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Natuurlijk is er binnen TL-scholen aan-
dacht voor de vraag hoe het oud-leer-
lingen vergaat in het vervolgonderwijs. 
Het besef dat een school zijn succes niet 
alleen meet aan het slagingspercentage 
in het afsluitend jaar, maar ook en zelfs 
meer nog aan het slagen in de jaren die 
na de feestelijke diplomauitreiking ko-
men, is breed aanwezig. In veel scholen 
organiseren decanen terugkomdagen 
waarop de oud-leerlingen vertellen hoe 
het in de vervolgopleiding gaat, ten 
behoeve van de nieuwe lichting leerlin-
gen, maar zeker ook als terugkoppeling 
naar de oude school. Ook op andere 
manieren is er de laatste jaren steeds 
meer contact tussen TL-scholen en het 
MBO. In meer of mindere mate heb-
ben TL-schoolleiders op het niveau van 
hun school dus wel een beeld van hoe 
goed zij hun leerlingen voorbereiden op 
het vervolg in de havo of op het ROC. 
Dat beeld is echter beperkt en zelden 
gestoeld op systematisch onderzoek. Het 
valt ook niet mee om de vervolgschool-
loopbaan van je leerlingen systematisch 
in kaart te brengen. 
De laatste jaren komen de gegevens van 
DUO steeds meer in een vorm beschik-
baar die het mogelijk maakt om die 
vervolgschoolloopbanen wel goed in 
beeld te krijgen. Wie er geld voor over 

heeft kan dat door DUO zelf in beeld 
laten brengen. Daarmee is een wens 
van het Platform-TL zoals die eind 2009 
werd neergelegd in het rapport van de 
VO-raad over knelpunten in de aanslui-
ting van de theoretische leerweg met het 
vervolgonderwijs, een rapport gebaseerd 
op onderzoek waaraan het Platform-TL 
heeft meegewerkt, gedeeltelijk werkelijk-
heid geworden. U vindt het rapport, in-
clusief de bewuste aanbeveling, vermeld 
in bijlage B (bron 2). Toen werd door ons 
gedacht aan een tool die door de toele-
verende VO-school en de ontvangende 
MBO-school zelf zou worden gevuld en 
benut. Nu zijn de data centraal vindbaar 
en hangt het van de scholen af of ze hier-
over met elkaar in gesprek gaan. 

Op macroniveau kan men sinds kort de 
Doorstroomatlas raadplegen. Deze uit-
gave van het ministerie van OCW toont 
de vervolgopleidingen die leerlingen na 
het vmbo kiezen en welke studiesucces-
sen ze daar boeken. Bij de aanbieding 
van de Doorstroomatlas aan de Tweede 
Kamer in juni 2012 maakte de minister 
de opmerking dat discussies over het 
vmbo vaak worden gevoerd op basis van 
gevoel en minder op basis van feiten.
Dat idee had het bestuur van het 
Platform-TL ook toen men in de loop van 

VOORWOORD
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2011 een opdracht formuleerde voor een 
vooronderzoek naar de onderwijsloop-
baan van de leerlingen die van TL naar 
het MBO gingen. Uiteindelijk heeft Jan 
Duursma van het APS die opdracht voor 
het Platform uitgevoerd. Het resultaat 
vindt u hier. Wij presenteren het met 
enige bescheidenheid, want het betreft 
een onderzoek op beperkte schaal. Of 
de conclusies ook gelden als het onder-
zoek breder wordt uitgevoerd moet nog 
worden bezien. Zijn de TL-leerlingen in 
het hele MBO zo tevreden of hebben we 
het met de opleidingen in dit vooronder-
zoek net getroffen? Ervaren alle oud-TL-
leerlingen het belang van vaardigheden 
in het MBO in dezelfde mate? Is het 
beeld dat toch nu weer opduikt van het 
VO en het MBO als twee werelden waar 
men nog steeds weinig van elkaar weet 
in de breedte een getrouwe weergave of 
valt het mee?
Een vervolg op dit onderzoek zal nodig 
zijn om te kunnen spreken over “feiten”. 

Het is te hopen dat het Platform-TL er in 
slaagt die verbreding te realiseren. Met 
dit rapport ligt er nu een instrument dat 
door alle TL-scholen kan worden gebruikt 
om de eigen situatie in kaart te brengen. 
Als die scholen bereid zijn om de resul-
taten met het Platform-TL te delen kan de 
landelijke situatie redelijk betrouwbaar 
in kaart worden gebracht. Wat voor de 
scholen weer het voordeel heeft dat men 
de eigen situatie kan afzetten tegen een 
landelijk beeld.
Het Platform-TL zal zich ervoor inzetten. 
De studentenvragenlijst die u vindt in bij-
lage C kunt u als Word-document down-
loaden van onze site, www.platform-tl.
nl (dossier aansluiting). Hopelijk komen 
we met elkaar tot een systematische en 
diepgaande analyse van de aansluiting 
tussen de TL en het vervolgonderwijs als 
uitgangspunt voor verbeteringen waar 
nodig aan beide zijden.

Ron Frinks
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Aanleiding
Het Platform-TL heeft tot doel om het 
onderwijs in vmbo-(g)tl kwalitatief te 
verbeteren en meer leerlingen met 
succes door te laten stromen naar 
aansluitend vervolgonderwijs. Uit 
verschillende onderzoeken van de 
VO-raad en het ECBO is naar voren 
gekomen dat de aansluiting van 
vmbo-tl op mbo verbeterd kan worden 
op punten als voorlichting, leer- en 
loopbaanvergelijking en doorlopende 
leerlijnen in vaardigheden en kennis. 
In maart 2012 heeft het daarom aan 
APS gevraagd om een onderzoek uit te 
voeren naar de mogelijkheden om die 
aansluiting te verbeteren. 

Opzet
Het onderzoek is uitgevoerd in twee 
delen. Het eerste deel van het onderzoek 
was gericht op het raadplegen van 
bronnen die informatie geven over 
de aansluiting van vmbo-tl op mbo-
opleidingen. Daarnaast zijn van het 
cohort 2009-2010 de leerlingenstromen 
in kaart gebracht van de tl-leerlingen 
die doorstromen naar de verschillende 
opleidingen in het mbo. Dit geeft inzicht 
in naar welke opleidingen de tl-leerlingen 
doorstromen, verdeeld over de sectoren 
en de zeven meest gekozen opleidingen 
per sector in het mbo. 

Op grond van de uitkomsten hiervan 
is een opzet gemaakt van een manier 
waarmee scholen zelf onderzoek kunnen 

doen naar de doorstroomresultaten 
in het eerste jaar van een gekozen 
mbo-opleiding. Het belangrijkste 
instrument hiervoor was het gebruik 
van een studentenvragenlijst. Deze 
studentenvragenlijst is opgesteld op 
basis van uitkomsten die bekend 
zijn uit verschillende onderzoeken 
die iets zeggen over een verbeterde 
aansluiting van vmbo-tl op mbo. In 
de eerste proefversie, afgenomen in 
januari 2012 en nabesproken met tien 
eerstejaarsstudenten mbo, kwam naar 
voren dat op sommige onderdelen 
doorvragen hen hielp om duidelijk 
te krijgen waar het precies om ging 
bij de verbetering in de aansluiting. 
Deze doorvraagtechniek is daarna, in 
het echte onderzoek van juni 2012, 
toegepast bij het afnemen van elke 
studentenvragenlijst. Vooral het deel over 
wat relevante doorstroomvaardigheden 
zijn en het deel over leer- en 
loopbaanbegeleiding hebben bij het 
doorvragen extra nadruk gekregen.

In overleg met het bestuur van het 
Platform-TL is een keuze gemaakt om 
per mbo-sector de drie meest gekozen 
opleidingen en twee minder gekozen 
opleidingen te onderzoeken. Om een 
vergelijking mogelijk te maken is gekozen 
voor het benaderen van een beperkt 
aantal roc’s van vergelijkbare grootte qua 
studentenaantal en opleidingen en met 
een hoofdvestiging in een middelgrote 
stad, verspreid over Nederland.

ONDERZOEKSVERSLAG
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Per opleiding zijn twee tot zes 
eerstejaarsstudenten, afkomstig van 
een tl-opleiding, gevraagd om aan het 
onderzoek deel te nemen. Tijdens het 
onderzoek is de studenten gevraagd om 
de vragenlijst in te vullen. Aansluitend is 
met alle studenten een diepte-interview 
gehouden op punten uit de vragenlijst 
die zij zelf wilden toelichten of waar 
verheldering nodig was (zie bijlage D). 
De uitkomsten van de 45 ingevulde 
vragenlijsten en gesprekken zijn met 
elkaar vergeleken en geven een 
beeld over hoe studenten de overstap 
naar hun opleiding ervaren en waar 
verbeterpunten liggen voor zowel de tl- 
als de mbo-opleiding. 

Verantwoording 
Omdat dit een proefonderzoek be-
treft van een beperkte omvang zijn de 
uitkomsten en de daarop gebaseerde 
aanbevelingen indicatief en geven deze 
aanwijzingen voor verder onderzoek.

Toch zijn uit de geraadpleegde bron-
nen en ingevulde studentvragenlijsten 
patronen herkenbaar waar vmbo-tl- en 
mbo-opleidingen in hun eigen situatie 
belangrijke voordelen mee kunnen doen. 
Om bepaalde aanbevelingen snel uit te 
kunnen voeren is een structurele sa-
menwerking tussen vmbo-tl en mbo een 
belangrijke voorwaarde om leerlingen/
studenten in een gekozen opleiding met 
meer succes te laten doorstromen. Dit 
onderzoek geeft geen aanbevelingen 
over hoe die samenwerking tot stand 
moet komen of hoe voortijdige uitval 
voorkomen kan worden. Wel bieden de 
ervaringen uit dit onderzoek mogelijkhe-
den om op grootschalige manier uitkom-
sten van scholen te verbinden, waardoor 
de betrouwbaarheid van de resultaten 
kan toenemen. 
In dat opzicht kan het Platform-TL 
een initiërende en coördinerende rol 
vervullen. 

Jan Duursma (grijs pak) op conferentie Platform-TL.
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Samenvatting
Voor de specifieke aansluiting van 
vmbo-tl op mbo een beperkt aantal 
onderzoeken uitgevoerd, meestal 
kwalitatief van aard. De meeste 
onderzoeken zijn uitgevoerd met 
vragenlijsten en/of diepte-interviews 
en/of groepsgesprekken onder een 
beperkt aantal deelnemers (maximaal 
40 studenten of vertegenwoordigers uit 
de scholen). De belangrijkste uitkomsten 
zijn dat de betrokken docenten uit de tl 
en het mbo te weinig weten over elkaars 
onderwijsprogramma’s (inhouden en 
wijze van leren) en de organisatie van het 
onderwijs (examinering en begeleiding). 
En dat versterking van leer- en 
loopbaanbegeleiding gewenst is met oog 
op het maken van een bewuste keuze 
voor een vervolgopleiding. 

Uit de ingevulde vragenlijsten komt naar 
voren dat geïnterviewde studenten vinden 
dat de aansluiting tussen tl en mbo 
goed verloopt en de meeste studenten 
met plezier hun huidige opleiding 
volgen. Bij de voorbereiding op een 
vervolgopleiding en het bewuster maken 
van een keuze daarvoor is het regelmatig 
in contact komen met beroeps- of 
schoolse praktijksituaties van belang. 
Het goed beheersen van bepaalde 
vaardigheden helpt bij het met meer 
succes volgen van een vervolgopleiding. 
Een goede docent is motiverend voor het 
leren, het presteren en het maken van 
een goede keuze.
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Wat is er bekend over de feitelijke 
doorstroom van tl naar mbo? 
Uit een analyse van de doorstroom-
cijfers van het cohort tl-leerlingen dat 
in 2009-2010 doorstroomt naar het 
mbo (DUO 2012) komen de volgende 
gegevens over 22.052 gediplomeerde 
leerlingen naar voren: 
• 30,2% kiest een vervolg in de sector 

zorg & welzijn, met een spreiding 
over 32 opleidingen. De meest 
gekozen opleidingen zijn sport 
& bewegen, pedagogisch werk, 
onderwijsassistent, verpleegkunde, 
maatschappelijk werk, kapper en 
doktersassistente.

• 40% kiest een vervolg in de sector 
economie, met een spreiding over 
122 opleidingen. De meest gekozen 
opleidingen zijn ondernemer 
horeca, administrateur, marketing 
& communicatie, commercieel 
medewerker, ICT-beheer, 
verkoopspecialist en juridisch 
medewerker.

• 25,8% kiest een vervolg in de 
technische sector, met een spreiding 
over 212 opleidingen. De meest 
gekozen opleidingen hier zijn 
mediavormgever, engineering, bouw 
& infrastructuur, vliegtuigonderhoud, 
analist, autotechniek en AV-
productie.

• 3,1% kiest een vervolg in de 
agrarische sector, met een spreiding 
over 26 opleidingen en als meest 
gekozen opleidingen: dieren houden 

en natuur en leefomgeving.
• De uitstroom van tl-leerlingen naar 

de mbo-opleidingen is zeer divers 
en breed (22.052 leerlingen over 
totaal 398 mbo-niveau 3- en -niveau 
4-opleidingen).

• Een beroep in de zorg en 
commerciële dienstverlening 
heeft een sterke voorkeur bij de 
gediplomeerde tl-leerlingen.

• Deze uitstroompatronen van tl naar 
mbo fluctueren over de jaren heen 
niet veel.

Wat zeggen onderzoeken/
onderzoekers over de aansluiting?
Over leer- en loopbaanbegeleiding geeft 
de VO-raad (SARV, 2010) aan dat als 
tl-leerlingen meer concrete ervaringen 
opdoen in het mbo, door bijvoorbeeld 
mee te lopen in een mbo-opleiding van 
hun keuze en in contact te komen met 
enthousiaste docenten, dit hen helpt 
om een betere keuze te maken. Verder 
adviseert de VO-raad om het leren in de 
tl uitdagender en op een hoger niveau te 
laten plaatsvinden. Dit geldt zeker voor 
de kernvakken Nederlands, Engels en 
wiskunde. In aansluiting daarop geeft 
de stichting VO-project (2010) als advies 
om de manier van werken en leren bij 
de tl en de inhoud van de sectorvakken 
beter te laten aansluiten op het te volgen 
programma in het mbo. Verder pleit dit 
onderzoek ook voor het beter in kaart 
brengen van het doorstroomrendement 
per school/opleiding. 

HET ONDERZOEK
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Neuvel en van Esch (ECBO, 
2010) constateren dat de huidige 
doorstroomregeling geen garantie biedt 
voor directe plaatsing in een mbo-
opleiding naar keuze. Een vroege en 
duidelijke beroeps- en opleidingskeuze 
bevordert een effectieve schoolloopbaan 
in een gekozen mbo-opleiding (minder 
uitval en switchgedrag). Tl-leerlingen 
die nog geen duidelijke studie- of 
beroepskeuze hebben gemaakt, kiezen 
eerder voor havo. Leerlingen die zeker 
zijn van hun studie- en beroepskeuze en 
daarbij goede studieresultaten in de tl 
hebben, doorlopen de gekozen opleiding 
met meer succes en vinden hun opleiding 
goed te doen. 

Meijers, Kuijpers en Winters (ECBO, 
2010) komen op grond van verschillende 
literatuurstudies tot de aanbeveling om 
leerlingen veel meer te confronteren met 
de levensechte praktijkproblemen en 
meer tijd te investeren in het voeren van 
loopbaangesprekken. In deze gesprekken 
moeten leerlingen uitgedaagd worden 
om hun eigen vragen te stellen waarmee 
ze hun eigen loopbaan onderzoeken. 
De aansluiting van de leerinhouden 
van de vakken biologie, Nederlands en 
wiskunde bij opleidingen in de sector 
zorg & welzijn is volgens Jansma (SLO, 
2010) goed. Er wordt voor gepleit om 
het aanleren van relevante vaardigheden 
meer aandacht te geven in het 
onderwijsprogramma van de tl. 

Ten slotte geeft de inspectie in haar 
onderzoek naar het begeleiden van 
kwetsbare leerlingen (Inspectie van het 
Onderwijs, 2011) aan dat de zorg voor 

die doelgroep te weinig gericht is op 
beter presteren en dat het didactisch 
repertoire van docenten vaak tekortschiet 
in het omgaan met verschillen. 

Van Gennip (ITS, 2008) geeft een 
typering van een goede leraar. Een 
goede leraar heeft gedegen vakkennis 
en beheerst de vakdidactiek. Hij/zij weet 
hoe leerlingen geboeid kunnen worden 
voor het vak en hoe ze dat het beste 
kunnen leren. Hij/zij beheerst een scala 
aan interventies die hij/zij afhankelijk 
van de leerdoelen en van de motivatie 
en mogelijkheden van leerlingen in de 
onderwijssituatie kan uitvoeren. Daarbij 
kan het gaan om zowel het overdragen 
van kennis richting leerlingen, als het 
stimuleren van kennisconstructie door de 
leerlingen zelf. De leraar onderhoudt een 
pedagogische relatie met de leerling. 
 
Mogelijke patronen (drie keer genoemd 
vanuit verschillende onderzoeken) die 
zichtbaar worden zijn: 
• Scholen weten weinig van elkaars 

onderwijs (inhoud, leerplan, 
didactiek, begeleiding en organisatie 
van het onderwijs (vmbo-
examens in verbinding met het 
kwalificatiedossier per opleiding)). 

• Over de vakinhoudelijke aansluiting 
verschillen de uitkomsten van de 
onderzoeken van elkaar (VO-raad, 
SLO en gesprekken met studenten). 

• Over de noodzaak om LOB in 
samenwerking met het mbo 
te versterken zijn de meeste 
onderzoeken het eens. Over de vorm 
en inhoud en de veronderstelde 
effectiviteit worden uiteenlopende 
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aanbevelingen gedaan waarvan in 
onderzoek nog geen aantoonbare 
resultaten zijn vastgesteld.

• Het behalen van een vmbo-
tl-diploma is geen garantie 
voor directe plaatsing op het 
aansluitende niveau in de gekozen 
mbo-opleiding. En geeft geen 
zekerheid over een succesvolle 
schoolloopbaan. 

In bijlage B is een overzicht opgenomen 
van alle geraadpleegde bronnen met per 
bron de belangrijkste uitspraken over de 
aansluiting. 

Wat zeggen de geïnterviewde 
studenten over de aansluiting? 
Samen met de werkgroep aansluiting 
van het Platform-TL is een eerste versie 
van de studentvragenlijst gemaakt en in 
vier verschillende scholen uitgeprobeerd. 
Het toesturen van de lijst aan ex-
leerlingen heeft nauwelijks respons 
gehad en leverde het geen waardevolle 
informatie op. Daarna is op twee 
platformscholen de studentvragenlijst 
afgenomen op de school zelf, met 
daaraan gekoppeld een gesprek met de 
leerlingen. De gesprekken zijn door APS 
gevoerd en leverden informatie op over 
verbeterpunten in de aansluiting voor de 
betreffende tl-school. 

Uit de gesprekken is duidelijk geworden 
dat de leraar een belangrijke rol speelt 

bij de keuze voor een vak en een 
vervolgopleiding.

Alle feedback, van zowel schoolleiders 
als docenten en studenten, heeft tot 

een tweede, herziene versie van de 
vragenlijst geleid. Na het bestuderen 
van de verschillende bronnen zijn de 
volgende onderdelen over het beheersen 
van relevante vaardigheden als kunnen 
samenwerken, kunnen plannen, kunnen 
reflecteren, kunnen onderzoeken, kunnen 
presenteren en kunnen organiseren 
toegevoegd (zie bijlage C).

Gezien het belang van een goede 
leer- en keuzebegeleiding is de lijst ook 
uitgebreid met vragen over LOB en de 
effecten daarvan voor de definitieve 
keuze. Omdat uit de proefgesprekken 
duidelijk is geworden dat de leraar een 
belangrijke rol speelt bij de keuze voor 
een vak, de leerresultaten en de keuze 
voor een vervolgleiding, zijn vragen 
toegevoegd over de rol van de leraar. Tot 
slot is de studentvragenlijst vergeleken 
met andere vragenlijsten (ECBO, 2012), 
maar dat heeft niet tot aanpassingen 
geleid. De in bijlage C opgenomen 
studentvragenlijst is volgens de studenten 
goed in te vullen en tevens een goede 
kapstok voor een diepte-interview over 
specifieke items uit de lijst. 

Er is voor gekozen om een selectie te 
maken van drie opleidingen per sector 
die in 2009-2010 het meest door de 
tl-leerlingen zijn gekozen, aangevuld 
met twee minder gekozen opleidingen. 
Een en ander was ook afhankelijk van 
het feit of het gevraagde roc en de 
opleiding mee wilden werken. Daarnaast 
speelde ook het praktische aspect mee 
of de geplande gesprekken tussen april 
en juli 2012 konden plaatsvinden. 
Ongeveer een kwart van de benaderde 
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roc-opleidingen kon of wilde niet 
meewerken. Hierdoor moest soms van de 
gekozen opleidingen worden afgeweken. 
Onderstaande tabel geeft een overzicht 
van de roc’s en opleidingen die hebben 
meegedaan, met daarachter het aantal 
eerstejaarsstudenten die betrokken zijn 
geweest bij het onderzoek.

De studenten zijn willekeurig gevraagd 
om aan het onderzoek deel te nemen. 
Daarbij weigerde één leerling. In een 
een-op-eensituatie is uitgelegd wat 
we met het onderzoek willen bereiken 
en dat alle resultaten anoniem zullen 
worden verwerkt. Er is eerst gevraagd 
om de studentvragenlijst in te vullen 
door het plaatsen van kruisjes en het 

beantwoorden van de open vragen. 
Het invullen van de vragenlijst leverde 
maar bij één leerling een vraag op (‘Wat 
is reflecteren?’). Gemiddeld duurde 
het invullen van de vragenlijst zo’n 
twaalf minuten. Na het invullen van de 
vragenlijst zijn open gesprekken gevoerd 
met de studenten over wat zij belangrijk 
vonden om te verbeteren en hoe dat zou 
kunnen. Die gesprekken zijn als prettig 
ervaren en niemand vond het een punt 
om er tijd voor uit te trekken. 

De TL-leerlingen werken met plezier in 
hun MBO-opleiding en verwachten die 

zeker af te maken.

Plaats Roc Opleiding Aantal 
tl-studenten

Den Bosch Koning Willem I Verpleegkunde 4

Amersfoort ASA SPW * 4

Utrecht Midden Nederland Sport en bewegen * 6

Amersfoort ASA Doktersassistent 7

Oss De Leijgraaf Detailhandel * 5

Oss De Leijgraaf Administratie * 7

Rotterdam Albeda Bouw en infrastructuur * 4

Den Bosch Koning Willem I Mediavormgeving * 5

Leiden ROC Leiden Laboratoriumtechniek 3

Totaal 45

*meest gekozen
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Wat zijn de uitkomsten bij de ingevulde en besproken studentvragenlijsten? 

In bijlage E zijn de uitkomsten van de 
ingevulde vragenlijsten weergeven. Deze 
uitkomsten geven het volgende beeld: 
• Studenten werken met plezier in hun 

opleiding en verwachten die zeker af te 
maken. De verwachtingen bij de sector 
zorg & welzijn zijn het laagst. 

• Uit de gesprekken kwam naar voren 
dat 50% van de studenten nog niet 
weet of hij/zij door wil leren in het 
hbo. In de sector techniek zijn meer 
studenten die willen doorleren richting 
hbo.

• In de tl-opleiding is met plezier gewerkt 
en geleerd. Maar sommige studenten 
geven wel aan dat ze achteraf 
beter hadden willen presteren voor 
belangrijke vakken om toch havo te 
halen.

• In de tl-opleiding moet meer aandacht 
komen voor het beheersen van 
vaardigheden als samenwerken in 
groepen, zelfstandig kunnen plannen, 
kunnen reflecteren en jezelf en 
informatie kunnen presenteren.

• De vaardigheid kunnen onderzoeken 
scoort laag bij de sector zorg & welzijn.

• De vaardigheid kunnen reflecteren 
scoort laag bij de sector techniek.

• De genoemde vijf vaardigheden 
hebben een positieve invloed op het 
succesvol doorlopen van de gekozen 
opleiding.

• Wat helpt bij het maken van de juiste 
keuze is meelopen met een student,  

 
kennismaken met het beroep, open 
dagen met goede informatie en 
enthousiaste docenten uit het mbo.

• Doorslaggevend voor de definitieve 
keuze en succesvol zijn in het eerste 
leerjaar is al vroeg weten wat je wilt 
zijn. 

• Aantrekkelijk zijn opleidingen die breed 
zijn ingericht en mogelijkheden bieden 
voor een versnelde doorstroom naar 
verwant hbo.

Studenten geven aan dat ze graag 
hadden geleerd om zelfstandiger te zijn 
en voor zichzelf te willen opkomen.
• Voor de studenten is het belangrijk 

dat een docent duidelijk uitlegt en op 
tijd tips geeft, en dat hij de individuele 
leerling op tijd helpt om tot de juiste 
oplossing te komen.

• De studenten geven aan dat het aantal 
leerlingen van een andere leerweg 
(kaderberoepsgericht) geen enkel 
probleem is. Waar ze wel aan moeten 
wennen is de heterogeniteit in leeftijd.

Scholen die gezamenlijk investeren in 
activiteiten als het beter laten beheersen 

van vaardigheden, investeren in meer 
tijd en direct contact met het mbo en de 
beroepspraktijk, en die dit koppelen aan 
een goede reflectie kunnen verwachten 

dat de doorstroomresultaten zullen 
verbeteren.

UITKOMSTEN
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Tot welke aanbevelingen leidt dit onderzoek? 

Voor de individuele school (zowel tl 
als mbo): 
• De studentvragenlijst is bruikbaar 

om studenten/(ex-)leerlingen te laten 
nadenken over wat er verbeterd kan 
worden in de aansluiting.

• De vragenlijst is makkelijk in te 
vullen, maar een diepte-interview 
is noodzakelijk om ingevulde 
onderwerpen te verhelderen en verder 
toe te lichten over hoe een en ander er 
in de praktijk uitziet. 

• Leerlingen vinden het belangrijk dat zij 
tijdens de voorlichting in direct contact 
komen met mbo-docenten, mbo-
studenten en beroepsbeoefenaren op 
school en in de praktijk. Dit draagt 
volgens hen bij aan een betere 
beeldvorming over wat er van je 
verwacht wordt en hoe er gewerkt 
wordt.

• In de gesprekken is naar voren 
gekomen dat toeleverende tl-scholen 
en afnemende mbo-opleidingen heel 
verschillend omgaan met de aansluiting 
en het laten maken van een bewuste 
keuze. Scholen die gezamenlijk 
investeren in activiteiten als het beter 
laten beheersen van vaardigheden, 
investeren in meer tijd en direct contact 
met het mbo en de beroepspraktijk, 
en die dit koppelen aan een goede 
reflectie (leerloopbaangesprek), kunnen 
verwachten dat de doorstroomresultaten 
zullen verbeteren. 

• Om leerlingen adequaat voor te 
bereiden op hun keuze voor een 
vervolgopleiding lijken de volgende 
aspecten voor docenten en scholen van 
belang: 

Aanbeveling: 
Richt LOB bij voorkeur al in klas 2 op 

affiniteit met een mbo-domein of havo.

• Beheers het vak goed en weet een 
relatie te leggen met de manier van 
werken in het mbo en de toepassing in 
de praktijk.

• Laat vaardigheden beheersen als 
samenwerken in een groep, kunnen 
presenteren van informatie en 
jezelf, kunnen reflecteren, plannen 
van werkzaamheden. Leg ook hier 
weer de relatie met het mbo en de 
beroepspraktijk.

• Vraag leerlingen al in klas 2 wat ze 
willen doen, in welke mate ze zich daar 
bewust van zijn en waar dat uit blijkt.

• Richt LOB bij voorkeur al in klas 2 op 
affiniteit met een mbo-domein of havo.

• Rond activiteiten zoals projecten, 
praktische opdrachten, 
handelingsopdrachten en het 
sectorwerkstuk altijd af met een reflectie 
op wat dat betekent voor een keuze 
voor een vervolg en de toepassing in de 
beroepspraktijk.

AANBEVELINGEN
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• Organiseer activiteiten waarbij 
leerlingen in contact komen met de 
echte wereld van studieopleiding 
en beroep (werkbezoeken, 
bedrijfsonderzoek, gastdocenten, 
zelfonderzoek, et cetera).

• Betrek ouders actief bij het begeleiden 
bij het maken van een keuze voor 
een vervolgopleiding, door ze te 
ondersteunen met informatie en 
vaardigheden om een loopbaangesprek 
met hun kind te kunnen voeren.

• Laat leerlingen wennen aan het leren 
van grotere stukken leerstof, zodanig 
dat ze het werk leren plannen, en 
beperk het aantal herkansingen en 
tussentijdse toetsen voor een cijfer.

• Besteed meer aandacht aan de 

voorlichting voor tl-leerlingen (de 
gevoeligheid voor de relatie met een 
docent, de manier van werken, de 
geboden uitdaging, de mogelijkheden 
voor doorstroom naar hbo, het succes 
daarvan gespiegeld aan de havo 
doorstroom naar hbo).

• Besteed aandacht of beïnvloed 
de docentenopleidingen die de 
professionalisering van docenten 
begeleiden om vooral de instructeurs- 
en coachende rol centraal te stellen.

• Laat docenten in hun opleiding en (bij)
scholing zich meer verantwoordelijk 
voelen als begeleider van een proces 
waarin tl-leerlingen al vroeg moeten 
kiezen voor een havo- of mbo-traject.

Aanbevelingen voor het bestuur van het Platform-TL:

· Benader de leden van het platform om 
de studentvragenlijst te laten invullen 
door ex-leerlingen en voer aansluitend 
daarover met de leerling een gesprek. 
Leg de gegevens vast en stel vast tot 
welke concrete stappen dit kan leiden 
om de aansluiting te verbeteren.

· Verzamel de uitkomsten per school en 
leg die vast in een database, zodanig 
dat landelijk en per regio (gekoppeld 
aan een of meer roc’s) een verantwoord 
beeld ontstaat over wat de aansluiting 

bevordert en hoe dat vormgegeven kan 
worden.

• Beïnvloed de opleidingen voor 
leraren om als onderdeel van hun 
professionalisering niet alleen goed te 
zijn in hun vak (de vakdidactiek), maar 
ook om leerlingen uit te dagen om op 
hoger niveau te leren en de relevante 
inhoud in verbinding te brengen met de 
beroepspraktijk.

• Organiseer scholing om 
vaardigheidsleren te bevorderen en 
binnen de lessen meer ruimte te nemen 

Leerlingen spreken duidelijk uit dat vaardigheden als samenwerken in groepen, 
plannen en presenteren succesfactoren zijn in het MBO. 

(zie bijlage E) 
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voor concrete LOB-activiteiten die het 
zelfbewustzijn voor vervolg bevorderen.

• Onderzoek welke kennis en 
vaardigheden per vak er daadwerkelijk 
toe doen voor de mbo-opleiding.

• Verzamel praktijkvoorbeelden bij 
scholen of samenwerkingsverbanden tl-
mbo, waarbij vakdocenten actief bij de 
LOB-activiteiten zijn betrokken.
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Beter doorstromen 
van vmbo naar mbo 

De doorstroom van vmbo naar mbo blijft pro-
blematisch. Vooral de stap naar het competen-
tiegerichte onderwijs is voor veel leerlingen te 
groot. Ook hebben ze niet altijd een goed beeld 
van opleiding en beroep. SLO-onderzoek op twee 
verpleegkundeopleidingen brengt de belemme-
ringen in kaart.

Het kleinschalige onderzoek is een kwalitatie-

ve aanvulling op eerder onderzoek, uitgevoerd 

in opdracht van het Ministerie van OCW en 

de Onderwijsraad, dat een meer kwantita-

tief karakter had. Maaike Rodenboog (SLO): 

“We hebben nu voornamelijk gekeken hoe 

leerlingen erover denken, praktijkervaringen 

dus. Daartoe hebben we onder alle eerstejaars 

van de beide verpleegkundeopleidingen een 

enquête gehouden en daarna een aantal 

studenten geïnterviewd.”

Knelpunten

Volgens R. van Asselt (Aansluitingen in het 

onderwijsstelsel, kaders voor een praktijktheorie 

en een praktische handreiking aan betrok-

kenen, 2006) kunnen bij de overgang van de 

ene opleiding naar een andere knelpunten 

ontstaan op het gebied van de leerinhouden, 

de pedagogisch-didactische benadering, 

de continuïteit van de leeromgeving en de 

verwachtingen en aspiraties van leerlingen. 

Vanuit dat theoretische model hebben Ro-

denboog en haar collega’s (medestudenten 

Universiteit van Utrecht) de mbo-leerlingen 

bevraagd, waarbij als grootste knelpunt de 

overgang naar het competentiegerichte leren 

naar voren kwam. Dan hebben we het over de 

pedagogisch-didactische benadering. Een an-

der knelpunt is dat de studenten onvoldoende 

zicht hebben op de opleiding en het beroep. 

Dat valt bij Van Asselt onder verwachtingen en aspiraties. De leerinhouden daarentegen blijken 

weinig obstakels te vormen. Een vmbo-vak als biologie, zeer relevant voor deze opleiding, blijkt 

goed aan te sluiten. Hetzelfde geldt voor vakken als wiskunde en Nederlands, die momenteel 

als nogal problematisch te boek staan. De ondervraagde leerlingen blijken daar weinig of geen 

problemen mee te hebben.”

Oriëntatie op opleiding en beroep

Het knelpunt van het onvolledige beroeps- en opleidingsbeeld is volgens de leerlingen het 

gevolg van de op de tl ontoereikende loopbaanbegeleiding. Rodenboog: “Alle leerlingen die 

wij geïnterviewd hebben, vinden dat de oriëntatie op vervolgopleiding en beroep een inte-

graal, verplicht onderdeel van het vmbo-programma moet worden. Over hoe dat precies moet, 

lopen de meningen uiteen. Sommigen denken aan snuffelstages, anderen aan het gezamenlijk 

bezoeken van open dagen. Maar ze zijn het erover eens dat de oriëntatie een verplicht karakter 

moet krijgen. Zonder sturing lukt het niet, vinden ze. Daarvoor is de verantwoordelijkheid te 

groot. Vooral omdat ze ‘nog helemaal niet bezig zijn’ met keuzes die betrekking hebben op de 

toekomst.”

Competentiegericht onderwijs

Ook bij het tweede knelpunt, de moeizame overgang naar competentiegericht onderwijs, is 

sturing het belangrijkste begrip. Rodenboog: “Veel leerlingen voelen zich in het diepe gegooid. 

Ze realiseren zich te laat dat ze tijdig moeten beginnen, missen de vaardigheden om zelfstandig 

te plannen en de zelfdiscipline om een planning uit te voeren. De leerlingen vinden dat ze op het 

mbo te weinig sturing krijgen, en op de vmbo-tl juist te veel, vergeleken met het mbo. Het zou 

goed zijn als daarover meer afstemming tussen de scholen zou zijn en dat er bijvoorbeeld op 

regionaal niveau afspraken gemaakt worden over een basis in vaardigheden, die al op het vmbo 

wordt gelegd.”

Afstemming

Naast het onderzoek wil SLO ook een rol spelen in het oplossen van deze specifieke aanslui-

tingsproblematiek. Dit gebeurt in eerste instantie in samenwerking met de beide scholen die 

hebben meegewerkt aan het onderzoek (ROC Eindhoven en ROC Midden-Nederland in Utrecht). 

Binnenkort organiseert SLO een expertbijeenkomst met die scholen en de toeleverende vmbo’s 

om dat overleg, bijvoorbeeld over aanleren van vaardigheden, te stimuleren. Rodenboog: "Het 

is belangrijk dat zowel de vmbo-tl als het mbo zich verantwoordelijk voelt voor de problemen 

die zich voordoen op het gebied van aansluiting. Daarbij zou de aandacht gericht moeten zijn 

op een doorlopende leerlijn voor competentiegericht onderwijs, die ook vakinhoudelijk aansluit. 

Wanneer van leerlingen wordt verwacht dat ze een nieuwe manier van werken aanleren, moet 

dat stapsgewijs opgebouwd worden en zal de ondersteuning stapsgewijs moeten worden af-

gebouwd, passend bij de ontwikkeling van de leerling, Ook voor het verbeteren van beroeps- en 

opleidingsbeelden is meer samenwerking tussen vmbo en mbo nodig. ”

Loopbaanbegeleiding  ///  Tekst René Leverink

september 2010

AANDACHT VOOR KWETSBARE STUDENTEN IN HET MBO  

EEN VERKENNEND ONDERZOEK BIJ VIJFTIEN MBO-OPLEIDINGEN 

Utrecht, september 2011 
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BIJLAGE A Doorstroomgegevens (cohort 2009-2010) DUO (2012)

Sector Aantal %
Aantal 
oplei-
dingen

Meest gekozen    

      totaal 
van ZW

% 
van ZW

Zorg & welzijn 
(ZW) 

 6.720  30,2 32 sport & bewegen 1.230   

    pedagogisch werk 1.166   

    onderwijsassistent 938   

verpleegkunde 885   

    maatschappelijk werk 570   

    kapper 316   

    doktersassistente 228   

      5.105 76,0

      totaal 
van EC

% 
van EC

Economie (EC)  8.904  40  122 ondernemer (horeca) 908   

    administrateur 881   

    marketing & communicatie 867   

communicatie-medewerker 709   

    ICT-beheer 680   

    verkoopspecialist 592   

    juridisch medewerker 537   

      4.637 52,1

      totaal 
van TE

% 
van TE

 Techniek (TE)  5.737  25,8  212 mediavormgever 723   

    engineering 656   

    bouw & infrastructuur 577   

vliegtuigonderhoud 372   

    analist 307   

    autotechniek 271   

    AV-productie 226   

      2.906 50,7

Landbouw (LB) 691 3,1 26 dieren houden 356   

    natuur en leefomgeving 215   

      571  

Totaal 22.052 99,1 392     
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BIJLAGE B Overzicht van geraadpleegde bronnen

Titel en 
onderzoeksvraag

Opdracht-
gever

Onderzoeks
opzet

Soort 
onderzoek

Conclusies en 
aanbevelingen

1. Wat heb je nou 
aan informatie 
zonder motivatie?

Hoe verloopt de 
aansluiting van tl 
naar havo/mbo? 
Hoe LOB te 
verbeteren? 

Opdracht-
gever:
VO-raad

Uitvoerder
(datum):
SARV (2010)

 Groepsdiscussies 
met vijf groepen 
van vijf tot acht 
leerlingen in mbo  
leerjaar 1 (cohort 
2009) met 
standaard- 
vragenlijst

Belevings-
onderzoek 
Kwalitatief 

- Laat leerlingen het vervolgonderwijs 
ervaren door mee te lopen in de 
opleiding.

- Gevonden informatie moet verbonden 
worden met hun eigen beeld (coachen).

- Laat leerlingen lessen volgen in een 
opleiding van hun keuze (kennismaken 
met niveau en inhoud).

- Stimuleer leerlingen om meer te 
presteren.

- Maak de tl uitdagender en moeilijker.
- Bevorder het leren van grote stukken 

leerstof en zelfstandigheid.
- Koppel de voorlichting aan bevlogen 

leraren (mbo) en niet aan functionarissen.

2. T(l)-splitsing: van 
vmbo-tl naar havo 
of mbo 

Welke knelpunten 
ervaren professionals 
bij de aansluiting van 
de tl op het havo en 
het mbo?
Op welke wijze 
kan de aansluiting 
tussen de tl en 
vervolgonderwijs 
worden verbeterd?

Opdracht-
gever:
VO-raad, 
Stichting VO-
project 

Uitvoerder
(datum):
Karin Monnink, 
Helene van 
Oostrom, Geert 
Bossers, Hariette 
Smit, Clarine van 
Ommeren, Hiltje 
Rookmaker en 
Suzanne Visser
(2010)

35 vmbo-
scholen, 12 
havoscholen en 
9 roc’s hebben 
meegedaan aan 
dit onderzoek. 
Diepte-interviews 
met teamleiders, 
docenten en 
decanen vanuit 
het vmbo, het 
havo en het mbo

Kwalitatief Belangrijke knelpunten voor de aansluiting 
van vmbo-tl op mbo:
- Het beroeps- en opleidingsbeeld is niet 

altijd duidelijk.
- Er is een verschil in pedagogiek en 

didactiek (zelfstandigheid) tussen vmbo 
en mbo en het niet voorbereid zijn op het 
‘anders moeten leren’ (cgo, contextrijk en 
opleidingsbeeld). 

- De programmatische aansluiting wordt 
ervaren als slecht tot matig (80%).

- De samenwerking tussen de instellingen 
kan beter.

Aanbevelingen:
- Laat leerlingen meelopen in een 

opleiding naar keuze.
- Het doorstroom-rendement tussen vmbo-

tl en mbo/havo moet in beeld worden 
gebracht, gekoppeld aan een ‘intake- en 
terugkoppelingstool’ op leerlingniveau.

- De samenwerking tussen vmbo-tl en 
havo/mbo moet worden gestimuleerd 
door een stimuleringsregeling.

- Oriëntatie en voorbereiding op het 
vervolgonderwijs moet worden verstevigd. 

- De kernvakken Nederlands, wiskunde 
en Engels in vmbo-tl moet worden 
opgewaardeerd. 
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3. Van vmbo naar 
mbo: doorstroom 
en loopbaan-
keuzes

In welke mate is 
afgeweken van de 
doorstroomregeling? 
In welke mate maken 
leerlingen duidelijke 
keuzes voor hun 
loopbaan?
In welke mate 
switchen leerlingen? 
Wat is de invloed van 
loopbaankeuzes op 
studiesucces? 

Opdracht-
gever:
ECBO

Uitvoerder
(datum):
Neuvel en Van 
Esch (2010)

Cohortonderzoek 
(2004 en 2005) 
onder 17.000 
oorspronkelijke 
vmbo-leerlingen 
in het eerste 
jaar van 
vervolgonderwijs 
met een 
standaard 
(digitale) 
vragenlijst

Kwantitatief 
en 
representatief 

- De huidige doorstroomregeling is 
geen garantie voor directe plaatsing 
op aansluitend(e) niveau en opleiding 
(vooral bij ambachtelijke opleidingen in 
economie en techniek).

- 25% van de leerlingen is eind van 
het tweede jaar zeker van studie- en 
beroepskeuze; 34% weet het nog 
helemaal niet. 

- Eind 4e klas is 46% zeker van studie- en 
beroepskeuze en daarvan gaat 92% naar 
mbo en 8% naar havo.

- 37% is vrij (nog niet zo) zeker en daarvan 
gaat 74% naar mbo en 21% naar havo. 

- 3% switcht na 6 maanden van opleiding.
- 1,5% valt uit.
- 85% denkt de opleiding af te maken.
- Zekerheid over studie- en beroepskeuze 

en plaatsing in de gewenste opleiding 
(gewenst niveau) heeft directe invloed 
op het succesvol doorlopen van die 
opleiding. 

- Goede studieresultaten gaan samen met 
duidelijke studie- en beroepskeuzes en de 
beoordeling van de vervolgopleiding als 
makkelijk en goed te doen.

4. Leren kiezen/
kiezen leren

Opdracht-
gever: ECBO

Uitvoerder
(datum):
Meijers, Kuijpers 
en Winters (2010)

Literatuurstudie Kwalitatief - Leer jongeren hun eigen vragen te stellen 
over hun eigen toekomst door met ze in 
dialoog te gaan en zet ze aan tot reflectie 
en concrete actie.

- Loopbaanbegeleiding heeft positieve 
invloed op schoolprestaties en 
studieloopbaanontwikkeling.

- Werk met levensechte praktijkproblemen 
waarin de leerling keuzes moet/kan 
maken.

- Investeer in de training van 
docenten voor het voeren van een 
loopbaandialoog.

- Investeer in een krachtige samenwerking 
met het bedrijfsleven om een krachtige 
loopbaan/leeromgeving te realiseren.

- Investeer in andere vormen van 
leiderschap die een loopbaangerichte 
leeromgeving mogelijk maken.

Titel en 
onderzoeksvraag

Opdracht-
gever

Onderzoeks
opzet

Soort 
onderzoek

Conclusies en 
aanbevelingen
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5. Beter doorstromen 
van vmbo naar 
mbo

Hoe zijn leerlingen 
in de opleiding 
verpleegkunde 
voorbereid op CGO? 

Opdracht-
gever:
SLO

Uitvoerder
(datum):
Roodenboog 
(2010)

Interview met 
studenten 
verpleegkunde 
van twee roc’s 

Kwalitatief - De leerinhouden van biologie, 
Nederlands en wiskunde sluiten goed 
aan.

- LOB moet een verplicht en vast onderdeel 
worden van het leerplan.

- Ga uit van een doorlopende leerlijn 
CGO.

- Leg meer nadruk op vaardigheden als: 
samenwerken, plannen en organiseren, 
zelfstandig werken en reflecteren.

- Beroepsoriënterende stages in de tl.

6. Aandacht voor 
kwetsbare 
studenten in het 
mbo 

Draagt de intake 
bij aan een goede 
vaststelling van de 
zorg die de student 
behoeft om met 
succes de gekozen 
opleiding te kunnen 
afronden, en is de 
instelling in staat 
deze zorg ook aan te 
bieden? 
Wat is de inhoud 
van de feitelijk 
geboden additionele 
begeleiding? 
Vormt de 
dossiervorming en de 
daarin vastgelegde 
zorgaanpak 
een adequate 
ondersteuning voor 
het proces van zorg 
dat door de instelling 
moet worden 
geboden? 
Hebben instellingen 
inzicht in de effecten 
van de door hen 
geboden zorg?

Opdracht-
gever:
Inspectie van het 
Onderwijs

Uitvoerder
(datum):
Inspectie van het 
Onderwijs (2011)

Vijftien 
opleidingsteams 
verdeeld over 
acht instellingen. 
De onderzoeken 
bestonden uit 
gesprekken met: 
- studenten uit de 

doelgroepen;
- coördinator 

intake op 
opleidings-
niveau;

- coördinator 
zorg op 
opleidings-
niveau;

- coördinator 
zorg op 
instellings-
niveau;

- docenten 
betrokken 
bij het 
onderwijs aan 
zorgleerlingen.

Kwalitatief - De aandacht voor de kwetsbare student 
is de afgelopen jaren bij de onderzochte 
instellingen aanzienlijk toegenomen. Het 
bewustzijn van de noodzaak om voor 
deze studenten een goede begeleiding 
te organiseren teneinde voortijdig 
schoolverlaten te voorkomen is groot. 

- De inspectie stelt vast dat er nog 
weinig inzicht bestaat in de effectiviteit 
van de gekozen aanpak en dat de 
aandacht zich sterk richt op sociaal-
emotionele problemen, zonder dat een 
duidelijk beeld bestaat wat daarvan de 
effecten zijn op de leerwinst van deze 
studenten. De zorg is daarmee weinig 
resultaatgericht. 

- Ook voor de andere onderwijssectoren is 
vastgesteld dat: 

• scholen en leraren vaak niet weten of de 
aanpak van de zorg effectief is, omdat ze 
onvoldoende opbrengstgericht werken;

• de zorg vaak eenzijdig is gericht op 
sociaal-emotionele ondersteuning en niet 
op beter presteren;

• het didactisch repertoire van docenten 
vaak tekortschiet voor een goede 
differentiatie in het onderwijs tussen de 
behoeften van verschillende leerlingen.

Titel en 
onderzoeksvraag

Opdracht-
gever

Onderzoeks
opzet

Soort 
onderzoek

Conclusies en 
aanbevelingen
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7. Wat is de ideale 
leraar? 

Opdracht-
gever:
ITS-Radboud 
Universiteit 
Nijmegen

Uitvoerder
(datum):
Van Gennip en 
Vrieze (2008)

Bronnen-
onderzoek 
en groeps-
gesprekken 
met 28 leraren 
beroepsonderwijs 
en voortgezet 
onderwijs

Kwalitatief - Drie basiselementen zijn van belang bij 
de ideale leraar: 

- hij heeft en beheerst (vak)kennis en 
vakdidactiek;

- hij intervenieert op het goede moment 
met de juiste werkvormen;

- hij is een authentiek persoon met passie 
voor kinderen.

Een goede leraar:
- is een vakspecialist die het vak beheerst 

en erboven kan staan;
- is zowel instructeur als coach;
- heeft een ambachtelijke gereedschapskist 

met interventies;
- is een pedagoog die een relatie heeft met 

leerlingen. 
- Het vakmanschap en de interventies van 

de ideale leraar hebben aantoonbaar 
(vergelijkend internationaal) invloed op 
de leerresultaten. 

8. Doorstroomatlas Opdracht-
gever:
OCW

Uitvoerder
(datum):
Cohortonderzoek 
onder tl-leerlingen 
(2007)

Kwantitatief - In 2007 stroomt 75% van de tl-leerlingen 
door naar het mbo en 25% naar het 
havo.

- Van die 75% mbo-doorstroom is 82% na 
zes jaar succesvol in het behalen van een 
startkwalificatie op niveau 4.

- Van de 25% havodoorstroom is 73% 
succesvol in het behalen van een 
havodiploma en 2% stroomt door naar 
het vwo.

Titel en 
onderzoeksvraag

Opdracht-
gever

Onderzoeks
opzet

Soort 
onderzoek

Conclusies en 
aanbevelingen

Titel en 
onderzoeksvraag

Opdracht-
gever

Onderzoeks
opzet

Soort 
onderzoek

Conclusies en 
aanbevelingen



24 25

BIJLAGE C Studentenvragenlijst

Huidige opleiding:  .............................................................................  Niveau: 3 / 4, bol / bbl* leerjaar: 1

Vorige opleiding: vmbo-tl  Vorige school:  ...........................................................

• Ik heb de volgende examenvakken gevolgd op de tl-opleiding (omcirkel de vakken  
 waarin je examen hebt gedaan): 
 Ne, En, Du, Fr, Ma, LO Wi, Nask-1, Nask-2, Ec, Gs, Ak, Bi, Ma-2, Lo-2, 
 beroepsgericht vak 
• Er zitten ongeveer ….......... leerlingen in mijn klas die ouder zijn dan 20 jaar (vul in hoe 
 veel leerlingen dit ongeveer zijn).
• In mijn klas komt ongeveer ….......... % van vmbo-kader en ongeveer ….......... % van vmbo-tl  
 (verdeel 100% over de twee groepen).

Datum:      -      - 2012 Naam: ...............................................................................

Ik ben een jongen / meisje*        *doorhalen wat niet van toepassing is 

Plaats een kruisje in het vak voor wat nu van toepassing is.
(-- zeer oneens; - oneens; + eens; ++ zeer eens; nvt niet van toepassing)

Met de volgende uitspraken ben ik het… -- - + ++ nvt

1 Ik leer en werk in mijn huidige mbo-opleiding met plezier

2 Ik ga mijn huidige mbo-opleiding zeker afmaken

3 Ik ga na mijn huidige mbo-opleiding zeker doorleren in het hbo

4
Ik vind dat de docenten van mijn huidige mbo-opleiding genoeg weten van mijn 
tl-opleiding

5 Ik vind de persoonlijke begeleiding binnen mijn huidige mbo-opleiding goed

6
Ik vind de studie- en loopbaanbegeleiding binnen mijn huidige mbo-opleiding 
goed

7
Ik vind dat leerlingen van andere tl-scholen beter zijn voorbereid op het mbo 
dan ik

8 Ik vind dat de overstap naar mijn huidige mbo-opleiding goed is verlopen

9 Ik heb bij mijn tl-opleiding met plezier geleerd en gewerkt

10
Ik vind dat de manier van leren en werken in de tl goed aansluit op die in het 
mbo

11 Ik vind dat de manier van begeleiden in de tl goed aansluit op die in het mbo 

12 Ik gebruik veel van wat ik in de tl geleerd heb in mijn huidige mbo-opleiding

Ik heb in mijn huidige mbo-opleiding veel gehad aan wat ik in de tl heb geleerd van: 

13a het kunnen samenwerken in groepen
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13b het kunnen plannen 

13c het kunnen reflecteren 

13d het kunnen onderzoeken

13e het kunnen presenteren

13f het kunnen organiseren van activiteiten

Met de volgende uitspraken ben ik het… -- - + ++ nvt

14
Ik mis bepaalde vaardigheden/houdingsaspecten die ik wel graag had geleerd 
in de tl

15
Ik vind dat Ne, En en Wi/rekenen goed aansluiten bij mijn huidige mbo-oplei-
ding

16
Ik vind dat mijn sectorvakken (Wi, Ec, Bi, Nask) goed aansluiten op mijn mbo-
opleiding

17
Ik vind dat ik bij de toelating tot mijn huidige mbo-opleiding goed ben voorge-
licht door de tl-opleiding

18 Ik vind dat de tl-vakdocenten genoeg wisten van mijn huidige mbo-opleiding

19
Ik vind dat het meelopen met een mbo-student helpt om een goed beeld te 
krijgen van de opleiding

20
Ik zou in de tl-opleiding meer kennis gemaakt willen hebben met het gekozen 
beroep 

21 Ik vind dat de persoonlijke begeleiding in de tl goed is geweest

22 Ik vind dat de studie- en loopbaanbegeleiding in de tl goed is geweest

23 Ik heb in de tl een goed beeld gekregen van deze mbo-opleiding

Wat heeft jou in de tl geholpen bij je studie- en beroepskeuze? niets weinig vol-
doende veel nvt

24a Het doorlopen van de hele tl-opleiding

24b De beroepskeuzetest

24c Het volgen van stage

24d Het bezoeken van bedrijven

24e Het maken van een sectorwerkstuk

24f Open dagen bezoeken op het mbo

24g Gesprekken met vrienden

24h Gesprekken met mijn ouders

24i Gesprekken met mijn mentor

24j Gesprekken met de decaan

24k Gesprekken met de vakdocenten

24l Gesprekken met mbo-studenten
24j Anders: …

25 Wanneer wist je zeker dat deze mbo-opleiding de juiste keuze zou zijn? Wat gaf daar bij de doorslag?

26 Als je nu terugkijkt naar je vorige tl-opleiding, wat zou je dan zeker willen veranderen?

27 De twee grootste verschillen in de manier van werken in de tl en in je huidige mbo-opleiding zijn:

28 Voor jou is de ideale leraar iemand die het volgende doet: 

Opmerkingen: 

-- - + ++ nvt
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BIJLAGE D De toegepaste doorvraagtechniek

Na een korte toelichting op het doel van 
het onderzoek en wat er met de uitkom-
sten gaat gebeuren, vulden de studenten 
de studentvragenlijst in. Dit invullen 
kostte gemiddeld twaalf minuten. Er werd 
gevraagd of bepaalde punten onduidelijk 
waren en misschien om nadere toelich-
ting vroegen. In één geval heeft een 
student gevraagd om een korte toelich-
ting, waarna het geplaatste kruisje in een 
ander vakje is neergezet. 

Na het invullen van de lijst zijn de meest in 
het oog springende uitkomsten samen met 
de student besproken. Dat wil zeggen de 
uitkomsten waarbij de kruisjes in de kolom 
‘zeer oneens’ of ‘zeer eens’ stonden. 

Het gemiddelde stramien van doorvragen 
was: 
1. Kun je uitleggen waarom je vindt dat  
 het kruisje daar hoort? 
2. Kun je een voorbeeld geven vanuit  
 de huidige opleiding of vanuit je  
 vorige opleiding? 
3. Wat vind je daar belangrijk aan? 
4. Hoe kan dat bijdragen aan een  
 verbetering in de aansluiting?
5. Hoe zou dat er concreet uit kunnen  
 zien? In het mbo of in het vmbo-tl?

Bij het onderdeel vaardigheden (zie 
vragen 13a t/m 13f) is doorgevraagd om 
op een schaal van 1 tot en met 4 aan te 
geven in hoeverre het beheersen van die 
vaardigheid het loopbaansucces in het 

mbo kan bevorderen. De open vragen 
25 tot en met 28 zijn altijd besproken. 

Na afloop is gevraagd wat de student 
van het invullen van de vragenlijst en het 
gesprek vond. 
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BIJLAGE E Gemiddelde scores van de studentenvragenlijst per sector

Sector: Z&W ECO TECH Gem. 
N: 19 12 12 2,5

Vraag Trefwoorden
1 Met plezier werken en leren binnen mbo-opleiding 2,8 3,5 3,7 3,3
2 Mbo-opleiding zeker afmaken 3,6 3,7 3,6 3,6
3 Doorleren in hbo 2,8 2,6 3,1 2,8
4 Mbo-docenten voldoende kennis tl-opleiding 2,1 2,3 2,2 2,2
5 Persoonlijke begeleiding binnen mbo-opleiding goed 2,4 3,0 2,9 2,8
6 Studie- en loopbaanbegeleiding binnen mbo-opleiding goed 2,6 2,8 2,7 2,7
7 Andere tl-leerlingen beter voorbereid 1,7 2,2 1,7 1,9
8 Overstap naar mbo-opleiding goed verlopen 2,5 2,8 2,8 2,7
9 Met plezier gewerkt en geleerd in tl 3,1 3,2 3,1 3,1
10 Leren en werken tl en mbo sluiten goed aan 2,1 2,9 2,5 2,5
11 Begeleiden in tl en mbo sluit goed aan 2,2 2,6 2,4 2,4
12 Gebruik veel van geleerde in tl 2,0 2,5 2,6 2,4

Nuttig in mbo en gehad in tl
13a samenwerken in groepen 3,2 3,2 3,0 3,1
13b plannen 2,7 2,4 3,0 2,7
13c reflecteren 2,6 2,1 3,0 2,6
13d onderzoeken 2,5 3,0 3,2 2,9
13e presenteren 2,9 3,0 3,4 3,1
13f organiseren 2,7 2,3 2,3 2,4

Succesfactoren voor schoolloopbaan in mbo
13g samenwerken in groepen 3,5 2,3 3,9 3,2
13h plannen 3,6 3,0 4,0 3,5
13i reflecteren 2,9 3,3 2,7 3,0
13j onderzoeken 2,2 3,0 3,6 2,9
13k presenteren 3,6 3,7 3,7 3,7
13l organiseren 3,1 2,3 2,0 2,5
14 Vaardigheden tekort 2,4 2,4 2,7 2,5
15 Goed aansluiten Ne, En, Wi/rekenen 2,3 3,1 3,1 2,8
16 Goed aansluiten sectorvakken 2,4 2,6 2,6 2,5
17 Goed voorgelicht in tl 2,6 2,8 2,8 2,7
18 Vakdocenten voldoende kennis van mbo 2,3 2,1 2,2 2,2
19 Meelopen met student helpt 3,2 3,0 3,2 3,1
20 Met beroep kennismaken helpt 3,0 3,0 3,4 3,1
21 Persoonlijke begeleiding binnen tl goed 2,9 2,8 3,3 3,0
22 Studie- en loopbaanbegeleiding binnen tl goed 2,8 2,6 2,6 2,7

SCORE van de ingevulde vragenlijsten op een schaal van 1 tot en met 4. 
Met 1 als ‘zeer oneens’ of ‘niets’ en 4 als ‘zeer eens’ of ‘veel’.
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23 Goed beeld van mbo-opleiding in tl 2,4 2,1 2,3 2,3
Wat heeft geholpen bij studie- en loopbaanbegeleiding

24a tl-opleiding als geheel 2,2 2,7 2,3 2,4
24b beroepskeuzetest maken 2,6 2,4 2,2 2,4
24c stage 2,2 2,9 2,1 2,4
24d bedrijfsbezoeken 2,1 2,8 1,5 2,1
24e sectorwerkstuk maken 2,5 2,7 2,6 2,6
24f open dagen mbo 2,4 2,9 3,6 3,0
24g contact met vrienden 2,3 2,4 2,7 2,5
24h contact met ouders 2,5 3,0 2,6 2,7
24i contact met mentor 2,3 2,6 1,7 2,2
24j contact met decaan 2,5 2,6 2,5 2,5
24k contact met vakdocenten 2,4 2,3 2,3 2,3
24l contact met mbo-studenten 2,5 2,1 2,8 2,5

25 Wat was doorslaggevend voor je definitieve keuze? 
 Ik wist al wat ik later wil zijn (20%)
 Brede opleiding met doorstroommogelijkheden (15,6%)
 Open dagen met eerlijke informatie (9%)
 Het maken van het SWST op mbo
 Stage in bedrijf
 De open sfeer bij docenten op de opleiding

26 Wat had je achteraf anders gedaan? 
 Beter leren voor belangrijke vakken de havo (24,4%)
 Meer informatie over vervolgopleiding/beroepen (13,4%)
 Ander vakkenpakket genomen (6,7%)
 Meer zelfstandig leren 
 Beter en eerder voorbereiden op wat ik later wil doen
 Meer werken met projecten en in de praktijk

27 Wat is het belangrijkste verschil in de manier van leren en werken? 
 Nu zelfstandiger / eigen keuzes maken / voor jezelf opkomen (35,6%)
 Werken met grote opdrachten/projecten (11,1%)
 Nu minder huiswerk (6,7%)
 Nu minder proefwerken maar meer verslagen
 Nu meer praktijk
 Nu meer vrijheid

28 Mijn ideale docent is iemand die: 
 Goed en duidelijk uitlegt en op tijd tips geeft (53,4%)
 Extra ondersteuning biedt (persoonlijk / coacht / interesse toont) (42,2%)
 Orde en rust heeft (24,5%)
 Duidelijke afspraken maakt en nakomt / consequent is (20%)
 Begeleidt op leren (tijdens en buiten de les)
 Tijdig feedback geeft
 Goed luistert en in gesprek is (interesse toont)
 Op zijn tijd humor heeft
 Plezier heeft in zijn/haar vak


