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Inleiding 

Vanuit overheden, politiek, scholen en instellingen is er steeds meer vraag en aandacht voor de 

studieloopbaan van mbo-deelnemers in termen van studieduur en studiesucces. 

Bij de instellingen is er steeds meer aandacht voor de doelmatigheid van hun opleidingsaanbod 

en de aansluiting vanuit het voorgezet onderwijs. Een voorbeeld hiervan zijn verschillende pilots 

die ingericht worden om inzicht te krijgen in het aanbod van opleidingen en de doorstroom 

vanuit het voorgezet onderwijs. 

Bij de overheden wordt beleid gevormd dat direct ingrijpt op de studieduur en het studiesucces. 

In het actieplan ‘Focus op vakmanschap’ worden maatregelen genoemd zoals het verkorten van 

opleidingen op niveau 4, de afschaffing van de drempelloze instroom op niveau 2 en de 

invoering van specifieke bekostigingsmaatregelen waarvoor de verblijfsduur en het 

diplomastapeling bepalende factoren worden. 

 

Loopbanen hebben al langer de aandacht vanuit het onderzoeksveld. Er is specifieke aandacht 

voor bijvoorbeeld de invloed op uitval in het mbo, de overgang van het vmbo naar het mbo en 

de verblijfsduur tot het behalen van een diploma. 

 

Probleemstelling 

Deelnemers binnen het mbo doorlopen op zeer veel verschillende manieren hun loopbaan op het 

mbo. Deze loopbaan kan beschreven worden in termen van het behaalde diploma, de 

verblijfsduur, niveauwisselingen en het switchen van opleiding, leerweg of instelling. Hierdoor is 

het eenduidig beschrijven van de onderwijsloopbaan wat betreft de verblijfsduur en het 

behaalde diploma ingewikkeld. 

 

In dit paper wordt een model waarin 5 routes worden onderscheiden, geschetst om de 

onderwijsloopbaan van mbo-deelnemers die instromen in het mbo in te delen.  

Om dit model verder uit te werken wordt in dit paper aangegeven hoe de verschillende 

onderwijsloopbanen zich tot elkaar verhouden.  

 

De onderzoeksvragen luiden: 

I. Hoe is er een indeling te maken in de loopbanen van de mbo-deelnemer? 

II. Hoe verhoudt de verblijfsduur zich tot het behaalde diploma? 

III. Hoe verhoudt de loopbaan van de mbo-deelnemer zich tot het behaalde diploma? 
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De onderzoeksvragen worden beantwoord door de deelnemers die in het schooljaar 2005/2006 

instromen in het mbo in Bol voltijd te volgen tot zij het mbo verlaten. De gegevens van deze 

deelnemers zijn beschikbaar door gebruik te maken van de onderwijsnummergegevens van 

DUO. Met de onderwijsnummergegevens uit BRON (Basisregister Onderwijsnummer) is het 

mogelijk de totale populatie onderwijsvolgenden over meerdere jaren te volgen en de 

individuele loopbaan in kaart te brengen. 

 

Een indeling in loopbanen 
De studieloopbaan op het mbo wordt gekenmerkt door verschillende sleutelmomenten. Het 

eerste is de instroom in een bepaalde sector: in dit geval het mbo. Deelnemers stromen met 

verschillende onderwijsachtergronden in op het mbo. Een deelnemer kan direct instromen 

vanuit een andere onderwijssector, in de praktijk met name het voorgezet onderwijs. Een 

andere mogelijkheid is dat de deelnemer het jaar voor zijn inschrijving in het mbo geen geldige 

inschrijving in het onderwijs had. De deelnemer stroomt dan indirect in. De deelnemer heeft 

bijvoorbeeld een jaar geen onderwijs gevolgd en een tussenjaar genomen of de deelnemer kan 

instromen vanuit een baan. 

 

Het volgende sleutelmoment in de onderwijsloopbaan is het moment waarop de deelnemer het 

eerste diploma behaald. Met het behalen van een diploma kan de deelnemer uitstromen naar de 

arbeidsmarkt of onderwijs blijven volgen, al dan niet op het mbo. 

 

Ten slotte wordt het moment dat een deelnemer de  onderwijssector verlaat als sleutelmoment 

beschouwd. 

 

Uitgaande van deze drie sleutelmomenten kan een model worden opgebouwd. 

 

De verblijfsduur 

Het moment van instroom tot het behalen van het diploma is het aantal jaren dat een 

deelnemer een bekostigde inschrijving heeft gehad welke hebben geleid tot een succesvolle 

afronding, gedefinieerd als T1. 

Studeert een deelnemer na het behalen van het diploma door in het mbo, dan werkt de 

deelnemer weer toe naar een diploma. Dit is het tweede diploma, de verblijfsjaren tussen het 

eerste en tweede diploma is gedefinieerd als T2.  

Na het behalen van het tweede diploma kan een deelnemer zich weer inschrijven op het mbo 

om een derde diploma te behalen, of een vierde of een vijfde. In de praktijk komt dit laatste 

nauwelijks voor. Om een indeling in onderwijsloopbanen mogelijk te maken wordt er daarom 

gekozen voor het tweede diploma. In het geval van een derde of vierde diploma, wordt het 

hoogst behaalde diploma genomen. T2 is in dit geval de verblijfsduur tussen het eerste en het 

hoogst behaalde diploma. 

 

Het komt voor dat een deelnemer, nadat deze een diploma heeft behaald wel doorstudeert, 

maar deze tijd afrondt zonder een diploma te behalen. Deze onderwijstijd wordt dan zonder 

succes beëindigd. Het aantal verblijfsjaren tot het moment van uitstroom zonder (verder) een 

diploma te behalen wordt gedefinieerd als T3. In het geval dat een deelnemer direct uitstroomt 

na het behalen van een diploma, dan is T3 gelijk aan 0 jaar. 
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De totale verblijfsduur in het mbo wordt gevormd door de som van T1, T2 en T3. 

 

De indeling van onderwijsloopbanen. 

Uit bovenstaande beschrijving volgen de volgende definities: 

- De verblijfsduur is het totaal van het gemiddeld aantal jaren tussen de start en het 

eerste diploma (T1), tussen het eerste en het hoogst behaalde diploma (T2) en tot het 

moment van (verder) ongediplomeerde uitstroom (T3). 

- Het diploma is het niveau van het eerst behaalde diploma. 

- Diploma (2) is het niveau van het tweede diploma. Wanneer er drie of meer diploma’s 

worden behaald, telt het hoogst behaalde diploma dat na het eerst behaalde diploma is 

behaald.  

 

Aan de hand van de behaalde diploma’s en T1, T2 en T3 kunnen de volgende routes worden 

onderscheiden: 

 
 

 

Toelichting: 

Route 1:  De reguliere route is de route waarop het onderwijs in het merendeel van de 

gevallen is ingericht.  De deelnemer schrijft zich in en behaalt aan het eind een 

diploma. 

Route 2:  Na het behalen van het diploma blijft de deelnemer onderwijs volgen, maar er wordt 

verder geen diploma meer behaald.  

Route 3:  De deelnemer behaalt tijdens zijn onderwijsloopbaan op het mbo meerdere 

diploma’s en stroomt na het laatste diploma direct uit.  

Route 4:  Dit is een combinatie van route 2 en 3 en omvat al de mogelijkheden. De deelnemer 

behaalt meerdere diploma’s, volgt na zijn laatste diploma nog wel onderwijs, maar 

stroomt uit zonder verder een diploma te behalen.  

Route 5:  De deelnemer behaalt tijdens zijn loopbaan op het mbo geen diploma en stroomt 

ongediplomeerd uit. 
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De deelnemers die een diploma behalen, worden ingedeeld in route 1 t/m 4, ongediplomeerden 

in route 5. Deelnemers die na het eerste diploma doorstromen binnen het mbo worden 

ingedeeld in route 2, 3 of 4.  

Met deze indeling wordt sterk de nadruk gelegd op drie hoofdkenmerken van de 

onderwijsloopbaan, namelijk de verblijfsduur, het moment waarop een diploma wordt behaald 

en het niveau van het diploma. 

 

Onderzoek en resultaten 
Selectie van het cohort 

Voor het vormen van het instroomcohort worden al de deelnemers geselecteerd die in het 

schooljaar 2005/2006 direct of indirect zijn ingestroomd in het mbo in BOL voltijd met een 

bekostigde inschrijving. Deze deelnemers zijn over een periode van zes jaar gevolgd op het 

mbo. Er is gekeken naar het niveau van de inschrijving, de verblijfsduur en het behaalde 

diploma 

Een kleine 10% van de deelnemers volgt na zes jaar nog steeds onderwijs op mbo. Het gaat 

hier voornamelijk om deelnemers die zijn begonnen op niveau 2 of 4. Dit betekent dat de 

resultaten die in dit paper getoond worden voorlopig cijfers zijn. Een klein gedeelte van hen zal 

nog een diploma behalen op een later moment.  

 

Omdat deelnemers in BOL voltijd veelal een andere onderwijsloopbaan kennen dan deelnemers 

in BBL en omdat de inrichting van de opleiding verschilt tussen BOL voltijd en BBL, worden hier 

enkel de deelnemers meegenomen die in 2005/2006 zijn ingestroomd in BOL voltijd. 

 

Tabel 1. Aantal deelnemers per niveau, ingestroomd in 2005 in BOL voltijd. 

 Aantal Percentage 

Niveau 1 9.119 8% 

Niveau 2 28.811 27% 

Niveau 3 20.111 19% 

Niveau 4 49.418 46% 

Totaal 107.459 100% 

 

Definitie verblijfsduur 

De verblijfsduur in het mbo is het aantal aaneengesloten jaren dat een deelnemer een geldige 

inschrijving op 1/10 heeft op het mbo1. Hierbij geldt het jaar 2005/2006 als startpunt. De 

bekostigde jaren tot en met schooljaar 2010/2011 worden bij elkaar opgeteld. 

 

Schrijft een deelnemer zich in als examendeelnemer, dan telt dit niet als een verblijfsjaar. Een 

inschrijving als examendeelnemer is een geldige inschrijving en wordt dus meegenomen bij het 

in kaart brengen van de onderwijsloopbaan. Echter, het jaar als examendeelnemer telt niet mee 

voor het aantal verblijfsjaren.  

 
 

                                                   
1 Een andere, meer preciezere mogelijkheid om de verblijfsduur te berekenen, is door uit te gaan van 
de datum van inschrijving en uitschrijving. Dit was hier echter niet haalbaar. 
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De doorlopen routes 
Deelnemers doorlopen op zeer uiteenlopende wijze het mbo. Wordt de onderwijsloopbaan  

ingedeeld in de vijf hierboven beschreven routes, dan ontstaat de verdeling zoals deze in grafiek 

1 is te zien. Per instroomniveau worden hier de verschillende doorlopen routes getoond. 

 

Grafiek 1. Percentage deelnemers naar soort route per instroomniveau. 
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Er is een grote verscheidenheid aan doorlopen routes tussen de niveaus. Deelnemers die op het 

mbo beginnen op het niveau 1 of 2 stromen na het eerste diploma vaak door en behalen relatief 

vaak geen diploma. 

 

Slechts 16% van de deelnemers op niveau 1 en 19% van de deelnemers op niveau 2 besluit na 

het eerst behaalde diploma te stoppen. Zij hebben route 1 gevolgd. De helft van de deelnemers 

die instromen op niveau 1 en 2 besluit na het eerste diploma door te studeren (route 2, 3 of 4). 

Dit is driekwart van de gediplomeerden op niveau 1 en 2, bij elkaar 19.000 deelnemers!  

Van de deelnemers die na het eerste diploma doorstuderen, behaalt bijna de helft geen tweede 

diploma (route 2). Zij volgen wel een opleiding op (veelal) een hoger niveau, maar het lukt hen 

niet voor deze vervolgopleiding ook een diploma te halen.  

Respectievelijk 38% en 31% van de instroom op niveau 1 en 2 behaalt geen diploma. 

 

De deelnemers die op niveau 3 beginnen stromen veel minder vaak door na het eerste diploma. 

Op niveau 3 besluit 35% van de deelnemers door te studeren, iets minder dan de helft van het 

totaal aantal gediplomeerden op niveau 3. Uit grafiek 1 is op te maken dat veruit het merendeel 

van deze deelnemers ook een tweede diploma behaalt.  

Op niveau 4 besluit slechts een op de tien deelnemers na het eerste diploma door te studeren. 

Deze deelnemers zijn ingestroomd op het hoogste niveau en zullen of wel een vervolgopleiding 

kiezen op hetzelfde niveau of hebben het eerste diploma behaald op een lager niveau. Ik ga hier 

later in dit paper op in. 
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De verblijfsduur in relatie tot het behaalde diploma 
In grafiek 2 is de gemiddelde verblijfsduur weergegeven van afzonderlijk T1, T2 en T3 naar 

niveau. 

 

Het aantal jaar dat een deelnemer erover doet om zijn eerste diploma te behalen ligt bij de 

deelnemers die de reguliere route volgen (route 1) relatief hoog. Op niveau 1 doen zij er 1,6 

jaar over, op niveau 2 2,5 jaar en op niveau 3 3,4 jaar.  Opvallend is dat de gemiddelde 

verblijfsduur bij de deelnemers die beginnen op niveau 4 3,6 jaar is en daarmee onder de 

nominale duur ligt. Dit heeft vermoedelijk verband met het niveau van het behaalde diploma. 

 

Grafiek 2. Gemiddeld aantal verblijfsjaren per type verblijfsduur naar niveau en route. Het aantal 

deelnemers staat achter elke staaf vermeld. 

0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00

route 1
route 2
route 3
route 4
route 5

route 1
route 2
route 3
route 4
route 5

route 1
route 2
route 3
route 4
route 5

route 1
route 2
route 3
route 4
route 5

ni
ve

au
 1

ni
ve

au
 2

ni
ve

au
 3

ni
ve

au
 4

tot 1ste diploma tot 2de/ hoogste diploma zonder diploma
 

 

Studeren deelnemers na het eerste diploma door op het mbo, dan neemt de verblijfsduur tot 

het eerste diploma af. Behalen de deelnemers ook nog een tweede diploma, dan neemt de 

verblijfsduur nog verder af (route 3 en 4). Behalve voor de deelnemers die beginnen op niveau 

1, komt het aantal jaren tot het eerste diploma onder de nominale duur te liggen wanneer de 

deelnemers ook een tweede diploma behalen. De deelnemers die beginnen op niveau 2, behalen 

in minder dan 2 jaar het eerste diploma wanneer zij succesvol doorstuderen. De deelnemers op 

niveau 3 behalen het diploma in 2,5 jaar en op niveau 4 in minder dan 2,8 jaar. Dit blijkt ook uit 

een studie van Visser en Van Wijk (2011)2, waaruit blijkt dat een deelnemer vaker doorstudeert 

wanneer deze snel zijn diploma behaalt. 

 

                                                   
2 Visser & Van Wijk (2011). Een schepje erbovenop. Via mbo 2 naar mbo 3. Ecbo, Utrecht. 
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De deelnemers die na het eerste diploma doorstuderen, verblijven vervolgens wel relatief lang 

op het mbo. Bij elk van de niveaus is de verblijfsduur na het eerste diploma 1,5 jaar of meer.  

 

Behalen deelnemers geen tweede diploma en studeren ze resultaatloos door (route 2), dan 

verblijven ze vaak langer op het mbo dan de deelnemers die succesvol doorstuderen (route 3). 

Niet alleen is de verblijfsduur tot het eerste diploma bij deze groep hoger, zij verblijven ook lang 

op het mbo zonder dit succesvol af te sluiten. De deelnemers op niveau 1 verblijven op deze 

manier bijna 3,5 jaar op het mbo zonder een startkwalificatie te behalen. Op niveau 2 verblijven 

ze gemiddeld 4,5 jaar op het mbo met slechts een niveau 2 diploma op zak. 

 

Op niveau 1 en 2 is de tijd tot het volgende diploma meer dan twee keer zo lang dan de tijd tot 

het eerste diploma (route 3). De deelnemers die beginnen op niveau 1 behalen het eerste 

diploma binnen 1,5 jaar, waarna ze na ruim 2 jaar het tweede diploma behalen. Op niveau 2 

verblijven de deelnemers na het eerste diploma ruim 2,5 jaar op het mbo alvorens het tweede 

diploma te behalen. 

Deelnemers die instromen op niveau 3 en 4 behalen het tweede diploma sneller, gemiddeld na 

1,5 jaar. 

 

Bij de deelnemers die meerdere diploma’s behalen en doorstuderen (route 4) loopt de 

gemiddelde verblijfsduur op tot meer dan 5 jaar. Deelnemers die beginnen op niveau 1 en 

meerdere diploma’s behalen, verblijven ruim 5 jaar op het mbo, op niveau 2 loop het op tot 

ruim 5,5 jaar. 

  

De verblijfsduur van de deelnemers die geen diploma behalen ligt bij de instroom op niveau 1 

en 2 boven de nominale duur.  De deelnemers die instromen op niveau 1 verblijven gemiddeld 

1,4 jaar op het mbo zonder resultaat, op niveau 2 gemiddeld 2,4 jaar. Er lijkt hier typisch 

sprake te zijn van ‘uitstel leidt tot afstel’.  

De deelnemers die op niveau 3 of 4 zijn begonnen en zonder diploma stoppen, stromen relatief 

snel uit. Binnen drie jaar zijn deze deelnemers gestopt op het mbo. 

 

Het niveau van het behaalde diploma 
De verblijfsduur wordt in sterke mate bepaald door het niveau van instroom en het niveau van 

het diploma. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat deelnemers op niveau 3 eerst een diploma 

behalen op niveau 2. Dit diploma kan binnen twee jaar worden behaald waardoor de 

verblijfsduur van de deelnemers ingestroomd op niveau 3 lager komt te liggen, terwijl de 

deelnemers een diploma behalen onder hun niveau. Daarom zal in deze paragraaf gecontroleerd 

worden voor het niveau van het eerste en tweede (of hoogst behaalde) diploma. 

 

Grafiek 3 toont het gemiddelde niveau van het behaalde diploma naar de route die door de 

deelnemer is afgelegd.  
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Grafiek 3. Gemiddeld niveau van het behaalde diploma naar instroomniveau en route. 
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De deelnemers die instromen op niveau 1 of 2 behalen allemaal het eerste diploma op het 

niveau waarop zij zijn ingestroomd. Bij enkele deelnemers ligt het niveau gemiddeld iets hoger. 

Zij zijn ongediplomeerd doorgestroomd naar een hoger niveau. Het tweede diploma is in de 

meeste gevallen op een hoger niveau behaald dan het eerste diploma. 

 

Opvallend is dat het gemiddelde niveau van het eerste diploma daalt met de route. Route 1, de 

reguliere route, kent nog het hoogst gemiddelde niveau. Bij niveau 1, 2 en 3 ligt deze iets 

boven het instroomniveau.  Bij route 4, de deelnemers die meerdere diploma’s behalen en ook 

resultaatloos doorstuderen, is het niveau van het eerste diploma gedaald tot onder het 

instroomniveau.  

Deze trend is ook bij het tweede/ hoogste behaalde diploma te zien. Het niveau van dit diploma 

ligt bij deelnemers die route 3 volgen minimaal een kwart hoger dan bij deelnemers die na hun 

laatste diploma nog doorstuderen zonder een diploma te behalen (route 4).  

 

Deelnemers die instromen op niveau 4 en de reguliere route volgen (route 1) behalen het 

diploma op gemiddeld het hoogste niveau. Dit diploma ligt gemiddeld wel iets onder niveau 4. 

Deelnemers die ingestroomd zijn op niveau 4 en na het eerste diploma doorstuderen (route 3 en 

4) behalen het eerste diploma vaak op niveau 2 of 3. Het tweede diploma behalen zij op niveau 

3 of 4. 

 
Conclusies 
Op het mbo komt het veel voor dat deelnemers doorstuderen na het eerste diploma. Van de 

deelnemers die instromen op niveau 1 en 2 studeert driekwart van de gediplomeerden door. Op 

niveau 3 is dit de helft en op niveau 4 een op de tien deelnemers.  

 

Hoewel een groot gedeelte doorstroomt na het eerste diploma, behaalt bijna de helft van deze 

deelnemers geen tweede diploma. 

Behaalt een deelnemer ingestroomd op niveau 1 of 2, wel een tweede diploma, dan is de 

verblijfsduur tot het tweede diploma minimaal 2 jaar. De verblijfsduur op het mbo ligt dan 

gemiddeld tussen de 3,5 en 4 jaar. 



 9 

Er lijkt een sterk verband te zijn tussen de gemiddelde verblijfsduur en het niveau van het 

behaalde diploma. Zo neemt met het dalen van de verblijfsduur tot het eerste diploma (T1) ook 

het niveau van het eerste diploma af.   

 

De verblijfsduur tot het eerste diploma is het langst bij deelnemers die de reguliere route 

volgen. Hoe vaker een deelnemer zich vervolgens inschrijft en een diploma behaalt, hoe korter 

de verblijfsduur tot het eerste dipoloma wordt. Uit de vergelijking valt een verband te 

ontdekken tussen het aantal maal dat een deelnemer doorstudeert, een diploma behaalt en de 

afzonderlijke verblijfsduur van T1, T2 en T3.  Elk van de verblijfsduren neemt af, naarmate een 

deelnemer vaker doorstudeert en vaker een diploma behaalt. 

 

De verblijfsduur van de deelnemers die ongediplomeerd uitstromen ligt ongeacht het 

instroomniveau gemiddeld tussen de 1 en 3 jaar. 

 

Discussie 
In dit onderzoek is de onderwijsloopbaan binnen het mbo in kaart gebracht met de focus op de 

verblijfsduur en het diploma. Hierdoor is het mogelijk op een relatief eenvoudige wijze 

verschillen in de loopbaan te onderscheiden en met elkaar te vergelijken.  

Door de keuze voor een eenvoudige weergave moesten er aannames gemaakt worden die de 

werkelijkheid vereenvoudigden en niet altijd recht deden aan de werkelijke situatie. Nader 

onderzoek zou bijvoorbeeld meer kunnen inzoomen op de op- en afstroom binnen het mbo en 

de invloed van het switchen van opleiding, leerweg en ook instelling. 

 

Dit paper vormt een gedeelte van het onderzoek dat door INP is gedaan naar 

onderwijsloopbanen binnen het mbo. Er is op verzoek van OCW ook onderzoek gedaan naar 

onderwijsloopbanen en het gebruik van studiefinanciering. Ook is de onderwijsloopbaan voor 

deelnemers in BBL in kaart gebracht en is er gekeken naar de deelnemers die switchen van 

leerweg tijdens hun loopbaan het mbo. 

 

Oorzaak en gevolg 

Er kan bij bovenstaande vergelijking geen goed onderscheid gemaakt worden tussen oorzaak en 

gevolg. Zo is het de vraag of een deelnemer met gemiddeld een lager diploma hierop besluit 

door te studeren. Bij de instroom op niveau 4 zou dit bijvoorbeeld een goede verklaring kunnen 

zijn. Het kan ook zijn dat een deelnemer bij de instroom al gemotiveerd is om door te stromen 

en meerdere diploma’s te behalen (of dat deze onder zijn niveau instroomt) en daarom in een 

relatief korte tijd zijn eerste diploma behaalt om de totale verblijfsduur zo kort mogelijk te 

houden. 

In een studie van ecbo3, waar de doorstroompatronen van deelnemers op niveau 2 nader 

worden belicht, blijkt bijvoorbeeld dat meer dan de helft van de deelnemers op niveau 2 al voor 

de start van de opleiding de intentie heeft om door te studeren. Daarnaast komt hierin naar 

voren dat de invloed vanuit de ouders en ook de werkgever belangrijk is bij het besluit om door 

te leren. 

 

                                                   
3 Westerhuis & van Wijk, juni 2011. Het Nederlandse onderwijs getekend. Expertisecentrum 
Beroepsonderwijs, Utrecht. 
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Noch de motivatie van de deelnemers noch de redenen van de instellingen zijn in deze analyses 

mee te nemen. Wel is het mogelijk te controleren voor enkel achtergrondkenmerken. 

Verschillen tussen de doorlopen routes kunnen zo inzichtelijk gemaakt worden.  


