over het nieuws

Succes van instelling of deelnemer
Met veel enthousiasme zijn de resultaten van de benchmark over studie
succes verwelkomd. Er is immers een stijgende lijn te zien. Die lijn zit wat
gecompliceerder in elkaar dan een snelle blik doet vermoeden.

Stijging aantal
mbo-diploma’s
Meer mbo’ers hebben in 2011 een
diploma gehaald. De aoc’s
scoorden procentueel iets hoger
dan roc’s en vakscholen. Dat
bleek uit een benchmark voor
mbo die studiesucces vergelijkt.
De benchmark laat de onderlinge
verschillen tussen de mboinstellingen zien.

In de benchmark mbo laat
de sector zien hoe de instellingen hun budget besteden, wat
de deelnemers vinden van het
onderwijs en hoeveel deelnemers het mbo gediplomeerd
verlaten. De zevende benchmark gaat over dit laatste en
toont ‘studiesucces’. Als criterium voor studiesucces geldt
het aantal diploma’s dat deelnemers aan mbo-opleidingen
hebben behaald. De indicatoren zijn jaarresultaat, een
maat voor het instellingssucces, en het diplomaresultaat,
waarin studiesucces vanuit het
perspectief van de deelnemer
wordt gezien. Het jaarresultaat
staat voor wat het mbo per jaar
aan gediplomeerden realiseert.
Het diplomaresultaat is het
aandeel mbo’ers dat het mbo
met een diploma verlaat. Dat is
het aantal gediplomeerde
schoolverlaters van een instelling in een jaar als percentage
van alle schoolverlaters in hetzelfde jaar.
Wel of geen diploma
In de benchmark – uitgevoerd door Kenniscentrum
Beroepsonderwijs Arbeidsmarkt in opdracht van de MBO

Raad met data van DUO-CFI
– staat het jaarresultaat per
instelling. Het diplomaresultaat is per categorie deelnemers te vergelijken. Dat laat
bijvoorbeeld zien dat vrouwen
beter scoren en procentueel
vaker met diploma het mbo
verlaten. De Inspectie van het
Onderwijs, DUO-CFI en het
ministerie van OCW gebruiken
het jaarresultaat om het rendement van het onderwijs van
een instelling te meten.
Op de roc’s lopen de percentages van het jaarresultaat uiteen van 51 tot 81 procent. Bij de
aoc’s liggen die dichter bij
elkaar, van 67 tot ruim 75 procent. De prestaties van het
mbo geven voor 2011 een score
te zien van 67,8 procent. Het
diplomaresultaat is er 67,6 procent. Voor de gezamenlijke
aoc’s liggen deze cijfers op 71,2
en 72,1 procent. Over de gehele
linie een kleine stijging in vergelijking met 2010.
Bijna 30 procent haalt dus
geen diploma. “Dat kunnen uitvallers zijn”, bevestigt een
woordvoerder van de MBO
Raad. Anders dan bij de bepaling van voortijdige schooluitval worden ook schoolverla-

Het groen mbo reikte in 2011 ruim
15.000 diploma’s uit

tende deelnemers van 23 jaar
en ouder meegeteld. Verder
kunnen het leerlingen zijn die
naar een ander mbo gaan, bijvoorbeeld omdat ze overstappen van techniek naar groen, of
omdat ze verhuizen. Het kunnen bbl’ers zijn die moeten
stoppen omdat hun contract
wordt stopgezet. En er zijn
havisten – “een klein groepje”
– die een jaartje mbo doen
omdat ze uitgeloot zijn voor
een hbo-studie.
Oudere deelnemers
Een andere kanttekening bij
de cijfers is dat bij het jaarresultaat de doorstroom wordt
meegeteld. Een mbo’er die
niveau 2 afsluit en doorgaat op
niveau 3 brengt het jaarresultaat omhoog, maar heeft geen
invloed op het diplomaresultaat. Een hoger jaarresultaat
kan dus veroorzaakt worden
door veel doorstroom.
Het aandeel mbo’ers op de
aoc’s was in 2011 31.035, dat is
5,7 procent van het totaal aantal mbo’ers. Een groter aandeel
dan het jaar ervoor, want terwijl er op de aoc’s een stijging
was, daalde het totaal aan
mbo’ers. Op de aoc’s is het aandeel bbl’ers relatief hoog,
namelijk 38 procent.
Volgens het rapport dragen
vooral oudere deelnemers bij
aan de stijging van het studiesucces. Veel van hen volgen
een mbo-opleiding als werkende, werkzoekende, herintreder of zij-instromer, vaak in de
bbl. Het jaarresultaat voor deze
groep ligt hoger dan het gemiddelde voor het mbo. (tvdb)
De benchmarks zijn te vinden
op de website van de MBO
Raad.
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