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Wat Werkt in de Aanval op de Schooluitval. Een empirisch onderzoek naar de 

effecten van het Nederlandse preventiebeleid op voortijdig schoolverlaten. 

Sofie J. Cabus 
Top Institute for Evidence Based Education Research  

 TIER-Maastricht University 
 

Veel jongeren ondervinden de gevolgen van voortijdig schoolverlaten. Volgens de definitie van de 

Europese Commissie verlieten in 2011 in de EU-27 ongeveer 6 miljoen jongeren (13,5%) het onderwijs 

zonder diploma.1 In overeenstemming met de Europese definitie observeren we in Nederland in 2011 

een percentage voortijdig schoolverlaten van 9,1% (Eurostat, 2012). 

Het probleem van voortijdig schoolverlaten (vsv) is urgent. Uit internationaal onderzoek blijkt dat 

leerlingen die het onderwijs verlaten zonder startkwalificatie geen rooskleurige toekomst hebben.2 Ze 

hebben onder andere een grotere kans op een slechte aansluiting met de arbeidsmarkt en op langdurige 

werkloosheid (Reich en Young, 1975; Gangl, 2002). Jongeren zonder startkwalificatie hebben ook meer 

mentale en fysieke gezondheidsproblemen (Groot en Maassen van den Brink, 2007; Albouy en Lequien, 

2009) en een hoger risico op armoede en maatschappelijke uitsluiting (Bowles, 1972; Sparkes, 1999) in 

vergelijking met jongeren mét startkwalificatie. Bovendien is vsv een probleem dat hoge 

maatschappelijke kosten met zich meebrengt. In de Verenigde Staten worden de echte kosten van vsv 

geschat op $1 triljoen over een periode van 11 jaar (Levin en Rouse, 2012). Dit bedrag dekt voornamelijk 

sociale zekerheidsuitkeringen en werkloosheidsvergoedingen, kosten van publieke dienstverlening en 

verliezen aan belastinginkomsten. Voortijdig schoolverlaten is dus schadelijk voor de jongere zelf en ook 

voor de samenleving. De uitstroom van jongeren uit het onderwijs zonder diploma wordt dan ook in 

toenemende mate gezien als een signaal dat actie vraagt van ouders, scholen en publieke overheden. 

1. Voortijdig schoolverlaten in de internationale literatuur 

1.1 Het probleem van voortijdig schoolverlaten 

De Europese raad heeft tijdens een bijeenkomst in Lissabon besloten om vsv met de helft terug te 

dringen van 20% in 2000 naar 10% in 2010. Deze ambitieuze doelstelling werd in 2010 opnieuw 

geformuleerd in het kader van de Europa 2020-strategie. De EU-kerndoelen met betrekking tot 

voortijdig schoolverlaten stellen dat het percentage voortijdige schoolverlaters lager moet zijn dan 10% 

tegen 2020 (meer informatie over de Europa 2020 kerndoelen kan men terugvinden op de website van 

de Europese Commissie: ec.europa.eu).  

Al na het startschot op de Europese top in Lissabon hebben lidstaten acties ondernomen om vsv te 

verminderen (European Commission, 2005, 2006, 2010b, 2011a). Vsv is echter een complex fenomeen. 

                                                           
1
 De Europese definitie stelt dat elke jongere van 18 tot 24 jaar een voortijdig schoolverlater is als hij/zij over 

maximaal een lager secundair diploma beschikt en als hij/zij niet meer in het onderwijs is ingeschreven. (Eurostat 
geraadpleegd op 29 augustus 2012). 
2
 Merk op dat de Nederlandse definitie verschilt van de Europese definitie. In Nederland is elke jongere van 12 tot 

23 jaar die het voortgezet onderwijs zonder startkwalificatie (havo, vwo, mbo-2) verlaat een voortijdig 
schoolverlater (www.aanvalopdeschooluitval.nl, geraadpleegd op 29 augustus 2012). 
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De resultaten uit internationaal onderzoek tonen aan dat onderling sterk verschillende problemen de 

beslissing beïnvloeden om de school voortijdig te verlaten (Rumberger, 2011). Om het probleem van vsv 

beter te begrijpen, hebben we in hoofdstuk 1 aan de hand van de internationale literatuur de 

determinanten van vsv en de risicofactoren die kunnen leiden tot vsv in kaart gebracht. De figuur van 

bijlage 1 vat deze determinanten samen en wijst ze toe aan een van de drie instituties waarvan de 

jongere deel uitmaakt: thuis (gezin), school en arbeidsmarkt. Jongeren verlaten de school zonder 

startkwalificatie omdat ze problemen hebben thuis of op school. Sommige jongeren hangen 

bijvoorbeeld tijdens de schooluren rond op straat (Attwood en Croll, 2006; Henry, 2007) en raken op die 

manier soms betrokken bij criminaliteit (Lochner en Moretti, 2004; Anderson, 2010) of experimenteren 

met drugs (Fergusson e.a., 2003; ter Borgt e.a., 2009). Onderzoek toont verder aan dat kinderen die 

opgroeien in families met een lage socio-economische status of in achterstandsbuurten vaker minder 

lang naar school gaan dan kinderen uit welgestelde families of buurten (Levin, 1987). Andere belangrijke 

determinanten van vsv zijn het gebrek aan betrokkenheid van de ouders bij de school en het gebrek aan 

betrokkenheid en motivatie van de leerling om op school goede prestaties te halen (Adams en Becker, 

1990). Ten slotte speelt de arbeidsmarkt ook een belangrijke rol in vsv. Jongeren hebben bijvoorbeeld 

de ambitie in het leven om te studeren voor een toekomstige baan. Het gebrek aan ambities met 

betrekking tot de toekomstige baan verhoogt de kans van jongeren om de arbeidsmarkt te betreden nog 

voor een startkwalificatie wordt behaald (Shavit en Müller, 1998). 

Vaak is het een combinatie van determinanten die uiteindelijk leidt tot vsv (De Witte en Rogge, 2012). 

De problemen van jongeren thuis, op school of in hun leefomgeving stapelen zich op en vaak verlaten ze 

de school voortijdig omdat ze een baan vinden. Omdat de determinanten van vsv en de 

leerlingenpopulatie in scholen, buurten, regio’s of landen zo divers zijn, is het zeer moeilijk om te 

bepalen welke preventiemaatregelen zullen werken in de strijd om vsv terug te dringen. De 

internationale literatuur die zich specifiek richt op de evaluatie van preventiebeleid in het veld van vsv is 

dan ook beperkt (Wilson e.a., 2011). We weten dus heel weinig over de effectiviteit van 

preventiemaatregelen. Meer aandacht voor onderzoek naar de effectiviteit van maatregelen, 

interventies en acties die schooluitval verminderen is dan ook noodzakelijk. Daarom hebben we een 

empirisch onderzoek uitgevoerd naar de effecten van het Nederlandse preventiebeleid op vsv. 

1.2 Nederland aan de top van EU-12 landen 

In overeenstemming met de Europese doelstellingen heeft Nederland de laatste jaren een stevige 

campagne gevoerd in de strijd met vsv. In hoofdstuk 2 hebben we de prestaties van het Nederlandse 

preventiebeleid gekaderd in de Europese doelstelling om schooluitval te verminderen tot 10% in 2010. 

Op het Europese niveau wordt vaak gebruik gemaakt van een rankschikking van landen volgens hun 

prestaties. Voor onze analyse kozen we hieruit 12 EU lidstaten waarvoor relevante gegevens 

beschikbaar waren: België, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Luxemburg, Nederland, 

Oostenrijk, Portugal, Spanje, Zweden en het Verenigd Koninkrijk. Volgens de traditionele Europese 

rangschikking voeren Portugal (-8,2 procent punt) en Nederland (-4,0 procent punt) het meest 

succesvolle preventiebeleid over de periode 2000-2008. Zweden (+4,9 procent punt), Spanje (+2,8 

procent punt) en Finland (+0,8 procent punt) kennen een stijging in de omvang van schooluitval en 

vinden we als laatste terug in de rangschikking. De traditionele rangschikking gaat er vanuit dat de 
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geobserveerde vermindering in vsv enkel en alleen te danken is aan het preventiebeleid dat EU-12 

landen de laatste jaren hebben gevoerd. Dit is echter niet het geval. Ten eerste vertrokken de EU-12 

landen in 2000 vanuit heel verschillende startposities. Zo lag de uitstroom van jongeren uit het 

onderwijs zonder voortgezet onderwijs (vo) diploma in Portugal op 43,6%, in Spanje op 29,1% in het 

Verenigd Koninkrijk op 18,2%, in Nederland op 15,4% en in Zweden op 7,3%. Ten tweede toont 

onderzoek aan dat de economische omstandigheden in de Europese lidstaten een belangrijke invloed 

hebben op het probleem van vsv (Cabus en De Witte, 2012). Deze economische omstandigheden 

kunnen heel erg verschillen per land. Concreet gaat het om de volgende economische omstandigheden: 

economische ontwikkeling en technologische innovaties, de groei van het bruto binnenlands product 

per hoofd van de bevolking en de economische cyclus. 

Economische ontwikkeling en innovaties hebben de systemen en structuren van de samenleving en de 

industrie grondig gewijzigd (Cedefop, 2008, 2010; European Commission, 2010a, 2011b). Welvarende 

landen zijn hierbij geëvolueerd van een arbeidsintensieve naar een kennisgerichte maatschappij (Nelson 

en Phelps, 1966; Schultz , 1967; Becker, 1993). Deze veranderingen gaan onder andere gepaard met een 

grotere vraag naar kennis, ook bij schoolverlaters. We volgen dus langer onderwijs om aansluiting te 

vinden met de arbeidsmarkt. Tegelijk is er een afname van de vraag naar laaggeschoolde arbeid op de 

arbeidsmarkt. Dit houdt een groter aandeel potentiële voortijdige schoolverlaters op school. 

Op de korte termijn spelen echter ook andere belangrijke economische factoren een rol. Zo stijgt 

tijdens een economische opleving het aantal (tijdelijke) banen op de arbeidsmarkt. In zulke 

omstandigheden, zijn jongeren met een beroepsgerichte scholing erg aantrekkelijk op de arbeidsmarkt 

(Borghans e.a., 2000; Borghans, 2007). De internationale literatuur toont aan dat jongeren dan ook 

sneller en vaker de schoolbanken inruilen voor de arbeidsmarkt (Shavit en Müller, 1998; Müller and 

Gangl, 2003). Tijdens een periode van lage economische groei zijn deze jongeren zonder kwalificatie 

echter heel kwetsbaar op de arbeidsmarkt. Zij verliezen niet alleen sneller hun baan in vergelijking met 

gekwalificeerde jongeren, maar vinden vaak ook moeilijker opnieuw een baan (OECD, 2008). Het gebrek 

aan startkwalificatie geeft potentiële nieuwe werkgevers namelijk een signaal van onbekwaamheid voor 

de baan (Spence, 1973). We kunnen dus stellen dat een voortijdig schoolverlater aan competitiviteit op 

de arbeidsmarkt verliest na het nemen van de uitvalbeslissing waardoor ze vaker ten prooi vallen aan 

langdurige werkloosheid. 

In hoofdstuk 2 stellen we een nieuwe rangschikking van de EU-12 landen voor die de prestaties van 

landen corrigeert voor de invloed van economische omstandigheden op vsv. Hierdoor is de nieuwe 

rangschikking in staat om onderwijsbeleid van economische invloeden te scheiden. Bij een toepassing 

van de gecorrigeerde rangschikking op de 12 Europese lidstaten, stellen we vast dat Portugal (+12,91 

procent punt) en Spanje (+5,02 procent punt) geen succesvol onderwijsbeleid hebben gevoerd. Deze 

landen hebben vooral voordeel gehaald uit de economische invloeden die vsv hebben verminderd en 

worden dus als laatste gerangschikt. De rangschikking positioneert Luxemburg (-2,40 procent punt) en 

Nederland (-1,19 procent punt) aan de top van de EU-12 landen. Beide landen hebben dankzij hun 

onderwijsbeleid vsv succesvol verminderd over de periode 2000-2008. Verder stellen we in hoofdstuk 2 

vast dat preventieprogramma’s die gericht zijn op het verminderen van vsv in het beroepsonderwijs en 

op verbetering van de onderwijskwaliteit, er beter in slagen vsv te verminderen. Zij blijken in die zin de 
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sleutelfactoren voor een succesvol preventiebeleid. In lijn met deze conclusies richten we onze aandacht 

in de volgende hoofdstukken vooral op preventiemaatregelen en interventies die vsv wensen terug te 

dringen in het Nederlandse beroepsonderwijs. 

2. De effectiviteit van het Nederlandse preventiebeleid 

2.1 Registratie en verzuim 

In 2005 heeft de Nederlandse overheid een preventieprogramma gelanceerd, met als slogan ‘Aanval 

op de schooluitval’. De nationale doelstelling richt zich op een halvering van het aantal nieuwe vsv’ers 

van 70,000 in 2002 naar 35,000 in 2012 en naar een verdere daling tot 25,000 in 2016. De campagne 

heeft onder andere de registratie van de schoolloopbaan van leerlingen in BRON verbeterd (het 

Basisregister Onderwijs). Elke leerling in het Nederlandse onderwijs beschikt sinds 2005 over een 

identificatienummer voor de registratie van de schoolloopbaan en zijn of haar achtergrondkenmerken. 

Dit is uniek in het internationale veld. Alleen Duitsland, Italië en het Verenigd Koninkrijk hebben 

ondertussen een dergelijk identificatienummer in het onderwijs geïmplementeerd (European 

Commission, 2011a). Ook de melding van ongeoorloofde afwezigheid van school bij het digitale 

verzuimloket werd verbeterd.3 Dit zijn belangrijke maatregelen geweest om vsv te bestrijden. Een goed 

meetinstrument is immers cruciaal om het preventiebeleid te evalueren op succes of falen en het 

eventueel bij te sturen. Het geeft scholen en regio's ook een stimulans om zichzelf te verbeteren. Zo 

keert het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) in elk schooljaar na 2005-06 een 

prestatiebonus uit van 2,000 euro aan instellingen die vsv verminderen ten opzichte van het basisjaar 

2005-06. In 2007 werd deze prestatiebonus verhoogd tot 2,500 euro. Sinds 2012 wordt het toekennen 

van de prestatiesubsidie aan instellingen gebaseerd op het percentage nieuwe vsv’ers van een instelling 

(meer informatie is ter beschikking op de website: www.aanvalopdeschooluitval.nl).4 

In hoofdstuk 3 hebben we de betrouwbaarheid en validiteit van het registratiesysteem geanalyseerd. 

De analyse toont aan dat de registratie van de schoolloopbaan van leerlingen in het Nederlandse 

voortgezet onderwijs nagenoeg volledig en betrouwbaar is voor alle leerplichtige jongeren. Verder 

stellen we vast dat ongeoorloofd verzuim van leerlingen na de leeftijd van 18 jaar niet goed wordt 

opgevolgd in het registratiesysteem. Het betreft hier leerlingen die vertraging hebben opgelopen in de 

schoolloopbaan (zittenblijvers). Zij studeren niet af op 18-jarige leeftijd, maar moeten omwille van hun 

vertraging in de schoolloopbaan nog een aantal jaren naar school om een diploma te halen. Uit de 

analyse blijkt dat de school het spijbelgedrag van leerlingen ouder dan 18 jaar wel degelijk meldt bij het 

digitale verzuimloket. De registratiegegevens van ongeoorloofd verzuim tonen aan dat de reden van 

verzuim van leerlingen ouder dan 18 jaar pas na lange tijd of in sommige gevallen niet wordt bevestigd 

door de leerplichtambtenaar. We kunnen ons hier de vraag stellen of er na de leeftijd van 18 jaar nog 

sprake is van ongeoorloofd verzuim omdat een leerling ouder dan 18 jaar niet meer onderhevig is aan 

de regeling van de kwalificatieplicht. In hoofdstuk 5 gaan we hier dieper op in. 

                                                           
3
 Vanaf 1 augustus 2009 wordt het melden van ongeoorloofd verzuim aan het digitale verzuimloket verplicht voor 

alle scholen in voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs en volwasseneducatie (www.aanvalopdeschooluitval.nl, 
geraadpleegd op 29 augustus 2012). 
4
 Dit is het aantal nieuwe vsv’ers ten opzichte van het aantal deelnemers in de leeftijd van 12 tot 23 jaar. 

http://www.aanvalopdeschooluitval.nl/
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Een goede opvolging van ongeoorloofd verzuim is wenselijk (Bos e.a., 1992). De internationale 

literatuur toont aan dat ongeoorloofd verzuim een van de beste voorspellers is van een latere beslissing 

om de school voortijdig te verlaten (Henry, 2007; De Witte en Csillag, 2012). De analyse in hoofdstuk 3 

toont aan dat spijbelaars veel vroeger in de schoolloopbaan het voortgezet onderwijs zonder diploma 

verlaten dan reguliere leerlingen. Onze schatting laat zien dat spijbelgedrag de kans op vsv voor het 

bereiken van de leeftijd van 18 verdrievoudigt. Ongeoorloofd verzuim kan dus een nuttige indicator zijn 

voor jongeren die het risico lopen om zonder diploma het onderwijs uit te stromen. Tegelijk ondersteunt 

deze analyse ook het pleidooi voor preventiemaatregelen die op langere termijn vsv willen verminderen 

door ongeoorloofd verzuim tegen te gaan. 

2.2 De preventiemaatregelen zoals bepaald in de convenanten van 2007 

Een convenant is een geschreven overeenkomst waarin het Ministerie van OCW, de Regionale Meld- 

en Coördinatiepunten (RMC) en de scholen afspraken vastleggen over preventiebeleid, intenties en 

samenwerking. De convenanten kunnen we indelen in drie verschillende rondes. In het jaar 2005 werd 

een eerste ronde van convenanten ondertekend door het Ministerie van OCW, 14 Regionale Meld- en 

Coördinatiepunten (RMC) en de scholen. Het effect van deze eerste ronde van convenanten op het 

terugdringen van vsv werd onderzocht door van der Steeg e.a. (2008). Zij stellen vast dat vsv in de 14 

RMCs die de convenanten hebben ondertekend niet significant gedaald was in vergelijking met de 

andere RMCs een jaar na de implementatie van de preventiemaatregelen. Een tweede ronde van 

convenanten werd ondertekend in het jaar 2007 door het OCW, 39 Regionale Meld- en 

Coordinatiepunten (RMC) en de scholen. In hoofdstuk 4 voeren we een analyse uit op deze tweede 

ronde van convenanten ondertekend in 2007. In tegenstelling tot van der Steeg e.a. (2008) voeren we 

een afzonderlijke analyse uit voor alle preventiemaatregelen van de convenanten die in 2007 werden 

geïmplementeerd. Ten slotte wordt er een derde ronde van convenanten georganiseerd in het jaar 2012. 

Dit nieuwe convenant kan binnenkort worden geëvalueerd. 

Zoals in de vorige paragraaf werd aangegeven hebben we in hoofdstuk 4 de preventiemaatregelen 

zoals bepaald in de convenanten van 2007 geëvalueerd in relatie tot het verminderen van vsv. Deze 

convenanten bevatten in totaal 10 menu-items waarop RMCs in overleg met het OCW en de scholen 

kunnen inzetten. Deze menu-items zijn Zorg Advies Team, preventieproject overgang van vmbo naar 

mbo, mentoring en coaching, vraagombuiging, beroepenoriëntatie in het vmbo, stages, opvangklassen 

voor vsv’ers, meerdere instroommomenten in het mbo, verzuimbeleid, EVC (elders verworven 

competenties) en maatwerktrajecten. Hierbij werden de volgende preventiemaatregelen geassocieerd 

met het terugdringen van vsv: mentoring en coaching, EVC en maatwerktrajecten en beroepenoriëntatie 

in het vmbo. Dit zijn maatregelen die voornamelijk in het beroepsonderwijs (vmbo en mbo) van kracht 

zijn en dus in scholen voorkomen met een relatief hoog aandeel voortijdige schoolverlaters. De 

maatregel mentoring en coaching richt zich op het koppelen van een leerling aan een coach in het 

bedrijfsleven of een maatschappelijke organisatie. EVC en maatwerktrajecten zijn curatieve maatregelen 

en worden dus ingezet nadat een leerling de school voortijdig heeft verlaten. Deze maatregelen 

erkennen de kwetsbare positie van vsv’ers op de arbeidsmarkt. Het accrediteren van EVC en het 

reguleren van maatwerktrajecten bijvoorbeeld via school-werk contracten geven vsv’ers de kans om 

alsnog een startkwalificatie te behalen.  
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De resultaten van hoofdstuk 4 kunnen we goed interpreteren aan de hand van de bevindingen uit 

hoofdstuk 1 en hoofdstuk 2. Ten eerste heeft het beroepsonderwijs in Nederland van oudsher een 

nauwe connectie met de arbeidsmarkt (OCW, 2006; Onstenk en Blokhuis, 2007). Het is deze nauwe 

connectie die in vergelijking met havo of vwo tot op heden leidt tot een relatief grote uitstroom uit het 

beroepsonderwijs zonder diploma. Nederland kan dus het vsv verminderen in het beroepsonderwijs 

door de invloed van de arbeidsmarkt in het voortgezet onderwijs te reguleren of te beperken 

(bijvoorbeeld door maatwerktrajecten of beroepenoriëntatie), of door het onderwijs in de arbeidsmarkt 

te integreren of andersom (bijvoorbeeld door de accreditatie van EVC). Ten tweede toont de 

internationale literatuur aan dat jongeren in het beroepsonderwijs in vergelijking met jongeren in havo 

of vwo vaker te kampen hebben met thuis- of schoolproblemen die kunnen leiden tot vsv (zie bijlage 1). 

Mentoring en coaching, beroepenoriëntatie, andere manier van begeleiding en zorg en aandacht voor 

een student met problemen thuis of op school kunnen in dit geval een belangrijke rol spelen om de 

student op school te houden (De Witte en Cabus, 2012). 

2.3 De leerplicht/kwalificatieplicht 

Een andere maatregel die de invloed van de arbeidsmarkt in het onderwijs kan beperken, is de 

leerplichtwet. Dit is het onderwerp van hoofdstuk 5. De literatuur toont aan dat de leerplicht ongeveer 

een eeuw geleden vooral werd ingevoerd om kinderen te beschermen tegen een te vroege intrede in de 

arbeidsmarkt (bijvoorbeeld kinderarbeid) (ILO, 2002; Murtin en Viarengo, 2009). De overheid heeft in 

het jaar 2007 een kwalificatieplicht geregeld in de leerplichtwet van 1969. Volgens de leerplichtwet van 

1969 waren jongeren verplicht om naar school te gaan tot 16 jaar (voltijds). Vanaf de leeftijd van 16 jaar 

gold er een partiële leerplicht. Na het invoeren van de kwalificatieplicht zijn “Jongeren tussen de 5 en 18 

jaar […] verplicht om onderwijs te volgen, totdat ze een startkwalificatie hebben. Voor leerlingen van 5 

tot 16 jaar heet dit de leerplicht, voor jongeren tussen 16 en 18 jaar de kwalificatieplicht 

(www.rijksoverheid.nl).” Jongeren zijn dus verplicht om naar school te gaan tot het einde van het 

schooljaar waarin de leeftijd van 18 wordt bereikt of tot het einde van het schooljaar waarin een 

kwalificatie wordt behaald (bijvoorbeeld havo student kunnen al op 17-jarige leeftijd hun diploma 

behalen).5 Een startkwalificatie staat voor een diploma op minimaal mbo-niveau 2, havo of vwo. 

In hoofdstuk 5 onderzoeken we de effecten van de leerplichtwetswijziging op vsv. Hierbij hebben we 

de gemiddelde schooluitval onder 16-jarige leerlingen (de interventiegroep) vergeleken met de 

gemiddelde schooluitval onder 17-jarige leerlingen (de controlegroep) voor en na de verandering in de 

kwalificatieplicht in het jaar 2007. We gebruiken 17-jarige leerlingen met een geboortedatum tussen 1 

januari en 1 augustus 1990 als een controlegroep omdat ze waren vrijgesteld van de verhoging van de 

kwalificatieplicht in het jaar 2007. Tegelijk waren 16-jarige leerlingen met een geboortedatum tussen 1 

augustus en 31 december 1990 niet vrijgesteld van de verhoging van de kwalificatieplicht in 2007. Zij 

vormen de interventiegroep. Dankzij deze opzet schatten we dat de verhoging van de kwalificatieplicht 

heeft geleid tot minder schooluitval onder 16-jarige leerlingen (interventiegroep) in vergelijking met 17-

jarige leerlingen (controlegroep). Nadere analyse van dit effect toont echter aan dat het effect volledig 

                                                           
5
 We merken op dat tussen de leeftijd van 16 en 18 jaar volgens de regeling van de kwalificatieplicht verschillende 

combinaties van deeltijdonderwijs nog steeds mogelijk zijn. 
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wordt gedreven door meer schooluitval in de controlegroep. We observeren namelijk een verhoging van 

het percentage vsv van 9,7% in 2006 naar 12,1% in 2007 in de controlegroep terwijl het percentage vsv 

in de behandelingsgroep lichtjes daalde van 9,0% in 2006 naar 8,9% in 2007.  

De 17-jarige leerlingen in de controlegroep mochten in 2007 legaal het onderwijs voortijdig verlaten 

omdat zij op dat moment nog vrijgesteld waren van de verhoging van de kwalificatieplicht. Het ging om 

een groep leerlingen van Nederlandse herkomst uit het beroepsonderwijs die geen vertraging hadden in 

de schoolloopbaan. Kortom, het waren meteen inzetbare jongeren op de arbeidsmarkt (Cabus en De 

Witte, 2011). Om het geschatte effect te staven koppelen we de resultaten aan tendensen op de 

arbeidsmarkt in 2007. In het jaar 2007 vond een economische opleving plaats en het aantal vacatures 

stond toen op het hoogste punt sinds 2003. We observeren bovendien dat meer banen op de 

arbeidsmarkt werden ingevuld door jongeren tussen 15-25 jaar. Een groter aantal Nederlandse jongeren 

zonder diploma van het beroepsonderwijs heeft dus de schoolbanken ingeruild voor de arbeidsmarkt na 

de verhoging van de leerplicht in 2007. Door deze leerplichtverhoging werd namelijk het aanbod van 

laaggeschoolde arbeid verminderd omdat de volgende beschikbare groep leerlingen die het onderwijs 

legaal mocht verlaten nog een jaar op zich zou laten wachten. Dit is niet wenselijk in een periode van 

economische opleving. De vraag naar laaggeschoolde arbeid neemt dan namelijk net toe. Het is dus 

aannemelijk dat werkgevers 17-jarige leerlingen uit de controlegroep van de schoolbanken hebben 

geplukt. 

2.4 De overgang van vmbo maar mbo 

In hoofdstuk 6 wordt de effectiviteit van de preventiemaatregel `overgang van vmbo naar mbo' 

geëvalueerd. Deze preventiemaatregel maakt deel uit van de tien menu-items opgenomen in de 

convenanten. Over het algemeen wordt de overgang van vmbo naar mbo door jongeren moeilijk 

gevonden omdat ze dan vaak van school moeten wisselen en zo de connectie met andere leerlingen en 

leerkrachten verliezen (Onstenk en Blokhuis, 2007; Oberon, 2008). Concreet hebben we de overgang 

van leerlingen van vmbo naar mbo in het ROC Amsterdam en het ROC Utrecht voor en na invoering van 

de preventiemaatregel geanalyseerd. Leerlingen zonder vertraging in de schoolloopbaan maken de 

overgang op 16-jarige leeftijd. Het ROC Amsterdam heeft in vergelijking met het ROC Utrecht sterk 

ingezet op de verbetering van de overgang naar hun ROC. 16-jarige leerlingen die de overgang maken 

naar het ROC Amsterdam na de invoering van de convenanten maatregel werden om die reden 

toegewezen aan de interventiegroep. Leerlingen die de overgang maken naar het ROC Utrecht werden 

toegewezen aan de controlegroep.  

De resultaten in hoofdstuk 6 tonen aan dat de overgang van 16-jarige leerlingen naar het ROC 

Amsterdam schooluitval niet effectief heeft verminderd vlak na de invoering van de preventiemaatregel. 

Wat we wel kunnen vaststellen is dat een soepele overgang van vmbo naar mbo cruciaal is om baat te 

hebben bij het Nederlandse preventiebeleid dat in grote mate in scholen wordt geïmplementeerd. 16-

jarige leerlingen die de overgang succesvol afronden hebben een substantiële lagere kans op vsv dankzij 

de preventiemaatregelen zoals bepaald in de convenanten van 2007. Dit resultaat onderstreept het 

Europese gedachtegoed van preventief onderwijsbeleid in plaats van curatief onderwijsbeleid. 
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Ten slotte stellen we vast dat allochtone jongeren in toenemende mate de aansluiting met mbo 

mislopen. Onderzoek hieromtrent toont aan dat jongeren met een buitenlandse nationaliteit vaker 

verkeerde en/of moeilijkere studierichtingen kiezen maar ook vaker worden geschorst en/of van school 

worden gestuurd of zelfs geweigerd (Pittman, 1991; Allen en Meng, 2010). 

3 Besluit 

Economische ontwikkeling en technologische innovaties hebben de afgelopen decennia de systemen 

en structuren van de samenleving waarin onderwijs aan jongeren wordt aangeboden uitgedaagd. Het 

concept van de kennissamenleving is in opmars en heeft de vraag naar laaggeschoolde arbeid verlaagd. 

Werkgevers vereisen dat we langer naar school gaan om aansluiting te vinden met hun vacatures. De 

vraag naar kennis stelt dus niet alleen hogere eisen aan het onderwijs, het houdt ook voortijdig 

schoolverlaters langer op school. Toch kunnen we het probleem van vsv niet relativeren. Hoewel 

voortijdig schoolverlaten een probleem is van alle lagen in het onderwijs, is het probleem van vsv het 

meest urgent in het beroepsonderwijs. Jongeren in het beroepsonderwijs zijn het meest inzetbaar bij 

een toename van het aantal vacatures als gevolg van een economische opleving. De vacatures zijn 

echter tijdelijk van aard en stellen een voortijdig schoolverlater voor een moeilijke toekomst. Als ze hun 

baan verliezen lopen voortijdig schoolverlaters een groter risico op langdurige werkloosheid door het 

gebrek aan een diploma. In een kennissamenleving is een diploma een signaal van bekwaamheid voor 

de baan. Voortijdig schoolverlaten is dus niet wenselijk voor de jongere en leidt bovendien tot hoge 

kosten voor de samenleving. Voortijdig schoolverlaten vraagt om actie van ouders, scholen en publieke 

overheden. 

Met als slogan ‘Aanval op de Schooluitval’ heeft Nederland de strijd met vsv aangebonden. De figuur 

van bijlage 1 vat het Nederlandse preventiebeleid dat in dit proefschrift werd onderzocht samen. De 

figuur geeft goed de dynamiek weer tussen de verschillende instituties: thuis (het gezin), school en 

arbeidsmarkt. Het individu (of de student) bevindt zich samen met de preventiemaatregelen in het 

midden van de figuur. Dit is in overeenstemming met hoofdstuk 1 en hoofdstuk 4 waar wordt 

aangetoond dat de meeste interventies en maatregelen zich richten op het individu om vsv te 

verminderen. De determinanten van vsv zijn ondergebracht in de figuur en staan in het dynamische 

kader in verbinding met elkaar. Hieruit blijkt dat problemen thuis ook problemen op school kunnen 

uitlokken en andersom. De relatie tussen arbeidsmarkt, school en gezin heeft in Nederland geleid tot 

een heterogeen onderwijsaanbod. Leerlingen met een relatief hoge capaciteiten kunnen een 

theoretische leerweg volgen om zo later door te stromen naar het hoger onderwijs. Ze voelen in 

mindere mate de aantrekkingskracht van de arbeidsmarkt omdat ze vaak voltijds les volgen op school. 

Leerlingen in het beroepsonderwijs kunnen echter al op jonge leeftijd in aanraking komen met de 

arbeidsmarkt, bijvoorbeeld door stages op de werkvloer of maatwerktrajecten die toelaten om deeltijds 

te leren en deeltijds te werken. En hier kan het Nederlandse preventiebeleid winst boeken. Zo kunnen 

beroepenoriëntatie in het vmbo en coaching van leerlingen op de werkvloer jongeren in het 

beroepsonderwijs helpen bij het nemen van beslissingen met betrekking tot studiekeuzes, deeltijds 

leren of het inspelen op een vacature. Curatieve maatregelen zoals EVC en maatwerktrajecten kunnen 

de link tussen onderwijs en arbeidsmarkt verder stroomlijnen. Het leerproces is immers niet alleen taak 

van de school maar ook onderdeel van de arbeidsmarkt. 
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Bijlage 1: Een economisch perspectief op de effecten van het Nederlandse preventiebeleid in de strijd met voortijdig schoolverlaten. 

 

 


