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Inleiding
In de roc’s uit de vier grote steden (G4) is het studiesucces van studenten gemiddeld lager
dan in de overige roc’s in ons land. Dat komt naar voren uit onder meer de Benchmark mbo
van de MBO Raad.1 Een veel gebruikte verklaring voor dat verschil zijn de uiteenlopende
leerlingenpopulaties in de grote steden en daarbuiten. In opleidingen in de Randstad zijn
studenten uit een minder gunstige sociaaleconomische achtergrond veelal
oververtegenwoordigd, vergeleken met opleidingen buiten de Randstad. Ook kan
taalachterstand een rol spelen, vooral bij allochtone studenten, die eveneens veel
voorkomen in de studentenpopulatie in de G4. Omdat deze populatiefactoren samenhangen
met studiesucces kan dit zijn weerslag hebben op het gemiddelde studiesucces van roc’s in
de G4. Een andere mogelijke verklaring voor het lagere studiesucces in de G4 is de kwaliteit
van het onderwijs en de loopbaanbegeleiding. Als die kwaliteit in de G4 achterblijft bij de
rest van het land is te verwachten dat dat invloed heeft op het studiesucces. De kernvraag
in dit onderzoek is wat precies de rol van deze twee factoren – leerlingenpopulatie en
onderwijskwaliteit – is in de verklaring van studiesucces.
Eerdere studie
In 2014 voerde ecbo op verzoek van roc’s in de G4 een studie uit om het effect van deze
twee factoren afzonderlijk te analyseren. Daarbij is berekend wat het studiesucces in de G4
zou zijn indien de studentenpopulatie daar gelijk zou zijn aan die op roc’s buiten de G4. Dat
verwachte studiesucces is vergeleken met het feitelijke, gerealiseerde studiesucces, wat de
conclusie opleverde dat de verschillen tussen de G4 en de rest van het land zeer
waarschijnlijk terug te voeren zijn op verschillen in de studentenpopulaties. Er waren geen
aanwijzingen dat de kwaliteit van het onderwijs en de loopbaanbegeleiding in de G4
achterbleef bij die in de rest van het land. Wel zijn er verschillen tussen de roc’s in de G4
gevonden, waarbij met name het verschil in studiesucces tussen de twee Rotterdamse roc’s
en de roc’s buiten de G4 niet volledig door populatieverschillen kon worden verklaard.
Behoefte aan een update
Om twee redenen is er een behoefte aan een update van de eerdere studie. Allereerst is het
de vraag in hoeverre onderwijsvernieuwingen de resultaten hebben beïnvloed. De eerdere
studie had betrekking op de instroomcohorten 2005, 2006 en 2007. In de periode dat
studenten uit deze cohorten hun mbo-opleiding volgden, is het competentiegericht onderwijs
(cgo) in het mbo ingevoerd.2 De snelheid en manier van invoering verschilden tussen
opleidingen en instellingen. Mogelijk speelde deze factor een rol in de gevonden verschillen
in studiesucces tussen roc’s uit de G4 en die uit de rest van het land. Hoewel achteraf
verschillen in de wijze van invoering van cgo niet zijn na te gaan, zouden systematische
verschillen tussen roc’s in en buiten de G4 of tussen roc’s in de G4 onderling wat betreft de
wijze van invoering een verklaring kunnen bieden voor het achterblijvende studiesucces in
een of enkele roc’s uit de G4. Door in deze update de studieresultaten van recenter
ingestroomde cohorten (2007-2009) te analyseren, aannemende dat in alle instellingen
opleidingen de invoering achter de rug hebben in de laatste peiljaren, is dat geen factor
meer om rekening mee te houden als verklaring voor eventueel te vinden verschillen in
1

http://www.mboraad.nl/?page/1169572/Benchmark+middelbaar+beroepsonderwijs.aspx.
Vanaf 2004 is cgo geleidelijk ingevoerd en met ingang van schooljaar 2012/2013 werken alle opleidingen in het
mbo op basis van competentiegerichte kwalificatiedossiers.
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studiesucces. Dat neemt niet weg dat de kwaliteit van het onderwijs, als de kwaliteit van het
cgo, wel van invloed kan zijn op de studieprestaties.
De tweede reden voor een update houdt verband met het niet volledig kunnen verklaren van
de achterblijvende studieresultaten in met name de twee Rotterdamse roc’s met behulp van
populatieverschillen. Er is toen geopperd dat Rotterdam (of wijken in Rotterdam)
gekenmerkt worden door een grotere sociaaleconomische problematiek als gevolg van een
hoge concentratie van laag opgeleide inwoners en/of personen van allochtone afkomst. In
de vorige studie kon hier in beperkte mate voor worden gecorrigeerd. Alleen voor zover
studenten in armoedeprobleemcumulatiegebieden (APC-gebieden; zogenaamde
Vogelaarwijken) woonden, kon tot op zekere hoogte met hun sociaaleconomische status
(SES) rekening worden gehouden.3 Voor studenten die daarbuiten woonden, maar wel in
wijken met een lage sociaaleconomische status, kon niet worden gecontroleerd. Inmiddels
biedt het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) op haar website voor alle Nederlandse
gemeenten een indeling van wijken naar de hoogte van de sociaaleconomische status (SES)
van wijken aan. Dat betekent dat nu ook voor studenten buiten de APC-gebieden met de
sociaaleconomische status van de wijk rekening kan worden gehouden. Door gebruik te
maken van die variabele in de berekening van de verwachte studieresultaten kan nu voor
meer studenten worden gecontroleerd voor de status van de wijk waarin ze wonen.
Toepassing van die variabele helpt mogelijk de discrepantie tussen de feitelijke en de
verwachte studieresultaten in met name de twee Rotterdamse roc’s beter verklaren door
populatieverschillen.
Leeswijzer
Dit rapport geeft een beknopte beschrijving van de werkwijze en de resultaten. We gaan in
op de belangrijkste conclusies en illustreren deze met de resultaten op hoofdlijnen. In de
bijlage zijn voor de bol en bbl tabellen opgenomen van de totale instroom en van de
instroom gespecificeerd naar herkomst, armoedeprobleemcumulatiegebied en lage
vooropleiding voor respectievelijk de cohorten 2005-2007 en de cohorten 2007-2009.
Het rapport is als volgt opgebouwd:
 In hoofdstuk 1 gaan we kort in op de gebruikte methodiek. Voor uitgebreide informatie
verwijzen we naar de vorige studie.4 Voor de berekening van de sociaaleconomische
status van wijken verwijzen we naar de website van het SCP. Voor zover de gebruikte
variabele door ons is bewerkt, wordt dat kort toegelicht in hoofdstuk 6.
 In hoofdstuk 2 en 3 gaan we na of de resultaten uit de vorige studie robuust zijn of dat
mogelijk toch effecten van cgo in die eerdere studie een rol hebben gespeeld. Dat doen
we door de studieresultaten in bol (hoofdstuk 2) en de bbl (hoofdstuk 3) te vergelijken
voor de cohorten 2005-2007 en de cohorten 2007-2009. Feitelijke studieresultaten voor
roc’s binnen de G4 (gezamenlijk en individueel) en die voor roc’s buiten de G4 komen
aan de orde, alsook de verwachte studieresultaten voor de roc’s binnen de G4.
 Hoofdstuk 4 is een uitbreiding van hoofdstuk 2 voor zover het de instroom van
studenten in de bol op niveau 1 en 2 betreft. Vanwege een kortere nominale studieduur
zijn ook latere cohorten dan in hoofdstuk 2 gebruikt beschikbaar voor analyses.
3

Een accumulatieprobleemgebied is toegekend aan alle studenten die in zo’n wijk wonen, ongeacht of het
huishouden waartoe een student behoort een lage of een hoge sociaaleconomische status heeft. De typering van
een wijk als APC-gebied impliceert overigens wel dat procentueel veel huishoudens een lage sociaaleconomische
status bezitten.
4
Neuvel, Jan & Marc van der Meer (2014). Studiesucces in de G4: populaties als verklaring voor verschillen tussen
roc’s uit de G4 en de overige roc’s. ’s-Hertogenbosch: ecbo.
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Aanwijzingen dat de studieresultaten op niveau 1 en 2 een opgaande lijn vertonen
maken de analyses met latere cohorten interessant.
In hoofdstuk 5 wordt nagegaan of de variabele sociaaleconomische status van wijken
(wijk-SES) met name voor de Rotterdamse roc’s kan bijdragen aan een verklaring voor
de achterblijvende studieresultaten. Omdat het probleem van achterblijvende
studieresultaten hoofdzakelijk in de bol speelt, zijn de analyses in dat hoofdstuk beperkt
tot de instroom in de bol.
Hoofdstuk 6 is een samenvatting van het rapport.
In de bijlage staan apart voor de bol en de bbl tabellen met de populatiegegevens.
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Opzet en werkwijze
In dit hoofdstuk beschrijven we kort de opzet van het onderzoek, de gebruikte data, de
gebruikte variabelen en indicatoren voor studiesucces en de analysemethode. Voor een
uitgebreidere beschrijving verwijzen we naar het eerdere rapport (Neuvel & Van der Meer,
2014).

1.1

Opzet van het onderzoek
Het uitgangspunt is het gegeven dat het studiesucces in roc’s binnen de G4 gemiddeld
genomen lager uitkomt dan gemiddeld genomen in de roc’s buiten de G4. De vraag is of dat
verschil moet worden toegeschreven aan de populatieverschillen tussen de roc’s uit de G4
en die in de rest van het land, of dat de kwaliteit van het onderwijs5 (in een groter aantal
opleidingen) in de roc’s uit de G4 lager is dan in de overige roc’s.
De onderzoeksopzet is erop gericht om dat verschil in eerste instantie volledig te proberen te
verklaren door populatieverschillen tussen beide groepen roc’s. Als dat lukt, is er geen grond
meer om de achterblijvende resultaten (mede) toe te schrijven aan de kwaliteit van het
onderwijs in de roc’s binnen de G4. Dat wil zeggen: er zijn dan geen aanwijzingen dat
gemiddeld genomen de kwaliteit van het onderwijs in de roc’s binnen de G4 minder zou zijn
dan gemiddeld in de roc’s buiten de G4. Dat neemt niet weg dat de kwaliteit van het
onderwijs (in bepaalde opleidingen) te wensen over kan laten en voor verbetering vatbaar
is, maar dat probleem is dan niet groter in de roc’s uit de G4 dan in de overige roc’s. Als
echter de achterblijvende resultaten niet volledig door populatieverschillen zijn te verklaren,
dan komt de onderwijskwaliteit in de roc’s uit de G4 wel als een aanvullende verklaring in
beeld.
Onderwijskwaliteit kan verschillend worden gedefinieerd. In de opzet van het onderzoek
stellen we onderwijskwaliteit gelijk aan het studieresultaat als het percentage studenten in
een roc dat een mbo-diploma heeft behaald. Naarmate dat percentage hoger is, is de
kwaliteit van het onderwijs ook beter.

1.2

Data

De analyses zijn uitgevoerd op de BRON-data. Ecbo beschikt over een bestand met
gegevens over de onderwijsdeelname van alle leerlingen die sinds 2005 hebben
deelgenomen aan het voortgezet onderwijs (vo) en/of het middelbaar beroepsonderwijs
(mbo). Dit bestand op leerlingenniveau wordt jaarlijks aangevuld, waardoor per leerling de
onderwijsloopbaan vanaf de start in het vo of het mbo kan worden gevolgd. Dit bestand is
door ecbo bewerkt, waardoor inzicht ontstaat het studiesucces per roc.

5

Het begrip ‘onderwijskwaliteit’ wordt hier breed opgevat. Het omvat niet alleen de kwaliteit van docenten en
lessen, maar ook de kwaliteit van de intake en de loopbaanbegeleiding.
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1.3

Indicatoren voor studiesucces en controlevariabelen

In het onderzoek wordt het studiesucces van mbo-studenten in de roc’s uit de G4 en de
overige roc’s met elkaar vergeleken. Hoe goed lukt het de roc’s om hun studenten te
begeleiden naar een mbo-diploma, of beter naar het diploma van het niveau waarop ze
instromen. Veel studenten blijken gaandeweg meer in hun mars te hebben en stromen door
naar een hoger niveau. Ook dat kan gezien worden als studiesucces. Om na te gaan hoe die
studieresultaten in de roc’s uit de G4 zich verhouden tot de studieresultaten in de overige
roc’s. wordt met die verschillende mogelijkheden van studiesucces rekening gehouden.
Daartoe wordt studiesucces geoperationaliseerd in vier indicatoren.
Studiesucces hangt samen met de kwaliteit van het geboden onderwijs en kenmerken van
studenten. Beide kunnen verschillen tussen roc’s. Zoals in het vorige onderzoek, kunnen we
ook in dit onderzoek in de vergelijking tussen de roc’s uit de G4 en de overige roc’s alleen
voor kenmerken van studenten controleren. Daartoe worden vier variabelen in de analyses
opgenomen die samenhangen met studieresultaten.
Indicatoren voor studiesucces
Het studiesucces of studieresultaat in roc’s is in het vorige onderzoek geoperationaliseerd in
vier indicatoren. Om de resultaten uit dit onderzoek te kunnen vergelijken met die uit het
vorige onderzoek zijn dezelfde vier indicatoren opnieuw gebruikt. De indicatoren hebben
betrekking op studenten die in dezelfde periode/ zelfde studiejaar in een roc zijn
ingestroomd en in het betreffende roc al dan niet een mbo-diploma hebben behaald. Een
indicator geeft zo voor een roc het studierendement of studieresultaat aan. Voor studenten
die van instelling zijn geswitcht tellen behaalde mbo-diploma’s op een eerder bezochte mboinstelling niet mee, evenmin als mbo-diploma’s door studenten behaald na te zijn geswitcht
naar een andere mbo-instelling.
In het vorige onderzoek zijn de indicatoren berekend in de groep studenten die tussen 2005
en 2007 in een roc zijn ingestroomd (hierna: cohorten 2005-2007), in dit onderzoek gaat het
om de groep studenten die tussen 2007 en 2009 in een roc zijn begonnen (hierna: cohorten
2007-2009).
De vier indicatoren zijn in het schema hieronder benoemd en kort omschreven. Tezamen
geven ze een goed beeld van behaalde studieresultaten in een roc.
Indicator

Omschrijving

Cohortresultaat

Percentage studenten met een mbo-diploma, ongeacht het niveau
van het diploma

Startkwalificatie

Percentage studenten met een mbo-diploma op minimaal niveau 2

Diploma op instroomniveau

Percentage studenten met een mbo-diploma op het niveau van
instroom

Diploma opstroomniveau

Percentage studenten met een mbo-diploma hoger dan het niveau
van instroom

De indicatoren zijn berekend voor de roc’s binnen de G4 tezamen en voor de roc’s buiten de
G4 tezamen. Het zijn dus als het ware gemiddelden voor beide groepen. De indicatoren
kunnen voor afzonderlijke instellingen verschillen. Omdat in dit onderzoek ook naar de
resultaten van de afzonderlijke roc’s uit de G4 wordt gekeken, zijn de indicatoren ook voor
elk van de roc’s uit de G4 apart berekend.
8
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Controlevariabelen
Om voor populatieverschillen in studieresultaten te kunnen controleren waren in het vorige
onderzoek vier variabelen opgenomen die sterk samenhangen met studieresultaten. Die vier
variabelen zijn:
 het geslacht;
 de etnische herkomst (autochtoon / westers allochtoon / niet-westers allochtoon);
 de vooropleiding (vso, pro of educatie / brugklassen VO leerjaar 1 en 2 en leerjaar 3
vmbo / ongediplomeerde uitstroom leerjaar 4 vmbo / gediplomeerde uitstroom
vmbo basisberoepsgerichte leerweg /gediplomeerde uitstroom kaderberoepsgerichte
leerweg / gediplomeerde uitstroom gemengde en theoretische leerweg / uitstroom
uit havo 3 t/m 5, vwo 3 t/m 6 en afgebroken hbo-opleiding / overig of onbekend);
 de woonplaats van studenten (armoedeprobleemcumulatiegebied (APC-gebied) / de
G4 zonder APC-gebieden / overige gemeenten zonder APC-gebieden.
De vier variabelen zijn gebruikt om binnen de roc’s groepen studenten te onderscheiden.
Daartoe zijn de vier variabelen gecombineerd. Elke groep wordt dus gekenmerkt door een
waarde op elk van de vier variabelen. Bij voorbeeld: vrouwelijke studenten van westerse
allochtone afkomst met vmbo-diploma van de kaderberoepsgerichte leerweg en wonend in
de G4 buiten een APC-gebied.
Naar aanleiding van de achterblijvende resultaten in met name het Albeda College en deels
ook in Zadkine is geopperd dat de controlevariabelen te weinig rekening houden met een
veronderstelde grotere sociaaleconomische problematiek in Rotterdamse
(achterstands)wijken. In dit onderzoek is daartoe voor een aantal aanvullende analyses
gebruik gemaakt van de door het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) gemaakte indeling van
de wijken in Nederlandse gemeenten op basis van gegevens van huishoudens die een
indicatie geven van hun sociaaleconomische status (SES). Voor elke wijk is op basis van die
gegevens een gemiddelde wijkscore berekend (wijk-SES), gebaseerd op het gemiddelde
inkomen in een wijk, het percentage mensen met een laag inkomen, het percentage laag
opgeleiden en het percentage mensen dat niet werkt. De waarden of scores zijn beschikbaar
voor ieder postcodegebied met meer dan 100 huishoudens. Voor het onderzoek betekent
dat van circa 1% van de studenten, zowel binnen de G4 als daarbuiten, de wijk-SES niet
beschikbaar is. Voor de aanvullende analyses zijn de wijken op grond van hun wijk-SES tot
een drietal categorieën teruggebracht en gecombineerd met de andere waarden op de
variabele ‘woonplaats’. Voor een uitgebreide toelichting van de bepaling van de wijk-SES
verwijzen we naar de website van het SCP, voor het precieze gebruik in het aanvullende
onderzoek naar hoofdstuk 5 van dit rapport.

1.4

Analysemethode

Om rekenschap te kunnen geven van populatieverschillen zijn in het vorige en in dit
onderzoek de studieresultaten voor de roc’s uit de G4 op twee manieren berekend: allereerst
als het feitelijke percentage studenten dat een mbo-diploma heeft behaald en vervolgens als
het te verwachten percentage (per indicator zijn daarvoor de bij die indicator betreffende
diploma’s gebruikt). Met een vergelijking van het feitelijke en het verwachte percentage
gediplomeerden kunnen we voor de roc’s uit de G4 uitspraken doen over de invloed van de
populatie in de roc’s uit de G4 op resultaten.
Studiesucces in de G4 opnieuw beoordeeld
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Het feitelijke percentage gediplomeerden wordt voor elke indicator berekend als het aantal
studenten in de cohorten (2005-2007, respectievelijk 2007-2009) met een voor die indicator
behaald mbo-diploma gedeeld door het totaal aantal ingestroomde studenten in de
betreffende cohorten.
Het verwachte percentage gediplomeerden is een theoretische berekening waarin we het
studiesucces in de roc’s buiten de G4 gebruiken om het percentage gediplomeerden in de
roc’s binnen de G4 te kunnen schatten. Het studiesucces in de roc’s buiten de G4 stellen we
hier gelijk aan de onderwijskwaliteit in die roc’s. Als het verwachte percentage
gediplomeerden in de roc’s binnen de G4 ongeveer gelijk of lager uitkomt dan het feitelijke
percentage, dan kan het achterblijvende studieresultaat in de roc’s binnen de G4 bij dat uit
de roc’s buiten de G4 volledig worden verklaard door populatieverschillen.
Voor de berekening van het verwachte percentage gediplomeerden gaan we echter niet uit
van de totale instroom in de roc’s, maar van deelgroepen die zijn onderscheiden op basis
van de vier variabelen die sterk samenhangen met studiesucces (zie paragraaf 2.1). Een van
de groepen is bij voorbeeld: alle mannelijke studenten van autochtone afkomst met een
diploma van de theoretische leerweg van het vmbo en wonend in een
armoedeprobleemcumulatiegebied (APC-gebied6).
Allereerst is er voor de roc’s buiten de G4 in alle afzonderlijke groepen het percentage
studenten berekend dat een mbo-diploma heeft behaald. Vervolgens zijn die
groepspercentages gebruikt om in overeenkomstige groepen in elk van de roc’s uit de G4
het aantal studenten te berekenen dat een diploma had kunnen behalen. Door van alle
groepen in een roc het verwachte aantal studenten met een diploma op te tellen en dat te
delen door het totaal ingestroomde studenten wordt het verwachte percentage
gediplomeerden in een roc uit de G4 verkregen. Als dat verwachte percentage ongeveer
gelijk of lager is dan het feitelijke percentage studenten met een mbo-diploma, dan kan het
verschil in studieresultaten tussen de roc’s uit de G4 en de overige roc’s volledig worden
toegeschreven aan populatieverschillen. Het verwachte percentage is immers berekend op
basis van de kwaliteit van het onderwijs in de roc’s buiten de G4, waarbij, zoals hiervoor
aangegeven, de kwaliteit is gedefinieerd als het percentage studenten met een mbo-diploma
in de roc’s buiten de G4. Welk diploma gebruikt is, hangt af van de betreffende indicator.
Met een eenvoudig fictief voorbeeld willen we onze aanpak concretiseren en verduidelijken
hoe we controleren voor populatieverschillen. Zie de inzet hieronder, zie voor een
uitgebreider voorbeeld het vorige rapport.
Stel dat het percentage studenten van allochtone afkomst in roc’s uit de G4 50% is en dat 54% een
mbo-diploma behaalt. De groep allochtone studenten in de roc’s buiten de G4 is procentueel veel
geringer (20%), terwijl het percentage dat succesvol is ook lager uitkomt (52%). Het studiesucces
bij studenten van autochtone afkomst is in beide groepen roc’s hetzelfde (70%).
Het percentage met een mbo-diploma in de totale instroom van de roc’s uit de G4 komt dan uit op
62% en in de roc’s buiten de G4 op 66,4%. Ondanks dat het studieresultaat in een van de groepen
(allochtone studenten) in de roc’s binnen de G4 beter is dan in de roc’s buiten de G4 en in de
andere groep (autochtone studenten) vergelijkbaar, blijft het studieresultaat voor de roc’s uit de G4
6

Een armoedeprobleemcumulatiegebied, ook wel bekend als Vogelaarwijken, kregen op grond van de meer dan
gemiddelde sociaaleconomische problematiek extra gelden om de wijken te verbeteren.
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toch circa 4,5 procentpunten achter bij dat in de overige roc’s. Het is echter gemakkelijk in te zien
in dit voorbeeld dat het verschil volledig is toe te schrijven aan het verschil in de beide populaties.
Zo’n effect van de populaties is minder gemakkelijk op het oog te zien als we met meer
controlevariabelen werken. Om daar toch methodisch voor te kunnen controleren nemen we de
succespercentages van de groepen in de roc’s buiten de G4 als uitgangspunt. Die
succespercentages representeren tot op zekere hoogte de kwaliteit van het onderwijs. Door die
percentages toe te passen op de overeenkomstige groepen in de roc’s uit de G4 kunnen we per
groep het verwachte aantal studenten uitrekenen dat een diploma behaald zou hebben als in de
roc’s uit de G4 de onderwijskwaliteit vergelijkbaar zou zijn als in groepen uit de overige roc’s. Het
resultaat voor de totale instroom roc’s noemen we het verwachte studieresultaat.
Om dat uit te rekenen voor het voorbeeld stellen we voor het gemak de groep autochtone en
allochtone studenten elk op 500 (de populatie bestaat immers uit 50% autochtone en 50%
allochtone studenten in het voorbeeld). Passen we voor beide groepen het studiesucces van de
roc’s buiten de G4 toe op de populatie van de roc’s uit de G4 dan levert het volgende aantal
gediplomeerden op: 500 autochtone studenten x 0,7 + 500 allochtone studenten * 0,52 = 260+350
en in totaal dus 610 studenten met een diploma. Als we dat delen op het totaal aantal van 1000
komt dat uit op de verwachting dat 61% van de totale instroom in de roc’s uit de G4 een diploma
zou hebben moeten halen (als dus de kwaliteit van het onderwijs vergelijkbaar zou zijn). Die 61% is
zelfs nog 1 procentpunt lager dan het feitelijke studieresultaat in de roc’s uit de G4. Dat betekent
dus dat het verschil tussen het feitelijke resultaat in de roc’s binnen de G4 (62%) en dat in de roc’s
buiten de G4 (66,4%) volledig is toe te schrijven aan het verschil in de verhouding van de groepen
autochtone en allochtone studenten. Er is in dit geval dan geen enkele aanleiding om aan te nemen
dat de kwaliteit van het onderwijs in de roc’s uit de G4 minder zou zijn dan de kwaliteit in de
overige roc’s. Het feitelijke slaagpercentage in de roc’s uit de G4 komt daarmee overeen met het
verwachte percentage. Dat betekent dat het verschil tussen het feitelijke resultaat van de roc’s uit
de G4 en die erbuiten volledig is toe te schrijven aan de populatieverschillen.
Door bovenstaande methode toe te passen op alle groepen die we met de vier controlevariabelen
onderscheiden kunnen we dus nagaan of de feitelijke verschillen tussen beide groepen roc’s of
tussen een van de roc’s uit de G4 en overige roc’s al dan niet volledig zijn toe te schrijven aan
populatieverschillen.

Verschillen in feitelijk en verwacht studiesucces
Het onderzoek naar de achterblijvende resultaten van de roc’s uit de G4 bij die in de overige
roc’s is er op ingericht om aan de hand van de vergelijking van het feitelijke en het
verwachte rendement uitspraken te kunnen doen over de invloed van de samenstelling van
de populaties op de studieresultaten. Daartoe worden met behulp van relevante
achtergrondkenmerken van studenten verwachte studieresultaten voor de roc’s in de G4
berekend, zoals hiervoor is uitgelegd.
Zo lang het feitelijke resultaat gelijk of beter is dan het verwachte is het zeer aannemelijk
dat het verschil in resultaat met de roc’s buiten de G4 geweten kan worden aan
populatieverschillen. Als het verwachte resultaat echter beter is dan het feitelijke, dan is die
verklaring niet meer toereikend en moet wellicht ook aan de kwaliteit van het onderwijs
worden gedacht. De vraag is hoeveel slechter het feitelijke resultaat moet zijn om het
onderwijs als factor naar voren te schuiven. Dat is niet precies aan te geven. Als vuistregel
wordt de grens van 2 procent aangehouden. Die grens is gekozen op grond van het aantal
studenten dat lager dan de verwachting (verwachting zoals geoperationaliseerd in het
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verwachte percentage) presteert. Bij de grens van 2 procent gaat het voor de totale bolinstroom in de roc’s uit de G4, afhankelijk van de omvang van de instroom in een cohort, om
circa 100 tot 150 studenten per jaar met mindere studieresultaten. Omgerekend naar
groepen komt dat voor de totale bol-instroom in een roc uit op ongeveer 4 tot 6 groepen.
Uiteraard is het aantal studenten, en dus ook het aantal groepen, kleiner als we naar de
afzonderlijke instroomniveaus kijken, maar dan geldt evenzeer dat er naar verhouding toch
relatief veel studenten een lager studieresultaat behalen. Voor de bbl gaan we uit van
eenzelfde redenering.
Vergelijking van cohorten
Dit onderzoek is (deels) een replicatie van het eerdere onderzoek naar de studieresultaten
uit de G4. Voor dat onderzoek is ook gebruik gemaakt van de BRON-data. De analyses zijn
toen uitgevoerd op de cohorten 2005 t/m 2007. Dat wil zeggen studenten die in de
schooljaren 2005-2006 t/m 2007-2008 zijn ingestroomd in een roc. De analyses worden in
dit replicatieonderzoek uitgevoerd op de cohorten die in de schooljaren 2007-2009 t/m
2009-2010 zijn ingestroomd. Die overlap is noodzakelijk om in het replicatieonderzoek ook
de studievoortgang van studenten (met name die op niveau 3 en 4 zijn ingestroomd) lang
genoeg te kunnen volgen. Om de resultaten in beide groepen cohorten goed te kunnen
vergelijken (studievoortgang in een gelijk aantal schooljaren), is het tijdsbestek (aantal
schooljaren vanaf de instroom) in beide cohorten gelijk gehouden. De analyses voor de
cohorten 2005-2007 zijn uitgevoerd op de BRON-data met gegevens over de schooljaren
2005-2006 t/m 2011-2012, zoals die ook in het vorige onderzoek zijn gebruikt. Voor de
analyses van de cohorten 2007-2009 stonden de data van de schooljaren 2007-2008 t/m
2013-2014 ter beschikking.
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2

Studieresultaten in de bol
Voor de roc’s uit de G4 en de overige roc’s worden in dit hoofdstuk de studieresultaten van
de instroom in de bol beschreven aan de hand van de vier indicatoren. Nagegaan wordt of
de gevonden verschillen in de feitelijke resultaten tussen de roc’s binnen en buiten de G4,
zoals in het vorige onderzoek gevonden in de cohorten 2005-2007, ook terugkomen in de
recentere cohorten 2007-2009. Met die vergelijking willen we nagaan of de invoering van
cgo ten tijde van de cohorten 2005-2007 van invloed is geweest op de verschillen tussen de
roc’s binnen en buiten de G4. Vanuit die vraagstelling is het ook van belang om na te gaan
of de verhouding tussen de feitelijke en verwachte resultaten in de roc’s uit de G4 gelijk is
gebleven of is veranderd in de cohorten 2007-2009 ten opzichte van de verhouding in de
cohorten 2005-2007.
Het doel van de vergelijking tussen de cohorten is dus om de robuustheid van de uitkomsten
te bepalen, mede uit oogpunt dat de achterblijvende resultaten van de roc’s uit de G4 bij de
overige roc’s in de cohorten 2005-2007 mogelijk het gevolg zijn geweest van verschillen in
het tempo van invoering van cgo.
De uitkomsten blijken vrij robuust en leveren in feite geen aanwijzingen op dat de invoering
van cgo van invloed is geweest op het verschil in studieresultaten tussen de roc’s uit de G4
en de overige roc’s in de cohorten 2005-2007. Wel is over de hele breedte, dus zowel in de
roc’s binnen als die buiten de G4, het percentage instromers op niveau 1 en 2 met een
mbo-diploma substantieel te zijn toegenomen. Die trend zet in latere cohorten door (zie
hoofdstuk 4).
Anders dan voor niveau 1 en 2 is het percentage op niveau 3 en 4 ingestroomde studenten
dat een mbo-diploma heeft behaald in geringe toegenomen. De verwachte resultaten voor
de roc’s binnen de G4 laten een vergelijkbare trend zien, waarmee de conclusie uit het
vorige rapport van kracht blijft, namelijk dat populatieverschillen een afdoende verklaring
bieden voor de achterblijvende studieresultaten in de roc’s uit de G4 ten opzichte van die in
de overige roc’s in ons land.

2.1

Indicator 1: cohortresultaat

De eerste indicator, het cohortresultaat, is het percentage studenten in een cohort dat in het
roc van instroom een mbo-diploma, ongeacht het niveau, heeft behaald. In figuur 2.1 zijn de
feitelijke cohortresultaten weergegeven voor de roc’s buiten de G4 (bovenste, blauwe
balken) en voor de roc’s binnen de G4 (donker rode balken). De verwachte percentages
studenten met een diploma in de roc’s binnen de G4 zijn weergegeven in de licht rode
balken. Bovenin de figuur staan de resultaten voor de totale instroom en daaronder de
resultaten voor de vier niveaus waarop studenten kunnen instromen. De naar links wijzende
balken geven de resultaten voor de cohorten 2005-2007 weer, de naar rechts wijzende
balken die voor de cohorten 2007-2009. In de tabel onder de figuur zijn de studieresultaten
op indicator 1 opgenomen voor de afzonderlijke roc’s uit de G4.
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Figuur 2.1 Cohortresultaten 2005-2007 en 2007-2009 instroom bol,
totaal niveau 1-4 en afzonderlijke niveaus

Resultaten totale instroom
We kijken eerst naar de totale instroom, zoals weergegeven in het bovenste drie balken van
figuur 2.1 (Instroom totaal).
Vergeleken met het studiesucces bij instromers tussen 2005 en 2007 is het percentage
ingestroomde bol-studenten tussen 2007 en 2009 dat een mbo-diploma heeft behaald zowel
in de roc’s uit als buiten de G4 gemiddeld met ongeveer 2 procentpunten toegenomen. In de
roc’s binnen de G4 stijgt het percentage met een mbo-diploma gemiddeld van 60,3 naar
62,2%, in de roc’s buiten de G4 van 67,4 naar 69,2%. Het verschil tussen de roc’s uit en die
buiten de G4 is dus niet groter, maar ook niet kleiner geworden.
Afgezien van de toename van het percentage gediplomeerden is de verhouding van de roc’s
binnen en die buiten de G4 weinig tot niets veranderd. Het vermoeden dat verschillen in de
14
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invoering van cgo tussen roc’s, in casu tussen roc’s uit de G4 en de overige roc’s, ten tijde
van de cohorten 2005-2007 mogelijk hebben bijgedragen aan de gevonden verschillen in
studieresultaten tussen beide groepen roc’s is uit de resultaten niet af te leiden.
Een vergelijking tussen het feitelijke en verwachte percentage met een mbo-diploma in de
roc’s uit de G4 tezamen laat zien dat het verwachte percentage min of meer gelijke tred
houdt met de toename van het feitelijke percentage gediplomeerden. Het verwachte
percentage stijgt van 59,5 naar 62,0%. Daarmee is het verschil tussen het feitelijke en het
verwachte resultaat in de cohorten 2007-2009 weliswaar iets teruggelopen, vergeleken met
het studieresultaat in de cohorten 2005-2007, maar de balans slaat nog steeds positief uit.
Feitelijk doen de roc’s binnen de G4 het gemiddeld nog steeds beter dan verwacht of zoals
voorspeld op basis van het studiesucces in de roc’s buiten de G4.
Dat betekent dat ook in cohort 2007-2009 de populatieverschillen tussen de roc’s uit de G4
en de overige roc’s een goede verklaring bieden voor het in vergelijking met de overige roc’s
lagere percentage studenten met een mbo-diploma. Ook deze uitkomst levert geen
aanwijzingen op voor een eventueel effect van cgo op de uitkomsten in de eerdere cohorten
2005-2007.
Resultaten afzonderlijke instroomniveaus
De stijging in de cohortresultaten is zowel voor de roc’s in als buiten de G4 vooral toe te
schrijven aan hogere percentages gediplomeerden in de laagste twee mbo-niveaus. Voor de
instroom op niveau 1 is in roc’s uit de G4 het percentage met een mbo-diploma toegenomen
van 55,9 naar 59,7% en voor de instroom op niveau 2 van 56,8 naar 61,1%. Een
vergelijkbare stijging zien we in de overige roc’s: voor de instroom op niveau 1 gaat het
percentage met een mbo-diploma omhoog van 61,6 naar 65,7% en voor de instroom op
niveau 2 van 63,6 naar 66,9%.
Voor beide instroomniveaus blijft het feitelijke percentage hoger dan het verwachte, wat
betekent dat op beide niveaus de populatieverschillen het achterblijven bij de roc’s buiten de
G4 kunnen verklaren. In de bespreking van de afzonderlijke roc’s uit de G4 zal die conclusie
moeten worden genuanceerd.
Ook voor de instroom op niveau 3 en 4 is een verbetering in de studieresultaten op te
merken, zij het dat die minder groot is dan op de twee laagste niveaus. Op niveau 3 gaat
het percentage gediplomeerden in de roc’s uit de G4 met 0,2 procentpunt omhoog
tegenover 1,5 procentpunt in de roc’s buiten de G4. Op niveau 4 is de toename
respectievelijk 0,2 en 0,6 procentpunt.
De verwachte percentages zijn iets meer toegenomen, waardoor op beide niveaus het
verwachte percentage iets hoger dan het feitelijke uitkomt. Het verschil is echter te gering
(minder dan een procentpunt) om de conclusie uit het vorige onderzoek te moeten
bijstellen. Ook nu kunnen populatieverschillen verantwoordelijk worden gehouden voor het
verschil tussen de roc’s binnen en buiten de G4 in de resultaten op indicator 1. Ook voor de
twee hoogste instroomniveaus zijn er verschillen tussen roc’s binnen de G4, waardoor die
conclusies voor de twee hoogste niveaus genuanceerd moet worden.
Resultaten afzonderlijke roc’s G4
De conclusies uit de vorige paragraaf kunnen niet zondermeer worden overgenomen voor de
afzonderlijke roc’s uit de G4. Wat betreft niveau 1 en/of 2 moeten de conclusies worden
genuanceerd voor het Albeda College en Zadkine, voor niveau 3 en/of 4 geldt dat voor drie
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van de vijf roc’s uit de G4 (Albeda College, Zadkine en ROC Midden Nederland). Dat was in
de cohorten 2005-2007 (deels) al het geval en in de cohorten 2007-2009 dus opnieuw.
De trends in de percentages gediplomeerden zoals gevonden in de roc’s binnen de G4
tezamen en die in de roc’s buiten de G4 zijn niet of niet in gelijke mate in alle afzonderlijke
roc’s binnen de G4 te zien. Hoewel verschillen in de invoering van cgo niet zijn uit te sluiten
is toch moeilijk hard te maken dat de invoering van cgo in de cohorten 2005-2007 van
invloed is geweest op verschillen in resultaten.
In de inzet worden per roc de belangrijkste ontwikkelingen beschreven.
Albeda College
In het Albeda College is het percentage studenten met een mbo-diploma gestegen met 3,5
procentpunten, van 55 naar 58,5%. De verwachte resultaten stegen ongeveer in gelijke mate (met
bijna 3 procentpunten). De feitelijke resultaten komen daardoor nog steeds circa 3 procentpunten
lager uit dan de verwachte resultaten. Voor de totale instroom geven populatieverschillen niet het
volledige antwoord op het achterblijvende percentage gediplomeerden ten opzichte van het
percentage gediplomeerden in de roc’s buiten de G4.
Overeenkomstig de ontwikkelingen in andere roc’s is het percentage gediplomeerden op niveau 1
duidelijk toegenomen (met circa 6,6 procentpunten), maar door een vergelijkbare toename van de
verwachte resultaten bieden populatieverschillen in de cohorten 2007-2009 nog steeds geen
voldoende verklaring voor het sterk achterblijvende feitelijke resultaat in Albeda bij dat van de roc’s
buiten de G4.
Ook op niveau 2 is het percentage gediplomeerden, overeenkomstig de trend in andere roc’s,
duidelijk toegenomen (met 5 procentpunten). Maar ook hier geldt voor het verwachte percentage,
waardoor het feitelijke studieresultaat nog steeds ruim 2 procentpunten lager is dan de verwachting
en andere factoren dan populatieverschillen niet helemaal zijn uit te sluiten als verklaring voor het
achterblijvende resultaat bij de roc’s buiten de G4.
Door een lichte afname van het percentage gediplomeerden en een lichte stijging van het
verwachte percentage gediplomeerden lijkt de conclusie voor de lagere niveaus nu ook te gelden
voor niveau 3.
Alleen op niveau 4, waar het feitelijke en het verwachte percentage met circa 1 procentpunt zijn
gestegen, is het verschil tussen die beide percentages zo gering dat er voor een aanvullende
verklaring voor dat verschil, anders dan populatieverschillen, geen noodzaak is.
Doordat er voor het Albeda College geen duidelijk afwijkende trends zijn gevonden in vergelijking
met andere roc’s en de resultaten in de cohorten 2005-2007 min of meer vergelijkbaar zijn met die
in de cohorten 2005-2007, zal de invoering van cgo niet van invloed zijn geweest op het
achterblijvende resultaat van Albeda bij dat in de roc’s buiten de G4 in de cohorten 2005-2007.

Zadkine
in de totale instroom is in de cohorten 2007-2009 het percentage studenten met een mbo-diploma
iets toegenomen (van 57,7 naar 58,3%; toename 0,6 procentpunten). Het feitelijke resultaat komt
daarmee 10,9 procentpunten onder het gemiddelde voor de roc’s buiten de G4 uit, vergelijkbaar
met de uitkomst in de cohorten 2005-2007. Het verwachte resultaat is iets meer toegenomen,
waardoor het feitelijke percentage gediplomeerden nu 2,5 procentpunten lager is dan verwacht
(was 1,9 procentpunten). Een verschil waarbij andere factoren dan populatieverschillen niet langer
zijn uit te sluiten.
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Op niveau 1 (daling van percentage gediplomeerden) loopt het resultaat niet in de pas met de
stijgende trend in andere roc’s. Het resultaat blijft nog wel beter dan verwacht.
De trendmatige toename van het percentage gediplomeerden op niveau 2 zien we wel bij Zadkine
terug, maar ook het verwachte percentage is gestegen. Het verschil tussen feitelijk en verwacht
blijft zo ongeveer 3 procentpunten, waardoor naast populatieverschillen de kwaliteit van het
onderwijs daar een rol in kan hebben.
Op niveau 3 is het percentage gediplomeerden met 2,4 procentpunten gedaald en het verwachte
percentage gestegen (1,1 procentpunt). Daardoor komt het verschil tussen het feitelijke en
verwachte percentage negatief uit op -3,2 procentpunten. Gegeven het sterk achterblijvende
resultaat bij de overige roc’s moet daardoor ook hier, naast de invloed van populatieverschillen, aan
de kwaliteit van het onderwijs worden gedacht.
Op niveau 4 is het feitelijke percentage gediplomeerden toegenomen met 1,5 procentpunten en het
verwachte met 0,2 procentpunten. Het verschil tussen beide percentages is daardoor weliswaar licht
gedaald, maar het feitelijke percentage is nog altijd zo’n 2,5 procentpunten lager. Dat sluit ook hier
andere factoren dan populatieverschillen niet uit in de verklaring voor het achterblijven van het
resultaat bij dat in de roc’s buiten de G4.
De positie van Zadkine ten opzichte van de roc’s buiten de G4 lijkt iets verslechterd doordat de
populatieverschillen in iets mindere mate afdoende lijken om de verschillen te kunnen verklaren. Of
dat met de invoering van cgo te maken heeft, is vanuit de gegevens van het onderzoek moeilijk te
zeggen.

ROC Mondriaan
In de cohorten 2007-2009 is het percentage gediplomeerden iets gedaald ten opzichte van het dat
in de cohorten 2005-2007 (67,4 om 66,7%; een terugloop van circa 0,5 procentpunten). Door de
stijging van het percentage gediplomeerden in de roc’s buiten de G4 zakt het resultaat in ROC
Mondriaan daardoor iets onder het landelijke. Wel scoort dit roc nog steeds het hoogst van de roc’s
uit de G4 en ligt het feitelijke resultaat nog ruim boven het verwachte (bijna 5 procentpunten).
Hoewel het percentage gediplomeerden op niveau 1 is gedaald (in tegenstelling tot elders) is dat
percentage in ROC Mondriaan nog steeds hoger dan gemiddeld genomen in de roc’s buiten de G4.
Op niveau 2 is er wel een toename van het percentage gediplomeerden, zoals in drie andere roc’s
binnen de G4 en zoals in de roc’s buiten de G4, maar op niveau 3 is er een lichte daling en op
niveau 4 is de daling van het percentage met een diploma iets groter (circa 3,5 procentpunt). Toch
blijft op alle drie niveaus het feitelijke resultaat (iets) beter dan het verwachte en kan het verschil
met de roc’s buiten de G4 volledig worden toegeschreven aan populatieverschillen.
Het is niet uit te sluiten dat enkele afwijkende ontwikkelingen in Mondriaan ten opzichte van de
roc’s buiten de G4 en ten opzichte van enkele andere roc’s binnen de G4 te maken hebben met
verschillen in de invoering van cgo.

ROC Midden Nederland
In ROC Midden Nederland is in de cohorten 2007-2009 het percentage studenten met een diploma
met bijna 3 procentpunten gestegen, van 62,9 naar 65,6%. Het verwachte percentage nam iets
minder toe (met 2,1 procentpunten). Gemiddeld genomen voor de vier niveaus tezamen (totale
instroom) biedt de samenstelling van de populatie een goede verklaring voor het achterblijven van
het resultaat bij dat in de roc’s buiten de G4. Dat geldt echter niet voor alle vier instroomniveaus.
Niveau 3 was en is nog steeds de uitzondering (het verschil tussen feitelijke en verwachte
uitkomsten is zelfs in negatieve zin toegenomen van -2,3 naar -3,9 procentpunten). Dat is vooral
het gevolg van een hoger verwacht percentage geslaagden. Het feitelijke percentage is in de
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cohorten 2007-2009 ongeveer gelijk aan dat van dat in de cohorten 2005-2007 (iets boven de 61%
gediplomeerden).
Op niveau 1 en 2 is het percentage met een mbo-diploma gestegen en daarmee gaat ROC Midden
Nederland mee in de landelijke trend. Ook scoort ROC Midden Nederland beter dan verwacht op die
niveaus. Op niveau 4 is het resultaat met bijna 2,5 procentpunten verbeterd en is het feitelijke en
verwachte percentage nu ongeveer gelijk. Dat betekent dat op de niveaus 1, 2 en 4
populatieverschillen een afdoende verklaring bieden voor de achterblijvende resultaten ten opzichte
van de roc’s buiten de G4. Het feitelijke resultaat op niveau 1 is in de cohorten 2007-2009 zelfs
beter dan dat in de roc’s buiten de G4.

ROC van Amsterdam
Voor de totale instroom van het ROC van Amsterdam zijn de resultaten in de cohorten 2007-2009
beter dan in de cohorten 2005-2007: het percentage met een mbo-diploma is toegenomen van 61,1
naar 64,7%, een stijging van 3,6 procentpunten. Door een iets geringere toename van het
verwachte percentage slaat de balans zelfs nog positiever uit. Daardoor is het achterblijvende
resultaat bij dat in de roc’s buiten de G4 nog steeds volledig te verklaren door populatieverschillen.
Op alle vier de instroomniveaus is het percentage studenten dat een mbo-diploma heeft behaald in
de cohorten 2005-2007 ten opzichte van dat in de cohorten 2005-2007 toegenomen. De stijging is
het grootst op niveau 2 (circa 7,5 procentpunten en het kleinst op niveau 4 (0,9 procentpunten). Op
alle vier de niveaus blijft het feitelijke percentage studenten met een mbo-diploma (ruimschoots)
boven het verwachte. Voor dit roc kan derhalve het verschil in studieresultaten met dat in de roc’s
buiten de G4 volledig aan populatieverschillen worden toegeschreven.

Samenvatting indicator 1

In de roc’s binnen de G4 en in de roc’s buiten de G4 is op instroomniveau 1 en 2 het feitelijk
percentage studenten met een mbo-diploma aanzienlijk toegenomen. De verwachte
percentages voor de roc’s binnen de G4 hielden ongeveer gelijk tred met de toename van de
feitelijke percentages. Evenals in de cohorten 2005-2007 bieden populatieverschillen in de
cohorten 2007-2009 daardoor nog steeds een afdoende verklaring voor achterblijvende
resultaten in de roc’s uit de G4 bij die de resultaten in de overige roc’s.
Voor de instroomniveaus 3 en 4 zijn veranderingen ten opzichte van de cohorten 2005-2007
gering en voor die twee instroomniveaus blijft de conclusie uit het vorige rapport, dat
populatieverschillen een verklaring bieden voor de achterblijvende resultaten bij de overige
roc’s, ook van kracht.

2.2

Indicator 2: percentage studenten met een startkwalificatie

In deze paragraaf beschrijven we de uitkomsten voor indicator 2 (startkwalificatie). Het gaat
om het percentage studenten dat een diploma op niveau 2 of hoger heeft behaald.
Ingestroomde mbo-studenten zonder mbo-diploma, of alleen met een mbo-diploma op
niveau 1, worden aan de hand van deze indicator dus niet als succesvol bestempeld en
tellen voor deze indicator dan ook niet mee als succesvol.
De resultaten zijn weergegeven in figuur 2.2. De opbouw is vergelijkbaar met die in figuur
2.1. Voor de afzonderlijke roc’s uit de G4 staan de resultaten in de tabel onder de figuur.
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Figuur 2.2 Behaalde startkwalificaties in de cohorten 2005-2007 en 2007-2009
voor de instroom in de bol op niveau 1 t/m 4

We brengen voor de totale instroom en voor de afzonderlijke niveaus de resultaten wel in
beeld, maar we richten de bespreking vooral op de totale instroom en op de instroom op
niveau 1. Alleen daar is indicator 2 een duidelijke aanvulling op informatie in indicator 1. Een
groot deel van de instromers op niveau 1 gaat namelijk niet verder op niveau 2 (of hoger)
en zal dus ook geen startkwalificatie behalen. In het vorige onderzoek (cohorten 2005-2007)
had circa 20% van de instromers op niveau 1 een diploma op niveau 2 of hoger behaald.
Voor de overige drie instroomniveaus is na lezing van de vorige paragraaf over indicator 1
de informatie in indicator 2 minder informatief. De afstroom onder de op niveau 2
ingestroomde studenten (met een diploma op niveau 1) was in het vorige onderzoek
(cohorten 2005-2007) 1,2% voor de roc’s uit de G4 en 1,7% in de roc’s buiten de G4.
Op de niveaus 3 en 4 is het percentage studenten dat naar niveau 1 afstroomt en daar een
mbo-diploma behaalt nog lager, zoals uit ons vorige onderzoek bleek. Voor de instroom op
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niveau 3 ging het om 0,1% van de studenten in de roc’s uit en die buiten de G4, voor niveau
4 om 0,5% in de roc’s uit de G4 en 0,1% in de overige roc’s.
Het komt er dus op neer dat de informatie in indicator 2 voor de instroomniveaus 2 t/m 4
nagenoeg overeenkomt met de informatie in indicator 1.
Resultaten totale instroom
Net zoals bij indicator 1, is het percentage studenten in de cohorten 2007-2009 met een
startkwalificatie in de roc’s uit de G4 en in de overige roc’s toegenomen ten opzichte van het
percentage in de cohorten 2005-2007. De grootte van de toename is eveneens vergelijkbaar
met die voor indicator 1, namelijk iets meer dan 2 procentpunten. In de roc’s binnen de G4
stijgt het percentage studenten met een startkwalificatie van 55,9 naar 58,5% en voor de
roc’s buiten de G4 van 64,1 en 66,2%. Het verschil tussen beide groepen roc’s is robuust.
Het verwachte percentage met een startkwalificatie is iets ook toegenomen, van 54,8 naar
58,0%. Door de iets grote toename van het verwachte percentage (0,6 procentpunten meer
dan de stijging van het feitelijke percentage) neemt het verschil tussen de feitelijke en de
verwachte resultaten ook iets af. Het feitelijke resultaat blijft echter nog steeds hoger dan
het verwachte. Voor de roc’s binnen de G4 tezamen betekent het dat het achterblijven van
het percentage studenten met een startkwalificatie bij dat in de roc’s buiten de G4 in de
cohorten 2007-2009 nog steeds volledig is te verklaren door populatieverschillen met de
roc’s buiten de G4.
Resultaten instroomniveau 1
Zoals hiervoor aangegeven beperken we de bespreking van de resultaten tot die van de
instroom op niveau 1.
Voor dat niveau is het percentage dat in de roc’s uit de G4 een startkwalificatie heeft
behaald met 1,7 procentpunten toegenomen, van 21,8 naar 23,5% in de cohorten
2007-2009. Dat is vergelijkbaar met de toename in de roc’s buiten de G4: daar gaat het
percentage omhoog van 22,6% in de cohorten 2005-2007 naar 24,1% in de cohorten
2007-2009, een toename met 1,5 procentpunten. In de roc’s binnen de G4 behaalt een bijna
even hoog percentage studenten een startkwalificatie als in de roc’s buiten de G4.
Wel is het verschil tussen het feitelijke en verwachte percentage teruggelopen, maar de
feitelijke resultaten zijn nog steeds beter dan de verwachte. Daar is uit op te maken dat het
(geringe) feitelijke verschil met de roc’s buiten de G4 volledig is toe te schrijven aan
populatieverschillen.
Resultaten afzonderlijke roc’s G4
Het percentage studenten dat een startkwalificatie heeft behaald is in de roc’s uit de G4
gemiddeld genomen lager dan in de overige roc’s, maar ook tussen de roc’s uit de G4 zijn er
aanzienlijke verschillen. Als we naar de totale instroom kijken, komt in de cohorten
2007-2009 het percentage voor de twee Rotterdamse roc’s (ver) onder de 60% uit en blijft
het feitelijke resultaat achter bij het verwachte. In de overige drie roc’s ligt het feitelijke
resultaat wel boven de 60% en is ook gelijk aan of hoger dan het verwachte percentage met
een startkwalificatie. In vier van de vijf roc’s is het percentage studenten dat tenminste een
diploma op niveau 2 heeft behaald toegenomen, alleen in ROC Mondriaan is het gedaald.
Evenals bij de bespreking van de gezamenlijke resultaten, zoomen we in de beschrijving van
indicator 2 voor de afzonderlijke roc’s in op de instroom op niveau 1.
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Albeda College
Voor de totale instroom is het percentage studenten met een startkwalificatie toegenomen van
48,7% in de cohorten 2005-2007 naar 52,6% in de cohorten 2007-2009, een toename van bijna 4
procentpunten. Het verwachte percentage is met minder dan 3 procentpunten gestegen. Toch blijft
het feitelijke resultaat ruim achter bij het verwachte. Kijken we naar de afzonderlijke niveaus, dan
lijken alleen op niveau 3 populatieverschillen niet toereikend om het achterblijvende resultaat bij de
roc’s buiten de G4 te verklaren.
Op niveau 1 is het percentage met een startkwalificatie toegenomen van 14,2 naar 15,9%, terwijl
het verwachte percentage juist is gedaald. Daardoor komt het feitelijke resultaat nog maar net
onder het verwachte uit: het verschil is niet meer dan 0,2 procentpunten en dat waren er bijna 3 in
de cohorten 2007-2009. Hoewel de succesvolle opstroom vanuit niveau 1 in Albeda College ver
achter blijft bij de overige roc’s, ook die uit de G4, is dat dus te verklaren door populatieverschillen.

Zadkine
Het percentage studenten met een startkwalificatie is van 52,5 naar 55,0% gestegen. Het
verwachte percentage is minder toegenomen, waardoor overall gezien het verschil tussen het
feitelijke en verwachte resultaat, in tegenstelling tot het verschil in de cohorten 2005-2007, nu
binnen de grens van 2 procentpunten blijft. Dat laatste geldt echter niet voor de twee hoogste
niveaus.
Het percentage instromers op niveau 1 dat een startkwalificatie heeft behaald is iets (0,3
procentpunt) gedaald en komt nu uit op 24,4%. Dat is nog steeds vergelijkbaar met het resultaat in
de roc’s buiten de G4, ondanks dat de samenstelling van de populatie iets ongunstiger lijkt, gezien
de aanzienlijk lagere verwachting voor Zadkine (19,1%).

ROC Mondriaan
In ROC Mondriaan is het percentage studenten met een startkwalificatie gedaald met bijna 2
procentpunten, van 65,1 naar 63,3 in de cohorten 2007-2009. Die daling komt op conto van de
instroom op niveau 1 en 4. Overall is het verwachte percentage gestegen met 3,7 procentpunten
(van 54,7 naar 58,3%). Desondanks blijft voor de totale instroom het feitelijke studieresultaat op
indicator 2 beter dan het verwachte. Dat geldt voor alle niveaus, maar op niveau 2 en met name op
niveau 1 is het positieve verschil groot.
ROC Mondriaan is zeer succesvol in het begeleiden van de op niveau 1 ingestroomde studenten
naar een startkwalificatie. Hoewel het percentage dat een startkwalificatie heeft behaald is
teruggelopen met 4 procentpunten steekt het resultaat in de cohorten 2007-2009 (34,9%) nog
steeds zeer gunstig af bij dat in de roc’s binnen en buiten de G4. Het resultaat is des te opvallender
vanwege de samenstelling van de populatie. Het verwachte percentage met een startkwalificatie is
namelijk ongeveer half zo hoog als het feitelijke. Dat is een indicatie dat het zeer goede resultaat
waarschijnlijk niet (mede) is toe te schrijven aan een strengere toelating op niveau 2.

ROC Midden Nederland
Het percentage studenten met een startkwalificatie is met 2,4 procentpunten gestegen, van 58,8
naar 61,8% in de cohorten 2007-2009. De verwachting is minder toegenomen, waardoor beide
percentage nu gelijk uitkomen. Op drie van de vier niveaus is er een verbetering en is het verschil in
feitelijke resultaten met die in de roc’s buiten de G4 ook goed te verklaren door de samenstelling
van de populatie in ROC Midden Nederland. Dat geldt niet voor de instroom op niveau 3.
De ontwikkeling op niveau 1 is vrij gunstig: het percentage met een startkwalificatie is omhoog
gegaan van 18,7 naar 23,8% (4,9 procentpunten), terwijl het verwachte percentage nauwelijks is
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toegenomen (0,3 procentpunten; 17,8 naar 18,1%). Het feitelijke resultaat loopt daarmee niet
alleen in de pas van de roc’s buiten de G4, maar het is zelfs ook iets beter dan op basis van de
samenstelling van de instroom te verwachten is.

ROC van Amsterdam
Met een stijging van 5 procentpunten is het percentage studenten met een startkwalificatie in ROC
van Amsterdam toegenomen van 56,5 naar 61,5%. Het verwachte percentage is ook opgelopen,
maar minder snel: met circa 2 procentpunten van 55,4 naar 57,2%. Het feitelijke resultaat voor
ROC van Amsterdam blijft nog wel achter bij dat in de roc’s buiten de G4, maar komt duidelijk
boven de verwachting uit. Het achterblijven bij de roc’s buiten de G4 blijft dus goed te verklaren
door populatieverschillen. Het beeld voor de totale instroom is grofweg van toepassing op alle vier
de instroomniveaus.
Voor de instroom op niveau 1 is het percentage studenten met een startkwalificatie met bijna 3
procentpunten toegenomen, van 25,8 naar 28,5%, en komt daarmee ook ruim uit boven het
percentage in de roc’s buiten de G4. Dat is niet toe te schrijven aan een gunstigere samenstelling
van de populatie in dir roc. Het verwachte resultaat op indicator 2 blijft namelijk ruim onder het
feitelijke (verschil van zelfs 12,5 procentpunten). Hoewel een strenger toelatingsbeleid voor
niveau 2 een rol kan spelen, wijst het verwachte percentage toch niet in die richting.

Samenvatting indicator 2

Het totale percentage studenten met een startkwalificatie is ten opzichte van de cohorten
2005-2007 met een paar procentpunten gestegen, in zowel de roc’s binnen als buiten de G4.
Dit geldt zeker voor instroomniveau 2 en in iets mindere mate voor de andere niveaus. Door
een (over het algemeen) evenredige stijging van het verwachte resultaat, kan nog steeds
geconcludeerd worden dat verschillen in percentages studenten met een startkwalificatie
tussen roc’s binnen de G4 en die erbuiten te verklaren zijn door populatieverschillen tussen
beide groepen roc’s.
Dit geldt overigens niet voor de afzonderlijke roc’s binnen de G4. Tussen die roc’s zijn ook
op deze indicator namelijk aanzienlijke verschillen op te merken. Zie de inzet.

2.3

Indicator 3 en 4: opleidingsrendement en opstroomsucces

Naast de vergelijking van indicator 1 (cohortresultaat) en indicator 2 (startkwalificatie) zijn in
de vergelijking van de roc’s uit de G4 met de overige roc’s ook twee andere indicatoren voor
studiesucces betrokken. Dat zijn:
 verschillen in opleidingsrendement (indicator 3): het begeleiden van studenten naar
een mbo-diploma op het niveau van instroom;
 verschillen in opstroomsucces (indicator 4): het begeleiden van studenten naar een
mbo-diploma op een hoger niveau dan het niveau van instroom.
Voor niveau 1 is het opleidingsrendement hetzelfde als het cohortresultaat (indicator 1). In
beide indicatoren worden voor niveau 1 namelijk alle diploma’s vanaf niveau 1 meegeteld.
Voor de instroom op niveau 2 komt het opleidingsrendement overeen met het percentage
dat een startkwalificatie heeft behaald (indicator 2). Alleen voor de niveaus 3 en 4 is het
opleidingsrendement niet direct vergelijkbaar met indicator 1 of 2. Van de instromers op de
twee hoogste niveaus stroomt een substantieel aantal namelijk af naar een lager niveau.
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Het opstroomsucces (indicator 4) is uiteraard alleen te bepalen voor de instroomniveaus 1
t/m 3. Bij het opstroomsucces moet wel in de gaten worden gehouden dat het is
gedefinieerd als het percentage studenten van de totale instroom op een bepaald niveau dat
via opstroom op een hoger niveau succesvol is, dat wil zeggen een diploma van een hoger
niveau heeft behaald. Indicator 4 verschilt daarmee van opstroomrendement. Dat is
gedefinieerd in relatie tot alleen de opstromers, namelijk het percentage van de opstromers
dat ook het diploma op een hoger niveau heeft behaald. In dit rapport beschrijven we alleen
het opstroomsucces (indicator 4) en niet het opstroomrendement.
Het ‘studiesucces’ bij afstroom (voor instroomniveaus 2 t/m 4), als het percentage van de
instroom op een bepaald niveau dat alleen op een lager niveau een mbo-diploma behaalt, is
ook in beeld gebracht in de figuren en tabellen. Dat kan helpen bij de interpretatie van de
resultaten op indicator 3. Lage(re) percentages met een diploma op het niveau van instroom
hoeven niet te betekenen dat de overige studenten zonder studiesucces (diploma op een
lager niveau) het roc hebben verlaten.
De resultaten voor de indicatoren 3 en 4 beschrijven we steeds apart voor elk van de vier
instroomniveaus. Van elke student is echter één diploma in de resultaten opgenomen,
namelijk het hoogst behaalde mbo-diploma. Dat betekent dat voor het opleidingsrendement
de percentages voor het niveau van instroom en de hogere niveaus bij elkaar zijn opgeteld.
In de figuren en tabellen is dat in de bovenste balken/rijen weergegeven. Daaronder zijn in
de figuren en tabellen de percentages met een hoogst behaald diploma op de niveaus 1 t/m
4 apart weergegeven. Het opstroomsucces is te vinden in de balken die het studiesucces
weergeven voor een hoger niveau dan het niveau van instroom. Onder elk figuur staat weer
een tabel met de resultaten voor de afzonderlijke roc’s uit de G4.
Instroom niveau 1: opleidingsrendement en opstroomsucces
Voor de studenten ingestroomd op niveau 1 zijn het opleidingsrendement en het opstroomsucces opgenomen in figuur 2.3 en de tabel eronder.

Opleidingsrendement
Het opleidingsrendement (indicator 3) is voor instroomniveau 1 gelijk aan het
cohortresultaat (indicator 1): het percentage studenten met een mbo-diploma, ongeacht het
niveau van het diploma. In beide cohorten (2005-2007 en 2007-2009) komt dat in de roc’s
binnen de G4 tezamen zo’n 6 procentpunten lager uit dan in de roc’s buiten de G4. Voor de
roc’s binnen de G4 is het verwachte percentage vergelijkbaar met het feitelijke, zodat het
verschil in het feitelijke resultaat met de roc’s buiten de G4 in 2005-2007 en 2007-2009 kan
worden toegeschreven aan populatieverschillen.

Opstroomsucces
Het totale opstroomsucces is voor instroomniveau 1 het percentage studenten dat een
startkwalificatie heeft behaald, dus een diploma op niveau 2, 3 en/of 4. Terug kijkend naar
indicator 2 komt dat percentage voor de roc’s binnen en buiten de G4 overeen, zowel in de
cohorten 2005-2007 (circa 22%) als in de cohorten 2007-2009 (circa 24%). Het geringe
verschil ten gunste van de roc’s buiten de G4 kon volledig door populatieverschillen worden
verklaard.
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Figuur 2.3 Hoogst behaalde mbo-diploma’s in de cohorten 2005-2007 en 2007-2009
voor de instroom in de bol niveau 1 (opleidingsrendement en opstroomsucces)

In zekere zin doen de roc’s binnen de G4 het zelfs iets beter. Als we namelijk alleen kijken
naar degenen met een mbo-diploma, dan is uit indicator 1 en 2 af te leiden dat de roc’s
binnen de G4 er gemiddeld genomen iets meer in slagen om hun studenten met diploma
niveau 1 ook succesvol naar een hoger niveau te begeleiden. Dat wordt duidelijk uit de
berekening welk deel van de op niveau 1 ingestroomde studenten met een diploma niveau 1
geen hoger diploma behaalt en welk deel daar wel in slaagt. In de roc’s binnen de G4 is
zowel in de cohorten 2005-2007 als in de cohorten 2007-2009 61% van de studenten met
een mbo-diploma alleen succesvol op niveau 1 en 39% ook op een hoger niveau. In de roc’s
buiten de G4 zijn die twee percentages respectievelijk 63 en 37%.
Van de succesvolle opstromers behaalt verreweg het grootste deel een diploma op niveau 2
en is dat aantal dat ook op niveau 4 succesvol is het kleinst. Op alle drie de niveaus zijn de
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studieresultaten (in beide groepen cohorten) ongeveer vergelijkbaar voor de roc’s uit de G4
en de overige roc’s. Bij opstroom naar niveau 2 en 3 is er voor beide groepen roc’s een
lichte verbetering in de cohorten 2007-2009 ten opzichte van de eerdere cohorten, bij
opstroom naar niveau 4 is er sprake van een lichte daling van het percentage met een
diploma op dat niveau.
Voor de roc’s uit de G4 tezamen blijkt op alle drie de niveaus het feitelijke percentage
succesvolle opstromers hoger dan of vrijwel gelijk aan het verwachte percentage. Voor zover
het resultaat in de roc’s uit de G4 dus iets achterblijft bij dat in de overige roc’s is dat goed
te verklaren door populatieverschillen.
Aangezien de ontwikkelingen in de roc’s binnen en buiten de G4 vrij goed overeenkomen
zijn de resultaten als robuust te interpreteren en is er geen aanleiding, althans niet op het
niveau van de roc’s uit de G4 tezamen, om een differentiële invloed van de invoering van
cgo op de resultaten in de cohorten 2005-2007 te vermoeden.

Opleidingsrendement en opstroomsucces in de afzonderlijke roc’s uit de G4
Voor de afzonderlijke roc’s uit de G4 wordt alleen het opstroomsucces (indicator 4)
beschreven. Voor het opleidingsrendement op niveau 1 verwijzen we naar de paragraaf
waarin indicator 1 is beschreven.
Albeda College
De succesvolle opstroom naar niveau 2, 3 en/of 4 komt in de cohorten 2005-2007 (14,1%) en de
cohorten 2007-2009 (15,9%) lager uit dan de succesvolle opstroom in de roc’s buiten de G4 (22,7
en 24,1%). In tegenstelling tot het hogere verwachte percentage in de cohorten 2005-2007, zijn
het feitelijke en verwachte percentage vrijwel gelijk (15,9 en 16,1%). Dat betekent overall gezien,
dat het achterblijvende resultaat bij de roc’s buiten de G4 in ieder geval in de cohorten 2007-2009
goed te verklaren is door populatieverschillen.
De lichte verbetering in de succesvolle opstroom zien we op elk van de afzonderlijke niveaus terug.
De verbetering in 2007-2009 ten opzichte van 2005-2007 loopt uiteen van 0,3 procentpunten
(niveau 4) tot bijna 1 procentpunt (niveau 2 en 3). De feitelijke percentages verschillen op alle drie
de niveaus ook maar weinig van de verwachte.

Zadkine
De succesvolle opstroom vanuit niveau 1 komt voor Zadkine zowel in de cohorten 2005-2007 als in
de cohorten 2007-2009 uit op iets meer dan 24%. Dat is vergelijkbaar met het resultaat in de roc’s
buiten de G4. Gezien de lagere verwachting is dat resultaat niet toe te schrijven aan een gunstigere
samenstelling van de populatie in Zadkine. Eerder is er sprake van het omgekeerde.
De succesvolle opstroom naar niveau 2 en 3 is ook vergelijkbaar met dat succes in de overige roc’s,
buiten de G4, voor niveau 4 is het percentage met een diploma op dat niveau zelfs iets hoger. Ook
op de afzonderlijke niveaus is het feitelijke percentage hoger of gelijk (niveau 4) aan het verwachte.

ROC Mondriaan
In ROC Mondriaan is het percentage op niveau 1 ingestroomde studenten dat succesvol is
opgestroomd teruggelopen van 38,7 naar 34,9% in de cohorten 2007-2009. In beide groepen
cohorten komt het percentage wel ver uit boven dat in de roc’s buiten de G4, zonder dat er sprake
is van een gunstigere samenstelling van de populatie. Integendeel, het verwachte percentage voor
de drie niveaus tezamen is duidelijk lager dan het feitelijke.
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Het overall betere resultaat van ROC Mondriaan is volledig terug te voeren op de aanzienlijk hogere
succesvolle opstroom naar niveau 2. Die is weliswaar iets teruggelopen, van 31,0 naar 29,1% in de
cohorten 2007-2009, maar steekt in beide groepen cohorten circa 10 procentpunten uit boven de
resultaten in de roc’s buiten de G4. In de succesvolle opstroom naar niveau 3 en 4 doet zich ook
een kentering voor: voor beide niveaus daalt het percentage studenten dat een diploma op die
niveaus heeft behaald licht. De percentages zijn echter nog wel vergelijkbaar met die in de overige
roc’s en zijn beter dan (niveau 3) of ongeveer gelijk aan (niveau 4) de verwachte percentages.

ROC Midden Nederland
Het feitelijke percentage succesvolle opstromers komt voor instromers op niveau 1 in de cohorten
2007-2009 totaal op bijna 24%. Daarmee is het resultaat bijna 5 procentpunten beter dan in de
cohorten 2005-2007. Het resultaat in de cohorten 2007-2009 is vergelijkbaar met dat in de roc’s
buiten de G4, terwijl het feitelijke percentage duidelijk hoger is dan het verwachte. Die laatste
verhouding wijst er op dat het betere resultaat bereikt is ondanks een iets minder gunstige
samenstelling van de populatie.
De verbetering van het opstroomsucces is volledig terug te voeren op een toename van het
studiesucces op niveau 2: het percentage succesvolle opstromers met een diploma op niveau 2 is
toegenomen met 5,5 procentpunten naar 21,6% in de cohorten 2007-2009. Het percentage
succesvolle opstromers naar niveau 2 is daarmee 2 procentpunten hoger dan in de roc’s buiten de
G4, terwijl de samenstelling van de populatie in ROC Midden Nederland eerder ongunstiger dan
gunstiger is gezien de veel lagere verwachting.
Tegenover het betere resultaat op niveau 2 staat wel een iets lager resultaat op niveau 3 en 4 in
vergelijking met dat in de roc’s buiten de G4 en ook in vergelijking met dat in de andere roc’s
binnen de G4. Het verwachte percentage is voor beide niveaus ook iets hoger dan het feitelijke,
maar niet in die mate dat naast populatieverschillen aan andere factoren moet worden gedacht als
verklaring voor de verschillen met de overige roc’s.

ROC van Amsterdam
De totale succesvolle opstroom is met circa 2,7 procentpunten toegenomen naar 28,5% in de
cohorten 2007-2009. ROC van Amsterdam is daarmee, evenals overigens in de cohorten 2005-2007,
succesvoller dan gemiddeld genomen de roc’s buiten de G4 en zonder dat er sprake is van een
gunstiger samenstelling van de populatie. Verwachte percentages liggen in beide groepen cohorten
namelijk onder de feitelijke.
Dat algemene beeld geldt ook voor de succesvolle opstroom naar de drie niveaus. Op de niveaus 2
en 3 is er sprake van een toename van de succesvolle opstroom (respectievelijk circa 3
procentpunten en 0,5 procentpunten). De feitelijke percentages liggen voor beide niveaus onder de
verwachte. De succesvolle opstroom naar niveau 4 is met 1 procentpunt gedaald. Toch blijft het
percentage succesvol naar niveau 4 opgestroomde studenten nog iets hoger (0,6 procentpunt) dan
gemiddeld in de roc’s buiten de G4, terwijl het feitelijke resultaat ongeveer gelijk is aan het
verwachte (respectievelijk 1,6 en 1,5%).

Instroom op niveau 2: opleidingsrendement en opstroomsucces
In figuur 2.4 zijn voor de op niveau 2 ingestroomde studenten het opleidingsrendement
(indicator 3) en het opstroomsucces (indicator 4) weergegeven. De figuur toont het
gemiddelde beeld voor de roc’s binnen de G4 en voor de roc’s buiten de G4. In de tabel
onder de figuur staan de resultaten voor de afzonderlijke roc’s binnen de G4.
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Figuur 2.4 Hoogst behaalde mbo-diploma’s in de cohorten 2005-2007 en 2007-2009
voor de instroom in de bol niveau 2 (opleidingsrendement en opstroomsucces)

Opleidingsrendement
Het opleidingsrendement is in feite al aan de orde geweest bij indicator 2 (startkwalificatie).
Het opleidingsrendement voor de instroom op niveau 2 is namelijk gelijk aan het percentage
studenten met een diploma op niveau 2 of hoger. Dat percentage is in de roc’s binnen de G4
met bijna 5 procentpunten gestegen naar 60,2% in de cohorten 2007-2009, een iets grotere
toename dan in de roc’s buiten de G4 (3,6 procentpunten) waar het percentage in de
cohorten 2007-2009 uitkomt op 65,5. Daarmee is het verschil tussen de roc’s binnen en
buiten de G4 met iets meer dan 1 procentpunt afgenomen.
Zowel in de cohorten 2005-2007 als in de cohorten 2007-2009 komt het feitelijke percentage
met tenminste een diploma op niveau 2 hoger uit dan het verwachte percentage. Evenals als
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in de cohorten 2005-2007 is het verschil tussen de roc’s uit de G4 en de overige roc’s in de
cohorten 2007-2009 zo doende volledig te verklaren door populatieverschillen.
Hoewel de resultaten in de roc’s binnen de G4 iets meer verbeterd zijn dan in de roc’s buiten
de G4 levert de vergelijking van de cohorten 2005-2007 en 2007-2009 ook voor de instroom
op niveau 2 een vrij robuust beeld op. De veronderstelling dat verschillen in de invoering
van cgo een rol hebben gespeeld in de resultaten is op grond van de resultaten op indicator
3 in ieder geval voor de instroom op niveau 2 niet hard te maken.

Opstroomsucces
Een aanzienlijk deel van de op niveau 2 ingestroomde studenten is na opstroom vanuit
niveau 2 succesvol op niveau 3 en/of 4. Voor de roc’s binnen de G4 is dat percentage in
zowel de cohorten 2005-2007 als 2007-2009 voor niveau 3 en 4 tezamen 19,6%. Voor de
roc’s buiten de G4 ligt dat percentage in beide groepen cohorten net onder de 24%.
Het procentueel geringere aantal succesvolle opstromers vanuit niveau 2 in de roc’s binnen
de G4 ten opzichte van de roc’s buiten de G4 wordt vooral zichtbaar op niveau 3: in de
cohorten 2007-2009 is percentage studenten met een diploma niveau 3 13,1% tegenover
16,9% in de andere roc’s. Dat verschil is volledig te verklaren door populatieverschillen,
zoals op te maken uit het verwachte percentage dat eveneens iets boven de 13% ligt. De
succesvolle opstroom naar niveau 4 omvat in de laatste cohorten 6,5% van het totaal aantal
op niveau 2 ingestroomde studenten in de roc’s binnen de G4. Voor de roc’s buiten de G4 is
dat 7%. Waar de succesvolle opstroom naar niveau 3 iets is toegenomen is het percentage
studenten met een diploma op niveau 4 iets afgenomen. Dat geldt voor zowel de roc’s
binnen als die buiten de G4.
Het percentage studenten dat is afgestroomd naar niveau 1 en daar een diploma heeft
behaald is circa 1% van de instromers op niveau 2 in de roc’s binnen de G4 en circa 1,5% in
de roc’s buiten de G4. Het verwachte percentage is iets hoger.
Het robuuste beeld dat we voor niveau 2 hiervoor zagen bij het opleidingsrendement geldt
dus evenzeer voor de vierde indicator, het opstroomsucces.

Opleidingsrendement en opstroomsucces in de afzonderlijke roc’s uit de G4
Voor de afzonderlijke roc’s uit de G4 wordt voor instromers op niveau 2 alleen het
opstroomsucces naar niveau 3 en 4 beschreven. Voor het opleidingsrendement verwijzen we
naar de inzet in de paragraaf waarin de resultaten voor indicator 2 (startkwalificatie) zijn
beschreven.
Albeda College
De succesvolle opstroom naar niveau 3 en 4 komt in de cohorten 2007-2009 (19,4%) iets hoger uit
dan in de cohorten 2005-2007 (17,9%). Alleen het percentage opgestroomde studenten met een
diploma op niveau 3 is licht toegenomen (van 11,4 naar 12,9%). In beide groepen cohorten is het
feitelijke percentage met een diploma op niveau 3 iets hoger dan het verwachte. Het verschil in de
succesvolle opstroom naar niveau 3 met de roc’s buiten de G4 is derhalve volledig toe te schrijven
aan populatieverschillen.
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Het percentage succesvolle opstromers naar niveau 4 is 6,5% in de cohorten 2007-2009 en is
daarmee vergelijkbaar met het resultaat in de eerdere cohorten (6,6%). In beide groepen cohorten
komt het iets lager dan het verwachte percentage (verschil 0,7 tot 0,8 procentpunten).

Zadkine
De succesvolle opstroom naar niveau 3 en 4 omvat circa 17% van de op niveau 2 ingestroomde
studenten. In de cohorten 2007-2009 is het een fractie lager dan in de cohorten 2005-2007. Wel is
het verwachte percentage toegenomen, waardoor het verschil met het feitelijke resultaat in de
cohorten 2007-2009 boven de 2 procentpunten uitkomt.
Wat betreft de succesvolle opstroom naar niveau 3, ligt het percentage in beide groepen cohorten
rond de 12% en komt het verwachte percentage ongeveer een procentpunt lager uit.
Het percentage opstromers met een diploma op niveau 4 is licht gedaald (van 5,7 naar 4,3%),
terwijl het verwachte percentage vrijwel gelijk is gebleven, namelijk bijna 7,5%.

ROC Mondriaan
De succesvolle opstroom is iets teruggelopen, van 22,8 naar 20,2%, terwijl het verwachte
percentage is toegenomen van 18,0 naar 21,0%. Het verschil tussen het feitelijke en verwachte
resultaat blijft in de laatste cohorten beperkt tot minder dan 1 procentpunt.
Voor beide niveaus is er een lichte daling van het percentage succesvolle opstromers uit niveau 2.
Voor niveau 3 is dat van 13,7 naar 13,0% en voor niveau 4 van 9,1 naar 7,2%. De verwachte
percentages zijn daarentegen hoger, maar voor niveau 3 is het feitelijke resultaat beter dan het
verwachte. Voor niveau 4 is dat omgekeerd en bedraagt dit verschil circa 1,2 procentpunt.

ROC Midden Nederland
Er is sprake van een duidelijke toename van de succesvolle opstroom naar niveau 3 en 4. Het
percentage op niveau 2 ingestroomde studenten met een diploma op niveau 3 en/of 4 is gestegen
van 18,2 naar 22,0% in de cohorten 2007-2009. De stijging is het grootst voor de opstroom naar
niveau 3 (12,2 naar 15,7%). Het percentage opstromers met een diploma op niveau 4 is licht
toegenomen van 6,0 naar 6,3%. Voor beide niveaus komen de resultaten net iets onder die in de
roc’s buiten de G4 uit, terwijl het verwachte percentage of lager is dan het feitelijke (niveau 3) of
vergelijkbaar (niveau 4).

ROC van Amsterdam
Het percentage van de op niveau 2 ingestroomde studenten met een diploma op niveau 3 of 4 is in
de cohorten 2005-2007 en 2007-2009 ongeveer gelijk met respectievelijk 21,5 en 22,1% van de
instromers op niveau 2. Voor niveau 3 betekent het een lichte toename (van 12,3 naar 13,8%),
voor niveau 4 een lichte afname (van 9,2 Naar 8,3%). Het percentage succesvolle opstromers naar
niveau 3 is lager dan in de roc’s buiten de G4, maar het verschil is volledig toe te schrijven aan
populatieverschillen. Met de lichte afname op niveau 4 komt het resultaat nog steeds iets uit boven
dat in de roc’s buiten de G4. Het feitelijke en verwachte percentage komen overeen, zodat het iets
betere resultaat van dit roc niet is te verklaren door een gunstigere samenstelling van de populatie.

Instroom op niveau 3: opleidingsrendement en opstroomsucces
Figuur 2.5 geeft het opleidingsrendement en het opstroomsucces van de op niveau 3
ingestroomde studenten weer voor de roc’s binnen de G4 tezamen en voor de roc’s buiten
de G4. Voor de afzonderlijke roc’s binnen de G4 staan de resultaten in de tabel onder de
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figuur. Voor het opleidingsrendement telt hier alleen een op niveau 3 of 4 behaald diploma
mee, voor het opstroomsucces alleen een diploma op niveau 4.
Figuur 2.5 Hoogst behaalde mbo-diploma’s in de cohorten 2005-2007 en 2007-2009
voor de instroom in de bol niveau 3 (opleidingsrendement en opstroomsucces)

Opleidingsrendement
Het percentage van de op niveau 3 ingestroomde studenten in de roc’s binnen de G4 dat op
niveau 3 en/of 4 een mbo-diploma heeft behaald is iets gedaald: 57,5% in de cohorten
2005-2007 en 57,1% in de cohorten 2007-2009. Voor de roc’s buiten de G4 zijn de
percentages hoger en is er sprake van een lichte toename: 62,6% in de cohorten 2005-2007
en 63,8% in de cohorten 2007-2009.
Een vergelijking van het feitelijke en verwachte resultaat voor de roc’s binnen de G4
tezamen laat zien dat het feitelijke percentage iets hoger (cohorten 2005-2007) of gelijk
(cohorten 2007-2009) is aan het verwachte percentage. In beide groepen cohorten
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verklaren populatieverschillen dus het achterblijvende resultaat van de roc’s binnen de G4.
De verschuivingen zijn zo gering, dat ook hier van een robuust beeld kan worden gesproken.
Voor de verschillen tussen de roc’s binnen en buiten de G4 in de cohorten 2005-2007
moeten we dan ook niet zoeken naar een mogelijke invloed van verschillen in de invoering
van cgo.

Succesvolle opstroom
Voor de instroom op niveau 3 telt in de bepaling van de succesvolle opstroom alleen het
diploma niveau 4 mee. In figuur 2.5 is te zien dat dat percentage in de roc’s binnen de G4
iets is gedaald, van 31,5 naar 30,4%. In de roc’s buiten de G4 is er daarentegen sprake van
een toename van het opstroomsucces. Dat gaat van 32,9 naar 35,3% in de cohorten
2007-2009. Daarmee is het verschil tussen de roc’s binnen en buiten de G4 toegenomen van
1,4 procentpunten (cohorten 2005-2007) naar bijna 5 procentpunten (cohorten 2007-2009).
Het verschil tussen het feitelijke en verwachte percentage succesvolle opstromers is in beide
groepen cohorten ongeveer gelijk. Het verschil in succesvolle opstroom vanuit niveau 3
tussen de roc’s binnen en buiten de G4 blijft daarmee ook in de latere cohorten goed
verklaarbaar door populatieverschillen.
Het beeld wordt niet vertekend door grote verschillen in de afstroom. Het percentage van de
op niveau 3 ingestroomde studenten met als hoogste diploma niveau 2 komt in beide
groepen cohorten ongeveer een paar procentpunten lager voorde roc’s binnen de G4 dan in
de roc’s buiten de G4. De afstroom naar niveau 1 is te verwaarlozen.
In de inzet zijn de resultaten van de afzonderlijke roc’s uit de G4 beknopt beschreven.
Albeda College
Het opleidingsrendement voor niveau 3 is iets gedaald; het percentage van de op dat niveau
ingestroomde studenten met een diploma op niveau 3 en/of 4 is namelijk licht gedaald van 57,4
naar 55,7% in de cohorten 2007-2009. Het feitelijke resultaat was in de cohorten 2005-2007 nog
gelijk aan het verwachte, maar in de cohorten 2007-2009 is dat percentage 3 procentpunt lager dan
het verwachte percentage. Het is niet uit te sluiten dat naast populatieverschillen ook andere
factoren debet zijn aan deze uitkomst.
Opmerkelijk is dat het percentage studenten dat vanuit niveau 3 succesvol is opgestroomd naar
niveau 4 juist is toegenomen, van 28,7 naar 31,9%. Het probleem voor de opleidingen op niveau 3
lijkt dus niet zozeer te liggen in het succesvol begeleiden van studenten naar niveau 4, maar om
een bredere groep te begeleiden naar het diploma op niveau 3.

Zadkine
Het opleidingsrendement (diploma op niveau 3 en/of 4) is met twee procentpunten gedaald, van
56,9 naar 54,9% in de cohorten 2007-2009. Het verwachte percentage is ongeveer gelijk gebleven.
Verschillen tussen beide percentages blijven kleiner dan 2 procentpunten. De daling in het feitelijke
resultaat komt volledig op conto van een aanzienlijk lager percentage succesvolle opstromers in de
cohorten 2007-2009.
Het opstroomsucces is voor Zadkine teruggelopen van 28,3 naar 21,0%. Zadkine blijft daarmee niet
alleen duidelijk achter bij de roc’s buiten de G4, maar ook bij de overige roc’s binnen de G4. Er lijkt
duidelijk meer aan de hand dan alleen een populatieverschil. Het verwachte percentage komt
namelijk bijna 10 procentpunten hoger uit dan het feitelijke. Als we daarbij ook in aanmerking
nemen dat het percentage studenten met alleen een diploma op niveau 3 met bijna 5,5
procentpunten is toegenomen, dan lijkt het erop dat de opstroom op een of andere manier
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stagneert of dat een deel van opgestroomde studenten er toch niet in slaagt het diploma niveau 4
te bemachtigen.

Roc Mondriaan
In ROC Mondriaan is het opleidingsrendement iets afgenomen: het percentage van de op niveau 3
ingestroomde studenten dat een diploma op niveau 3 en/of 4 heeft behaald, komt met 63,5% circa
2 procentpunten lager uit in de cohorten 2007-2009 ten opzichte van de cohorten 2005-2007.
Desondanks presteert ROC Mondriaan op de indicator 3 nog steeds vergelijkbaar met de roc’s
buiten de G4 en komt het feitelijke resultaat ook nog steeds duidelijk uit boven het verwachte. De
goede resultaten zijn derhalve niet te verklaren door een gunstigere samenstelling van de
instroompopulatie op niveau 3.
De succesvolle opstroom naar niveau 4 is ongeveer gelijk gebleven (40,3% in cohorten 2005-2007
en 39,0% in cohorten 2007-2009). Met dat resultaat doet ROC Mondriaan het nog steeds aanzienlijk
beter dan de roc’s buiten de G4 en ook dan de overige roc’s binnen de G4.

ROC Midden Nederland
Van de op niveau 3 ingestroomde studenten in de cohorten 2005-2007 heeft 55,6% een diploma op
niveau 3 en/of 4 en in de cohorten 2007-2009 is dat 56,9%. Daarmee is het opleidingsrendement
iets toegenomen. Wel blijft het resultaat onder de verwachting. De verwachte percentages waarin
met de samenstelling van de populatie rekening is gehouden komen voor beide groepen cohorten
uit op respectievelijk 59,4 en 60,3%. Het feitelijke resultaat ligt dus zo’n 3,5 procentpunten onder
het verwachte. Het verschil met het opleidingsrendement in de roc’s buiten de G4 is dus niet
helemaal te verklaren door populatieverschillen.
Het percentage instromers op niveau 3 met alleen een diploma op dat niveau komt wel overeen met
dat in de roc’s buiten de G4. Het betekent dat in ROC Midden Nederland de succesvolle opstroom
(indicator 4) achterblijft bij dat in de roc’s buiten de G4. Voor dit roc is het percentage succesvolle
opstromers wel toegenomen (van 25,7 naar 28,5%), maar de verwachte percentages liggen circa
3,5 procentpunten hoger.

ROC van Amsterdam
Het opleidingsrendement is iets verbeterd: van de cohorten 2005-2007 naar 2007-2009 is het
percentage studenten met een diploma niveau 3 en/of 4 toegenomen van 55,7 naar 57,4%. Die
percentages zijn wel lager dan gemiddeld in de roc’s buiten de G4, maar volledig te verklaren door
populatieverschillen, gezien de lagere verwachte percentages (55,2 en 53,9% in de twee groepen
cohorten).
Het opstroomsucces is in de cohorten 2007-2009 met 32,6% weliswaar 2 procentpunten lager dan
in de cohorten 2005-2007, maar het feitelijke percentage met een diploma op niveau 4 blijft nog
steeds hoger dan verwacht (29,7%). Rekening houdend met de populatie doet dit roc het voor de
instroom op niveau 3 dan ook niet slechter op indicator 3 dan de roc’s buiten de G4.

Instroom op niveau 4: het opleidingsrendement
Voor de instroom op niveau 4 is alleen het opleidingsrendement (indicator 3) van
toepassing. Voor de studenten die op dat niveau instromen is er binnen het mbo geen
mogelijkheid voor opstroom. Wel kan het niveau voor sommige studenten te hoog gegrepen
zijn of zijn er andere redenen of oorzaken die succes in de weg staan.
Een deel van hen kiest voor afstroom of wordt daartoe gedwongen. Het percentage
afstromers op niveau 4 is zowel in de roc’s binnen als buiten de G4 hoger dan het
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percentage afstromers dat op niveau 2 of 3 is begonnen. Aangezien het percentage
afstromers dat alsnog op een lager niveau een mbo-diploma behaalt niet veel verschilt
tussen roc’s (tussen de 8 en 10% in de cohorten 2007-2009), besteden we in deze
paragraaf alleen aandacht aan het opleidingsrendement.
Figuur 2.6 Hoogst behaalde mbo-diploma’s in de cohorten 2005-2007 en 2007-2009
voor de instroom in de bol niveau 4 (opleidingsrendement en opstroomsucces)

In figuur 2.6 is het opleidingsrendement weergegeven voor de roc’s binnen en buiten de G4
en in de tabel eronder voor de afzonderlijke roc’s binnen de G4. Aangezien er geen
opstroom mogelijk is en daar in de berekening van deze indicator ook geen rekening mee
hoeft te worden gehouden, zijn de weergegeven resultaten in de bovenste balken van
figuur 2.6 en in de bovenste rijen van de tabel identiek aan de resultaten zoals weergegeven
voor niveau 4 (onderstel balken en rijen).
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Opleidingsrendement
Van de studenten die op niveau 4 instromen in de roc’s uit de G4 behaalt circa 56% een
diploma op dat niveau en van de studenten die in de overige roc’s instromen is dat circa
61%. Die percentages gelden voor de cohorten 2005-2007 en 2007-2009. Het rendement in
beide groepen roc’s is dus binnen de termijn waarop we de resultaten vergelijken zeer
stabiel. Dat geldt ook voor de afstroom zoals hiervoor is opgemerkt.
Voor de roc’s binnen de G4 komt het feitelijke opleidingsrendement in beide groepen
cohorten nagenoeg overeen met het verwachte rendement. Het verschil in rendement met
de roc’s buiten de G4 is derhalve volledig te verklaren door populatieverschillen. Ook op dit
punt valt de stabiliteit in de bevindingen op.
Robuustere resultaten zijn dus nauwelijks denkbaar. Voor een mogelijke, aanvullende
verklaring voor verschillen in het opleidingsrendement tussen de roc’s binnen en buiten de
G4 in de cohorten 2005-2007 kan de invoering van cgo dan ook buiten beschouwing worden
gelaten. Gezien de stabiliteit van de resultaten voor de afzonderlijke roc’s binnen de G4
hoeven we daar waarschijnlijk ook niet op terug te komen. Weliswaar gaat die stabiliteit niet
op voor ROC Mondriaan, gezien een daling van het rendement met 6 procentpunten, maar
daar lijkt cgo geen verklaring voor te bieden.
In de inzet zijn de resultaten voor de afzonderlijke roc’s uit de G4 weer beschreven. We
richten ons daar ook op het onderwijsrendement (indicator 3).
Albeda College
Het opleidingsrendement voor niveau 4 komt uit op 55 à 56% in de cohorten 2005-2007 en
2007-2009. In beide groepen cohorten is het verwachte rendement weliswaar iets hoger, maar het
verschil in het feitelijke percentage succesvolle studenten op niveau is goed te verklaren door
populatieverschillen.
Het percentage studenten dat is afgestroomd naar een lager niveau en daar een diploma heeft
behaald komt overeen met dat in de overige roc’s binnen en buiten de G4.

Zadkine
Het percentage instromers dat op niveau 4 succesvol is komt voor Zadkine uit op ongeveer 50%. In
de cohorten 2005-2007 is dat 50,5% in de cohorten 2007-2009 precies 50%. In beide groepen
cohorten komt het feitelijke rendement zo’n 5 procentpunten uit onder de verwachting. Voor het
verschil in rendement met de roc’s buiten de G4 lijken populatieverschillen geen afdoende verklaring
te kunnen bieden. Een eventueel latere invoering van cgo, waarbij wordt aangenomen dat de
resultaten daardoor zijn verbeterd, biedt geen soelaas voor het verschil met de roc’s buiten de G4 in
de cohorten 2005-2007.

ROC Mondriaan
Zoals aangegeven vertoont het opleidingsrendement in ROC Mondriaan een aanzienlijke daling: het
percentage op niveau 4 ingestroomde studenten dat succesvol is op dat niveau is teruggelopen van
62,1 naar 56,0%. Aanvankelijk kon Mondriaan zich op dit punt meten met de roc’s buiten de G4, in
de cohorten 2007-2009 is dat niet meer het geval. Wel komt het resultaat daar uit op het
gemiddelde voor de roc’s uit de G4. In de cohorten 2007-2009 presteert ROC Mondriaan nog wel
conform de verwachting.
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Gezien de aanname dat cgo voor een verbetering van de onderwijsresultaten moet zorgen, is het
niet aannemelijk om deze factor als een verklaring in te brengen voor het resultaat in 2005-2007.
Dat zou niet stroken met de minder goede resultaten in 2007-2009.

ROC Midden Nederland
Het opleidingsrendement voor de instroom op niveau 4 is een paar procentpunten gestegen, van
56,4 naar 59,0% in de cohorten 2007-2009. Daarmee komt het resultaat in de buurt van het
gemiddelde in de roc’s buiten de G4 en is het iets beter dan gemiddeld in de roc’s binnen de G4. In
tegenstelling tot 2005-2007 is het feitelijke rendement nu vergelijkbaar met het verwachte
rendement. Het verschil met de roc’s buiten de G4 in de laatste cohorten is dan ook goed toe te
schrijven aan populatieverschillen.
Of de verbetering van het opleidingsrendement het gevolg is van een latere invoering van
cgo - waardoor het verschil in 2005-2007 met het resultaat van de overige roc’s mede is te
verklaren – is zonder inzicht in de fasering van de invoering van cgo in ROC Midden Nederland
moeilijk te zeggen.

ROC van Amsterdam
Het opleidingsrendement voor niveau 4 is in het ROC van Amsterdam zeer stabiel: in de cohorten
2005-2007 komt het percentage studenten met een diploma op niveau 4 uit op 56,7% en in de
cohorten 2007-2009 op 56,9%. Het verwachte rendement is in beide groepen cohorten iets lager,
namelijk 55,8%. Voor dit roc is het verschil in studieresultaten met de roc’s buiten de G4 dus goed
te verklaren door de populatieverschillen met die roc’s.

Samenvatting indicator 3 en 4
Het opleidingsrendement voor de roc’s binnen de G4 is toegenomen voor de
instroomniveaus 1 en 2 en ongeveer gelijk gebleven voor de instroomniveaus 3 en 4. In de
roc’s buiten de G4 is er een vergelijkbare ontwikkeling. De verwachte resultaten voor de
roc’s binnen de G4 zijn ongeveer evenredig meegestegen met de feitelijke resultaten (niveau
1 en 2) of gelijk gebleven (niveau 3 en 4). Daarmee is er op alle instroomniveaus in de
verhouding tussen de resultaten van de roc’s binnen en buiten de G4 niet veel veranderd.
Waar de resultaten van de roc’s binnen de G4 achterblijven bij die in de overige roc’s bieden
populatieverschillen dan ook nog steeds een goede verklaring.
Over het algemeen is er op indicator 4 (opstroomsucces) ook weinig veranderd tussen de
cohorten 2005-2007 en 2007-2009. Het opstroomsucces vanuit niveau 1 is iets toegenomen
en komt in de roc’s binnen de G4 iets lager uit dan in de roc’s buiten de G4. Voor niveau 2 is
er weinig veranderd, zodat het opstroomsucces in de roc’s binnen de G4 nog steeds iets
achterblijft bij dat van de overige roc’s. Voor niveau 3 komt het opstroomsucces in de roc’s
binnen de G4 iets lager uit en in de roc’s buiten de G4 iets hoger, waardoor op dit punt de
roc’s binnen de G4 nog iets meer achterblijven bij de overige roc’s. Op alle drie de
instroomniveaus (1, 2 en 3) is voor de roc’s binnen de G4 het verschil met de roc’s buiten de
G4 nog steeds goed te verklaren door populatieverschillen.
Tussen de roc’s binnen de G4 zijn er verschillen in de ontwikkeling van het
opleidingsrendement en opstroomsucces. Voor die verschillen verwijzen we naar de
afzonderlijke paragrafen.

Studiesucces in de G4 opnieuw beoordeeld

ecbo

35

3

Studieresultaten in de bbl
Op een vergelijkbare wijze als in hoofdstuk 3 voor de bol, beantwoorden we in dit hoofdstuk
voor de bbl de vraag naar verschillen in studieresultaten tussen de roc’s uit de G4 en de
overige roc’s. We vergelijken de resultaten van cohortgroepen 2005-2007 en 2007-2009 om
te kijken of, en in hoeverre de feitelijke studieresultaten en het verschil tussen de feitelijke
en verwachte studieresultaten zijn veranderd tussen 2005-2007 en 2007-2009.
Voor de roc’s binnen de G4 is in de bbl het cohortresultaat (als het totale percentage
behaalde startkwalificaties) op drie van de vier mbo-niveaus (1, 3 en 4) licht gedaald ten
opzichte van die in de cohorten 2005-2007. Voor de roc’s buiten de G4 zien we het
omgekeerde: een lichte stijging op drie van de vier niveaus (1, 2 en 3). Voor de roc’s binnen
de G4 blijft het feitelijke resultaat beter dan het verwachte. Het percentage studenten met
een startkwalificatie is in de roc’s binnen de G4 iets toegenomen op niveau 2 en iets
afgenomen op de overige niveaus, bij de roc’s buiten de G4 is er een lichte toename op
niveau 2 en 4 en een lichte afname op niveau 1 en 3.

3.1

Indicator 1: cohortresultaat

De eerste indicator, het cohortresultaat, is het percentage studenten in een cohort dat in het
roc van instroom een mbo-diploma, ongeacht het niveau, heeft behaald. In figuur 3.1 zijn de
feitelijke cohortresultaten weergegeven voor de roc’s buiten de G4 (bovenste, blauwe
balken) en voor de roc’s binnen de G4 (donker rode balken). De verwachte percentages
studenten met een diploma in de roc’s binnen de G4 zijn weergegeven in de licht rode
balken. Bovenin de figuur staan de resultaten voor de totale instroom en daaronder de
resultaten voor de vier instroomniveaus. De naar links wijzende balken geven de resultaten
voor de cohorten 2005-2007 weer, de naar rechts wijzende balken die voor de cohorten
2007-2009. In de tabel onder de figuur zijn de studieresultaten op indicator 1 opgenomen
voor de afzonderlijke roc’s binnen de G4.
Resultaten totale instroom
We kijken eerst naar de totale instroom, zoals weergegeven in de bovenste drie balken van
figuur 3.1 (Instroom totaal).
Vergeleken met het studiesucces bij bbl’ers uit de cohorten 2005-2007 is het percentage
bbl’ers dat tussen 2007 en 2009 instroomde en een mbo-diploma behaalde in de roc’s
binnen de G4 gemiddeld met 1 procentpunt gedaald, van 64 naar 63%. In de roc’s buiten de
G4 is dat percentage toegenomen, namelijk van 63,7 naar 65,2%. Daarmee is de
verhouding tussen de roc’s iets veranderd: in de cohorten 2005-2007 kwamen de resultaten
overeen, in de cohorten 2007-2009 komen de resultaten in de roc’s binnen de G4 bijna 2
procentpunten lager uit dan in de roc’s buiten de G4.
Een vergelijking van het feitelijke en het verwachte percentage succesvolle studenten in de
roc’s binnen de G4 laat zien dat, in tegenstelling tot een lichte daling van het feitelijke
resultaat, het verwachte percentage gediplomeerden iets is gestegen, namelijk van 61,5
naar 62,2%. Toch blijft ook in de cohorten 2007-2009 het feitelijke resultaat nog steeds
beter dan het verwachte. Geconcludeerd kan worden dat ook in de cohorten 2007-2009 het
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achterblijven van het cohortresultaat bij de roc’s binnen de G4 ten opzichte van dat bij de
roc’s buiten de G4 nog steeds volledig door populatieverschillen is te verklaren.
Figuur 3.1 Cohortresultaten 2005-2007 en 2007-2009 instroom bbl,
totaal niveau 1-4 en afzonderlijke niveaus

Afgezien dat de ontwikkeling van de resultaten niet helemaal gelijk loopt voor de roc’s
binnen en buiten de G4, geeft een vergelijking van de cohorten 2005-2007 en 2007-2009
toch een vrij robuust beeld te zien. Dat geldt ook voor de verhouding tussen de feitelijke en
verwachte resultaten in de roc’s binnen de G4.
Resultaten afzonderlijke instroomniveaus
De resultaten voor de totale instroom zijn niet volledig representatief voor de instroom op de
verschillende niveaus. Zo komen voor de instroom op niveau 1 de effecten versterkt terug,
terwijl die tendensen voor de andere niveaus veel geringer zijn of net iets anders uitpakken.
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Op niveau 1 staat er tegenover een toename met 5 procentpunten van het cohortresultaat
in de roc’s buiten de G4 (van 60,9 naar 65,9%) een daling met bijna 3 procentpunten in de
roc’s binnen de G4 (66,9 naar 63,6%). De verhouding tussen de beide groepen roc’s is
daarmee omgekeerd en is nu in het voordeel van de roc’s buiten de G4.
Het achterblijvende percentage gediplomeerden van de roc’s binnen de G4 bij dat van de
roc’s buiten de G4 kan echter nog steeds worden verklaard door de samenstelling van de
populatie in de roc’s binnen de G4, ondanks een aanzienlijke toename van het verwachte
resultaat (van 56,6 naar 60,8%). Het feitelijke percentage studenten met een mbo-diploma
is namelijk nog altijd hoger dan het verwachte.
Voor de instroom op niveau 2 is het cohortresultaat in de roc’s binnen en buiten de G4 iets
verbeterd. In de roc’s binnen de G4 is het met bijna een procentpunt omhoog gegaan naar
61,7% en in de overige roc’s is de stijging iets meer dan 1,5 procentpunten en komt het
percentage gediplomeerden in de cohorten 2007-2009 uit op 67,2%. Bij de roc’s binnen de
G4 is het verwachte percentage ook licht toegenomen en het blijft daarmee een fractie
hoger dan het feitelijke resultaat (verschil minder dan 1 procentpunt). Het verschil in
studieresultaten van 6 procentpunten in het nadeel van de roc’s uit de G4 is dan ook nog
steeds afdoende te verklaren door populatieverschillen.
Het percentage instromers op niveau 3 dat een mbo-diploma heeft behaald is in de roc’s
binnen de G4 als die erbuiten gedaald. Bij de roc’s binnen de G4 groter is de daling groter
met een terugloop van 2,5 procentpunten naar 62,3% in de cohorten 2007-2009. Voor de
roc’s buiten de G4 is de terugloop 0,6 procentpunten, wat het percentage gediplomeerden
op 64,2 brengt. Evenals op niveau 1 hebben beide groepen roc’s stuivertje gewisseld; het
percentage studenten met een diploma in de roc’s binnen de G4 is nu lager dan dat in de
roc’s buiten de G4. Het achterblijvende resultaat op niveau 3 blijft echter verklaarbaar door
populatieverschillen. Het feitelijke percentage gediplomeerden in de roc’s binnen de G4 is
namelijk nog steeds hoger dan het verwachte.
Het patroon voor niveau 3 komt deels terug bij de instroom op niveau 4. Tegenover een
lichte daling van het cohortresultaat bij de roc’s binnen de G4 (van 68,1 naar 66,8%) is er
een lichte toename bij de roc’s buiten de G4 (van 58,4 naar 60,3%). Desondanks blijft het
percentage gediplomeerden in de roc’s binnen de G4 aanzienlijk hoger: het verschil was
bijna 10 procentpunten in de cohorten 2005-2007 en komt in de cohorten 2007-2009 uit op
6,5 procentpunten. Dat betere resultaat ten opzichte van dat in de roc’s buiten de G4 hangt
niet samen met een meer gunstigere samenstelling van de populatie in de roc’s binnen de
G4. Dat is af te leiden uit het aanzienlijk hogere feitelijke percentage gediplomeerden in de
roc’s binnen de G4 vergeleken met het verwachte percentage (57,7% gediplomeerden in de
cohorten 2007-2009).
In de inzet worden de belangrijkste ontwikkelingen per roc beschreven.
Albeda College
In het Albeda College is het percentage studenten met een mbo-diploma toegenomen met bijna
4 procentpunten, van 60,9 naar 64,8%. Daarmee scoort het Albeda College net iets onder het
gemiddelde in de roc’s buiten de G4. De verwachte resultaten zijn gelijk gebleven (62,1%). De
feitelijke resultaten komen daarmee circa 3 procentpunten hoger uit dan de verwachte resultaten.
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Dat betekent dat het kleine verschil met de overige roc’s buiten de G4 volledig is te verklaren door
populatieverschillen.
Het cohortresultaat voor de instroom op niveau 1 is gedaald met ruim 10 procentpunten (van 69,9
naar 58,4%). Het verwachte resultaat is iets toegenomen en komt uit op 59,1%. Door de vrij forse
daling van het percentage gediplomeerden in het Albeda College en de stijging in de roc’s buiten de
G4 blijft het resultaat nu duidelijk achter bij dat in de roc’s buiten de G4. Toch kan dat verschil nog
steeds nagenoeg geheel worden verklaard door populatieverschillen. Dat het feitelijke resultaat in
het Albeda College zo fluctueert kan te maken hebben met de tamelijk kleine groep bbl-instromers
op niveau 1.
Op niveau 2 is het percentage gediplomeerden veel sterker toegenomen dan in de roc’s buiten de
G4. Het percentage instromers op niveau 2 dat een mbo-diploma heeft behaald is gestegen met
bijna 8 procentpunten naar 61,9%. Dat percentage is nog steeds wel lager dan in de roc’s buiten de
G4, maar het is nu goed verklaarbaar door populatieverschillen. Het verwachte resultaat is namelijk
ongeveer gelijk gebleven (62,2 om 62,6% in de cohorten 2007-2009), waarmee het feitelijke
resultaat in de laatste cohorten nauwelijks nog verschilt van het verwachte resultaat.
Voor de instroom op niveau 3 is het percentage gediplomeerden iets toegenomen naar 66,8% en
daarmee komt het, evenals in de cohorten 2005-2007, hoger uit dan in de roc’s buiten de G4. Dat is
niet toe te schrijven aan een gunstigere samenstelling van de populatie. Het verwachte resultaat is
namelijk 5 procentpunten lager dan het feitelijke.
Wat betreft de instroom op niveau 4 loopt het Albeda College in de pas met een toename van het
percentage gediplomeerden. Daardoor blijft het Albeda College duidelijk beter scoren dan de roc’s
buiten de G4. Het feitelijke percentage gediplomeerden komt ver uit boven het verwachte
percentage, ondanks de samenstelling van de populatie.

Zadkine
In tegenstelling tot een lichte landelijke toename van het percentage succesvolle studenten is er in
Zadkine sprake van een lichte daling. Van de totale instroom heeft 58,4% in de cohorten 2007-2009
een diploma behaald en dat was 60,5,% in de eerdere cohorten. Het resultaat blijft daarmee verder
achter bij dat in de roc’s buiten de G4. Dat verschil is in de cohorten 2007-2009 ook niet meer
volledig te verklaren door de samenstelling van de populatie. Het verwachte percentage, dat
nagenoeg gelijk is gebleven, ligt in de laatste cohorten namelijk 2 procentpunten boven het
feitelijke. De terugval van het overall resultaat is te lokaliseren in de instroom op niveau 1 en 2.
Op niveau 1 daalt het percentage gediplomeerden (van 68,0 naar 64,4%) en komt daarmee iets
onder het percentage in de roc’s buiten de G4 uit. In plaats van een beter resultaat komt het
percentage in Zadkine nu iets onder het percentage in de roc’s buiten de G4 uit. Vanwege een veel
lager verwacht percentage (dat vrij stabiel is gebleven op circa 57%) is het feitelijke verschil met de
roc’s buiten de G4 nog goed te verklaren door populatieverschillen. Evenals dat voor de meeste
roc’s uit de G4 geldt, is ook in Zadkine het resultaat gevoelig voor het betrekkelijk geringe aantal
instromers op niveau 1. Jaarlijkse fluctuaties zijn dan niet abnormaal.
Het percentage gediplomeerden bij de instroom op niveau 2 is ook gedaald, van 57,8 naar 53,6%.
Zowel in de cohorten 2005-2007 als 2007-2009 komt het verwachte resultaat duidelijk uit boven het
feitelijke. Het verschil in het percentage gediplomeerden met dat in de roc’s buiten de G4 is dan ook
in de laatste cohorten maar ten dele toe te schrijven aan populatieverschillen.
Op niveau 3 is er een toename van 2,2 procentpunten van het percentage gediplomeerden, dat in
de cohorten 2007-2009 uitkomt op 63,7% Dat is vrijwel gelijk aan het percentage in de roc’s buiten
de G4. Het geringe verschil met het landelijke resultaat is bovendien goed te verklaren door
populatieverschillen.
Studiesucces in de G4 opnieuw beoordeeld

ecbo

39

Op niveau 4 is er tussen 2007-2009 en 2007-2009 niets veranderd voor Zadkine. Het percentage
gediplomeerden is vrijwel gelijk gebleven (64,2 en 64,6%) en dat geldt ook voor het verwachte
percentage (55,4 en 55,7%). In beide groepen cohorten scoort Zadkine ook beter dan de roc’s
buiten de G4 en dat valt niet te verklaren door een gunstigere samenstelling van de populatie. Het
verwachte resultaat is immers duidelijk lager dan het feitelijke.

ROC Mondriaan
Het resultaat voor de totale instroom is in ROC Mondriaan gedaald, van 68,3 naar 65,5% in de
cohorten 2007-2009. Dat laatste percentage is vergelijkbaar met het resultaat in de roc’s buiten de
G4. Het feitelijke resultaat blijft in ROC Mondriaan ook beter dan het verwachte, dat vrij stabiel is
(61,4 om 61,9%). De terugval van het percentage succesvolle studenten in de totale instroom moet
worden gezocht in de resultaten voor de instroom op niveau 3 en 4. Op beide niveaus is het
cohortresultaat achteruit gegaan.
De resultaten voor de instroom op niveau 1 zijn, zowel in de richting als in de percentages, vrijwel
gelijk aan die in de roc’s buiten de G4. De feitelijke percentages zijn voor ROC Mondriaan ook hoger
dan de verwachte.
Op niveau 2 is er eveneens een toename van het percentage gediplomeerden, van 60,4 naar
63,7%, waarmee het resultaat in de cohorten 2007-2009 net iets achterblijft van dat in de roc’s
buiten de G4. Dat verschil is echter goed verklaarbaar door populatieverschillen; het feitelijke
percentage is namelijk hoger dan het verwachte (63,7 om 62,5%).
Voor de instroom op niveau 3 en 4 zijn de cohortresultaten gedaald, maar ze zijn nog steeds hoger
dan de verwachte resultaten. Bovendien is het resultaat voor ROC Mondriaan in de laatste cohorten
even goed (niveau 3) of zelfs beter (niveau 4) dan het resultaat in de roc’s buiten de G4.

ROC Midden Nederland
In ROC Midden Nederland is in de cohorten 2007-2009 het percentage studenten met een diploma
circa 5 procentpunten gedaald, van 68,8 naar 65,3%. Het verwachte percentage nam iets toe, van
61,8 naar 63,6%. Door die ontwikkelingen blijft het feitelijke resultaat in de laatste cohorten nu iets
achter bij dat in de roc’s buiten de G4, maar is gezien het betere feitelijke dan verwachte resultaat,
nog steeds goed verklaarbaar door verschillen in de populaties. De terugloop vinden we terug op
drie van de vier niveaus, alleen voor de instroom op niveau 2 is er sprake van een lichte
verbetering.
Voor de instroom op niveau 1 valt het percentage met een mbo-diploma terug van 73,9% - wat ver
boven het gemiddelde in de roc’s buiten de G4 uitstak - naar 64,1%. Dat percentage is net iets
lager dan dat in de roc’s buiten de G4, maar nog altijd goed verklaarbaar door populatieverschillen
(verwacht percentage is namelijk 63,2).
Op niveau 2 is het percentage met een mbo-diploma gestegen (van 67,1 naar 68,7%) en daarmee
gaat ROC Midden Nederland mee in de landelijke trend. Ook blijft het resultaat beter dan dat in de
roc’s buiten de G4, wat niet toe te schrijven is aan een gunstigere samenstelling van de populatie.
Het verwachte percentage is namelijk lager dan het feitelijke.
Op niveau 3 is er een forse terugval in het resultaat: het percentage instromers op niveau 3 dat een
mbo-diploma heeft behaald is teruggelopen van 71,8 naar 59,%. Daarmee is de voorsprong op de
roc’s uit de G4 in de laatste cohorten veranderd in een achterstand in resultaten. Het verwachte
percentage is ongeveer gelijk gebleven (64,1 om 63,2%), waardoor het achterblijvende resultaat bij
dat in de roc’s uit de G4 niet volledig is toe te schrijven aan de samenstelling van de populatie op
niveau 3.
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De terugval in het cohortresultaat voor niveau 4 (van 70,2 naar 65,2%) brengt het verschil met het
resultaat in de roc’s buiten de G4 weliswaar duidelijk omlaag, maar ROC Midden Nederland scoort
ook in de cohorten 2007-2009 nog steeds beter dan de roc’s buiten de G4. Het verwachte
percentage gediplomeerden blijft nog steeds beneden het feitelijke, zodat een gunstigere
samenstelling van de populatie niet de verklaring is voor het positieve verschil met de overige roc’s.

ROC van Amsterdam
Voor de totale instroom van ROC van Amsterdam zijn de resultaten in de cohorten 2007-2009 iets
beter dan in de cohorten 2005-2007: het percentage met een mbo-diploma is toegenomen van 59,6
naar 61,3%, een stijging van 1,7 procentpunten. Het verwachte percentage is gelijk gebleven
(60,3%). Het resultaat voor de totale instroom blijft weliswaar achter bij dat van de roc’s buiten de
G4, maar is dus goed verklaarbaar door populatieverschillen. De toename in het percentage
gediplomeerden vinden we op drie van de vier niveaus terug, alleen op niveau 4 is het vrijwel gelijk
gebleven.
Een stijging van het percentage gediplomeerden op niveau 1 (van 60,6 naar 65,7%) brengt het
resultaat voor ROC van Amsterdam op gelijke hoogte van dat in de roc’s buiten de G4. Het
verwachte resultaat is ook wel toegenomen, maar komt in de laatste cohorten iets lager uit dan het
feitelijke.
Het beeld voor niveau 2 is redelijk robuust. Een lichte toename van het percentage succesvolle
studenten (van 57,5 naar 58,5%) en een vrijwel gelijk gebleven verwacht resultaat (60,5 om
60,2%). Het achterblijven bij het resultaat in de roc’s buiten de G4 is daarmee waarschijnlijk nog
redelijk goed te verklaren door populatieverschillen.
Het resultaat voor niveau 3 is verbeterd (van 57,8 naar 61,0%), terwijl het verwachte percentage
iets is gedaald (van 62,6 naar 61,2%). Het lagere percentage gediplomeerden in vergelijking met
dat in de roc’s buiten de G4 is, in tegenstelling tot in de cohorten 2005-2007, nu wel goed
verklaarbaar door populatieverschillen.
Op niveau 4 is er weinig veranderd. Het percentage met een mbo-diploma is nagenoeg gelijk
gebleven (66,3 om 66,0%) en dat geldt ook voor de verwachte resultaten (55,1 om 54,8%). Het
betere resultaat in beide groepen cohorten ten opzichte van dat in de roc’s buiten de G4 is derhalve
niet toe te schrijven aan een gunstigere samenstelling van de bbl-populatie op niveau 4 van ROC
van Amsterdam.

Samenvatting indicator 1

Overall is het cohortresultaat voor de roc’s binnen de G4 iets gedaald en voor de roc’s buiten
de G4 iets gestegen. Daarmee is het resultaat voor de roc’s binnen de G4, dat in de
cohorten 2005-2007 nog iets beter was dan in de roc’s buiten de G4, in 2007-2009
omgeslagen in een lichte achterstand. Dat verschil is door populatieverschillen te verklaren.
Het beeld voor de totale instroom komt versterkt terug voor de instroom op niveau 1. Voor
de instroom op niveau 2 kenden de roc’s binnen de G4 al een achterstand op de overige
roc’s. Door een vergelijkbare toename op indicator 1 in beide groepen roc’s is er in die
verhouding niets veranderd. Op niveau 3 is het percentage gediplomeerden in de roc’s
binnen de G4 iets meer teruggelopen dan in de overige roc’s en komt dat percentage in de
cohorten 2007-2009 nu onder dat van de roc’s buiten de G4 uit. Op niveau 4 is indicator 1 in
de roc’s binnen de G4 iets afgenomen en in de overige roc’s iets toegenomen tussen de
cohorten 2005-2007 en 2007-2009. Het resultaat van de roc’s binnen de G4 blijft echter nog
steeds beter dan dat van de overige roc’s. Op de niveaus waar het resultaat van de roc’s
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binnen de G4 achterblijft bij dat van de overige roc’s bieden populatieverschillen daar een
verklaring voor. Zie de inzet voor de voor verschillen tussen de roc’s binnen de G4.

3.2

Indicator 2: percentage studenten dat een startkwalificatie heeft behaald

Indicator 2 brengt het percentage studenten in beeld dat een diploma op niveau 2 of hoger
(startkwalificatie) heeft behaald. Studenten met als hoogste diploma dat van niveau 1 tellen
hier dus niet mee als succesvol. Figuur 3.2 toont de resultaten voor de roc’s uit de G4
tezamen en voor de overige roc’s. De opbouw is vergelijkbaar met die van figuur 3.1. Voor
de afzonderlijke roc’s uit de G4 staan de resultaten in de tabel onder de figuur.
Voor de instroomniveaus 2, 3 en 4 komen de resultaten nagenoeg overeen met die in de
eerste indicator. De afstroom vanuit die niveaus naar niveau 1 is namelijk te verwaarlozen.
De resultaten voor die niveaus zijn wel opgenomen in de figuur en in de tabel, maar in de
bespreking richten we ons daarom alleen op de totale instroom en de instroom op niveau 1.
Een minderheid van de op niveau 1 ingestroomde studenten gaat verder naar niveau 2. Dat
is in figuur 3.2 en de bijbehorende tabel te zien in de percentages op niveau 1 ingestroomde
studenten met een startkwalificatie.
Resultaten totale instroom
De meeste studenten die instromen op niveau 1 verlaten het mbo met een diploma op
niveau 1. Die studenten behalen dus geen diploma op niveau 2 of hoger en daarmee ook
geen startkwalificatie. Van de studenten die op niveau 2, 3 of 4 beginnen stroomt per niveau
een klein deel af naar niveau 1 en verlaat het mbo ook zonder startkwalificatie. Bij elkaar
opgeteld voor de niveaus 2, 3 en 4 gaat het om een substantieel aantal studenten.
Dat alles bij elkaar genomen draagt ertoe bij dat het resultaat op indicator 2
(startkwalificatie) lager uitkomt dan het resultaat op indicator 1 (het percentage studenten
dat een mbo-diploma heeft behaald). Voor de roc’s binnen de G4 komt het percentage
studenten op indicator 2 (startkwalificatie) in de cohorten 2005-2007 en in de cohorten
2007-2009 zo’n 3 procentpunten lager dan op indicator 1. Voor de roc’s buiten de G4 is het
verschil 5 à 6 procentpunten.
Een vergelijking van de cohorten 2005-2007 en 2007-2009 levert nauwelijks verschillen op.
In de roc’s binnen de G4 is het percentage studenten met een startkwalificatie in de laatste
cohorten 1 procentpunt lager (van 60,7 naar 59,7%). In de roc’s buiten de G4 is het verschil
nog geringer: 58,7% in de cohorten 2005-2007 en 59,0% in de cohorten 2007-2009.
Het resultaat van de roc’s uit de G4 tezamen komt daarmee in de laatste cohorten nagenoeg
overeen met het resultaat in de overige roc’s.
Resultaten instroomniveau 1
In de cohorten 2005-2007 kwam voor de roc’s uit de G4 het percentage op niveau 1
ingestroomde studenten dat een startkwalificatie heeft behaald duidelijk hoger uit dan in de
overige roc’s (23,7 versus 15,2%), zonder dat er sprake was van een gunstigere
samenstelling van de populatie. Het verwachte percentage (14,6%) kwam namelijk lager uit
dan het feitelijke.
Dat patroon herhaalt zich in de cohorten 2007-2009 met het verschil dat zowel in de roc’s
binnen als buiten de G4 het percentage studenten met een startkwalificatie iets is
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teruggelopen. In de roc’s binnen de G4 met ruim 3 procentpunten naar 20,3% en in de roc’s
buiten de G4 met iets minder dan 2 procentpunten naar 13,5%.
Figuur 3.2 Behaalde startkwalificaties in de cohorten 2005-2007 en 2007-2009
voor de instroom in de bbl op niveau 1 t/m 4

Op grond van deze resultaten, een vrij robuust beeld qua verhoudingen en een lichte daling
van het resultaat in de roc’s binnen de G4, is het niet aannemelijk dat verschillen in de
invoering van cgo, zo de invloed daarvan al groot is in de bbl, een rol hebben gespeeld in de
verschillen tussen de twee groepen roc’s in de cohorten 2005-2007. De aanname is immers
dat cgo moet leiden tot betere studieresultaten.
Evenals bij de bespreking van de gezamenlijke resultaten, zoomen we in de beschrijving van
indicator 2 voor de afzonderlijke roc’s in op de instroom op niveau 1.
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Albeda College
Voor de totale bbl-instroom in het Albeda College is het percentage studenten met een
startkwalificatie toegenomen van 57,5 naar 61,5%. Daarmee scoort het Albeda College in de laatste
cohorten net iets minder dan de roc’s buiten de G4. Dat verschil is goed te verklaren door
populatieverschillen. Het feitelijke percentage studenten met een startkwalificatie is namelijk
duidelijk hoger dan het verwachte (56,8%).
Die stijging voor het Albeda College in de totale instroom op indicator 2 is niet terug te vinden in de
groepen op niveau 1 ingestroomde studenten. Daar loopt het startkwalificatiesucces terug van 19,5
naar 13,6% en komt zo ongeveer op gelijke hoogte met het resultaat in de roc’s buiten de G4. De
feitelijke en de verwachte percentages in de cohorten 2007-2009 verschillen nauwelijks. Die sterke
fluctuatie in de feitelijke resultaten is in de vorige paragraaf al geweten aan de tamelijk geringe
instroom op niveau van de bbl.

Zadkine
Het beeld voor de totale instroom laat voor Zadkine nauwelijks verschillen zien tussen de cohorten
2005-2007 en 2007-2009. Het percentage studenten met een startkwalificatie is in beide groepen
cohorten respectievelijk 55,9 en 56,1%, terwijl de verwachte percentage daar net onder blijven
(55,3 en 54,0%). Zadkine blijft op indicator 2 wel achter bij de roc’s buiten de G4, maar dat verschil
is dus goed te verklaren door populatieverschillen.
Het resultaat op niveau 1 was in de cohorten 2005-2007 al duidelijk beter dan in de roc’s buiten de
G4. En in de cohorten 2007-2009 is het resultaat zelfs verbeterd: het percentage op niveau 1
ingestroomde bbl’ers dat een startkwalificatie heeft behaald is van 21,1 naar 25,6% gestegen. Het
verwachte resultaat is ongeveer hetzelfde gebleven: van circa 15% van de instromers op niveau 1
kon verwacht worden dat ze een startkwalificatie zouden behalen.

ROC Mondriaan
In ROC Mondriaan is het percentage studenten dat een startkwalificatie heeft behaald van 66,4 naar
62,7% gedaald. Met dat resultaat scoort ROC Mondriaan nog steeds beter dan de roc’s buiten de
G4, terwijl de verwachting voor ROC Mondriaan juist op een lager percentage uitkomt (56,8%). Het
betere resultaat is dan ook niet toe te schrijven aan een gunstigere samenstelling van de populatie.
Van de studenten die op niveau 1 zijn ingestroomd heeft iets minder dan 20% een diploma op
niveau 2 of hoger behaald. In de cohorten 2007-2009 (18,6%) is dat iets lager dan in de eerdere
cohorten (19,9%), maar beide percentages zijn komen hoger uit dan voor de roc’s buiten de G4. De
verwachte percentages liggen vrij ver onder de feitelijke percentages, wat er op wijst dat ROC
Mondriaan de goede resultaten heeft behaald zonder dat de populatie van instromers op niveau 1
gunstiger was dan in de roc’s buiten de G4.

ROC Midden Nederland
In de totale instroom in dit roc is het percentage studenten met een startkwalificatie gedaald van
64,9 naar 62,0%. Daarmee blijft het resultaat beter dan gemiddeld in de roc’s buiten de G4 en is
dat niet toe te schrijven aan een gunstigere populatie. Het verwachte percentage blijft namelijk
lager dan het feitelijke.
Op niveau 1 is er ook een geringe terugloop in de resultaten (van 21,3 naar 19,2%), terwijl nu het
resultaat in de cohorten 2007-2009 beter blijft dan in de roc’s buiten de G4. Het verwachte
percentage succesvolle studenten is gelijk gebleven (16,7 en 16,6%), zodat de
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populatiesamenstelling voor de instroom op niveau 1 van de bbl niet als gunstiger is te bestempelen
dan in de roc’s buiten de G4.

ROC van Amsterdam
Voor de totale instroom is het percentage studenten met een startkwalificatie in ROC van
Amsterdam nagenoeg gelijk gebleven (56,3 en 56,2%) en dat geldt eveneens voor de verwachte
percentages (55,5 en 54,4%). Met die resultaten blijft ROC van Amsterdam op indicator 2 een paar
procentpunten achter bij de roc’s buiten de G4, maar dat verschil is, gezien de verwachte
resultaten, volledig te verklaren door populatieverschillen.
Evenals op indicator 1 steekt voor de instroom op niveau 1 van ROC van Amsterdam het resultaat
op indicator 2 duidelijk uit boven dat in de roc’s buiten de G4. En dat is in beide cohorten niet toe te
schrijven aan een gunstigere samenstelling van de populatie bbl’ers die op niveau 1 instromen. De
verwachte resultaten liggen namelijk ver onder de feitelijke. Wel valt op dat er een tamelijk grote
terugval is in het percentage instromers op niveau 1 die een startkwalificatie hebben behaald. Dat
percentage is gedaald met circa 8 procentpunten naar 24,2% in de cohorten 2007-2009.

Samenvatting indicator 2

Overall zijn de resultaten op indicator 2 (startkwalificatie) in de cohorten 2005-2007 en
2007-2009 vrijwel gelijk gebleven. Voor de totale instroom blijft het resultaat in de roc’s
binnen de G4 daarmee iets beter dan dat in de overige roc’s.
Voor niveau 1 is in beide groepen roc’s het percentage studenten met een startkwalificatie
gedaald. Het resultaat voor de roc’s binnen de G4 blijft beter dan dat van de overige roc’s.
Op niveau 2 is er in beide groepen roc’s een lichte verbetering op indicator 2 en blijven de
prestaties van de roc’s binnen de G4 op deze indicator achter bij de overige roc’s. Op niveau
3 is indicator 2 in de roc’s binnen de G4 iets meer achteruit gegaan dan in de overige roc’s,
waardoor het iets betere resultaat voor de roc’s binnen de G4 in de cohorten 2005-2007 is
omgeslagen in een lichte achterstand. Op niveau 4 is er eenzelfde ontwikkeling als op niveau
3, maar blijft het resultaat in de roc’s binnen de G4 wel beter dan in de overige roc’s. Op de
niveaus waar het resultaat van de roc’s binnen de G4 achterblijft bij dat van de overige roc’s
bieden populatieverschillen daar een verklaring voor.
Zie de inzet voor de voor verschillen tussen de roc’s binnen de G4.

3.3

Indicator 3 en 4: opleidingsrendement en opstroomsucces

Naast de vergelijking van indicator 1 (cohortresultaat) en indicator 2 (startkwalificatie) is het
in de vergelijking van de roc’s uit de G4 en de overige roc’s ook nuttig twee andere
indicatoren voor studiesucces te betrekken. Dat zijn:
 verschillen in opleidingsrendement (indicator 3): het begeleiden van studenten naar
een mbo-diploma op het niveau van instroom;
 verschillen in opstroomsucces (indicator 4): het begeleiden van studenten naar een
mbo-diploma op een hoger niveau dan het niveau van instroom.
Voor niveau 1 is het opleidingsrendement (indicator 3) hetzelfde als het cohortresultaat
(indicator 1). In beide indicatoren worden voor niveau 1 namelijk alle mbo-diploma’s
meegeteld. Voor de instroom op niveau 2 komt het opleidingsrendement overeen met het
percentage dat een startkwalificatie heeft behaald (indicator 2). Alleen voor de niveaus 3 en
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4 is het opleidingsrendement niet direct vergelijkbaar met indicator 1 of 2. Van de studenten
op niveau 3 en 4 stroomt een substantieel deel namelijk af naar een lager niveau.
Het opstroomsucces (indicator 4) is uiteraard alleen te bepalen voor de instroomniveaus 1
t/m 3. Het opstroomsucces is niet hetzelfde als het opstroomrendement (zie paragraaf 2.3).
Het ‘studiesucces’ bij afstroom (voor instroomniveaus 2 t/m 4), als het percentage van de
instroom op een bepaald niveau dat alleen op een lager niveau een mbo-diploma behaalt,
wordt ook in beeld gebracht in de figuren en tabellen. Dat kan voor de interpretatie van de
resultaten op indicator 3 nuttig zijn. Lage(re) percentages met een diploma op het niveau
van instroom hoeven namelijk niet te betekenen dat de overige studenten zonder
studiesucces (diploma op een lager niveau) het roc hebben verlaten.
De resultaten voor de indicatoren 3 en 4 beschrijven we steeds apart voor elk van de vier
instroomniveaus. Van elke student is echter één diploma in de resultaten opgenomen,
namelijk het hoogst behaalde mbo-diploma. Dat betekent dat voor het opleidingsrendement
de percentages voor het niveau van instroom en de hogere niveaus bij elkaar zijn opgeteld.
In de figuren en tabellen is het opleidingsrendement, waarin die percentages al bij elkaar
zijn opgeteld, in de bovenste balken/rijen weergegeven. Daaronder zijn in de figuren en
tabellen de percentages met een hoogst behaald diploma op de niveaus 1 t/m 4 apart
weergegeven. Het opstroomsucces is te vinden in de balken die het studiesucces weergeven
voor een hoger niveau dan het niveau van instroom. Onder elk figuur staat weer een tabel
met de resultaten voor de afzonderlijke roc’s uit de G4.
Instroom op niveau 1: opleidingsrendement en opstroomsucces
In figuur 3.3 is het opleidingsrendement en het opstroomsucces voor instroom op niveau 1
weergegeven voor beide cohortgroepen. In de tabel eronder staan de resultaten voor de
afzonderlijke roc’s uit de G4.

Opleidingsrendement
Het opleidingsrendement (indicator 3) is voor instroomniveau 1 gelijk aan het
cohortresultaat (indicator 1): het percentage studenten met een mbo-diploma, ongeacht het
niveau van het diploma. In de cohorten 2005-2007 is dat percentage in de roc’s uit de G4
nog zo’n 6 procentpunten hoger dan in de overige roc’s (66,9 versus 60,9%). In de cohorten
2007-2009 is de verhouding net andersom: 63,6% voor de roc’s uit de G4 en met 65,9%
een iets beter resultaat voor de overige roc’s. In de laatste cohorten is het iets
achterblijvende resultaat in de roc’s uit de G4 goed verklaarbaar door populatieverschillen.

Opstroomsucces
Het totale opstroomsucces is voor instroomniveau 1 het percentage studenten dat een
startkwalificatie heeft behaald, dus een diploma op niveau 2, 3 en/of 4. Terugkijkend naar
indicator 2 is in beide cohortgroepen het resultaat voor de roc’s binnen de G4 beter dan voor
de overige roc’s. Wel is in de roc’s binnen en buiten de G4 het opstroomsucces iets
teruggelopen: van 23,7 naar 20,3% in de roc’s binnen de G4 en van 15,2 naar 13,5% in de
roc’s buiten de G4.
Van de succesvolle opstromers behaalt verreweg het grootste deel een diploma op niveau 2
en is dat aantal dat ook succesvol is op niveau 4 het kleinst. De verhouding in de succesvolle
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opstroom is globaal: circa 4 op de 5 behalen een diploma niveau 2, circa 1 op de 5 een
diploma op niveau 3 en een handjevol een diploma op niveau 4. Die verhouding zien we
zowel in de roc’s binnen als buiten de G4.
Op de drie niveaus zijn de studieresultaten (in beide groepen cohorten) vergelijkbaar voor
de roc’s uit de G4 en de overige roc’s. Overeenkomstig de daling van het percentage
succesvolle opstromers in de roc’s binnen en buiten de G4 is dat effect voor beide groepen
roc’s op elk niveau terug te vinden.
Figuur 3.3 Hoogst behaalde mbo-diploma’s in de cohorten 2005-2007 en 2007-2009
voor de instroom in de bbl niveau 1 (opleidingsrendement en opstroomsucces)

Hoewel het opleidingsrendement voor niveau 1 van de roc’s uit de G4 in de cohorten
2007-2009 lager uitkomt dan in de overige roc’s, is het opstroomsucces daarentegen juist
groter in de roc’s uit de G4. De vraag is of de roc’s uit de G4 er beter in slagen om hun op
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niveau 1 ingestroomde studenten succesvol naar een hoger niveau te begeleiden of dat ze
aan de poort van niveau 2 strenger selecteren.
Zoals al is aangegeven bij de beschrijving van indicator 2 voor de instroom op niveau 1 kan
cgo geen rol hebben gespeeld als verklaring voor verschillen tussen de roc’s binnen en
buiten de G4.

Opleidingsrendement en opstroomsucces in de afzonderlijke roc’s uit de G4
Voor de afzonderlijke roc’s uit de G4 wordt alleen het opstroomsucces (indicator 4)
beschreven. Voor het opleidingsrendement op niveau 1 verwijzen we naar de paragraaf
waarin indicator 1 is beschreven.
Albeda College
De succesvolle opstroom naar niveau 2, 3 en/of 4 komt in de cohorten 2005-2007 (19,5%) hoger
uit dan in de roc’s buiten de G4 (15,2%). In de cohorten 2007-2009 is het verschil nagenoeg
verdwenen; de percentages zijn respectievelijk 13,6 en 13,5%. De sterke fluctuatie voor het Albeda
College is waarschijnlijk te wijten aan de geringe instroom op niveau 1 van de bbl.
De meeste van de succesvolle opstromers uit niveau 1 behalen een diploma op niveau 2 (11,6%
van alle instromers op niveau 1 in de cohorten 2007-2009). Dat beeld zien we overigens in alle
roc’s. Opstroom naar niveau 4 van bbl’ers die op niveau 1 zijn ingestroomd komt in het Albeda
College óf niet voor, óf die studenten zijn op dat niveau niet succesvol.

Zadkine
De succesvolle opstroom vanuit niveau 1 komt voor Zadkine duidelijk hoger uit dan gemiddeld in de
roc’s buiten de G4. Dat geldt voor beide cohortgroepen. Het percentage succesvolle opstromers in
Zadkine is zelfs verder opgelopen, van 21,1% in de cohorten 2005-2007 naar 25,6%. Die toename
vinden we hoofdzakelijk terug in de opstroom naar niveau 2. Het percentage studenten dat als
hoogste diploma dat van niveau 2 heeft behaald is toegenomen van 12,2 naar 19,7%. Daar staat
een daling tegenover van het percentage met een diploma op niveau 3 (van 8,5 naar 5,2%). Dat
resultaat in de laatste cohorten is nog altijd beter dan gemiddeld in de roc’s buiten de G4. Rond de
0,7% van de instroom op niveau 1 van de bbl in Zadkine behaalt uiteindelijk een diploma op niveau
4. Dat wijkt niet veel af van het landelijke beeld.

ROC Mondriaan
In ROC Mondriaan komt het percentage op niveau 1 ingestroomde studenten dat succesvol is
opgestroomd iets onder de 20% uit: 19,9% in de cohorten 2005-2007 en 18,6% in de cohorten
2007-2009. Die resultaten zijn beter dan die in de roc’s buiten de G4. Dat gunstige verschil voor
ROC Mondriaan vinden we hoofdzakelijk terug in het percentage succesvolle opstromers naar
niveau 2. Voor de twee hogere niveaus komen de percentages van ROC Mondriaan en de roc’s
buiten de G4 overeen. ROC Mondriaan lijkt er dus beter in te slagen om meer studenten succesvol
naar niveau 2 te begeleiden dan gemiddeld genomen de roc’s buiten de G4.

ROC Midden Nederland
De succesvolle opstroom in ROC Midden Nederland beweegt zich rond de 20% (21,3% in de
cohorten 2005-2007 en 19,2% in de cohorten 2007-2009). Daarmee presteert ROC Midden
Nederland beter dan de roc’s buiten de G4, zeker ook gezien de veel lagere verwachte percentages.
Evenals elders bestaat in ROC Midden Nederland de succesvolle opstroom voor het grootste deel uit
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studenten met een diploma op niveau 2 (rond 15% van de instroom op niveau 1). Rond de 0,2%
slaagt erin een diploma op niveau 4 te bemachtigen, ongeveer overeenkomend met wat we
landelijk zien.

ROC van Amsterdam
De succesvolle opstroom in ROC van Amsterdam is boven gemiddeld. Dat geldt voor beide groepen
cohorten. Wel is het percentage op niveau 1 ingestroomde studenten met een diploma niveau 2 of
hoger gedaald, zoals we bij indicator 2 al zagen (van 32,1 naar 24,2%). Het percentage instromers
op niveau 1 met een diploma niveau 3 is relatief twee keer zo hoog in de ROC van Amsterdam dan
in de roc’s buiten de G4: in ROC van Amsterdam is het percentage 5,2% in de laatste cohorten en
in de roc’s buiten de G4 is het 2,7%.

Instroom op niveau 2: opleidingsrendement en opstroomsucces
Voor de instroom op niveau 2 is in figuur 3.4 het opleidingsrendement en het
opstroomsucces weergegeven voor de roc’s binnen en buiten de G4. Voor de roc’s binnen de
G4 zijn ook de verwachte resultaten opgenomen. Voor de afzonderlijke roc’s binnen de G4
staan de resultaten in de tabel onder de figuur.

Opleidingsrendement
Het opleidingsrendement is al besproken bij indicator 2 (startkwalificatie). Het is voor de
instroom op niveau 2 namelijk gelijk aan het percentage studenten met een diploma op
niveau 2 of hoger. Dat percentage is in de roc’s uit de G4 iets gestegen, zoals we eerder
zagen, namelijk van 60,4 naar 61,1%. In de overige roc’s steeg het van 64,7 naar 66,5%.
Zowel in de cohorten 2005-2007 als in de cohorten 2007-2009 komt in de roc’s uit de G4 het
feitelijke percentage met een diploma op niveau 2 of hoger circa 1 procentpunt lager uit dan
het verwachte percentage. Dat betekent dat het achterblijvende resultaat bij de overige
roc’s in beide groepen cohorten goed is te verklaren door een andere samenstelling van de
populatie.
De resultaten en de verhoudingen tussen de resultaten komen in de cohorten 2005-2007 en
2007-2009 vrijwel overeen. Er is dus geen aanleiding te veronderstellen dat het verschil
tussen de roc’s binnen en buiten de G4 in de cohorten 2005-2007 is beïnvloed door
verschillen in de invoering van cgo.

Opstroomsucces
Een aanzienlijk deel van de op niveau 2 ingestroomde studenten is na opstroom vanuit
niveau 2 succesvol op niveau 3 en/of 4. Voor de roc’s binnen de G4 is dat percentage iets
gedaald, van 13,7 naar 11,9% in de cohorten 2007-2009. In de roc’s buiten de G4 liggen de
percentages succesvolle opstromers hoger, maar ook daar is een lichte daling
waarneembaar: van 18,1 naar 16,7%. Het verschil in het opleidingsrendement tussen de
roc’s binnen en buiten de G4 (zie hiervoor) is dus volledig terug te vinden in de percentages
succesvolle opstromers. In de roc’s buiten de G4 slagen ongeveer 3 op de 10 studenten met
een diploma op niveau 2 er in om ook een diploma op een hoger niveau te behalen. In de
roc’s binnen de G4 zijn dat er zo’n 2 op de 10. Dat verschil vinden we ook indirect terug in
figuur 3.4. Te zien is dat de percentages studenten die alleen een diploma op niveau 2
(niveau van instroom) behalen nagenoeg gelijk zijn.
Voor de instroom op niveau 2 slagen de roc’s buiten de G4 er gemiddeld genomen dus beter
in om hun op niveau 2 ingestroomde studenten succesvol naar een hoger niveau te
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begeleiden. Voor niveau 3 (cohorten 2007-2009) is te zien dat het verwachte percentage
voor de roc’s uit de G4 ruim 2 procentpunten hoger uitkomt dan het feitelijke percentage.
Dat duidt erop, dat het achterblijven van de succesvolle opstroom in de roc’s uit de G4 niet
volledig is te verklaren door populatieverschillen.
De afstroom naar niveau 1, afgemeten aan het percentage dat daar een diploma behaalt, is
minder dan 1 procent. Dat geldt voor de roc’s uit de G4 en ook voor de overige roc’s.
Figuur 3.4 Hoogst behaalde mbo-diploma’s in de cohorten 2005-2007 en 2007-2009
voor de instroom in de bbl niveau 2 (opleidingsrendement en opstroomsucces)

Opleidingsrendement en opstroomsucces in de afzonderlijke roc’s uit de G4
Voor de afzonderlijke roc’s uit de G4 wordt voor instromers op niveau 2 alleen het
opstroomsucces naar niveau 3 en 4 beschreven. Voor het opleidingsrendement verwijzen we
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naar de inzet in de paragraaf waarin de resultaten voor indicator 2 (startkwalificatie) zijn
beschreven.
Albeda College
De succesvolle opstroom naar niveau 3 en 4 komt in de cohorten 2007-2009 (15,5%) iets hoger uit
dan in de cohorten 2005-2007 (13,9%). In beide groepen cohorten blijft het resultaat achter bij dat
in de roc’s buiten de G4. Het verschil is ook niet volledig te verklaren door verschillen in de
populaties. De verwachte percentages zijn namelijk meer dan 2 procentpunten hoger dan de
feitelijke.
De verhouding in de succesvolle opstroom naar niveau 3 en 4 komt overeen met wat we gemiddeld
elders zien. Verreweg de meeste succesvolle opstromers behalen een diploma op niveau 3.

Zadkine
In Zadkine is de succesvolle opstroom naar niveau 3 en/of 4 iets gedaald, van 17,0 naar 15,2% in
de cohorten 2007-2009. Aangezien de verwachte percentage lager uitvallen, is het achterblijvende
resultaat bij de roc’s buiten de G4 volledig toe te schrijven aan de samenstelling van de populatie.
Hoewel de succesvolle opstroom lager is dan in de roc’s buiten de G4, wijkt de verhouding tussen
studenten met een diploma op niveau 2 die niet en die wel succesvol zijn op een hoger niveau niet
veel af van de verhouding in de roc’s buiten de G4. Dus ongeveer 3 op de 10 studenten met een
diploma op niveau 2 behalen ook een diploma op een hoger niveau. Verreweg de meesten van hen
verlaten het roc met een diploma niveau 3, zoals dat ook elders is te zien.

ROC Mondriaan
De succesvolle opstroom vanuit niveau 2 is teruggelopen van 21,8 naar 16,1%, terwijl het
verwachte percentage gelijk is gebleven (16,0%). Het opstroomsucces blijft daardoor in de cohorten
2007-2009 achter bij dat in de roc’s buiten de G4, maar dat is nog steeds goed te verklaren door
populatieverschillen.
De verhouding tussen studenten met een diploma niveau 2 die niet en wel succesvol zijn op een
hoger niveau is ook afgenomen, maar verschilt in de cohorten 2007-2009 niet veel van de
verhouding in de roc’s buiten de G4 (circa 1 op 3 is succesvol op een hoger niveau).
De terugloop in het percentage succesvolle opstromers zien we in ROC Mondriaan zowel op niveau
3 als niveau 4.

ROC Midden Nederland
ROC Midden Nederland blijft duidelijk achter bij roc’s buiten de G4, maar ook bij de overige roc’s
binnen de G4 als het gaat om de succesvolle opstroom van studenten die op niveau 2 zijn gestart.
Het percentage succesvolle opstromers komt in de cohorten 2005-2007 en 2007-2009 op iets meer
dan 11% uit. Die feitelijke percentages liggen ook duidelijk onder de verwachte (16 à 17%),
waardoor populatieverschillen het achterblijvende resultaat bij de roc’s buiten de G4 niet volledig
kunnen verklaren.
Ook in de verhouding van studenten met een diploma niveau 2 die niet en die wel succesvol zijn op
een hoger niveau blijft ROC Midden Nederland achter bij de overige roc’s. Tussen de 1 en 2 op de
10 behaalt een diploma op niveau 3 en/of 4 tegenover ongeveer 3 op de 10 in de andere roc’s. Ook
de succesvolle opstroom naar niveau 4 is er lager.

ROC van Amsterdam
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Het percentage van de op niveau 2 ingestroomde studenten met een diploma op niveau 3 of 4 is in
de cohorten 2007-2009 (15,2%) gedaald ten opzichte van de cohorten 2005-2007 (18,7%).
Aangezien het verwachte percentage stabiel is gebleven (15,1 en 14,9%) is het achterblijvende
resultaat bij de roc’s buiten de G4 toe te schrijven aan de samenstelling van de populatie instromers
op niveau 2 van de bbl in ROC van Amsterdam.
De verhouding in de percentages studenten met een diploma niveau 2 die niet en wel een diploma
op een hoger niveau hebben behaald komt overeen met de verhouding die we in de meeste roc’s
zien: circa 3 op de 10 is succesvol op niveau 3 en/of 4.

Instroom op niveau 3: opleidingsrendement en opstroomsucces
Figuur 3.5 geeft het opleidingsrendement en het opstroomsucces van de op niveau 3
ingestroomde bbl-studenten weer voor de roc’s binnen de G4 tezamen en voor de roc’s
buiten de G4. Voor de afzonderlijke roc’s binnen de G4 staan de resultaten in de tabel onder
de figuur.
Bij instromers op niveau 3 telt voor het opleidingsrendement alleen een op niveau 3 of 4
behaald mbo-diploma mee, voor het opstroomsucces alleen een diploma op niveau 4.

Opleidingsrendement
Het percentage van de op niveau 3 ingestroomde studenten in de roc’s binnen de G4 dat op
niveau 3 en/of 4 een mbo-diploma heeft behaald is gedaald met circa 5 procentpunten, van
60,5 naar 55,3% in de cohorten 2007-2009. Het percentage succesvolle studenten in de
roc’s buiten de G4 is vrijwel gelijk gebleven: 60,6% was succesvol in de cohorten 2005-2007
en 60,1% in de cohorten 2007-2009. Was er in de cohorten 2005-2007 geen verschil op
indicator 3 tussen de roc’s binnen en buiten de G4, in de cohorten 2007-2009 is er nu wel
een verschil ten nadele van de roc’s binnen de G4 van bijna 5 procentpunten.
Als we de verwachte percentages erbij betrekken, dan zijn die ongeveer gelijk gebleven
(59,0 en 58,3%), wat inhoudt dat in de cohorten 2007-2009 het feitelijke resultaat 3
procentpunten lager is dan het verwacht resultaat. Het achterblijvende opleidingsrendement
voor de roc’s tezamen bij dat voor de overige roc’s in de cohorten 2007-2009 is niet meer
volledig te verklaren door populatieverschillen.
Een verklaring voor die terugval is niet te geven. Wel kunnen we constateren, zoals zal
blijken in de bespreking van de resultaten van de afzonderlijke roc’s binnen de G4, dat de
terugval in het opleidingsrendement bij vier van de vijf roc’s binnen de G4 is waar te nemen.
Bij twee van de vijf is het feitelijke resultaat 2 of meer procentpunten lager dan het
verwachte.

Succesvolle opstroom
Voor de instroom op niveau 3 telt alleen het diploma niveau 4 mee als indicator van
succesvolle opstroom. Minder dan 10% van de instromers op niveau 3 verlaat het roc met
een diploma niveau 4. Dat percentage is in de roc’s binnen de G4 en die erbuiten met 1
procentpunt gedaald. In de roc’s binnen de G4 van 8,3 naar 7,2%, in de overige roc’s van
9,5 naar 8,7%.
Het verwachte percentage voor de roc’s binnen de G4 is iets hoger maar minder dan 2
procentpunten. In de cohorten 2007-2009 is de verwachting voor de roc’s binnen de G4 dat
8,7% van de instromers op niveau 3 een diploma op niveau 4 zou kunnen halen. Feitelijk is
dat dus 1,5 procentpunt lager. Hoewel dus niet helemaal is uit te sluiten dat er andere
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factoren in het geding zijn, is het verschil met de overige roc’s nog grotendeels te verklaren
door populatieverschillen.
Evenals elders, zijn er ook hier vrij grote verschillen tussen de roc’s binnen de G4.
In de roc’s binnen de G4 is de afstroom van studenten naar niveau 2 die daar een diploma
halen groter dan in de roc’s buiten de G4 (7,0 versus 4% in de cohorten 2007-2009). In de
roc’s binnen de G4 is het percentage toegenomen met bijna 3 procentpunten, in de roc’s
buiten de G4 is het gelijk gebleven. Daardoor verschilt de uitkomst op indicator 2 (behalen
van startkwalificatie) veel minder tussen beide groepen roc’s dan op indicator 3 en 4.
Figuur 3.5 Hoogst behaalde mbo-diploma’s in de cohorten 2005-2007 en 2007-2009
voor de instroom in de bbl niveau 3 (opleidingsrendement en opstroomsucces)

In de inzet zijn de resultaten van de afzonderlijke roc’s uit de G4 beknopt beschreven.
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Albeda College
Het opleidingsrendement voor niveau 3 is iets gedaald; het percentage van de op niveau 3
ingestroomde studenten met een diploma op niveau 3 en/of 4 is teruggelopen van 61,1 naar
60,0%. Hetzelfde geldt voor het verwachte resultaat (van 59,4 naar 59,0%). Voor het Albeda
College loopt het opleidingsrendement in de pas met dat in de roc’s buiten de G4 zonder dat er
sprake is van een gunstigere samenstelling van de populatie.
Het opstroomsucces is gelijk gebleven (7,1 en 7,0%) en is daarmee iets lager dan in de roc’s buiten
de G4. Door een verwacht percentage van 8,7% in de cohorten 2007-2009 is dat grotendeels toch
aan populatieverschillen toe te schrijven.

Zadkine
In Zadkine is het opleidingsrendement in de cohorten 2007-2009 bijna 4 procentpunten lager dan in
de cohorten 2005-2007. In de laatste cohorten komt het uit op 49,6%. Dat is ruim 10
procentpunten onder het resultaat in de roc’s buiten de G4 en dat verschil is ook niet goed door
populatieverschillen te verklaren. Het verwachte opleidingsrendement is namelijk 57,2% in de
cohorten 2007-2009 (58,1% in de cohorten 2005-2007).
Opmerkelijk is dan ook het resultaat op indicator 4, het opstroomsucces. Het percentage succesvolle
opstromers is niet alleen toegenomen van 8,8 naar 10,1%, maar komt zelfs iets hoger uit dan in de
roc’s buiten de G4, zonder dat er sprake is van een gunstigere samenstelling van de populatie in
Zadkine. Het verwachte percentage is namelijk 8,5%.

Roc Mondriaan
Het opleidingsrendement is fors gedaald (ruim 8 procentpunten) van 67,8 naar 59,4% in de
cohorten 2007-2009. Toch ligt dat resultaat nog dicht in de buurt van dat in de roc’s buiten de G4.
Het geringe verschil is goed verklaarbaar door populatieverschillen. Het verwachte percentage is
namelijk lager (58,7%) dan het feitelijke. Hoewel fluctuaties van deze omvang moeilijk aan toeval
zijn toe te schrijven, is niet uit te sluiten dat de instroom van jaar tot jaar verschilt en van invloed is
op de rendementen.
De succesvolle opstroom naar niveau 4 is eveneens gedaald; met 3 procentpunten naar 8,5% in de
laatste cohorten. Het opstroomsucces is daarmee vergelijkbaar met dat in de roc’s buiten de G4.

ROC Midden Nederland
Voor ROC Midden Nederland is ook een forse daling in het opleidingsrendement op te merken. Het
rendement valt terug met circa 13 procentpunten en komt in 2007-2009 uit op 51,5%. Dat is
aanzienlijk lager dan wat kon worden verwacht (59,3%). Het verschil met de roc’s buiten de G4 is
voor ROC Midden Nederland dan ook niet goed te verklaren door de samenstelling van de populatie.
Waardoor die forse terugval is ontstaan is vanuit het onderzoek niet aan te geven.
Het opstroomsucces, dat in de cohorten 2005-2007 nog vergelijkbaar was met dat in de roc’s buiten
de G4, blijft door een daling met 3,5 procentpunten in de cohorten 2007-2009 nu duidelijk achter bij
dat in de roc’s buiten de G4. Het feitelijke resultaat (4,7%) komt ook ruim lager uit dan het
verwachte (8,8%), zodat het achterblijven bij de overige roc’s niet volledig is te verklaren door de
samenstelling van de populatie op niveau 3 van de bbl in de ROC Midden Nederland.

ROC van Amsterdam
Het opleidingsrendement van het ROC van Amsterdam is verbeterd: van de cohorten 2005-2007
naar 2007-2009 is het percentage studenten met een diploma niveau 3 en/of 4 toegenomen van
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53,8 naar 57,6%. Die percentages zijn lager dan gemiddeld in de roc’s buiten de G4, maar in de
cohorten 2007-2009 volledig te verklaren door populatieverschillen, gezien het verwachte
percentage (57,3%) dat vergelijkbaar is met het feitelijke resultaat.
Het opstroomsucces komt na een lichte stijging uit op 8,8% in de cohorten 2007-2009 en is
daarmee vergelijkbaar met het opstroomsucces in de roc’s buiten de G4. Het verwachte percentage
(9,1%) komt vrijwel overeen met het feitelijke.

Instroom op niveau 4: opleidingsrendement
Voor de instroom op niveau 4 hoeven we alleen te kijken naar het opleidingsrendement
(indicator 3). Afstroom naar niveau 3 (met behalen van diploma 3) komt weinig voor (rond
de 2%) en afstroom naar niveau 2 (met behalen diploma 2) bijna helemaal niet (ongeveer
0,5%).
In het vervolg van deze paragraaf hoeven we dan ook alleen nog aandacht aan het
opleidingsrendement te besteden.
In figuur 3.6 is het opleidingsrendement weergegeven voor de roc’s binnen en buiten de G4
en in de tabel eronder voor de roc’s uit de G4 afzonderlijk. Zoals aangegeven ontbreekt
indicator 4, het opstroomsucces. Het opleidingsrendement (bovenste balken in figuur 3.6 en
bovenste rijen in de tabel) komt daarmee overeen met het resultaat voor niveau 4. De
onderste balken en rijen zijn derhalve gelijk aan de bovenste.

Opleidingsrendement
Het opleidingsrendement is in de roc’s uit de G4 iets teruggelopen, van 65,9 naar 63,7% in
de cohorten 2007-2009. In de overige roc’s is er een geringe toename, van 55,6 naar 57,5%
van de studenten met een diploma niveau 4. Ondanks die tegengestelde ontwikkelingen
steekt het resultaat van de roc’s uit de G4 in beide groepen cohorten gunstig af bij het
resultaat in de overige roc’s. Als we de verwachte percentages erbij betrekken dan wordt
duidelijk dat de goede resultaten in de roc’s uit de G4 niet kunnen worden toegeschreven
aan een gunstigere samenstelling van hun populaties op niveau 4 van de bbl.
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Figuur 3.6 Hoogst behaalde mbo-diploma’s in de cohorten 2005-2007 en 2007-2009
voor de instroom in de bbl niveau 4 (opleidingsrendement en opstroomsucces)

In de inzet zijn de resultaten voor de afzonderlijke roc’s uit de G4 weer beschreven. We
richten ons daar alleen op het onderwijsrendement (indicator 3).
Albeda College
Het opleidingsrendement voor het Albeda College is bijna representatief voor het beeld van de roc’s
uit de G4 tezamen zoals hiervoor besproken. Het enige verschil is dat in plaats van een lichte
terugloop in het Albeda College er sprake is van een lichte toename van het opleidingsrendement.
Dat is van 63,5 naar 65,4% gegaan.

Zadkine
Ook de resultaten voor Zadkine wijken nauwelijks af van het gemiddelde beeld voor de roc’s uit de
G4, zowel niet in de hoogte van de percentages als in de ontwikkeling ervan. Het percentage
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studenten met een diploma niveau 4 is alleen een paar procentpunten lager dan gemiddeld in beide
cohortgroepen: 63,3 en 62,0%.

ROC Mondriaan
Het opleidingsrendement in ROC Mondriaan was aanvankelijk duidelijk hoger dan gemiddeld in de
roc’s uit de G4 (70,8%), maar komt door een daling in de cohorten 2007-2009 vrijwel op het
gemiddelde niveau in de roc’s uit de G4 uit (64,0%). De verwachte percentages liggen duidelijk
lager dan de feitelijke.

ROC Midden Nederland
Het beeld voor ROC Midden Nederland komt overeen met dat voor ROC Mondriaan: een relatief
hoog opleidingsrendement in de cohorten 2005-2007 en na een terugval uitkomend op een
rendement van 62,8% in de cohorten 2007-2009. Dat laatste percentage komt overeen met het
gemiddelde beeld in de roc’s uit de G4.

ROC van Amsterdam
Ook het resultaat voor ROC van Amsterdam laat zich goed vergelijken met het gemiddelde beeld
voor de roc’s uit de G4. Een (zeer) lichte daling van het percentage studenten met een diploma
niveau 4 uitkomend op 63,7% in de cohorten 2007-2009. De verwachte percentage zijn ook hier
duidelijk lager dan de feitelijke.

Samenvatting indicator 3 en 4
Het opleidingsrendement voor de roc’s binnen de G4 is afgenomen voor de instroomniveaus
1, 3 en 4 en toegenomen voor instroomniveau 2. Voor de roc’s buiten de G4 is daarentegen
op drie van de vier niveaus het opleidingsrendement verbeterd, alleen op niveau 3 is het
gelijk gebleven. Voor de verhoudingen tussen de roc’s binnen en buiten de G4 betekent dit
dat het opleidingsrendement voor de niveaus 1, 2 en 3 in de roc’s binnen de G4 achterblijft
bij dat in de overige roc’s en dat het rendement in de roc’s binnen de G4 op niveau 4 hoger
uitkomt. Het achterblijvende resultaat in de roc’s binnen de G4 op de niveaus 1 en 2 is goed
verklaarbaar door populatieverschillen, maar dat geldt niet voor het achterblijvende resultaat
op niveau 3. Dat is niet volledig te verklaren door populatieverschillen.
Het opstroomsucces is zowel voor de roc’s binnen de G4 als voor die erbuiten afgenomen op
de drie de niveaus waar opstroom mogelijk is (niveau 1, 2 en 3). Op niveau 1 is het resultaat
in de roc’s binnen de G4 beter dan in de overige roc’s, op niveau 2 en 3 is dat net
omgekeerd en is het resultaat van de overige roc’s beter dan dat van de roc’s binnen de G4.
Het achterblijven in het opstroomsucces bij de overige roc’s is op instroomniveau 3 goed te
verklaren door populatieverschillen, voor instroomniveau 2 is dat in mindere mate het geval.
Voor de verschillen tussen de roc’s binnen de G4 verwijzen we naar de afzonderlijke
paragrafen.
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Ontwikkelingen instroom bol niveau 1 en 2
Het studiesucces als het percentage op niveau 1 en 2 ingestroomde bol-studenten dat een
mbo-diploma heeft behaald, is tussen 2005-2007 en 2007-2009 toegenomen, zo bleek in
hoofdstuk 2. Verdere analyses van de BRON-data laten zien dat die trend doorzet in
recentere cohorten. Het is daarom interessant om na te gaan of die algemene trend ook
zichtbaar is in de roc’s binnen de G4. Daarbij is de vraag naar de verhouding tussen de
feitelijke en verwachte resultaten eveneens van belang.
Uitgaande van een nominale studieduur van één schooljaar kan bij instromers op niveau 1
de ontwikkeling van het studiesucces en het verschil tussen feitelijke en verwachte
resultaten worden nagegaan van cohort 2005 t/m cohort 2012. Bij instromers op niveau 2,
waar in het algemeen een nominale studieduur van 2 jaar geldt, maar een deel van de
studenten door onder andere het switchen van opleiding, 3 jaar nodig heeft, moeten de
analyses worden beperkt tot cohort 2011. Een klein deel van de studenten dat op niveau 2
instroomt, behaalt pas na 4 of 5 jaar een mbo-diploma.
Voor zowel de instroom op niveau 1 als op niveau 2 zijn, evenals in hoofdstuk 2, steeds drie
cohorten bij elkaar genomen om voldoende vulling van cellen te hebben. Beginnend met de
studenten die zijn ingestroomd in 2005 t/m 2007 (cohorten 2005-2007) schuiven de
cohorten steeds één schooljaar op, dus 2006-2008, 2007-2009, enz.
Voor latere cohorten zijn er voor minder jaren gegevens beschikbaar dan voor eerdere
cohorten. Daarom wordt alleen het behalen van een mbo-diploma in kaart gebracht. Dat
diploma zal in het algemeen op het niveau van instroom zijn en bij een relatief klein deel
mogelijk studiesucces bij opstroom naar een hoger niveau.
Voor de instroom in de bol op niveau 1 en 2 wordt dus gekeken naar twee ontwikkelingen:
1) het studiesucces in termen van het behalen van een mbo-diploma en
2) het verschil tussen de feitelijke en de verwachte diplomaresultaten.
Voor beide instroomniveaus worden de twee ontwikkelingen in aparte figuren weergegeven.

4.1

Instroomniveau 1

Bij de op niveau 1 ingestroomde bol-studenten is in de cohorten 2005-2007 t/m 2010-2012
gekeken naar het percentage studenten dat in het roc van instroom een mbo-diploma heeft
behaald. Vervolgens is gekeken naar de feitelijke en de verwachte resultaten.
Trends in het studiesucces bij instromers op niveau 1
Figuur 4.1 toont voor de instroom op niveau 1 van de bol de ontwikkeling van het
percentage studenten dat een mbo-diploma heeft behaald. Dat is in kaart gebracht voor de
afzonderlijke roc’s binnen de G4, voor de roc’s binnen de G4 tezamen (gele stippellijn) en
voor de roc’s buiten de G4 (blauwe stippellijn).
De beide stippellijnen maken duidelijk dat het studiesucces buiten de G4 alsook in de G4 een
opwaartse trend vertoont. In de cohorten 2005-2007 behaalde 62,3% van de instromers op
niveau 1 uit de roc’s buiten de G4 een mbo-diploma en dat loopt geleidelijk op naar 68,9%
in de cohorten 2010-2012, een toename met 6,7 procentpunten. Voor de roc’s binnen de G4
is de trend wat minder vloeiend, maar in de G4 is er over dezelfde periode eveneens een
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duidelijke toename van het percentage studenten met een mbo-diploma. In de cohorten
2005-2007 is dat nog 56,7%, oplopend naar 64,5% in de cohorten 2010-2012. Dat is een
stijging met 7,8 procentpunten.
Figuur 4.1 Ontwikkeling studiesucces bij instroom niveau 1 van de BOL

Het gemiddelde beeld voor de roc’s binnen de G4 is niet geheel representatief voor de
afzonderlijke roc’s. Tussen de 5 roc’s zijn er zowel verschillen in de hoogte van de
percentages gediplomeerden als in de trends.
Ligt het percentage op niveau 1 ingestroomde studenten in het Albeda College in cohort
2005-2007 nog ver onder het gemiddelde van de roc’s binnen de G4 (bijna 13
procentpunten), in het laatste cohort (2010-2012) blijft het verschil beperkt tot 4
procentpunten.
Een tegenovergestelde ontwikkeling zien we bij Zadkine. Het studiesucces in cohort 20052007 is zelfs nog iets beter dan dat voor de roc’s buiten de G4, maar door een daling van
het percentage op niveau 1 ingestroomde studenten met een mbo-diploma is het resultaat
voor Zadkine niet alleen onder het landelijke gemiddelde gezakt, maar ook onder het
gemiddelde van de roc’s uit de G4 tezamen. Wel is er de laatste jaren een trendbreuk in
positieve zin zichtbaar: vanaf de cohorten 2008-2010 lijkt er sprake van een stabilisering of
zelfs weer een licht opgaande trend.
Voor ROC Midden Nederland komt het percentage op niveau 1 ingestroomde bol-studenten
met een mbo-diploma in de cohorten 2005-2007 ook uit op het niveau van de roc’s buiten
de G4. Vanaf cohort 2007-2009 stijgt het percentage gediplomeerden duidelijk sneller dan
gemiddeld. In de laatste cohortgroepen ligt het percentage tussen de 6 en 8 procentpunten
boven dat van de roc’s buiten de G4 en meer dan 10 procentpunten boven het gemiddelde
van de roc’s uit de G4.
Het percentage op niveau 1 ingestroomde studenten in ROC Mondriaan dat een
mbo-diploma behaalt steekt in 2005-2007 nog ver uit boven de rest van de G4, vanaf de
cohorten 2008-2010 ligt het iets boven het resultaat van wat we gemiddeld zien in de roc’s
buiten de G4. Ook voor Mondriaan neemt na een aanvankelijk daling het percentage
studenten dat een mbo-diploma behaalt weer toe en loopt die toename ongeveer gelijk op
met wat we bij de roc’s buiten de G4 zien. Het resultaat van ROC Mondriaan is, evenals bij
de andere instroomniveaus, beter dan gemiddeld voor de roc’s uit de G4.
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Voor ROC van Amsterdam ligt het percentage instromers op niveau 1 met een in dat roc
behaald mbo-diploma aanvankelijk duidelijk boven het gemiddelde van de roc’s binnen de
G4 en is dat percentage tot de cohorten 2007-2009 vergelijkbaar met het gemiddelde voor
de roc’s buiten de G4. Vanaf 2007-2009 is er een lichte daling, maar in de laatste cohorten is
er sprake van een opwaartse trend. Het resultaat voor ROC van Amsterdam komt in 20102012 uit tussen het gemiddelde van de roc’s buiten en die binnen de G4.
Een vergelijking tussen feitelijke en verwachte resultaten
In figuur 4.2 is voor de roc’s uit de G4 het verschil weergegeven tussen het feitelijke
percentage instromers op niveau 1 met een behaald mbo-diploma in de betreffende roc’s en
het percentage dat te verwachten is op basis van het studiesucces bij instromers op niveau
1 in roc’s buiten de G4. Op de verticale as (links in de figuur) loopt de schaal van -20 tot
+20. Als het verschil tussen het feitelijke en verwachte percentage gediplomeerden positief
is, dan doet het betreffende roc het beter dan verwacht, bij een negatief verschil geldt het
omgekeerde.
Bij geen of een licht negatief verschil of bij een positief verschil kan er vanuit worden
gegaan dat het achterblijven van het percentage gediplomeerden bij dat van de roc’s buiten
de G4 (vrijwel) volledig is te verklaren door de samenstelling van de populatie van
instromers op niveau 1 in het betreffende roc. Bij een negatief verschil groter dan circa 2 7
procentpunten blijft het moeilijk vol te houden dat alleen de populatie de enige verklaring
levert voor het verschil met het resultaat van roc’s buiten de G4. In de figuur is het gebied
vanaf min 2 procentpunten daarom gemarkeerd. In dat gebied vallen de resultaten voor het
Albeda College en vanaf de cohorten 2008-2010 ook die voor Zadkine. Er is geopperd dat de
problematiek in diverse Rotterdamse wijken relatief groter is dan elders door een
samenballing van de samenstelling van de bevolking naar etnische afkomst en een relatief
lage opleiding. In dit onderzoek naar de studieresultaten in de G4 is geprobeerd voor die
problematiek te controleren door de te controleren voor de sociaaleconomische status in
wijken. Vooralsnog blijkt dat niet bij te dragen aan de verklaring voor de resultaten in het
Albeda College en Zadkine. Zie hoofdstuk 5.
Figuur 4.2 Ontwikkeling verschil feitelijk-verwacht studiesucces bij instroom bol niveau 1

7

Zie de keuze voor de 2-procents markering in hoofdstuk 1.
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Voor ROC van Amsterdam zakt het percentage op niveau 1 ingestroomde bol-studenten
vanaf de cohorten 2008-2010 onder het gemiddelde resultaat van de roc’s buiten de G4
(figuur 4.1). Figuur 4.2 maakt duidelijk dat desondanks het feitelijke resultaat voor dit roc
nog steeds gunstig afsteekt bij het verwachte resultaat. Er is dus geen aanwijzing dat het
(licht) achterblijvende resultaat bij het landelijke beeld te verklaren valt door relatief veel
niveau 1-opleidingen van minder goede kwaliteit dan elders. De samenstelling van de
populatie op niveau 1 in het ROC van Amsterdam biedt een voldoende verklaring voor het
gevonden verschil.
In het Albeda College blijft het percentage op niveau 1 ingestroomde studenten in alle
cohorten achter bij het gemiddelde percentage in de roc’s buiten de G4. Wel is dat verschil
afgenomen. Over de hele periode blijft er wel een negatief verschil tussen het feitelijke en
het verwachte resultaat. Aanvankelijk was dat verschil circa 10 procentpunten in de laatste
cohorten (2010-2012) is dat teruggelopen naar circa 3 procentpunten. Door het Albeda
College is er in het kader van het eerdere onderzoek (Neuvel & Van der Meer, 2014) op
gewezen, dat er rond 2005 een zeer coulante toelating was van studenten op niveau 1,
maar dat de toelating nadien is aangescherpt. Dat beleid is waarschijnlijk ook terug te zien
in a) de stijgende percentages gediplomeerden (figuur 4.1) en b) de afname van het
negatieve verschil tussen het feitelijke en het verwachte resultaat. De veronderstelling dat
de sociaaleconomische situatie in wijken met een lage status in Rotterdam de problematiek
zou versterken, kan echter niet worden aangetoond (zie hoofdstuk 5). De kwaliteit van het
onderwijs in het Albeda College bij (diverse) niveau 1-opleidingen als verklaring voor de
achterblijvende resultaten is dus niet uit te sluiten, al is de ruimte voor zo’n verklaring
aanzienlijk geringer dan in de eerdere cohorten.
Voor Zadkine duikt vanaf de cohorten 2008-2010 het feitelijke resultaat onder het
verwachte. Dit is grotendeels te verklaren door de dalende trend in het percentage op
niveau 1 ingestroomde studenten dat in Zadkine een mbo-diploma behaalt. Dat de dalende
trend in de resultaten samenvalt met een toenemend negatief verschil tussen het feitelijke
en het verwachte resultaat doet vermoeden dat er andere factoren in het geding zijn dan
alleen de samenstelling van de populatie. Zoals hiervoor bij het Albeda College moest
worden geconstateerd dat de veronderstelling van een meer uitgesproken
sociaaleconomische problematiek in Rotterdam niet kan worden aangetoond, blijft ook voor
Zadkine de vraag open of de bij het landelijk gemiddelde achterblijvende resultaten toch
(grotendeels) samenhangen met de veronderstelde scherpere sociaaleconomische
problematiek of dat ook hier het kan schorten aan de kwaliteit van opleidingen op niveau 1.

4.2

Instroomniveau 2

Bij de op niveau 2 ingestroomde bol-studenten is in de cohorten 2005-2007 t/m 2009-2011
het percentage met een mbo-diploma op niveau 2 (of hoger) nagegaan, zoals dat diploma
behaald in het roc van instroom. Vervolgens zijn weer de feitelijke en de verwachte
resultaten in beeld gebracht voor de roc’s binnen de G4.
Trends in het studiesucces bij instromers op niveau 2
In figuur 4.3 is voor de instroom op niveau 2 de ontwikkeling weergegeven van het
percentage studenten dat een startkwalificatie (mbo-diploma niveau 2 of hoger) behaalt.
Voor de roc’s binnen de G4 tezamen is het resultaat aangegeven met de gele stippellijn en
voor de roc’s buiten de G4 met de blauwe stippellijn. Zowel landelijk als voor de G4 tezamen
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is er na een aanvankelijke stijging van het percentage studenten met een startkwalificatie
een afvlakking vanaf de cohorten 2008-2010. Een stagnatie van de opwaartse trend is niet
uit te sluiten, maar wellicht dat de kortere periode met gegevens voor de latere cohorten
een rol speelt. Een klein deel van de op niveau 2 ingestroomde studenten behaalt namelijk
pas na 4 jaar of langer een mbo-diploma. Switchen van opleiding en/of het tijdelijk
onderbreken van de studie spelen daarin een rol.
Figuur 4.3 Ontwikkeling studiesucces bij instroom niveau 2 van de BOL

In de vergelijking van de resultaten van de roc’s uit de G4 en de overige roc’s is gemiddeld
genomen het studiesucces in de roc’s uit de G4 duidelijk lager. Dat verschil is steeds circa 5
à 6 procentpunten.
De roc’s uit de G4 verschillen ook onderling in het studiesucces bij de op niveau 2
ingestroomde studenten. Het resultaat voor ROC Mondriaan komt over de hele periode
overeen met het gemiddelde resultaat voor de roc’s buiten de G4. Het resultaat voor ROC
Midden Nederland ligt steeds zo’n 4 procentpunten onder het gemiddelde in de roc’s buiten
de G4, maar steeds wel net iets boven het gemiddelde voor de roc’s binnen de G4. Het
beeld voor ROC van Amsterdam is opmerkelijk: het percentage studenten met een
startkwalificatie neemt tussen de cohorten 2005-2007 en 2008-2010 met 7 à 8
procentpunten toe en komt in 2008-2010 bijna uit op het niveau van de roc’s buiten de G4.
In de cohorten 2009-2011 is er overigens sprake van een kentering.
Bij de twee Rotterdamse roc’s blijven de resultaten duidelijk achter bij die van de drie
andere roc’s uit de G4 en derhalve ook bij die van de overige roc’s. De positieve trend die
voor het Albeda College valt waar te nemen is wel duidelijk sterker dan gemiddeld in de
roc’s binnen en buiten de G4: van de cohorten 2005-2007 naar de cohorten 2009-2011
neemt het percentage met een startkwalificatie met bijna 6 procentpunten toe. De
trendmatige stijging bij Zadkine verloopt minder sterk, maar ook bij Zadkine is, in
tegenstelling tot de overige roc’s, in de cohorten 2009-2011 nog steeds een lichte
verbetering op te merken.
Een vergelijking tussen feitelijke en verwachte resultaten
Voor de roc’s binnen de G4 is in figuur 4.4 het verschil weergegeven tussen het feitelijke
percentage instromers op niveau 2 dat een startkwalificatie behaalt en het te verwachten
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percentage op basis van het studiesucces bij instromers op niveau 2 in roc’s buiten de G4.
Op de verticale as (links in de figuur) loopt de schaal van -10 tot +10. Als het verschil tussen
het feitelijke en verwachte percentage gediplomeerden positief is, dan doet het betreffende
roc het beter dan verwacht, bij een negatief verschil geldt het omgekeerde. Bij geen of een
licht negatief verschil of bij een positief verschil kan er vanuit worden gegaan dat het
achterblijven van het percentage met een startkwalificatie bij dat van de roc’s buiten de G4
(vrijwel) volledig is te verklaren door de samenstelling van de populatie op niveau 2. Bij een
negatief verschil groter dan circa 2 procentpunten is het moeilijker om alleen aan een
verklaring in termen van de populatie te denken. In de figuur is het gebied vanaf circa min 2
procentpunten gemarkeerd. Alleen voor Zadkine vallen de resultaten tot de cohorten 20072009 in dat gebied of op de grens, voor het Albeda College ligt het verschil in de cohorten
2005-2007 tot 2007-2009 net op of boven die grens. Vanaf de cohorten 2008-2010 wordt
het verschil tussen het feitelijke en verwachte studiesucces voor beide Rotterdamse roc’s
kleiner en komt in de cohorten 2009-2011 boven de nullijn uit.
Figuur 4.4 Ontwikkeling verschil feitelijk-verwacht studiesucces bij instroom bol niveau 2

De resultaten van ROC Mondriaan blijven ver boven het verwachte resultaat: vanaf de
cohorten 2006-2008 steeds zo’n 7 à 8 procentpunten. Voor ROC van Amsterdam is het
positieve resultaat aanvankelijk 2 procentpunten en komt in latere cohorten uit op een
vergelijkbaar positief verschil als bij ROC Mondriaan. Beide roc’s presteren dus beter dan is
te verwachten op grond van de samenstelling van hun populaties op niveau 2.
ROC Midden Nederland scoort ook steeds beter dan verwacht, rond de 2 procentpunten.
Daarmee scoort dit roc op het gemiddelde niveau van de roc’s uit de G4.
Zoals aangegeven blijft het feitelijke resultaat voor de roc’s uit Rotterdam aanvankelijk
achter bij de verwachting voor die twee roc’s. De vraag is weer of dit samenhangt met de
kwaliteit van het onderwijs of met een scherpere sociaaleconomische problematiek in
Rotterdam, zoals bij niveau 1 besproken. Gezien de ontwikkeling in de resultaten bij beide
Rotterdamse roc’s en met name gezien de ontwikkeling in de terugloop van de negatieve
discrepantie tussen het feitelijke en het verwachte percentage instromers op niveau 2 dat
een startkwalificatie behaalt, wordt de vraag naar een verklaring voor het aanvankelijke
verschil tussen het feitelijke en verwachte resultaat minder urgent. Hoewel die vraag nog
speelt in de eerdere cohorten, is er hiervoor bij niveau 1 al op gewezen dat het extra
onderzoek met de variabele die de sociaaleconomische status van wijken representeert geen
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aanwijzingen heeft opgeleverd voor de mogelijke invloed van grotere sociaaleconomische
problematiek (in de G4, maar met name in Rotterdam). Zie hiervoor het volgende hoofdstuk.
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5

De invloed van de SES op de studieresultaten
Een tweede doel om het onderzoek naar de verschillen tussen de studieresultaten in de roc’s
uit de G4 en de overige roc’s nogmaals uit te voeren vloeit voort uit de veronderstelling dat
de sociaaleconomische situatie van huishoudens waartoe de studenten behoren een bijdrage
kan leveren in de verklaring van die verschillen. Die behoefte was er bij de Rotterdamse
roc’s, het Albeda College en Zadkine, in het bijzonder bij het Albeda College waar op de
laagste instroomniveaus een grote discrepantie was gevonden tussen het feitelijke en het
verwachte resultaat. Het vermoeden is uitgesproken dat de sociaaleconomische
problematiek in een deel van de Rotterdamse wijken groter is dan elders (in de andere G4steden). Om dat na te kunnen gaan kon gebruik worden gemaakt van een indeling van
wijken naar sociaaleconomische status (wijk-SES) zoals beschikbaar op de website van het
Sociaal cultureel Planbureau (SCP).
Van de beschikbare gegevens op de website van het SCP is gebruik gemaakt van de indeling
in factorscores (gemiddelde waarde 0 en standaard deviatie van 1). Voor dit onderzoek is
zijn de wijkscores ingedeeld in 20 categorieën, van -2,5 standaard deviatie (sd) naar 2,5 sd,
met stappen van 0,25 sd. Vervolgens is in de cohorten 2005-2007 voor alle 20 categorieën
het percentage studenten met een mbo-diploma berekend. Dat percentage bleek langzaam
op te lopen met de toename van de wijk-SES, maar vanaf categorie 10 (rond de gemiddelde
wijk-SES) stagneerde de toename in het percentage met een mbo-diploma. Voor wijken met
een SES-waarde boven het gemiddelde zijn er geen verschillen meer gevonden in het
percentage studenten dat een mbo-diploma heeft behaald. Dat beeld is ook gevonden bij
analyses met de afzonderlijke instroomniveaus.
Op basis van die resultaten is een driedeling gemaakt: een groep wijken met SES-waarden
tot -1,25 sd, een groep van -1,25 tot -0,25 sd en een derde groepen bestaande uit alle
studenten uit wijken met een hogere waarde dan -0,25.
Allereerst zijn er analyses uitgevoerd met de wijk-SES waarin de indeling naar woonplaats
zoals gebruikt in de eerdere analyses (studenten uit Armoedeprobleemcumulatiegebieden
(APC-gebieden), studenten uit de G4 minus de APC-gebieden en de studenten uit overige
gemeenten in ons land minus de APC-gebieden). Die analyses leverden geen betere
verklaring op voor het verschil van het studiesucces in de roc’s binnen de G4 en die
erbuiten. In tegendeel, in verreweg de meeste gevallen was het verwachte resultaat groter
dan in de eerdere analyses. Met name voor de twee Rotterdamse roc’s leverde dat geen
betere verklaring op voor het verschil in studieresultaten met de roc’s buiten de G4.
In een tweede poging is de eerdere indeling in drie naar woonplaats ingedeelde groepen
gecombineerd met de variabele wijk-SES tot 5 categorieën: 1) studenten uit APC-gebieden,
2) overige studenten uit wijken met de laagste SES-waarde (< -.1,25), 3) studenten uit de
G4 woonachtig in wijken met een SES-waarde groter dan -1,25, 4) overige studenten uit
wijken met een wijk-SES van -1,25 tot -0,25 en 5) alle overige studenten uit wijken met een
SES-waarde groter dan -0,25 (dus grofweg alle studenten buiten de G4 uit wijken met een
SES-waarde boven het gemiddelde.
Met deze gecombineerde variabele voor woonplaats zijn, weer in combinatie met de
variabelen geslacht, etnische herkomst en vooropleiding (zie hoofdstuk 1) analyses
uitgevoerd om het verwachte studiesucces voor de roc’s uit de G4 te berekenen. Zoals
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hieronder zal blijken hebben ook deze analyses niet geleid tot een verbeterde verklaring van
de verschillen tussen de resultaten van de roc’s uit de G4 en de overige roc’s. De
discrepantie tussen de feitelijke en de verwachte resultaten is er niet of nauwelijks door
veranderd. Hieronder wordt dat verder toegelicht voor studenten die in de cohorten
2005-2007 zijn ingestroomd op niveau 1 t/m 4 van de bol.
Tabel 5.1 Feitelijk en verwacht studiesucces bij opname van de wijk-SES (bol-studenten)
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In tabel 5.1 staan voor de cohorten 2005-2007 de feitelijke en verwachte studieresultaten,
zoals bepaald zonder de variabele wijk-SES en met die variabele. Voor beide berekeningen is
ook het verschil tussen het feitelijke en verwachte resultaat opgenomen in de tabel. Voor elk
van de vier instroomniveaus is dat apart gedaan, waarbij als studieresultaat het percentage
studenten is genomen met een diploma op het niveau van instroom of hoger. Voor niveau 1
zijn dat alle studenten die een mbo-diploma, ongeacht het niveau, op het betreffende roc
hebben behaald, voor niveau 2 de studenten met een diploma op niveau 2 of hoger, voor
niveau 3 die met een diploma op niveau 3 en/of 4 en voor niveau 4 alleen studenten met
het diploma niveau 4.
Het feitelijke resultaat berekend met de variabele wijk-SES kan zowel bij de roc’s uit de G4
als die erbuiten iets afwijken van het resultaat zonder die variabele. Voor iets minder dan
1 procent van alle studenten is de wijk-SES bij het SCP namelijk niet beschikbaar vanwege
een te geringe bevolkingsdichtheid van de desbetreffende wijk. Dat o de privacy van de
bewoners te kunnen garanderen.
Een vergelijking van de verwachte resultaten berekend zonder en met de variabele wijk-SES
maakt duidelijk dat op alle instroomniveaus en voor alle roc’s uit de G4 de variabele wijk-SES
leidt tot een vergelijkbaar of, vaker, tot een iets hoger verwacht studieresultaat. In het
algemeen kan worden gesteld dat de analyses met de wijk-SES de resultaten van de eerder
analyses zonder die variabele ondersteunen, maar dat de variabele wijk-SES niet van
toegevoegde waarde is. De veronderstelling dat met de variabele wijk-SES beter rekening
kan worden gehouden met populatieverschillen, en met name voor het Albeda College en
voor Zadkine, vindt dus geen steun in de uitkomsten. Dat lijkt ook in overeenstemming met
de marginale bijdrage van de wijk-SES in eerdere analyses uitgevoerd door het KBA voor de
Rotterdamse situatie.8
De vraag is waarom het met de variabele wijk-SES niet is gelukt verschillen in
studieresultaten tussen de roc’s binnen en buiten de G4 beter te verklaren in termen
populatieverschillen, in het bijzonder de achterblijvende studieresultaten die voor de twee
Rotterdamse roc’s, het Albeda College en Zadkine, zijn gevonden.
Allereerst kan er op worden gewezen dat in de gepresenteerde analyses in de voorgaande
hoofdstukken al tot op zekere hoogte rekening is gehouden met de sociaaleconomische
situatie van de huishoudens waartoe studenten behoren. Dat is gedaan door studenten in te
delen naar degenen woonachtig in de APC-gebieden en degenen daarbuiten. We komen
daar hieronder nog op terug.
Daarnaast is er een duidelijke samenhang tussen de (wijk)-SES en twee andere variabelen
die sterk samenhangen met studieresultaten, namelijk vooropleiding en etnische herkomst.
Die variabelen zijn ook opgenomen in de berekening van de verwachte resultaten. Door die
samenhang blijft er geen/minder ruimte over voor de variabele wijk-SES om nog een
bijdrage te kunnen leveren in de verklaring van verschillen tussen roc’s uit en die buiten de
G4 in termen van populatieverschillen.
Ten slotte is de variabele wijk-SES wellicht toch niet gevoelig genoeg om de eventuele
versterkte sociaaleconomische problematiek, zoals verondersteld in een deel van de
Rotterdamse wijken zichtbaar te maken.

Boer, P. den, J. Frietman, I. Overdiep (2010). Benchmark G4. G4 Rapportage. Nijmegen: Kenniscentrum
Beroepsonderwijs Arbeidsmarkt.
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Armoedeprobleemcumulatiegebieden en een lage wijk-SES
In deze paragraaf leggen we uit waarom de variabele wijk-SES weinig of niet bijdraagt aan
een verklaring van de studieresultaten tussen de roc’s uit de G4 en de overige roc’s als
tegelijkertijd gebruik wordt gemaakt van de indeling naar
Armoedeprobleemcumulatiegebieden (APC-gebieden). Overigens leverde een analyse met de
variabele wijk-SES, maar zonder de variabele APC-gebieden, evenmin een toename op van
de verklaring van het verschil tussen de resultaten van de roc’s uit de G4 en de overige roc’s
in termen van populatieverschillen. Ook niet voor de twee Rotterdamse roc’s.
In tabel 5.2 is voor de vier instroomniveaus het percentage studenten opgenomen uit wijken
met een wijk-SES onder het gemiddelde, dus de wijken met de laagste SES-waarden
(kolommen met SES). In de kolom ernaast staat steeds het percentage studenten uit een
APC-gebied en in de derde kolom is voor elk instroomniveau het verschil tussen die beide
percentages weergegeven.
Tabel 5.2 Percentages studenten uit wijken met lage wijk-SES

Allereerst valt op dat het percentage studenten uit een wijk met een lage SES-waarde
duidelijk afneemt van instroomniveau 1 naar instroomniveau 4. Het percentage studenten
uit een wijk met een lage SES is dus het hoogst op niveau 1 en het laagst op niveau 4. Dat
geldt voor de roc’s binnen de G4 tezamen, voor de afzonderlijke roc’s binnen de G4 en voor
de roc’s buiten de G4. Een vergelijkbaar patroon zien we voor de APC-gebieden. Dit is een
mooie illustratie van de samenhang tussen het opleidingsniveau van studenten en de
wijk-SES.
Een vergelijking tussen de percentages van de roc’s binnen de G4 en de overige roc’s
(onderste twee regels in tabel 5.2) laat zien dat gemiddeld genomen de roc’s binnen de G4
procentueel duidelijk meer studenten trekken uit wijken met een lage SES-waarde. Het
verschil is op alle vier instroomniveaus 20 procentpunten of meer. Dit laat tegelijkertijd zien
dat de populaties van de roc’s binnen de G4 en die erbuiten sterk verschillen.
Ook zijn er duidelijke onderlinge verschillen tussen de roc’s binnen de G4. Het Albeda
College hoort op alle instroomniveaus tot het roc met de hoogste percentages studenten uit
wijken met een lage SES-waarde, ROC Midden Nederland telt procentueel de minste
studenten uit die wijken, met percentages die voor niveau 2 t/m 4 in de buurt komen van de
waarden gevonden voor de roc’s buiten de G4 of daar zelfs mee vergelijkbaar zijn.
Als we vervolgens kijken naar het percentage studenten uit wijken met een lage SES-waarde
(dus een waarde onder het gemiddelde) dan is voor de roc’s binnen de G4 dat percentage
grosso modo twee keer zo hoog als het percentage studenten uit APC-gebieden. Voor de
roc’s binnen de G4 houdt dat in dat ongeveer de helft van de studenten uit wijken met een
lage SES-waarde uit een APC-gebied komt. Voor instroomniveau 3 en 4 vormt ROC Midden
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Nederland daar een uitzondering op.
De verhouding ligt totaal anders voor de roc’s buiten de G4. Het percentage studenten uit
een APC-gebied is in die roc’s gemiddeld genomen een fractie van het totale percentage
studenten uit wijken met een lage SES-waarde. Dat geldt voor alle vier instroomniveaus.
Uit het oogpunt van een verklaring voor het niet bijdragen van de wijk-SES aan de
verklaring voor het verschil in studieresultaten tussen de roc’s binnen de G4 en de overige
roc’s is de derde kolom voor elk instroomniveau van belang. Die kolommen geven het
verschil weer tussen de percentages in de twee eerste kolommen, dus tussen het
percentage studenten uit een wijk met een lage SES-waarde en die uit een APC-gebied. Te
zien is dat er nu niet of nauwelijks nog verschillen zijn tussen de percentages voor de roc’s
binnen de G4 en voor de roc’s buiten de G4.
Als we de deelname uit de APC-gebieden nu buiten beschouwing laten, blijkt dat er in het
percentage studenten uit wijken met een lage SES-waarde procentueel niet of nauwelijks
nog verschillen zijn tussen roc’s binnen en buiten de G4. En dat impliceert op zijn beurt weer
dat van de toevoeging van de variabele wijk-SES naast de variabele APC-gebieden niet of
nauwelijks nog een bijdrage is te verwachten voor een verklaring in termen van
populatieverschillen. Immers het aandeel van studenten uit die wijken (exclusief dus de
APC-gebieden) is vergelijkbaar voor de roc’s binnen en buiten de G4. Dat wil overigens niet
zeggen dat de samenstelling van de populatie in die wijken ook vergelijkbaar is. Dat is niet
het geval. Zo is het percentage studenten van niet-westerse allochtone afkomst in de roc’s
binnen de G4 duidelijk hoger. Voor die verschillen in samenstelling van de populatie wordt in
de analyses echter al gecontroleerd door de opname van de variabelen vooropleiding en
etnische herkomst.
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6

Samenvatting
De in dit rapport gepubliceerde studie is deels een replicatie van het onderzoek naar het
studiesucces in roc’s uit de G4 dat in 2004 is uitgevoerd (Neuvel & Van der Meer, 2014) en
deels een uitbreiding van deze studie.
Replicatie van het onderzoek
De replicatie betreft de vergelijking van het studiesucces in de roc’s binnen de G4 met het
succes in de roc’s buiten de G4 en het zoeken naar een verklaring voor de achterblijvende
resultaten in de roc’s binnen de G4 in termen van populatieverschillen.
Het replicatieonderzoek is uitgevoerd in de cohorten 2007-2009. Dat is, zoals in het vorige
onderzoek (cohorten 2005-2007), apart gedaan voor de instroom in de bol en de instroom in
de bbl. Voor beide leerwegen is steeds een onderscheid gemaakt tussen de vier
instroomniveaus. In de analyses zijn dezelfde indicatoren gebruikt als in de analyses voor de
cohorten 2005-2007. Dat zijn:
1. Cohortresultaat
2. Startkwalificatie
3. Diploma op instroomniveau
4. Diploma opstroomniveau
Het doel van de replicatie is het nagaan van de robuustheid van de uitkomsten uit de
eerdere studie, mede vanuit de veronderstelling dat invoering van competentiegericht (cgo)
ten tijde van de instroom tussen 2005 en 2007 van invloed kan zijn geweest op de
verschillen tussen de studieresultaten van de roc’s binnen en buiten de G4. In het algemeen
leveren de nieuwe analyses vergelijkbare resultaten op als in de eerste studie. Een eventueel
effect van de invoering van cgo op de uitkomsten uit het eerdere onderzoek lijkt daarmee
niet aannemelijk.
Uitbreiding van het onderzoek
De uitbreiding van het eerdere onderzoek betreft het gebruik van de sociaaleconomische
status van wijken (wijk-SES) voor het verklaren van het verschil in studieresultaten tussen
de roc’s uit de G4 en overige roc’s in ons land. Die variabele is ontleend aan de waardering
van wijken door het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP). In de vorige studie is voor het
nagaan van populatieverschillen gebruik gemaakt van de indeling van
armoeprobleemcumulatiegebieden (APC-gebieden). Daardoor kon niet worden gecorrigeerd
voor studenten uit wijken met een lage SES buitend de APC-gebieden. De aanname was dat
met de SES-variabele beter rekening gehouden kan worden met de specifieke
sociaaleconomische problematiek in wijken in Rotterdam. De analyses met de wijk-SES
leverden echter geen extra bijdrage aan het verklaren van het verschil in studieresultaten
tussen de roc’s binnen en buiten de G4.
Instroom in de bol
Het percentage studenten dat een mbo-diploma, ongeacht het niveau, in het roc van
instroom heeft behaald (indicator 1), is op alle instroomniveaus toegenomen. Hetzelfde geldt
voor het behalen van een startkwalificatie (indicator 2). De toename van het
diplomaresultaat is het grootst op niveau 1 en 2. De effecten zijn vergelijkbaar voor de roc’s
in en buiten de G4. Het verschil in resultaten tussen de roc’s binnen en buiten de G4 blijft
daardoor ongeveer gelijk aan het verschil in de cohorten 2005-2007. Doordat de verwachte
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percentages gediplomeerden ook hoger uitkomen, blijft de conclusie uit de vorige studie
staan: voor de roc’s uit de G4 tezamen kunnen populatieverschillen met overige de roc’s de
discrepantie in studieresultaten verklaren.
Voor het percentage studenten dat een diploma heeft behaald op het niveau van instroom of
hoger (indicator 3) komen de uitkomsten voor de instroom op niveau 1 en 2 overeen met
respectievelijk indicator 1 en 2. Voor de roc’s buiten de G4 laat de instroom op niveau 3 een
lichte stijging zien van het percentage studenten dat een diploma op niveau 3 en/of 4
behaalt, maar voor de roc’s binnen de G4 blijft het beeld stabiel. De opstroom naar niveau 4
(indicator 4) blijft eveneens achter bij de stijging in de roc’s buiten de G4. Zowel voor
indicator 3 als 4 komen de feitelijke en verwachte resultaten overeen. Voor de op niveau 4
ingestroomde studenten zijn er geen verschillen van betekenis in het percentage studenten
met een diploma niveau 4. Dat geldt voor de roc’s uit de G4 en voor de overige roc’s. Ook
hier komen de feitelijke en de verwachte resultaten voor de roc’s uit de G4 overeen.
De sociaaleconomische status van wijken (wijk-SES) als verklarende variabele voor het
verschil in studieresultaten tussen de roc’s binnen en buiten de G4 leverde geen wezenlijk
ander beeld op dan de analyses uit de vorige studie waarin die variabele niet is gebruikt. Dat
die variabele geen bijdrage levert is grotendeels te verklaren doordat: a) studenten uit APCgebieden (gebieden met een zeer lage SES-waarde) ook al in het eerdere onderzoek zijn
meegenomen en b) het percentages studenten wonend in wijken met een lage SES-waarde
buiten die APC-gebieden vergelijkbaar is voor de roc’s uit de G4 en de overige roc’s.
De hiervoor beschreven uitkomsten zijn een gemiddelde voor de roc’s uit de G4. Evenals in
de cohorten 2005-2007 zijn er in de cohorten 2007-2009 vrij grote verschillen tussen de
roc’s uit de G4.
Albeda College slaagt er in om in de cohorten 2007-2009 meer studenten met een
startkwalificatie te laten uitstromen en heeft een lichte verbetering gerealiseerd in de
succesvolle opstroom naar elk niveau.
Ook bij Zadkine zien we in de cohorten 2007-2009 een stijging van het aantal studenten dat
met een startkwalificatie uitstroomt en zijn de resultaten van succesvolle opstroom van
niveau 1 studenten vergelijkbaar met de resultaten in de roc’s buiten de G4.
Roc Mondriaan laat nog steeds een zeer goede score zien in succesvolle opstroom van
niveau 2 studenten, die ook hoger ligt dan de scores in de roc’s buiten de G4.
Roc Midden-Nederland en Roc van Amsterdam laten beide niet alleen een stijging zien van
het aantal studenten met een diploma en een startkwalificatie, maar realiseren ook een
stijging van het opleidingsrendement op niveau 4 (roc Midden-Nederland) en niveau 3 (roc
van Amsterdam). Roc Midden-Nederland stijgt met dat resultaat boven het gemiddelde van
de roc’s buiten de G4 uit.
Instroom in de bbl
Voor de totale instroom in de bbl is het cohortresultaat (indicator 1) in de roc’s uit de G4 iets
gedaald en in de overige roc’s iets toegenomen. Het iets betere resultaat van de roc’s
binnen de G4 vergeleken met dat de overige roc’s in de cohorten 2005-2007 is daarmee
omgeslagen in een licht achterblijvend resultaat in de cohorten 2007-2009. Dat licht
achterblijvende resultaat is echter te verklaren door populatieverschillen.
Die lichte teruggang geldt met name voor de niveaus 1 en 3. Op niveaus 2 en 4 zijn de
verhoudingen gelijk gebleven: het resultaat van niveau 2 is bij de roc’s uit de G4 iets lager
dan bij de overige roc’s, op niveau 4 is het resultaat van de roc’s uit de G4 iets hoger dan bij
de overige roc’s.
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Overall zijn de resultaten op indicator 2 in de cohorten 2005-2007 en 2007-2009 vrijwel
gelijk gebleven. Voor de totale instroom blijft het resultaat in de roc’s uit de G4 daarmee iets
beter dan dat in de overige roc’s.
Op niveau 1 is in beide groepen roc’s het percentage studenten met een startkwalificatie
gedaald. Het resultaat voor de roc’s uit de G4 blijft beter dan dat voor de overige roc’s. Op
niveau 2 is er in beide groepen roc’s een lichte verbetering op indicator 2 en blijft het
resultaat in de roc’s uit de G4 op deze indicator achter bij het resultaat in de overige roc’s.
Op niveau 3 is indicator 2 in de roc’s uit de G4 iets meer achteruit gegaan dan in de overige
roc’s, waardoor het iets betere resultaat voor de roc’s uit de G4 in de cohorten 2005-2007 is
omgeslagen in een lichte achterstand. Op niveau 4 is eenzelfde ontwikkeling als op niveau 3
zichtbaar, maar blijft het resultaat van de roc’s uit de G4 wel beter dan in de overige roc’s.
Op de niveaus waar het resultaat van de roc’s uit de G4 achterblijft bij dat van de overige
roc’s bieden populatieverschillen daarvoor een goede verklaring.
Het opleidingsrendement (indicator 3) voor de roc’s binnen de G4 is afgenomen voor de
instroomniveaus 1, 3 en 4 en toegenomen voor instroomniveau 2. Voor de roc’s buiten de
G4 is juist op drie van de vier niveaus het opleidingsrendement verbeterd, alleen op niveau 3
is het gelijk gebleven. Voor de verhoudingen tussen de roc’s binnen en buiten de G4
betekent dat dat het opleidingsrendement voor de niveaus 1, 2 en 3 in de roc’s uit de G4
achterblijft bij dat in de overige roc’s en dat het rendement in de roc’s uit de G4 op niveau 4
hoger uitkomt. Het achterblijvende resultaat in de roc’s uit de G4 op de niveaus 1 en 2 is
goed verklaarbaar door populatieverschillen, maar dat geldt niet voor het achterblijvende
resultaat op niveau 3. Dat is niet volledig te verklaren door populatieverschillen.
Het opstroomsucces (indicator 4) is het percentage studenten met een diploma op een
hoger niveau dan het niveau waarop ze zijn ingestroomd. Het opstroomsucces is zowel voor
de roc’s binnen als buiten de G4 afgenomen op de drie niveaus waar opstroom mogelijk is
(niveau 1, 2 en 3). Op niveau 1 is het resultaat in de roc’s uit de G4 beter dan in de overige
roc’s, op niveau 2 en 3 is dat net omgekeerd en is het resultaat van de overige roc’s beter
dan dat van de roc’s uit de G4. Het achterblijven in opstroomsucces bij de overige roc’s is op
instroomniveau 3 goed te verklaren door populatieverschillen, voor instroomniveau 2 is dat
in mindere mate het geval.
Het gemiddelde beeld voor de roc’s uit de G4 gaat niet voor elk afzonderlijk roc uit de G4 in
gelijke mate op. In vergelijking met het vorige onderzoek zijn er ook enige verschillen.
Albeda College laat een stijging zien van het aantal studenten met een diploma en een
startkwalificatie.
Zadkine laat met het aantal gediplomeerden op niveau 3 en 4 een vergelijkbare (niveau 3)
of zelfs hogere (niveau 4) score zien dan de roc’s buiten de G4. Daarnaast is de succesvolle
opstroom naar niveau 4 verbeterd waarmee een score wordt neergezet die hoger is dan de
score in de roc’s buiten de G4.
Ook Roc Mondriaan scoort met het aantal gediplomeerden op niveau 3 en 4 vergelijkbaar
aan of hoger dan het resultaat in de roc’s buiten de G4.
Roc Midden-Nederland laat nog steeds een hoger aantal studenten met een diploma op
niveau 4 zien dan in de roc’s buiten de G4, evenals een hoger percentage studenten met
een startkwalificatie.
In roc van Amsterdam blijft het resultaat voor ingestroomde studenten die een
startkwalificatie behalen beter dan het resultaat in de roc’s buiten de G4.
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Ontwikkelingen uit de studie naar latere cohorten
Mede op grond van de ontwikkelingen tussen de cohorten 2005-2007 en 2007-2009 die op
niveau 1 en 2 zijn ingestroomd, is de replicatiestudie voor die niveaus uitgebreid met latere
cohorten. Voor instroomniveau 1 met de cohorten tot en met 2010-2012 en voor
instroomniveau 2 met de cohorten tot 2009-2011. Deze uitbreiding beperkt zich tot de
instroom in de bol, waarbij alleen naar het opleidingsrendement is gekeken. Dat was
mogelijk vanwege de kortere opleidingsduur op deze niveaus. Analyses van de recentere
cohorten laten voor zowel niveau 1 als 2 een opgaande lijn in de studieresultaten zien. Dit
geldt voor bij de roc’s binnen de G4 en voor de roc’s buiten de G4.
Voor het Albeda College blijkt de trend zelfs bovengemiddeld bij instromers op niveau 1,
waardoor de achterstand in studiesucces ten opzichte van de overige roc’s in belangrijke
mate is ingelopen. Het percentage op niveau 1 ingestroomde studenten bij het Albeda
College dat een diploma heeft behaald is gestegen van circa 44% in de cohorten 2005-2007
naar 60 à 61% in de cohorten 2010-2012. Daarmee is het verschil tussen het verwachte en
feitelijke studieresultaat voor niveau 1 sterk geslonken. Het verschil in studieresultaten met
de roc’s buiten de G4 kan nog niet volledig verklaard worden door populatieverschillen, maar
de ruimte voor alternatieve verklaringen is sterk teruggebracht. Voor de instroom op niveau
2 geldt min of meer hetzelfde. Bovendien vallen in de laatste cohorten de feitelijke en de
verwachte resultaten samen, waardoor populatieverschillen het achterblijven bij de roc’s
buiten de G4 hier volledig kunnen verklaren.
Het percentage op niveau 1 ingestroomde studenten dat bij Zadkine een diploma heeft
behaald is sterk teruggelopen. Kwam het resultaat in de cohorten 2005-2007 nog uit boven
dat in de roc’s buiten de G4, in recentere cohorten ligt het er nu onder, mede vanwege een
stijging in de resultaten in de andere roc’s. Tegelijkertijd blijven de feitelijke resultaten ook
steeds meer achter bij de verwachte, waardoor in de laatste cohorten (vanaf 2009)
populatieverschillen niet meer volledig het verschil met de resultaten in de roc’s buiten de
G4 kunnen verklaren. Voor de instroom op niveau 2 verloopt de ontwikkeling in Zadkine
positiever. Met name is er in de laatste cohorten (2009-2011) geen verschil meer tussen de
feitelijke en verwachte resultaten, waardoor het achterblijven bij de roc’s buiten de G4
volledig is toe te schrijven aan populatieverschillen.
In roc Mondriaan loopt het uitzonderlijk goede resultaat bij instromers op niveau 1 in de
cohorten 2005-2007 in latere cohorten iets terug. Toch komt het percentage succesvolle
studenten op niveau 1 nog hoger steeds uit boven dat voor de overige roc’s, ondanks een
stijging in de overige roc’s van het percentage instromers op niveau 1 dat een diploma
behaald heeft. Ook blijft het feitelijke resultaat nog steeds ruim uit boven het verwachte.
De resultaten voor de instroom op niveau 2 laten zich goed vergelijken met die in de overige
roc’s. Dat geldt zowel voor het percentage studenten dat een diploma op niveau 2 (of
hoger) behaalt -dat is vergelijkbaar met dat in de overige roc’s-, als ook wat betreft de licht
opgaande trend. De feitelijke resultaten komen dan ook in alle cohorten ver boven het
verwachte resultaat uit.
In de cohorten 2005-2007 was bij roc Midden-Nederland het percentage instromers op
niveau 1 dat een mbo-diploma behaalde vergelijkbaar met dat in de roc’s buiten de G4. De
opgaande lijn in de jaren erna is in roc Midden-Nederland veel sterker dan in de roc’s buiten
de G4, waarmee het resultaat in latere cohorten ook duidelijk uitsteekt boven dat in de
overige roc’s binnen de G4 alsook boven dat in de roc’s buiten de G4. De feitelijke resultaten
liggen ook ruim boven de verwachting. Het gemiddelde beeld voor de instroom op niveau 2
is representatief voor roc Midden-Nederland. De resultaten komen over de hele periode iets
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boven dat gemiddelde voor de roc’s uit de G4 uit, terwijl het gunstige verschil tussen de
feitelijke en verwachte percentage studenten met een diploma op niveau 2 (of hoger)
nagenoeg samenvalt met het positieve verschil voor de roc’s uit de G4 tezamen. Het
achterblijvende resultaat bij de roc’s buiten de G4 valt daarmee volledig te verklaren door
populatieverschillen.
Voor roc van Amsterdam schommelen de resultaten voor de instroom op niveau 1 in de
periode tussen 2005 en 2012 rond het gemiddelde dat we zien bij de roc’s buiten de G4. Het
verschil tussen het feitelijke en verwachte percentage instromers op niveau 1 dat een
mbo-diploma heeft behaald is in die periode vrij constant gebleven: een positief verschil van
circa 5 procentpunten. Waar het resultaat achterblijft bij de dat in de roc’s buiten de G4 is
dat volledig verklaarbaar door populatieverschillen, In roc van Amsterdam is het percentage
op niveau 2 ingestroomde studenten dat een diploma op niveau 2 (of hoger) heeft behaald
tussen 2005-2007 en 2008-2010 sterk gestegen (met 6 procentpunten), waarmee het
resultaat in de cohorten 2008-2010 vergelijkbaar is met het percentage gediplomeerden in
de roc’s buiten de G4. In de laatste cohorten (2009-2011) is er weliswaar een lichte
terugval, maar de feitelijke resultaten komen, evenals in de cohorten ervoor, ruim boven de
verwachte resultaten uit.
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Bijlage: samenstelling van de populaties
BOL
Tabel BOL-1a Aantallen en percentages studenten per instroomniveau: cohorten 2005-2007

Tabel BOL-1b Aantallen en percentages studenten per instroomniveau: cohorten 2007-2009

Tabel BOL-2a Percentages studenten van allochtone afkomst in cohorten 2005-2007

Tabel BOL-2b Percentages studenten van allochtone afkomst in cohorten 2007-2009
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Tabel BOL-3a Percentages studenten uit APC-gebieden1 in cohorten 2005-2007

Coh2005-2007
G4 Totaal
NL totaal

Albeda
Zadkine
Mondriaan
ROCMN
ROCvA
1)

BOL-Totaal
24,3
1,0
23,3
23,7
35,6
11,2
25,8

BOL Nivau 1
29,4
0,7
26,2
25,6
43,8
17,7
33,2

BOL Nivau 2
26,5
1,1
25,1
24,8
36,9
13,1
28,6

BOL Nivau 3
25,2
1,1
23,4
24,2
36,2
12,3
24,4

BOL Nivau 4
20,8
0,9
19,3
21,9
33,0
8,9
22,7

APC-gebieden: 40 Armoedeprobleemcumulatie gebieden in ons land

Tabel BOL-3b Percentages studenten uit APC-gebieden1 in cohorten 2007-2009

Coh2007-2009
G4 Totaal
NL totaal

Albeda
Zadkine
Mondriaan
ROCMN
ROCvA
1)

BOL-Totaal
23,3
1,2
22,2
23,8
34,4
11,1
25,1

BOL Nivau 1
29,7
1,0
27,9
27,7
41,3
19,2
32,0

BOL Nivau 2
25,7
1,2
22,9
24,6
35,6
13,3
27,5

BOL Nivau 3
23,6
1,3
21,8
23,6
33,6
10,6
26,1

BOL Nivau 4
20,0
1,1
18,5
22,4
32,3
9,1
22,1

APC-gebieden: 40 Armoedeprobleemcumulatie gebieden in ons land

Tabel BOL-4a Percentages studenten met lage vooropleiding2 in cohorten 2005-2007

Coh2005-2007
G4 Totaal
NL totaal

Albeda
Zadkine
Mondriaan
ROCMN
ROCvA
2)

BOL-Totaal
88,1
92,0
83,8
88,7
91,1
88,7
88,8

BOL Nivau 1
55,1
50,8
53,0
60,8
39,7
49,9
66,4

BOL Nivau 2
83,1
87,9
83,4
84,0
86,6
80,6
81,5

BOL Nivau 3
96,0
97,4
96,8
97,0
97,7
94,4
94,4

BOL Nivau 4
97,2
98,2
97,4
97,1
98,2
96,6
96,7

Studenten met ten hoogste VSO/PRO, 2 jaar VO of 3 jaar vmbo zonder diploma

Tabel BOL-4b Percentages studenten met lage vooropleiding2 in cohorten 2007-2009

Coh2007-2009
G4 Totaal
NL totaal

Albeda
Zadkine
Mondriaan
ROCMN
ROCvA
2)

BOL-Totaal
84,8
90,6
82,1
84,5
86,5
85,5
85,2

BOL Nivau 1
35,9
34,2
40,0
40,4
25,0
34,7
40,5

BOL Nivau 2
76,2
85,1
78,5
73,6
83,1
71,4
74,6

BOL Nivau 3
94,4
97,0
95,8
95,1
97,0
93,8
91,5

BOL Nivau 4
97,1
98,2
97,8
96,9
97,9
96,5
96,5

Studenten met ten hoogste VSO/PRO, 2 jaar VO of 3 jaar vmbo zonder diploma
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BBL
Tabel BBL-1a Aantallen en percentages studenten per instroomniveau: cohorten 2005-2007

Tabel BBL-1b Aantallen en percentages studenten per instroomniveau: cohorten 2007-2009

Tabel BBL-2a Percentages studenten van allochtone afkomst in cohorten 2005-2007

Tabel BBL-2b Percentages studenten van allochtone afkomst in cohorten 2007-2009

Studiesucces in de G4 opnieuw beoordeeld

ecbo

77

Tabel BBL-3a Percentages studenten uit APC-gebieden1 in cohorten 2005-2007

Coh2005-2007
G4 Totaal
NL totaal

Albeda
Zadkine
Mondriaan
ROCMN
ROCvA
1)

BBL-Totaal
18,6
2,2
18,9
20,6
30,4
9,8
24,3

BBL Nivau 1
22,3
1,5
17,5
27,5
30,1
10,1
34,4

BBL Nivau 2
18,1
2,4
19,3
19,1
34,9
11,2
25,4

BBL Nivau 3
19,6
1,5
19,9
21,8
30,9
7,0
19,9

BBL Nivau 4
17,6
2,7
16,9
20,0
24,8
7,3
23,0

APC-gebieden: 40 Armoedeprobleemcumulatie gebieden in ons land

Tabel BBL-3b Percentages studenten uit APC-gebieden1 in cohorten 2007-2009

Coh2007-2009
G4 Totaal
NL totaal

Albeda
Zadkine
Mondriaan
ROCMN
ROCvA
1)

BBL-Totaal
17,2
2,4
18,1
21,0
27,3
9,2
23,7

BBL Nivau 1
22,9
1,5
26,4
25,4
20,9
13,3
33,8

BBL Nivau 2
17,5
2,6
17,1
20,5
33,4
10,5
24,2

BBL Nivau 3
16,2
2,3
18,1
22,7
26,2
6,1
19,9

BBL Nivau 4
15,8
2,6
17,5
18,1
22,3
8,3
22,1

APC-gebieden: 40 Armoedeprobleemcumulatie gebieden in ons land

Tabel BBL-4a Percentages studenten met lage vooropleiding2 in cohorten 2005-2007

Coh2005-2007
G4 Totaal
NL totaal

Albeda
Zadkine
Mondriaan
ROCMN
ROCvA
2)

BBL-Totaal
94,5
95,2
94,9
94,8
94,4
95,2
93,3

BBL Nivau 1
76,8
82,7
72,4
88,9
74,0
76,4
77,0

BBL Nivau 2
93,0
94,3
93,8
93,1
88,6
95,5
90,8

BBL Nivau 3
98,5
99,2
98,7
98,3
98,7
98,2
98,5

BBL Nivau 4
99,2
99,6
99,1
99,2
99,1
99,4
99,3

Studenten met ten hoogste VSO/PRO, 2 jaar VO of 3 jaar vmbo zonder diploma

Tabel BBL-4b Percentages studenten met lage vooropleiding2 in cohorten 2007-2009

Coh2007-2009
G4 Totaal
NL totaal

Albeda
Zadkine
Mondriaan
ROCMN
ROCvA
2)

BBL-Totaal
91,5
93,5
92,3
91,6
91,1
93,4
89,1

BBL Nivau 1
66,9
79,9
64,7
71,3
61,6
67,8
72,6

BBL Nivau 2
88,9
92,4
89,6
88,9
84,6
93,1
85,1

BBL Nivau 3
97,1
98,1
97,8
97,0
96,6
97,6
96,8

BBL Nivau 4
98,6
99,3
98,7
99,4
98,6
98,8
98,5

Studenten met ten hoogste VSO/PRO, 2 jaar VO of 3 jaar vmbo zonder diploma
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