voor 
lerarenopleidingen met name algemene cijfers (totalen) over instroom en uitval gepresenteerd op basis van 
DUO-data. In dit hoofdstuk is voornamelijk aandacht voor verschillende achtergrondkenmerken van 
studenten die van invloed kunnen zijn geweest op instroom- en uitval-gedrag en hoe zij door de COVID-19 
crisis werden geraakt. Hierbij is gebruik gemaakt van CBS Microdata. 
 
In het hoofdstuk wordt een onderscheid gemaakt tussen verschillende sub-sectoren van de grootste 
lerarenopleidingen:34 
 Lerarenopleidingen basisonderwijs - pabo (hbo voltijd bacheloropleidingen);  
 Tweedegraads lerarenopleidingen (hbo voltijd bacheloropleidingen);  
 Eerstegraads lerarenopleidingen (hbo deeltijd masteropleidingen); 
 Universitaire lerarenopleidingen (voltijd bachelor & master).35 
 
Bij de onderstaande bespreking van de ontwikkelingen per sub-sector aan de hand van figuren is niet 
telkens dezelfde indeling naar achtergrondkenmerken gebruikt (bijv. vooropleiding, geslacht, leeftijd, 
migratieachtergrond). De gemaakte keuze voor uitsplitsingen was afhankelijk van de relevantie van de 
achtergrondkenmerken voor de betreffende lerarenopleidingen. 

6.2 Resultaten 

 Lerarenopleidingen basisonderwijs - pabo (hbo bacheloropleidingen) 

Figuur 6.1 toont de ontwikkeling van de instroom in het eerste jaar van de pabo voor de instroomcohorten 
2011-2012 tot en met 2021-2022 naar vooropleiding. Te zien is dat de aangescherpte toelatingseisen 
(landelijke kennistoetsen) voor de pabo in 2015 met name een sterk negatief effect hadden op de instroom 
vanuit mbo-4, en in iets minder mate op de havo-instroom. Daarna lijkt er sprake te zijn van een 
structurele stijging in de instroom totdat COVID-19 uitbrak.  
 
De piek in de instroom in 2020 werd vooral gedreven door de grote uitstroom van gediplomeerden van de 
havo en het mbo. Hoewel uit hoofdstuk 2 al bleek dat de piek in de instroom vanuit het mbo niet uniek is 
voor de lerarenopleidingen, is deze wel opvallend groot in deze opleidingsrichting. Overigens was er in 
beide instroomjaren 2020 en 2021 voor gediplomeerden van mbo en havo vanwege de COVID-19 pandemie 
de mogelijkheid om in september al te starten met de pabo voordat ze alle kennistoetsen hadden 
afgerond.36 Mogelijk hadden daarnaast de uitdagingen in het onderwijs in verband met COVID-19 en de 

 
 

34  Bij het bepalen van de opleidingen die tot deze subsectoren behoren is een indeling van de onderwijsinspectie 
gevolgd: Inspectie van het Onderwijs (2022), Indeling Sectoren. Deze categorisatie maakt een onderscheid tussen 
“lerarenopleiding basisonderwijs”. 2e graads lerarenopleiding”, “kunst/lichamelijke opvoeding”, “1e graad 
lerarenopleidingen”, “universitaire lerarenopleidingen”, “professionalisering”, “onderwijsondersteuner”, en 
“educatie overig”. De, kunst/lo opleidingen en de professionaliseringsopleidingen in het hoger onderwijs zijn niet 
meegenomen in deze rapportage.  

35  We merken op dat de categorie “universitaire lerarenopleidingen” ook veelal opleiden tot een 1e graads 
bevoegdheid, maar dan behaald op universitair masterniveau. Vanwege de andersoortige vorm van de opleiding (bijv. 
in verhouding voltijd/deeltijd) is echter besloten deze categorie niet samen te nemen met de besproken hbo 1e 
graadsopleidingen. Ook de academische pabo is als universitaire lerarenopleiding meegenomen in deze rapportage.    

36  Zij moesten deze toetsen alsnog vóór het eind van het betreffende kalenderjaar behaald hebben om definitief op de 
pabo te mogen blijven. Voor instroomjaar 2022 heeft het kabinet aangekondigd gedurende drie jaar te gaan 

 

https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwijssectoren/hoger-onderwijs/sectoren/indeling-sectoren
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lerarentekorten een grote aantrekkingskracht op de keuze voor de pabo. Een soortgelijke piek in 2020 is 
nauwelijks waar te nemen voor de vwo’ers die instromen in de pabo. Dit doet vermoeden dat de instroom 
een eenmalige interactie was tussen de hoge uitstroom uit vooropleidingen in 2020, en de verlaagde 
drempels in dat jaar voor mbo- en havo-instromers. De instroom zakte in studiejaar 2021 voor alle 
opleidingscategorieën terug naar min of meer het niveau van vlak vóór COVID-19, wat aansluit op het beeld 
dat de uitstroom uit de vooropleidingen zich dat jaar weer enigszins stabiliseerde. Wel steeg in 2021 de 
instroom vanuit het buitenland enigszins.   
 

 

Figuur 6.1 Instroom eerste jaar lerarenopleiding basisonderwijs (pabo) naar vooropleiding – voltijd  
(bron: CBS Microdata, eerstejaarscohorten 2011-2021) 

 
Figuur 6.2 toont het percentage uitvallers en studie-wisselaars voor pabo-studenten per instroomcohort één 
jaar na instroom.37 Het aandeel studenten met een herinschrijving is voor het instroomcohort 2019-2020 
aanzienlijk hoger: maar liefst 80% van de studenten uit dat cohort was ook in studiejaar 2020-2021 
ingeschreven bij de pabo. Dit kan wellicht ten dele verklaard worden door de verlaagde bsa-norm als gevolg 
van de COVID-19 pandemie.38 Daarnaast maakte de algehele onzekerheid die met de pandemie gepaard 
ging, uitval en studieswitch mogelijk minder voor de hand liggend; een lagere uitval en studieswitch zijn 
ook zichtbaar bij niet-lerarenopleidingen. Een eventuele piek in de uitval ten gevolge van het 
voorwaardelijk toelaten van studenten in instroomcohort 2020 is dus nog niet te zien, maar dit potentiële 
effect kan in 2020 ook worden verborgen door het tegengestelde effect van de uitgestelde bsa-norm.39   
 

 
 

experimenteren met een voorwaardelijke toelating, mits de studenten de toetsen het eerste studiejaar alsnog 
behaalt. 

37  De daling  van de uitval zichtbaar in 2015-2016 komt waarschijnlijk door de invoering van de bijzondere nadere 
vooropleidingseisen voor instromers vanuit het mbo en de havo (i.e. toelatingstoetsen aardrijkskunde, geschiedenis 
en natuur & techniek). 

38  De adaptieve digitale rekentoets Wiscat die pabo studenten in het eerste jaar moeten afnemen telt ook mee voor het 
bindend studieadvies in het eerste jaar. Daardoor kregen deze studenten in het tweede jaar opnieuw drie kansen om 
de rekentoets succesvol af te leggen. 

39  De definitieve impact van deze verschillende ontwikkelingen op de studievertraging en uitval is pas op langere 
termijn te zien. 
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Figuur 6.2  Uitval en studieswitch naar één jaar inschrijving in lerarenopleiding basisonderwijs (pabo) per 
instroomcohort – voltijd (bron: CBS Microdata, eerstejaarscohorten 2011-2021) 

 
Figuur 6.3 toont het percentage uitval uit het hoger onderwijs (dus excl. studieswitch) voor de pabo-
instroomcohorten 2011-2012 tot en met 2021-2022, waarbij de blauwe ‘ongecorrigeerde’ lijn de 
daadwerkelijke ontwikkeling toont. De twee andere lijnen tonen de voorspelde ontwikkeling op basis van 
een regressiemodel dat rekening houdt met verschillende achtergrondkenmerken.40  
 
Te zien is dat de voorspelde waarden een aanzienlijk geleidelijker verloop hebben voor de verschillende 
instroomcohorten dan het daadwerkelijk aandeel uitvallers; met name bij de dalingen van de het 
uitvalpercentage in 2015 en 2019. De daadwerkelijke (ongecorrigeerde) ontwikkeling die op die punten in 
de tijd is te zien kan dus niet enkel worden toegeschreven aan een verandering in de meegenomen 
achtergrondkenmerken van de betreffende studentenpopulatie, maar door externe factoren die het geheel 
van de populatie beïnvloeden. In dit geval betreffen deze externe factoren voor het instroomcohort 2015-
2016 de aangescherpte toelatingseisen waar dit cohort voor het eerst mee te maken had. Voor 
instroomcohort 2019-2020 betreft het de COVID-19 pandemie waar zij gedurende hun eerste jaar mee te 
maken kregen. De verandering in achtergrondkenmerken van de studentenpopulatie sinds de aangescherpte 
toelatingseisen in 2015-2016 maken dat de voorspelde waarden sinds dat instroomcohort een licht stijgende 
lijn laten zien. Mede door de invloed van de toelatingseisen en COVID-19 is deze trend niet duidelijk terug 
te zien in de daadwerkelijke ontwikkeling van de uitvalspercentages.41 
 

 
 

40  De gebruikte achtergrondkenmerken in het regressiemodel zijn ‘geslacht’, ‘leeftijdscategorie’, ‘inkomenskwintiel 
ouders’, ‘opleidingsniveau ouders’, ‘migratieachtergrond’, ‘vo-vooropleiding’ en ‘vo-schoolexamencijfer’.  

41  Dit kan ten dele worden verklaard door het feit dat de regregressiemodellen op basis van bovenstaande kenmerken in 
algemene zin slechts beperkt in staat zijn om de ontwikkeling van de uitval te verklaren. Andere factoren dan de 
bovenstaande achtergrondkenmerken (zoals cohort-specifieke contextuele factoren) bepalen dus veel sterker de 
ontwikkeling van de uitvalcijfers. 
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Figuur 6.3 Percentage uitval uit hoger onderwijs na één jaar lerarenopleiding basisonderwijs (pabo) – 
voltijd (bron: CBS Microdata, eerstejaarscohorten 2011-2020) 

 
 Tweedegraads lerarenopleiding (hbo bacheloropleidingen)  

Figuur 6.4 geeft de ontwikkeling van de instroom in de tweedegraads lerarenopleidingen weer naar 
geslacht. De figuur toont dat de instroom van mannen in de bekeken periode rond de 1.200 schommelde, 
terwijl die van vrouwen geleidelijk toenam van ca 1.400 in het instroomcohort 2011-2012 tot ruim 1.600 in 
2017-2018 en 2020-2021. Hoewel de relatieve stijging van de instroom voor zowel vrouwen als mannen net 
iets minder dan 10% bedraagt in COVID-19 instroom-jaar 2020-2021, valt op dat de instroom een jaar later 
met name voor vrouwen scherp terugvalt. De daling van de instroom in 2021-2022 bedroeg voor vrouwen 
19% ten opzichte van het voorgaande cohort, terwijl dit voor mannen slechts 7% was. 
 

Figuur 6.4 Instroom eerste jaar tweedegraads lerarenopleiding naar geslacht – voltijd  
(bron: CBS Microdata, eerstejaarscohorten 2011-2021) 

 
Figuur 6.5 toont de instroom in tweedegraads lerarenopleidingen voor de instroomcohorten 2011-2012 tot 
2021-2022, met een uitsplitsing naar het inkomenskwintiel van de ouders van de studenten. Te zien is dat 
de instroom in algemene zin sterk getrapt is naar inkomensachtergrond van ouders: het percentage 
instromers vanuit lage inkomenshuishoudens is voortdurend lager dan die uit de hoogste inkomensgroepen. 
De figuur toont dat de instroom in het meest recente cohort (2021-2022) het sterkst wegzakt voor zowel de 
hoogste (-22% ten opzicht van COVID-19 jaar 2020-2021) als de laagste inkomenskwintielen (-25%). 
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Figuur 6.5 Instroom eerste jaar tweedegraads lerarenopleiding naar inkomenskwintiel ouders – voltijd 
(bron: CBS Microdata, eerstejaarscohorten 2011-2021) 

 
Het percentage uitvallers en studie-wisselaars voor tweedegraads lerarenopleidingen per instroomcohort is 
te zien in figuur 6.6. Het percentage studenten dat één jaar na instroom in de tweedegraads 
lerarenopleidingen is uitgevallen of van studie is gewisseld ligt duidelijk hoger dan bij de pabo. In de 
periode 2011-2018 werd telkens slechts tussen de 53% en 59% van de studenten na één jaar opnieuw 
ingeschreven bij dezelfde tweedegraads lerarenopleiding. Dit percentage steeg voor het instroomcohort 
2019-2020 (welke dus worden waargenomen in COVID-19 jaar 2020-2021) flink, naar 69%. Ook het daarop 
volgende cohort laat een flink hogere doorstroom naar het tweede jaar zien, waarbij vooral het percentage 
dat geheel is uitgevallen uit het hoger onderwijs flink is afgenomen ten opzichte van eerdere jaren. Het 
lijkt erop dat de versoepeling van de bsa heeft geleid tot een lagere uitval in de laatste twee 
instroomcohorten. 
 

Figuur 6.6 Percentage uitval en studieswitch naar één jaar inschrijving in tweedegraads lerarenopleiding 
per instroomcohort – voltijd (bron: CBS Microdata, eerstejaarscohorten 2011-2021) 
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In figuur 6.7 is de ontwikkeling van het percentage uitval (excl. studieswitch) voor instroomcohorten in 
tweedegraads lerarenopleidingen weergegeven met de blauwe lijn. De twee voorspelde lijnen laten net als 
bij de pabo een aanzienlijk geleidelijker verloop zien dan het daadwerkelijk percentage uitvallers, wat 
aantoont dat dit verloop slechts beperkt kan worden verklaard door de achtergrondkenmerken van de 
populatie die zijn meegenomen in de onderliggende regressieanalyses.42 
 

Figuur 6.7 Percentage uitval uit hoger onderwijs na één jaar tweedegraads lerarenopleiding – voltijd 
(bron: CBS Microdata, eerstejaarscohorten 2011-2020) 

 
 Eerstegraads lerarenopleiding (hbo masteropleidingen)  

In figuur 6.8 wordt weergegeven de eerstejaars instroom in de hbo masteropleidingen die resulteren in een 
eerstegraadsbevoegdheid, uitgesplitst naar de migratieachtergrond van de studenten. Van belang is dat 
voor deze opleiding meer dan 90% van de instromende studenten in deeltijd studeert. Voor deze 
masteropleidingen is in COVID-19 instroomjaar 2020-2021 mogelijk daardoor een ander patroon te zien dan 
die bij de hierboven besproken hbo-bacheloropleidingen: de totale instroom daalt licht. Dit komt vooral 
door de daling onder de grootste groep, de studenten zonder migratieachtergrond. Daarnaast toont de 
uitsplitsing dat de instroom ook daalde voor studenten met een westerse migratieachtergrond. De instroom 
van studenten met niet-westerse migratieachtergrond bleef in datzelfde jaar vrijwel gelijk, en steeg in het 
daaropvolgende jaar door met ruim 20% tot een totaal van 90 studenten.   
 

Figuur 6.8  Instroom eerste jaar eerstegraads lerarenopleiding naar migratieachtergrond – deeltijd  
(bron: CBS Microdata, eerstejaarscohorten 2012-2021) 

 
 

42  De gebruikte achtergrondkenmerken in het regressiemodel zijn opnieuw ‘geslacht’, ‘leeftijdscategorie’, 
‘inkomenskwintiel ouders’, ‘opleidingsniveau ouders’, ‘migratieachtergrond’, ‘vo-vooropleiding’ en ‘vo-
schoolexamencijfer’. 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21

ongecor corr 2011-2020 corr 2015-2020

0

100

200

300

400

500

600

12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22

geen migratieachtergrond westerse migratieachtergrond niet-westerse migratieachtergrond



Tweede rapport Macromonitor NPO mbo en ho  |  52 

Bij het beoordelen van het percentage uitvallers en studie-wisselaars voor eerstegraads lerarenopleidingen 
per instroomcohort valt op dat het percentage (nog niet afgestudeerde) studenten dat ook na één jaar weer 
is ingeschreven bij de opleiding voor alle cohorten behalve 2017-2018 ruim 80% bedraagt (figuur 6.9). Dat 
dit percentage hoger ligt dan bij de pabo en tweedegraads lerarenopleidingen kan wellicht ten dele worden 
verklaard door de andersoortige aard van de opleiding: deze veelal in deeltijd gevolgde hbo 
masteropleidingen trekken een gemiddelde oudere en al wat ervaren populatie van studenten. Dit verklaart 
ook waarom met name het percentage dat één jaar na inschrijving bij een andere opleiding staat 
ingeschreven (studieswitch) laag is voor de eerstegraadsopleidingen: het alternatief voor deze studenten is 
niet een andere studie maar werk. 
 

Figuur 6.9 Percentage uitval en studieswitch na één jaar inschrijving in eerstegraads lerarenopleiding 
per instroomcohort – deeltijd (bron: CBS Microdata, eerstejaarscohorten 2011-2021) 

 
De verschillende lijnen in figuur 6.10 die de ontwikkeling van het percentage uitval (excl. studieswitch) 
voor instroomcohorten in eerstegraads lerarenopleidingen duiden, liggen opnieuw dicht bij elkaar. Sterker 
nog, de voorspelde lijnen op basis van de regressieanalyses zijn vrijwel geheel vlak. Dit komt doordat de 
gecorrigeerde op regressieanalyses gebaseerde lijnen in het geval van de eerstegraads lerarenopleidingen 
maar zeer beperkte voorspellende waarde hebben voor de uitkomstmaat van studieuitval. Anders dan bij de 
pabo en tweedegraadsopleidingen spelen waarschijnlijk omstandigheden in het gezinsleven en het werk dat 
deze studenten doen naast het volgen van de opleiding, een grotere rol dan de achtergrondkenmerken 
welke we konden meenemen in het regressiemodel.43 
 

 
 

43  De gebruikte achtergrondkenmerken in het regressiemodel zijn ‘geslacht’, ‘leeftijdscategorie’, ‘inkomenskwintiel 
ouders’, ‘opleidingsniveau ouders’ en ‘migratieachtergrond’. De kenmerken ‘vo-vooropleiding’ en ‘vo-
schoolexamencijfer’ konden in dit geval niet worden meegenomen, en zijn ook minder relevant dan bij de 
bacheloropleidingen aangezien deze masterstudenten bij aanvang van de studie allemaal reeds een bacheloropleiding 
moeten hebben afgerond. 
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Figuur 6.10 Percentage uitval uit hoger onderwijs na één jaar eerstegraads lerarenopleiding – deeltijd 
(bron: CBS Microdata, eerstejaarscohorten 2011-2020) 

 
 Universitaire lerarenopleiding (bachelor & master)  

Figuur 6.11 toont de ontwikkeling van de instroom in de universitaire lerarenopleidingen naar leeftijd. De 
figuur laat zien dat in zijn algemeenheid de instroom sinds 2012 flink is afgenomen. De totale instroom in 
2021 is minder dan de helft van het niveau in 2012. Vooral het aandeel studenten van 25 jaar en ouder nam 
daarin af van meer dan 340 naar minder dan 130. Er was een korte opleving van de instroom voor deze 
leeftijdsgroep in COVID-19 instroomjaar 2020, maar deze werd tenietgedaan door de verdere daling in 
2021. Het aandeel studenten uit jongere leeftijdsgroepen nam in de afgelopen jaren juist wat toe. 
 

Figuur 6.11 Instroom eerste jaar universitaire lerarenopleiding naar leeftijdscategorie – voltijd 
(bron: CBS Microdata, eerstejaarscohorten 2011-2021) 

 
Het percentage (niet afgestudeerde) studenten dat één jaar na inschrijving weer ingeschreven staat bij de 
universitaire lerarenopleidingen is vergelijkbaar met dat bij de hbo master eerstegraads lerarenopleidingen, 
zie figuur 6.12. Het percentage dat van studie wisselt is bij deze universitaire opleidingen echter wat hoger 
en het percentage dat uitvalt uit het ho juist wat lager dan bij de hbo master eerstegraads opleidingen. Dit 
kan worden verklaard doordat deze universitaire lerarenopleidingen in tegenstelling tot de hbo master 
eerstegraads opleidingen vooral in voltijd worden gevolgd. Verder is net als bij eerder besproken 
lerarenopleidingen een éénmalige piek in de herinschrijvingen te zien voor het instroomcohort 2019 dat 
tijdens de COVID-19 periode één jaar had gestudeerd. Voor het daaropvolgende cohort ligt het percentage 
uitvallers en wisselaars echter weer op een niveau vergelijkbaar net vóór de pandemie. 
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Figuur 6.12 Percentage uitval en studieswitch na één jaar inschrijving in universitaire lerarenopleiding 
per instroomcohort – voltijd (bron: CBS Microdata, eerstejaarscohorten 2011-2021) 

 
De ontwikkeling van het percentage uitvallers uit het hoger onderwijs onder de ingeschreven studenten in 
universitaire lerarenopleidingen lijkt zich de laatste jaren wat te stabiliseren, blijkt uit figuur 6.13. Het is 
dan ook niet verrassend dat de lijnen op basis van de voorspellende regressieanalyse rond ditzelfde niveau 
zitten. De vlakke lijn geeft aan dat net als bij de hbo master eerstegraads lerarenopleidingen het model 
slechts beperkte voorspellende waarde heeft.44 
 

Figuur 6.13 Percentage uitval uit hoger onderwijs na één jaar universitaire lerarenopleiding – voltijd 
(bron: CBS Microdata, eerstejaarscohorten 2011-2020) 

 

 Studievertraging in lerarenopleidingen 

Figuur 6.14 toont de ontwikkeling van het percentage studenten in lerarenopleidingen dat de afgelopen vier 
jaar aangaf studievertraging te hebben opgelopen. Wat opvalt is dat de gerapporteerde studievertraging 
door vierdejaars studenten in 2020-2021 scherp is gestegen. Hoewel dit ook het geval was voor de totale 
studentenpopulatie in het hoger onderwijs (zoals gepresenteerd in figuur 3.5) is de stijging bij de 
lerarenopleidingen groter: van 52% van 75% (ten opzichte van 54% naar 67% bij alle opleidingen). Hier staat 
tegenover dat de gerapporteerde vertraging voor derdejaars studenten juist daalt in 2020-2021, en zelfs 
zakt tot onder het niveau van tweedejaars studenten. Voor de eerste- en tweedejaars is een stijging te 
zien, hoewel deze bescheidener is dan de toename van de vertraging die al vóór COVID-19 was ingezet. 

 
 

44  De gebruikte achtergrondkenmerken in het regressiemodel zijn dezelfde als bij de hbo master eerstegraads 
lerarenopleidingen. 
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Figuur 6.14  Percentage studenten met zelf-gerapporteerde studievertraging per leerjaar in de 
lerarenopleidingen (bron: Studentenmonitor 2017-2021) 

 
Wanneer we kijken naar de studieduur van studenten die de afgelopen vier jaren zijn afgestudeerd 
(diplomacohorten), dan zijn er (nog) geen opvallende ontwikkelingen waar te nemen die in verband kunnen 
worden gebracht met de COVID-19 pandemie of de NPO-middelen (figuur 6.15). De studieduur voor 
tweedegraads en eerstegraads lerarenopleidingen was voor het diplomacohort 2020 weliswaar iets langer 

dan in 2019, maar wijkt niet bijzonder af van de trend in de voorgaande jaren.45 De studieduur in de pabo 
en universitaire lerarenopleidingen waren zelfs wat lager dan in 2019, maar liggen nog altijd in de buurt 
van het meerjarig gemiddelde.  

 

 

Figuur 6.15  Maanden tussen start en afronden van lerarenopleidingen (bron: CBS Microdata, diplomacohorten 

2017-2020) 

 
 

45  In de figuur wordt het gemiddelde genomen van de studieduur van voltijds en deeltijd studenten. Omdat met name 
de eerstegraads lerarenopleidingen veel deeltijdstudenten kennen, en deze doorgaans meer flexibel omgaan met hun 
studieduur, kent dit gemiddelde een hogere standaarddeviatie. 
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6.3 Samenvatting 

Dit hoofdstuk gaf een overzicht van de ontwikkelingen in instroom en uitval uit lerarenopleidingen over de 
afgelopen vijf studiejaren. Evenals in de eerste rapportage is te zien is dat de instroom in het eerste 
coronajaar 2020-2021 voor vrijwel alle beschreven lerarenopleidingen een piek kende. Enkel de 
eerstegraads lerarenopleiding (hbo master, vooral deeltijd) had dat coronajaar te maken met een dip in de 
instroom, al was deze relatief beperkt. Voor de voltijds pabo was de eenmalige toename van het aantal 
instromers zowel in absolute als relatieve zin het grootst. De piek in de instroom in 2020 werd vooral 
gedreven door grote instroom vanuit de havo en het mbo; groepen die een éénmalige grotere uitstroom uit 
de vooropleiding kenden en daarnaast een verlaging van de drempels voor instroom genoten. In 2021-2022 
leek de pabo-instroom terug te keren naar de meer geleidelijke stijging van de studenteninstroom die ook 
eerder reeds zichtbaar was. De voltijds tweedegraads lerarenopleidingen lieten een eenmalige toename in 
2020-21 zien die vooral gedreven werd door vrouwen. De totale instroom voor de voltijds eerstegraads 
universitarie lerarenopleidingen in 2021 is minder dan de helft van het niveau in 2012 vanwege een 
structurele daling van vooral het relatief grote aandeel studenten van 25 jaar en ouder, ondanks een korte 
opleving van de instroom voor deze leeftijdsgroep in 2020.  
 
Bij de verschillende lerarenopleidingen lijkt de coronapandemie te hebben gezorgd voor een afname van 
het percentage studenten dat na één jaar switcht van opleiding of in het geheel uitvalt uit het hoger 
onderwijs. Voor de pabo stijgt het percentage herinschrijvingen van cohort 2019-2020 eenmalig met 8 à 9 
%-punten. Met name bij de tweedegraads lerarenopleidingen is het verschil in het percentage 
herinschrijvingen tussen instroomcohorten die vóór en na de coronapandemie worden geobserveerd groot, 
ca. 12 à 13 %-punten voor zowel het instroomcohort 2019-2020 als 2020-2021. De uitval uit de opleiding 
daalt voor de pabo en de tweedegraads opleidingen navenant. Voor de eerstegraads opleidingen (hbo 
master deeltijd en universitair voltijd) is er daarentegen een eenmalige lichte stijging van de uitval voor 
instroomcohort 2019-2020. Tot slot valt wat betreft de zelf-gerapporteerde studievertraging van studenten 
in de lerarenopleidingen op dat deze voor vierdejaars studenten in 2020-2021 scherp is gestegen, terwijl 
deze voor derdejaars studenten juist is gedaald. Zowel zelf-gerapporteerde studievertraging als feitelijke 
studieduur zullen pas met nieuwe cijfers nader geanalyseerd kunnen worden. 
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7 Thema 6: Aanpak jeugdwerkloosheid (mbo) 

7.1 Inleiding 

Thema 6 richt zich op het tegengaan van jeugdwerkloosheid onder mbo’ers. Door coronamaatregelen zijn 
bepaalde sectoren volledig tot stilstand gekomen; andere sectoren kregen te maken met sterk 
terugvallende vraag. Het gevolg was plotselinge ongeëvenaarde economische krimp in deze sectoren. Voor 
pas-afgestudeerden die de arbeidsmarkt in die periode wilden betreden, heeft dat de baankansen sterk 
aangetast. Daarbij zijn mbo’ers relatief harder geraakt dan hbo- of wo-afgestudeerden (Zwetsloot et al., 
2021). Maar het is ook gebleken dat de baankansen redelijk snel zijn hersteld (Bussink et al., 2022) 
vanwege de krapte op de arbeidsmarkt en de hoogconjunctuur. 
 
In het vorige rapport is de ontwikkeling van vijf indicatoren beschreven die inzicht geven in de situatie 
rondom dit thema: het aandeel met een substantiële baan in loondienst, de sociaaleconomische categorie 
na mbo-opleiding, het type contract (vast/tijdelijk/flex), het aandeel dat aan de slag gaat bij het 
stagebedrijf of leerwerkplek en het aandeel dat doorstudeert in het bekostigd onderwijs. De bron voor deze 
indicatoren is CBS Microdata. 

7.2 Resultaten 

In het vervolg is per indicator een korte samenvatting gegeven van de ontwikkeling zoals weergegeven in 
het vorige rapport. Die ontwikkeling kan gevolg zijn van verschillen wat betreft samenstelling tussen 
cohorten. In paragraaf 1.3 is beschreven hoe we dat onderzocht hebben. Omdat er weinig verschillen tussen 
de cohorten zijn en de ontwikkeling niet goed verklaard kan worden door observeerbare kenmerken, levert 
een correctie weinig nieuwe inzichten op. Wel laten we in dit hoofdstuk de ontwikkeling zien voor bepaalde 
subgroepen. Daarbij focussen we ons op opvallende resultaten.  
 
De indicatoren zijn beschikbaar voor de cohorten 2011-2012 t/m 2019-2020, met uitzondering van de 
sociaaleconomische categorie, waarvan het laatste cohort nog niet beschikbaar is. De meeste indicatoren 
zijn vastgesteld in december één jaar na het mbo. Voor cohort 2019-2020 betekent dat bijvoorbeeld dat 
wordt gekeken naar de situatie in december 2021. De (mogelijke) corona-cohorten 2018-2019 en 2019-2020 
worden in de figuren aangeduid met een sterretje. Alle mbo’ers per cohort die het onderwijs hebben 
verlaten zijn meegenomen, zowel gediplomeerden als ongediplomeerden. Degenen die een nieuwe 
opleiding zijn begonnen (doorstudeerders) zijn niet meegenomen bij de arbeidsmarktindicatoren, maar 
uiteraard wel bij de indicator doorstuderen. We focussen ons voornamelijk op mbo 1 bol, mbo 1 bbl, mbo 2 
bol en mbo 3 bol, dat zijn kwetsbaardere groepen dan de andere leerweg-niveau combinaties als het gaat 
om arbeidsmarktintrede. 
 

 Substantiële baan  

Met een substantiële baan wordt een baan van minstens drie dagen in de week bedoeld (0,6 fte). Dat is 
bepaald in december het jaar na afstuderen. In het vorige rapport werd duidelijk dat er een dip zichtbaar is 
voor cohort 2018-2019. Dat is het eerste cohort dat na afstuderen te maken kreeg met de gevolgen van 
corona. De arbeidsmarktsituatie voor dat cohort is namelijk in december 2020 bepaald, midden in de 
tweede lockdown. De dip is niet meer te zien bij cohort 2019-2020 (met peilmoment december 2021). 
Hetzelfde herstel wordt waargenomen in Zwetsloot et al. (2021). 
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De dip zien we terug in de twee figuren in figuur 7.1. Het aandeel met een substantiële baan is daar 
weergegeven voor studenten met lager en hoger opgeleide ouders van enkele leerweg-niveau combinaties. 
Interessant verschil is dat de dip groter is voor de mbo’ers met hoger opgeleide ouders. Het cohort 2019-
2020 laat weer een groter herstel zien. Dit patroon zien we ook bij studenten met een niet-westerse 
migratieachtergrond in vergelijking met studenten zonder migratieachtergrond, waarbij voor mbo 1 bol en 
bbl de dip voor niet-westers minder groot is. Dat kan er overigens aan liggen dat het aandeel substantiële 
baan voor deze groep sowieso lager ligt, en daarmee de terugval relatief klein. Voor mbo 2, 3 en 4 bbl is de 
daling juist groter voor studenten met een niet-westerse migratieachtergrond.  
 
Er zijn geen duidelijke verschillen als we kijken naar het huishoudinkomen of leeftijd. Ook zijn de 
verschillen voor de andere leerweg-niveau combinaties bekeken, zonder duidelijke patronen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 7.1 Percentage met een substantiële baan één jaar na mbo, per niveau (bron: CBS Microdata 
2011-2019).  
Noot: De cijfers in de figuur geven de verandering van de coronacohorten ten opzichte van het cohort 
daarvoor in procentpunten weer. 

 
 Sociaaleconomische categorie 

Voor de sociaaleconomische categorie (werkend, uitkering of overig/onbekend) één jaar na het mbo is de 
CBS-data maar beschikbaar tot cohort 2018-2019 (meetpunt juni 2020). Bij alle niveaus is in het vorige 
rapport een lichte daling van het aandeel werkenden in het coronacohort 2018-2019 ten opzichte van het 
cohort daarvoor geconstateerd. De daling was groter bij mbo 1 en mbo 2 bol. 
 
In figuur 7.2 is het aandeel met werk weergegeven voor enkele leerweg-niveau combinaties uitgesplitst 
naar migratieachtergrond. In beide figuren is een daling te zien bij het laatste cohort. We zien een verschil 
in de daling mbo 1 bol en bbl, die is minder groot voor mbo’ers met een niet-westerse migratieachtergrond 
dan voor mbo’ers zonder migratieachtergrond. Voor de andere leerweg-niveau combinaties is de daling juist 
groter (ook de niet-getoonde combinaties). Over het algemeen zien we ook een iets scherpere daling in het 
aandeel werkend bij mbo’ers met een laag huishoudinkomen en met lager opgeleide ouders. 
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Figuur 7.2 Percentage met een substantiële baan één jaar na mbo, naar migratieachtergrond (bron: CBS 

Microdata 2011-2019).  
Noot: De cijfers in de figuur geven de verandering van de coronacohorten ten opzichte van het cohort 
daarvoor in procentpunten weer. 

 
 Type contract  

Het type contract van werkende mbo-verlaters wordt opgedeeld in een vast contract, een tijdelijk contract 
of werk op oproep-/uitzendbasis. Het eerste coronacohort 2018-2019 had één jaar na afstuderen (met 
peilmoment december 2020) relatief vaak een vast contract, vergeleken met de jaren daarvoor. Bij het 
tweede coronacohort 2019-2020 (met peilmoment december 2021) is die stijging niet meer zichtbaar en 
hebben ze weer vaker een tijdelijk contract of werk op oproep- of uitzendbasis. Het aandeel vaste 
contracten is over het algemeen echter niet lager dan het was voor de cohorten 2015-2016, 2016-2017 en 
2017-2018.  
 
De piek in vaste contracten is niet gelijk verdeeld. In figuur 7.3 zien we dat die piek sterker voorkomt bij 
mbo’ers met een relatief hoog huishoudinkomen. Dat zien we ook terug als we uitsplitsen naar 
opleidingsniveau. De stijging in het aantal vaste contracten gaat ten koste van tijdelijke contracten, die 
daalt sterker voor mbo’ers met een hoog huishoudinkomen of hoogopgeleide ouders. Bij de andere leerweg-
niveau combinaties zien we hetzelfde patroon als we uitsplitsen naar inkomen, maar niet als we uitsplitsen 
naar opleidingsniveau. Naar migratieachtergrond en leeftijd zien we geen duidelijke verschillen. 
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Figuur 7.3 Aandeel met een vast contract één jaar na mbo, naar kwintielen (bron: CBS Microdata 2011-

2019). 
Noot: De cijfers in de figuur geven de verandering van de coronacohorten ten opzichte van het cohort 
daarvoor in procentpunten weer.  

 
 Stagebedrijf of leerwerkplek  

In de CBS Microdata is gekeken naar welk aandeel aan de slag is gegaan bij het stagebedrijf of leerwerkplek 
in het laatste jaar. In het vorige rapport werd duidelijk dat het percentage studenten waarvoor dit geldt, 
redelijk stabiel is door de jaren heen, afgezien van mbo 1 BBL. Voor de corona-cohorten lijkt dit niet veel 
te veranderen.  
 
Uitsplitsingen zijn voor deze uitkomstvariabele niet goed mogelijk vanwege de exportregels van het CBS. 
Gevolg is dat er weinig zicht is op verschillen tussen groepen. Waar uitsplitsingen wel mogelijk zijn, zijn er 
weinig verschillen te zien. 
 

 Doorstuderen  

In het percentage gediplomeerden dat doorstudeert (het volgende jaar ingeschreven staat in bekostigd 
onderwijs) is in het vorige rapport geen sterke afwijking zichtbaar voor de corona-cohorten (figuur 7.4). 
Wel zijn er enkele verschillen als we verbijzonderen naar achtergrondkenmerken. De figuren laten zien dat 
mbo’ers met een lager huishoudinkomen vaker zijn gaan doorstuderen dan mbo’ers met een hoger 
huishoudinkomen. Voor de andere leerweg-niveau combinaties zijn er niet echt verschillen aanwezig. Naar 
leeftijd, migratieachtergrond en opleidingsniveau ook niet. 
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Figuur 7.4 Percentage doorstuderen na één jaar mbo, naar kwintielen (bron: CBS Microdata 2011-2019). 
Noot: De cijfers in de figuur geven de verandering van de coronacohorten ten opzichte van het cohort 
daarvoor in procentpunten weer. 

7.3 Samenvatting 

Er zijn mogelijk negatieve effecten merkbaar door corona op de arbeidsmarkt voor mbo’ers. Als we de 
indicatoren uitsplitsen naar achtergrondkenmerken, zien we enkele verschillen. Het is moeilijk om daar een 
eenduidig patroon te herkennen. Aan de ene kant zien we dat mbo’ers met hoogopgeleide ouders of een 
hoog huishoudinkomen meer last hebben van een coronadip als we kijken naar substantiële baan, maar aan 
de andere kant zien we een gelijktijdige piek in het aandeel met een vast contract. Voor mbo’ers met 
laagopgeleide ouders of een laag huishoudinkomen is de dip kleiner en zien we geen piek in aandeel vast 
contract. Als we kijken naar het aandeel werkend zien we eerder het omgekeerde, waarbij degenen met 
een laag huishoudinkomen of laagopgeleide ouders juist een iets scherpere daling vertonen. De groep met 
een laag huishoudinkomen lijkt ook vaker te hebben gekozen om door te studeren. De resultaten 
uitgesplitst naar migratieachtergrond sluiten aan bij de resultaten uitgesplitst naar opleidingsniveau of 
huishoudinkomen, maar daar zijn de verschillen over het algemeen minder duidelijk. 
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8 Personele uitvoering van de plannen 

8.1 Inleiding 

De NPO-maatregelen die gericht zijn op het extra onderwijs, de aanvullende begeleiding met 
bijspijkerprogramma’s en het welzijn van studenten zullen hun weerslag hebben op het aanstellen van 
onderwijzend en niet-onderwijzend personeel. De vraag is of en in welke mate er als gevolg van de NPO-
investeringen veranderingen optreden in de personeelsomvang qua geleding en functie. Daarbij is het van 
belang dat onderwijsinstellingen in de gespannen arbeidsmarkt niet vanzelfsprekend de voorgenomen acties 
kunnen uitvoeren. De vraag is dan ook in welke mate de onvervulde vacatures, ziekteverzuim en 
personeelstekorten de uitvoering van het NPO in de weg staan. Dit zou mede kunnen blijken uit een 
toename van de financiële reserves. 
 
In dit hoofdstuk worden eerst de ontwikkelingen in de personeelsomvang (in fte) en de student-docent 
ratio’s besproken voor de drie onderwijssectoren mbo, hbo en wo. De peildatum voor personeels- en 
studentenaantallen vallen relatief vroeg in het studiejaar. Daardoor dateren in dit hoofdstuk, anders dan 
elders in dit rapport waarin de coronaperiode met de studiejaren 2019-2020 en 2020-2021 wordt vergeleken 
met de pre-corona periode, de cijfers behorende bij het studiejaar 2019-2020 doorgaans nog van vóór het 
begin van de coronapandemie. Slechts de cijfers die worden gepresenteerd voor het studiejaar 2020-2021 
betreffen de coronaperiode. 
 
De student-docent ratio is uiteraard een afgeleide van de studentenaantallen en de omvang van het 
onderwijzend personeel. Daarbij geldt doorgaans dat een toename (afname) van de studentenaantallen niet 
meteen leidt tot een navenante toename van de personeelsformatie, waardoor de student-docent ratio 
toeneemt (afneemt). Op zichzelf zou een blijvend hogere student-docent ratio kunnen wijzen op een 
productiviteitstoename in het onderwijs, doordat er meer output (onderwijs aan studenten) met minder 
input (aantal docenten) wordt gerealiseerd. De keerzijde kan echter zijn dat door grotere groepen de 
kwaliteit van het onderwijs aan studenten en de begeleiding achteruitgaan, terwijl de werkdruk toeneemt. 
Een hogere werkdruk kan bovendien tot ziekte, uitval en uitstroom van personeel leiden. Daardoor is er de 
dreiging van een vicieuze cirkel met nog grotere personeelstekorten en een steeds verder oplopende 
werkdruk in het onderwijs. 
 
Naast het in beeld brengen van de ontwikkelingen in de personeelsomvang en de student-docent ratio’s 
rechtvaardigt het bovenstaande verder de monitoring van de volgende indicatoren: 
 Vacature(-intensiteit)  
 Ziekteverzuim  
 Mobiliteit  
 Omvang reserves   
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8.2 Resultaten 

8.2.1 Meer personeel door investeringen in additionele onderwijsactiviteiten 

 Personele ontwikkelingen in het mbo 

Figuur 8.1 laat de ontwikkeling in personeelsomvang (in fte) voor mbo-instellingen over de studiejaren 
2017-2018 tot en met 2020-2021 zien.46 Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen personeel met een 
onderwijzende functie en personeel met een onderwijsondersteunende functie.47 Te zien is dat de 
ontwikkeling van het aantal fte onderwijzend personeel over de bekeken periode continue is gestegen. Over 
de gehele periode betreft het hier een stijging van 4,3% ten opzichte van het aantal fte van onderwijzend 
personeel in studiejaar 2017-2018. Het totale personeelsbestand van mbo-instellingen laat een 
vergelijkbare ontwikkeling zien: deze stijgt over dezelfde periode met 4,2%. Hoewel de ontwikkeling van 
het ondersteunend personeel in het studiejaar 2019-2020 een kleine daling ten opzichte van het voorgaande 
jaar laat zien, wordt dit gecompenseerd door een relatief sterke stijging van 3,3% in het daarop volgende 
studiejaar. Aanvullende analyses laten zien dat de ontwikkeling van de personeelsomvang in termen van het 
aantal personen vrijwel hetzelfde is. 
 

 

Figuur 8.1  Ontwikkeling in personeelsomvang mbo-instellingen (in fte) (bron: DUO open onderwijsdata 

“Onderwijspersoneel mbo in aantal fte”; 7 april 2022) 

 
Figuur 8.2 toont de ontwikkeling in de student-docent ratio van mbo-instellingen voor de studiejaren 2017-
2018 tot en met 2020-2021.48 Te zien is dat de ratio van mbo-instellingen zich de afgelopen jaren in 
gunstige zin heeft ontwikkeld als we de daling interpreteren als meer begeleiding per student. Het aantal 
studenten per onderwijzende medewerker is over de bekeken periode met 2,1% gedaald van 18,3 naar 18,0. 
Wel lijkt zich in het laatst waargenomen studiejaar 2020-2021 een stabilisatie van deze dalende trend voor 
te doen.  
 

 
 

46  Tenzij anders aangegeven geldt voor alle cijfers omtrent personeelsontwikkeling in deze paragraaf dat de peildatum 
1 oktober van het betreffende schooljaar is geweest. 

47  Tot onderwijzend personeel worden door DUO gerekend de personen met een functiecategorie 8 (groepsleerkracht), 
9 (vakleraar) of 11 (overig onderwijzend personeel). Leraren in opleiding (functiecategorie 10) zijn niet in deze 
categorie opgenomen. 

48  De ratio werd berekend door het aantal studenten te delen door het aantal fte onderwijzend personeel. In navolging 
van de door DUO gehanteerde rekenmethode passen wij hierin geen correctie toe voor het aantal BOL- 
respectievelijk BBL-studenten aan deze instellingen. Onderliggende student- en docentaantallen zijn afkomstig uit 
het DUO open onderwijsbestand “Leerling-leraarratio mbo per instelling” van 31 maart 2022 en kunnen (licht) 
afwijken van aantallen in andere (DUO) bestanden. 

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

17-18 18-19 19-20 20-21

fte

Onderwijzend Ondersteunend



Tweede rapport Macromonitor NPO mbo en ho  |  64 

 

Figuur 8.2  Ontwikkeling student-docent ratio mbo-instellingen (bron: DUO open onderwijsdata “Leerling-

leraarratio mbo per instelling”; 31 maart 2022) 

 

 Personele ontwikkelingen in het hbo 

In figuur 8.3 is de ontwikkeling in personeelsomvang voor hbo-instellingen over de studiejaren 2017-2018 
tot en met 2020-2021 te zien. Voor zowel het onderwijzend personeel als het ondersteunende personeel 
geldt dat de personeelsomvang in deze periode flink is toegenomen. Het onderwijzend personeel nam in 
vier jaar tijd met 7,8% toe, terwijl de toename voor ondersteunend personeel 6,9% bedroeg. Uit nadere 
analyses (niet in figuur weergegeven) valt het op dat in het hbo – meer dan in het mbo en wo – de groei van 
het ondersteunend personeel in termen van fte ruim 2 procentpunten groter is dan de groei in termen van 
personen. Dit duidt erop hbo-instellingen erin zijn geslaagd binnen het ondersteunend personeel relatief 
meer voltijdsmedewerkers aan te trekken, of hun ondersteunend personeel meer contracturen per week 
hebben kunnen aanbieden. 
 

 

Figuur 8.3  Ontwikkeling in personeelsomvang hbo-instellingen (in fte) (bron: Vereniging Hogescholen “Feiten 

en Cijfers: Dashboard personeel – ontwikkeling”; 29 maart 2022) 

 

Figuur 8.4 laat zien dat hbo-instellingen er tot en met het begin van het studiejaar 2019-2020 in slaagden 
de student-docent ratio naar beneden te brengen. In de drie jaar sinds studiejaar 2017-2018 daalde deze 
maat met ruim 1,9% van 20,7 tot 20,3 studenten per fte onderwijzend personeel. Echter, ondanks de 
hierboven beschreven toename van de personeelsomvang, nam het aantal studenten in coronastudiejaar 
2020-2021 zo sterk toe dat de student-docent ratio weer terugkwam op het niveau van studiejaar 2017-
2018.  
 

17,7

17,8

17,9

18,0

18,1

18,2

18,3

18,4

17-18 18-19 19-20 20-21

St
ud

en
t-

do
ce

nt
 r

at
io

0

5000

10000

15000

20000

25000

17-18 18-19 19-20 20-21

fte

Onderwijzend Ondersteunend



Tweede rapport Macromonitor NPO mbo en ho  |  65 

 

Figuur 8.4  Ontwikkeling student-docent ratio hbo-instellingen (bron: Vereniging Hogescholen. “Factsheet: 

Hbo-personeel 2021”; 31 maart 2022) 

 

 Personele ontwikkelingen in het wo 

Figuur 8.5 toont de ontwikkeling in de personeelsomvang voor wo-instellingen in de studiejaren 2017-2018 
tot en met 2020-2021. Net als in het mbo en hbo, is voor zowel het ondersteunend als het onderwijzend 
personeel een stijging waar te nemen.49 De toename van vooral het aantal fte van onderwijzend personeel 
aan wo-instellingen is groot; deze nam in vier jaar tijd met 15,5% toe. Ook de omvang van het 
ondersteunend personeelsbestand steeg over de bekeken periode gestaag met in totaal 11,7%.  
 

 

Figuur 8.5  Ontwikkeling in personeelsomvang wo-instellingen (in fte) (bron: Universiteiten van Nederland. 

“WOPI-bestand”. Versie augustus 2021) 

 

Figuur 8.6 laat zien dat de student-docent ratio in het wo een duidelijk ander verloop kent dan die in het 
mbo en hbo. Tussen studiejaar 2017-2018 en 2020-2021 is deze met 3,1% toegenomen van 19,3 tot 19,9 
studenten per fte onderwijzend personeel. Op basis van de hierboven getoonde stijging in de personele 
omvang, kan dit enkel worden verklaard door een nog sterkere stijging van de studenteninstroom. Hoewel 
de ratio in de laatste pre-coronameting aan het begin van studiejaar 2019-2020 nog een lichte daling van 
0,5% ten opzichte van het voorgaande jaar kende, steeg de studenteninstroom in 2020-2021 dermate sterk 
dat de student-docent ratio niet verder kon dalen. 
 

 
 

49  In overeenstemming met de definitie gehanteerd door de Universiteiten van Nederland, worden onder onderwijzend 
medewerkers verstaan: hoogleraren, universitair (hoofd) docenten en overige docenten.  
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Figuur 8.6  Ontwikkeling student-docent ratio wo-instellingen (bron: Universiteiten van Nederland. 

“Studentengroei en student/staf ratio”; 19 augustus 2021) 

 

 De drie sectoren vergeleken 

Figuur 8.7 toont de ontwikkeling van de personeelsomvang in mbo, hbo en wo in termen van indexcijfers, 
waarbij de omvang in studiejaar 2017-2018 als uitgangspunt is genomen. Te zien is dat de omvang van het 
onderwijzend personeel in het wo percentueel het sterkst is gestegen over de afgelopen vier jaar. Hierbij 
moet de kanttekening worden geplaatst dat de totale personeelsomvang van deze groep in absolute cijfers 
relatief klein is ten opzichte van het onderwijzend personeelsbestand in het mbo en hbo.50  
 

 

Figuur 8.7  Ontwikkeling in personeelsomvang mbo en ho in indexcijfers - studiejaar 2017-2018 = 100% 
(bron: DUO, open onderwijsdata 2022; UNL, WOPI 2021; VH, ROHA 2021) 

 

In figuur 8.8 is te zien dat juist in het wo de student-docent ratio over de bekeken periode is gestegen, wat 
erop duidt dat de toename van de personeelsomvang die we hierboven zagen, de nog sterkere stijging van 
de studentenaantallen niet heeft kunnen volgen. Het mbo en hbo hadden met name in het eerste meetjaar 
sinds het begin van de coronapandemie (2020-2021) te maken met een studenteninstroom die relatief 
sneller steeg dan de personeelsomvang. Dit verklaart de stabilisatie, respectievelijk toename van de 
student-docent ratio in deze sectoren. 

 
 

50  In tegenstelling tot het mbo en hbo bestaat het personeelsbestand in het wo voor het grootste gedeelte uit personeel 
dat niet als ‘onderwijzend’ wordt gezien. 
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Figuur 8.8  Ontwikkeling in student-docent ratio mbo en ho (bron: DUO, 1cijferHO 2021; DUO, open 

onderwijsdata 2022; UNL, WOPI 2021; VH, ROHA 2021) 

8.2.2 Structureel personeelstekort 

 Vacature-intensiteit 

Figuur 8.9 laat zien dat de vacature-intensiteit in het mbo in 2020 sterk is toegenomen (10%) ten opzichte 
van de jaren ervoor. Dat betekent dat voor 10% van de totale fte’s die werkzaam zijn in mbo een vacature 
is geplaatst in het schooljaar 2020/2021. De vacature-intensiteit is op het moment van schrijven alleen 
berekend voor het mbo. Bij een volgende meting zal gebruik worden gemaakt van alternatieve bronnen 
voor hbo en wo. Tevens is het nog onbekend in hoeverre er sprake is van structurele langdurige 
openstaande vacatures of structurele tekorten. 
 

 

Figuur 8.9  Vacature-intensiteit per sector naar jaren (bron: Onderwijs Arbeidsmarktmonitor 2017-2020) 

 
 Openstaande vacatures 

Het totaal aantal vacatures in het onderwijs is sinds 2021 sterk gestegen en is nu duidelijk hoger dan voor 
de coronacrisis. Wanneer gekeken wordt naar de openstaande vacatures in absolute aantallen zijn ook 
cijfers over het hbo beschikbaar. In Figuur 8.10 zien we dat er ook in het hbo sprake is van een stijging van 
het aantal openstaande vacatures, met name in 2021. Aantal vacatures in 2022 omvatten data over de 
periode tot maand september. De openstaande vacatures data vanaf 2021 is alleen beschikbaar voor hbo. 
Barometerdata over het afgelopen schooljaar voor het mbo is op het moment van schrijven nog niet 
beschikbaar gesteld. Aanvullende analyses worden in de volgende meting meegenomen.  
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Tabel 8.1 Aantal openstaande vacatures per sector naar jaren 

 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Mbo 3.987 3.789 4.572 6.427 - - 

Hbo 2.349 2.901 2.957 3.046 6.121 4.768* 

Wo - - - - - - 

Bron: Zestor 2017-2022. *Periode januari tot en met september 2022 

 
 

 

Figuur 8.10  Aantal openstaande vacatures per sector naar jaren (bron: Zestor 2017-2022) 

 
 Ziekteverzuim 

Figuur 8.11 laat zien dat in het hoger onderwijs (ho) sprake is van een stijging in het 
ziekteverzuimpercentage over 2021 ten opzichte van 2020. In het mbo zien we in 2020 een trendbreuk. De 
vraag is of deze trendbreuk ook in 2021 doorzet in het mbo. Data hierover is tot zover nog niet beschikbaar. 
Ondanks de stijging in het hbo in 2021 (4,32%) ten opzichte van 2020 (4,14%), is het verzuimpercentage 
lager dan het verzuim in de jaren voorafgaand aan de coronapandemie (2017, 2018 en 2019). In het ho als 
geheel zien we ook een trendbreuk. Het gemiddelde verzuimpercentage in het ho bedraagt 4,80% over 2021 
en vertoont hiermee een duidelijke stijging ten opzichte van de voorgaande jaren. Ten opzichte van 2020 
(2,10%) is sprake van meer dan een verdubbeling. Voor een beter beeld van verzuim wordt in de volgende 
meting ook data uit (maatwerktabel) NEA gebruikt.  
 
Tabel 8.2 Ziekteverzuimpercentage per sector naar jaren 

  2017 2018 2019 2020 2021 

Mbo 5,60% 5,68% 5,74% 5,13% - 

Hbo 4,35% 4,75% 4,60% 4,14% 4,32% 

Wo - - - - - 

Ho (cbs categorie: hbo en wo ) 2,80% 3,40% 3,80% 2,10% 4,80% 

Bronnen: SOMMBO, Zestor en CBS/TNO (2017-2021) 
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Figuur 8.11  Ziekteverzuimpercentage per sector naar jaren (bron: SOMMBO, Zestor en CBS/TNO 2017-2021) 
 

 Mobiliteit 

Over mobiliteit zijn op dit moment weinig bruikbare gegevens beschikbaar. In figuur 8.12 zijn cijfers 
opgenomen die een ruwe indicatie geven van de ontwikkeling in het mbo met betrekking tot uitstroom. 
Deze uitstroom bestaat voor een groot deel uit mensen die met pensioen zijn gegaan. Het 
uitstroompercentage van de 60-plussers ligt rond de 20%. Het resterende deel bestaat uit mensen die na 
een jaar buiten het onderwijs zijn gaan werken, ziek zijn geworden of gemigreerd zijn. Van 2019 op 2020 is 
het aandeel uitstroom 7,5 procent, een daling vergeleken met 2018-2019. 
 

 

Figuur 8.12  Mobiliteit mbo naar jaren (bron: DUO 2017-2020) 
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 Algemene reserve: periode 2017-2021 

Onderwijsinstellingen dienen verantwoording af te leggen over het verkrijgen en besteden van middelen in 
het jaarverslag en de jaarrekening. Bij DUO worden zodoende jaarrekeninggegevens van alle besturen 
verzameld en ontsloten. Dit betreft gegevens die DUO in XBRL heeft ingevoerd op basis van de ontvangen 
papieren jaarrekeningen. Op basis van de beschikbare gegevens betreffende eigen vermogen uit de 
financiële verantwoording, is een selectie gemaakt van de algemene reserves voor de sectoren mbo, hbo en 
wo. Behaalde exploitatieresultaten (het verschil tussen baten en lasten) worden toegevoegd aan de 
algemene reserve van een onderwijsinstelling. Voor elk van de (kalender)jaren in de periode 2017 tot en 
met 2021 zijn de bedragen geaggregeerd. De bedragen zijn opgenomen in tabel 8.3 en laten de 
ontwikkeling zien in de periode vóór de beschikbaarheid van de NPO-middelen en één jaar na de 
beschikbaarheid van de NPO-middelen. In figuur 8.13 zien we een trendbreuk in de algemene reserve 
binnen alle drie onderwijssectoren aan het eind van het kalenderjaar 2021, één jaar na de beschikbaarheid 
van de NPO-middelen. Dit houdt in dat het bedrag dat een onderwijsinstelling aan het eind van het jaar 
heeft overgehouden, toegevoegd is aan de reserve. In hoeverre de toename van de algemene reserves 
toegeschreven kan worden aan de NPO-middelen is op dit moment nog onduidelijk. In de jaarverslagen 
worden verklaringen zoals de te ontvangen middelen voor meerdere jaren voor onder andere compensatie 
collegegeld en financiering extra instroom als redenen genoemd voor de tijdelijke toename van de 
reserves.  Tevens is de kwaliteit van de gegevens in de hbo-sector wat DUO betreft nog niet geheel op orde 
en kunnen een vertekend sectorbeeld geven. DUO verwacht medio december 2022 verbeterde data te 
publiceren. 
 
Tabel 8.3  Aggregatie algemene reserves naar onderwijssector over jaren 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Mbo 2.207.114.445 2.191.101.673 2.300.913.997 2.382.334.325 2.450.187.473 

Hbo 1.156.162.274 1.164.663.063 1.183.961.741 1.171.204.532 1.259.885.564 

Wo 2.880.788.895 2.914.108.960 2.986.601.732 3.009.499.082 3.026.256.986 

Bron: jaarrekeningen DUO 2017-2021 
 
 

 

Figuur 8.13  Aggregatie algemene reserves naar onderwijssector over jaren (bron: jaarrekeningen DUO 2017-

2021) 
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8.3 Samenvatting 

Dit hoofdstuk gaf een overzicht van de ontwikkelingen in personeelsomvang (in fte) voor de drie 
onderwijssectoren mbo, hbo en wo. De beschreven figuren laten zien dat de personeelsomvang in zowel het 
mbo, hbo als wo in de drie jaren vóór de coronapandemie gestaag steeg. Deze trend zette zich ook in het 
eerste jaar na het begin van de pandemie door. Voor het mbo en hbo resulteerde het groeiende 
personeelsbestand ook in een dalende trend in de student-docent ratio in de studiejaren 2017-2018 tot en 
met 2019-2020. Echter, in het eerste studiejaar na het begin van de coronapandemie (2020-2021) namen de 
studentenaantallen in deze sectoren toe, waardoor de student-docent ratio voor het mbo dat jaar gelijk 
bleef en die voor het hbo zelfs steeg. De al langer groeiende studenteninstroom in het wo maakte dat de 
student-docent ratio in deze sector ook in studiejaar 2018-2019 al sterk steeg ondanks de toenemende 
personeelsomvang. In 2019-2020 was er wel een lichte daling, maar ook deze werd na het begin van de 
coronapandemie in studiejaar 2020-2021 tenietgedaan door de sterker stijgende studentenaantallen. 
 
Als we kijken naar de indicatoren vacature-intensiteit, ziekteverzuim, mobiliteit en omvang reserves, zijn 
er tussen sectoren enkele verschillen merkbaar. Te zien is dat de vacature-intensiteit in het mbo fors is 
gestegen in 2020 ten opzichte van de jaren ervoor. Ook het totaal aantal vacatures in het onderwijs is sinds 
2021 duidelijk hoger dan voor de pandemie. Met name het aantal openstaande vacatures in het hbo is in het 
afgelopen jaar gestegen. Wanneer wordt gekeken naar het ziekteverzuimpercentage, is het percentage in 
het hoger onderwijs hoger dan voorgaande jaren. Met name ten opzichte van 2020 is sprake van meer dan 
een verdubbeling in het ziekteverzuimpercentage. Verder zien we in het mbo een lichte daling in het 
aandeel uitstroom, vergeleken met 2019. Ook in de algemene reserves van de drie onderwijssectoren zien 
we een toename, één jaar na de beschikbaarheid van de NPO-middelen. In welke mate de onvervulde 
vacatures, ziekteverzuim en personeelstekorten de uitvoering van het NPO in de weg staan, is nog 
onduidelijk op dit moment.   
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