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Inleiding
De gemeenten en alle scholen voor VO, MBO in de RMC subregio Eem, voeren sinds 2009 samen het regionale
programma Aanpak VSV Eemland uit. Binnen dit programma is veel geïnvesteerd in het versterken van de
aansluiting VO-MBO en een goede begeleiding van VMBO leerlingen bij hun overstap naar het MBO.
In de regio Eem zijn 23 VMBO schoollocaties gevestigd. De regio Eem bestaat uit de gemeenten Amersfoort,
Baarn, Barneveld, Bunschoten, Leusden, Nijkerk, Soest en Woudenberg. In de regio zijn 4 MBO instellingen
gevestigd; MBO Amersfoort, ROC Midden Nederland, Hoornbeeck College en AOC Groenhorst (Aeres MBO).
Om een succesvolle overstap VO – MBO te ondersteunen worden in de regio vier online instrumenten gebruikt,
te weten:
Doorstroommonitor VMBO-vervolgonderwijs
Met deze monitor wordt gevolgd voor welke vervolgschool 4e jaars VMBO leerlingen kiezen en of ze daar ook
daadwerkelijk worden ingeschreven. In de monitor worden ook overstappers naar MBO vanuit VMBO3,
HAVO4/5 en VWO gevolgd.
M.b.v. deze monitor wordt gericht extra ondersteuning geboden bij de overstap VO-MBO, aan leerlingen die dat
nodig hebben.
Doorstroomdossier VMBO-MBO
Dit dossier wordt gebruikt bij de instroomprocedure op het MBO. Het bevordert een goede plaatsing in een
vervolgopleiding. Het eerste gedeelte van het dossier wordt door de leerling ingevuld. Het tweede gedeelte
wordt door de mentor van de leerling op het VMBO ingevuld.
Het doorstroomdossier wordt ook gebruikt door leerlingen die niet direct uit het VMBO komen. Het
doorstroomdossier kent speciale varianten voor de overstap MBO-MBO en voor leerlingen die vanuit
werk/werkloosheid instromen bij het MBO.
ZoekjouwMBO
Via de site www.zoekjouwmbo.nl kunnen 3e en 4e jaars VMBO leerlingen en MBO studenten zich online opgeven
voor MBO oriëntatieworkshops van verschillende ROC’s, AOC’s en vakscholen. Ook uitgebreide informatie over
de branches, opleidingen en de inhoud van de workshops is hier te vinden.
De benodigde communicatie tussen workshopleiders van het MBO, leerlingen en decanen/mentoren in het
VMBO vindt via dit instrument plaats.
Monitor uitschrijving & switch in 1e jaar MBO
Dit instrument levert jaarlijks online een overzicht aan de regionale VO scholen van “uitschrijvers en switchers”
onder hun ex-VMBO leerlingen, in het eerste jaar MBO bij de deelnemende MBO instellingen.
VMBO scholen kunnen zien wie van hun ex-leerlingen van studierichting veranderen binnen de MBO instellingen
in of vlak na het eerste jaar MBO (switch), wie deze instellingen verlaten binnen één jaar (uitschrijving) en wie
er gewoon goed zitten. MBO instellingen krijgen gegevens over uitschrijving & switch van de direct uit het
regionale VMBO afkomstige leerlingen, op instellingsniveau en op branche / afdelingsniveau.
Sinds 2012 zijn de instrumenten samengebracht in de online portal www.overstap-eemland.nl bij Intergrip BV.
De portal wordt gebruikt door mentoren, loopbaanbegeleiders en managers van het VO en het MBO en door
medewerkers van de gemeentelijke afdelingen leerplicht/kwalificatieplicht en het RMC. Zij kunnen met één
inlog alle instrumenten bereiken. Dit bevordert het samenhangend gebruik van de instrumenten.
Leerlingen maken gebruik van twee instrumenten: zoekjouwMBO en het doorstroomdossier.
Het gebruik van de online overstap-instrumenten heeft de afgelopen jaren sterk bijgedragen aan het jaarlijks
behalen van een laag VSV percentage in de groep 4e jaars VMBO leerlingen. Vanaf schooljaar 2012-2013 heeft
OCW een streefpercentage VSV vastgesteld voor de bovenbouw VMBO van 1,5%. Vanaf schooljaar 2016-2017 is
dit streefpercentage aangescherpt naar 1,0%. In onze regio wordt dit nieuwe streefpercentage gemiddeld behaald.
Het behalen van dit nieuwe streefpercentage is voor individuele scholen in onze regio soms nog een uitdaging.
Het gebruik van de overstap-instrumenten draagt ook sterk bij aan een beter aansluitende loopbaanoriëntatie en
–begeleiding (LOB) in VMBO en MBO. Betere LOB draagt bij aan minder switchen en VSV in het MBO.
In deze rapportage / tabellenboek brengen wij veel gegevens uit de vier instrumenten samen, waarbij we ook
kerngegevens uit voorgaande jaren leveren.
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De rapportage levert managementinformatie op voor gemeenten, VMBO en MBO. De rapportage kent twee
delen.
Deel A: gegevens per instrument.
Hierin heeft ieder overstap-instrument een eigen hoofdstuk. Per instrument wordt beschreven:
doel, doelgroep, werkwijze, resultaten, evaluatie, conclusies en ontwikkelingen. Zie hoofdstukken 2 t/m 5.

In hoofdstuk 1 de samenvatting, kerncijfers en bespreekpunten per overstap-instrument.
De bespreekpunten zullen in diverse overleggen tussen de VSV partners worden geagendeerd.
Deel B: tabellen per school.
Hierin heeft iedere school (voor VMBO of MBO) een eigen hoofdstuk. Per school worden de belangrijkste cijfers
uit de overstap-instrumenten op een rijtje gezet.

Ontwikkelingen
De wet bescherming persoonsgegevens WBP (medio 2018 opgevolgd door de algemene verordening
gegevensbescherming AVG), stelt eisen aan het uitwisselen van persoonsgegevens tussen de samenwerkende
scholen en gemeenten bij de overstap VO-MBO. Door het ondertekenen en implementeren van diverse privacy
documenten (sinds 2015), voldoen de samenwerkende partners in Eem aan de gestelde eisen.

Vanaf 2017 regionale aanpak van VSV door OCW onder gebracht in een structurele (subsidie)regeling
De aanpak in 2017 is gebaseerd op de regionale aanpak van VSV in de voorgaande jaren. Ook in de
programmaperiode 2017-2020 is een goede aansluiting tussen VO en MBO een hoofdthema in ons regionale VSV
programma.

LOB brieven ministers van onderwijs
Op 28 september 2016 heeft OCW een uitgebreide LOB brief gepubliceerd. Het betreft een brief over verschillende
sectoren heen, met name gericht op VO, MBO en HBO, echter ook PO en WO komen aan bod. Deze sector
overstijgende blik heeft veel voeten in de aarde gehad bij OCW. In de brief worden 3 actielijnen geschetst:
deskundig uitgevoerde LOB;
betere samenwerking bij onderwijsovergangen;
betere informatie over beroepenveld en vervolgonderwijs.
Op 30 november 2017 publiceerden de nieuwe ministers van onderwijs een nieuwe kamerbrief over LOB, als
vervolg op de LOB brief van OCW uit 2016.

Ambitie/kwaliteits agenda’s LOB voor VO en MBO - Borging van kwaliteit LOB vormt uitdaging In de brief van 30 november 2017 worden de ontwikkelingen t.a.v. een sterke positionering van LOB in de
verschillende onderwijssectoren geschetst.
Hierbij wordt met name de borging van de kwaliteit van LOB als uitdaging genoemd voor de verschillende
onderwijssectoren. Nieuw onderwijsbeleid waarbij LOB wettelijk is verankerd in het VMBO en MBO en het
opnemen van LOB in het toezichtkader van de inspectie van het onderwijs, dragen bij aan deze borging.
Twee hoofdpunten in de brief zijn:
● de nieuwe ambitie/kwaliteits-agenda-LOB (VO) en de ambitie-agenda-LOB (MBO) die ook eind november
2017 zijn verschenen. Bij het tot stand komen van deze ambitieagenda’s zijn naast VO-raad en MBO-raad ook
NVS-NVL, VvSL (organisaties voor decanen en leerlingbegeleiders) en de scholieren/studenten organisaties
LAKS (VO) en JOB (MBO) nauw betrokken.
In beide agenda’s concrete afspraken over het versterken en borgen in VO en MBO van professioneel LOB
beleid en uitvoering.
● de start in augustus 2017 van het landelijk expertisepunt LOB voor VO en MBO.
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Invoering loopbaandossier in het VMBO
Met de vernieuwing van het VMBO, zal vanaf 2017/2018 het loopbaandossier een verplicht onderdeel worden
van de afsluiting van het VMBO. Dit geldt zowel voor de beroepsgerichte leerwegen als voor de theoretische
leerweg.
Aansluitend hierop heeft de regionale VSV taakgroep ‘Aansluiting VO-MBO Eem’ een nieuwe online LOB
werkomgeving ontwikkeld i.s.m. Intergrip BV: Zoekjouwloopbaan.
Met behulp van Zoekjouwloopbaan ontwikkelt de VMBO leerling zijn loopbaancompetenties en bouwt zijn online
loopbaandossier VMBO op. Het instrument kan worden ingezet in alle leerjaren van het VMBO. Twaalf VMBO
scholen in de regio gaan in 2018 werken met Zoekjouwloopbaan. Zoekjouwloopbaan is ook geschikt voor LOB
in HAVO of VWO.

Wet ‘tijdige aanmelding voor en toelatingsrecht tot het beroepsonderwijs’
De wet is in het najaar van 2016 definitief aangenomen in de Eerste Kamer. De wet in het kort:
Een gediplomeerde VMBO leerling heeft recht op toelating in het MBO, mits hij/zij zich voor 1 april aanmeldt en
deelneemt aan verplichte intakeactiviteiten. Invoeringsdatum van de wet: 1-1-2018.
In de wet is (aansluitend op de huidige praktijk binnen de Aanpak van VSV) ook geregeld dat VO, MBO en
gemeenten gegevens uitwisselen om leerlingen tijdens de overstap VO-MBO goed te kunnen volgen.
Nieuw is dat het volgen van de overstap naar vervolgonderwijs ook geldt voor leerlingen uit het
Praktijkonderwijs en het Voorgezet Speciaal Onderwijs. Dit is voor veel regio’s (ook voor de regio Eem) nieuw.

2018: nieuwe aangescherpte regionale ambities en streefpercentages m.b.t.
tijdig aanmelden, het digitaal doorstroomdossier en warme overdracht.
Aansluitend op de nieuwe wet ‘tijdige aanmelding voor en toelatingsrecht tot het beroepsonderwijs’ hebben de
scholen in de regio Eem voor 2018 scherpe ambities geformuleerd m.b.t. de overstap VO-MBO:
●
●
●
●

Vervolgkeuze van VMBO leerlingen bekend op 1 april:
Hiervan tijdig aangemeld bij vervolgonderwijs (voor 1 april)
Hiervan tijdig het doorstroomdossier klaargezet (voor 1 april)
Alle aangevraagde warme overdrachten VO-MBO gerealiseerd

95%
90%
85%
100%

(was
(was
(was
(was

91% in 2017)
86% in 2017)
72% in 2017)
81,5% in 2017)

Er zijn diverse VO scholen in de regio Eem die de hierboven genoemde streefpercentages m.b.t. de overstap VOMBO al halen. Voor hen geldt: hou dit vast! Voor de andere scholen geldt: een tandje erbij in 2018! Wat geldt er
voor uw VO school? Zie tabel 1-10 op blz. 12 in hoofdstuk 1.

Team online overstap instrumenten Eem:
Janjaap de Vries
Herma Dijk
Daniël Kers
André Ubels
Hans Roorda

Projectleider doorstroommonitor
Projectleider doorstroomdossier
Projectleider zoekjouwmbo
Projectleider monitor uitschrijving en switch
Programmaregisseur Aanpak VSV Eemland
Voorzitter VMBO decanenkring Eemland
Coördinator taakgroep Aansluiting VO-MBO
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Deel A
1. Samenvatting, kerncijfers en bespreekpunten online instrumenten
1.1 Doorstroommonitor en digitaal doorstroomdossier; kerncijfers

Tabel 1-1
Leerlingen in de doorstroommonitor
afkomstig van 23 VO scholen

2017

2016

2015

2014

Aantal lln. VMBO 4 (100% registratie)

2992

2940

2899

2828

25

21

19

12

152

139

146

66

Aantal lln. VMBO 3*
Aantal lln. HAVO*
Aantal lln. VWO*
Totaal aantal gevolgde leerlingen in de doorstroommonitor Eem

3

-

7

2

3172

3100

3071

2908

*Alleen door decanen speciaal toegevoegde leerlingen geregistreerd.
Werkelijke doorstroom van HAVO 4-5 naar MBO is mogelijk iets hoger.
Van de 2992 overstappers uit het 4e jaar VMBO, ging in 2017 ongeveer:

85 % gediplomeerd naar MBO instellingen binnen en buiten de RMC subregio Eem;

6,4 % gediplomeerd naar HAVO (6,4% t.o.v. alle in de DSM geregistreerde leerlingen
13% t.o.v. de in de DSM geregistreerde leerlingen uit VMBO TL en GL);

1,3% gediplomeerd met een ander vervolg;

7,3% ongediplomeerde VMBO’ers (waaronder alle ‘gezakten’) verder met:
Tabel 1-2
2017

Vervolgkeuzen ongediplomeerde VMBO-4 leerlingen

7,3%

Percentage ongediplomeerde VMBO’ers uit 4e klas
Vervolg:

4 jaar VMBO op eigen/andere school

2016
6,5%

2015
6,0%

4,1%

2,9%

2,9%

het 4e jaar VMBO bij het VAVO

0,5%

0,9%

0,5%

doorstroom naar MBO

2,3%

2,2%

2,1%

een ander vervolg

0,4%

0,5%

0,5%

e

Van de 152 overstappers uit HAVO, ging in 2017 ongeveer:

87% naar een MBO opleiding;

10% naar het 4e of 5e jaar HAVO (incl VAVO 2%);

3% naar een ander vervolg.
Van de 3 overstappers uit VWO, gingen in 2017:

2 leerlingen naar een MBO opleiding;

1 leerling naar het VAVO.
Van de 25 overstappers uit het 3e jaar VMBO stroomden 22 lln. door naar een MBO opleiding, 2 naar VMBO
(incl VAVO) en 1 ll. had een overige keuze.
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Tabel 1-3
Vervolgkeuzes per 1 april en 16 oktober vanuit
VMBO totaal. Aanmelding per 1 april

2017

2016

2015

2014

Percentage vervolgkeuze bekend per 1 april

91%

89%

88%

87%

100%

100%

100%

100%

86%

84%

81%

73%

Percentage vervolgkeuze bekend per 16 oktober
Percentage aanmeldingen bij vervolgonderwijs per 1 april

Percentage ongediplomeerde doorstroom van VMBO naar MBO, stijgt naar 3%
De beëindiging per 1-8-14 van de drempelloze instroom in MBO 2, heeft in het regionale MBO geleid tot een
aanzienlijk lagere instroom zonder VMBO diploma. In 2013 stroomde nog 5% van de regionale VMBO leerlingen
ongediplomeerd uit naar het regionale MBO. In 2014 (beëindiging drempelloze instroom) daalde deze
ongediplomeerde doorstroom uit het regionale VMBO naar 2,5%. In 2015 bleef de ongediplomeerde doorstroom
op een laag niveau, nl. 2,7%. In 2016 is het opnieuw 2,7% (79 van de 2961 VMBO overstappers).
In 2017 stijgt het naar 3,0% (91 van de 3017). Zie onderstaande tabel 1.4 en ook tabellen 8a t/m 8f in
hoofdstuk 2, blz. 27-29.
Tabel 1-4
Ongediplomeerde VMBO leerlingen
Totaal aantal ongediplomeerde (gezakte) VMBO 4 leerlingen (per 1 juli)

2017

2016

2015

2014

219

190

169

179

Waarvan afkomstig uit VMBO GL en TL

156

146

128

120

Waarvan afkomstig uit BL en KL

63

44

41

59

Ongediplomeerde doorstroom naar MBO uit VMBO 4

69

65

55

68

Ongediplomeerde doorstroom naar MBO uit VMBO 3

22

14

19

8

91 (3%)

79 (2,7%)

74

76

Totaal ongediplomeerde doorstroom naar MBO vanuit vmbo 3 - 4

Tabel 1-5
HAVO/VWO leerlingen

2017

2016

2015

2014

155

139

153

68

Doorstroom naar MBO vanuit HAVO/VWO met instroomrecht

94

98

114

31

Doorstroom naar MBO vanuit HAVO/VWO zonder instroomrecht

40

20

15

8

Doorstroom anders of toch vervolg op VO

21

21

24

29

Totaal aantal geregistreerde leerlingen uit HAVO/VWO

Tabel 1-6
Doorstroom naar MBO BBL/BOL,
vanuit VMBO

2017

2016

2015

2014

2633

2702

2642

2550

Totaal aantal leerlingen met vervolgkeuze MBO
per 16-10
Waarvan doorstroom naar BBL

465

18%

509

19%

481

18%

409

16%

doorstroom naar BOL

2168

82%

2193

81%

2160

82%

2141

84%

Tabel 1-7
Doorstroom naar HAVO uit VMBO GL/TL

2017

2016

2015

2014

1493

1496

1496

1421

Totaal aantal gediplomeerde leerlingen VMBO
GL/TL
Waarvan doorstroom naar HAVO

195

13%

178
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244

16%

166

12%
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Kerncijfers digitaal doorstroomdossier (DDD)
Peildatum onderstaande tabellen is 16 oktober 2017.
Tabel 1-8
Aanmeldingen bij deelnemend MBO met compleet DDD
Percentage aangemeld bij deelnemend MBO en compleet doorstroomdossier

2017

2016

2015

2014

83,4%

77,6%

80,5%

79,2%

Aantal VMBO scholen waarbij gebruik doorstroomdossier stijgt

16

7

10

11

Aantal VMBO scholen waarbij gebruik doorstroomdossier daalt

6

13

8

10

Aantal VMBO scholen waarbij gebruik van het doorstroomdossier stabiel blijft

1

2

4

1

Tabel 1-9
Realisatie warme overdracht

2017

Aantal dossiers waarbij aangegeven is dat warme overdracht nodig is

2016

2015

54

49

70

Percentage warme overdracht gerealiseerd

81,5%

74%

60%

Percentage warme overdracht niet gerealiseerd

16,5%

10%

26%

2%

16%

14%

Percentage warme overdracht realisatie niet geregistreerd

De stijgende lijn die is waar te nemen bij de registratie van de gerealiseerde warme overdrachten is positief te
noemen. Dank zij een verandering in de wijze van registratie is het aantal niet geregistreerde warme
overdrachten flink afgenomen.

Bespreekpunten doorstroommonitor en digitaal doorstroomdossier
Wet ‘vroegtijdige aanmelddatum voor en toelatingsrecht tot het MBO’
In 2018 treedt deze nieuwe wet in werking. De wet in het kort:
Een gediplomeerde VMBO leerling heeft recht op toelating in het MBO, mits hij/zij zich voor 1 april aanmeldt en
deelneemt aan verplichte intakeactiviteiten.
Een leerling kan zich ook na 1 april aanmelden en zal veelal ook worden toegelaten, maar de leerling heeft dan
geen recht op toelating meer.
De nieuwe wet stimuleert dat een VMBO leerling zich tijdig aanmeldt bij het MBO. In de regio Eem sturen we al
lange tijd op aanmelden voor 1 april. Aansluitend op de nieuwe wet hebben de samenwerkende VO en MBO
scholen nieuwe ambities geformuleerd voor de Overstap VO-MBO:
A.

2018:
aangescherpte ambities en streefpercentages voor de overstap VO-MBO, m.b.t. :
1.
2.
3.
4.

Vervolgkeuze van VMBO leerlingen bekend op 1 april:
Hiervan tijdig aangemeld bij vervolgonderwijs (voor 1 april)
Hiervan tijdig het doorstroomdossier klaargezet (voor 1 april)
Alle aangevraagde warme overdrachten VO-MBO gerealiseerd

95%
90%
85%
100%

(was
(was
(was
(was

91% in 2017)
86% in 2017)
72% in 2017)
81,5% in 2017)

Er zijn VO scholen in de regio Eem die de hierboven genoemde streefpercentages m.b.t. de overstap VO-MBO al
haalden in 2017. Voor hen geldt: hou dit vast in 2018! Voor de andere scholen geldt: een tandje erbij in 2018!
Wat geldt er voor uw VO school? Zie de hierna volgende tabel 1-10.

Welke acties zijn er nodig in uw school om de nieuwe ambities m.b.t. Overstap VO-MBO
te behalen?
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Tabel 1-10: resultaten 2017 per VO school m.b.t. de nieuwe ambities overstap VO-MBO 2018

23 VO scholen regio Eem
Resultaten 2017
per VO School
i.r.t. nieuwe ambities
overstap VO-MBO 2018

AMBITIE 1

AMBITIE 2

Aantal
Vervolgkeuze
VMBO
bekend op 1 april
leerlingen
(ambitie – 95%)

Aangemeld
voor 1 april
(ambitie –
90%)

Per
1-4-17

In 2017
was het:

In 2017
was het:

AMBITIE 3
Aantal lln*
met keuze
voor MBO
dat
deelneemt
aan het
DDD
Per
1-4-17

Aangemeld
met DDD voor
1 april
(ambitie –
85%)
In 2017
was het:

Meerwegen Scholengroep
85

99%

97%

70

66%

282

92%

87%

181

69%

Farel College

85

99%

91%

68

81%

Oostwende College

79

95%

84%

62

85%

151

89%

82%

115

65%

’t Hooghe Landt College

72

99%

92%

60

67%

Het Nieuwe Eemland

58

90%

85%

46

74%

Mavo Muurhuizen

169

95%

90%

124

69%

Het Element - Hooglandseweg

149

95%

89%

111

51%

‘t Atrium

71

99%

93%

54

80%

De Amersfoortse Berg

49

84%

80%

27

56%

MAVO Trivium College

18

67%

67%

11

73%

VMBO Trivium College

61

93%

87%

52

60%

Vathorst College

37

86%

84%

23

43%

Griftland College

99

99%

95%

74

78%

Waldheim-mavo

100

93%

92%

65

54%

129

97%

89%

85

67%

VAVO Lyceum (ROC MN)

49

86%

38%

14

57%

Wellantcollege

96

98%

92%

73

56%

Corderius College
Corlaer College

Het Element - Kaliumweg
Meridiaan College

Onderwijsgroep Amersfoort

CVO Baarn/Soest

Andere besturen
GSG Guido

Groenhorst Nijkerk

99

100%

88%

65

72%

Van Lodenstein College

394

77%

76%

297

95%

Johannes Fontanus College

131

100%

90%

96

65%

De Meerwaarde

Totaal

534

90%

87%

395

75%

2997

91%

86%

2168

72%

* inclusief overstappers uit vmbo 3 en havo/vwo
Ambitie 1.

Vervolgkeuze bekend in de doorstroommonitor op 1 april: 95%
12 VO scholen hebben in 2017 dit percentage behaald. 11 scholen haalden dit niet.

Ambitie 2.

Aangemeld bij vervolgonderwijs op 1 april: 90%
9 VO scholen hebben in 2017 dit percentage behaald. 14 scholen haalden dit niet.

Ambitie 3.

Aangemeld bij vervolgonderwijs en DDD klaar op 1 april: 85%
2 VO scholen hebben in 2017 dit percentage behaald. 21 scholen haalden dit niet.

Ambitie 4.

Realiseren door MBO van warme overdracht VO-MBO: 100%
In 2017 is door VO scholen 54 keer om een warme overdracht gevraagd via het
DDD. In 44 gevallen is dat in 2017 ook door het MBO opgepakt. 81,5 % van de
gevraagde warme overdrachten is in 2017 dus gerealiseerd en 18,5% niet. Hier is
duidelijk werk aan de winkel voor het MBO! Zie ook tabel 1-9 in hoofdstuk 1.1
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B. Warme overdracht: tijdig afronden doorstroomdossier!
Aangeven dat er warme overdracht nodig is, gebeurt via het doorstroomdossier. Leerlingen waarbij een warme
overdracht nodig is, moeten zo snel mogelijk in beeld zijn bij de vervolgopleiding. Voor deze leerlingen moet er
in ieder geval een doorstroomdossier aanwezig zijn, ten tijde van de aanmelding.
Voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte vragen we het VO om het doorstroomdossier al vóór 1
maart af te ronden, zodat er voldoende tijd is voor deze warme overdracht. Dit noemen we de procedure
vroege warme overdracht (voorheen werd dit ‘intensieve toeleiding’ genoemd). Bij een vroege warme
overdracht speelt veelal ook een studiekeuze advies vanuit het MBO. Belangrijk aandachtspunt daarbij is of het
benodigde passende onderwijs inderdaad geboden kan worden op het MBO.
Voor het realiseren van een (vroege) warme overdracht moet in het VO nauw samengewerkt worden tussen de
decaan en de zorgcoördinator, in afstemming met leerling en ouders.
In het MBO is het tijdig screenen op ‘warme overdracht’ van klaarstaande DDD’s essentieel. Zo kan het MBO
tijdig contact opnemen met de VO school. De regionaal projectleider DDD zal in 2018 dit proces extra
monitoren.

Zet uw school de het proces rond een warme overdracht VO-MBO, tijdig in?
Zijn alle betrokkenen goed op de hoogte van dit proces?

1.2 ZoekjouwMBO; kerncijfers en bespreekpunten
Tabel 1-11
Aantal inschrijvingen
Voor oriëntatieworkshops in
regio Eem en regio Utrecht
vanuit scholen groepen A+B* in Eemland

2017

2016

2015

Aantal inschrijvingen voor workshops regio Eemland

1165

1347

1232

703

630

727

1868

1977

1959

Aantal inschrijvingen voor workshops regio Utrecht
Totaal aantal inschrijvingen voor workshops
regio Eemland & Utrecht

*groep A: Amersfoortse VO scholen, groep B: VO scholen regio Eem buiten Amersfoort
Tabel 1-12
Aantal unieke leerlingen uit VMBO Eem
dat deelneemt aan oriëntatieworkshops in
regio Eem en regio Utrecht

2017

2016

2015

Aantal unieke deelnemende leerlingen

1200

1316

1266

Tabel 1-13
MBO Eemland:
Van welke scholen/regio’s komen de
leerlingen die zich inschrijven voor mbooriëntatieworkshops in regio Eem?
Inschrijvingen vanuit VMBO Eemland
(groepen A+B)
Inschrijvingen vanuit VMBO buiten de regio
(groep C*)
Inschrijvingen door MBO studenten
Totaal aantal inschrijvingen voor oriëntatie
workshops bij MBO in regio Eemland

2017

%

2016

%

2015

%

1165

77,6%

1347

83,1%

1232

83,6%

290

19,3%

238

14,7%

176

11,9%

47

3,1%

35

2,2%

66

4,5%

1502

100%

1620

100%

1474

100%

*groep C: VMBO scholen buiten regio Eem
Het aantal inschrijvingen voor workshops in regio Eem en Utrecht (zie tabel 1-11) is dus ongeveer 1,5 x het
aantal unieke deelnemers.
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C. Schooljaar 16/17:

Het aantal unieke leerlingen dat deelneemt aan MBO oriëntatieworkshops daalt
Ook het totaal aantal inschrijvingen voor oriëntatieworkshops daalt
De oriëntatieworkshops van MBO instellingen in de regio Eem kregen in 16/17 totaal 1165 deelnemers. In
15/16 waren er 1347 deelnemers. In 16/17 dus 14% minder deelnemers dan in 15/16.
In 16/17 wel meer inschrijvingen vanuit VMBO Eemland voor MBO workshops in regio Utrecht. Hier echter veel
absentie. (Zie volgende bespreekpunt).





Wat is de oorzaak van minder deelname aan MBO oriëntatieworkshops van MBO in
de regio Eem?
Worden er weer meer afspraken gemaakt tussen individuele MBO en VMBO
scholen, als het gaat om oriënteren op MBO onderwijs / beroepen?
Hoe kijken VMBO en MBO aan tegen deze ontwikkeling?

D. Er zijn grote verschillen tussen de VMBO scholen uit de regio Eemland, als het gaat om deelname
aan de MBO oriëntatie workshops.
In de regio Eem kennen we ongeveer 6000 leerlingen in VMBO leerjaar 3 en 4. Ten opzichte van dit totaal
aantal wordt er dus maar weinig deelgenomen aan de MBO oriëntatieworkshops. Ongeveer 20% van de
genoemde 6000 leerlingen doet mee. Dit percentage ligt zo laag omdat een groot aantal scholen helemaal niet
of bijna niet meedoet aan de MBO oriëntatieworkshops.
Zie gespecificeerde gegevens in tabel 1-14.

Waarom doen veel VO scholen niet mee met de MBO oriëntatiedagen?
Tabel 1-14: Totaal aantal inschrijvingen vanuit VMBO Eemland voor MBO workshops in Amersfoort en Utrecht

Corderius College *

Inschrijvingen MBO
workshops regio
Utrecht

Inschrijvingen MBO
workshops regio
Amersfoort

VMBO scholen Eemland

2016-2017

Inschrijvingen
MBO workshops
regio Amersfoort
& Utrecht

Totaal aantal inschrijvingen vanuit
VMBO Eemland voor MBO workshops
in Amersfoort en Utrecht.

3

3

0

Corlaer College

25

14

11

Farel College *

121

73

48

50

35

15

8

8

0

307

178

129

Het Element - locatie Hooglandseweg *

42

26

16

Het Nieuwe Eemland *

15

8

7

314

209

105

t Atrium *

61

59

2

SG De Amersfoortse Berg *

80

55

25

Het Element - locatie Kaliumweg *
Oostwende College
t Hooghe Landt College *

Mavo Muurhuizen *

MAVO Trivium College *

90

65

25

VMBO Trivium College *

233

127

106

Vathorst College *

6

2

4

Griftland College

166

86

80

Waldheim-mavo

72

38

34

GSG Guido *

79

67

12

1

1

0

167

89

78

VMBO Groenhorst Nijkerk

2

2

0

Van Lodenstein College Hoevelaken

3

0

3

Johannes Fontanus College

5

5

0

18

15

3

1868

1165

703

VAVO Lyceum *
Wellantcollege VMBO Amersfoort *

De Meerwaarde
Totaal inschrijvingen

Scholen met een * zijn scholen gevestigd in Amersfoort (groep A)
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Samenvattend: vanuit Amersfoort was er in 16/17 bijna geen deelname vanuit
Corderius College, het Nieuwe Eemland, Vathorst College en VAVO Lyceum.
Vanuit de gemeenten buiten Amersfoort was er bijna geen deelname vanuit
Oostwende College, Groenhorst Nijkerk (VMBO Aeres), Van Lodenstein College, Johannes Fontanus College en
De Meerwaarde.

E. Minder absentie bij oriëntatieworkshops in regio Eemland
Meer absentie bij oriëntatieworkshops in regio Utrecht
Tabel 1-15
Percentage absentie bij MBO workshops
(betreft deelnemende leerlingen van VMBO
scholen in Eemland)

2017

2016

2015

Percentage afwezigen bij workshops regio Eemland

17,3%

21,4%

24,4%

Percentage afwezigen bij workshops regio Utrecht
Totaal percentage afwezigen bij workshops regio Eemland
& Utrecht

35,8%

21,3%

34,7%

24,3%

21,3%

28,2%

Goede ontwikkeling in regio Eemland!
Geen goede ontwikkeling absentie bij workshops in regio Utrecht.

Hoe kunnen de VMBO scholen hun leerlingen beter voorbereiden op deelname aan
workshops in regio Utrecht?

F. Het verplicht stellen van deelname aan de oriëntatieworkshops heeft een positief effect op de
aanwezigheid van leerlingen
Het op het VO verplicht stellen van deelname aan de oriëntatieworkshops vergroot het aantal deelnemende
leerlingen aan MBO oriëntatieworkshops. Bij scholen met veel deelnemende leerlingen is het percentage
absentie bij de MBO workshops lager. Scholen met weinig deelnemende leerlingen hebben over het algemeen
juist een hoog percentage absentie. Zie tabel 19 op blz. 43-44 in hoofdstuk 4.
De veronderstelling is dat het verplicht stellen van deelname samen gaat met een goede borging van de
activiteit in het LOB programma; leerlingen bereiden de oriëntatiemiddag (klassikaal) voor, nemen deel en
kijken terug op de ervaring als onderdeel van het LOB programma.

Wat is het beleid van de VO scholen ten aanzien van verplichte of vrijwillige deelname
aan de MBO oriëntatie- workshops?
Is de voorbereiding op de oriëntatieworkshops en het terugkijken op de ervaringen in de
oriëntatieworkshops, goed geborgd in het LOB programma van de scholen?
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1.3 Monitor Uitschrijving & Switch 1e jaar MBO; kerncijfers en bespreekpunten

Uitschrijving & switch in het 1e jaar MBO 16/17: 18,3%
18,3% van de leerlingen die per 1 september 2016 doorstroomden naar het 1e jaar MBO, volgden op 1
november 2017 niet meer de studierichting waar zij mee startten.
Deze meting betreft schooljaar 16/17, onder de leerlingen die direct afkomstig zijn uit het regionale VMBO (en
HAVO) en doorgestroomd zijn naar regionale MBO instellingen.

6,5% van de leerlingen volgde op 1 nov. 2017 een andere studierichting binnen de MBO instelling
waar zij startten (switch).

11,8% van de leerlingen was op 1 nov 2017 uitgeschreven bij de MBO instelling waar zij startten
(uitschrijving).
Naar verwachting is ongeveer driekwart van deze uitschrijvers naar een andere MBO instelling overgestapt, de
rest betreft voortijdig schoolverlaters.

3071

1986

127

6,4%

213

10,7%

340

17,1%

Totaal 14-15

2909

2004

187

9,3%

211

10,5%

398

19,8%

Totaal 12-13

2791

1804

191

10,6%

254

14,1%

445

24,7%

jaren

Totaal 15-16

Totaal % U&S 16-17

Totaal % U&S voorgaande

399

Totaal aantal U&S

11,8%

% uitschrijvers

257

Aantal uitschrijvers

6,5%

in 1e jaar MBO 14-15

op basis van studierichting

% switchers

142

in 1e jaar MBO 15-16

Aantal switchers

2184

In 1e jaar MBO 16-17

deelnemend MBO

3172

MBO instellingen

Aantal doorstroom naar

Totaal 16-17

U&S bij deelnemende

Totaal aantal gevolgde

op basis van studierichting

doorstrom van VO naar MBO

Tabel 1-16

18,3 %

Gemiddeld U&S percentage 16/17 stijgt t.o.v. schooljaar 15/16, het is echter lager dan in schooljaar
14/15
Onze grote aandacht de afgelopen jaren voor het verbeteren van LOB en de overstap VMBO-MBO, heeft geleid
tot een U&S gemiddeld regionaal U&S percentage van minder dan 20%. Dat is een forse verbetering t.o.v.
eerdere jaren. In schooljaar 12/13 was het U&S percentage gemiddeld ruim 24%.
Het gemiddelde U&S percentage 16/17 is echter wel gestegen t.o.v. 15/16. Dit wordt met name veroorzaakt
door een groter percentage uitschrijvers (van 10,7 naar 11,8%). Het switch percentage bleef nagenoeg gelijk
(van 6,4 naar 6,5%). Meer leerlingen zijn dus één jaar na hun start bij een MBO instelling, weer uitgeschreven
bij deze instelling.

Verschillen in U&S resultaten per school / afdeling
Er zijn aanzienlijke verschillen in de U&S resultaten per VMBO school en MBO afdeling.
U&S percentages per school/afdeling variëren van 13 tot 32%.
Zie de U&S kerncijfers per school/afdeling: tabellen 23 en 24 op pg. 51-55 in hoofdstuk 5.
U&S onder 1e jaars MBO leerlingen zonder (en met) diploma, direct afkomstig uit VMBO Eem
de cijfers betreffen de leerlingen van de MBO instellingen die deelnemen aan de monitor U&S
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Totaal % U&S 16-

Totaal % U&S voorheen

Totaal aantal U&S

% uitschrijvers

Aantal uitschrijvers

studierichting

op basis van

% switchers

U&S in 1e jaar MBO

studierichting

HAVO uitstroom

op basis van

met / zonder diploma

Aantal switchers

VMBO uitstroom

deelnemend MBO

U&S

Aantal doorstroom naar

Tabel 1-17

VMBO uitstroom zonder diploma
16-17

63

4

6,3%

7

11,1%

11

15-16

55

3

5,5%

9

16,4%

12

21,9%

17,5%

14-15

49

4

8,2%

5

10,2%

9

18,4%

16-17

2017

132

6,5%

242

12,0%

374

15-16

1822

118

6,5%

194

10,6%

312

17,1%

14-15

1911

181

9,5%

197

10,3%

378

19,8%

VMBO uitstroom met diploma
18,5%

Daling percentage U&S onder de ongediplomeerde doorstroom VMBO-MBO
In schooljaar 2016-2017 gaan 63 van de 79 ongediplomeerde doorstromers naar een regionale MBO instelling
die deelneemt aan de monitor U&S. Het percentage U&S onder deze 63 ongediplomeerde doorstromers is
17,5%. Dit is lager dan in schooljaar 15/16 en 14/15. Het is ook lager dan het percentage U&S (18,5%) onder
1e jaars MBO leerlingen met een diploma. Hierbij valt op dat dit wordt veroorzaakt door het fors afnemende
percentage uitschrijvingen onder de ongediplomeerde leerlingen. In 16/17 heeft het toelatingsonderzoek in het
MBO voor leerlingen zonder VMBO diploma die willen doorstromen naar het MBO, dus goed gewerkt.

Bespreekpunten monitor Uitschrijving & Switch
G. De bespreekpunten m.b.t. de monitor U&S zijn met name interessant op het niveau van de eigen
school.
In onderstaande bespreekpunten wordt daarom ook verwezen naar de offline U&S gegevens per school en naar
de gegevens in de online monitor, die u kunt bereiken via de Intergrip portal met uw eigen inloggegevens.







In hoeverre herkent u de U&S cijfers van uw school? (zie tabel 23 en 24 op pg.
51-55 in H5)
Welke verschillen zijn er binnen uw VMBO school per leerweg (BL, KL, TL) als het
gaat om U&S in het 1e jaar MBO?
Welke verschillen zijn er binnen uw VMBO school in relatie tot de datum van
aanmelding bij het MBO?
Welke verschillen zijn er binnen uw MBO school per onderwijsafdeling als het gaat
om U&S in het 1e jaar MBO?
Waar ziet u verbeterpunten?

H. Ambitie/kwaliteitsagenda’s LOB voor VO en MBO - Borging van kwaliteit LOB vormt uitdaging Op 30 november 2017 stuurde OCW een tweede brief over LOB aan de tweede kamer.
In de brief worden de ontwikkelingen t.a.v. een sterke positionering van LOB in de verschillende onderwijssectoren
geschetst.
Hierbij wordt met name de borging van de kwaliteit van LOB als uitdaging genoemd voor de verschillende
onderwijssectoren. Nieuw onderwijsbeleid waarbij LOB wettelijk is verankerd in het VMBO en MBO en het opnemen
van LOB in het toezichtkader van de inspectie van het onderwijs, dragen bij aan deze borging.

Overstap VMBO-MBO in RMC subregio Eem, jaarrapportage / tabellenboek 2017

17

Twee hoofdpunten in de brief zijn:

de nieuwe ambitie/kwaliteits-agenda-LOB (VO) en de ambitie-agenda-LOB (MBO) die ook eind november
2017 zijn verschenen. Bij het tot stand komen van deze ambitieagenda’s zijn naast VO-raad en MBO-raad
ook NVS-NVL, VvSL (organisaties voor decanen en leerlingbegeleiders) en de scholieren/studenten
organisaties LAKS (VO) en JOB (MBO) nauw betrokken.
In beide agenda’s concrete afspraken over het versterken en borgen in VO en MBO van professioneel LOB
beleid en uitvoering.

de start in augustus 2017 van het landelijk expertisepunt LOB voor VO en MBO;

Invoering loopbaandossier in het VMBO
Met de vernieuwing van het VMBO, zal vanaf 2017/2018 het loopbaandossier een verplicht onderdeel worden
van de afsluiting van het VMBO. Dit geldt zowel voor de beroepsgerichte leerwegen als voor de theoretische
leerweg.
Aansluitend hierop heeft de regionale VSV taakgroep ‘Aansluiting VO-MBO Eem’ een nieuwe online LOB
werkomgeving ontwikkeld i.s.m. Intergrip BV: Zoekjouwloopbaan.
Met behulp van Zoekjouwloopbaan ontwikkelt de VMBO leerling zijn loopbaancompetenties en bouwt zijn online
loopbaandossier VMBO op. Het instrument kan worden ingezet in alle leerjaren van het VMBO. Twaalf VMBO
scholen in de regio gaan in 2018 werken met Zoekjouwloopbaan. Zoekjouwloopbaan is ook geschikt voor LOB
in HAVO of VWO.

Hoe kan het nieuwe VMBO loopbaandossier in uw school vanaf 2018 bijdragen aan
minder Uitschrijving & Switch in het MBO?

I. Grote fluctuatie in U&S resultaten in de afgelopen 3 jaar
Wat opvalt is dat er relatief veel VMBO scholen zijn in onze regio met een grote fluctuatie in hun U&S resultaten
in de afgelopen 3 jaar. Zie tabel 19 op blz. 43-44 in H4.

Het lijkt moeilijk om de kwaliteit van LOB stabiel verder te verbeteren.
Wat kan hiervan de oorzaak zijn?
Graag gaan we met de betreffende scholen hierover in gesprek.

J. Bij een tweetal MBO instellingen een forse stijging van het aantal uitschrijvingen in of direct
na het eerste jaar MBO

Graag gaan we met de betreffende MBO instellingen op zoek naar de oorzaak achter deze
niet gewenste ontwikkeling.
Speelt gewijzigd instroombeleid in het MBO hierbij een rol?
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