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Van praktijkonderwijs naar mbo 
binnen de Stedendriehoek

Binnen de Stedendriehoek van Apeldoorn, Deventer en Zutphen zijn in totaal vijf scholen voor prak-
tijkonderwijs en vier mbo opleidingen. In de periode 2012-2013 tot en met 2015-2016 hadden de 
scholen voor praktijkonderwijs 651 schoolverlaters. De praktijkscholen en mbo’s binnen de Steden-
driehoek wilden graag weten wat de exacte doorstroomgegevens naar het mbo waren en hoe het de 
oud-leerlingen praktijkonderwijs verging op het mbo. Op basis hiervan werd in samenwerking met 
KPC Groep (in de persoon van Dennis Heijnens en Vivian van de Pol) een onderzoek gestart om de 
volgende vragen te beantwoorden: wat zijn de exacte doorstroomcijfers, hoe doen onze oud-leerlin-
gen praktijkonderwijs het op het mbo en welke factoren spelen een rol in deze doorstroom?

Doorstroom  ||  VSV  ||  Onderzoek

Binnen het onderzoek is de loopbaan van 183 
leerlingen is in kaart gebracht, met als doel zicht 
te krijgen op de doorstroomcijfers en de studie-
voortgang van deze leerlingen. Al deze leerlingen 
stroomden in de periode 2012-2013 t/m 2016-
2017 van Praktijkonderwijs Zutphen, De Boog 
Apeldoorn, Praktijkschool Apeldoorn, Arkelstein 
Deventer of de Jacobus Fruytierschool Apeldoorn 
door naar een mbo opleiding bij AOC Oost Twello, 
Aventus Apeldoorn, Helicon Apeldoorn of Hoorn-
beeck College Apeldoorn. Het overgrote deel van 
deze leerlingen volgde een mbo opleiding bij Aven-
tus Apeldoorn.  

Hoe gaat het met oud-leerlingen praktijkonder-
wijs op het mbo?
Van die 183 leerlingen was ruim een kwart op het 
moment van het onderzoek nog bezig met een 
mbo niveau 2 opleiding. Wel had zo’n 57% hun 
niveau 2 opleiding afgerond. Na het behalen van 
het niveau 2 diploma, bleek meer dan de helft van 
de leerlingen nog verder te gaan met een niveau 3 
opleiding. De overige leerlingen, 14,8% om precies 
te zijn, beëindigde de opleiding voordat een diplo-
ma werd behaald en is voortijdig schoolverlater 
(vsv’er). 

Een leerling is vsv’er wanneer hij of zij het onder-
wijs verlaat zonder startkwalificatie, dus zonder 
een havo-, vwo- en/of mbo niveau 2 diploma be-
haald te hebben. Hierbij moet worden opgemerkt 
dat het vsv-percentage nog kan stijgen, aangezien 
een deel van de leerlingen de opleiding op het 

moment van het onderzoek nog niet had afgerond. 
Vergelijking met algemene vsv-percentages laat 
zien dat de vsv-percentages onder oud-leerlingen 
praktijkonderwijs iets hoger lijken te liggen.

Welke verschillen zijn er te zien gedurende  de 
mbo-opleiding?
De meest opvallende verschillen worden hieronder 
beschreven.

Met het niveau 2 diploma op zak, kiezen 
 meisjes, leerlingen met een migratieachter-
grond en leerlingen die een BOL opleiding 
volgden er vaker voor om nog een niveau 
3  opleiding te gaan volgen dan jongens, 

 autochtone leerlingen en BBL’ers.

28%

57%
15%

Diploma mbo niveau 2

Vsv

Bezig met mbo niveau 2 opleiding
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Meisjes stromen significant vaker door naar niveau 
3 dan jongens. Hetzelfde geldt voor leerlingen met 
een migratieachtergrond. Vaker dan autochtone 
leerlingen stromen zij door naar een niveau 3 
opleiding. Ook leerlingen die hun niveau 2 diploma 
in de beroepsopleidende leerweg (BOL) hebben 
behaald, stromen significant vaker door naar een 
niveau 3 opleiding dan leerlingen die hun niveau 2 
diploma in de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) 
hebben behaald. Leerlingen die het advies van de 
praktijkschool m.b.t. de uitstroombestemming niet 
hebben opgevolgd, switchen significant vaker 
tussen opleidingen, vertragen en/of beëindigen de 
opleiding vaker dan leerlingen die het advies wel 
opvolgden. Het behalen van het diploma kost hen 
dus meer tijd. 

Leerlingen die het advies van de praktijkschool 
niet opvolgen, doen langer over hun opleiding 

dan leerlingen die dit wel hebben gedaan.

Verder waren vsv-percentages significant lager on-
der leerlingen die een (branche)certificaat hebben 
behaald tijdens het praktijkonderwijs dan onder 
leerlingen die dit niet hebben gedaan. Hetzelfde 
geldt voor het behalen van een entreediploma 
binnen het praktijkonderwijs. De lagere vsv-per-
centages bij de leerlingen die een entreediploma 
behaalden in het praktijkonderwijs geven het 
succes aan van de samenwerking tussen de scho-
len voor praktijkonderwijs en de mbo’s. Leerlingen 
die volgens deze route onderwijs volgen zijn veel 
minder vaak vsv’er dan leerlingen die dat niet doen 
en zichzelf bijvoorbeeld aanmelden bij een mbo, 
buiten de samenwerkingsconstructie om.

Vsv-percentages bij leerlingen die een  
(branche)certificaat en/of entreediploma  

behaalden op het praktijkonderwijs zijn lager 
dan bij leerlingen die dit niet deden.

Die samenwerkingsconstructie ziet er als volgt uit: 
een convenant tussen Aventus en verschillende 
scholen voor voortgezet onderwijs, voortgezet spe-
ciaal onderwijs en praktijkonderwijs met als doel 
een optimale afstemming van onderwijs, begelei-
ding en examinering tussen de partijen. Wanneer 
leerlingen in samenwerking met de praktijkschool 
de entreeopleiding volgen, ziet hun week er over 
het algemeen als volgt uit: één dag op Aventus, 

één dag(deel) op de praktijkschool en drie dagen 
stage.

Wat zijn de succes- en faalfactoren rondom de 
doorstroom van het praktijkonderwijs naar het 
mbo?
De tweede doelstelling van het onderzoek was 
zicht krijgen op de succes- en faalfactoren rondom 
de doorstroom van praktijkonderwijs naar mbo 
niveau 2. Leerlingen, stagebegeleiders en mana-
gers werden geïnterviewd: wat draagt bij aan een 
betere doorstroom en welke factoren werken juist 
belemmerend? 

“Het contact met het mbo is over het 
algemeen goed: elke week een mail met 

 aanwezigheid, de behaalde cijfers etc. 
Eén keer in de maand of zes weken laten wij 

het gezicht even zien op het mbo, korte 
lijntjes zijn belangrijk.”

Stagebegeleider praktijkonderwijs

Samenwerking en afstemming werd als de belang-
rijkste succesfactor genoemd, door zowel scholen 
voor praktijkonderwijs als mbo’s. De praktijkscho-
len onderschreven daarnaast het belang van een 
stabiele thuissituatie en intrinsieke motivatie bij 
leerlingen. Mbo’s benadrukten hoe belangrijk per-
soonlijke begeleiding en een correct beroepsbeeld 
zijn. Uit de interviews bleek ook dat de leerlingen 
over het algemeen positief zijn over de doorstroom 
en vooral heel trots zijn als het hen lukt om naar 
het mbo te gaan. Begeleiding bij de overgang tus-
sen praktijkonderwijs en mbo is wel belangrijk. Zij 
hechten ook waarde aan een sociaal netwerk met 
mensen om op terug te kunnen vallen, zowel thuis 
als op school.

“Op de praktijkschool letten ze meer  
op je, bij het roc is het meer je eigen  

verantwoordelijkheid.”

Leerling

Hoewel er al veel stappen zijn gezet in de verbete-
ring van de doorstroom tussen praktijkonderwijs en 
het mbo, blijft samenwerking tussen het praktijk-
onderwijs, de entreeopleiding en de mbo niveau 
2 opleidingen van groot belang. Hierbij is goede 
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voorlichting over de overstap naar het mbo en naar 
betaalde arbeid vereist. De toelatingseisen moeten 
tijdig worden afgestemd en helder zijn voor alle 
betrokkenen. De begeleiding van leerlingen kan 
meer gestroomlijnd worden, met een gezamenlijke 
aanpak om leerlingen in het praktijkonderwijs voor 
te bereiden op en te ondersteunen bij de overgang 
naar het mbo. Doorgaande leerlijnen zijn hierbij 
een aandachtspunt. Van het praktijkonderwijs naar 
entree, maar ook van entree naar mbo niveau 2 
zijn doorgaande leerlijnen en een nog ‘warmere’ 
overdracht concrete verbeterpunten. 

Daarnaast vinden leerlingen het heel prettig om 
een goede start te maken, als alle praktische zaken 
geregeld zijn. 

“Wanneer een leerling wil doorstromen naar 
niveau 2 en daartoe in staat is, dan wordt 

dat gestimuleerd. Bij het advies voor niveau 
2 wordt niet alleen gekeken naar beroeps-

competenties, bij oud-leerlingen praktijkonder-
wijs is dat zelden of nooit een probleem.”

Teammanager Roc

Zowel in het praktijkonderwijs als in het mbo wordt 
benadrukt hoe belangrijk het is dat een leerling 
juiste verwachtingen heeft van de opleiding en 
het beroep dat daarmee kan worden uitgeoefend. 
Hierbij kan het advies vanuit de praktijkschool en/
of het mbo een rol spelen, maar is ook het creëren 
van een realistisch zelfbeeld bij de leerling van be-
lang. Aanbeveling is om hier nog meer op in te zet-
ten. LOB in het praktijkonderwijs kan hierbij effec-
tief zijn. Ook oud-leerlingen en hun ouders hebben 
hierbij een essentiële rol. Tot slot is het versterken 
van het sociale netwerk een aanbeveling, vooral de 
leerlingen benadrukken hoe belangrijk het is om 
iemand te hebben om op terug te vallen. 

Dit onderzoek heeft laten zien dat oud-leerlingen 
praktijkonderwijs succesvol zijn in het mbo, maar 
ook dat het vsv-percentage onder oud-leerlingen 
praktijkonderwijs hoger is dan regulier. Nog meer 

afstemming en samenwerking tussen praktijk-
onderwijs, entree en niveau 2 blijft van groot 

belang. De resultaten van dit onderzoek bieden 
handvatten om met elkaar aan de slag te gaan 

om deze doorstroom te verbeteren en om leerlin-
gen erbij te helpen het beste uit zichzelf te halen.  

De scholen in de  Stedendriehoek pakken deze 
uitdaging samen op! 

06-13598900

d.heijnens@kpcgroep.nl

MEER INFORMATIE?

Dennis 
Heijnens


