
 

De ontwikkeling van de instroom in de 
bbl: op zoek naar verklaringen voor de 
terugloop  



 

Colofon 

Titel De ontwikkeling van de instroom in de bbl: op zoek naar verklaringen voor de 

terugloop 

Auteurs Rob Schipperheyn, Jan Neuvel, Anneke Westerhuis, Rozemarijn van Toly 

Datum Mei 2016 

Projectnummer ecbo.16-253 

 

Expertisecentrum Beroepsonderwijs 

Postbus 1585 

5200 BP ’s-Hertogenbosch 

T 073 687 25 00 

www.ecbo.nl 

 

 

© ecbo 2016  

Overname van teksten, ideeën en resultaten uit deze publicatie is vrij toegestaan mits met bronvermelding. 

 



De daling van de instroom in de bbl  ecbo 3 

Inhoudsopgave 

  

Samenvatting van de onderzoeksbevindingen ........................................................ 5 

1 Achtergrond, doel en opzet onderzoek ............................................................11 

1.1 Achtergrond en onderzoeksvraag .................................................................. 11 

1.2 Opzet onderzoek .......................................................................................... 12 

2 Trends in de instroom in de bbl ........................................................................15 

2.1 Instroom in de bbl: de bbl als initieel en postinitieel onderwijs ........................ 15 

2.1.1 Trends en verhoudingen in de totale instroom in de bbl ..................................15 

2.1.2 Trends en verhoudingen in de bbl-instroom op de opleidingsniveaus van het  

mbo .............................................................................................................17 

2.2 Vooropleiding van instromers in bbl als initieel onderwijs ................................ 20 

2.2.1 Trends en verhoudingen in de bbl-instroom uit het initieel onderwijs ...............21 

3 Verklaringen voor de terugloop van instroom in de bbl op basis van 

ontwikkelingen in de onderwijsdeelname .......................................................27 

3.1 Demografische ontwikkelingen ...................................................................... 28 

3.2 Omvang en samenstelling van de vmbo-populatie .......................................... 32 

3.2.1 Omvang van de vmbo-populatie: trends in de uitstroom uit de bovenbouw ......32 

3.2.2 Trends in de doorstroom van vmbo’ers naar het mbo .....................................34 

3.2.3 Omvang van de vmbo-uitstroom en de terugloop van de bbl-instroom ............36 

3.2.4 Trends in de uitstroom uit vmbo-leerwegen en de terugloop van de  bbl-

instroom ......................................................................................................38 

3.2.5 Vergelijking van de verwachte doorstroom uit de vmbo-leerwegen ..................39 

3.2.6 Terugloop van de bbl en trends in de uitstroom uit de vmbo-leerwegen ..........40 

3.3 De veranderde samenstelling van de vmbo-populatie en de gevolgen voor de 

bbl .............................................................................................................. 42 

3.3.1 Veranderde samenstelling van de vmbo-populatie ..........................................42 

3.3.2 Gevolgen van de veranderde samenstelling van de vmbo-populatie voor de 

instroom naar sector .....................................................................................46 

3.3.3 Kenmerken van het aanbod aan vmbo-opleidingen en de terugloop van de bbl 49 

4 Switchen tussen de bol en de bbl in het mbo en de ontwikkeling van de totale 

deelname ..........................................................................................................51 

4.1 Ontwikkeling van het switchen tussen bol en bbl en bbl en bol .............................. 51 

4.2 Ontwikkeling van de totale deelname aan het mbo: bol en bbl .............................. 53 

 



4  ecbo De daling van de instroom in de bbl 

5 Bbl-instroom in het perspectief van bedrijfstakken ........................................ 55 

5.1 Bouwkunde ..................................................................................................56 

5.2 Groothandel & detailhandel ...........................................................................59 

5.2.1 Groothandel ................................................................................................ 60 

5.2.2 Detailhandel ................................................................................................ 61 

5.3 Installatietechniek ........................................................................................62 

5.4 Pedagogisch werk .........................................................................................65 

5.5 Houtbewerking & meubilering .......................................................................67 

5.5.1 Houtbewerking ............................................................................................ 68 

5.6 Verpleging en Verzorging ..............................................................................71 

5.6.1 Verpleging .................................................................................................. 72 

5.6.2 Verzorging .................................................................................................. 73 

5.7 Voeding & productie .....................................................................................74 

5.7.1 Voeding & productie: primair proces ............................................................. 75 

5.7.2 Levensmiddelenindustrie .............................................................................. 77 

5.8 Wegtransport ...............................................................................................78 

5.9 Procesindustrie .............................................................................................79 

5.10 Horeca .........................................................................................................82 

6 Conclusies ........................................................................................................ 85 

Bijlage 1 Toelichting op in dit onderzoek gehanteerde begrippen ....................... 89 

Bijlage 2 Overzicht geïnterviewde bedrijfstakexperts .......................................... 91 

Bijlage 3 De bbl-instroom (initieel en postinitieel) naar subdomein tussen 2008-

2009 en 2014-2015 ............................................................................................... 93 

 
  



De daling van de instroom in de bbl  ecbo 5 

Samenvatting van de onderzoeksbevindingen 

Dit onderzoek beschrijft de trends in de instroom in de beroepsbegeleidende leerweg (bbl). 

In beide leerlinggroepen, leerlingen die in de initiële onderwijsfase instromen en leerlingen 

die postinitieel instromen in de bbl1, is tussen 2008 en 2014 de instroom sterk afgenomen. 

In de postinitiële groep nog iets sterker dan in de initiële instroomgroep. Dit verschijnsel 

doet zich voor op alle mbo-niveaus. Wel blijkt de terugloop groter in de instroom op niveau 

1 en 2 dan op niveau 3 en 4. Voor de initiële instroom op niveau 1 en 2 is dit niveau-effect 

vooral toe te schrijven aan een procentueel sterke terugval van de instroom vanuit beide 

beroepsgerichte leerwegen van het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo): de 

basisberoepsgerichte en de kaderberoepsgerichte leerweg. Het effect is het grootst op 

niveau 2 van het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Beide leerwegen, met name de 

basisberoepsgerichte leerweg, zijn vooral de hofleveranciers van bbl-niveau 2. En het effect 

wordt nog versterkt door het feit dat de instroom in de bbl zich concentreert op niveau 2.  

Op de andere niveaus is het beeld van de terugloop in de bbl genuanceerder. Op mbo-

niveau 1 en 4, omdat de daling van de bbl-instroom uit het vmbo enigszins wordt 

gecompenseerd door een stijging van de instroom uit andere vooropleidingen en op mbo-

niveau 3, omdat de laatste jaren op dit niveau in de bbl de instroom uit het vmbo licht stijgt.  

 

Kijkend naar de achtergronden van de terugloop, lijkt het er in eerste instantie op dat, 

omdat de terugloop zich voordoet op alle opleidingsniveaus en in beide instroomgroepen, er 

een gemeenschappelijke factor in het spel is. Het is echter de vraag of de economische 

crisis, die vrij algemeen als een verklaring wordt aangewend, de enige gemeenschappelijke 

factor is.  

Om dat na te gaan hebben we gekeken naar de invloed van demografische ontwikkelingen, 

de omvang en samenstelling van de populatie jongeren die naar het mbo gaat – in het 

bijzonder naar de bbl – en naar veranderingen in het toeleverende onderwijs.  

Als we andere factoren buiten beschouwing laten, mogen we op basis van de demografische 

ontwikkelingen een lichte terugloop in de initiële instroom in het mbo verwachten; voor de 

bol (beroepsopleidende leerweg) een terugloop van 3,7% en voor de bbl 3,1%. Kijkend naar 

de feitelijke instroom blijkt echter dat de demografische ontwikkeling slechts een zeer 

beperkte invloed heeft op de daling van de initiële instroom. De daling van de instroom in de 

bbl gaat veel verder dan die 3,1%, terwijl de instroom in de bol de (demografische) 

verwachting juist overstijgt.  

Dit wil niet zeggen dat demografie helemaal geen rol speelt; vanaf 2017 zal deze factor een 

sterker (negatief) stempel drukken op de instroom in de bbl.  

 

In de afgelopen decennia is onder invloed van de opwaartse druk de instroom in het havo 

en vwo gestegen ten koste van de instroom in het vmbo. In het vmbo speelt de opwaartse 

druk een rol in de leegloop van de basisberoepsgerichte leerweg (bl) en de toename van de 

instroom in de theoretische leerweg (tl). Daarmee verschuift de doorstroom van het vmbo 

naar het mbo naar de hogere mbo-niveaus. 

In de onderzochte periode komt de feitelijke vmbo-doorstroom naar het mbo aanvankelijk 

iets onder de verwachte doorstroom uit; in de laatste jaren ligt de doorstroom iets boven de 

verwachting vanwege een licht positieve demografische trend in de leeftijdsgroep 15- tot 17-

jarigen en de afname van de doorstroom van gl-ers en tl-ers naar havo 4. De toename van 

                                                
1 Zie voor een toelichting van deze begrippen bijlage 1 in dit rapport. 
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de mbo-instroom uit het vmbo had nog iets hoger kunnen zijn als het percentage bl’ers dat 

naar het mbo gaat niet was gedaald. De instroom van deze groep staat momenteel op 

ongeveer 90%. Voor het feit dat een toenemend aantal bl’ers niet doorstroomt naar het mbo 

is nog geen duidelijke verklaring. Het grootste deel van deze groep kan worden aangemerkt 

als minder kansrijk op de arbeidsmarkt, maar of we daarmee de hele groep tot de voortijdig 

schoolverlaters moeten rekenen, of dat ook een deel is uitgeweken naar private of 

bedrijfsopleidingen, is in de BRON-data niet te achterhalen. 

 

In het mbo ontwikkelt de doorstroom vanuit het vmbo naar de bol en de bbl zich in 

tegengestelde richting. Vooral vanaf 2013 is er sprake van een toename in de doorstroom 

naar de bol. Het tegenovergestelde beeld zien we in de bbl, waar de feitelijke doorstroom uit 

het vmbo ver bij de verwachting achterblijft. Toch fungeren de bol en bbl niet volledig als 

communicerende vaten. De redenen zijn hiervoor genoemd: de terugloop van de 

doorstroom van het vmbo naar de bbl is deels ook te verklaren door een daling van het 

aantal leerlingen in de beroepsgerichte leerwegen, met name in de basisberoepsgerichte 

leerweg, van het vmbo. Dit onder invloed van demografische ontwikkelingen en de 

opwaartse druk in ons onderwijsstelsel. Ook lijkt de toegang tot de bbl voor kwetsbare 

leerlingen problematischer te worden. Verder blijkt dat de groei van de deelname aan de 

gemengde (gl) en theoretische leerweg (tl) uitsluitend in de bol terechtkomt; de bbl 

profiteert niet van het grotere aandeel gl-ers en tl-ers dat instroomt in het mbo.  

 

Veranderingen in de samenstelling van de vmbo-populatie 

De vmbo-populatie is op twee leerlingenkenmerken, lwoo-indicatie en etnische herkomst, in 

de loop der jaren veranderd. Onder invloed van de opwaartse beweging is het aandeel 

autochtone leerlingen zonder lwoo-indicatie sterk teruggelopen en het aandeel leerlingen 

van allochtone herkomst en die met een lwoo-indicatie toegenomen. Dit effect is het meest 

zichtbaar in de basisberoepsgerichte leerweg, de hofleverancier van de bbl, maar doet zich 

ook voor in de andere vmbo-leerwegen. In de groep bl’ers met waarschijnlijk de beste 

papieren om een leerwerkplek in de bbl te vinden, autochtone bl’ers zonder lwoo-indicatie, is 

de verschuiving van de doorstroom naar de bol in plaats van naar de bbl het grootst.  

 

De vraag is aan welke factoren de samenhang tussen de veranderde samenstelling van de 

vmbo-populatie naar leerweg, herkomst en lwoo-indicatie enerzijds en de verschuiving in de 

doorstroom van de bbl naar de bol anderzijds moet worden toegeschreven. De verandering 

in de vmbo-populatie – een terugloop van leerlingen in de basisberoepsgerichte leerweg en 

een toename van leerlingen in de theoretische leerweg – doet vermoeden dat de bol voor 

steeds meer vmbo’ers een aantrekkelijkere route is. De doorstroom vanuit de theoretische 

leerweg naar de bol is immers altijd al veel groter geweest dan de doorstroom naar de bbl. 

Of ook meer leerlingen uit de basisberoepsgerichte en kaderberoepsgerichte leerweg de bol 

een aantrekkelijkere route gaan vinden dan de bbl of dat juist relatief veel van die leerlingen 

door de conjuncturele ontwikkelingen noodgedwongen voor de bol hebben moeten kiezen in 

plaats van voor de bbl, is niet te zeggen.  

 

De veranderde samenstelling van de vmbo’ers naar leerweg, etnische herkomst en lwoo-

indicatie heeft ook invloed op de keuze voor de bbl en daarmee op de doorstroom naar een 

mbo-sector. Dat vmbo’ers van allochtone herkomst relatief minder belangstelling voor een 

technische opleiding hebben dan autochtone vmbo’ers en autochtone relatief minder voor 

Handel & economie, komt ook in dit onderzoek naar voren. Het verschil in de instroom van 
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bl’ers van autochtone en allochtone komaf in opleidingen in Handel & economie en Techniek 

lijkt in de loop der jaren zelfs nog iets toe te nemen. Het netto-effect is dat alle sectoren 

leerlingen verliezen, maar dat het grootste verlies te vinden is in de sector Techniek.  

 

Tot slot heeft ook het veranderend aanbod van vmbo-opleidingen invloed op de doorstroom 

naar de bbl. Vanuit de intrasectorale vmbo-opleidingen is de doorstroom naar de bbl 

procentueel lager dan uit de specifieke sectorale opleidingen. De doorstroom naar de bbl is 

het kleinst vanuit de intersectorale2 programma’s van het vmbo.  

 

Kunnen we de invloed van de verklarende factoren kwantificeren? 

De veronderstelling achter de analyses is dat de terugloop in de bbl niet alleen is toe te 

schrijven aan conjuncturele ontwikkelingen. Het blijkt inderdaad dat ook andere factoren 

een rol spelen. Door het aandeel van die factoren te kwantificeren, zou duidelijk moeten 

worden hoe groot het dan overblijvende aandeel van de conjuncturele factor is in de 

terugloop. We zijn in deze opzet maar gedeeltelijk geslaagd.  

Het blijkt dat demografische ontwikkelingen tussen 2008 en 2014 voor 3 à 4% bijdragen aan 

de terugloop van de instroom in de bbl. De tweede factor, de veranderde samenstelling van 

de vmbo-populatie als gevolg van opwaartse druk, verklaart een kleine 20% van de 

terugloop uit de basisberoepsgerichte leerweg naar de bbl, maar verklaart slechts ongeveer 

4% van de terugloop uit de kaderberoepsgerichte leerweg.  

Verder bleek het niet mogelijk om de invloed van de veranderde samenstelling van de 

vmbo-populatie naar etnische herkomst en lwoo-indicatie te kwantificeren. Evenmin was het 

niet mogelijk om een uitspraak te doen over de factoren die hebben geleid tot een 

verschuiving van de doorstroom van de bbl naar de bol. Voor leerlingen die door opwaartse 

druk in een hogere leerweg van het vmbo zijn ingestroomd lijkt de keuze voor de bol wel 

meer voor de hand te liggen, afgaande op de veel grotere belangstelling voor de bol zoals 

we die steeds hebben gezien voor leerlingen uit de kaderberoepsgerichte, de gemengde en 

de theoretische leerweg. Moeilijker is het de vinger te krijgen achter de verschuiving van de 

doorstroom naar de bol in plaats van de bbl bij leerlingen met een lwoo-indicatie en/of van 

allochtone herkomst. Groeit bij die leerlingen de intrinsieke voorkeur voor de bol, of worden 

meer van deze leerlingen afgewezen bij een sollicitatie naar een werkplek om in aanmerking 

te komen voor de bbl? Met beide factoren moet rekening worden gehouden, maar 

vooralsnog is niet te achterhalen of de terugloop van de bbl-instroom alleen samenhangt 

met leerlingenkenmerken of dat het gaat om een samenspel van conjuncturele factoren en 

de kwetsbaarheid van deze groep op de arbeidsmarkt. Laat staan in welke mate deze 

factoren een rol spelen. 

 

De procentuele toename van allochtone leerlingen in het vmbo heeft ook effect op de 

bbl-instroom in de sectoren. De grotere daling van de deelname van autochtone leerlingen 

aan het vmbo werkt door in de sectorgewijze bbl-instroom; de daling van de deelname aan 

het vmbo wordt sterker gevoeld in de bbl-instroom in de Technieksector dan bij de sector 

Economie & handel (E&H). Ten opzichte van 2008 is de omvang van de bbl-doorstroom van 

het vmbo naar de sector Techniek met circa 55% teruggelopen. De terugloop in de 

doorstroom naar de sector Economie & handel is ook aanzienlijk, circa 40%, maar 

procentueel veel geringer. Overigens is het verschil in terugloop slechts ten dele toe te 

schrijven aan de naar etnische herkomst veranderde samenstelling van de vmbo-populatie.  

                                                
2 Zie voor een toelichting op de begrippen intrasectoraal en intersectoraal bijlage 1. 
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Als laatste is ook het effect van de verschuiving in het vmbo-aanbod naar intrasectorale en 

intersectorale opleidingen niet te kwantificeren.  
 

Switchen van bol naar bbl of omgekeerd 

In 2008 resulteerde het switchen tussen bol en bbl, en omgekeerd tussen bbl en bol, in een 

overschot van in totaal ruim 14.600 leerlingen in de bbl. In dat jaar stapten er ruim 14.600 

leerlingen meer over van de bol naar de bbl dan van de bbl naar de bol.  

In de periode tussen 2008 en 2014 is het aantal leerlingen dat in de bol begint en 

vervolgens na een of enkele jaren overstapt naar de bbl, drastisch afgenomen. Maar ook 

dan komt het aantal switchers dat deze overstap maakt (van bol naar bbl) nog steeds veel 

hoger uit dan het aantal switchers van bbl naar bol.  

Mogelijk wordt de overstap van bol naar bbl begrensd door het aantal beschikbare plaatsen 

in de bbl (leerwerkplekken). Wordt die grens overschreden dan lijkt het waarschijnlijker dat 

leerlingen in de bol de overstap niet (kunnen) maken dan dat hun overstap ten koste gaat 

van leerlingen die al in de bbl zitten en hun leerwerkplek moeten opgeven. 

 

Verklaringen voor de terugloop in de bbl vanuit de bedrijfstakken 

Het totaalbeeld van de ontwikkelingen in de subdomeinen is dat de totale instroom (bol en 

bbl) is gedaald, zij het niet overal even sterk. In een aantal domeinen heeft zich een 

geleidelijke daling over de hele onderzochte periode voltrokken, maar in andere (Horeca, 

Procesindustrie, Wegtransport en Voeding & productie) tekent zich na 2012-2013 een 

abrupte daling af. Deze daling wordtsoms voorafgegaan door een stijging, vooral in de bbl, 

die rond 2011-2012 overgaat in een scherpe daling (Wegtransport en Procesindustrie).  

In alle subdomeinen zijn de instroompercentages verschoven en het aandeel bbl-ers 

gedaald. De meest opvallende verschuiving vinden we bij Pedagogisch werk, waar de bbl-

instroom van een instroomaandeel van bijna 22% tot 4% is gedaald en daarmee nagenoeg 

opgedroogd. Dat in deze sector de instroom nu bijna geheel naar de bol gaat, lijkt erop te 

wijzen dat voor bedrijven de bbl (op niveau 3 en 4) geen specifieke meerwaarde meer heeft.  

 

Alle bedrijfstakken ervaren de daling van de bbl-instroom als effect van de economische 

crisis; onder invloed van de crisis en bezuinigingen zijn er geen vacatures voor bbl-ers als 

potentiële nieuwe medewerkers, hebben vaste medewerkers geen tijd meer om bbl-

leerlingen te begeleiden, worden bbl-ers te duur in vergelijking tot andere kandidaten, zijn 

ze eerder dan medewerkers met een regulier contract ontslagen en wordt op 

opleidingsbudgetten – voor het postinitieel opleiden van medewerkers – gekort. In 

bedrijfsperspectief is er in de eerste plaats sprake van uitval van de vraag naar scholing van 

(nieuwe) medewerkers. 

 

Voor het overgrote deel van de bedrijfstakken was de crisis een landelijk verschijnsel, maar 

er zijn ook bedrijfstakken waarin de ene regio sterker is getroffen dan andere.  

Een aantal bedrijfstakken meldt dat de crisis inmiddels achter de rug is en bedrijven in de 

bbl weer leerwerkplekken beschikbaar stellen. De informatievoorziening van – potentiële – 

leerlingen loopt daar evenwel nog bij achter; door de dalende werkgelegenheid en het 

sluiten van leerwerplekken in het recente verleden ervaren sommige bedrijfstakken dat 

leerlingen en zijinstromers nog steeds terughoudend zijn in het kiezen voor die sector. In die 

zin ijlt de crisis nog na. En ook in de zin dat een branche het niet correct vindt om in te 

zetten op een verhoging van de instroom, zo kort na een ingrijpende reorganisatie die nog 

vers in het geheugen ligt.  
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Als er nieuwe bbl-plaatsen worden opengesteld, zullen dat soms andere zijn dan in het 

verleden. Onder invloed van automatisering of de verzwaring van functie-eisen veranderen 

werkprocessen en verdwijnen banen. Dat leidt tot een structurele daling van het aanbod van 

leerwerplekken voor bbl-ers op niveau 2; als er al nieuwe bbl-ers worden aangenomen is dat 

voor leerwerplekken op mbo-niveau 3 en 4. Deze ontwikkeling is overigens door lang niet 

alle bedrijfstakken genoemd.  

Een andere structurele verandering is dat de voorkeur verschuift van de bbl naar de bol. 

Bijvoorbeeld omdat de praktijkcomponent van de bol als goede vervanger voor de bbl wordt 

ervaren (Horeca).  

 

Een aantal sectoren geeft daarnaast aan dat, tot hun ongenoegen, de uitvoerbaarheid van 

de bbl geleidelijk afneemt. Door de verbreding van de beroepsgerichte programma’s in het 

vmbo, de verzwaring van de taal- en rekeneisen – leidend tot een hogere urennorm voor de 

schoolcomponent van de bbl –, de toename van het aantal docenten zonder veel 

praktijkervaring, het grotendeels wegvallen van de bbl in de entreeopleidingen en het feit 

dat sommige mbo-instellingen hebben besloten de bbl (postinitieel) niet meer aan te bieden. 

 

Tot slot lijken er wonden te zijn geslagen door de gang van zaken rond de Wet vermindering 

afdracht. De juridische afhandeling van sommige aanvragen en de vervanging door een 

andere, als minder toegankelijk ervaren, regeling hebben niet bijgedragen aan het animo 

voor extra of aanvullende leerwerplekken te creëren.  

 

De acties die zijn ondernomen om leerwerkplekken te behouden of nieuwe te creëren, zijn 

het spiegelbeeld van de verklaringen voor de daling. Het is voor bedrijven financieel 

aantrekkelijker gemaakt om bbl-plaatsen te creëren en initiële bbl-leerlingen aan te trekken. 

Om de lusten en lasten van het opleiden in samenwerkingsverbanden en opleidingsbedrijven 

te delen, is het mogelijk gemaakt bbl-ers elders in te zetten als het eigen bedrijf geen 

mogelijkheden meer ziet en met financiële compensatie konden oudere werknemers worden 

ingezet bij het opleiden van bbl-ers.  

 

Een tweede strategie is het uitstellen van het plaatsen van leerlingen in de bbl door het 

mogelijk te maken tussen bol en bbl te wisselen. Daardoor werken en leren bbl-ers een 

kortere periode in een bedrijf om hun diploma te halen. Ook het uitbreiden van het aantal 

stagemogelijkheden in de bol valt hieronder. 

En om de drempel voor postinitiële deelname aan de bbl te verlagen in de crisisperiode is in 

sommige bedrijfstakken de mogelijkheid gecreëerd om via de bbl een mbo-diploma in 

stappen te behalen.  

 

Anticiperend op de – conjuncturele – toename van de vraag naar leerling-werknemers voor 

een bbl-plaats zijn promotiecampagnes ontwikkeld en beroepenwedstijden georganiseerd. 

Hier en daar constateert men dat het lastig is de nieuwe leerwerkplekken in te vullen omdat 

men de goede leerlingen niet kan vinden. Mogelijk ook om die reden wordt rekening 

gehouden met een veranderde instroom en is ingezet op het aantrekken van nieuwe 

doelgroepen (zijinstromers, leerlingen van het vso) of worden functies gecreëerd op een 

lager niveau, tegen de opwaartse druk in de onderwijsdeelname in. Andere initiatieven 

beogen om – ook tegen de stroom in – de vertrouwde doelgroepen sterker aan de sector te 

binden of om doorlopende leerlijnen te ontwikkelen die ondersteunend zijn aan een beter 

loopbaanperspectief die voor medewerkers het werk in de sector uitdagender maken. 
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1 Achtergrond, doel en opzet onderzoek  

1.1 Achtergrond en onderzoeksvraag 

De deelname aan de bbl is de afgelopen jaren sterk teruggelopen. Tussen de schooljaren 

2008-2009 en 2014-2015 daalde het aantal leerlingen in deze leerweg van iets meer dan 

167.000 naar ruim 102.000, een verlies van circa 65.000 leerlingen3. 

Volgens de Referentieraming 2015 vertoont de ontwikkeling van de deelname aan de bbl 

een duidelijke correlatie met de conjunctuur. “De conjunctuurgolven met toppen rond 1999 

en 2007 gaan gepaard met een evenredige verhoging van het aantal bbl-deelnemers, en de 

recente neergang van de conjunctuur heeft in de afgelopen jaren voor een sterke daling in 

de bbl-deelname gezorgd” (p. 31). Verwacht wordt dat de komende jaren de deelname aan 

de bbl niet verder zal teruglopen door het aantrekken van de economie. Tegelijkertijd wordt 

echter ook gewezen op de grote onzekerheidsmarge in de voorspelling van het aantal 

deelnemers aan de bbl, juist vanwege de afhankelijkheid van de conjunctuur.  

Biedt de economische ontwikkeling een afdoende verklaring voor de trends in de deelname 

aan de bbl? Of spelen ook andere factoren een rol? In de Referentieraming 2015 komt al 

een tweede factor ter sprake: de bevolkingsontwikkeling. Maar deze zal pas vanaf 2020 de 

deelname negatief beïnvloeden en heeft vooral betrekking op leerlingen voor wie het mbo 

initieel onderwijs is.  

 

De kernvraag in dit onderzoek is of er andere factoren dan de conjunctuur – of de 

demografie – een rol spelen in de daling van de deelname aan deze leerweg. We richten ons 

daarbij echter niet op de deelname aan de bbl; dat wil zeggen de totale populatie leerlingen 

die een schooljaar in de bbl zit, maar op de instroom in de bbl. We kijken naar de instroom 

van leerlingen die in een bepaald schooljaar als nieuwe leerlingen in de bbl worden 

ingeschreven. Leerlingen die na een eerste opleiding in de bbl aan een tweede bbl-traject 

beginnen, worden voor die tweede opleiding niet als nieuwe instromers in de bbl gerekend.  

De keuze om van de instroom uit te gaan en niet van de totale deelname hangt samen met 

een mogelijke contaminatie van de factoren die de instroom en de deelname (uitstroom) 

beïnvloeden. Zo kan door een terugloop van het aantal leerlingen in het vmbo de instroom 

in de bbl dalen, terwijl meer studievertraging en meer stapelen tot een geringere uitstroom 

leiden. Beide factoren, instroomontwikkeling en studievertraging, kunnen elkaar dan (deels) 

opheffen. Om meer eenduidige analyses te kunnen uitvoeren beperken we ons tot factoren 

die expliciet invloed hebben op de instroom van nieuwe leerlingen in de bbl.  

 

Een analyse van de mogelijke factoren die de instroom beïnvloeden vereist dat we een goed 

beeld hebben van onderscheiden groepen leerlingen die naar de bbl gaan, in combinatie met 

het aanbod van opleidingen in de bbl onderscheiden naar niveau en sector. Ontwikkelingen 

van de instroom in de bbl zouden weleens kunnen verschillen voor de diverse bbl-trajecten 

en voor onderscheiden groepen leerlingen die in de bbl instromen. Door typen bbl-trajecten 

in combinatie met groepen leerlingen in beeld te brengen, kunnen we nauwkeuriger kijken 

naar de invloed van verschillende factoren op de instroom. Op voorhand moeten we 

onderscheid maken tussen twee groepen in de instroom, namelijk:  

                                                
3 Zie de tabel ‘Stroomplaatjes in hoofdstuk 5 van de Referentieraming 2015’: 
(https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2015/08/26/tabel-algemeen-in-hoofdstuk-5-van-de-
referentieraming-2015). 
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a leerlingen die hun onderwijsloopbaan vanuit het reguliere onderwijs direct of na hooguit 

een of twee jaar in de bbl vervolgen; en 

b leerlingen die het reguliere onderwijs al langere tijd hebben verlaten en alsnog via een 

opleiding in de bbl hun kennis en vaardigheden willen verbeteren.  

 

De eerste groep, degenen die in de bbl hun reguliere onderwijsloopbaan voortzetten, duiden 

we aan als de initiële instroom (of: leerlingen voor wie de bbl initieel onderwijs is) en de 

tweede groep duiden we aan als postinitiële instroom (of: leerlingen voor wie de bbl 

postinitieel onderwijs is).  

Het onderscheid in de twee groepen is noodzakelijk, omdat de analyses naar andere dan 

conjuncturele factoren alleen uitgevoerd kunnen worden voor de initiële instroom, en niet 

voor de postinitiële instroom. Zie ook de toelichting in paragraaf 1.2. 

 

Een andere beperking in het onderzoek is dat de beschrijving van de ontwikkelingen in de 

instroom in de bbl en de analyses van factoren die daarop van invloed zijn, beperkt moeten 

blijven tot het bekostigde onderwijs. In de database die we voor het onderzoek ter 

beschikking hebben (zie paragraaf 1.2) ontbreken te veel gegevens over de instroom in de 

bbl die door private instellingen worden aangeboden.  

1.2 Opzet onderzoek 

Het onderzoek is in vier delen verdeeld. Aan elk van die delen is een hoofdstuk gewijd. 

Daarnaast is in het vierde hoofdstuk specifiek aandacht besteed aan het switchen van 

leerweg. We kijken naar mogelijke patronen in het switchen van bol naar bbl en van bbl 

naar bol:  

 Hoofdstuk 2: de trendbeschrijving van de instroom in de bbl aan de hand van de data 

uit de basisregistratie onderwijsnummer (BRON). 

 Hoofstuk 3: onderzoek naar verklaringen voor de terugloop van de instroom in de bbl op 

basis van de deelnameontwikkeling in het aanleverend initiële onderwijs.  

 Hoofdstuk 4: onderzoek naar de ontwikkeling van het switchen tussen bol en bbl 

 Hoofdstuk 5: verklaringen voor de terugloop van de bbl-instroom in de subdomeinen 

van het mbo waarin de daling van de initiële en postinitiële instroom het sterkst was. 

Het rapport opent met een samenvatting van de bevindingen en sluit in hoofdstuk 6 af met 

de belangrijkste conclusies. 

 

In hoofdstuk 2 brengen we de ontwikkeling van de instroom in de bbl in kaart voor de 

schooljaren 2008-2009 tot en met 2014-2015. We maken een onderscheid tussen de groep 

studenten die direct instroomt vanuit het initieel onderwijs en de bbl-instromers die het 

initieel onderwijs al enige tijd hebben verlaten; deze leerlingen beginnen vanuit werk of 

werkloosheid aan een bbl-traject. Naast trends in de initiële en postinitiële instroom, geven 

we ook de instroomtrends weer voor elk van de vier mbo-niveaus en voor de verschillende 

sectoren. Ook kijken we naar de ontwikkelingen in de diverse vooropleidingen van waaruit 

leerlingen naar de bbl gaan.  

De onderzoeksdata zijn ontleend aan de basisregistratie onderwijsnummer (BRON) in beheer 

bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). We gebruiken het bestand met inschrijfgegevens 

van onderwijsdeelnemers die in de schooljaren 2005-2006 tot en met 2014-2015 (peildatum 
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1 oktober) stonden ingeschreven in een opleiding verzorgd door een bekostigde 

onderwijsinstelling.  

 

In hoofdstuk 3 zoeken we naar verklaringen voor de daling van de instroom in de bbl. We 

richten ons op factoren die betrekking hebben op a. de ontwikkeling van de omvang en 

samenstelling van de populatie leerlingen die vanuit het initieel onderwijs instromen in het 

mbo en in het bijzonder in de bbl en b. veranderingen in het toeleverend onderwijs (vmbo). 

Het uitgangspunt van de analyses in dit hoofdstuk is dat we eerst nagaan of er andere dan 

arbeidsmarktfactoren een verklaring bieden voor de daling van de instroom in de bbl. Deze 

analyse kan echter alleen worden uitgevoerd voor de initiële instroom. Onderwijsgegevens 

van de postinitiële instroomgroep ontbreken om die reden dat een substantieel deel van 

deze leerlingen hun initiële onderwijs hebben gevolgd in de periode voordat de 

basisregistratie onderwijsnummer is ingevoerd (2005); deze leerlingen zijn nooit in BRON 

geregistreerd.  

 

In hoofdstuk 4 is het switchgedrag van leerlingen die al in het mbo zitten in beeld gebracht. 

Hoe ontwikkelt het switchen zich in de onderzochte periode en wordt er, mogelijk onder 

invloed van de economische crisis, meer geswitcht tussen bbl en bol dan omgekeerd tussen 

bol en bbl? Ook zijn in dit hoofdstuk de ontwikkeling in de bbl in doorstroomaantallen 

weergegeven. In de brancheorganisaties is het vaak gebruikelijk de ontwikkeling in de bbl in 

doorstroom- in plaats van instroomcijfers weer te geven. Door ze hier in doorstroomcijfers 

weer te geven, is het wellicht makkelijker voor de lezers de ontwikkeling in aantallen te 

bekijken die voor hen meer gangbaar zijn.  

 

In hoofdstuk 5 zijn voor de subdomeinen van het mbo waarin de instroom het sterkst is 

gedaald in interviews met vertegenwoordigers van de branches met de grootste 

verwantschap met de subdomeinen arbeidsmarktgerelateerde en onderwijspolitieke 

verklaringen verzameld voor de dalende bbl-instroom van initiële en postinitiële leerlingen.  

 

In hoofdstuk 6 geven we de resultaten en conclusies uit hoofdstukken 2, 3 en 4 weer en 

geven we antwoord op de onderzoeksvraag.  
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2 Trends in de instroom in de bbl 

In dit hoofdstuk richten we ons op de beschrijving van trends in de bbl. Verklaringen voor de 

trends komen in hoofdstuk 3 aan de orde. We baseren de beschrijving van trends in de 

instroom in de bbl op de instroomanalyses in de bekostigde mbo-instellingen. We analyseren 

dus niet de ontwikkeling van de hele populatie leerlingen4 die een mbo-opleiding volgt, maar 

alleen de ontwikkeling van de instroom in de bbl van nieuwe leerlingen. De reden is dat we 

op zoek zijn naar externe factoren die invloed hebben op de keuze voor de bbl. Bij de 

analyse van de totale populatie bbl-leerlingen zou ook rekening moeten worden gehouden 

met schoolinterne factoren als het voortijdig staken van een opleiding (uitval), een korter of 

langer verblijf dan nominaal voor een opleiding staat (bij voorbeeld door studievertraging of 

door het switchen van opleiding) of opstroom naar een hoger niveau. Die factoren kunnen 

weliswaar bijdragen aan de toe- of afname van de deelname aan de bbl, maar geven amper 

antwoord op de vraag waarom de belangstelling voor de bbl is afgenomen.  

Ook de deelname aan beroepsopleidingen in private mbo-instellingen laten we buiten 

beschouwing. Gegevens over de deelname van leerlingen aan opleidingen in private 

instellingen zijn namelijk pas vanaf 2012 beschikbaar en zijn vooralsnog ook onvolledig.  

2.1 Instroom in de bbl: de bbl als initieel en postinitieel onderwijs 

Een eerste belangrijk onderscheid is de instroom van leerlingen voor wie het mbo initieel 

onderwijs en van leerlingen voor wie het postinitieel onderwijs is. De eerste groep bestaat 

uit leerlingen die vanuit een vooropleiding doorstromen naar het mbo. Het gaat in het 

algemeen om 16- en 17-jarigen en vaak hooguit 18- en 19-jarigen. Tot deze groep rekenen 

we ook leerlingen die tot 2 of 3 jaar na het verlaten van hun vooropleiding in het initieel 

onderwijs de draad weer oppakken in het mbo, in dit geval in de bbl. De tweede groep, de 

postinitiële leerlingen, zijn volwassenen die het initieel onderwijs al een ruime tijd hebben 

verlaten en vaak al langere tijd werkzaam zijn of werkloos zijn geworden. De meeste van die 

leerlingen hebben voor 2003 of 2004 het initieel onderwijs verlaten. Van hen zijn dan ook 

geen data over hun vooropleiding in de BRON-bestanden5 aanwezig. Tot deze tweede groep 

rekenen we dus ook de leerlingen die na hun vooropleiding drie of meer jaren niet aan het 

initieel onderwijs hebben deelgenomen en vervolgens naar het mbo zijn gegaan.  

2.1.1 Trends en verhoudingen in de totale instroom in de bbl 

Figuur 2.1 toont de ontwikkeling van de initiële instroom en van de postinitiële instroom in 

de bbl. Schooljaar 2008-2009 is als uitgangspunt genomen en de instroom in dat jaar is op 

100% gezet. Neemt de instroom ten opzichte van 2008 toe, dan stijgt het percentage boven 

de 100; is er een terugloop, dan zakt het percentage onder de 100.  

 

 

 

 

 

                                                
4 Zie bijlage 1 voor een toelichting op de in dit onderzoek gehanteerde begrippen. 
5 De BRON-bestanden met gegevens over het voortgezet onderwijs zijn volledig vanaf het schooljaar 2004-2005 en 
voor het mbo vanaf 2005-2006.  
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Figuur 2.1 Instroom in de bbl: initieel en postinitieel onderwijs  

 
Aanvankelijk daalt de totale instroom (rode stippellijn) licht, maar komt na 2010 in een 

duikvlucht. In 2014 is de instroom in de bbl nog maar 40% van de instroom in 2008. In 

absolute aantallen neemt de totale bbl-instroom af van ongeveer 54.750 leerlingen in 2008 

naar circa 20.300 in 2014, een daling van bijna 34.500 leerlingen.  

De trendlijnen voor leerlingen voor wie de bbl initieel of postinitieel onderwijs is, lopen 

weliswaar niet helemaal parallel, maar in beide groepen is een sterke terugval in de 

instroom op te merken. De initiële instroom in de bbl daalt naar circa 50% van de instroom 

in 2008. De terugloop in de postinitiële instroom is de terugloop nog sterker, uitkomend op 

niet meer dan 30% van de instroom in 2008.  

Het aantal initiële leerlingen dat instroomt in de bbl is van circa 19.300 in 2008 gedaald naar 

iets meer dan 9.600 in 2014 (een verlies van bijna 9.700) en het aantal postinitiële 

instromers van ongeveer 35.500 naar 10.800 (een verlies van iets meer dan 24.700).  

Het aanvankelijk aanzienlijk grotere aantal postinitiële bbl-instromers, in samenhang met de 

sterkere daling van de instroom in die groep, leidt ertoe dat de verhouding tussen beide 

groepen bbl-instromers tussen 2008 en 2014 verandert. Figuur 2.2 toont het aandeel van 

beide groepen van 2008 tot en met 2014. 

 

Figuur 2.2 Verhouding van de instroom in de bbl als initieel en als postinitieel onderwijs 
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Het aandeel van de postinitiële instromers in de bbl schommelt tussen 2008 en 2012 rond de 

70%. De groep die postinitieel instroomt, vormt tot 2012 dus verreweg de grootste 

instroomgroep. Vanaf 2013 daalt de instroom van leerlingen in een postinitiële opleiding 

zelfs zo snel dat met 10.500 leerlingen in 2014 het aandeel nog maar net uitkomt boven de 

50%. Het aantal instromers in 2014 voor wie de bbl initieel onderwijs is, komt in dat jaar uit 

op 9.500. Het verschil tussen beide instroomgroepen is dan nog maar rond 1.000 leerlingen, 

terwijl dat verschil in 2008 ruim 16.000 leerlingen groot is.  

2.1.2 Trends en verhoudingen in de bbl-instroom op de opleidingsniveaus van het mbo 

Geldt het patroon voor de totale instroom ook voor de instroom op de vier opleidingsniveaus 

of wijkt het voor de twee instroomgroepen op een of meer niveaus af? En ontwikkelt zich de 

omvang van de instroom tussen de vier niveaus? Mogelijk kunnen we met deze analyses 

relevante factoren opsporen die de daling van de instroom in de bbl kunnen verklaren. In 

figuur 2.3 zijn de trendlijnen voor de instroom op de vier opleidingsniveaus van de bbl 

weergegeven voor de initiële en postinitiële instroomgroep en in figuur 2.4 voor elk van de 

niveaus de verhouding tussen de beide instroomgroepen. De verhouding tussen de vier 

niveaus wordt in absolute aantallen weergegeven in figuur 2.5 voor respectievelijk de initiële 

en postinitiële instroom.  

 

Op alle (vier) opleidingsniveaus overheerst de dalende trend in de instroom, zowel voor de 

totale instroom per niveau (de rode stippellijnen) als voor de beide instroomgroepen. 

Opvallend, maar overeenkomstig het beeld in de totale instroom in de bbl, stabiliseert in 

2009-2010 en/of 2010-2011 de postinitiële instroom zich op alle niveaus of neemt nog (licht) 

toe, maar daalt vervolgens scherper dan de initiële instroom. In 2014 komt de postinitiële 

instroom op alle niveaus procentueel lager uit ten opzichte van 2008 in vergelijking met de 

initiële instroom. Op de twee laagste mbo-niveaus is de postinitiële instroom nog maar 20 

tot 25% van de instroom in 2008 en op de twee hoogste niveaus circa 40% van de instroom 

in 2008. In de initiële instroom in de bbl komt het percentage op de twee laagste niveaus op 

40% van de instroom in 2008 uit en voor de twee hoogste niveaus op circa 75%.  
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Figuur 2.3 Trends instroom in de opleidingsniveaus bbl: initieel en postinitieel  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De instroom in de bbl daalt tussen 2008 en 2014 op alle niveaus dus sterker bij leerlingen 

die postinitieel in de bbl instromen, dan bij leerlingen die min of meer direct uit hun 

vooropleiding initieel instromen in de bbl. Wel geldt voor beide groepen dat de daling van de 

instroom op niveau 1 en 2 aanmerkelijk groter is dan de daling op niveau 3 en 4. Voor de 

initiële instroom is het verschil tussen de twee laagste en hoogste opleidingsniveaus zo’n 35 

procentpunt en voor de postinitiële instroom zo’n 15 à 20 procentpunt.  

 

Zoals figuur 2.4 laat zien is met uitzondering van niveau 2 het aandeel van de postinitiële 

instroom aanzienlijk groter dan dat van de initiële instroom. Op niveau 1 en 3 bestaat de 

bbl-instroom voor circa 80% uit postinitiële instromers. Wel loopt dat aandeel in 2014 op 

beide niveaus terug naar circa 65%. Op niveau 4 is het contrast aanvankelijk nog groter: 

90% van de bbl-instroom bestaat uit postinitiële leerlingen. Vanaf 2011 loopt het aandeel 

ook hier langzaam terug en komt in 2014 uit op 80%. Alleen op niveau 2 ligt het aandeel 

van beide groepen in de instroom dicht bij elkaar. Tot 2012 stromen er iets meer postinitiële 

dan initiële leerlingen in, maar in 2014 keert die verhouding om en loopt de ontwikkeling in 

de pas met die op de andere niveaus, als gevolg van de sterkere daling in de postinitiële 

instroom in die periode.  
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Figuur 2.4 Verhoudingen in de instroom in opleidingsniveaus bbl: initieel en postinitieel  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naast de trends en verhoudingen op elk opleidingsniveau is het ook informatief om de 

verhouding in de instroom tussen de vier opleidingsniveaus te vergelijken. Dat is gedaan 

voor zowel de initiële bbl-instroom als de postinitiële bbl-instroom. Voor beide groepen toont 

figuur 2.5 de ontwikkeling in aantallen leerlingen en de ontwikkeling in de onderlinge 

verhoudingen.  

 

In 2008 is in beide groepen de instroom op niveau 2 het grootst. Op dat niveau stromen in 

totaal circa 28.000 leerlingen in (14.058 initieel; 13.648 postinitieel). Het contrast met de 

overige niveaus valt het meest op in de initiële instroom. Niveau 2 ontvangt in 2008 bijna 

75% van alle bbl-instromers uit de initiële onderwijsgroep. De instroom op de andere 

niveaus bedraagt tezamen niet meer dan circa 5.000 leerlingen. In de postinitiële groep is 

het verschil minder groot. Daar loopt de instroom in 2008 uiteen van bijna 5.700 (niveau 1) 

tot ongeveer 9.700 (niveau 3). Het aandeel van niveau 2 in de postinitiële groep is dan ook 

aanzienlijk geringer dan in de groep die de bbl initieel volgt.  

 

De terugloop van de instroom in de bbl komt voor het grootste deel voor rekening van 

niveau 2. Dat geldt voor beide instroomgroepen: in de initiële instroomgroep loopt het 

aantal instromers tussen 2008 en 2014 terug met zo’n 8.000 leerlingen. In de postinitiële 

groep met ongeveer 10.500 leerlingen; mede hierdoor komt het aandeel in de instroom van 

beide groepen in 2014 zo’n 10 procentpunt lager uit dan in 2008. Opvallend is dat in beide 

groepen het aandeel van de instroom op niveau 3 het meest is toegenomen, met 7 à 8 

procentpunt. In de postinitiële groep komt het aandeel van de instroom op niveau 3 in 2014 

daarmee uit boven dat van niveau 2. In de groep initieel onderwijs is het verschil van iets 

meer dan 60 procentpunt geslonken tot circa 43 procentpunt.  
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Figuur 2.5 Verhoudingen instroom tussen opleidingsniveaus bbl: initieel en postinitieel  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

De vraag is of de verschillen in trends en verhoudingen in de instroom tussen de vier 

opleidingsniveaus door dezelfde factor(en) kunnen worden verklaard of dat er andere 

factoren of andere patronen van factoren een rol spelen. In hoofdstuk 3 gaan we dan na 

voor de initiële instroom in de bbl. Om dat gerichter te kunnen doen, kijken we in paragraaf 

2.2 eerst met welke vooropleiding leerlingen hun initieel onderwijs vervolgen in de bbl.  

2.2 Vooropleiding van instromers in bbl als initieel onderwijs 

Van de leerlingen voor wie het mbo initieel onderwijs is, zijn gegevens over de vooropleiding 

in de BRON-data beschikbaar. We kunnen met deze data voor de initiële instroomgroep in 

de bbl op elk niveau kijken naar de trends in de vooropleidingen. In deze paragraaf 

beschrijven we de instroom naar vooropleiding, in het volgende hoofdstuk zoeken we 

verklaringen voor de ontwikkelingen die we hier in beeld brengen.  

 

De bbl trekt leerlingen met gevarieerde vooropleidingen, variërend van leerlingen uit het 

voortgezet speciaal onderwijs (vso), praktijkonderwijs (pro) en de eerste twee jaar van het 

voortgezet onderwijs, uit de verschillende leerwegen bovenbouw van het vmbo, tot 

leerlingen uit de bovenbouw van het havo (en vwo) en zelfs leerlingen uit het hbo. Gegeven 

de dalende instroom in de bbl is het de vraag of de daling zich in elk van die 

instroomgroepen in dezelfde mate voltrekt en vergelijkbaar is. Gegeven de totale daling in 

de bbl is het van belang te weten wat de verhouding is in de instroom naar vooropleiding. 

Zijn er bij voorbeeld ‘hofleveranciers’ voor de bbl of voor bepaalde niveaus? Als dat het geval 

is zullen trends in die groepen van groter gewicht zijn als we in het volgende hoofdstuk naar 

verklaringen van de daling in de bbl zoeken.  
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2.2.1 Trends en verhoudingen in de bbl-instroom uit het initieel onderwijs 

Eerst kijken we weer naar de totale instroom en vervolgens naar de instroom op de 

verschillende niveaus. De trends voor de totale instroom in de bbl, onderscheiden naar de 

vooropleiding van de leerlingen, zijn weergegeven in figuur 2.6 met de precieze aantallen in 

tabel 2.1 en de verhoudingen tussen die groepen in figuur 2.7. Het onderscheid naar 

vooropleiding houdt geen rekening met het al dan niet succesvol afgerond hebben van de 

betreffende vooropleiding. Zo kunnen leerlingen afkomstig uit de verschillende leerwegen 

van het vmbo het diploma van die leerweg hebben behaald – dat is in het algemeen het 

geval – of na leerjaar 3 of 4 zonder vmbo-diploma zijn ingestroomd in de bbl. Hetzelfde 

geldt voor leerlingen uit havo en vwo, met dat verschil dat in die instroomgroepen juist 

aanzienlijk meer leerlingen hun vooropleiding niet hebben afgerond. De instroom uit de 

vooropleiding naar de bbl kan direct zijn, dat wil zeggen zonder onderbreking, of na een of 

twee jaar niet te hebben deelgenomen aan het bekostigd onderwijs.  

 
 

Figuur 2.6 Trends in de bbl-instroom: leerlingen onderscheiden naar vooropleiding 

 

Tabel 2.1 Aantal instromers in bbl onderscheiden naar vooropleiding 

  Instroom in de bbl 

Vooropleiding 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Pro/vso/vo 1-2 1.575 1.733 1.893 1.908 1.638 1.381 1.254 

Vmbo bl  8.259 6.222 5.526 5.239 4.267 3.375 3.353 

Vmbo kl  4.795 3.855 3.596 3.588 2.940 2.455 2.495 

Vmbo gl/tl 2.679 2.078 1.864 1.929 1.760 1.549 1.392 

Havo 926 787 703 764 692 535 376 

Vwo 51 44 65 56 50 26 18 

Hbo 957 820 735 677 628 481 622 

 

Overall gezien vertoont de instroom van het aantal leerlingen in de bbl tussen 2008 en 2014 

voor alle vooropleidingen een daling. De mate ervan varieert: procentueel de sterkste daling 

zien we bij de instroom uit de basisberoepsgerichte leerweg van het vmbo en uit het havo. 

Procentueel de kleinste daling in de instroom uit de vooropleiding pro/vso en vo 1-2.  

De instroom uit de basisberoepsgerichte leerweg en het havo is in 2014 nog maar 40% van 

de instroom in 2008. Dat is een afname van 60%. De instroom uit de drie overige leerwegen 

van het vmbo is met een daling van 50% eveneens fors afgenomen, maar iets minder sterk 

dan de instroom uit de basisberoepsgerichte leerweg. Het aantal bbl-studenten uit het hbo 

komt in 2013 op niet meer dan 50% van het aantal in 2008 uit, maar in 2014 ligt de 

instroom weer ruim 10% hoger. Of dat een tijdelijke fluctuatie is of de voorbode van een 
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trend is nog niet te zeggen. De kleinste daling in de instroom ten opzichte van 2008 zien we 

bij leerlingen uit het pro, vso en de eerste twee jaar van het vo. De instroom van die 

groepen komt uit op 80% van de instroom in 2008. Als we voor die groepen de 

aanvankelijke toename tot 2011 (+20%) bij de analyses betrekken, is ook de instroom van 

die groepen in de laatste jaren fors afgenomen (-40%).  

 

Hoewel er dus sprake is van een brede trend, is het effect aantallen instromers verschillend. 

De daling kan in twee groepen procentueel gelijk zijn, maar als de ene vooropleiding veel 

meer leerlingen levert aan de bbl dan de andere, is de invloed op de daling van de instroom 

in de bbl van de eerste groep aanzienlijk groter dan van de tweede. Zowel tabel 2.1 

(absolute aantallen instromers) en figuur 2.7 (verhoudingen in de instroom naar 

vooropleiding) laten dat zien.  

In absolute aantallen heeft de daling uit de twee beroepsgerichte leerwegen van het vmbo 

het sterkst effect op de instroom in de bbl. De instroom uit de basisberoepsgerichte leerweg 

loopt terug van 8.259 naar 3.352 leerlingen en uit de kaderberoepsgerichte leerweg van 

4.795 naar 2.495 leerlingen. In absolute aantallen volgt daarna de instroom in de bbl uit de 

gemengde en theoretische leerweg: die is gereduceerd van 2.679 naar 1.392 instromers in 

de bbl. De terugloop van de initiële instroom in de bbl komt in absolute aantallen dus voor 

het allergrootste deel voor rekening van de dalende doorstroom uit het vmbo.  

Uit het oogpunt van verklaringen en eventuele oplossingen is het onderscheid in de 

verhouding in de instroom daarom nuttig. Figuur 2.7 toont de instroomverhouding tussen de 

vooropleidingen en de ontwikkeling van deze verhouding tussen 2008 en 2014.  

 

Figuur 2.7 Verhoudingen in de bbl-instroom: leerlingen onderscheiden naar vooropleiding 

 

Globaal gezien is de verhouding tussen instromende bbl-studenten in de periode 2008 tot 

2014 nauwelijks veranderd. Met uitzondering van de instroom van bbl-leerlingen afkomstig 

uit de basisberoepsgerichte leerweg van het vmbo. Hun aandeel in de instroom was in 2008 

nog bijna 45% om in de afgelopen periode te dalen tot 35%. Tegenover het afgenomen 

aandeel van de basisberoepsgerichte leerweg in de bbl-instroom staat een (lichte) toename 

van het aandeel van instromers uit pro/vso/vo 1-2 (+5%), de kaderberoepsgerichte leerweg 

(+1,3%) en het hbo (+1,5%).  

De basisberoepsgerichte leerweg leverde in 2008 bijna de helft van de initiële instromers in 

de bbl. Dat aandeel is in 2014 teruggelopen naar ruim een derde, maar nog steeds is die 
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leerweg de grootste leverancier aan de bbl. De andere beroepsgerichte leerweg in het vmbo, 

de kaderberoepsgerichte leerweg, draagt voor ongeveer een kwart bij aan de initiële 

instroom in de bbl. Beide vmbo-leerwegen leverden in 2014, ondanks de terugloop van de 

instroom uit de basisberoepsgerichte leerweg, nog ruim 60% van de instroom in de bbl; dus 

nog steeds meer dan de helft.  

Relatief gesproken is het aandeel van beide beroepsgerichte leerwegen in de initiële 

instroom in de bbl het laatste jaar (2014) weer iets toegenomen. Niet door de toename van 

de instroom uit die leerwegen – de instroom uit de basisberoepsgerichte en 

kaderberoepsgerichte leerweg is in 2014 ongeveer gelijk aan de instroom in 2013 -, maar 

door de daling van de instroom uit pro/vso/vo 1-2 en het havo.  

 

 

Figuur 2.8a Verdeling vooropleiding over instroomniveaus bbl in 2008 in percentages 

 

 

Figuur 2.8b Verdeling vooropleiding over instroomniveaus bbl in 2014 in percentages 

 
 

Alvorens voor elk opleidingsniveau de instroomtrends uit de diverse vooropleidingen in kaart 

te brengen, is het nuttig een beeld te schetsen van de verdeling van de instroom uit de 

diverse vooropleidingen over de vier niveaus in het mbo. Toelating tot een niveau gebeurt in 

het algemeen op basis van de voor elk niveau geldende vooropleidingseisen, vastgelegd in 
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de Doorstroomregeling. Volgens deze regeling kunnen gediplomeerde leerlingen uit de 

kaderberoepsgerichte, de gemengde en de theoretische leerweg instromen op niveau 3 of 4, 

terwijl niveau 2 van het mbo open staat voor leerlingen met een diploma van de 

basisberoepsgerichte leerweg. In de bbl is die regeling overigens veelal niet toegepast. 

Leerlingen die gezien hun vooropleiding op niveau 3 of 4 kunnen instromen, zijn vaak op 

niveau 2 geplaatst6.  

Figuur 2.8a en 2.8b tonen respectievelijk voor schooljaar 2008-2009 en 2014-2015 de 

verdeling van de initiële bbl-instroom over de mbo-niveaus naar de vooropleiding. Kijkend 

naar de instroom in 2008 valt meteen op dat, uitgezonderd leerlingen uit pro/vso/vo 1-2, 

procentueel de meeste leerlingen uit de overige vooropleidingen in de bbl op niveau 2 

beginnen. In 2008 ging de instroom vanuit de basisberoepsgerichte leerweg bijna volledig 

naar niveau 2. Ook leerlingen uit de kaderberoepsgerichte leerweg en de gemengde en 

theoretische leerweg die in het algemeen op niveau 3 of 4 kunnen beginnen, gingen in 

meerderheid naar de bbl op niveau 2; respectievelijk bijna 80% en iets meer dan 60%. Dat 

heeft deels te maken met de plaatsingspolitiek in de bbl (zie voetnoot 6). Daarnaast 

waarschijnlijk ook met het beroep (uitvoerend) waarvoor wordt opgeleid. Om die reden zijn 

waarschijnlijk ook leerlingen uit leerjaar 4 en 5 van het havo en uit het hbo procentueel 

vaker op niveau 2 dan op niveau 3 of 4 begonnen.  

 

Vergelijken we de instroom uit 2008 met die in 2014, dan zijn de verhoudingen voor de twee 

laagste niveaus van vooropleiding (pro/vso/vo 1-2 en de basisberoepsgerichte leerweg 

vmbo) niet erg veranderd. Ondanks de zeer scherpe daling van de instroom uit de 

basisberoepsgerichte leerweg is het aandeel van niveau 2 procentueel ongeveer gelijk 

gebleven. Dat komt omdat het aandeel van de overige vooropleidingen in de instroom op 

niveau 2 eveneens duidelijk is afgenomen. Zoals we zullen zien, is dat niet het gevolg van 

een veel sterkere daling van de instroom op niveau 2 dan op niveau 3 en 4. Na een 

jarenlange daling is in 2014 de instroom op niveau 3 vanuit een aantal vooropleidingen 

toegenomen. In figuur 2.3 is die ontwikkeling al geïmpliceerd. Uit die figuur is op te maken 

dat de instroom op de twee laagste bbl-niveaus aanzienlijk sterker is teruggelopen dan op 

de twee hoogste bbl-niveaus. Dat de bbl-instroom op niveau 3 en 4 uit de hogere 

vooropleidingsniveaus minder sterk is gedaald is in lijn met observaties in de SBB 

Barometers: de vraag naar hoger opgeleiden blijkt in diverse branches toe te nemen ten 

koste van de vraag naar lager opgeleiden.  

 

Met het beeld van de verdeling van de bbl-instroom over de mbo-niveaus voor elk van de 

onderscheiden vooropleidingen is figuur 2.9 beter te beoordelen. Daarin is per niveau de 

instroom onderscheiden naar vooropleiding. 

 
  

                                                
6 Dit is een erfenis van het voormalige leerlingwezen. Dit kende de traditie dat met name voor beroepen met een 
technisch handelend karakter eerst de basisbeginselen moesten worden geleerd. Daarnaast willen werkgevers 
leerlingen met nog weinig beroepservaring niet inschalen op een salarisniveau dat correspondeert met mbo-niveau 
3 of 4. Dat zouden ze moeten doen als leerlingen op niveau 3 of 4 in de bbl zouden instromen. 
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Figuur 2.9 Trends en verhoudingen in bbl-instroom tussen opleidingsniveaus* 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Vooropleidingen met een aandeel in de instroom kleiner dan 1 à 1,5% zijn niet in de figuren opgenomen. 

 

De instroom op niveau 1 vanuit het initiële onderwijs is tussen 2008 en 2014, zo bleek 

hiervoor (figuur 2.3), te zijn teruggelopen met zo’n 1.000 leerlingen, neerkomend op een 

verlies van bijna 60%. Dat beeld is echter niet representatief voor alle vooropleidingen: voor 

de vmbo-leerwegen is de terugloop veel groter, voor pro/vso/vo 1-2 juist veel kleiner. De 

terugloop van de instroom uit de basisberoepsgerichte leerweg (van 681 naar 139) en de 

gemengde en theoretische leerweg (van 126 naar 31) komt zelfs neer op circa 80% en voor 

de kaderberoepsgerichte leerweg (van 169 naar 53) op ongeveer 70%.  

Dat de daling van het aantal instromers uit het initiële onderwijs gemiddeld toch op 60% 

uitkomt, is te danken aan een geringere daling van de instroom uit pro/vso/vo 1-2 (circa 

30%; van 865 naar 587). Deze vooropleidingen leveren de meeste instromers op niveau 1: 

van iets minder dan 50% is hun aandeel opgelopen naar 70% van de instroom in 2014. 

   

Ook de instroom op niveau 2 is tussen 2008 en 2014 gemiddeld met ongeveer 60% 

afgenomen, maar de impact op de totale bbl-instroom vanuit het initiële onderwijs is op dit 

niveau veel groter dan voor niveau 1. Het verschil tussen 2008 en 2014 beloopt maar liefst 

bijna 8.000 instromers (zie ook figuur 2.3). De terugloop van 60% is representatief voor alle 

leerwegen uit het vmbo: voor de basisberoepsgerichte leerweg van 7.300 naar 3.100, voor 

de kaderberoepsgerichte leerweg van 3.693 naar 1.467 en voor de gemengde en 

theoretische leerweg van 1.649 naar 634. De instroom op niveau 2 vanuit de 

kaderberoepsgerichte leerweg en de gemengde en theoretische leerweg is tussen 2008 en 

2014 continu gedaald; de instroom vanuit de basisberoepsgerichte leerweg komt in 2014 op 

gelijke hoogte uit als in 2013. Dat verklaart ook dat het aandeel van de basisberoepsgerichte 

leerweg in de instroom op niveau 2 in 2014 iets is gestegen ten opzichte van 2013.  

Voor de enorme terugloop van het aantal instromers op niveau 2 moeten we vooral kijken 

naar de beroepsgerichte leerwegen van het vmbo: het totale verlies aan instromers in 2014 

ten opzichte van 2008 komt voor 80% op rekening van deze twee leerwegen. Bedenkend 
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dat de totale instroom in de bbl vanuit het initieel onderwijs voor het grootste deel naar 

niveau 2 gaat (75% in 2008, teruglopend naar 60% in 2014; figuur 2.5) moet de afkalving 

van de bbl-instroom uit het initieel onderwijs dan ook grotendeels worden toegeschreven 

aan de daling van de instroom uit de beroepsgerichte leerwegen van het vmbo.  

Opmerkelijk is de ontwikkeling van de instroom op bbl-niveau 2 vanuit pro/vso/vo 1-2. Die 

nam aanvankelijk toe (van 688 naar 961) en komt na een daling vanaf 2012 in 2014 weer 

iets lager uit dan in 2008 (632). Al met al is het aandeel van die vooropleidingen in de 

instroom op bbl-niveau 2 tussen 2008 en 2014 gestegen en is in 2014 vergelijkbaar met het 

aandeel van de gemengde en theoretische leerweg.  

Hoewel de instroom vanuit het havo nog sterker is gedaald (75%; van 452 naar 124) dan 

vanuit de andere vooropleidingen, heeft deze, vanwege het geringe aandeel van havisten in 

de instroom op niveau 2 weinig invloed op de bbl-instroom op niveau 2. Bekeken vanuit de 

totale instroom van havisten in de bbl, stromen er weliswaar relatief veel in op niveau 2, 

maar vanuit het perspectief van de instroom op niveau 2 zelf gaat het om niet meer dan 2 à 

3% van deze instroom.  

 

Het verlies aan instroom op bbl-niveau 3 is procentueel aanzienlijk geringer dan op de 

bbl-niveaus 1 en 2. De afname van de instroom in 2014 ten opzichte van 2008 (435 

instromers) blijft beperkt tot circa 20%. Kijken we naar de vooropleidingen dan is de 

instroom vanuit de kaderberoepsgerichte leerweg zelfs iets toegenomen (van 851 naar 935) 

en is er nauwelijks sprake van verlies bij de instroom vanuit de gemengde en theoretische 

leerweg (van 637 naar 579). Weliswaar daalde tot 2013 de instroom uit die leerwegen ook 

scherp, maar in 2014 lijkt er sprake van een opgaande lijn. Deze drie vmbo-vooropleidingen 

tezamen leveren op bbl-niveau 3 verreweg de meeste instromers uit het initiële onderwijs, 

namelijk circa 65% in 2008 en bijna 80% in 2014.  

De daling van de instroom uit de overige vooropleidingen is procentueel veel groter (circa 

60%), maar de invloed op de totale bbl-instroom op niveau 3 is beperkt, gezien het geringe 

aandeel van de overige opleidingen in die instroom.  

Gerekend over alle mbo-niveaus is de bbl-instroom op niveau 4 het geringst (5,6% in 2008 

en 8,1% in 2014). Het aandeel van de instroom op niveau 4 is dus wel iets gestegen. Dat is 

toe te schrijven aan de beperkte daling van de totale instroom op bbl-niveau 4 tussen 2008 

en 2014 (263 instromers minder), een verlies van 28%.  

De instroom op bbl-niveau 4 bestaat voor het grootste deel uit instromers uit het hbo: in 

2008 vormde deze groep 51% van de instromers en in 2014 58%. De toename is vooral te 

danken aan een toegenomen instroom in 2014 ten opzichte van 2013 (zie figuur 2.9). De 

instroom tussen 2008 en 2013 daalde nog van 382 naar 247, maar komt in 2014 uit op 334 

(een verlies van 13% ten opzichte van 2008).  

De naar omvang tweede groep instromers bestaat uit leerlingen uit de gemengde en 

theoretische leerweg: in 2008 was hun aandeel nog 24%, maar door een bijna halvering van 

deze instroom tussen 2008 en 2014 (van 267 naar 139) is hun aandeel gezakt naar 17%.  

Het havo is de derde vooropleiding die nog een enigszins substantieel aantal leerlingen 

levert aan de bbl-instroom op niveau 4. Deze instroom bleef tot 2013 op het peil van 2008 

(180 à 190 instromers), maar daalde in 2014 naar 123, een daling van ruim 30% ten 

opzichte van de voorgaande jaren.  

Evenals bij bbl-niveau 1 komt bij bbl-niveau 4 de instroom voor het grootste deel uit andere 

vooropleidingen dan het vmbo. Bij bbl-niveau 1 is dat in 2014 pro/vso/vo 1-2 (72%) en bij 

bbl-niveau 4 het havo en hbo (tezamen 73%).  
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3 Verklaringen voor de terugloop van instroom in de bbl op 
basis van ontwikkelingen in de onderwijsdeelname  

In dit hoofdstuk zoeken we verklaringen voor de teruglopende instroom in de bbl in de 

ontwikkeling van de onderwijsdeelname. Gezien het brede karakter van de terugloop, deze 

speelt op alle opleidingsniveaus en nagenoeg voor alle onderscheiden groepen, lijkt er een 

gemeenschappelijke factor in het spel te zijn. Het ligt voor de hand om dan aan de 

economische crisis te denken. Of deze factor in gelijke mate speelt op alle mbo-niveaus is 

echter de vraag. Het verschil in terugloop van de instroom op niveau 1 en 2 in vergelijking 

tot niveau 3 en 4, roept twijfel op. Die wordt ook gevoed door signalen uit de arbeidsmarkt 

van een vraagverschuiving in de richting van meer hoger opgeleide medewerkers. Ook 

veranderingen op de arbeidsmarkt, zoals de toename van flexibelere arbeidscontracten, de 

inzet van zzp-ers en buitenlandse arbeidskrachten, kunnen nadelig uitwerken voor leerlingen 

die in de bbl een beroepsopleiding willen volgen, zowel voor degenen die hun initiële 

opleiding in de bbl willen voortzetten als voor degenen die postinitieel in de bbl willen 

instromen. Of die factoren ook feitelijk een rol spelen, beschrijven we in hoofdstuk 4. Op 

basis van gesprekken met vertegenwoordigers van branches gaan we in dat hoofdstuk na 

welke arbeidsmarktfactoren in welke mate een verklaring bieden voor de terugloop van de 

instroom in de bbl.  

 

In dit hoofdstuk zoeken we naar factoren die te maken hebben met a. de omvang en 

samenstelling van de populatie leerlingen uit het initieel onderwijs die instromen in het mbo 

en in het bijzonder in de bbl en b. veranderingen in het toeleverende onderwijs. Dat 

betekent dat we in dit hoofdstuk het onderzoek naar de factoren die de daling kunnen 

verklaren moeten beperken tot de leerlingen die min of meer direct vanuit hun vooropleiding 

instromen in de bbl. Alleen voor deze groep zijn BRON-data beschikbaar over hun 

persoonlijke achtergrond (leeftijd, geslacht, afkomst) en vooropleiding. Aangezien het 

overgrote deel van de leerlingen die hun initiële opleiding in de bbl vervolgen nog 

leerplichtig is, is het nuttig na te gaan hoe de terugloop naar de bbl samenhangt met 

veranderingen in de instroom in de bol en of andere opleidingskeuzes worden gemaakt.  

 

De veronderstelling achter deze aanpak is dat wat niet vanuit de kenmerken van de 

populatie en de vooropleidingen is te verklaren of aannemelijk is te maken, aan 

arbeidsmarktfactoren kan worden toegeschreven. Daarom kijken we eerst naar de 

kenmerken van de populatie en de vooropleidingen. Voor dit hoofdstuk hebben we op de 

volgende factoren analyses uitgevoerd om hun invloed op de bbl-instroom na te gaan: 

 Demografische ontwikkelingen. 

 Ontwikkelingen in de omvang en samenstelling van de leerlingenpopulatie in de 

vooropleiding van het mbo naar schooltypen (vmbo en havo) en binnen het vmbo naar 

leerwegen en achtergrondkenmerken van leerlingen, met name etnische herkomst en 

deelname aan leerwegondersteunend onderwijs (lwoo). 

 Ontwikkelingen in het onderwijsaanbod in het vmbo: toename van intrasectorale en 

intersectorale opleidingen ten koste van specifieke opleidingen (met name praktisch 

ingestelde leerlingen in de basisberoepsgerichte leerweg geven er de voorkeur aan om 

na het vmbo hun opleiding in de bbl voort te zetten). 
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3.1 Demografische ontwikkelingen 

De vraag is of demografische ontwikkelingen de terugloop van de instroom in de bbl mede 

kunnen verklaren. Eerst geven we aan hoe we de demografische ontwikkeling voor het mbo 

hebben bepaald. Vervolgens beschrijven we het effect van de demografische ontwikkeling 

op de instroom in het mbo (bol en bbl) door trends in de demografische ontwikkeling tussen 

2008 en 2014 door te rekenen naar de instroom in het mbo. Daarmee kunnen we het 

aandeel van de demografische ontwikkeling op de terugloop in het mbo vaststellen. Bij het 

bepalen van het demografisch effect laten we andere factoren die mogelijk van invloed zijn 

op de instroom buiten beschouwing. Hun aandeel in de terugloop komt in de volgende 

paragrafen aan de orde.  

 

Met een toe- of afname van het aantal geboorten per jaar fluctueert de omvang van een 

leeftijdscohort. In de schoolgaande leeftijd zorgt dat voor een toe- of afname van het aantal 

leerlingen dat in een bepaald leerjaar, bij voorbeeld groep 3 van het basisonderwijs, 

onderwijs volgt. Bij een toename van 5% ten opzichte van een voorgaand schooljaar neemt 

het aantal leerlingen in groep 3 dan ook ongeveer 5% toe. In het basisonderwijs, waar het 

leeftijdsverschil in een leerjaar (groep) in het algemeen nog beperkt is, zijn schommelingen 

in het leerlingenaantal per jaar goed vast te stellen door trends in afzonderlijke 

leeftijdscohorten vast te stellen. In het voortgezet onderwijs en ook in het mbo loopt de 

leeftijd van leerlingen in eenzelfde leerjaar echter uiteen. Bij de bepaling van het effect van 

trends in leeftijdscohorten op de deelname aan een bepaald leerjaar, c.q. het instroomjaar in 

een schooltype, moeten we dan ook rekening houden met de leeftijdssamenstelling van de 

instromende groep leerlingen.  

Als we naar het mbo kijken als initieel onderwijs is er in het eerste jaar (instroomjaar) een 

aanzienlijke variatie in leeftijd. Deze blijkt te variëren van 15 tot boven de 25 jaar. Verreweg 

de meeste instromers in het mbo zijn 16 of 17 jaar, wat ook te verwachten is gezien de 

vooropleiding (vmbo) van de meeste instromers. Wel zijn – ook de initiële – instromers in de 

bbl gemiddeld iets ouder dan instromers in de bol. Een vergelijking van de instroomjaren 

2008-2009 en 2014-2015 maakt duidelijk dat het aandeel van de instroom van 15- tot en 

met 17-jarigen in zowel de bol als de bbl procentueel is afgenomen. Ook hier is er verschil 

tussen de bol en de bbl: het effect is sterker in de bbl. Dat wijst, zoals we later zullen zien, 

op een verschuiving in de samenstelling de mbo-leerlingengroep naar vooropleiding.  
 

Tabel 3.1 Leeftijdsopbouw in percentages van leerlingen eerste leerjaar mbo 

      Instroom 2008-2009              Instroom 2014-2015 

Leeftijd Totaal Bol Bbl Totaal Bol Bbl 
15 jaar 1,2 1,4 0,8 1,1 1,2 0,5 

16-17 jaar 86,5 87,8 80,2 83,6 94,4 84,4 

18-19 jaar 10,8 9,4 12,9 12,7 12,4 15,8 

20-25 jaar 1,9 1,3 4,4 2,2 2 4,4 

>=26 jaar 0,4 0,1 1,8 0,4 0,1 4,3 

 

Om het effect van de demografische ontwikkeling op de instroom in het mbo en in de bbl in 

het bijzonder na te kunnen gaan, is bij de bepaling van de populatie rekening gehouden met 

de leeftijdsopbouw zoals die voor het instroomjaar 2008-2009 in tabel 3.1 is weergegeven. 

Figuur 3.1 toont de verwachte en feitelijke ontwikkeling van de instroom in het mbo als 

initieel onderwijs – totaal, bol en bbl – waarbij het schooljaar 2008-2009 als referentie is 

genomen. De instroom voor dat schooljaar is gesteld op 100%. Bij een toename van de 

instroom komt een trendlijn boven de 100, bij een terugloop onder de 100.  
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Figuur 3.1 Verwachte en feitelijke instroom mbo tussen 2008 en 2014 

 
De verwachte instroom in het mbo (bol en bbl tezamen) op basis van demografische 

ontwikkelingen is met een rode stippellijn aangegeven. Als alle andere factoren gelijk blijven, 

dus ook het aandeel van jongeren in de totale populatie dat (initieel) naar het mbo gaat, 

dan volgt de verwachte instroom (prognose) dezelfde trendlijn als die voor de totale 

populatie. Die trendlijn daalt tot 2013 licht maar systematisch, om in 2014 weer licht te 

stijgen. Vanwege kleine verschillen in de leeftijdsopbouw van de instroom in de bol en de 

bbl wijken de verwachte trendlijnen voor de twee leerwegen iets af. Ook hier geldt dat als 

we alle andere factoren gelijk houden aan de situatie in 2008, dus ook de verhouding van de 

instroom tussen bol en bbl, dan zou op basis van demografische ontwikkelingen de instroom 

in de bol in 2014 uitkomen op 96,3% van de instroom in 2008 en in de bbl op 96,9% van de 

instroom in 2008.  

Op basis van demografische ontwikkelingen was dus een lichte terugloop in de instroom in 

het mbo (als initieel onderwijs) te verwachten van iets meer dan 3,6%. Voor de bol een iets 

hogere terugloop (3,7%) en voor de bbl een iets lagere (3,1%).  

 

Kijkend naar de feitelijke initiële instroom in het mbo, komt na een aanvankelijk lichte 

terugloop, de instroom in 2013 en 2014 weer bijna uit op het niveau van 2008. Dat beeld is 

echter niet representatief voor de afzonderlijke leerwegen. De instroom in de bol (de groene 

lijn) is na een lichte toename tot 2011 sterk toegenomen en komt in 2014 uit op 108,4%, 

een toename van 8,4% ten opzichte van 2008. Daarentegen zien we een continue en vrij 

sterke daling van de instroom in de bbl (de paarse lijn), uitkomend op iets minder dan de 

helft van de instroom in 2008 (49,7%). In aantallen uitgedrukt is de instroom in de bol 

tussen 2008 en 2014 toegenomen met 7.880 leerlingen en is de instroom in de bbl gedaald 

met 9.710 leerlingen.  

Het verlies aan leerlingen in de bbl is maar ten dele (3,1%) toe te schrijven aan de 

terugloop van de populatie jongeren. In aantallen uitgedrukt gaat het om een verlies van 

bijna 600 op de totale terugloop van 9.710 instromers.  

De demografische ontwikkeling is dus van beperkte invloed op de daling van de initiële 

instroom in de bbl. Eerder lijkt het erop dat wat de bbl is kwijtgeraakt, de bol er grotendeels 

bijkrijgt. De leerwegen opereren als communicerende vaten. Dat is op zich niet 

verwonderlijk want het grootste deel van de instromers (zie hierna) is nog leerplichtig bij 

instroom in het mbo. Toch is het niet, zoals we in paragraaf 3.2 en 3.3 zullen zien, alleen 

een kwestie van een (gedwongen) keuze voor de bol in plaats van voor de bbl.  
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Uitsplitsing van de demografische trends naar leeftijd (rode onderbroken lijnen in figuur 3.2) 

laat zien dat vooral de omvang van de populatie 15- tot en met 17-jarigen is gedaald in de 

periode tussen 2008 en 2014. Deze loopt vanaf 2008 met 4,7% terug en komt in 2013 uit op 

95,3%. In 2014 neemt de populatie weer iets toe en komt uit op 95,7% van de omvang in 

2008. De populatie 18- en 19-jarigen groeit nog tot 2010 (104% ten opzichte van 2008), 

maar daarna zet ook in die groep de dalende trend in. Toch is in 2014 de omvang van de 

populatie 18- en 19-jarigen nog steeds iets groter dan in het referentiejaar 2008 (101%). De 

populatie van 20 tot en met 25 jaar groeit in de hele periode systematisch en komt in 2014 

uit op een omvang die 6,7% groter is dan in 2008.  

Uit de trends in elke leeftijdsgroep is op te maken dat de terugloop van de instroom in de 

bbl als gevolg van de demografische ontwikkelingen in de periode 2008 tot 2014 nagenoeg 

volledig is toe te schrijven aan de leeftijdsgroep 15- tot en met 17-jarigen. Aangezien 

verreweg het grootste deel van die leeftijdsgroep uit het vmbo komt (91%), is het 

demografische effect op de instroom in de bbl het sterkst voelbaar in de doorstroom van het 

vmbo naar het mbo.  
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Figuur 3.2 Trends, verwachte en feitelijke instroom bbl-initieel naar leeftijd en niveau  

 

 

 

In figuur 3.2 is ook te zien dat in alle leeftijdsgroepen en op alle opleidingsniveaus de 

feitelijke bbl-instroom achterblijft bij de verwachte instroom. De instroom op niveau 2 blijft 

het meest achter bij de verwachting. In hoofdstuk 2 hebben we gezien dat dit ook het 

niveau is waarop de meeste leerlingen instromen in de bbl.  

 

Afgaande op demografische gegevens in de Referentieraming 2015 is er beginnend in 2014 

een paar jaar sprake van lichte groei in de leeftijdsgroep 15- tot 17-jarigen. Voor de oudere 

leeftijdscohorten werkt de komende jaren de eerdere daling bij 15- tot 17-jarigen door. 

Gezien het geringe aandeel oudere leerlingen in initiële bbl, zal die daling naar verwachting 

een gering effect hebben op de instroom in de bbl.  

De populatiegroei die zich in 2014 licht aankondigt in de groep 15- tot 17-jarigen blijkt 

echter van korte duur. Vanaf 2017 loopt die populatie weer terug en dan veel langer en veel 

scherper vergeleken met de afgelopen periode. De daling loopt in ieder geval door tot 2030 

en is voor de 15- tot 17-jarigen te becijferen op -14% ten opzichte van 2017 (12,9% ten 
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opzichte van 2008). In die periode zet ook de daling in de oudere leeftijdsgroepen in, 

waardoor daaruit wat betreft de instroom niet of nauwelijks compensatie is te verwachten.  

De demografische ontwikkelingen tussen 2008 en 2014 hebben dus een beperkte invloed op 

de daling van de instroom in de bbl. Vanaf 2017 zullen demografische ontwikkelingen een 

duidelijker stempel drukken op de instroom in de bbl. Uitgaande van de verhoudingen 

tussen de instroom in de bol en in de bbl in 2008 is te verwachten dat de instroom van 

15- tot 17-jarigen in de bbl ten opzichte van 2008 met ruim 2.000 leerlingen zal afnemen.  

3.2 Omvang en samenstelling van de vmbo-populatie 

In hoofdstuk 2 hebben we gezien dat circa 64% van de initiële instroom in de bbl op niveau 

2 en circa 20% op niveau 3 begint. Beide niveaus tezamen ontvangen zo’n 85% van de 

vmbo’ers die naar de bbl gaan. Op niveau 1 en 4 stromen respectievelijk 8,6 en 7,0% van 

de vmbo’ers in. Verder bleek in hoofdstuk 2 dat de initiële instroom in de bbl op niveau 2 en 

3 voornamelijk uit vmbo’ers bestaat: circa 80 tot 85% van de instroom op die beide niveaus. 

Daarom besteden we in dit hoofdstuk vooral aandacht aan de instroom in de bbl vanuit het 

vmbo.  

 

We weten dat de opwaartse druk in de afgelopen decennia geleid heeft tot een verschuiving 

van de instroom van het vmbo naar het havo en het vwo. Ook in het vmbo is de opwaartse 

druk te herkennen, die komt tot uiting in de leegloop van de basisberoepsgerichte leerweg. 

De samenstelling van de vmbo-populatie verandert dus en dat heeft weer gevolgen voor de 

doorstroom naar de bbl, zoals we in deze paragraaf zullen zien.  

Om de effecten van de trends in de bovenbouw van het vmbo op de doorstroom naar het 

mbo beter na te kunnen gaan, worden de trends beschreven aan de hand van de uitstroom 

uit de bovenbouw van het vmbo. Die bestaat uit leerlingen die na het derde leerjaar, al dan 

niet na doubleren, het vmbo verlaten en met name uit leerlingen die na het vierde leerjaar 

met of zonder diploma (van een leerweg) uitstromen, al dan niet na doubleren in de 

bovenbouw. Wat betreft trends in de omvang van de vmbo-populatie hangen de deelname 

en de uitstroom vrij nauw samen.  

Met de trends in de vmbo-populatie als referentie gaan we na of de doorstroom naar het 

mbo overeenkomt met deze trends of daarvan afwijkt. Daarmee brengen we ook in kaart 

welk deel van de trends zijn te verklaren door ontwikkelingen in de omvang van de vmbo-

populatie en welk deel niet. In de omvang van de vmbo-populatie is het demografisch effect 

dat in paragraaf 3.1 is beschreven, niet apart onderscheiden, maar daarin verwerkt. Gezien 

de leeftijd van uitstromende vmbo’ers komt het demografisch effect grotendeels overeen 

met dat van de leeftijdsgroep 15- tot 17-jarigen.  

De samenstelling van de vmbo-populatie is vanuit meerdere gezichtshoeken te bekijken. Uit 

oogpunt van verklaringen voor de trends in de doorstroom naar de bbl zijn de meest 

relevante: de indeling naar de vier leerwegen in het vmbo, het al dan niet krijgen van 

leerwegondersteuning (lwoo) en de etnische herkomst van leerlingen. We willen nagaan of 

veranderingen in de omvang en samenstelling van de vmbo-populatie ook een verklaring 

kan bieden voor de terugloop in de instroom van de bbl.  

3.2.1 Omvang van de vmbo-populatie: trends in de uitstroom uit de bovenbouw 

Tot nu toe hebben we trends beschreven voor de instroom in het mbo voor de periode 

lopend van schooljaar 2008-2009 tot en met schooljaar 2014-2015. Om daarop aan te 
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sluiten moeten we voor de analyse van de uitstroom uit het vmbo steeds van een jaar 

eerder uitgaan, dus van de periode 2007-2008 tot en met 2013-2014.  

De instroom van vmbo’ers in het mbo bestaat voor het grootste deel uit leerlingen die in een 

voorgaand schooljaar het vmbo hebben verlaten en voor een klein deel uit leerlingen die al 

een of twee jaar eerder het vmbo hebben verlaten en in die tussentijd niet hebben 

deelgenomen aan het bekostigde onderwijs. Deze groep is niet meegenomen in de analyses, 

maar het effect op de te beschrijven trends is niet groot vanwege de beperkte omvang van 

die groep en het ontbreken van een duidelijke trend. Om duidelijk te maken dat trends al 

van voor 2008 dateren, hebben we de schooljaren 2005-2006 en 2006-2007 in enkele 

figuren opgenomen. Als referentie houden we wel steeds het schooljaar 2007-2008 aan 

(gezet op 100%). Dit is het schooljaar voorafgaand aan het instroomjaar in het mbo, waar 

het schooljaar 2008-2009 als referentie geldt.  

 

Figuur 3.3 Trends in de uitstroom uit het vmbo: totaal en naar leerwegen  

 
Figuur 3.3 toont de trends in de uitstroom uit het vmbo van schooljaar 2005-2006 tot en 

met schooljaar 2013-2014 met 2007-2008 als referentie (gezet op 100%). Daalt de 

uitstroom, dan zakt de trendlijn onder de 100, neemt de uitstroom toe dan komt de trendlijn 

boven de 100 uit.  

 

De opwaartse druk in het onderwijs die in de inleiding van deze paragraaf is aangestipt, zien 

we terug in de trendlijnen. De totale uitstroom (de onderbroken rode lijn) is tussen 2007 en 

2011 teruggelopen met 10%. De laatste twee jaar neemt de uitstroom weer toe, maar komt 

in 2013 nog steeds 5% lager uit dan in 2007. In 2011-2012 stroomden ruim 10.000 minder 

leerlingen uit het vmbo dan in 2007-2008. Door de groei van de uitstroom in de laatste paar 

jaar is in 2013-2014 de daling van de uitstroom ten opzichte van schooljaar 2007-2008 

teruggebracht tot bijna 5.500. Deze recente groei is te verklaren door zowel demografische 

ontwikkelingen - de toename van het aantal jongeren, die uiteraard in het vmbo een jaar 

eerder intreedt dan in het mbo (zie hoofdstuk 2 over de instroom in het mbo) -, als door een 

recente autonome groei van de deelname aan het vmbo.  

Gezien de leeftijdsopbouw van de uitstroom in het vmbo, is de daling voor ongeveer 3,5% 

toe te schrijven aan demografische ontwikkelingen. Voor 2011-2012, het dieptepunt in de 

uitstroom, is 6,5% toe te rekenen aan de afname van het aantal vmbo’ers. Voor 2013-2014 

is dat percentage 1,5%, vanwege de toename van het aantal vmbo’ers.  
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Het effect van de opwaartse druk verschilt duidelijk voor de vier leerwegen. Zoals eerder is 

opgemerkt, neemt het aantal leerlingen in de basisberoepsgerichte leerweg (bl) het sterkst 

af. Die afname dateert al van (ver) voor 2007. In de figuur 3.3 is die daling vanaf 2005 in 

beeld gebracht. In 2013-2014 is de uitstroom 21% lager dan in 2007-2008 (ruim 6.000 

leerlingen) en ten opzichte van het schooljaar 2005-2006 zelfs circa 36% lager (ruim 10.000 

bl-ers). Ondanks de groei van de populatie jongeren in de laatste paar jaar blijft de 

deelname aan de basisberoepsgerichte leerweg dus dalen.  

De uitstroom uit de kaderberoepsgerichte leerweg (kl) is eveneens gedaald, maar veel 

minder dan uit de basisberoepsgerichte leerweg (bl). Voor de kl komt de uitstroom in 2013-

2014 uit op 92,4% ten opzichte van 2007, een terugloop van circa 7,5% (-2.210 leerlingen). 

De laatste paar jaar tekent zich een lichte groei af, die we (deels) kunnen toeschrijven aan 

demografische ontwikkelingen. Ook als we verder terugkijken dan 2007 is er in de kl geen 

sprake van een continue terugloop, zoals in de bl. De opwaartse druk komt in de kl tot uiting 

door aanvulling van onderop (uit de bl).  

De naar omvang kleinste leerweg, de gemengde leerweg (gl), kent een vrij stabiele 

uitstroom die in 2012 iets onder het niveau van 2007 blijft en in het laatste schooljaar iets 

boven dat niveau uitkomt (101,1%; 72 leerlingen meer).  

De uitstroom van de theoretische leerweg (tl) blijft tot 2011-2012 eveneens licht achter bij 

die in 2007-2008, maar stijgt in de laatste jaren sterk, uitkomend op 106%. Dat zijn bijna 

2.700 leerlingen meer ten opzichte van 2007-2008.  

De toegenomen uitstroom uit de gemengde en de theoretische leerweg compenseert niet de 

daling van de uitstroom uit de twee beroepsgerichte leerwegen. Daardoor komt in 2013-

2014 de totale uitstroom uit het vmbo toch aanzienlijk lager uit dan in 2007-2008, een 

verschil van circa 5.500 leerlingen.  

 

Het naar leerwegen onderscheiden beeld van de uitstroom is van belang als we later in dit 

hoofdstuk het effect van die uiteenlopende uitstroomontwikkeling op de doorstroom naar de 

bbl nagaan. Zoals in hoofdstuk 2 is beschreven, zijn er grote verschillen in de doorstroom 

vanuit de vier vmbo-leerwegen naar de bbl.  

3.2.2 Trends in de doorstroom van vmbo’ers naar het mbo 

In ons onderwijsstelsel leidt het vmbo op voor het mbo. Verreweg de meeste leerlingen die 

het vmbo verlaten gaan dan ook naar het mbo. Dat doorstroompercentage is de afgelopen 

jaren licht opgelopen van 87,2% in 2008 naar 88,8% in de laatste twee jaar (de onderste rij 

in tabel 3.2). De meeste doorstromers gaan direct door naar het mbo, dat wil zeggen het 

schooljaar erop, een klein deel stroomt door na een of twee jaar7. Sommige van deze 

indirecte doorstromers zijn in eerste instantie niet toegelaten tot een opleiding, omdat ze 

zich te laat hadden ingeschreven, sommigen zijn om andere redenen niet toegelaten en 

weer anderen weten direct na het vmbo nog niet wat ze willen en schrijven zich daarom nog 

niet in.  

Toch gaat ook een substantieel deel van de vmbo’ers niet naar het mbo: 12,8% in 2008 en 

11,2% in 2013 en 2014. Tot de niet-doorstromers behoren leerlingen uit met name de 

gemengde en theoretische leerweg die naar havo 4 gaan. Daarnaast zijn er vmbo’ers die 

voor een opleiding in een niet-bekostigde mbo-instelling kiezen. Denk aan private mbo-

                                                
7 De cijfers betreffen de directe doorstroom naar het mbo en de indirecte doorstroom (1 of 2 jaar niet deelgenomen 
aan bekostigd onderwijs tussen uitstroom vmbo en instroom mbo). De indirecte doorstroom is in de BRON-data 
voor de schooljaren 2013-2014 en 2014-2015 nog niet bekend. Daar is een correctie voor aangebracht op basis van 
gegevens over de indirecte doorstroom in het schooljaar 2011-2012. 
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instellingen zoals Scheidegger, of aan bedrijfsopleidingen van bijvoorbeeld Corus en 

Defensie. Ten slotte kan een deel van de niet-doorstromers tot de voortijdig schoolverlaters 

worden gerekend.  

 
Tabel 3.2 Trends in het percentage vmbo’ers dat doorstroomt naar het mbo  

     Schooljaar uitstroom vmbo 

Leerweg vmbo ‘07-‘08 ‘08-‘09 ‘09-‘10 ‘10-‘11 ‘11-‘12 ‘12-‘13 ‘13-‘14 

Bl 93,9 93,8 94,0 92,0 90,9 90,2 90,9 

Kl 96,8 97,1 97,2 97,3 97,2 96,9 96,7 

Gl 91,5 91,8 91,9 93,5 93,5 93,9 94,0 

Tl 76,0 76,3 77,1 79,9 80,7 82,7 82,4 

Totaal  87,2 87,2 87,5 88,3 88,3 88,8 88,8 

 

De doorstroom naar het mbo verschilt aanzienlijk tussen leerwegen. Vanuit de theoretische 

leerweg gaan minder leerlingen dan gemiddeld naar het mbo: in 2007-2008 76% en bijna 

een kwart niet. Wel is er een opgaande lijn in de doorstroom van tl-ers naar het mbo, 

uitkomend op 82 à 83% in de twee laatste jaren. De toename is deels te verklaren door een 

groei van de deelname aan de theoretische leerweg en deels door een terugloop van tl-ers 

die naar havo 4 gaan.  

Hoewel gl-ers ook kunnen doorstromen naar het havo, gebeurt dat veel minder dan vanuit 

de theoretische leerweg. Het percentage gl-ers dat naar het mbo gaat, is dan ook aanzienlijk 

hoger dan het percentage tl-ers. Uit het schooljaar 2007-2008 ging 91,5% naar het mbo en 

dat loopt licht op naar 94% in het laatste jaar. De stijging is ook hier zowel toe te schrijven 

aan een lichte groei van de deelname aan de gemengde leerweg als aan de terugloop in de 

doorstroom naar het havo.  

De doorstroom naar het mbo is in de beroepsgerichte leerwegen het hoogst. In 2007-2008 

ging 93,9% van de bl-ers naar het mbo en 96,8% van de kl-ers. De doorstroom vanuit de 

kaderberoepsgerichte leerweg is vrij stabiel, fluctuerend rond de 97%. De doorstroom uit de 

basisberoepsgerichte leerweg vertoont een dalende lijn en komt de drie laatste jaren uit 

tussen 90 en 91%. Dat betekent dat de laatste jaren een toenemend aantal bl-ers niet is 

doorgestroomd naar het mbo. Voor die toename is vooralsnog geen duidelijke verklaring.  

 

De verschillen tussen de vmbo-leerwegen in a. trends in de uitstroom en in b. trends in het 

deel dat doorstroomt naar het mbo leiden ertoe dat de verhouding in de doorstroom vanuit 

de vmbo-leerwegen naar het mbo verandert. In tabel 3.3 is te zien dat het aandeel van de 

basisberoepsgerichte leerweg in de doorstroom naar het mbo is afgenomen van 28,3 naar 

22,4%. Ook het aandeel van de kaderberoepsgerichte leerweg is teruggelopen, van 29,6 

naar 28,2%. Omgekeerd is het aandeel van de theoretische leerweg in de doorstroom naar 

het mbo toegenomen, van 35,7 naar 42,4%. Die veranderingen zijn in het nadeel van de 

instroom in de bbl. Immers, het aandeel van de twee leerwegen waaruit de meeste 

leerlingen doorstromen naar de bbl is geslonken, terwijl het aandeel van de gemengde en de 

theoretische leerweg met een veel geringere doorstroom naar de bbl juist is toegenomen.  
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Tabel 3.3 Trends in de verhouding van de doorstroom naar het mbo tussen de vmbo-

leerwegen        

 Schooljaar uitstroom vmbo 

Leerweg vmbo ‘07-‘08 ‘08-‘09 ‘09-‘10 ‘10-‘11 ‘11-‘12 ‘12-‘13 ‘13-‘14 

Bl 28,3 27,4 26,5 24,9 24,1 23,0 22,4 

Kl 29,6 29,6 29,6 29,2 29,0 28,1 28,2 

Gl 6,4 6,4 6,5 6,8 6,9 6,7 6,8 

Tl 35,7 36,6 37,4 39,1 40,0 42,2 42,4 

Totaal  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

In de volgende paragrafen kijken we naar de relatie tussen de omvang van de uitstroom uit 

het vmbo en de doorstroom van het vmbo naar het mbo, en dan met name naar de 

doorstroom naar de bbl. Eerst doen we dat voor de totale doorstroom uit het vmbo en 

vervolgens voor de afzonderlijke leerwegen.  

3.2.3 Omvang van de vmbo-uitstroom en de terugloop van de bbl-instroom 

We hebben hiervoor gezien dat de uitstroom uit het vmbo gemiddeld over de vier leerwegen 

genomen tussen 2007-2008 en 2011-2012 is teruggelopen en dat de uitstroom de twee 

laatste jaren weer iets stijgt. Verklaringen zijn de demografische ontwikkelingen en de 

opwaartse druk. Dezelfde trendlijn als in figuur 3.3 voor de uitstroom uit het vmbo vinden 

we terug in figuur 3.4 (onderbroken rode lijn) als trendlijn voor de verwachte doorstroom 

naar het mbo. De verwachting is berekend vanuit de situatie in 2007-2008 (uitstroom vmbo) 

en 2008-2009 (instroom in het mbo vanuit het vmbo). De trendlijnen voor de feitelijke 

uitstroom uit het vmbo en de verwachte doorstroom naar het mbo vallen samen, doordat we 

met uitzondering van de trend in de uitstroom van vmbo’ers, alle overige factoren die van 

invloed zijn op de doorstroom naar het mbo buiten beschouwing hebben gelaten. De 

verwachting is dus opgesteld door de kenmerken van de situatie in 2007-2008 (uitstroom 

vmbo) en 2008-2009 (instroom vmbo’ers in mbo) te stabiliseren. In de berekening van de 

verwachte doorstroom houden we de verhouding tussen de vmbo’ers uit de vier leerwegen 

die naar het mbo gaan gelijk aan de verhouding in 2008-2009. Evenzo zetten we de 

verhouding in de doorstroom naar de bol en de bbl vast op 2008-2009. Met deze exercitie is 

de invloed van trends in de uitstroom uit het vmbo op de doorstroom naar het mbo, de bol 

en de bbl te bepalen. De te verwachten trend geldt namelijk in gelijke mate voor het mbo 

als geheel alsook apart voor de bol en de bbl.  

 

In figuur 3.4 zijn naast de trendlijn voor de verwachte doorstroom ook de trendlijnen voor 

de feitelijke doorstroom naar het mbo en die naar de bol en de bbl opgenomen.  
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Figuur 3.4 Trends in de verwachte en feitelijke doorstroom van vmbo’ers naar het mbo  

 

In figuur 3.4 is te zien dat de verwachte en de totale feitelijke doorstroom naar het mbo ten 

opzichte van 2008 zijn afgenomen. Vanaf 2013 neemt de doorstroom weer toe, maar zowel 

de verwachte als de feitelijke doorstroom blijft onder het niveau van 2008. Over bijna de 

hele periode is de feitelijke doorstroom van het vmbo naar het mbo iets groter dan 

verwacht. In 2014 zijn de percentages respectievelijk 96,7 en 95,0% ten opzichte van 2008.  

De toenemende doorstroom vanaf 2013 hangt samen met demografische ontwikkelingen 

(zie paragraaf 3.1). De iets grotere feitelijke dan verwachte doorstroom is te danken aan de 

afgenomen doorstroom van gl-ers en tl-ers naar havo 4. De feitelijke doorstroom had iets 

hoger kunnen uitvallen als het percentage bl-ers dat naar het mbo gaat niet was gedaald 

(zie hiervoor).  

 

De doorstroom naar bol en bbl ontwikkelt zich tegenovergesteld. De doorstroom naar de bol 

is tot 2012 redelijk stabiel gebleven maar neemt vanaf 2013 duidelijk toe, in 2014 uitkomend 

op 105,7% van de doorstroom in 2008. De trendlijn voor de bol maakt ook duidelijk dat de 

doorstroom van vmbo’ers naar de bol in de hele periode hoger is dan verwacht en dat het 

verschil naar 2014 toeneemt. In aantallen uitgedrukt is het verschil tussen de verwachte en 

feitelijke doorstroom zo’n 8.600 leerlingen: in 2014 werden ruim 4.000 doorstromers minder 

verwacht dan in 2008, terwijl er feitelijk 4.600 vmbo’ers meer naar de bol zijn gegaan 

vergeleken met 2008.  

Een tegenovergesteld beeld zien we bij de bbl. De feitelijke doorstroom van het vmbo naar 

de bbl blijft ver achter bij de verwachting, waarbij de discrepantie tussen 2008 en 2013 

alleen maar is toegenomen. In vergelijking met 2008 is de doorstroom van vmbo’ers naar de 

bbl in de laatste twee jaar meer dan gehalveerd en komt in 2014 uit op 48,9%. Voor 2014 is 

een verwachte terugloop berekend van zo’n 750 leerlingen, maar de feitelijke daling beloopt 

circa 7.700. Er zijn dus ongeveer 7.000 leerlingen minder naar de bbl gegaan dan verwacht 

mocht worden.  

De daling van het aantal uitgestroomde vmbo’ers tussen 2008 en 2014 lijkt nauwelijks een 

verklaring te bieden voor de dramatische terugloop van de doorstroom van vmbo’ers naar 

de bbl. In 2014 is niet meer dan 5% (verwachte terugloop) van de bijna 52% daaraan toe te 

schrijven. Die 5% omvat de demografische ontwikkelingen (ongeveer 3,5%) en de terugloop 

van de deelname aan het vmbo als gevolg van de opwaartse druk (circa 1,5%). In de 

volgende paragraaf zal echter blijken dat ontwikkelingen in het vmbo wel degelijk van grote 

invloed zijn op de teruggelopen doorstroom naar de bbl.  
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De aanzienlijk grotere feitelijke dan verwachte terugloop van de doorstroom naar de bbl 

wordt meer dan gecompenseerd door de groei van de doorstroom in de bol die juist ver 

boven de verwachting uitstijgt. Dat positieve verschil is te danken aan de verschuiving in de 

doorstroom van havo 4 naar mbo, zoals hiervoor al gemeld. Wordt dat buiten beschouwing 

gelaten, dan is de terugloop van de bbl nagenoeg gelijk aan de toename van de bol.  

 

Bol en bbl lijken dus communicerende vaten. De afname van de bbl zien we terug in een 

toename van de bol. Daar zou uit afgeleid kunnen worden dat een omgekeerde beweging 

niet is uit te sluiten als de conjunctuur weer aantrekt. Zoals eerder aangestipt, is die 

veronderstelling echter onjuist. De terugloop van de bbl en de groei van de bol zijn namelijk 

niet alleen te verklaren door de conjuncturele terugslag van de afgelopen jaren. De 

verschuiving in de instroom van de bbl naar de bol is mede het gevolg van meerdere trends 

in de vmbo-leerwegen en daarmee samenhangend van gewijzigde verhoudingen in de 

uitstroom tussen die leerwegen. Ook spelen verschillen in de mate van doorstroom vanuit de 

verschillende vmbo-leerwegen naar de bbl en de bol een rol. De omvang van de leerwegen 

die in aantal en procentueel de meeste doorstromers naar de bbl leveren, de 

basisberoepsgerichte en de kaderberoepsgerichte leerweg, is namelijk gekrompen. 

Daarentegen is omgekeerd de uitstroom uit de gemengde en theoretische leerweg 

toegenomen, terwijl die twee leerwegen een veel geringer aandeel in de doorstroom naar de 

bbl hebben. In de volgende sub-paragraaf brengen we het effect van deze ontwikkeling op 

de instroom in de bbl verder in kaart.  

3.2.4 Trends in de uitstroom uit vmbo-leerwegen en de terugloop van de bbl-instroom 

In figuur 3.5 zijn afzonderlijk voor de vmbo-leerwegen de trendlijnen van de verwachte en 

de feitelijke doorstroom weergegeven. De trendlijn voor de verwachte doorstroom (rode 

onderbroken lijn) geldt voor de totale doorstroom naar het mbo en voor de bol en de bbl. 

De toelichting op de verwachte trendlijn vanuit het vmbo als geheel geldt ook hier. De 

trendlijn voor de verwachte doorstroom is gebaseerd op de verhouding van het aantal 

vmbo’ers dat in 2008 al dan niet doorstroomde naar het mbo en op de verhouding in dat 

jaar van de doorstroom naar de bol en de bbl. Door die verhoudingen vast te zetten op de 

situatie in 2008 worden veranderingen in die verhoudingen buiten haken geplaatst. Daarmee 

is na te gaan in welke mate trends in de uitstroom uit de vmbo-leerwegen een verklaring 

bieden voor de terugloop in de doorstroom naar de bbl.  

 

We gaan de invloed van de trends van de omvang van het vmbo voor de doorstroom naar 

bbl in twee stappen na: eerst vergelijken we de verwachte doorstroom vanuit de 

vmbo-leerwegen naar het mbo en daarna gaan we in op het verschil tussen de verwachte en 

feitelijke doorstroom vanuit de vmbo-leerwegen naar de bbl.  
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Figuur 3.5 Trends in verwachte en feitelijke doorstroom uit vmbo-leerwegen naar het mbo  

 

 

 

3.2.5 Vergelijking van de verwachte doorstroom uit de vmbo-leerwegen 

De verwachte doorstroom naar het mbo verschilt aanzienlijk tussen de vmbo-leerwegen. Het 

zijn dezelfde verschillen die we eerder hebben gezien bij de uitstroom uit het vmbo.  

De uitstroom uit de basisberoepsgerichte leerweg is tussen 2007-2008 en 2013-2014 met 

21% gedaald en gegeven de hiervoor beschreven aanpak loopt daarmee ook de verwachte 

doorstroom naar het mbo, de bol en de bbl met 21% terug. De uitstroom uit de 

kaderberoepsgerichte leerweg en daarmee de verwachte doorstroom naar het mbo, de bol 

en de bbl is eveneens gedaald, maar veel minder sterk (7,4%). Daar tegenover staat, 

samenhangend met een verhoogde uitstroom uit de gemengde en theoretische leerweg, een 

toename van de verwachte doorstroom naar het mbo met 5,4%.  
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De trendverschillen tussen de leerwegen zijn het effect van de opwaartse druk in ons 

onderwijsstelsel zoals die zich binnen het vmbo manifesteren. Deze druk – meer leerlingen 

die na het basisonderwijs naar het havo en de vwo gaan – gaat ten koste van de omvang 

van het vmbo en binnen het vmbo ten koste van de laagste niveaus, de twee 

beroepsgerichte leerwegen. Vooral de basisberoepsgerichte leerweg verliest veel leerlingen, 

terwijl de gemengde en theoretische leerweg in omvang toenemen.  

Die verschuivingen hebben gevolgen voor de doorstroom naar de bbl. Juist uit de twee 

beroepsgerichte leerwegen gaan procentueel en absoluut namelijk verreweg de meeste 

leerlingen naar de bbl, zoals we eerder zagen. In de sub-paragraaf 3.2.6 gaan we de 

gevolgen voor de doorstroom naar de bbl na.  

3.2.6 Terugloop van de bbl en trends in de uitstroom uit de vmbo-leerwegen 

De invloed van ontwikkelingen in de uitstroom van leerlingen uit de vier leerwegen tezamen 

op trends in de doorstroom naar de bbl is beperkt, zo zagen we eerder. Met inbegrip van 

demografische ontwikkelingen kon niet meer dan 5% van de daling in 2014 ten opzichte van 

2008 toegeschreven worden aan een lagere uitstroom uit het vmbo. Er zijn echter grote 

trendverschillen in de uitstroom van elk van de leerwegen. De uitstroom uit de twee 

beroepsgerichte leerwegen is gedaald, terwijl de uitstroom uit de gemengde en theoretische 

leerweg is opgelopen. Bovendien verschilt de doorstroom naar de bbl: zoals gezegd, uit de 

basisberoepsgerichte en kaderberoepsgerichte leerweg gaan aanzienlijk meer leerlingen naar 

de bbl dan uit de gemengde en theoretische leerweg. Door de doorstroom naar de bbl voor 

de vmbo-leerwegen afzonderlijk na te gaan, krijgen we een beter inzicht in de relatie tussen 

uitstroom uit het vmbo en de doorstroom naar de bbl.  

 

Doorstroom vanuit de basisberoepsgerichte leerweg 

De verwachte doorstroom uit de basisberoepsgerichte leerweg naar de bbl is het sterkst 

gedaald en komt in 2014 uit op 79% van de doorstroom in 2008. Op basis van de 

neergaande trend in de omvang van de basisberoepsgerichte leerweg komt de verwachte 

afname in de doorstroom naar de bbl uit op 21%. Dat zijn zo’n 1.660 bl-ers.  

De feitelijke daling ten opzichte van 2008 is echter veel groter. De doorstroom naar de bbl 

komt in 2014 uit op 41,9% van 2008, een daling van bijna 58%; wat neerkomt op 4.600 bl-

ers minder die naar de bbl gaan.  

Van de totale feitelijke terugloop is dus 21% (1.660 leerlingen) aan de terugloop van het 

aantal leerlingen in de basisberoepsgerichte leerweg toe te schrijven, inclusief de circa 3,5% 

daling als gevolg van de eerder gerapporteerde demografische ontwikkeling. Los van de 

demografische ontwikkeling komt dus 17 à 18% van de totale daling van 58% voor rekening 

van de terugloop in de basisberoepsgerichte leerweg als gevolg van opwaartse druk.  

De vergelijking van de verwachte en feitelijke doorstroom uit de basisberoepsgerichte 

leerweg naar het mbo – respectievelijk 79,0 en 76,5% – laat een verschil van zo’n 2,5% 

zien. Ten opzichte van 2008 zijn dat in 2014 675 leerlingen minder die vanuit het vmbo naar 

het mbo doorstromen. Ervan uitgaande dat nagenoeg alle leerlingen die het vmbo verlaten 

nog leerplichtig zijn, zou de verwachte en feitelijke doorstroom naar het mbo niet of 

nauwelijks mogen verschillen. Bol en bbl zouden dan ook communicerende vaten moeten 

zijn. Dat is dus niet helemaal het geval. 

De extra terugloop in de doorstroom van de basisberoepsgerichte leerweg naar het mbo 

komt nagenoeg volledig voor rekening van de bbl. Daar vinden we het verschil van 675 

leerlingen tussen de verwachte en feitelijke doorstroom vrijwel geheel terug. Vanuit het 



De daling van de instroom in de bbl  ecbo 41 

gezichtspunt van de bbl betekent die extra terugloop in de instroom met zo’n 650 bl-ers een 

verlies van circa 8%.  

Waarom die bl-ers hun opleiding niet in het mbo (bbl) hebben voortgezet is onduidelijk. Het 

kan zijn dat ze geen leerwerkplek hebben kunnen bemachtigen en derhalve niet zijn 

toegelaten tot de bbl. Aanvullende analyses laten zien dat het grootste deel van die groep 

als kwetsbaar of minder kansrijk op de arbeidsmarkt aangemerkt kan worden. Bijna 70% 

van deze circa 650 bl-ers is van allochtone herkomst van wie het overgrote deel 

leerwegondersteunend onderwijs heeft ontvangen (lwoo-indicatie). Verder is zo’n 14% van 

de genoemde groep niet-doorstromers van autochtone herkomst met een lwoo-indicatie. Of 

we de hele groep evenwel tot de voortijdig schoolverlaters moeten rekenen of dat een deel 

is uitgeweken naar private of bedrijfsopleidingen, is in de BRON-data niet te achterhalen.  

 

Met de tot nu toe uitgevoerde analyses is de terugloop vanuit de basisberoepsgerichte 

leerweg naar de bbl tussen 2008 en 2014 verklaard uit demografische ontwikkelingen (circa 

3,1%), de terugval van de instroom als gevolg van de opwaartse druk (17 à 18%) en een 

afname van het aandeel bl-ers dat naar het mbo doorstroomt (8,5%).  

Van de terugloop in de doorstroom van de basisberoepsgerichte leerweg naar de bbl met 

bijna 58% is dus 29,5% verklaard. Het overige deel van de terugloop uit de bbl is terug te 

vinden in de bol. De doorstroom naar bol komt dan ook ten opzichte van de verwachting 

duidelijk hoger uit (90,8 versus 79,0%). Toch is het de vraag of de ‘overloop’ naar de bol 

volledig bestaat uit bl-ers die door de conjuncturele ontwikkelingen (noodgedwongen) de 

keuze voor de bol in plaats van de bbl hebben gemaakt. Mogelijk spelen ook andere factoren 

een rol. We komen daar in paragraaf 3.3(leerlingenkenmerken) op terug.  

 

Doorstroom vanuit de kaderberoepsgerichte leerweg 

De verwachte doorstroom vanuit de kaderberoepsgerichte leerweg naar de bbl komt in 2014 

uit op 92,4% van de doorstroom in 2008. De verwachte daling van 7,6% is aanzienlijk lager 

dan die in de basisberoepsgerichte leerweg. De verwachte terugloop is berekend op zo’n 350 

leerlingen. In 2008 gingen iets meer dan 4.650 kl-ers naar de bbl en de verwachting voor 

2014 was 4.300.  

De feitelijke daling in de doorstroom naar de bbl is, evenals bij de basisberoepsgerichte 

leerweg, aanzienlijk groter. In 2014 gingen namelijk 2.500 kl-ers naar de bbl en dat is net 

iets meer dan de helft (53,1%) van de doorstroom in 2008.  

De feitelijke terugloop is dus maar ten dele te verklaren door een terugloop van het aantal 

leerlingen in de kaderberoepsgerichte leerweg. Met inbegrip van de demografische 

ontwikkelingen in de leeftijdsgroep 15- tot 17-jarigen is dat niet meer dan 7,6%. Los van het 

demografische effect is de terugloop voor 3 à 4% toe te schrijven aan een geringer aandeel 

in de populatie leerlingen die naar de kaderberoepsgerichte leerweg is gegaan, dus van een 

geringere belangstelling voor de kaderberoepsgerichte leerweg.  

 

De verwachte en feitelijke doorstroom in 2014 ten opzichte van 2008 komen nagenoeg 

overeen, respectievelijk 92,4 en 92,3%. Dat impliceert dat het verlies aan doorstroom naar 

de bbl vrijwel volledig wordt gecompenseerd door een groei van de instroom in de bol. De 

instroom van kl-ers in de bol komt in 2014 dan ook op gelijke hoogte uit van de instroom in 

2008 (100%) en is circa 7,5% hoger dan verwacht. Of de groei van de bol volledig ten koste 

is gegaan van de bbl of dat er ook andere factoren in het geding zijn bespreken we later.  
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Doorstroom vanuit de gemengde en theoretische leerweg 

De doorstroom vanuit de gemengde en theoretische leerweg naar de bbl komt in 2014 uit 

op 60,1% ten opzichte van 2008, een terugloop met bijna 40%. Dat is een aanzienlijk 

verschil met de verwachting, die berekend is op 105,4% ten opzichte van 2008. In plaats 

van een toename is er dus sprake van een aanzienlijke terugloop. Rekening houdend met de 

groei van het aantal leerlingen in de gemengde en theoretische leerweg en uitgaande van 

verdeling in de doorstroom naar bol en bbl zoals in 2008, komt het verlies in feite uit op 

45%. In plaats van een verwachte groei van de doorstroom naar de bbl met 125 leerlingen, 

is er een sprake van een terugloop met zo’n 1.000 leerlingen. In 2008 gingen 2.560 gl-ers 

en tl-ers naar de bbl, in 2014 niet meer dan 1.525.  

 

De feitelijke doorstroom vanuit de gemengde en theoretische leerweg naar het mbo komt 

zo’n 8 procentpunt uit boven de verwachte doorstroom. Die grotere feitelijke doorstroom 

naar het mbo hebben we eerder toe kunnen schrijven aan een verschuiving in de 

doorstroom van gl-ers en tl-ers van havo 4 naar het mbo. Analyse van de gegevens laat zien 

dat nagenoeg al die leerlingen naar de bol zijn gegaan. Met andere woorden: de bbl 

profiteert niet van het grotere aandeel gl-ers en tl-ers dat na het vmbo naar het mbo gaat.  

3.3 De veranderde samenstelling van de vmbo-populatie en de gevolgen voor de bbl  

De terugloop van de doorstroom van het vmbo naar de bbl is deels te verklaren door de 

daling van het aantal leerlingen in de twee beroepsgerichte leerwegen van het vmbo, met 

name in de basisberoepsgerichte leerweg. Demografische ontwikkelingen en de opwaartse 

druk in ons onderwijsstelsel zijn daar debet aan. Daar komt bij dat de toegang tot de bbl 

problematischer lijkt voor kwetsbare leerlingen. Een aanwijzing daarvoor is het verschil dat 

we hiervoor hebben gevonden tussen de verwachte en de feitelijke doorstroom van 

leerlingen uit de basisberoepsgerichte leerweg naar de bbl. Voor het overgrote deel waren 

dat bl-ers met een lwoo-indicatie en/of bl-ers van allochtone herkomst.  

3.3.1 Veranderde samenstelling van de vmbo-populatie 

Mede ingegeven door de laatste constatering is het de vraag of er naast de terugloop van 

leerlingen in de beroepsgerichte leerwegen kenmerken van de vmbo-populatie een 

aanvullende verklaring kunnen bieden voor de daling van de doorstroom van vmbo naar de 

bbl. Zo’n verklaring moet aannemelijk maken dat veranderingen in de samenstelling van de 

vmbo-populatie naar leerlingenkenmerken de kansen op de keuze voor instroom in de bbl 

verkleinen en voor de bol vergroten.  

De genoemde leerlingenkenmerken (lwoo-indicatie en etnische herkomst) komen daarvoor 

in aanmerking. Op die kenmerken is de vmbo-populatie de afgelopen jaren aanzienlijk 

veranderd. De reden is dat leerlingen met deze kenmerken in ons onderwijsstelsel minder 

snel in aanmerking komen voor plaatsing op een hoger niveau. De opwaartse beweging 

komt niet in gelijke mate voor bij op die leerlingenkenmerken te onderscheiden groepen. 

Leerlingen zonder lwoo-indicatie en/of leerlingen van autochtone herkomst worden vaker 

hoger geplaatst dan leerlingen met een lwoo-indicatie en/of leerlingen van allochtone 

herkomst. Dat effect zien we tussen het vmbo en het havo, maar ook binnen het vmbo 

tussen de leerwegen.8  

                                                
8 Het lwoo is bedoeld voor vmbo-leerlingen die extra hulp nodig hebben bij het behalen van hun diploma. Hun 
lagere plaatsing in vmbo en mbo blijkt uit de analyse van BRON-data (zie bijv. Neuvel, J. &, W. van Esch (2010). 
Monitor doorstroom vmbo-mbo, cohort 4 en cohort 5. Utrecht: Expertisecentrum Beroepsonderwijs).  
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De gevolgen van de opwaartse beweging vertalen zich in het vmbo in een dalende instroom 

van autochtone leerlingen en/of leerlingen zonder lwoo-indicatie, waardoor het aandeel van 

leerlingen van allochtone herkomst en leerlingen met een lwoo-indicatie toeneemt.  

 

Het effect van een differentiële opwaartse beweging komt terug in de uitstroom uit het 

vmbo. De trends zijn in figuur 3.6 weergegeven voor vier groepen leerlingen – lwoo-indicatie 

en autochtone herkomst (LwJ-aut), lwoo-indicatie en allochtone herkomst (LwJ-all), geen 

lwoo-indicatie en autochtone herkomst (LwN-aut) en geen lwoo-indicatie en allochtone 

herkomst (LwN-all). We vergelijken de feitelijke uitstroom van deze groepen met de 

verwachting, waarbij de verhoudingen weer zijn vastgezet op de situatie in 2007-2008.  

 

Figuur 3.6 Leerlingenkenmerken* en trends in de uitstroom van het vmbo 

 
* LwJ=Lwoo, LwN=Geen Lwoo, aut=autochtone herkomst, all=allochtone herkomst 

 

Te zien is dat de feitelijke uitstroom van autochtone leerlingen zonder lwoo-indicatie achter 

blijft bij de verwachting. In 2014 is het verschil circa 3 procentpunt (91,8 versus 95,3%9). 

Daar staat tegenover dat de uitstroom van de overige groepen, vooral groepen met een 

lwoo-indicatie, (aanzienlijk) groter is dan verwacht. Voor vmbo’ers van allochtone afkomst 

met een lwoo-indicatie is het verschil in 2014 12 procentpunt (107,3, versus 95,3%) en voor 

vmbo’ers van autochtone afkomst met een lwoo-indicatie 5,1 procentpunt (100,4 versus 

95,3%).  

 

 
  

                                                
9 De verwachte uitstroom is hier een fractie groter dan eerder gerapporteerd (95,3 in plaats van 95,0), vanwege het 
ontbreken van gegevens over de etnische herkomst van een kleine groep leerlingen.  
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Figuur 3.7 Leerlingenkenmerken* en trends in de uitstroom van vmbo-leerwegen 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

* LwJ=Lwoo, LwN=Geen Lwoo, aut=autochtone herkomst, all=allochtone herkomst 

 

Het effect van de opwaartse druk op de uitstroom uit het vmbo als geheel zien we terug in 

de uitstroom van de afzonderlijke leerwegen (zie figuur 3.7). Bij alle leerwegen komt de 

uitstroom van leerlingen met een lwoo-indicatie, zowel degenen van autochtone als die van 

allochtone herkomst, duidelijk boven de verwachte uitstroom uit. In de 

kaderberoepsgerichte leerweg en in de gemengde en theoretische leerweg zijn die twee 

groepen zelfs sterk toegenomen ten opzichte van 2007-2008 en als we nog verder 

terugkijken is er zelfs sprake van een verdubbeling. Bij de twee beroepsgerichte leerwegen 

blijft de uitstroom van leerlingen van autochtone herkomst zonder lwoo-indicatie dus 

aanzienlijk achter bij de verwachte uitstroom. In de leerwegen met de grootste doorstroom 

naar de bbl is de terugloop van die groep het sterkst. Aangezien de groep autochtone bl-ers 

en kl-ers zonder lwoo-indicatie ook nog eens vrij groot is, in de kaderberoepsgerichte 

leerweg telt die groep zelfs verreweg de meeste leerlingen, werkt die terugloop sterk door in 

de samenstelling van de populatie in die twee leerwegen.  

 

De vraag is of de trends in de samenstelling van de vmbo-populatie gevolgen hebben voor 

de doorstroom van vmbo’ers naar de bbl en zo ja wat die gevolgen zijn. Wellicht dat de 

veranderde samenstelling van de populatie – minder autochtone leerlingen zonder lwoo-

indicatie en relatief meer leerlingen van allochtone afkomst en leerlingen met een lwoo-

indicatie – de kansen van met name de meest kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt 

nadelig beïnvloedt, waardoor plaatsing in de bbl in het geding komt. We hebben daar een 

mogelijke indicatie van gezien bij de groep bl-ers die niet naar het mbo (bbl) is gegaan. 

 

Gevolgen voor de doorstroom naar de bbl 

De doorstroom van vmbo’ers onderscheiden naar etnische herkomst en lwoo-indicatie 

verschilt enorm. Tabel 3.4 toont voor de verschillende groepen de aantallen leerlingen die 

vanuit de vmbo-leerwegen zijn doorgestroomd naar de bbl.  

  



De daling van de instroom in de bbl  ecbo 45 

Tabel 3.4 Doorstroom vmbo’ers naar bbl onderscheiden naar leerlingenkenmerken* 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Doorstroom vmbo-bl - bbl 

LwJ-aut 3.625 2.943 2.683 2.675 2.187 1.741 1.732 

LwJ-all 472 364 322 319 272 208 223 

LwN-aut 3.396 2.421 2.165 1.885 1.585 1.214 1.204 

LwN-all 381 269 215 228 164 144 139 

Doorstroom vmbo-kl - bbl 

LwJ-aut 605 631 614 675 501 475 485 

LwJ-all 67 70 64 60 62 54 55 

LwN-aut 3.661 2.822 2.633 2.611 2.165 1.751 1.748 

LwN-all 304 207 208 202 157 155 150 

Doorstroom vmbo-gtl - bbl 

LwJ-aut 68 52 49 64 58 52 49 

LwJ-all 14 12 9 11 10 4 8 

LwN-aut 2.243 1.735 1.573 1.619 1.526 1.354 1.358 

LwN-all 221 163 153 164 143 113 122 

* LwJ=Lwoo, LwN=Geen Lwoo, aut=autochtone herkomst, all=allochtone herkomst 

 

Allereerst valt in tabel 3.4 het betrekkelijk geringe aantal vmbo’ers van allochtone herkomst 

op dat instroomt in de bbl. Dat geldt zowel voor degenen met als zonder lwoo-indicatie en 

voor alle vmbo-leerwegen. Daar staat een veel grotere instroom van autochtone leerlingen 

tegenover, met name van autochtone leerlingen zonder lwoo-indicatie. Alleen vanuit de 

basisberoepsgerichte leerweg gaan meer autochtone leerlingen met dan zonder een 

lwoo-indicatie naar de bbl.  

Ook als we de doorstroom relateren aan de totale uitstroom vanuit het vmbo, blijft de 

doorstroom van vmbo’ers van allochtone herkomst naar de bbl duidelijk achter bij die van de 

autochtone vmbo’ers. Dat geldt voor alle vmbo-leerwegen. 

 

Kijken we eerst naar de basisberoepsgerichte leerweg. Het percentage bl’ers van allochtone 

herkomst dat in 2008 naar de bbl is gegaan, ligt rond de 10% tegenover 34 tot 37% bij 

autochtone bl’ers. Ook in 2014 is er een groot verschil: circa 5% van de bl’ers van allochtone 

herkomst stroomt door naar de bbl tegenover 19 tot 21% van de autochtone bl’ers.  

Het aandeel van bl’ers van allochtone herkomst in de doorstroom naar de bbl blijft tussen 

2008 en 2014 wel ongeveer gelijk; rond de 10%. Daarentegen is het aandeel autochtone 

bl’ers met een lwoo-indicatie toegenomen (van 46 naar 52%) ten koste van het aandeel van 

autochtone bl’ers zonder lwoo-indicatie, dat teruggelopen is van 43 naar 36%.  

Naast de afname van de doorstroom in zijn geheel, is ook de samenstelling van de 

doorstroom uit het vmbo naar het mbo dus veranderd. Met name is tussen 2008 en 2014 

het aandeel van autochtone leerlingen zonder lwoo-indicatie aanzienlijk teruggelopen.  

De terugloop van de doorstroom naar de bbl vanuit de basisberoepsgerichte leerweg die 

zichtbaar is in tabel 3.4, is min of meer in evenwicht met de groei van de doorstroom naar 

de bol. Maar of de terugloop alleen terug te voeren is op de economische recessie of dat ook 

andere factoren meespelen in de toename van de instroom in de bol, is niet aan te geven. 

Opmerkelijk is wel dat juist in de groep met waarschijnlijk nog de beste papieren om een 

leerwerkplek te vinden, autochtone bl’ers zonder lwoo-indicatie, de grootste verschuiving 

van doorstroom naar de bol in plaats van de bbl laat zien. Dit kan erop wijzen dat de 

intrinsieke motivatie om voor de bol als leerweg te kiezen in die groep is toegenomen.  
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Voor de kaderberoepsgerichte leerweg is het beeld deels vergelijkbaar, maar ook deels 

anders. De doorstroom van kl-ers van allochtone herkomst naar de bbl is zeer gering en 

loopt terug. Van de totale uitstroom ging in 2008 circa 4% naar de bbl en in 2014 zo’n 3%. 

Het percentage autochtone kl-ers dat doorstroomt is aanzienlijk hoger, maar neemt wel 

sterker af. In 2008 ging 16% uit de groep met een lwoo-indicatie naar de bbl en bijna 21% 

uit de groep zonder lwoo-indicatie. In 2014 zijn de percentages respectievelijk 10 en 12%.  

De samenstelling van de doorstroom uit de kaderberoepsgerichte leerweg is eveneens van 

karakter veranderd. Het aandeel autochtone kl-ers zonder lwoo-indicatie is afgenomen (van 

79% in 2008 naar minder dan 72% in 2014) en het aandeel van autochtone kl-ers met een 

lwoo-indicatie is toegenomen (van 13 naar 20%). Het aandeel kl-ers van allochtone 

herkomst is met circa 8% gelijk gebleven (met lwoo-indicatie rond de 2% en zonder 

lwoo-indicatie rond de 6%).  

Ook hier is hetzelfde op te merken als bij de basisberoepsgerichte leerweg: juist het aandeel 

kl-ers van autochtone herkomst zonder lwoo-indicatie in de bbl is teruggelopen. Wellicht dat 

hier hetzelfde speelt als wat we bij de bl’ers vermoeden.  

 

De doorstroom van gl-ers en tl-ers van allochtone herkomst naar de bbl is zo’n 2 tot 3% in 

2008 en iets boven de 1% in 2014. Er stromen dus nauwelijks gl-ers en tl-ers van allochtone 

afkomst door naar de bbl en dat lage percentage is bovendien nog eens meer dan 

gehalveerd. Weliswaar is het percentage autochtone gl-ers en tl-ers dat naar de bbl gaat 

tussen 2008 en 2014 eveneens gehalveerd, maar de percentages liggen toch iets hoger: 6% 

van de uitstromers ging in 2008 naar de bbl en dat is teruggelopen naar 3% in 2014.  

De doorstroom uit de gemengde en de theoretische leerweg naar de bbl bestaat voor 

ongeveer 90% uit autochtone leerlingen zonder lwoo-indicatie en voor 8% uit autochtone 

leerlingen met een lwoo-indicatie. Hoewel de aantrekkelijkheid van de bbl dus sowieso 

gering lijkt voor gl-ers en tl-ers lijkt nog eens extra te gelden voor leerlingen van allochtone 

herkomst. Het is mogelijk dat hun kansen op een leerwerkplek een rol spelen, maar dat is 

op grond van de beschikbare gegevens uit de BRON-data niet te verifiëren.  

 

Het is moeilijk te zeggen of de veranderde samenstelling van de groep vmbo’ers die naar de 

bbl doorstroomt ook een verschuiving teweegbrengt in het percentage leerlingen dat de 

voorkeur geeft aan instroom in de bbl. Het is niet uit te sluiten dat voor een deel van de 

‘overlopers’ naar de bol dat niet het geval is. Of dat ook werkelijk zo is en hoe groot die 

groep is, is vooralsnog niet te zeggen. Wel valt op basis van de veranderde samenstelling 

van de doorstroom iets te zeggen over verschuivingen in de instroom in de bbl naar sector.  

3.3.2 Gevolgen van de veranderde samenstelling van de vmbo-populatie voor de 

instroom naar sector 

Doorgaans hebben vmbo’ers van allochtone herkomst verhoudingsgewijs minder 

belangstelling voor een technische opleiding dan autochtone vmbo’ers10. Het omgekeerde 

geldt voor opleidingen in de sector Economie & handel van het mbo. Dit verschil in 

belangstelling verklaart (mede) het verschil in de sectordeelname. De vraag is of er ook 

verschillen zijn in de sectordeelname tussen leerlingen met en zonder lwoo-indicatie.  

 

                                                
10 Gemiddeld kiest rond de 42% van de allochtone vmbo-leerlingen voor de sector Economie versus 19% van de 
autochtone leerlingen. In de sector Techniek zijn de percentages omgekeerd met ongeveer 18% van de allochtone 
en 27% van de autochtone leerlingen. Er is ook een groot verschil in de keuze voor Landbouw met 3% van de 
allochtone en 13% van de autochtone leerlingen. 
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Voor de vier groepen onderscheiden naar etnische komaf en lwoo-indicatie is de keuze voor 

de bbl in de diverse sectoren nagegaan. Figuren 3.8 en 3.9 tonen de percentages leerlingen 

uit respectievelijk de basisberoepsgerichte en de kaderberoepsgerichte leerweg die voor een 

opleiding in de sectoren Economie & handel of Techniek hebben gekozen. De figuren voor 

de andere sectoren zijn weggelaten vanwege de lage en vaak vergelijkbare percentages. We 

nemen deze sectoren wel in de bespreking mee.  

 

Figuur 3.8 Doorstroom (%) vmbo-bl naar de sectoren E&H en Techniek van de bbl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 3.8 toont de doorstroom van bl’ers naar lwoo-indicatie en etnische herkomst naar de 

bbl in de sector E&H (bovenste deel) en de sector Techniek (onderste deel). De percentages 

per instroomjaar vullen in de beide delen van de grafiek niet aan tot 100%, maar doen dat 

wel in combinatie met de niet opgenomen cijfers voor de doorstroom naar de mbo-sectoren 

Zorg & welzijn en Landbouw.  

Zoals verwacht is er een verschil in de instroom van bl’ers van autochtone en allochtone 

komaf in de sectoren E&H en Techniek. Procentueel meer bl’ers van allochtone dan van 

autochtone afkomst zijn te vinden in de bbl in de sector E&H. Het verschil neemt tussen 

2008 en 2014 nog iets toe door de grotere belangstelling van allochtone leerlingen voor die 

sector. De percentages in 2014 zijn voor bl’ers van allochtone herkomst circa 37 en voor die 

van autochtone herkomst 21.  

Het beeld is omgekeerd in de instroom in de sector Techniek. We vinden meer autochtone 

leerlingen uit de basisberoepsgerichte leerweg in die sector dan allochtone bl’ers. Ook hier 

lijken de verschillen toe te nemen. Van beide groepen autochtone bl’ers is in 2014 rond 64% 

naar de sector Techniek gegaan tegenover iets meer dan 50% van de allochtone leerlingen 

zonder lwoo-indicatie en minder dan 50% van die met een lwoo-indicatie.  

De instroom in een opleiding in de sector Zorg & welzijn blijft voor alle groepen ver achter 

bij de instroom in een opleiding in de sectoren E&H en Techniek. Tussen 5 en 10% van alle 

vier de groepen gaat naar de bbl in die sector. Alleen het laatste jaar stijgt de instroom van 

bl’ers van allochtone herkomst met een lwoo-indicatie (circa 12%). De daling van het aantal 
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instromende bl’ers is zelfs nog iets groter dan voor de sector Techniek: de instroom is in 

2014 gezakt naar 35% van de instroom in 2008.  

De doorstroom naar de sector Landbouw is vrijwel nihil in de twee groepen bl’ers van 

allochtone komaf (met en zonder lwoo-indicatie). Bij bl’ers van autochtone afkomst 

fluctueert de instroom rond de 7% (geen lwoo-indicatie) en de 10% (met lwoo-indicatie).  

 

Door de getalsmatig veel grotere doorstroom van autochtone bl’ers naar de bbl in 

combinatie met de getalsmatige veel grotere terugloop in die doorstroom vallen de zwaarste 

klappen in de sector Techniek. De instroom in de sector Techniek komt in de 2014 op niet 

meer dan 38% uit van de instroom in 2008, een terugloop met maar liefst zo’n 3.250 

instromers. Voor de sector E&H komt de instroom uit op 51 à 52% van de instroom in 2008. 

In deze sector is, evenals in de sector Z&W, de doorstroom aardig gedecimeerd om reden 

dat relatief veel autochtone bl’ers voor opleidingen in die sector kiezen en juist in die groep 

de terugloop in het vmbo groter is dan de terugloop van leerlingen van allochtone herkomst. 

In Z&W komt de instroom van bl’ers eveneens uit op circa 38% van de instroom in 2008. 

 

Figuur 3.9 Doorstroom vmbo-kl (%) naar de sectoren E&H en Techniek van de bbl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De verschillen in de doorstroom van de vier groepen leerlingen uit de kaderberoepsgerichte 

leerweg naar zowel de sector E&H als naar de sector Techniek zijn minder uitgesproken dan 

de verschillen bij de leerlingen die vanuit de basisberoepsgerichte leerweg in de bbl naar die 

twee sectoren gaan. Van de autochtone kl-ers zonder lwoo-indicatie gaat gemiddeld iets 

meer dan 60% naar de sector Techniek en zo’n 20% naar de sector E&H. Wel stijgt dat 

percentage de laatste paar jaar. Van de autochtone kl-ers met een lwoo-indicatie ligt de 

doorstroom naar Techniek rond de 60% met een uitschieter in het laatste jaar (67,3%). De 

doorstroom naar E&H is tot 2012 vergelijkbaar voor beide groepen autochtone leerlingen, 

maar bij degenen met een lwoo-indicatie gaat het percentage doorstromers naar E&H de 

laatste paar jaar juist iets omlaag. Bij de twee groepen leerlingen van allochtone afkomst 

fluctueren de percentages iets meer, mede vanwege de kleine aantallen. Ruwweg gaat 

gemiddeld zo’n 55% naar Techniek en tussen de 25 en 35% naar E&H. In de groep met de 

grootste doorstroom naar Techniek – autochtone leerlingen zonder lwoo-indicatie – is de 

getalsmatige terugloop ook groot: ten opzichte van 2008 zijn in 2014 zo’n 1.250 leerlingen 

minder doorgestroomd op een totaal verlies voor die sector van 1.460 leerlingen.  

De doorstroom naar Techniek is in 2014 dan ook bijna gehalveerd ten opzichte van 2008. 

Het verlies aan doorstromers voor de sector E&H komt uit op iets meer dan een derde.  

 

Als we doorstroom vanuit alle vmbo-leerwegen naar de bbl in de verschillende sectoren bij 

elkaar nemen, dan zien we in 2014 ten opzichte van 2008 het grootste verlies in de sector 
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Techniek (bijna -5.300 instromers; -56%). Getalsmatig volgt de sector Economie & handel 

met een terugloop van circa 1.330 instromers; -43%). Naar de sector Zorg & welzijn zijn 

ongeveer 870 vmbo’ers minder gegaan (-62%) en naar de sector Landbouw zo’n 450 (-

50%). In drie van de vier sectoren neemt de groep autochtone leerlingen zonder 

lwoo-indicatie ruim 60% van het verlies voor zijn rekening, in de sector Landbouw is dat 

zelfs bijna 75%.  

Niet alleen kennen alle sectoren een aanzienlijke krimp van de instroom van vmbo’ers, ook 

de samenstelling van de instroom is veranderd door de relatief grote terugloop van het 

aantal autochtone vmbo’ers zonder lwoo-indicatie. Of die trend doorzet en of dat gevolgen 

heeft voor het aanbod aan opleidingen in de bbl valt nog moeilijk te zeggen. Wel is bekend 

dat de kans op studiesucces in het mbo gemiddeld kleiner is in die groepen vergeleken met 

autochtone instromers zonder lwoo-indicatie. In cohorten die vrijwel volledig zijn 

uitgestroomd uit de bbl, zijn de percentages van uitstromers met een mbo-diploma als volgt:  

 77 à 78% bij autochtone leerlingen zonder lwoo-indicatie in het vmbo. 

 74 à 75% bij autochtone leerlingen met een lwoo-indicatie in het vmbo. 

 63 à 64% bij allochtone leerlingen zonder lwoo-indicatie in het vmbo. 

 61 à 64% bij allochtone leerlingen met een lwoo-indicatie in het vmbo. 

3.3.3 Kenmerken van het aanbod aan vmbo-opleidingen en de terugloop van de bbl  

Het aanbod van vmbo-opleidingen is de afgelopen jaren veranderd. Met name in de twee 

beroepsgerichte leerwegen. Specifieke beroepsvoorbereidende opleidingen zijn opgeheven 

of overgegaan in intrasectorale of zelfs in intersectorale opleidingen.  

 

Analyses van de doorstroom uit de basisberoepsgerichte en kaderberoepsgerichte leerweg 

laten zien dat de doorstroom naar de bbl vanuit intrasectorale vmbo-opleidingen procentueel 

kleiner is dan vanuit de specifiekere vmbo-opleidingen. De doorstroom vanuit intersectorale 

programma’s naar de bbl is procentueel het kleinst.  

In de laatste jaren stroomt gemiddeld vanuit de specifieke vmbo-opleidingen 18% van de 

vmbo’ers door naar de bbl, vanuit intrasectorale opleidingen 10 à 11% en uit intersectorale 

programma’s 6 à 7%. Het verschil in bbl-instroom tussen specifieke en intrasectorale 

opleidingen is in drie van de vier sectoren op te merken, alleen in de kleinste sector – 

Landbouw – is het andersom. Daar komt de doorstroom naar de bbl ongeveer 2 procentpunt 

hoger uit voor de intrasectorale programma’s.  
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4 Switchen tussen de bol en de bbl in het mbo en de 
ontwikkeling van de totale deelname 

4.1 Ontwikkeling van het switchen tussen bol en bbl en bbl en bol 

In het vorige hoofdstuk hebben we gezien dat in de doorstroom van met name het vmbo 

naar het mbo de bol en de bbl als communicerende vaten fungeren: de niet door 

demografische ontwikkelingen en door terugloop van de deelname aan het vmbo verklaarde 

terugloop van de doorstroom naar de bbl, zien we vrijwel geheel terug in de doorstroom 

naar de bol.  

We weten dat er in het mbo zelf ook wordt geswitcht. Niet alleen tussen opleidingen of 

tussen niveaus (op- en afstroom), maar ook tussen de beide leerwegen; van bol naar bbl en 

omgekeerd van bbl naar bol. In dit hoofdstuk willen we kijken welke aantallen leerlingen 

tussen 2008-2009 en 2014-2015 zijn geswitcht, of in het switchgedrag trends in zijn te 

ontdekken en of het switchen van bol naar bbl en van bbl naar bol elkaar in evenwicht 

houden. 

Vanwege de start van de verplichte registratie (BRON) voor het mbo in 2005, kunnen we 

voor het schooljaar 2008 alleen de switchers in beeld brengen die in 2005, 2006 of 2007 in 

het mbo zijn ingestroomd. Om de trends in het switchen zo zuiver mogelijk te kunnen 

beschrijven, zijn voor alle volgende jaren (2009 tot en met 2014) ook alleen switchers van 

leerweg opgenomen die 1, 2 of 3 jaar eerder in de bol of in de bbl zijn ingestroomd. Bij 

voorbeeld: voor 2009 zijn dat de leerlingen die in 2006, 2007 of 2008 in het mbo zijn 

begonnen, voor 2014 de leerlingen die in 2011, 2012 of 2013 in het mbo zijn ingestroomd. 

Om te kunnen zien of de verblijfduur, het aantal jaren in een leerweg, een rol speelt bij het 

switchen van leerweg, zijn de switchers onderscheiden die respectievelijk na 1 jaar, na 2 

jaar en na 3 jaar van leerweg zijn geswitcht. Figuur 4.1 toont de resultaten voor de switch 

van bol naar bbl en figuur 4.2 de switch van bbl naar bol. De tabel toont het nettoresultaat 

voor de bbl; dat is het verschil in de doorstroom van bol naar bbl en omgekeerd die van de 

bbl naar de bol. 

 

Figuur 4.1 Switchen van bol naar bbl 1, 2 of 3 jaar na instroom in de bol 

 
Een aanzienlijk aantal leerlingen dat in de bol begint switcht na 1, 2 of 3 jaar naar de bbl, 

zoals in figuur 4.1 is te zien. Het aantal leerlingen dat 1 of 2 jaar eerder in de bol is 

begonnen voor de switch naar de bbl is vergelijkbaar: in 2008 lag dat aantal voor beide 
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jaren rond de 6.000 en in 2014 rond de 3.500. De aanvankelijke sterke daling tussen 2008 

en 2009 stabiliseert zich enkele jaren, maar zet vanaf 2011/2012 weer verder door. De 

trendlijnen voor beide jaren vallen vrijwel samen, zodat er weinig verschil is in zowel het 

aantal switchers van bol naar bbl na 1 of 2 jaar en in de (dalende) trends van die overstap. 

Echter ook het aantal leerlingen dat 3 jaar eerder in de bol is begonnen alvorens te switchen 

naar de bbl is nog aanzienlijk (circa 4.400 in 2008 en iets meer dan 2.100 in 2014) en ook 

hier zien we een vergelijkbaar patroon: na een aanvankelijke daling en een stabilisering zet 

de terugloop zich ook hier door.  

 

Een blik op figuur 4.2 maakt al snel duidelijk dat er niet of nauwelijks gesproken kan worden 

van een evenwicht in de overstap van leerweg. Het aantal leerlingen dat van de bbl naar de 

bol gaat is veel geringer dan het aantal leerlingen dat de omgekeerde weg bewandelt en 

naar de bbl gaat. De meeste leerlingen die deze bbl-bol switch maken, doen dat al na 1 jaar 

bbl. Dat zijn er niet meer dan zo’n 1.000 in 2008 en circa 850 in 2014. Het beeld is te grillig 

om van een duidelijke trend te kunnen spreken. Het aantal leerlingen dat overstapt van bbl 

naar bol neemt af naarmate ze langer een opleiding in de bbl hebben gevolgd, maar van een 

duidelijke trend is ook hier geen sprake, zoals figuur 4.2 laat zien.  

 

Figuur 4.2 Switchen van bbl naar bol 1, 2 of 3 jaar na instroom in de bbl 

 
Vergelijking van beide figuren maakt duidelijk dat er een groot netto-effect is ten gunste van 

een switch naar de bbl. Dat geldt ook voor het switchen na 1, 2 of 3 jaar afzonderlijk. In 

tabel 4.1 is het netto-effect in aantallen uitgedrukt, voor de drie jaren afzonderlijk en voor 

het totaal effect na 1, 2 of 3 jaar.  

 

Tabel 4.1 Het netto-effect van het switchen tussen bol en bbl voor de bbl 

 Switch van bol naar bbl 
Switch na 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

1 jaar 4.863 2.921 3.501 3.861 2.830 2.276 2.742 

2 jaar 5.626 3.860 3.476 4.044 3.790 2.664 2.908 

3 jaar 4.149 2.871 2.385 2.462 2.485 1.938 1.787 

Totaal 14.638 9.652 9.362 10.367 9.105 6.878 7.437 

 

In 2008 resulteerde het switchen tussen bol en bbl en omgekeerd tussen bbl en bol in een 

‘overschot’ van in totaal ruim 14.600 leerlingen in de bbl. Dat wil zeggen: in dat jaar stapten 

er ruim 14.600 leerlingen meer over van de bol naar de bbl dan van de bbl naar de bol. 

Mogelijk wordt de overstap van bol-bbl begrensd door het aantal beschikbare plaatsen in de 

bbl (leerwerkplekken). Wordt die grens overschreden dan lijkt het waarschijnlijker dat 
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leerlingen in de bol de overstap niet (kunnen) maken dan dat hun overstap ten koste gaat 

van leerlingen die al in de bbl zitten en hun leerwerkplek moeten opgeven. 

 

In de periode tussen 2008 en 2014 is het aantal leerlingen dat in de bol begint en 

vervolgens na een of enkele jaren overstapt naar de bbl echter drastisch afgenomen. Wel 

komt het aantal switchers dat deze overstap maakt nog steeds veel hoger uit dan het aantal 

dat de omgekeerde switch van bbl naar bol maakt.  

Het netto-overschot van de switches ten gunste van de bbl schommelt tussen 2009 en 2012 

tussen de ruim 9.000 en circa 10.000 om de laatste paar jaar uit te komen rond de 7.000. 

Die trend loopt min of meer gelijk aan de trend in de doorstroom van de bol naar de bbl. 

Dat ligt gezien de patronen in de doorstroom tussen bol en bbl en tussen bbl en bol ook 

voor de hand. 

 

De verklaring voor de terugloop van de switch van bol naar bbl moet wellicht (grotendeels) 

worden gevonden in conjuncturele ontwikkelingen. Dat we het omgekeerde effect, meer 

switches van bbl naar bol, niet zien kan te maken hebben met de baanzekerheid van de bbl-

ers die eenmaal een leerwerkplek hebben gevonden. Het gegeven dat procentueel de 

meeste leerlingen in de bbl instromen op niveau 2, en wellicht ook kiezen voor uitvoerend 

werk, leidt ertoe dat relatief veel bbl-ers waarschijnlijk al na 2 jaar hun mbo-diploma hebben 

behaald en de noodzaak voor een vervolg - in de bol - niet bestaat. Ook tegenzin om weer 

fulltime naar school te moeten kan mogelijk ook een rol spelen om niet naar de bol over te 

stappen, ook als de leerwerkplek vervalt voordat de opleiding is afgerond.   

4.2 Ontwikkeling van de totale deelname aan het mbo: bol en bbl 

Omdat veel bedrijfstakken gewoon zijn om de ontwikkeling van de bol en bbl in aantallen 

deelnemers weer te geven, wordt in deze paragraaf ontwikkeling van deelname aan de bol 

en bbl in de totale aantallen deelnemers gepresenteerd. In de vergelijking met de aantallen 

instromers in de bbl in hoofdstuk 2 zien we dat het weergeven van de ontwikkeling in 

termen van totale aantallen deelnemers een dempend effect heeft. Terwijl de totale mbo-

deelname met 1.390 leerlingen nauwelijks is gedaald tussen 2008-2009 en 2014-2015, is de 

mbo-instroom met 30.734 leerlingen fors gedaald.   

 

Tabel 4.2 Percentage instroom op de totale deelname bol en bbl tussen 2008-2009 en 

2014-2015 

  Instroomjaar mbo 

  
2008-

2009 

 2009-

2010 

 2010-

2011 

 2011-

2012 

 2012-

2013 

 2013-

2014 

 2014-

2015 

Totale deelname bol 342.107 351.081 357.276 357.581 366.713 382.373 391.607 

Totale deelname bbl 171.174 170.521 169.880 162.027 157.878 142.667 120.284 

Totale deelname mbo 513.281 521.602 527.156 519.608 524.591 525.040 511.891 

Waarvan nieuwe instroom bol* 29,80% 29,40% 28,70% 28,30% 27,80% 27,70% 27,00% 

Waarvan nieuwe instroom bbl* 32,00% 30,10% 31,20% 27,90% 25,90% 20,60% 16,90% 

Waarvan nieuwe instroom mbo 30,50% 29,60% 29,60% 28,20% 27,20% 25,70% 24,60% 
* De instroom in de bol en bbl is exclusief switchers van de bol naar de bbl of van de bbl naar de bol en betreft 
alleen leerlingen die voor het eerst naar het mbo gaan 

 

Rekening houdend met het cumulerend effect van de voortdurende daling van de totale 

instroom – bij een gelijkblijvende verblijfsduur – zal de deelname aan het mbo de komende 

jaren dalen. Ook is niet uitgesloten dat als effect van nieuwe wetgeving de verblijfsduur 
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eveneens daalt. Dat geldt zeker voor de bbl. Dat de nieuwe instroom in de bol niet de daling 

van de nieuwe instroom in de bbl compenseert maakt ook deze tabel nog eens duidelijk.  

 

 

 

 



De daling van de instroom in de bbl  ecbo 55 

5 Bbl-instroom in het perspectief van bedrijfstakken   

In hoofdstuk 3 is de daling in de bbl onderzocht vanuit de ontwikkelingen van de 

onderwijsloopbanen. In dit hoofdstuk kijken we naar de daling van de bbl-instroom vanuit 

het perspectief van de arbeidsmarkt. Waar is de daling het hoogst en welke verklaringen 

geven de betrokken bedrijfstakken voor de daling van de instroom in de bbl?  

 

We hebben naar verklaringen gezocht voor de bedrijfstakken waar de daling het hoogst is 

geweest. In de tabellen 5.1 en 5.2 is de instroomontwikkeling in de bbl weergegeven voor 

respectievelijk de initiële en de postinitiële instroom. Hiervoor zijn de BRON-gegevens 

gebruikt, geordend in de subdomeinen waarin de centraal geregistreerde 

beroepsopleidingen (crebo’s) zijn ingedeeld. Vervolgens zijn experts uit de bedrijfstakken 

geïnterviewd die de meeste verwantschap hebben met een van deze subdomeinen. Aan hen 

zijn ook deze gegevens voorgelegd. Zie voor de betreffende bedrijfstakken bijlage 2. De 

instroomtrends van alle subdomeinen zijn weergegeven in bijlage 3. 

  

Tabel 5.1 Initiële instroom in de bbl naar subdomein tussen (2008-2009 en 2014-2005) 

  Instroomjaar mbo 

Branche % daling   '08-'09 '09-'10 '10-'11 '11-'12 '12-'13 '13-'14 '14-'15 

Bouwkunde 78% 2540 1795 1525 1466 730 419 550 

Installatietechniek 64% 2182 1509 1200 1389 1139 758 775 

Hout en meubel 59% 1501 1216 1124 1027 884 777 617 

Mobiliteit &voertuigen 49% 1643 1319 1343 1410 1190 894 833 

Verpleging & verzorging 43% 799 803 776 802 920 773 453 

Detail- & groothandel 37% 1997 1875 1766 1735 1612 1462 1250 

Wegtransport 36% 660 566 565 561 495 419 420 

Horeca 30% 1582 1464 1364 1374 1359 1239 1104 

Werktuigbouwkunde 16% 1191 926 809 938 943 884 1002 

Totaal 40 branches 46% 20157 16785 15946 16038 14601 12347 10936 

 

Tabel 5.1 geeft de initiële instroom in de bbl weer tussen 2008-2009 en 2014-2015 naar de 

grootste subdomeinen; domeinen waarin in 2008-2009 meer dan 650 leerlingen zijn 

ingestroomd. In de eerste kolom is de totale procentuele daling over de hele onderzochte 

periode weergegeven; subdomeinen met het hoogste dalingspercentage staan bovenaan. 

 

In het subdomein Bouwkunde is de initiële bbl-instroom het sterkst gedaald. In 2008-2009 

kende dit subdomein een instroom van 2.540 leerlingen; zes jaar later is dit aantal met 78% 

gedaald tot 550. Opvallend zijn de scherpe dalingen tussen 2008-2009 en 2009-2010 en 

tussen 2011-2012 en 2012-2013.  

Ook in de subdomeinen Installatietechniek en Hout en Meubilering is de initiële instroom 

meer dan gehalveerd; in de Installatietechniek van 2.182 naar 775 leerlingen (64%) en in 

Hout en Meubilering van 1.501 naar 617 leerlingen.  

De daling in de initiële bbl-instroom in Mobiliteit en Voertuigen (49%), Verpleging en 

Verzorging (43%), Detailhandel en Groothandel (37%) en Wegtransport (36%) is eveneens 

behoorlijk. De daling van de bbl-instroom is het laagst in de Horeca en Werktuigbouwkunde 

met respectievelijk 30 en 16%.  
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Tabel 5.2 Postinitiële bbl-instroom naar subdomein tussen 2008-2009 en 2014-2005  

  Instroomjaar mbo 

Branche % daling   '08-'09 '09-'10 '10-'11 '11-'12 '12-'13 '13-'14 '14-'15 

Wegtransport 98% 994 1900 5460 3419 3743 1463 17 

Pedagogisch werk 91% 2595 2359 1961 1201 772 337 221 

Bouwkunde 88% 721 402 376 376 229 189 84 

Voeding & productie 88% 1578 1699 2100 1633 1721 704 197 

Detail- & groothandel 85% 1372 1456 982 730 480 598 201 

Particuliere veiligheid 85% 2400 1305 1054 773 1174 940 366 

Installatietechniek 83% 2059 1217 911 698 477 434 358 

Commerciële dienstverlening 77% 1021 884 898 367 1167 2634 230 

Procesindustrie 71% 3224 4251 3645 2176 3179 2058 939 

Verpleging & verzorging 49% 7866 7680 6751 6149 7452 5212 4035 

Logistiek 41% 1716 1453 1476 1539 2624 1395 1006 

Maatschappelijke zorg 26% 986 1329 1438 2053 1529 970 729 

Totaal 40 branches 66% 35044 34974 37381 29415 32165 25522 11890 

 

In tabel 5.2 is de postinitiële bbl-instroom in de bbl weergegeven tussen 2008-2009 en 

2014-2015 in de subdomeinen waarin de instroom in schooljaar 2008-2009 boven de 650 

leerlingen uitkomt. In de eerste kolom is het totale dalingspercentage over de heel 

onderzochte periode weergegeven. Aan de hand van dit percentage zijn de domeinen 

gesorteerd met de hoogste dalers bovenaan.  

 

Het dalingspatroon bij Wegtransport volgt een grillig verloop. Tussen 2008-2009 en 2010-

2011 steeg de bbl-instroom van 994 naar 5.640 leerlingen, om daarna hard te dalen tot een 

absoluut minimum in het laatste onderzochte schooljaar (een instroom van 17 leerlingen).  

De scherpste daling laat Pedagogisch werk zien, waarin de opleidingen tot Kinderopvang de 

meeste leerlingen trekken. Dit domein is een grote afnemer van bbl-leerlingen. Hier is de 

terugloop van de instroomaantallen redelijk gelijkmatig, maar stijl met een totale daling van 

circa 91%; van 2.595 naar 221 leerlingen.  

De dalingspercentages in de subdomeinen Bouwkunde, Voeding & productie, Detailhandel & 

groothandel, Particuliere veiligheid en Installatietechniek variëren tussen de 88% en 83% en 

zijn eveneens zeer hoog te noemen.  

 

De selectie van de subdomeinen waarin de daling nader is onderzocht is gebaseerd op de 

totale omvang van de instroomdaling. Gekeken is naar de mate van daling in combinatie 

met de grootte van de initiële en de postinitiële instroom. De werkwijze voor het maken van 

de selectie is in paragraaf 1.2 gedetailleerd beschreven.  

5.1 Bouwkunde  

Van de mbo-leerlingen die in het subdomein Bouwkunde in de bbl worden opgeleid volgt 

90% een opleiding tot assistent bouw en infra, assistent infratechniek, assistent uitvoerder 

burger en utiliteitsbouw, bouwplaats-assistent, dakdekker bitumen en kunststof, 

kaderfunctionaris uitvoering bouw en infra, metselaar 2, metselaar inclusief casco lijmwerk, 

metselaar inclusief lichte scheidingswanden, (primaire) timmerkracht, timmerman, voeger of 

tegelzetter.  

 

+ 
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Ontwikkelingen in de bbl-instroom en bbl-switches tussen 2008-2009 en 2014-2015 

De analyses van de BRON-data van de bbl-instroom in opleidingen die onder het subdomein 

Bouwkunde vallen leveren het volgende beeld op: 

 

Figuur 5.1 Aantal bbl-instromers in het subdomein Bouwkunde tussen 2008-2009 en 

2014-2015 

 
 

De totale instroom (bol en bbl) in dit subdomein is gedaald van 5.669 leerlingen (42,5% bol, 

57,5% bbl) naar 2.465 leerlingen. Daarvan gaat 74,3% naar de bol en 25,7% naar de bbl. 

De bbl-instroom is 81,6% gedaald tussen 2008-2009 en 2014-2015 van 3.261 naar 634 

leerlingen.  

a De instroom in de bbl van initiële leerlingen is tussen 2008-2009 en 2014-2015 gedaald 

van 2.531 naar 549 leerlingen (78,3%):  

 de instroom van deze groep vindt bijna uitsluitend plaats op niveau 2 en in mindere 

mate op niveau 1;  

 opvallend is dat tussen schooljaar 2008-2009 en 2009-2010 de daling bijna 30% 

was en tussen 2011-2012 en 2012-2013 halveerde. 

b De bbl-instroom van postinitiële leerlingen is tussen 2008-2009 en 2014-2015 gedaald 

met 88,4%. Deze leerlingen gaan vooral naar opleidingen op niveau 2 en 4: 

 de instroom van postinitiële leerlingen op niveau 2 is gedaald van 453 naar 21 

leerlingen (dat is 95,4%);  

 de instroom op niveau 4 is minder gedaald; van 148 naar 127 leerlingen (63,5%). 

Ook voor deze groep geldt dat de daling tussen 2008-2009 en 2009-2010 sterker 

dan gemiddeld is (44%). 

c De verhouding van het aantal leerlingen dat tussen 2008-2009 en 2014-2015 van bol 

naar bbl is geswitcht of omgekeerd is niet sterk veranderd; netto verruilden 403 meer 

leerlingen de bol voor de bbl in 2008-2009. Dit netto-aantal is zeer licht tot naar 368 

leerlingen in 2014-2015.  

 

 

 

Verklaringen voor de daling vanuit de bedrijfstak 

De daling in dit domein is een landelijk verschijnsel. In de Bouw is de daling eerder ingezet 

dan in de Infrasector, omdat aan het begin van de crisis de Infrasector nog aan langlopende 
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overheidsopdrachten werkte. Daar is de daling vanaf 2010 ingezet. Vanuit de sector worden 

de volgende verklaringen voor de daling – voor beide bedrijfstakken – gegeven:  

 de economische crisis; 

 effecten van loonafspraken die negatief voor bbl-ers uitvallen; 

 algemene opleiding in het vmbo;  

 een verslechterend imago van de werkgelegenheid in de bouw bij leerlingen. 

 

Door de crisis zijn veel bedrijven failliet gegaan. Dat is de belangrijkste oorzaak dat er 

minder leerwerkplekken zijn aangeboden.  

 

Ook golden er ten tijde van de crisis loonafspraken die nogal hoog uitvielen voor het salaris 

van een bbl-er. Dat maakte hen vaak duurder dan uitzendkrachten of zzp’ers die hun 

tarieven konden verlagen. 

 

Een andere factor is dat leerlingen in het vmbo algemener worden opgeleid in bijvoorbeeld 

inter- en intrasectorale programma’s. Zij zijn hierdoor minder toegerust om een bbl-traject te 

volgen en beginnen daarom vaker in de bol.  

 

Een vierde oorzaak voor de terugloop van de instroom in de bbl is de dalende interesse van 

leerlingen voor een bbl-traject in de bouw. Media zorgen voor een negatieve beeldvorming; 

leerlingen en ouders kiezen niet voor een sector waar geen werk is. Dat geldt overigens ook 

voor volwassenen die de overstap willen maken naar een andere branche. Zij kozen niet 

meer voor de bouw, omdat daar geen werk zou zijn. 

 

Genomen en te nemen maatregelen ter bevordering van de instroom in de bbl 

Er zijn vanuit de branche meerdere initiatieven ondernomen om het aantal leerwerkplekken 

bij bedrijven te verhogen:  

 plaatsen van leerlingen in opleidingsbedrijven; 

 eenvoudiger maken van het wisselen tussen bol en bbl (communicerende vaten); 

 imagocampagne ‘The skyline is yours’; 

 creatie van meer leerwerplekken door het Techniekpact; 

 verlagen van de loonkosten; 

 vakmanschap in stappen. 

 

De opleidingsbedrijven nemen leerlingen in dienst en bemiddelen tussen bedrijven en 

leerlingen voor het verweven van een (leer)arbeidsplaats.  

 

Om de instroom van leerlingen te bevorderen is het wisselen tussen de bol en de bbl 

vergemakkelijkt: starten in de bol om later naar de bbl te gaan. Dit gebeurt vooral in de 

Bouw en minder in de Infra, waar de leerlingen over het algemeen wat ouder zijn en liever 

‘echt’ willen werken in plaats van naar school te gaan. 

 

Om meer leerlingen enthousiast te maken voor een opleiding in de bbl in Bouw en Infra is er 

een imagocampagne gevoerd: ‘The skyline is yours’. Deze campagne was gericht op de hele 

branche en vond plaats tussen 2007-2011.  
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Vanuit het Sectorplan Bouw & Infra hebben bedrijven uit de paritaire opleidingsfondsen 

subsidies gekregen voor het opleidingen van bbl 2- en bbl 3-leerlingen. Door het verlagen 

van de loonkosten werden de kosten van bedrijven lager voor het opleiden van bbl-ers.  

 

Daarnaast is in het plan ‘Vakmanschap in stappen’ de mogelijkheid geboden voor werkenden 

zonder startkwalificatie om in modules een opleiding te volgen en af te ronden.  

 

Verwachtingen en vooruitzichten 

De sector is herstellende. Omdat in de crisisjaren het aantal bbl-leerlingen meer dan 

gehalveerd is, wordt het tekort aan arbeidskrachten al snel gevoeld. De vraag naar 

leerlingen voor de bbl neemt toe en zal naar verwachting verder groeien. De verwachting is 

dat het herstel in de infrasector wat langer op zich laten wachten. 

5.2 Groothandel & detailhandel  

In het BRON-bestand zijn groothandel en detailhandel niet onderscheiden en zijn daarom 

noodgedwongen in de data-analyse samengenomen. Er zijn wel personen uit beide branches 

geïnterviewd omdat de verklaringen voor de daling voor beide sectoren kunnen verschillen.  

In dit subdomein volgt 90% van de leerlingen een opleiding in de bbl tot verkoper 

detailhandel, verkoopspecialist detailhandel, verkoopmedewerker, eerste verkoper of 

aankomend verkoopmedewerker. De meeste bbl-ers op niveau 2 en 3. Het resterend 

percentage volgt de bbl in opleidingen die tot de Groothandel worden gerekend.  

 

Ontwikkelingen in de bbl-instroom en de bbl-switches tussen 2008-2009 en 2014-2015 

De analyses van de BRON-data van de bbl-instroom in opleidingen die gerekend worden tot 

het subdomein Groothandel & detailhandel leveren het volgende beeld op: 

 
Figuur 5.2 Aantal bbl-instromers in het subdomein Groot- & detailhandel tussen 2008-

2009 en 2014-2015 

 
 

De totale instroom (bol en bbl) in dit subdomein is gedaald van 7.958 leerlingen (57,7% bol, 

42,3% bbl) naar 5.600 leerlingen. Daarvan gaat 74,3% naar de bol en 25,7% naar de bbl. 
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De bbl-instroom is van schooljaar 2008-2009 tot schooljaar 2014-2015 met 57,2% gedaald; 

van 3.369 naar 1.442 leerlingen. Deze daling is vrij gelijkmatig verlopen. Alleen het laatste 

jaar was deze sterker en daalde de instroom van 2.056 naar 1.442 leerlingen.  

 

De bbl-instroom in de Groothandel & detailhandel gaat vooral naar niveau 2 en 3 en in veel 

mindere mate naar niveau 1; er is geen bbl-aanbod op niveau 4.  

a De bbl-instroom uit het initiële onderwijs is ten opzichte van het totaal veel minder 

gedaald (36,9%):  

 deze daling is zeer gelijkmatig verlopen; 

 veruit de meeste instroom uit deze groep gaat naar niveau 2; de daling heeft zich 

op dit niveau geconcentreerd; 

 op niveau 1 en 3 is de instroom tussen 2008-2009 een stuk minder gedaald.  

b De postinitiële instroom in de bbl in het subdomein Groothandel & detailhandel is tussen 

2008-2009 en 2014-2015 met circa 85% gedaald: 

 deze daling is in deze periode zeer gelijkmatig verlopen; 

 de instroom op niveau 1 is het sterkst gedaald, van 145 naar 3 leerlingen; 

 de instroom op niveau 2 en 3 is met respectievelijk 81,8 en 87,4% gedaald. 

c De verhouding van het aantal leerlingen dat tussen 2008-2009 en 2014-2015 de bol 

verruilde voor de bbl, of de bbl voor de bol, is gewijzigd. In 2008-2009 switchten 585 

meer leerlingen van bol naar bbl dan omgekeerd. In 2014-2015 verruilden netto 183 

meer leerlingen de bol voor de bbl.   

5.2.1 Groothandel 

 

Verklaringen voor de daling vanuit de bedrijfstak 

In de Groothandel zijn de meeste bbl-ers te vinden in opleidingen tot Logistiek medewerker 

en Assistent-manager Internationale Handel. De arbeidsmarktontwikkelingen in de 

Groothandel zijn niet eenduidig; dalingen zijn regiogebonden. In bepaalde gebieden is groeit 

de werkgelegenheid zelfs en worden meer leerwerkplaatsen aangeboden zoals bijvoorbeeld 

in Rotterdam.  

Het algemene beeld is dat de daling van de instroom in de bbl beperkt is gebleven en zich 

heeft geconcentreerd op niveau 1 en 2. De verklaringen voor de daling op deze niveaus in 

de Groothandel zijn gelijk aan die van de Detailhandel (zie 5.2.2): 

 de overgang Wet vermindering afdracht (WVA) in de subsidieregeling Praktijkleren;  

 de invoering van de entreeopleidingen. 

Eén factor is alleen van toepassing op de Groothandel: 

 een toenemende automatisering. 

 

De toenemende automatisering, die vooral veel eenvoudig handwerk in de magazijnen heeft 

overgenomen, leidt tot een dalende vraag naar nieuw personeel en dus ook naar bbl-ers. En 

heeft dus vooral gevolgen voor het aanbod van bbl-plaatsen op de lagere niveaus.  

 

Dat de instroom in de bbl hier en daar in de Groothandel juist is gestegen heeft als 

achtergrond dat leerlingen uit andere sectoren naar deze sector zijn uitgeweken. Het dalend 

aanbod aan leerwerkplekken op niveau 2 in de Administratie, Zorg en Techniek heeft ertoe 

geleid dat leerlingen die naar de bbl wilden zijn overgestapt naar de Groothandel.  
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Genomen en te nemen maatregelen ter bevordering van de instroom in de bbl 

In de Groothandel zijn geen maatregelen getroffen om de deelname aan de bbl te 

bevorderen, met name niet omdat leerlingen meestal wel een leerwerkplek konden vinden. 

 

Verwachtingen en vooruitzichten 

De verwachting is dat in de Groothandel over een aantal jaren weinig tot geen banen op 

niveau 2 meer te vinden zullen zijn omdat het werk wordt geautomatiseerd. De branche kan 

dan ook geen leerlingen meer opvangen die aanvankelijk naar andere sectoren wilden. 

Er zijn zorgen dat het onderwijs niet snel genoeg inspeelt op de marktbewegingen. Zo zijn 

scholen nog aan het werven voor de Detail- & groothandel, terwijl deskundigen adviseren 

dat niet te doen, omdat de vraag naar personeel, met name op niveau 2, daalt. Als de 

instroom op niveau 2 niet wordt gecorrigeerd zullen over een aantal jaren te veel leerlingen 

uitstromen met een opleiding in de ze branche zonder dat er werk voor hen is. 

5.2.2 Detailhandel 

 

Verklaringen voor de daling vanuit de bedrijfstak  

Naast het feit dat de daling zich vooral voordoet in krimpgebieden als Groningen en 

Limburg, zijn verklaringen niet regiogebonden:  

 De economische crisis: 

 minder personeel/tijd om te begeleiden; 

 kortingen op opleidingsbudgetten bij grote bedrijven. 

 Overgang Wet vermindering afdracht (WVA) naar de subsidieregeling Praktijkleren. 

 Verandering ketenbepaling in Wet werk en zekerheid (WWZ). 

 De invoering van de entreeopleidingen. 

 Verzwaarde taal- en rekeneis. 

 Docenten worden ‘schoolser’. 

 Toename van de online-verkoop. 

 

De daling van de bbl-instroom in de Detailhandel is vooral terug te voeren op de krimpende 

markt. Door de crisis wordt op personeel bezuinigd en zijn er minder werknemers op de 

werkvloer nodig. Ondernemers stellen minder leerwerkplekken beschikbaar en hebben ook 

minder tijd om leerlingen te begeleiden. Ook het korten van opleidingsbudgetten (vooral bij 

grotere bedrijven) en faillissementen hebben geleid tot een dalende instroom van bbl-ers 

terwijl voorheen bedrijven zoals Perrysport en Actiesport altijd veel bbl-leerlingen konden 

plaatsen. Dezelfde ontwikkeling heeft zich voorgedaan in de woon- en modesector. Niet in 

de supermarkten; daar zijn veel bbl-plaatsen beschikbaar gebleven.  

 

De afschaffing van de Wet vermindering afdracht (WVA) in 2012 heeft ervoor gezorgd dat 

werkgevers terughoudend zijn geworden in het aannemen van bbl-ers. De 

terughoudendheid is niet weggenomen met de komst van de subsidieregeling Praktijkleren. 

Het aanvragen van subsidie in deze regeling is weliswaar eenvoudig, maar het feit dat alles 

geregistreerd moet worden wordt vooral door MKB-bedrijven als belastend ervaren. Met 

name het bijhouden van de begeleidingsuren vormt een bottleneck.  

 

In de Wet werk en zekerheid (WWZ) heeft de verandering van de ketenbepaling ervoor 

gezorgd dat tijdelijke werknemers na twee in plaats van drie jaar recht hebben op een vaste 

aanstelling. Deze aanpassing heeft ertoe geleid dat sommige bbl-leerlingen hun opleiding op 
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mbo-niveau 3 niet hebben kunnen afronden. Mogelijk zullen in de toekomst leerlingen 

worden afgeschrikt om aan een driejarige bbl-opleiding beginnen als ze de kans lopen deze 

na twee jaar te moeten afbreken.  

 

De daling van de bbl-instroom op niveau 1 wordt verklaard door de invoering van de 

entreeopleidingen. Daarmee is de specifieke detailhandel-kwalificatie op niveau 1 

(aankopend verkoopmedewerker) verdwenen en er zijn geen alternatieven in deze branche.  

 

Door de verzwaring van de taal- en rekeneis is er minder tijd voor het leren in de praktijk. 

De verschuiving naar het leren van ‘theorie’ draagt ertoe bij dat de meerwaarde van de bbl 

minder wordt.  

Ook al omdat docenten in toenemende mate niet meer de taal spreken van de bbl-ers in de 

Detailhandel. Omdat docenten steeds schoolser zijn georiënteerd vinden praktijkgerichte 

bbl-ers steeds minder herkenning en aansluiting. Ook dat vermindert voor hen de 

meerwaarde van deze leerweg. 

 

En tot slot is er, doordat consumenten steeds vaker online kopen, structureel minder 

behoefte aan winkelpersoneel. Ook dit heeft effect op de vraag naar bbl-ers.  

 

Genomen en te nemen maatregelen ter bevordering van de instroom in de bbl 

Bevordering van de instroom in de bbl of het creëren leerwerkplekken laat de branche aan 

de werkgevers over. vanuit de branche is tot op heden geen specifiek beleid gevoerd. Er zijn 

ook geen sectorplannen gemaakt. Mogelijk ook omdat het Scholingsfonds en het 

Hoofdbedrijfschap Detailhandel niet meer bestaan; deze hadden acties kunnen initiëren. 

 

Verwachtingen en vooruitzichten 

Het vooruitzicht van de Detailhandel is dat, als de markt weer aantrekt, er geleidelijk weer 

meer bbl-plaatsen zullen worden aangeboden. Er zijn wel twijfels of de vraag naar bbl-ers 

zich volledig zal herstellen. De twijfel worden gevoed door de genoemde wets- en 

beleidswijzigingen, alsmede door de groeiende omzet in de online-verkoopmarkt.  

5.3 Installatietechniek 

Circa 90% van de bbl-leerlingen in de Installatietechniek volgt een opleiding in het 

installeren en onderhouden van installaties en systemen: installeren, monteur 

elektrotechnische installaties, monteur werktuigkundige installaties, sterkstroominstallaties 

(MSI), data/elektra, gas/water/warmte, laagspanningsnetten (MLN), installatietechniek. 

Assistent constructiewerkers/lasser, eerste monteur industrieel onderhoud, servicemonteur 

werktuigbouw en installatietechniek. Het gros van de opleidingen is op mbo-niveau 2. 

 

Ontwikkelingen in de bbl-instroom en bbl-switches tussen 2008-2009 en 2014-2015 

De analyses van de BRON-data van de bbl-instroom in de opleidingen die gerekend worden 

tot het subdomein Installatietechniek leveren het volgende beeld op: 
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Figuur 5.3 Aantal bbl-instromers in het subdomein Installatietechniek tussen 2008-2009 

en 2014-2015 

 
 

De totale instroom (bol en bbl) in dit subdomein is gedaald van 5.296 leerlingen (19,9% bol, 

80,1% bbl) naar 2.465 leerlingen. Daarvan gaat 74,3% naar de bol en 25,7% naar de bbl. 

De bbl-instroom is tussen 2008-2009 en 2014-2015 gedaald met 73,4%; van 4.241 naar 

1.130 leerlingen. Vooral tussen 2008-2009 en 2009-2010 is sprake van een sterke daling 

(35,7%).  

a De instroom uit het initiële onderwijs is met 64,3% gedaald tussen 2008-2009 en 2014-

2015:  

 de instroom op niveau 1, 3 en 4 is verwaarloosbaar klein, alhoewel de instroom op 

niveau 3 weer begint toe te nemen; van 47 in 2008-2009 tot 128 leerlingen in 2014-

2015; 

 de initiële bbl-instroom gaat bijna uitsluitend naar niveau 2. Deze instroom daalde 

met 67,5%. Opvallend zijn de sterke dalingen tussen 2008-2009 en 2009-2010 met 

circa 30% in 2012-2013 en 20% in 2013-2014.  

b De bbl-instroom van postinitiële leerlingen is nog sterker gedaald, namelijk met 82,7% 

ten opzichte van 2008-2009:  

 op niveau 1 is de instroom bijna tot nul gereduceerd (98,5%; van 262 instromers in 

2008-2009 naar 4 in 2014-2015; 

 op niveau 2 is de instroom tussen 2008-2009 en 2014-2015 gedaald met ongeveer 

90% (van 1.154 naar 126 leerlingen); 

 de instroom op niveau 3 daalde tussen 2008-2009 en 2014-2015 met ongeveer 70% 

(van 441 naar 129 leerlingen) en op niveau 4 met 55,6% (van 223 naar 99 

leerlingen).  

c Het aantal switchers van bol naar bbl is iets groter dan het aantal switchers van bbl naar 

bol, maar wel gehalveerd. In 2008-2009 stapten 540 meer leerlingen over van de bol 

naar de bbl dan van de bbl naar de bol; in 2014-2015 was het surplus 207 leerlingen, 

vooral omdat het aantal overstappers van bbl naar bol is gestegen.  

 

Verklaringen voor de daling vanuit de bedrijfstak 

De daling van het aantal leerwerkplekken in de Installatietechniek verschilt per regio en per 

subbranche. In de werktuigbouw is het aantal leerwerkplekken sterker gedaald dan in de 

elektrotechniek bijvoorbeeld. Verklaringen voor de daling zijn:  

 de economische crisis;  

 de verbreding van de technische opleidingen in het vmbo; 

 het vermoeden is dat de bol voor sommige studenten financieel aantrekkelijker is. Dit 

vermoeden moet echter nader worden onderzocht.  
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De belangrijkste verklaring is de economische crisis. Deze heeft de Bouwsector zwaar 

getroffen en daarmee ook de Installatietechniek; het volume aan installatieopdrachten is 

afhankelijk van de ontwikkelingen in de bouw. Dat de daling van het aantal leerwerkplekken 

vooral zichtbaar is geworden op de lagere niveaus, is omdat aanvankelijk is geprobeerd op 

de hogere niveaus, in de kennisfuncties van de bedrijven, het aantal banen op peil te 

houden. Maar uiteindelijk is ook het aanbod van leerwerkplekken op niveau 4 gedaald.  

 

Wat mogelijk ook meespeelt, is dat er minder instroom uit het vmbo komt. De reden is dat 

in het vmbo de techniekrichting verbreed is en leerlingen in mindere mate kennis maken met 

de sector en daardoor in het mbo minder vaak voor deze sector kiezen. Deze factor heeft 

overigens zowel invloed op de instroom in de bol als in de bbl.  

 

Wat vermoed wordt, maar nader onderzocht zou moeten worden, is dat leerlingen ook voor 

de bol kiezen in geval ze nog bij hun ouders wonen, en die ouders een uitkering ontvangen. 

In dat geval kunnen ze op hun uitkering worden gekort als een leerling loon ontvangt.  

 

Genomen en te nemen maatregelen ter bevordering van de instroom in de bbl 

Er is een aantal initiatieven ondernomen om meer leerwerkplekken te realiseren in de 

installatiebedrijven:  

 actievere inzet van het al bestaande Regionetwerk (via het O&O fonds); 

 opvang van bbl-leerlingen in opleidingsbedrijven; 

 activiteiten van de Servicepunten Techniek in de regio. 

 

Om de daling tegen te gaan is een aantal initiatieven genomen om meer leerwerkplekken te 

creëren. Zo heeft het opleidingsfonds OTIB een regionetwerk ontwikkeld van regiomanagers 

die contact houden met bedrijven om alert te kunnen zijn op het zoeken naar en het 

afstemmen van leerwerkplekken.  

Een ander initiatief komt voort uit de sectorplannen met maatregelen die de afstemming van 

vraag en aanbod van leerlingen en leerwerkplekken verbeteren met het inzetten van 

regionale arbeidsmarktcoaches die leerlingen plaatsen en herplaatsen bij leerwerkbedrijven 

die ruimte hebben. Als een bbl-leerling zijn leerwerkplek dreigde te verliezen is gezocht naar 

een nieuwe plek.  

 

Ook heeft OTIB de afgelopen jaren projecten meegefinancierd om de bpv-plaatsen van 

leerlingen te borgen. In deze projecten zijn bijvoorbeeld leerlingen gestart in de bol om, 

zodra zij een bpv-plaats hadden gevonden, over te stappen naar de bbl. Een andere variant 

is de duobaan, waarin twee leerlingen een bpv-plaats delen. Als de ene leerling een week bij 

zijn werkgever aan de slag gaat, heeft de andere een week praktijkscholing in een 

werkplaats, om de volgende week van leerplek te ruilen. Op deze manieren konden, ook bij 

minder bpv-plaatsen, meer jongeren in de beroepspraktijk worden opgeleid.  

 

In de Installatietechniek wordt meer dan 30% van de bbl-instroom in opleidingsbedrijven 

opgeleid. Deze bedrijven hebben ervoor gezorgd dat veel leerlingen hun opleiding konden 

afmaken als tijdens de crisis hun bedrijf failliet ging en leerlingen hun leerwerkplek dreigden 

te verliezen. In dat geval zochten opleidingsbedrijven naar een andere plek voor de leerling. 

Ook konden leerlingen tijdelijk bij het opleidingsbedrijf aan de slag om de periode te 

overbruggen tot een nieuwe plek was gevonden.  
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In samenwerking met een aantal branches is het Servicepunt Techniek opgericht. Het heeft 

een bemiddelende functie; bij uitval in de ene branche kunnen werknemers worden ingezet 

in een andere branche; in een baan of op een leerwerkplek. Ook konden via het Servicepunt 

volwassen werknemers met het volgen van een scholingstraject zich voorbereiden op werk 

in een andere sector (www.servicepunttechniek.nl).  

 

Verwachtingen en vooruitzichten 

Veel van de genoemde maatregelen zijn nog steeds van kracht. Aan de andere kant: de 

problemen zijn voorbij nu er weer meer leerwerkplekken worden aangeboden. Waar er tot 

voor kort meer vraag was naar leerwerkplekken, is er inmiddels meer vraag naar leerlingen.  

5.4 Pedagogisch werk  

De deelname aan de bbl in het subdomein Pedagogisch werk concentreert zich in 

opleidingen tot sociaalpedagogisch werker (niveau 3 en 4), pedagogisch medewerker 3 

kinderopvang, gespecialiseerd pedagogisch medewerker 4 kinderopvang, onderwijsassistent 

en praktijkopleider. Samen goed voor 91% van de bbl-deelname.  

 

Ontwikkelingen in de bbl-instroom en bbl-switches tussen 2008-2009 en 2014-2015 

Het grootste deel van de bbl-instroom van dit subdomein gaat naar de kinderopvang. 

Opleidingen in de bbl worden alleen op niveau 3 en 4 gegeven en trekken vooral postinitiële 

leerlingen. Analyses van de BRON-data van de bbl-instroom in het subdomein Pedagogisch 

werk, weergegeven in figuur 5.4, brengen dit in beeld.    

 
Figuur 5.4 Aantal bbl-instromers in het subdomein Pedagogisch werk tussen 2008-2009 
en 2014-2015 

 
 

De totale instroom (bol en bbl) in dit subdomein is gedaald van 12.955 leerlingen (78,1% 

bol, 21,9% bbl) naar 2.465 leerlingen, waarvan 96,0% naar de bol gaat en 4% naar de bbl. 

De bbl-instroom in Pedagogisch werk, vooral uit postinitiële instromers, is tussen 2008-2009 

en 2014-2015 met zo’n 91% gedaald; van 2.835 naar 258 leerlingen. De bol-instroom is 

grotendeels afhankelijk van de instroom uit het initieel onderwijs en is in dezelfde periode 

gedaald van 10.120 naar 6.241 leerlingen (38%). 

2835

258

221 35

2614

223

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015

Totale instroom BBL

Instroom initieel

Instroom post-initieel



66  ecbo De daling van de instroom in de bbl 

a De instroom in de bbl van initiële leerlingen is in de periode tussen 2008-2009 en 2014-

2015 gedaald van 221 naar 35 leerlingen (84,2%):  

 de daling op niveau 3 was sterker dan die op niveau 4 (95% vs. 71,5%); 

 de daling is door de jaren heen gelijkmatig verlopen. 

b Omdat de groep van postinitiële leerlingen veruit de grootste is, komt de daling van 

deze bbl-instroom nagenoeg overeen met de ontwikkeling van de totale instroom 

(91,5%): 

 de instroom op niveau 3 is gedaald van 1.141 naar 27 leerlingen (met 97,6%); 

 de instroom op niveau 4 is gedaald van 1.473 naar 196 leerlingen (met 86,7%);  

 vooral tussen 2010-2011 en 2011-2012 was de daling fors (bijna 40% voor zowel 

niveau 3 als 4). 

c Binnen dit subdomein stappen jaarlijks meer leerlingen over van de bol naar de bbl dan 

andersom. Dit ‘bbl-overschot’ is de afgelopen jaren flink gedaald. In 2008-2009 

switchten 1.101 leerlingen van de bol naar de bbl, in 2014-2015 stapten netto 292 meer 

leerlingen over uit de bol naar de bbl.  

 

Verklaringen voor de daling vanuit de bedrijfstak 

Voor verklaringen voor de daling is vooral gekeken naar de kinderopvang, de beroepsgroep 

die in dit subdomein de meeste leerlingen trekt. In de kinderopvang is de daling een 

landelijk fenomeen. Verklaringen zijn: 

 het overschot aan pedagogisch medewerkers; 

 wijziging in de overheidsbekostiging in de kinderopvang; 

 een verslechterd werkgelegenheidsimago bij leerlingen en mogelijke herintreders. 

 

Tijdens de crisis raakte de markt voor pedagogisch medewerkers verzadigd. Om die reden 

waren er weinig leerwerkplekken en banen; er waren geen nieuwe medewerkers/bbl-ers 

nodig. Een bijkomende reden is dat bbl-ers kostbaar zijn voor een ondernemer omdat ze 

niet direct kunnen worden ingezet in de kinderopvang.  

 

Ook de wijziging van overheidssubsidies voor kinderopvang resulteerde in minder vraag naar 

kinderopvang en dus in minder leerwerkplekken.  

 

Naast de daling van het aantal leerwerkplekken, was er ook minder belangstelling van 

leerlingen voor een bbl-traject in de kinderopvang. Omdat er geen werk was, kozen vmbo-

leerlingen voor een andere opleiding. Dit argument gaat ook op voor herintreders. Ook deze 

beginnen niet aan een opleiding zonder duidelijk baanperspectief.  

 

Genomen en te nemen maatregelen ter bevordering van de instroom in de bbl 

Maatregelen die genomen zijn om meer leerwerkplekken te realiseren:  

 stages in plaats van leerwerkplekken voor leerlingen die naar de bbl wilden; 

 het creëren van opleidingsklassen; 

 ‘Permanente Educatie’. 

 

Een van de genomen maatregelen is het koppelen van leerlingen aan bedrijven als stagiair 

(bol) in plaats van als werknemer (bbl). Maar deze maatregel heeft weinig effect gehad 

omdat de markt voor pedagogisch medewerkers al verzadigd was. 

Een andere maatregel is het vormen van opleidingsklassen. Bedrijven of organisaties 

kochten op eigen initiatief onderwijs in bij een instelling, bijvoorbeeld een roc, om het 
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onderwijs te kunnen aanpassen aan de wensen van de organisatie. Zo konden medewerkers 

met een niveau 3-diploma alsnog via de bbl-route een diploma op niveau 4 behalen. 

 

Een project dat nog in ontwikkeling is, is ‘Permanente Educatie’, waarin pedagogisch 

medewerkers zich in de bbl met het volgen van modules kunnen professionaliseren en 

(bij)scholen. Het project is bedoeld voor postinitiële leerlingen, voor volwassenen die in het 

vakgebied werken, alsook voor oud-medewerkers die jarenlang niet in het vakgebied 

werkzaam zijn geweest om hun kennis en vaardigheden weer op peil te brengen. 

 

Verwachtingen en vooruitzichten 

Verwacht wordt dat de vraag naar kinderopvang weer gaat aantrekken en dat daarmee ook 

het aantal leerwerkplekken zal stijgen. Echter, door dalende bbl-instroom van de afgelopen 

jaren in de kinderopvang wordt de bbl-variant van de opleiding tot pedagogisch medewerker 

nog maar weinig aangeboden. Dit is in lijn met de groeiende voorkeur van bedrijven voor 

leerlingen uit de bol. Toch wil de brancheorganisatie graag met de roc’s overleggen op welke 

wijze de bbl-variant van de opleiding nieuw leven in kunnen blazen. Een andere uitdaging is 

het terughalen van gekwalificeerd personeel dat na hun opleiding geen werk kon vinden in 

de sector. Ze zijn de komende jaren hard nodig in de kinderopvang.  

5.5 Houtbewerking & meubilering 

In het onderwijsnummerbestand (BRON) zijn de Hout- & meubelbranche niet onderscheiden 

en kunnen dus ook niet in de data-analyse worden onderscheiden. Wel zijn personen uit 

beide branches geïnterviewd omdat de verklaringen voor de daling en ook de genomen 

maatregelen tussen de branches kunnen verschillen.  

 

De opleidingen waarin de meeste leerlingen instromen in de bbl (circa 90%) in dit domein 

zijn: meubelmaker, meubelmaker/scheepsinterieurbouwer, assistent houtbranche, 

montagemedewerker timmerindustrie en machinaal houtbewerker. 

 

Ontwikkelingen in de bbl-instroom en bbl-switches tussen 2008-2009 en 2014-2015 

De analyses van de BRON-data van de bbl-instroom in het subdomein Hout & meubel 

leveren het volgende beeld op. 
 
Figuur 5.5 Aantal bbl-instromers in het subdomein Hout & meubel tussen 2008-2009 
en2014-2015 
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De totale instroom (bol en bbl) in dit subdomein is gedaald van 4.172 leerlingen (59,5% bol, 

40,5% bbl) naar 3.553 leerlingen. Daarvan gaat 86,6% naar de bol en 18,4% naar de bbl. 

De bbl-instroom is tussen 2008-2009 en 2014-2015 gedaald met 61,3%; van 1.691 naar 654 

leerlingen. De hoofdzakelijk initiële bbl-instroom gaat vooral naar opleidingen op niveau 2.  

a De instroom in de bbl van leerlingen uit het initiële onderwijs is tussen 2008-2009 en 

2014-2015 gedaald met 58,9%: 

 deze daling is zeer gelijkmatig verlopen; 

 de daling is vooral op niveau 2 zichtbaar;  

 op niveau 3 en 4 is de instroom tussen 2008-2009 licht gestegen, maar het gaat op 

deze niveaus (vooral op niveau 4) om geringe aantallen.  

b De postinitiële bbl-instroom in Hout & meubilering is tussen 2008-2009 en 2014-2015 

met circa 80% gedaald. Gezien de lage aantallen, de instroom is gedaald van 193 naar 

38 leerlingen, lijkt de instroom van deze groep op te drogen.  

c Het aantal leerlingen dat in dit domein van de bol naar de bbl overstapt, is groter dan 

het aantal leerlingen dat overstapt van bbl naar bol, maar het nettoresultaat is 

afgenomen. In 2008-2009 stapten 608 meer leerlingen over van bol naar bbl in plaats 

van andersom. In 2014-2015 is het netto aantal overstappers van bol naar bbl gedaald 

naar 320.  

5.5.1 Houtbewerking 

 

Verklaringen voor de daling vanuit de bedrijfstak 

De daling van het aantal aangeboden leerwerkplekken in de houtsector was een landelijk 

fenomeen en heeft zich in alle beroepsgroepen voorgedaan. Naast de daling van het aantal 

aangeboden leerwerkplekken speelde ook de dalende belangstelling van leerlingen voor een 

bbl-traject. Meer specifiek kunnen de volgende oorzaken voor de daling worden genoemd: 

 de economische crisis; 

 effecten van loonafspraken; 

 gevolgen van automatisering; 

 de uitwisseling tussen bol en bbl; 

 een verslechterd imago van de werkgelegenheid in de sector bij leerlingen. 

Tijdens de economische crisis tussen 2008 en 2013 is de werkgelegenheid in de bedrijfstak 

gehalveerd van 14.000 naar 7.000 werknemers. In die periode was er geen ruimte om bbl-

ers aan te nemen en leerwerplekken beschikbaar te stellen.  

Een bijkomende reden is de relatie tussen de loonkosten van bbl-ers en hun productiviteit. 

Hun productiviteit is geringer dan die van ervaren werknemers of zzp’ers, terwijl ze voor de 

werkgever duurder zijn.  

 

Een andere factor is dat het aanbod van leerwerkplekken op de lagere bbl-niveaus 

terugloopt als gevolg van automatisering. Derhalve zijn ook minder leerwerkplekken nodig.  

Daar staat een stijgende vraag naar leerlingen op niveau 3 en 4 voor kantoorfuncties en in 

de werkvoorbereiding tegenover.  

 

Tot slot is er minder belangstelling van leerlingen voor een leerwerkplek in deze sector. In 

de studiebijsluiters wordt gecommuniceerd over de arbeidsmarktkansen van schoolverlaters 

met deze opleiding. Maar daarbij wordt alleen gekeken naar de voorafgaande periode en 

niet naar prognoses. Als dan de baankansen laag worden ingeschat, leidt dat tot minder 

interesse van leerlingen, ondanks dat de prognoses goed zijn.  
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Genomen en te nemen maatregelen ter bevordering van de instroom in de bbl 

Er is een aantal maatregelen genomen om meer instroom te genereren:  

 de promotiecampagne ‘Hout dat werkt’; 

 het inrichten van een Talent Center; 

 werving en selectie bij gemeenten en het UWV; 

 inrichten van pools bij samenwerkingsverbanden. 

De Stichting Sociaal en Werkgelegenheidsfond Timmerindustrie heeft een aantal acties 

ondernomen en er is een sectorplan ontwikkeld waaruit verschillende initiatieven zijn 

gefinancierd. Zo is een promotiecampagne gelanceerd onder de titel ‘Hout dat werkt’11 

gericht op imagoverbetering bij initiële leerlingen van alle niveaus.  

 

Ook is een Talent Center opgezet dat voor werkenden in de branche (en mensen die zijn 

opgeleid in de branche maar tijdelijk elders werken) bijhoudt welke opleidingen ze hebben 

gevolgd en over welke vaardigheden ze beschikken. In doorlopende leerlijnen worden 

aanvullende opleidingen aangeboden, zoals managementopleidingen en werkvoorbereider 

‘plus’ om de sector ook vanuit carrièreperspectief meer aantrekkelijk te maken. 

 

Er zijn specifieke initiatieven genomen ter bevordering van de postinitiële instroom om de 

vraag naar nieuwe medewerkers in de Houtsector op te vangen. Met het UWV en 

medewerkers van gemeenten die zich bezighouden met werving en selectie is afgesproken 

dat ze zullen nagaan of mensen die ‘de boot gemist hebben’ in de sector kunnen instromen, 

ondersteund met een opleiding in de bbl. Een nadeel van deze instroom is dat betrokkenen, 

gezien hun leeftijd, betrekkelijk duur zijn in relatie tot wat ze kunnen. Ook vraagt deze groep 

veel psychologische begeleiding.  

 

Een ander initiatief is het inrichten van pools van volwassenen bij samenwerkingsverbanden. 

Vanuit een samenwerkingsverband kunnen werknemers aan bedrijven worden ‘uitgeleend’. 

Terug in de pool, als betrokkenen niet aan het werk zijn, is scholing gevolgd door middel 

van modules die hen breder inzetbaar hebben gemaakt, in meerdere typen bedrijven. 

 

Verwachtingen en vooruitzichten 

De sectorplannen lopen nog. Dat geldt ook voor de afspraken met gemeenten en UWV. 

Momenteel gaat momenteel beter met de houtsector; er is ook tot meer vraag naar bbl-ers. 

Zo is in 2015-2016 op sommige plaatsen de instroom van bbl-ers verdubbeld.  

Tot 2018 heeft de sector naast de reguliere vervangingsvraag ongeveer 3.000 extra 

medewerkers nodig12. Maar het blijkt lastig voor deze vervangingsvraag de leerwerkplekken 

te vullen; het kwalitatief niveau van de leerlingen is vaak onvoldoende. Meubilering 

 

Verklaringen vanuit de bedrijfstak 

De daling van het aanbod van leerwerkplekken in deze sector is een landelijk fenomeen, 

maar het totaal aantal leerlingen in de bbl en de bol tezamen is niet gedaald. Tegenover de 

daling van de instroom in de bbl staat een ongeveer gelijke stijging van de instroom in bol-

opleidingen. De doelgroep bestaat bijna uitsluitend uit leerlingen die direct uit het onderwijs 

zijn ingestroomd (initieel).  

                                                
11 www.houtdatwerkt.nl 
12 http://www.sswt.nl/downloads/EenmetingArbeidsmonitor2014.pdf Arbeidsmarktmonitor  
 

http://www.sswt.nl/downloads/EenmetingArbeidsmonitor2014.pdf
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De activiteiten van de samenwerkingsverbanden hebben een dempend effect op de daling 

van het aantal bbl-plaatsen gehad. Bedrijven die bij een samenwerkingsverband aangesloten 

zijn, hebben bbl-ers kunnen inhuren en betalen dan alleen voor de gewerkte uren. Ook 

kunnen leerlingen van het ene bedrijf worden verplaatst naar een ander bedrijf dat is 

aangesloten bij het samenwerkingsverband. De bbl-instroom is dan ook groter in de regio’s 

waar samenwerkingsverbanden actief waren; samenwerkende bedrijven kunnen de lasten 

gezamenlijk opvangen en verdelen.  

 

De daling van het aantal leerwerkplekken heeft zich in alle beroepsgroepen voorgedaan. 

Naast de daling van het aantal aangeboden leerwerkplekken is ook de dalende belangstelling 

van leerlingen voor een bbl-traject een verklarende factor. Voor de generieke bbl-daling 

kunnen de volgende oorzaken worden genoemd: 

 het overgaan tot techniek-breed opleiden in het vmbo; 

 de economische crisis. 

 

Doordat het vmbo techniek-breed is gaan opleiden, is de branche genoodzaakt meer aan 

promotie te doen om nog voldoende leerlingen te kunnen bereiken. Waarschijnlijk zijn er 

door de verandering in het vmbo toch minder leerlingen bereikt of zijn er minder leerlingen 

geïnteresseerd in dit subdomein dan voorheen. Het resultaat is in ieder geval een daling van 

het aantal aanmeldingen voor de bbl.  

 

Ook zijn de gevolgen van de economische crisis gevoeld, de belangrijkste oorzaak van de 

daling. Door de krimpende markt, waar ook deze sector mee te maken heeft gehad, hebben 

vooral kleine en middelgrote bedrijven hun personeelsbestand moeten inkrimpen. De bbl-ers 

waren de eerst aangewezen groep voor ontslag; “je kunt het niet verkopen om leerlingen in 

dienst te houden en werknemers te ontslaan”. Daarnaast zijn er ook minder leerwerkplekken 

aangeboden omdat de financiële ruimte ontbrak om nieuw personeel aan te nemen. Zoals 

gezegd zijn de effecten van de crisis voor het aanbod van leerwerkplekken groter geweest 

voor onafhankelijk opererende bedrijven dan voor de bedrijven die bij een 

samenwerkingsverband waren aangesloten. 

 

Genomen en te nemen maatregelingen ter bevordering van de instroom in de bbl 

 samenstellen van sectorplannen; 

 niet-wettelijke taken onderbrengen in het Expertisecentrum Meubel; 

 het oprichten van een regionaal investeringsfonds (staat in de steigers); 

 samenwerking aangaan met het Platform vmbo om lesmateriaal beter aan te laten 

sluiten bij het beroep. 

 

In de sectorplannen, die met de samenwerkingsverbanden zijn ontwikkeld, is budget 

gereserveerd voor het creëren van meer leerwerkplekken. Ook hebben aangesloten 

bedrijven tegen gereduceerd tarief leerlingen kunnen inhuren en is de optie ontwikkeld om 

leerlingen korter, bijvoorbeeld voor drie maanden, op te leiden en om leerlingen over te 

plaatsen van het ene naar een ander bedrijf dat is aangesloten bij het 

samenwerkingsverband. Dit heeft zeker een positief effect op het aantal plaatsingen gehad. 

Daarmee hebben samenwerkingsverbanden een dempend effect op de daling gehad. De bbl-

stroom is dan ook groter in de regio’s waar samenwerkingsverbanden operationeel waren; in 

een samenwerkingsverband kunnen bedrijven de lasten gezamenlijk opvangen en verdelen.  
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De niet-wettelijke taken ondergebracht in het Expertisecentrum Meubel, dat een apart 

budget voor instroombevordering heeft gereserveerd. Dit geld is vooral besteed aan het 

ontwikkelen van een nieuwe website (meubelmaker.nl), terwijl voor de regio’s de nodige 

materialen zijn meegegeven ter ondersteuning van het wervingsbeleid.  

 

Momenteel is de branche bezig met het oprichten van een regionaal investeringsfonds met 

als doel om een goede landelijke infrastructuur neer te zetten: goede leerwerkplaatsen 

ontwikkelen en betere toestroom en betere uitstroom ontwikkelen.  

Tot slot werkt de branche samen met het Platform vmbo om het lesmateriaal in het vmbo 

beter aan te laten sluiten bij het werk in de meubelsector. Dit streven staat weliswaar haaks 

op het techniek-breed opleiden, maar sluit wel aan bij de opleidingen van scholen die 

bewust kiezen voor voorbereiden op de sector ‘Bouwen, wonen & interieur (BWI)’.  

 

Verwachtingen en vooruitzichten 

De markt trekt inmiddels weer aan. Er worden weer meer bbl-plaatsen aangeboden en 

bedrijven die meedoen aan de sectorplannen zijn minder geneigd om leerlingen alleen voor 

een korte periode aan te nemen. De verwachting is dat deze ontwikkeling, samen met de 

genomen maatregelen, grotendeels zal zorgen voor herstel van de bbl in deze branche.  

5.6 Verpleging en Verzorging 

Ontwikkelingen in de bbl-instroom en bbl-switches tussen 2008-2009 en 2014-2015 

In het onderwijsnummerbestand (BRON) zijn Verpleging en Verzorging niet onderscheiden. 

Ze zijn daarom zijn noodgedwongen in de data-analyse samengenomen. Er zijn personen uit 

beide sectoren geïnterviewd, omdat verklaringen voor de daling voor beide sectoren kunnen 

verschillen. Het gesprek over de ontwikkelingen in Verpleging heeft zich geconcentreerd op 

de ontwikkelingen in de ziekenhuizen.  

 

De opleidingen die de meeste bbl-ers trekken in het subdomein Verpleging & Verzorging 

zijn: helpende Zorg & welzijn, verzorgende, verzorgende ig, zorghulp en verpleegkundige. 

De BRON-data van de bbl-instroom in deze opleidingen geven het volgende beeld. 

 

Figuur 5.6 Aantal bbl-instromers in het subdomein Verpleging en Verzorging tussen 2008-

2009 en 2014-2015 
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De totale instroom (bol en bbl) in dit subdomein is gedaald van 19.684 (56,0% bol, 44,0% 

bbl) naar 15.520 leerlingen. Daarvan gaat 71,1% naar de bol en 28,9% naar de bbl. 

De bbl-instroom in Verpleging en Verzorging is tussen 2008-2009 en 2014-2015 gedaald met 

48,2%, van 8.665 naar 4.485 leerlingen. Deze daling concentreert zich in de laatste 

schooljaren. In 2012-2013 bedroeg de daling ten opzichte van 2008-2009 slechts 3,4%; 

twee jaar later is de daling 44,8 procentpunt hoger. De daling tussen 2008-2009 en 2014-

2015 is het sterkst op niveau 2, namelijk 61,6%; de sterke daling na 2012-2013 geldt voor 

alle mbo-instroomniveaus. 

a De instroom van de initiële leerlingen in de bbl is met 43% gedaald tussen 2009-2009 

en 2014-2015, van 775 naar 443 leerlingen.  

b De ontwikkeling van de postinitiële instroom komt ongeveer overeen met de 

ontwikkeling van de totale instroom. Over de laatste 6 jaar bedraagt de daling 48,8%. 

En ook hier is opvallend dat de daling vooral de afgelopen twee onderzochte jaren is 

ingezet (43,8% minder instroom in 2014-2015 t.o.v. 2012-2013):  

 de sterke daling na 2012 geldt voor alle mbo-instroomniveaus; 

 de daling tussen 2008-2009 en 2014-2015 is het sterkst op niveau 2 (61,6%); 

 de daling op niveau 3 en 4 in de afgelopen 6 jaar is respectievelijk 44,4 en 28,8%.  

c Het aantal leerlingen dat de overstap maakt van bol naar bbl is relatief groot in dit 

subdomein. Hun aantal is gedaald met bijna 60%, van 2.122 naar 858 leerlingen. Het 

aantal switchers van bbl naar bol is gering: 163 in 2008-2009 naar 96 in 2014-2015.  

5.6.1 Verpleging  

 

Verklaringen voor de daling vanuit de bedrijfstak 

De daling van het aantal praktijkleerwerkplaatsen voor bbl-leerlingen in de verpleging is een 

landelijk verschijnsel. Daarentegen is er geen verminderde interesse bij leerlingen voor een 

leerwerkplek in de verpleging. Verklaringen voor de daling zijn: 

 een lagere vervangingsvraag omdat verpleegkundigen langer blijven doorwerken; 

 effecten van loonafspraken; 

 de kosten van praktijkleerplaatskosten worden beperkt vergoed; 

 steeds meer ziekenhuizen hebben meer behoefte aan hbo-opgeleide verpleegkundigen; 

 de beddenreductie in ziekenhuizen met al gevolg een overbezetting van 

verpleegkundigen.  

 

De afgelopen jaren is een overschot aan gediplomeerde verpleegkundigen ontstaan. In 

combinatie met het lage verloop in de beroepsgroep zorgde dit voor een daling van het 

aanbod van praktijkleerwerkplekken.  

 

Een tweede verklaring heeft betrekking op het financiële risico dat het aannemen van bbl-

leerlingen met zich meebrengt. De loonkosten van bbl-leerlingen zijn relatief hoog en bij 

ziekte en ontslag moet de werkgever lang doorbetalen. Daarbij komt dat onder bbl-ers het 

uitvalpercentage hoog is (30-40%).  

 

De ziekenhuisomgeving is complex en bbl-ers zijn in de eerste twee opleidingsjaren beperkt 

(niet volwaardig) inzetbaar.  

 

Ook worden er meer hbo’ers aangenomen dan mbo’ers en zijn er ook ziekenhuizen die 

alleen havisten willen aannemen voor beschikbare leerwerkplekken op niveau 4.  
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Ten slotte is er in de ziekenhuizen sprake van beddenreductie omdat minder patiënten 

verpleegzorg nodig hebben. Dit drukt de personeelsvraag en dus ook de vraag naar bbl-ers.  

 

Genomen en te nemen maatregelen ter bevordering van de instroom in de bbl 

Er is één maatregel genomen om de deelname aan de bbl te bevorderen, namelijk het 

vereenvoudigen van de uitwisseling tussen bol en bbl. Door leerlingen eerst in de bol hun 

opleiding te laten beginnen, kunnen ze na twee jaar over te stappen naar de bbl.  
 

Verwachtingen en vooruitzichten 

De vraag naar bbl-ers op niveau 4 zal in ziekenhuizen zal waarschijnlijk laag blijven, of 

misschien zelfs verder dalen, aangezien de meeste ziekenhuizen het aantal hbo’ers in de 

organisatie willen verhogen. 

5.6.2 Verzorging 

 

Verklaringen voor de daling vanuit de bedrijfstak 

In de verzorging gaat het vooral om opleidingen tot Verzorgende en Helpende met diverse 

specialisaties. Een belangrijk onderscheid, ook met het oog op ontwikkelingen in de bbl, is of 

de verleende zorg intra- of extramuraal is. Vooral de instroom in de extramurale zorg is 

gedaald vanwege het dalen van het aanbod van leerwerkplekken, wat vervolgens een 

negatieve uitwerking heeft gehad op het leerlingenaanbod. 

 

Verklaringen voor de bbl-daling in de Verzorging zijn: 

 de economische crisis: 

 financiële beperkingen; 

 minder begeleidingscapaciteit door wegvallen van opleidingsfaciliteiten; 

 krimp van het aanbod van bbl-plaatsen; 

 verkiezen van ‘eigen personeel’ boven bbl-er; 

 in sommige regio’s wordt de bbl niet meer aangeboden; 

 een negatief imago van beroepen in de Verzorging. 

 

Door de crisis is de laatste jaren de werkgelegenheid in de Verzorging sterk gekrompen. 

Bedrijven kregen te maken met financiële beperkingen. En omdat het geld kost om een bbl-

er in dienst te hebben, werd steeds vaker gekozen om geen bbl-plaatsen meer aan te 

bieden. Ook omdat de insteek is om een bbl-er uiteindelijk in dienst te nemen.  

 

Daarnaast is er sprake geweest van ‘ontmanagement’. Bij grote instellingen zijn 

managementlagen uit de organisatie gehaald. Deze reorganisatie is ook koste gegaan van 

personeel dat zich bezighoudt met opleiden en leidde eveneens tot structureel lagere 

budgetten en minder capaciteit voor het opleiden van bbl-ers.  

 

Ook zijn veel grote organisaties failliet gegaan. En omdat bbl-ers in de Verzorging vaak 

opgeleid worden bij grote instanties heeft dit vooral de laatste jaren gezorgd voor een zeer 

abrupte daling van de bbl-instroom.  

Een ander effect van de crisis op de bbl is dat bij ontslagrondes bijna altijd gekozen is voor 

het behoud van eigen personeel ten koste van de bbl-ers.  
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En de afgelopen jaren is het regelmatig voorgekomen dat werkgevers bbl-ers in dienst 

wilden nemen maar bij het regionale roc opleidingen niet meer in de bbl werden 

aangeboden.  

 

Door de negatieve berichtgeving over beroepen in de Verzorging is de afgelopen jaren ook 

de interesse bij leerlingen gedaald: “Het werken met ouderen wordt als niet-sexy ervaren”. 

Hierdoor verkiezen de leerlingen een baan in het ziekenhuis (Verpleging). Samen met de 

informatie in de schoolgidsen, waarin negatieve arbeidsmarktvooruitzichten worden vermeld, 

heeft dit gezorgd voor een verminderd aanbod van bbl-leerlingen. 

 

Genomen en te nemen maatregelen ter bevordering van de instroom in de bbl 

In deze sector gaat het om de volgende maatregelen: 

 ontwikkelen van sectorplannen; 

 acties vanuit het stagefonds van het ministerie van Volksgezondheid, Wetenschap en 

Sport (VWS); 

 de campagne ‘Open Armen’ van het A&O-fonds in samenwerking met de vakbonden.  

 

Op landelijk niveau zijn sectorplannen ontwikkeld die vervolgens regionaal zijn uitgewerkt 

met het oog op het creëren van meer leerwerkplekken in regio’s waar sprake was van een 

tekort aan plaatsen, terwijl in andere regio’s de focus is gelegd op het bevorderen van het 

aantal aanmeldingen in de bbl. Dit is voor alle niveaus van het mbo gedaan. 

 

Op dit moment wordt door het stagefonds vanuit het ministerie van VWS onderzocht of 

meer acties nodig zijn om de instroom in de bbl te bevorderen.  

Daarnaast wordt via het A&O-fonds in samenwerking met de vakbonden een campagne 

gevoerd met de naam ‘Open Armen’ met het doel het imago van de branche bij leerlingen te 

verbeteren. De activiteiten zijn nog low-profile, omdat veel personen pas onlangs hun baan 

hebben verloren. Dat er nu al weer behoefte is aan bbl-ers kan dan heel pijnlijk zijn.  

 

Verwachtingen en vooruitzichten 

Werkgevers zijn over het algemeen tevreden over de bbl als leerweg en de arbeidsmarkt 

trekt momenteel weer aan. Op sommige plekken, in Utrecht bijvoorbeeld, is nu zelfs al 

sprake van een tekort aan bbl-ers. De verwachting is dat de vraag zich deels zal herstellen. 

Doordat de vraag naar hoger opgeleide mbo’ers en hbo’ers in de Verzorging groeit, zal de 

bbl op niveau 3 en 4 zich waarschijnlijk wel herstellen of misschien zelfs kunnen groeien. De 

bbl op niveau 1 en 2 zal waarschijnlijk, als niet wordt ingegrepen, grotendeels verdwijnen13.  

5.7 Voeding & productie  

De sector bestaat uit meerdere subsectoren en de mbo-instellingen vallen deels onder het 

ministerie van OCW (roc’s) en deels onder het ministerie van Economische Zaken (aoc’s). Er 

zijn twee vertegenwoordigers geïnterviewd met aanvullende expertise over 

landbouwproductie – het primaire proces – en de levensmiddelenindustrie.  

De bbl-instroom in het subdomein Voeding- & productie is vooral postinitieel en gaat naar 

opleidingen op niveau 1(en 2). Meer dan 90% volgt een opleidingen tot assistent 

                                                
13 Om de perspectieven van laagopgeleiden te verbeteren stelt het Ministerie van VWS momenteel in samenwerking 
met de vakbonden een plan samen op om op niveau 1 nieuwe arbeidsplaatsen te creëren in de Verzorging. Ook de 
Commissie Thuisbegeleiding houdt zich hiermee bezig. 
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voeding/voedingsindustrie, assistent natuur en groen, assistent plantenteelt, assistent 

voeding/voedingsindustrie, medewerker teelt en medewerker biologisch-dynamisch bedrijf. 

 

Ontwikkelingen in de bbl-instroom en bbl-switches tussen 2008-2009 en 2014-2015 

De analyses van de BRON-data van de bbl-instroom in opleidingen die gerekend worden tot 

het domein Voeding & productie leveren het volgende beeld op. 

 

Figuur 5.7 aantal bbl-instromers in het subdomein Voeding & productie tussen 2008-2009 

en 2014-2015 

 
De totale instroom (bol en bbl) in dit subdomein is gedaald van 2.075 leerlingen (13,4% bol, 

86,6% bbl) naar 737 leerlingen. Daarvan gaat 56% naar de bol en 44% naar de bbl. 

De bbl-instroom is tussen 2008-2009 en 2010-2011 toegenomen van 1.796 tot 2.338 

leerlingen om daarna zeer scherp te dalen (van 1.932 leerlingen in 2012-2013 tot 324 in 

2014-2015):  

a De instroom in de bbl van leerlingen uit het initiële onderwijs is slechts een fractie van 

de totale instroom. Tussen 2008-2009 en 2013-2014 was deze instroom stabiel, alleen 

het laatste jaar is de instroom gedaald van 205 naar 121 leerlingen (41%); 

b Het beeld van de totale bbl-instroom zien we terug in de postinitiële instroom. Tussen 

2008-2009 en 2010-2011 groeide deze instroom nog met circa 25%; van 1.582 naar 

2.109 leerlingen, maar nam vanaf 2010-2011 fors af tot slechts 203 leerlingen in 2014-

2015:  

 in 2008-2009 was het aandeel van de instroom op niveau 1 bijna 90% van de totale 

instroom. Dit aandeel daalde tot 2014-2015 met 20%; 

 tussen 2012-2013 en 2013-2014 is de daling abrupt; van 1.724 naar 712 leerlingen. 

a c Het aantal switchers van bol naar bbl of vice versa is in het subdomein Voeding & 

productie in de jaren 2008-2009 tot en met 2014-2015 verwaarloosbaar klein, wat 

ongetwijfeld te maken heeft met de dominantie van de postinitiële instroom. 

5.7.1 Voeding & productie: primair proces 

Verklaringen voor de daling vanuit de bedrijfstak 

De daling van het aantal leerwerkplekken in Voeding & productie is gerelateerd aan sub-

sectoren, die weer regionaal zijn verspreid. Zo is er in het Westland veel glastuinbouw en 

zijn er in Friesland veel melkveehouderijen. Ontwikkelingen verschillen per sector en 

daarmee per regio. De terugloop van de bbl wordt voornamelijk veroorzaakt door een tekort 
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aan leerwerkplekken, maar in de landbouwproductie daalt ook de belangstelling van 

leerlingen voor een bbl-plaats. Verklaringen voor de daling zijn: 

 de economische crisis; 

 de instroom van buitenlands personeel; 

 de automatisering; 

 een verslechterd imago bij leerlingen. 

Door de economische crisis is er minder geïnvesteerd in het opleiden van bbl-ers. Tussen 

2008 en 2011 groeide de instroom van bbl-ers nog, bedrijven dachten in tijden van crisis dat 

leerlingen inzetbaar waren als goedkope arbeidskrachten. Later kwam men tot de conclusie 

dat een bbl-er juist veel tijd aan begeleiding kost.  

 

De afgelopen jaren werken meer buitenlandse werknemers in het subdomein Voeding & 

productie opzichte van de jaren ervoor. Deze werknemers worden meestal ingezet voor 

uitvoerende werkzaamheden en in het primaire proces en vervangen daar bbl-ers op de 

lagere niveaus.  

 

Ook heeft innovatie zijn intrede gedaan in de sector. Op termijn zal het zware lichamelijke 

werk verdwijnen en wordt het belangrijker dat medewerkers machines kunnen bedienen in 

plaats van zelf uitvoerend werk te doen. De subsectoren verschillen in de snelheid waarmee 

wordt geïnnoveerd. De glastuinbouw is een voorloper: in de kassen is een geconditioneerde 

omgeving waarin machines goed ingezet kunnen worden. In de snel ontwikkelende sectoren 

waar de automatisering toeneemt stijgt de behoefte aan bbl-leerlingen op niveau 3 of 4 en 

aan hoger geschoolde werknemers.  

 

Een laatste verklaring is dat het imago van werken in de landbouwproductie de laatste jaren 

is verslechterd. Leerlingen uit het voortgezet onderwijs denken dat het werk in deze sector 

vuil en zwaar is en dat er weinig carrièreperspectief is.  

 

Genomen en te nemen maatregelen ter bevordering van de instroom in de bbl 

Er zijn een aantal initiatieven genomen om meer leerwerkplekken te creëren en om meer 

leerlingen enthousiast te maken voor een leerwerkplek in deze sector.  

 ontwikkelen van sectorplannen; 

 een campagne gericht op het aannemen van vso-leerlingen ‘Agro werkt onbeperkt’; 

 deelnemen aan het Boris project; 

 organiseren van beroepenwedstrijden. 

 

In de branche zijn volop sectorplannen ontwikkeld. Zo worden op basis van het sectorplan 

Agrarisch en Groen 50 leerwerkplekken gecreëerd. Ook is het initiatief ‘Agro werkt 

onbeperkt’ ontwikkeld. Dat wil ondernemers stimuleren om leerlingen met een achtergrond 

in het voortgezet speciaal onderwijs (vso) of met een Wajong-achtergrond aan te nemen en 

op te leiden in de bbl.  

 

Op het vso loopt het Boris-project. met Boris kunnen jongeren in de bbl praktijkcertificaten 

halen als een diploma te hoog gegrepen is. Het certificaat geldt als bewijs voor de opgedane 

vaardigheden en ervaringen. De certificaten worden door LTO14 ondertekend en het project 

wordt ook door LTO gepromoot. 

 

                                                
14 LTO: Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland 
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Om meer leerlingen voor een leerwerkplek te enthousiasmeren worden beroepenwedstrijden 

gehouden waarin de trots op het beroep wordt uitgedragen. De beroepenwedstrijden zijn 

evenwel vooral gericht op de glastuinbouw en worden georganiseerd in het Westland.  

 

Verwachtingen en vooruitzichten 

De verwachting is dat het aantal leerwerkplekken weer zal toenemen. Daarbij zullen 

bedrijven vooral op zoek gaan naar werknemers die mee kunnen groeien met de 

technologische ontwikkelingen. Daarom wordt met name een toename van het aantal 

leerwerkplekken op niveau 4 verwacht. Ook zal de vervangingsvraag toenemen omdat de 

sector kampt met een vergrijzend medewerkersbestand. Ten slotte schalen familiebedrijven 

verder op wat eveneens tot een grotere behoefte aan personeel leidt en waarschijnlijk 

eveneens meer bbl-plaatsen zal opleveren. 

5.7.2 Levensmiddelenindustrie 

Verklaringen voor de daling vanuit de bedrijfstak 

Ook hier ligt het probleem van de daling in de bbl in het feit dat werkgevers minder bereid 

zijn leerlingen in de bbl aan te nemen dan voorheen. De redenen: 

 de economische crisis; 

 afschaffing Wet vermindering afdracht (WVA); 

 de veranderde urennorm in het mbo. 

 

Toen de WVA werd afgeschaft in 2012 werden in bijna de hele sector werkgevers 

terughoudender in het aannemen van bbl-ers. De subsidieregeling Praktijkleren bracht geen 

herstel, omdat werkgevers de aanvraag en het bijhouden van gegevens, volgens de eisen 

van de regeling, lastig vonden en hen niet duidelijk was hoeveel subsidie ze uiteindelijk voor 

een bbl-leerling zouden ontvangen.  

Ook maakt voor de levensmiddelenindustrie de bijgestelde urennorm, dat wil zeggen meer 

verplichte contacturen, bbl-leerlingen minder aantrekkelijk. Immers, meer uren op school 

betekent een lagere inzetbaarheid op de werkvloer.  

 

Genomen en te nemen maatregelen ter bevordering van de instroom in de bbl 

 de ontwikkeling van sectorplannen; 

 het inrichten van een webportal voor het aanvragen van middelen uit de 

subsidieregeling Praktijkleren. 

 

Er wordt gebruik gemaakt van de gelden die beschikbaar zijn gesteld voor de sectorplannen. 

Deze plannen lopen tot 2016 en hebben tot doel om 2.000 leerwerkplekken te creëren.  

 

Om de subsidieregeling Praktijkleren toegankelijker te maken is een webportal gemaakt voor 

de levensmiddelenindustrie met informatie om subsidie te kunnen aanvragen.  

 

Verwachtingen en vooruitzichten 

De verwachting is dat de bbl wel zal aantrekken met de verwachte economische groei, maar 

waarschijnlijk niet volledig zal herstellen. Er wordt veel aan promotie gedaan om leerlingen 

voor een bol-traject in deze sector te interesseren als ‘vooropleiding’ voorafgaand aan de 

deelname aan een bbl-traject . 
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5.8 Wegtransport 

Meer dan 95% van de leerlingen die in de bbl een opleiding in het subdomein Wegtransport 

volgen, doen in een opleiding tot chauffeur goederenvervoer, taxichauffeur, chauffeur 

openbaar vervoer of chauffeur personenvervoer. 

 

De analyse van de BRON-data van de bbl-instroom in opleidingen onder het subdomein 

Wegtransport levert het volgende beeld op. 
 
Figuur 5.8 Aantal bbl-instromers in het subdomein Wegtransport tussen 2008-2009 en 
2014-2015 

 
 

Ontwikkelingen in de bbl-instroom en bbl-switches tussen 2008-2009 en 2014-2015 

De totale instroom (bol en bbl) in dit subdomein is gedaald van 2.001 leerlingen (17,3% bol, 

82,7% bbl) naar 879 leerlingen, daarvan gaat 51% naar de bol en 49% naar de bbl. 

Tot 2010-2011 is de bbl-instroom aanzienlijk toegenomen; van 1.654 naar 6.025 leerlingen, 

maar daalt daarna zeer scherp van 3.980 leerlingen in 2011-2012 tot 431 in 2014-2015. De 

instroom vindt bijna uitsluitend plaats op niveau 2.  

b De instroom in de bbl van leerlingen uit het initiële onderwijs is tussen 2008-2009 en 

2014-2015 gedaald met 37,1%, van 658 tot 414 leerlingen; 

c Hetzelfde beeld als dat van de totale instroom zien we in de postinitiële instroom. 

Tussen 2008-2009 en 2010-2011 vervijfvoudigde deze instroom naar 5.470 leerlingen, 

maar daalde tussen 2010-2011 en 2014-2015 bijna tot het nulpunt; naar 17 instromers. 

d Er wordt in dit subdomein tussen 2008-2009 en 2014-2015 nauwelijks geswitcht van de 

bol naar de bbl of van de bbl naar de bol, wat ongetwijfeld te maken heeft met de 

dominantie van de postinitiële instroom. 

 

Verklaringen voor de daling vanuit de bedrijfstak 

Twee verklaringen liggen ten grondslag aan de daling van de instroom in de bbl, die zich 

vooral in de recente jaren hebben gemanifesteerd.  

 de afschaffing Wet vermindering afdracht (WVA);  

 het feit dat enkele mbo-instellingen zijn gestopt met het verzorgen van bbl-trajecten 

voor de postinitiële doelgroep. 

 

Aan het begin van de crisis hebben ondernemers in het Wegtransport zich massaal ingezet 
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om, met de crisis in het vooruitzicht, hun personeel, dat vaak nog geen startkwalificatie had, 

via de bbl op te leiden op niveau 2. Toen de WVA werd afgeschaft in 2012 heeft dit voor 

veel bedrijven vervelende consequenties gehad. Doordat er, vooral in andere sectoren, 

gesjoemeld is met de WVA-regeling en er streng is gecontroleerd. Veel bedrijven werden, 

ondanks het feit dat ze hun zaakjes goed op orde hadden, door de fiscus met faillissement 

bedreigd. Ook kwamen veel bedrijven terecht in rechtszaken, waarvan nog enkele lopen bij 

de Hoge Raad. Dat heeft ondernemers hun vertrouwen in subsidieregelingen van de 

overheid doen verliezen; er wordt slechts met mondjesmaat gebruik gemaakt van de 

subsidieregeling Praktijkleren. Ook al omdat bij invoering nog veel onduidelijk was over de 

voorwaarden. De eerste gedachte bij het in dienst nemen van bbl-ers is ‘dat men hiervoor 

door de overheid wordt gestraft’.  

 

Door de afschaffing van de WVA zijn scholen bang geworden voor schadevergoedingseisen. 

Zo is een discussie gevoerd over de vraag welke partij de kosten van het opleiden voor een 

rijbewijs op zich moet nemen: de student, de overheid of de mbo-instelling. Ook leeft in de 

branche het vermoeden dat sommige mbo-instellingen uit angst voor schadevergoedingen 

en om te voorkomen dat rijbewijzen betaald moeten worden door de school, ervoor gekozen 

hebben geen bbl in de Transport & logistiek (Wegtransport) meer aan te bieden. 

 

Verwachtingen en vooruitzichten 

Het wegvallen van de kenniscentra en de komst van SBB hebben voor onrust gezorgd in de 

branche. Voor de bbl betekent dit dat werkgevers huiverig zijn in het toedelen van nieuwe 

taken aan praktijkbegeleiders. Ook hebben de vele rechtszaken tussen bedrijven en de 

fiscus over de WVA wonden geslagen. Deze moeten eerst nog helen. Daarna kan de focus 

weer gelegd worden op de bbl en zal de instroom naar verwachting ook weer bijtrekken.  

5.9 Procesindustrie 

Het subdomein Procesindustrie bevat hoofdzakelijk opleidingen tot procesoperator, zoals de 

opleiding tot basisoperator (niveau 1) en tot (proces)operator A, B en C. Daarnaast de 

opleiding tot voedingsoperator, allround operationeel technicus, basisveiligheid, operator 

productietechniek, mechanisch operator of allround. Ongeveer 90% van de bbl-leerlingen 

binnen dit subdomein start in een van deze opleidingen.  

 

De analyses van de BRON-data van de bbl-instroom in opleidingen in het subdomein 

Procesindustrie leveren het volgende beeld op. 
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Figuur 5.9 Aantal bbl-instromers in het subdomein Procestechniek tussen 2008-2009 en 

2014-2015 

 
 

Ontwikkelingen in de bbl-instroom en bbl-switches tussen 2008-2009 en 2014-2015 

Er is bijna geen bbl-instroom in dit subdomein vanuit het initiële onderwijs. In 2008-2009 

bedroeg deze instroom 167 leerlingen. Hun aantal is met 40% gedaald naar 101 leerlingen 

in 2014-2015.  

De postinitiële instroom in de bbl is tussen 2008-2009 en 2014-2015 met 70,6% gedaald; 

van 3.213 naar 944 leerlingen. De ontwikkelingen in de postinitiële instroom verschillen per 

niveau:  

 De instroom op niveau 1 is tussen 2008-2009 en 2014-2015 met 79% gedaald in een 

wisselend verloop. Tussen 2008-2009 en 2009-2010 is de instroom meer dan 

verdubbeld, om daarna te dalen met een daling van 60% in het laatste peiljaar.  

 Niveau 2 kent de grootste instroom. Deze daalde tussen 2008-2009 en 2014-2015 met 

71,2%; van 1.402 naar 404 leerlingen. Ook hier is het verloop opvallend. Tussen 2008-

2009 en 2009-2010 daalde de instroom op niveau 2 met meer dan 20%, bleef de 

daaropvolgende twee jaar stabiel, verdubbelde bijna in 2012-2013 (192%) om 

vervolgens de afgelopen twee jaren weer met 78% te dalen.  

 De instroom op niveau 3 is tussen 2008-2009 en 2014-2015 met 62,2% gedaald. 

Aanvankelijk, tussen 2012-2013 en 2013-2014, nam de instroom toe (26%) maar 

daalde daarna met 46%.  

 Het instroomaandeel van niveau 4-leerlingen in de bbl is het kleinst en daalde van 93 

naar 57 leerlingen tussen 2008-2009 en 2014-2015; een daling van 38,7%.  

 

Switchen tussen bol en bbl komt bijna niet voor in het subdomein Procesindustrie, wat 

ongetwijfeld te maken heeft met de dominantie van de postinitiële instroom. Er zijn tussen 

2008-2009 en 2014-2015 slechts enkele tientallen leerlingen geswitcht met een bijna even 

groot aantal switchers van de bbl naar de bol als van de bol naar de bbl.  

 

Verklaringen voor de daling vanuit de bedrijfstak 

De domeinindeling die de geïnterviewde respondent hanteert verschilt van de samenstelling 

van het subdomein Procesindustrie. Volgens zijn indeling hebben de BRON-data betrekking 

op twee van de drie onderscheiden vakblokken: procestechniek en operationele techniek. 
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Het vakblok chemie en laboratoria ontbreekt. Maar omdat dit vakblok geen bbl kent heeft 

het verschil in indeling geen invloed op de relevantie van de informatie. 

 

Verklaringen voor de daling van de instroom in de bbl zijn: 

 de voorkeur voor de instroom van bol-gediplomeerden in plaats van zijinstromers zonder 

branchekennis (postinitiële instroom); 

 in de Procesindustrie verdwijnt het werk waarop de opleidingen op niveau 1 en 2 

voorbereiden. 

 

De belangrijkste verklaring voor de daling van de instroom in de bbl is dat veel werkgevers 

bij het toewijzen aan een leerwerkplek inmiddels de voorkeur geven aan gediplomeerde bol-

leerlingen in plaats van personen die nog geen ervaring hebben in de procesindustrie. Bol-

gediplomeerden, vaak gediplomeerd op niveau 3 (procesoperator B) en soms op niveau 2, 

zijn al beginnend beroepsbeoefenaar. De investering om hen op te leiden naar een hoger 

niveau kost een bedrijf minder tijd en geld. Daarbij kunnen bedrijven in veel regio’s kiezen 

uit een ruim aanbod aan leerlingen.  

 

Al een paar jaar worden geen procesoperators A meer aangenomen (mbo-niveau 2) en 

evenmin assistent-operators (niveau 1). De voorkeur gaat uit naar procesoperators C, die op 

mbo-niveau 4 zijn opgeleid. De daling van de bbl-instroom wordt dus mede veroorzaakt door 

de daling van het aanbod van leerwerktrajecten op niveau 1 en 2 en het feit dat leerlingen 

op deze niveaus niet meer in de bbl naar een hoger niveau doorstromen. De route is verlegd 

naar een start in de bol om zich van daar uit in de bbl op een hoger niveau te kwalificeren.  

 

Genomen en te nemen maatregelen ter bevordering van de instroom in de bbl 

Er worden in de Procestechniek geen extra maatregelen genomen om de instroom in de bbl 

te stimuleren. Landelijk gezien zit er wel enige collectieve ‘energie’ in het toeleiden naar de 

arbeidsmarkt van kwetsbare jongeren, maar over het algemeen wordt er vooral regionaal 

actie ondernomen door bedrijven die samenwerken zoeken als er behoefte is aan meer bbl-

ers. Aan de hand van ‘succession planning’ wordt dan de behoefte vastgesteld en het 

benodigde aantal leerwerkplekken gecreëerd.  

De Procesindustrie organiseert regelmatig acties en maatregelen gericht op vmbo-leerlingen 

om de aantrekkelijke kanten van het werken in de Procesindustrie te belichten. Zo worden 

jaarlijks ontmoetingen georganiseerd voor vmbo-docenten en leerlingen om kennis te maken 

met de procestechnologische opleidingen in het mbo. Ook zit het studiekeuzeproces van 

vmbo’ers vol met activiteiten om leerlingen kennis te laten maken met de procestechniek. 

Dit zijn ‘ongoing’ activiteiten die altijd al van belang waren en ook in de toekomst door zullen 

blijven gaan.  

 

Verwachtingen en vooruitzichten 

In lijn met andere technische beroepen zijn ook opleidingen en banen in de Procesindustrie 

aantrekkelijker geworden in tijden van economische crisis. De vraag naar personeel is niet 

zo conjunctuurgevoelig en omdat verwacht wordt dat leerlingen meer zullen letten op hun 

arbeidsmarktperspectieven, zal in de toekomst de leerlingeninstroom in de Procestechniek 

redelijk stabiel blijven en mogelijk groeien.  
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5.10 Horeca 

Het gros, meer dan 90% van de bbl-instroom in de Horeca volgt een opleidingen tot kok, 

(zelfstandig werkend) gastheer/-vrouw, horeca-assistent, (1e) medewerker fastservice, 

zelfstandig werkend kok of horecamedewerker fastfoodsector. 

 

Ontwikkelingen in de bbl-instroom en bbl-switches tussen 2008-2009 en 2014-2015 

De analyses van de BRON-data van de bbl-instroom in opleidingen die gerekend worden tot 

het subdomein Horeca leveren het volgende beeld op. 

 

Figuur 5.10 Aantal bbl-instromers in het subdomein Horeca tussen 2008-2009 en2014-

2015 

 
 

De totale instroom (bol en bbl) in dit subdomein is gedaald van 6.960 leerlingen (69,5% bol, 

30,5% bbl) tot 6.403 leerlingen. Daarvan gaat 97,2% naar de bol en 20,8% naar de bbl. 

De bbl-instroom is tussen 2008-2009 en 2014-2015 met 37,4% gedaald. De daling was in 

het laatste onderzochte jaar het sterkst met iets meer dan 10%. Het beeld voor de bbl als 

geheel is echter geen goede weerspiegeling van de instroomtrends op de verschillende mbo-

niveaus: 

 op niveau 1 is sprake van een daling van circa 54% tussen 2008-2009 en 2014-2015, 

waarvan 30% in het laatste jaar; 

 op niveau 2, waar verreweg de meeste horecaopleidingen te vinden is de bbl-instroom 

tussen 2008-2009 en 2014-2015 met 45,3% gedaald; 

 op niveau 3 is sprake van een stijging van het aantal bbl-instromers met 10,1% in 2014-

2015 ten opzichte van 2008-2009; 

 de stijging van de instroom op niveau 4 is het grootst (127,9%) maar heeft slechts 

betrekking op enkele tientallen studenten.  

 

a De ontwikkeling van de bbl-instroom van initiële leerlingen komt grosso modo overeen 

met de totale ontwikkeling van de bbl-instroom in deze branche: 

 de totale initiële instroom is tussen 2008-2009 en 2014-2015 met 32% gedaald; 
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 tegenover de daling op niveau 1 (39,3%) en 2 (41,8%) staat een toename van de 

bbl-instroom op niveau 3 en 4 met respectievelijk 36,0% en 144,4% (klein aantal). 

b De postinitiële instroom is sterker gedaald dan de totale instroom; gemiddeld met 

52,8% tussen 2008-2009 en 2014-2015:  

 dat komt vooral door de sterke daling van de bbl-instroom op niveau 1 (72,6%); 

 de daling van de instroom op niveau 2 is 57,4%.  

c In de Horeca switchen jaarlijks veel meer leerlingen van bol naar de bbl dan andersom. 

Het aantal overstappers van bol naar bbl is wel afgenomen, maar in vergelijking met 

andere branches weinig gedaald. In 2008 switchten 1.371 meer leerlingen van bol naar 

bbl dan van bbl naar bol; in 2014-2015 stond de netto-overstap van bol naar bbl op 850 

leerlingen. 
 

Verklaringen voor de daling vanuit de bedrijfstak 

De daling in de bbl in de Horeca is aanbod-gerelateerd; leerlingen hebben geen interesse 

meer in baan in de horeca. Dit geldt voor alle beroepsgroepen en het hele land. Er zijn wel 

regionale verschillen, maar deze zijn niet te kwantificeren. En verder:  

 De focus van de vraag verlegt zich steeds meer naar mbo-niveau 3 en 4, waardoor het 

imago van opleidingen op niveau 2 daalt, ook in de horeca. 

 Mbo-instellingen geven de voorkeur aan het opleiden in de bol: 

 zodat voldaan kan worden aan verzwaarde taal- en rekeneisen; 

 en aan de veranderde urennorm; 

 en omdat de bol van veel horeca-opleidingen een goede praktijkcomponent biedt. 

 

De groeiende vraag naar hoger opgeleiden heeft tot een devaluatie van mbo-niveau 2-

diploma’s geleid, ook in de Horeca, terwijl de vraag naar geschoolden op de lagere niveaus 

niet afnam zoals in andere branches, bijvoorbeeld de zorg. Ook het overheidsbeleid is erop 

gericht om leerlingen zo hoog mogelijk te laten in- en uitstromen. En bij ouders ontstaat het 

beeld dat de arbeidsmarktkansen op niveau 2 ongunstig zijn. Al met al is het gevolg dat zich 

massaal minder leerlingen aanbieden op niveau 1 en 2, wat in de Horeca neerkomt op een 

daling van de bbl omdat de meeste leerlingen in deze sector op dit niveau naar de bbl gaan.  

De daling op van de (bbl-)instroom niveau 2 brengt de bedrijfstak in de problemen omdat er 

veel functies op dit niveau vacant zijn die niet kunnen worden opgevuld terwijl de bedrijfstak 

behoefte houdt aan geschoold personeel op dit niveau.  

 

Roc’s kiezen er vaker voor om studenten in de Horeca op te leiden in de bol in plaats van de 

bbl. Dit leidt in sommige roc’s zelfs tot het verdwijnen van de bbl in de Horeca. De reden dat 

mbo-instellingen de voorkeur geven aan de bol is om studenten meer kans te geven te 

voldoen aan de verzwaarde taal- en rekeneisen. Ze achten de kans dat bbl-studenten aan 

deze eisen kunnen voldoen laag in terwijl meer onderwijstijd (in de bol) en meer 

contacturen deze kans aanzienlijk vergroten. Naast het vergroten van de slagingskans is de 

bol-variant wellicht ook aantrekkelijk voor leerlingen omdat horecaopleidingen vaak erg 

praktijkgericht zijn ingericht door de roc’s. Ontwikkelde vaardigheden kunnen in speciaal 

ingerichte restaurants en kantines in deze instellingen in praktijk worden gebracht. Het 

verschil tussen bol en bbl neemt dus wat betreft het praktijkleren af in de Horeca.  

 

Genomen en te nemen maatregelen ter bevordering van de instroom in de bbl 

Er is, of wordt, naast de genoemde nog een andere maatregel genomen: de invoering van 

entreeopleidingen. Dit is geen maatregel die de instroom in de bbl direct bevordert, maar 

heeft mogelijk wel indirect effect. Door de invoering van de entreeopleidingen is het imago 
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van niveau 2 landelijk weer wat verbeterd. De hoop is dat deze imagoverbetering zal leiden 

tot een hogere instroom in de bbl in deze sector.  

 

De brancheorganisaties doen momenteel weinig ter bevordering van de bbl-instroom; er 

wordt geen tijd en geld meer in gestoken. Voorheen voerde het kenniscentrum Kenwerk dit 

type activiteiten uit, maar met het opgaan van dit kenniscentrum in SBB is deze 

ondersteuning weggevallen. Ook al omdat Koninklijke Horeca Nederland (KHN) heeft 

besloten dat onderwijsbeleid niet langer een speerpunt is en onderwijsbudgetten heeft 

opgeheven.  

 

 

Verwachtingen en vooruitzichten 

De branche beraadt zich op mogelijkheden om het thema van de aansluiting tussen 

onderwijs en arbeidsmarkt weer op de brancheagenda te zetten. In dit verband is het 

zorgwekkend dat momenteel veel (vooral midden- en klein-)bedrijven geen contacten meer 

hebben met het beroepsonderwijs terwijl de bbl toch belangrijk blijft voor de Horeca. 

 

Onder de leden van KHN leeft de wens om meer te doen aan instroombevordering en aan 

de promotie van de bedrijfstak. In de nabije toekomst moet een besluit vallen over het 

aanvullen van de ontoereikende budgetten om de aansluiting tussen onderwijs en 

arbeidsmarkt te kunnen verbeteren. In de branche wordt gevraagd om meer te focussen op 

kwaliteit; de eisen aan zowel leerlingen als opleiders moeten omhoog en erkende 

leerbedrijven moeten hun personeel meer bijscholen om goede leeromgevingen te kunnen 

creëren. Waarschijnlijk zullen bedrijven gevraagd worden wat ze hier voor over hebben. Op 

dit moment stelt de branche zich te afhankelijk op van SBB, die hier niet veel geld in steekt. 

De branche is er zich steeds meer van bewust dat ze zelf het voortouw zal moeten nemen.  

 

Omdat werkgevers in de horecabranche nog altijd veel waarde hechten aan bbl-leerlingen is 

het zorgwekkend dat er momenteel weinig aandacht is voor onderwijszaken. Dat geldt zeker 

voor branches zonder substantiële O&O-fondsen en (horeca)bedrijven zonder 

opleidingsafdeling. Werkgevers moeten ondersteund worden om zich te kunnen mengen in 

de discussie over het onderwijs, maar deze ondersteuning ontbreekt op dit moment.  
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6 Conclusies  

De omvang van de daling 

In deze studie zijn de ontwikkeling van de instroom in de bbl en de verklaringen voor deze 

ontwikkeling onderzocht. Om een goed beeld van de fluctuaties te krijgen, hebben we 

gekeken naar de ontwikkeling van de instroom in plaats van naar de deelname, te beginnen 

in 2008 en eindigend in 2014; het laatste jaar waarvoor ten tijde van de analyses gegevens 

beschikbaar waren. 

Zowel de initiële instroom, dat wil zeggen de instroom van leerlingen die zich op een 

beroepskwalificatie voorbereiden, alsook de postinitiële instroom van werkenden en 

werkzoekenden die zich hoger of opnieuw kwalificeren is in de onderzochte periode gedaald. 

De initiële instroom in de bbl is in 2014 gedaald tot circa 50% van de instroom in 2008. De 

postinitiële instroom is nog sterker gedaald, uitkomend op niet meer dan 30% van de 

instroom in 2008. Op alle mbo-niveaus (4) is de terugloop in de postinitiële instroom 

procentueel groter dan in de initiële instroom.  

Naar mbo-niveau zijn er opvallende verschillen. De daling van de instroom op niveau 1 en 2 

is bij de beide groepen leerlingen (initieel en postinitieel) veruit het grootst, in 2014 

uitkomend op circa 40% (initiële groep) en circa 20% (postinitiële groep) van de instroom in 

2008. Op niveau 3 en 4 is de terugloop van de initiële instroom kleiner dan die van de 

postinitiële instroom, uitkomend op respectievelijk circa 80% en 40% van de instroom in 

2008. Daar de omvang van de instroom op niveau 2 voor beide groepen verreweg het 

grootst is, werkt die daling het sterkst door in de totale terugloop van de instroom in de bbl.    

 

Verklaringen voor de daling op basis van onderwijs- en leerlingenkenmerken 

Een belangrijke verklaring voor de sterkere terugval van de initiële instroom op niveau 2 

vinden we in de ontwikkeling in de onderwijsdeelname. Bbl-leerlingen op dit mbo-niveau zijn 

veelal afkomstig uit de basisberoepsgerichte en kaderberoepsgerichte leerweg van het 

vmbo. Beide hebben te kampen gehad met een sterk terugvallende deelname.  

Deze terugval is maar voor een klein deel terug te voeren op een demografische factor; de 

relevante geboortecohorten zijn verhoudingsgewijs iets kleiner. Maar deze factor kan niet de 

volledige daling verklaren. Een tweede verklaring is de opwaartse druk in het 

onderwijsstelsel in de vorm van het verschuiven van de instroom van lagere naar hogere 

niveaus, vooral in het voortgezet onderwijs. Deze opwaartse druk heeft ook in het vmbo zijn 

sporen getrokken. In het vmbo is met name de deelname aan de basisberoepsgerichte 

leerweg, maar ook die aan de kaderberoepsgerichte leerweg gedaald en is de deelname aan 

de gemengde en theoretische leerweg gestegen. Cruciaal is dat de groei van de gemengde 

en theoretische leerweg voor het overgrote deel in de bol terechtkomt en de bbl niet 

profiteert van het grotere aandeel gl-ers en tl-ers in de instroom in het mbo.   

  

Daarbij komt dat, hoewel in het algemeen gesproken steeds meer vmbo’ers naar het mbo 

gaan, dit niet opgaat voor leerlingen uit de basisberoepsgerichte leerweg. Voor het feit dat 

een toenemend aantal bl’ers niet naar het mbo gaat, is geen duidelijke verklaring. Het 

grootste deel van deze groep kan weliswaar als minder kansrijk op de arbeidsmarkt worden 

aangemerkt, maar of we daarmee de hele groep tot de voortijdig schoolverlaters moeten 

rekenen of dat ook een deel is uitgeweken naar private of bedrijfsopleidingen kan niet 

worden achterhaald.  
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Dat er meer leerlingen naar de bol gaan in plaats van de bbl wijst dus niet alleen op de 

conjuncturele uitwisselbaarheid van deze leerwegen. Ook de daling van het aantal leerlingen 

in de beroepsgerichte leerwegen van het vmbo, demografische ontwikkelingen en opwaartse 

druk in ons onderwijsstelsel en een mogelijk problematischer toegang tot de bbl voor 

kwetsbare leerlingen, dragen bij aan de daling van de instroom in de bbl. En ook 

veranderingen in het vmbo zelf: de doorstroom naar de bbl uit de groeiende intrasectorale 

en intersectorale programma’s is procentueel lager dan uit de krimpende beroepsspecifieke 

vmbo-opleidingen.   

 

We hebben ook gekeken naar veranderingen in de kenmerken van de vmbo-populatie. Als 

gevolg van de opwaartse beweging is het aandeel autochtone leerlingen zonder lwoo-

indicatie in het vmbo teruggelopen en het aandeel leerlingen van allochtone herkomst en 

leerlingen met een lwoo-indicatie toegenomen.  

Voor leerlingen die (onder invloed van) opwaartse druk in een hogere leerweg van het vmbo 

zijn ingestroomd lijkt de keuze voor de bol meer voor de hand te liggen, afgaande op de 

veel grotere belangstelling voor de bol zoals we die steeds hebben gezien voor leerlingen uit 

de kaderberoepsgerichte, de gemengde en de theoretische leerweg. Moeilijker is het de 

vinger te krijgen achter de oorzaak van de verschuiving van de doorstroom van bbl naar bol 

van leerlingen met een lwoo-indicatie en/of van allochtone herkomst. Onduidelijk is of er ook 

bij die leerlingen een grotere intrinsieke voorkeur voor de bol ontstaat of dat veel van deze 

leerlingen vaker worden afgewezen bij een sollicitatie naar een werkplek om in aanmerking 

te komen voor de bbl. Duidelijk is dat met beide factoren rekening moet worden gehouden, 

maar vooralsnog is niet te achterhalen of de terugloop van de instroom naar de bbl alleen 

samenhangt met deze leerlingenkenmerken of dat het gaat om een samenspel van 

conjuncturele factoren en de kwetsbaarheid van deze groep op de arbeidsmarkt, laat staan 

in welke mate elk van deze factoren een rol speelt. 

 

De procentuele toename van allochtone leerlingen in het vmbo heeft ook effect op de bbl-

instroom in de mbo-sectoren. De grotere daling van de deelname van autochtone leerlingen 

aan het vmbo werkt door in de sectorgewijze bbl-instroom; de daling van de deelname aan 

het vmbo wordt sterker gevoeld in de bbl-instroom in de sector Techniek dan bij Economie & 

handel. Ten opzichte van 2008 is de omvang van de doorstroom van het vmbo naar de bbl 

in de sector Techniek met circa 55% teruggelopen. De terugloop in de doorstroom naar de 

sector E&H is weliswaar ook aanzienlijk, maar procentueel kleiner. Overigens is het verschil 

in terugloop maar ten dele toe te schrijven aan de veranderde verhoudingen naar etnische 

herkomst van de leerlingen in het vmbo. Het lijkt erop dat de doorstroom naar Techniek 

sowieso in de onderzochte periode veel sterker onder druk heeft gestaan dan de doorstroom 

naar E&H.  

 

Verklaringen vanuit sectorontwikkelingen 

Kijkend naar de sectoren waarin in absolute aantallen de daling van de instroom in de bbl 

het grootst is, wordt deze breed ervaren als effect van de economische crisis. Veelal was de 

crisis een landelijk verschijnsel, maar er zijn ook branches waarin de ene regio sterker door 

de effecten van de crisis is getroffen dan andere.  

Een aantal bedrijfstakken geeft aan dat de crisis inmiddels achter de rug is en er in ‘hun’ 

bedrijven weer leerwerkplekken voor de bbl beschikbaar zijn. Dit zullen niet altijd de ‘oude 

plekken’ zijn. Onder invloed van automatisering of verzwaring van functie-eisen veranderen 

werkprocessen en verdwijnen banen, leidend tot een structurele daling van het aanbod van 
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leerwerkplekken voor bbl-ers op niveau 2. Onduidelijk is of de voorkeur voor leerlingen op 

de hogere mbo-niveaus zich vertaalt in meer stageplaatsen of in meer leerwerkplekken.  

 

Een derde factor is dat in een aantal sectoren de voorkeur verschuift van het opleiden van 

initiële leerlingen in de bol in plaats van de bbl. Daarvoor zijn een aantal argumenten 

genoemd. De voorkeur voor mbo’ers van de hogere opleidingsniveaus die vaker in de bol 

zitten, de kosten van het faciliteren van bbl-leerplaatsen, negatieve ervaringen met 

subsidieregelingen of de ervaring dat de uitvoerbaarheid van deze leerweg afneemt. Denk 

aan de verbreding van de beroepsgerichte programma’s in het vmbo, de verzwaring van 

taal- en rekeneisen, een toenemend aantal docenten met minder praktijkervaring, het 

grotendeels wegvallen van de bbl in de entreeopleidingen op niveau 1. En kennelijk zijn 

betrokkenen er ook niet zeker van dat mbo-instellingen ertoe over zullen gaan om in de 

toekomst - voor de post-initiële doelgroep - opnieuw bbl-trajecten aan te bieden.  

 

Er zijn vaak meerdere acties ondernomen om leerwerkplekken te behouden of om nieuwe te 

creëren. De acties zijn zowel gericht op het behouden van bbl-plaatsen en het verlagen van 

opleidingskosten als op het innoveren van opleidingsarrangementen, bijvoorbeeld in het 

combineren van de bol en de bbl en het opknippen van opleidingen in modulen.  

 

Hetzelfde kunnen we constateren voor het werven van nieuwe initiële leerlingen voor de bbl. 

Deels wordt teruggegrepen op vertrouwde middelen als promotiecampagnes en 

beroepenwedstijden. Wat betreft de werving is echter een belangrijke vraag of na de crisis 

de vertrouwde patronen zich zullen herstellen. Het streven om vertrouwde doelgroepen 

meer aan de sector te binden, duidt op vertrouwen dat dit mogelijk zal zijn, maar hier en 

daar wordt ook rekening gehouden met de mogelijkheid dat andere instroomgroepen 

aangeboord moeten worden en dat functies eventueel moeten worden aangepast aan de 

komst van nieuwe instroomgroepen.  

 

Discussie 

Opvallend is dat in de bedrijfstakken de ontwikkelingen in het onderwijs nauwelijks worden 

genoemd als factor die de daling van de instroom in de bbl kan verklaren. Dit is deels te 

verklaren door het feit dat sectoren vooral kijken naar de ontwikkelingen in de vraag en het 

aanbod van leerwerkplekken voor bbl-ers. En de ontwikkeling van de vraag- en 

aanbodverhouding wordt sterk door de conjunctuur beïnvloed. Een andere verklaring is dat 

deze factor, ontwikkelingen in het onderwijs, alleen speelt voor de initiële instroom in de bbl, 

en niet voor de postinitiële. Ook de postinitiële instroom, in feite het her- en bijscholen van 

werkenden en zijinstromers, wordt zowel aan de vraag- als aan de aanbodzijde door de 

conjunctuur beïnvloed. 

 

De ontwikkelingen in het onderwijs betreft vooral de deelname aan het vmbo. Deze 

verandert zowel naar omvang als naar samenstelling. De ontwikkeling van deze instroom 

werkt door in de instroom in de bbl. Er komen minder leerlingen die voldoen aan het 

traditionele standaardbeeld van de bbl-leerling. Vooral bedrijfstakken die de komende jaren 

een grote groep nieuwe initiële bbl-ers op niveau 2 willen rekruteren, zullen daar rekening 

mee moeten houden. 

Het is de vraag of in een tijd van een conjuncturele opleving de instroom zich zal herstellen 

tot het oude niveau. Rekening houden met de mogelijkheid dat andere instroomgroepen 

aangeboord moeten worden en functies daarop eventueel moeten worden aangepast, lijkt in 
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dezen een kansrijker strategie. Anders gezegd, de matching van functies/leerarbeidsplaatsen 

aan een veranderende deelnemersgroep vraagt zowel aan de onderwijs- als aan de 

arbeidsmarktzijde om aanpassingen. 

 

Een aantal sectoren houdt er rekening mee dat het functieniveau verschuift en dat er in de 

toekomst meer instromers nodig zullen zijn van de hogere mbo-niveaus, of zelfs hbo-niveau. 

Je zou kunnen zeggen dat in deze bedrijfstakken en functies de vraag en het aanbod van 

leerlingen gelijk oplopen; in het onderwijs – ook in het mbo – hebben we immers een 

opwaartse beweging geconstateerd. Het punt is echter dat op deze hogere mbo-niveaus de 

verhouding tussen de instroom in de bol en in de bbl volstrekt anders is dan op niveau 2. Zal 

deze verhouding zich aanpassen als bedrijven de voorkeur geven aan leerlingen die een bbl-

plaats boven een bol-plaats verkiezen, of hebben leerlingen op deze niveaus een hogere 

intrinsieke motivatie voor de bol en blijven ze ook bij een hoger aanbod van leerwerkplekken 

in de bbl de voorkeur geven aan de bol?      
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Bijlage 1 Toelichting op in dit onderzoek gehanteerde 
begrippen 

Leerling 

In het mbo was voor degenen die een opleiding volgen de term ‘deelnemers’ gangbaar. De 

laatste jaren wordt die term steeds meer vervangen door ‘student’. In dit rapport gebruiken 

we geen van beide termen, maar de term ‘leerling’. Daar is voor gekozen omdat soms in 

eenzelfde zin, alinea of paragraaf het volgen van onderwijs wordt beschreven vanuit het 

perspectief van het voortgezet onderwijs (‘leerlingen’) en van het mbo (‘student’). Door 

beide termen afwisselend te gebruiken ontstaat eerder verwarring dan duidelijkheid. De 

context waarin de term ‘leerling’ wordt gebruikt maakt duidelijk of we kijken vanuit het 

perspectief van het voortgezet onderwijs dan van wel het mbo. 

 

Instroom in de bbl (vs. deelname) 

In dit onderzoek hebben we naar de instroom in de bbl gekeken en niet naar de deelname. 

De instroom betreft het aantal leerlingen dat in een bepaald schooljaar als nieuwe leerlingen 

in de bbl (het mbo) begint. Het zijn leerlingen die niet eerder een mbo-opleiding in de bol of 

in de bbl hebben gevolgd. De instroom in bbl-trajecten die door private mbo-instellingen 

worden aangeboden, is in het onderzoek niet meegenomen, omdat de cijfers over deze 

instroom niet voor alle onderzochte cohorten van 2008 tot en met 2014 beschikbaar zijn.  

 

Initieel/postinitieel 

In dit onderzoek onderscheiden we twee groepen leerlingen: 1) leerlingen die in de bbl 

(mbo) instromen vanuit het initieel onderwijs en 2) leerlingen die het initieel onderwijs al 

enige tijd hebben verlaten en als werkende of werkzoekende in de bbl (mbo) instromen.  

De eerste groep wordt in dit onderzoek met de term ‘initieel’ aangeduid. Het zijn over het 

algemeen 16- en 17-jarigen met een vooropleiding vmbo, maar ook oudere leerlingen met 

als vooropleiding een al dan niet afgeronde havo- of vwo-opleiding of een afgebroken hbo-

opleiding behoren tot deze groep. Die leerlingen zijn vaker ouder, maar meestal niet ouder 

dan 18 à 19 jaar. Leerlingen die het bekostigde onderwijs een of twee jaar hebben 

onderbroken en vervolgens in de bbl (mbo) zijn ingestroomd, rekenen we ook tot de initiële 

groep.  

De tweede groep, aangegeven met de term ‘postinitieel’, betreft leerlingen die doorgaans al 

voor 2004 het bekostigde onderwijs hebben verlaten en van wie in de BRON-bestanden 

geen gegevens over hun vooropleiding zijn opgeslagen. Het zijn volwassenen die vanuit een 

positie als werkende of werkloze in de bbl instromen. Daarnaast rekenen we tot deze groep 

ook leerlingen die na 2004 het bekostigde onderwijs hebben verlaten en 3 jaar of langer niet 

aan het bekostigde onderwijs hebben deelgenomen op het moment dat ze aan een bbl-

traject beginnen. 

Het onderscheid tussen initieel en postinitieel valt gedeeltelijk samen met het onderscheid 

niet-volwassenen en volwassenen. Alle leerlingen uit de postinitiële groep zijn volwassenen 

(18 jaar of ouder), terwijl de initiële groep bij instroom in de bbl voor het grootste deel uit 

16- en 17-jarigen bestaat en voor een klein deel uit oudere (volwassen) leerlingen.  

  

Domein (vs. branche) 

In dit onderzoek wordt, bij het onderscheiden van opleidingen, gebruik gemaakt van de 

indeling naar domeinen en subdomeinen die tot stand zijn gekomen onder andere in 
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samenwerking met de MBO Raad, het ministerie van OCW en de Samenwerkingsorganisatie 

Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). De domeinindeling valt echter niet samen met de 

indeling van branches zoals in gebruik bij de kenniscentra en SBB. Omdat de interviews zijn 

afgenomen met branchevertegenwoordigers, en om de herkenbaarheid van de gegevens 

voor de branches te vergroten, wordt in hoofdstuk 4 de domeinindeling gekoppeld aan de 

branches, door in de beschrijving van een subdomein de crebonummers te vermelden van 

de mbo-opleiding die onder het subdomein vallen.   

 

Leerwegen in het vmbo 

De basisberoepsgerichte leerweg kent, evenals de kaderberoepsgerichte leerweg en de 

gemengde leerweg, vier sectoren: Economie, Techniek, Zorg & welzijn en Landbouw. 

Sectoren zijn weer onderverdeeld in afdelingen die specifiek op één of enkele 

beroepsrichtingen zijn gericht. Een voorbeeld in de sector Economie is de afdeling Handel 

die voorbereidt op opleidingen in de handel in het mbo. Een voorbeeld in de sector Techniek 

is Elektrotechniek. Leerlingen die naar de theoretische leerweg gaan, kiezen een 

vakkenpakket met algemene theoretische vakken. Ze krijgen in principe geen 

beroepsgerichte vakken. Toch stromen ook leerlingen in de theoretische leerweg uit in een 

sector. De vakkenpakketten van de theoretische leerweg zijn namelijk op sectoren 

georiënteerd. Elk vakkenpakket sluit aan bij een sector (Economie, Techniek, Zorg & welzijn 

of Landbouw). Ook het sectorwerkstuk dat een leerling van de theoretische leerweg in het 

vierde leerjaar maakt, is gericht op een sectorspecifiek onderwerp.  

Met de invoering van de nieuwe examenprogramma’s in het vmbo vanaf augustus 2016 

worden deze afdelingenstructuur overigens opgeheven.  

 

Intrasectorale en intersectorale programma’s in het vmbo 

Voor leerlingen die zich breder willen oriënteren, zijn er intrasectorale programma’s en sinds 

2007 de intersectorale programma’s in het vmbo geïntroduceerd. Intrasectorale 

programma’s behoren tot één sector. Er komen onderdelen uit twee of meer afdelingen van 

die sector aan bod. Zo biedt het programma Handel & administratie onderdelen aan uit 

zowel de afdeling Handel als de afdeling Administratie en het programma Instalektro in de 

sector Techniek kent onderdelen uit zowel de opleiding Installatietechniek als uit de 

opleiding Elektrotechniek. 

Sommige intrasectorale programma’s zijn nog breder van opzet en zijn samengesteld uit 

onderdelen van alle afdelingen. Voorbeelden zijn de intrasectorale programma’s Zorg-breed, 

Techniek-breed en Landbouw-breed. Intersectorale programma’s bieden lesstof aan uit 

meerdere sectoren. 

Met de invoering van de nieuwe examenprogramma’s in het vmbo vanaf augustus 2016 

worden deze programmatypen overigens opgeheven.  
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Bijlage 2 Overzicht geïnterviewde bedrijfstakexperts  

Branche Naam  Functie Organisatie  

Bouwkunde Mevr. drs. M.J.T.P. van 

der Post 

Beleidsadviseur Onderwijs 

en Arbeidsmarkt 

Brancheorganisatie Bouwend 

Nederland 

Groothandel Mevr. drs. K.D.A. 

Geurts 

Beleidsadviseur BTG Handel en mode 

Detailhandel Mevr. D. Krassenberg Beleidsadviseur INretail 

Installatietechniek Mevr. drs. J.D.G. van 

Heeswijk 

Onderwijssecretaris Uneto VNI 

Pedagogisch 

Werk 

Mevr. A. Jonkman   Senior stafmedewerker 

kwalificatiedossier 

Brancheorganisatie Kinderopvang 

Hout Mevr. drs. ing. M. 

Fledderman 

Secretaris Nederlandse Branchevereniging 

voor de Timmerindustrie 

Meubel Mevr. K. Jonker Adviseur Personeel en 

Organisatie 

Branchevereniging voor 

Interieurbouw en Meubelindustrie 

(CBM) 

Verpleging Dhr. J.A.M. Scholten 

MA MHR 

Beleidsadviseur Nederlandse Vereniging van 

Ziekenhuizen (NVZ) 

Verzorging Mevr. drs. M. Snellen Beleidsadviseur 

Opleidingen 

Werkgeversorganisatie vvt-zorg 

Actiz 

Voeding Dhr. drs. J.H.F.C. 

Sanders  

Beleidsadviseur 

economisch en sociaal 

beleid en onderwijs 

LTO Nederland 

Voeding Dhr. A. Verhage Directeur  Stichting Opleidingsfonds 

Levensmiddelenindustrie (SOL) 

Wegtransport Mevr. C. Blom Beleidsadviseur Onderwijs 

en Arbeidsmarkt 

Werkgeversorganisatie Transport 

Logistiek Nederland (TLN) 

Procesindustrie Dhr. drs. O. de Vreede Manager Onderwijs en 

Innovatie en Human 

Capital Agenda-

coördinator 

Branchevereniging Chemische 

Industrie Nederland (VNCI) 

Horeca Mevr. drs. F. Bont Directiesecretaris en 

Onderwijsbeleid 

Branchevereniging Koninklijke 

Horeca Nederland (KHN) 
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Bijlage 3 De bbl-instroom (initieel en postinitieel) naar 
subdomein tussen 2008-2009 en 2014-2015 

 
  

schooljaar 

2008-2009

schooljaar 

2009-2010

schooljaar 

2010-2011

schooljaar 

2011-2012

schooljaar 

2012-2013

schooljaar 

2013-2014

schooljaar 

2014-2015

totaal 55201 51759 53327 45453 46766 37869 22826

initieel 20157 16785 15946 16038 14601 12347 10936

post-initieel 35044 34974 37381 29415 32165 25522 11890

totaal 3261 2197 1901 1842 959 608 634

initieel 2540 1795 1525 1466 730 419 550

post-initieel 721 402 376 376 229 189 84

totaal 761 586 608 426 399 265 226

initieel 441 355 359 327 279 222 204

post-initieel 320 231 249 99 120 43 22

totaal 1691 1313 1225 1115 1042 808 655

initieel 1501 1216 1124 1027 884 777 617

post-initieel 190 97 101 88 158 31 38

totaal 336 188 245 160 146 94 82

initieel 222 136 125 116 85 48 53

post-initieel 114 52 120 44 61 46 29

totaal 733 527 642 484 359 276 233

initieel 529 413 404 391 312 190 183

post-initieel 204 114 238 93 47 86 50

totaal 7 5 136 149 208 126 49

initieel 0 1 3 10 13 2 1

post-initieel 7 4 133 139 195 124 48

totaal 1647 1274 1140 1151 1140 1212 1205

initieel 1191 926 809 938 943 884 1002

post-initieel 456 348 331 213 197 328 203

totaal 414 347 197 261 206 488 193

initieel 99 74 74 78 94 101 101

post-initieel 315 273 123 183 112 387 92

totaal 4241 2726 2111 2087 1616 1192 1133

initieel 2182 1509 1200 1389 1139 758 775

post-initieel 2059 1217 911 698 477 434 358

totaal 3403 4393 3768 2331 3375 2208 1045

initieel 179 142 123 155 196 150 106

post-initieel 3224 4251 3645 2176 3179 2058 939

totaal 143 110 88 9 49 46 55

initieel 117 109 86 9 48 46 50

post-initieel 26 1 2 0 1 0 5

totaal 16 22 11 18 15 21 40

initieel 6 10 4 12 10 13 14

post-initieel 10 12 7 6 5 8 26

totaal 378 427 437 433 399 263 280

initieel 112 140 128 180 179 125 150

post-initieel 266 287 309 253 220 138 130

totaal 39 29 50 34 28 29 8

initieel 4 4 10 10 6 10 1

post-initieel 35 25 40 24 22 19 7

totaal 56 35 16 17 21 29 5

initieel 35 13 6 15 9 6 2

post-initieel 21 22 10 2 12 23 3

totaal 2 0 3 1 2 14 0

initieel 1 0 0 0 0 7 0

post-initieel 1 0 3 1 2 7 0

1052 Mediavormgeving

1042 

Gezondheidstechniek

1043 

Laboratoriumtechniek

1051 Mediatechniek

1034 Procesindustrie

1035 Vliegtuigtechniek

1041 Ambachtelijke 

techniek

1031 

Werktuigbouwkunde

1032 Elektrotechniek

1033 Installatietechniek

1022 Stukadoren en 

afbouw

1023 Schilderen en 

onderhoud

1024 Schoonmaak en 

glazenwassen

instroombranche

instroomcohort mbo (uitsluitend bbl)

totaal 

1011 Bouwkunde

1012 Infrastructuur

1021 Hout en meubel
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schooljaar 

2008-2009

schooljaar 

2009-2010

schooljaar 

2010-2011

schooljaar 

2011-2012

schooljaar 

2012-2013

schooljaar 

2013-2014

schooljaar 

2014-2015

totaal 6 0 1 0 0 0 0

initieel 4 0 0 0 0 0 0

post-initieel 2 0 1 0 0 0 0

totaal 6 4 2 9 3 1 0

initieel 6 4 2 6 3 0 0

post-initieel 0 0 0 3 0 1 0

totaal 25 25 36 25 54 128 54

initieel 16 9 16 14 17 31 13

post-initieel 9 16 20 11 37 97 41

totaal 67 89 117 54 65 86 43

initieel 35 20 39 27 28 28 16

post-initieel 32 69 78 27 37 58 27

totaal 9 0 0 0 0 0 4

initieel 0 0 0 0 0 0 0

post-initieel 9 0 0 0 0 0 4

totaal 2062 1661 1633 1631 1384 1536 895

initieel 1643 1319 1343 1410 1190 894 833

post-initieel 419 342 290 221 194 642 62

totaal 453 319 282 226 279 168 120

initieel 390 291 267 213 162 129 118

post-initieel 63 28 15 13 117 39 2

totaal 411 314 303 332 274 267 272

initieel 310 244 243 270 240 248 237

post-initieel 101 70 60 62 34 19 35

totaal 0 0 11 0 30 22 24

initieel 0 0 0 0 0 0 2

post-initieel 0 0 11 0 30 22 22

totaal 1654 2466 6025 3980 4238 1882 437

initieel 660 566 565 561 495 419 420

post-initieel 994 1900 5460 3419 3743 1463 17

totaal 2261 1925 1993 2039 3124 1861 1431

initieel 545 472 517 500 500 466 425

post-initieel 1716 1453 1476 1539 2624 1395 1006

totaal 3369 3331 2748 2465 2092 2060 1451

initieel 1997 1875 1766 1735 1612 1462 1250

post-initieel 1372 1456 982 730 480 598 201

totaal 665 598 464 495 334 809 286

initieel 219 195 212 219 189 264 206

post-initieel 446 403 252 276 145 545 80

totaal 5 0 7 13 0 0 0

initieel 0 0 0 0 0 0 0

post-initieel 5 0 7 13 0 0 0

totaal 579 599 622 480 729 1171 250

initieel 173 141 139 150 124 126 73

post-initieel 406 458 483 330 605 1045 177

totaal 750 865 542 265 365 675 278

initieel 33 32 30 30 35 85 43

post-initieel 717 833 512 235 330 590 235

totaal 1187 1051 1131 496 1524 3018 342

initieel 166 167 233 129 357 384 112

post-initieel 1021 884 898 367 1167 2634 230

instroomcohort mbo (uitsluitend bbl)

1101 Economie en 

administratie

1102 Zakelijke 

dienstverlening

1103 Commerciële 

dienstverlening

1091 Detailhandel en 

groothandel

1092 Management en 

ondernemerschap

1093 Mode en 

interieurindustrie

1082 Luchtvaart

1083 Wegtransport

1084 Logistiek

1071 Mobiliteit en 

voertuigen

1072 Carrosserietechniek

1081 Transport, 

scheepvaart en logistiek

1061 Industriële 

automatisering

1062 

Kantoorautomatisering

1063 Digitaal onderzoek

1053 

Evenemententechiek

1054 Ruimtelijke 

vormgeving

instroombranche
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schooljaar 

2008-2009

schooljaar 

2009-2010

schooljaar 

2010-2011

schooljaar 

2011-2012

schooljaar 

2012-2013

schooljaar 

2013-2014

schooljaar 

2014-2015

totaal 0 0 0 0 0 9 16

initieel 0 0 0 0 0 1 1

post-initieel 0 0 0 0 0 8 15

totaal 131 155 587 187 124 146 44

initieel 5 11 14 2 6 5 3

post-initieel 126 144 573 185 118 141 41

totaal 2583 1465 1198 907 1367 1080 445

initieel 183 160 144 134 193 140 79

post-initieel 2400 1305 1054 773 1174 940 366

totaal 13 38 65 73 47 40 27

initieel 6 8 24 20 20 21 14

post-initieel 7 30 41 53 27 19 13

totaal 0 0 0 0 5 1 0

initieel 0 0 0 0 3 1 0

post-initieel 0 0 0 0 2 0 0

totaal 2127 2029 2102 1880 1694 1572 1352

initieel 1582 1464 1364 1374 1359 1239 1104

post-initieel 545 565 738 506 335 333 248

totaal 221 180 131 138 106 107 71

initieel 188 160 113 129 102 100 68

post-initieel 33 20 18 9 4 7 3

totaal 336 489 199 201 237 447 295

initieel 31 31 40 29 42 30 40

post-initieel 305 458 159 172 195 417 255

totaal 102 103 717 308 11 11 2

initieel 8 7 18 15 7 3 2

post-initieel 94 96 699 293 4 8 0

totaal 160 83 55 24 89 26 2

initieel 13 12 4 4 6 5 2

post-initieel 147 71 51 20 83 21 0

totaal 8665 8483 7527 6951 8372 5985 4488

initieel 799 803 776 802 920 773 453

post-initieel 7866 7680 6751 6149 7452 5212 4035

totaal 305 304 300 306 349 323 212

initieel 64 64 66 90 110 93 81

post-initieel 241 240 234 216 239 230 131

totaal 1059 1440 1581 2215 1797 1143 877

initieel 73 111 143 162 268 173 148

post-initieel 986 1329 1438 2053 1529 970 729

totaal 2835 2555 2177 1383 904 391 258

initieel 240 196 216 182 132 54 37

post-initieel 2595 2359 1961 1201 772 337 221

totaal 55 75 52 21 12 10 179

initieel 9 9 8 5 5 3 7

post-initieel 46 66 44 16 7 7 172

totaal 1796 1928 2338 1862 1933 919 324

initieel 218 229 238 229 212 215 127

post-initieel 1578 1699 2100 1633 1721 704 197

totaal 113 128 59 167 89 75 28

initieel 24 12 17 26 14 23 11

post-initieel 89 116 42 141 75 52 17

instroombranche

instroomcohort mbo (uitsluitend bbl)

1161 Voeding en 

productie

1162 Voeding en handel

1153 Maatschappelijke 

zorg

1154 Pedagogisch werk

1155 Cultureel werk

1142 Recreatie

1151 Verpleging en 

verzorging

1152 

Gezondheidsondersteunin

g

1132 Brood en banket

1133 Facilitaire 

dienstverlening

1141 Toerisme

1114 Sport en bewegen

1122 

Schoonheidsverzorging

1131 Horeca

1111 Defensie

1112 Publieke veiligheid

1113 Particuliere 

veiligheid
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schooljaar 

2008-2009

schooljaar 

2009-2010

schooljaar 

2010-2011

schooljaar 

2011-2012

schooljaar 

2012-2013

schooljaar 

2013-2014

schooljaar 

2014-2015

totaal 417 401 278 281 258 240 169

initieel 142 176 147 154 163 154 132

post-initieel 275 225 131 127 95 86 37

totaal 769 808 703 625 673 427 410

initieel 402 348 345 351 278 261 202

post-initieel 367 460 358 274 395 166 208

totaal 165 128 96 94 81 59 72

initieel 143 110 85 85 65 58 53

post-initieel 22 18 11 9 16 1 19

totaal 93 140 39 24 23 8 10

initieel 2 3 0 1 6 2 6

post-initieel 91 137 39 23 17 6 4

totaal 303 308 244 219 173 128 123

initieel 166 197 148 172 147 110 115

post-initieel 137 111 96 47 26 18 8

totaal 225 215 207 203 182 160 146

initieel 212 207 194 198 179 159 146

post-initieel 13 8 13 5 3 1 0

totaal 2091 2878 4177 4356 3781 3199 1546

initieel 291 289 490 487 485 430 548

post-initieel 1800 2589 3687 3869 3296 2769 998

instroombranche

instroomcohort mbo (uitsluitend bbl)

1167 Dier en zorg

1168 Grond en infra

1171 Assistenopleidingen

1164 Natuur en milieu

1165 Natuur en 

vormgeving

1166 Natuur en zorg

1163 Verse voeding


