
  

Voortijdig schoolverlaten in beeld 
 

RMC subregio Almelo 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Universiteit Utrecht  

Master Sociale Vraagstukken 2007/2008 

 

 

 

Student  Leonie Slots 

Studentnummer 0433373 

Begeleider   Prof dr. Wilma Vollebergh 
 



  Voortijdig schoolverlaten in beeld 

  RMC subregio Almelo 

 2 

Inhoudsopgave 
 

1.   Samenvatting …………………………………………………………………………………..  3   

 
2.   Inleiding ……………………………………………………………………………………….   3  

 

3.   Voortijdige schoolverlaters in Nederland ………………………………………………………  5 
 

4.   Determinanten van voortijdig schooluitval …………………………………………………....  6   

 - Houding ten aanzien van school ………………………………………………………..    6 
 - Gezinskenmerken ………………………………………………………………………..        7 

 - Persoonsgebonden kenmerken ………………………………………………………….    7 

 - Verschillende typen voortijdige schooluitvallers ………………………………………..  8 

 
5.   Doelstelling + vraagstelling ……………………………………………………………………   10 

 - Doelstelling ………………………………………………………………………………   10 

 - Vraagsteling ……………………………………………………………………………..  10 
 - Formulering van hypothesen …………………………………………………………….  10 

 - Theoretisch model ……………………………………………………………………….  11 

 

6.   Onderzoeksmethode ……………………………………………………………………………  12 
 - Type onderzoek …………………………………………………………………………..  12 

 - Onderzoekseenheden en aantallen ………………………………………………………  12 

 - Dataverzameling …………………………………………………………………………  12 
 - Meetinstrumenten ………………………………………………………………………..  13 

 - Data-analyse ……………………………………………………………………………..  21 

 
7.   Resultaten ………………………………………………………………………………………  23 

 - Logistische regressie voortijdig schoolverlaters en schoolgaande jongeren …………...  23 

 - Logistische regressie „opstappers‟ en „niet opstappers‟ …………………………………  26 

 - Dagbesteding voortijdige schoolverlaters ……………………………………………….  28 
 

8.   Discussie ………………………………………………………………………………………..  30 

 - Belangrijkste bevindingen ………………………………………………..........................  30 
 - Voortijdige schoolverlaters versus schoolgaande jongeren………………………………  30 

 - „Opstappers‟ versus „niet opstappers‟…………………………………………………….  31 

 - Beperkingen en sterke punten van het onderzoek ………………………………………...  32 
 - Implicaties voor beleid …………………………………………………………………… 32 

 - Aanbevelingen vervolg onderzoek ………………………………………………………..  35 

 

9.   Literatuurlijst ……………………………………………………………………………………  36 
 



  Voortijdig schoolverlaten in beeld 

  RMC subregio Almelo 

 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Inleiding 
 

“Jaarlijks trekken duizenden jongeren de schooldeur achter zich dicht zonder een diploma. Deze voortijdig 

schoolverlaters hebben minder kansen op de arbeidsmarkt. Het ministerie van OCW wil uitval voorkomen en 

stimuleert jongeren alsnog een diploma te halen (Ministerie van onderwijs en cultuur wetenschappen).” 

 

Voortijdig schooluitval leidt vaak op korte en op lange termijn tot problemen voor jongeren. Daarbij heeft 

het naast individuele gevolgen ook sociale en economische consequenties. Het begrijpen en voorkomen van 

voortijdig schooluitval heeft daarom een hoge prioriteit in Nederland. De laatste jaren is er veel aandacht 

gekomen voor de problematiek van het voortijdig schoolverlaten. Vanuit de Europese Unie is er aandacht 

gekomen voor het probleem. Tijdens het Lissabonproces is afgesproken het aandeel 18-24 jarigen dat geen 

onderwijs volgt en geen startkwalificatie heeft behaald tussen 2000 en 2010 met 50% te verminderen 

(Factsheets voortijdig schoolverlaten, 2007). De nationale doelstelling richt zich op de Europese doelstelling 

om de jaarlijkse nieuwe voortijdige uitval met 50% terug te dringen tussen 2002 en 2012 (Factsheets 

voortijdig schoolverlaten, 2007). Het gaat om alle leerlingen van 12 tot 22 jaar die zonder startkwalificatie in 

1. Samenvatting 

Deze studie heeft als doel de risicofactoren van voortijdige schoolverlaters te achterhalen. Dit 

onderzoek richt zich ten eerste op de vraag wat de belangrijkste risicofactoren zijn voor voortijdige 

uitval uit het onderwijs. Daarnaast richt dit onderzoek zich ook op een mogelijke tweedeling in de 

groep voortijdige schoolverlaters in jongeren die uitvallen, omdat ze liever aan het werk gaan en 

jongeren die door een verscheidenheid aan problemen besluiten voortijdig te stoppen (Eimers, 2006). 

De jongeren die zijn gestopt, omdat ze liever werken, zijn in dit onderzoek  ‘opstappers’ genoemd. 

Deze jongeren zijn vergeleken met de overige groep jongeren, die niet vanwege werk zijn uitgevallen. 

Deze categorie is als de groep ‘niet opstappers’ gecategoriseerd. Wanneer er een beter beeld gevormd 

kan worden van de doelgroep, kunnen er ook beter passende trajecten volgen voor de doelgroep om 

ze weer terug te leiden naar het onderwijs of te helpen bij het vinden van een passende baan. Bij een 

steekproef van 203 jongeren zijn enquêtes afgenomen waarin zowel houding t.a.v. school, 

gezinskenmerken, persoonsgebonden kenmerken en betaald werk aan bod zijn gekomen. Uit de 

analyse blijkt dat er verschillende significante risicofactoren naar voren komen, maar dat 

persoonsgebonden kenmerken het meest kritisch zijn. In de tweede analyse wordt duidelijk dat de 

voortijdige schoolverlaters in twee groepen te verdelen zijn, namelijk in de groep ‘opstappers’ en  in 

een groep ‘niet opstappers’. Een belangrijk verschil tussen deze twee groepen blijkt vooral uit de 

resultaten van de gezinskenmerken en persoonsgebonden kenmerken. De groep ‘opstappers’ laat 

zoals verwacht veel minder problemen zien dan de groep ‘niet opstappers’.  
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een bepaald schooljaar het onderwijs verlaten (Factsheets voortijdig schoolverlaten, 2007). Een 

startkwalificatie is minimaal een HAVO of VWO- diploma of een diploma van niveau 2 van het MBO 

(Jaarboek onderwijs, 2008, Factsheets voortijdig schoolverlaten, 2007). 

De Regionale Meld- en Coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten (RMC) subregio Almelo heeft 

tot taak het aantal voortijdige schoolverlaters voor de gemeenten Almelo, Hellendoorn, Rijssen-Holten, 

Tubbergen, Twenterand en Wierden te registreren. Dit gebeurt met het doel het voorkomen en terugdringen 

van het aantal voortijdige schoolverlaters en het stimuleren van het behalen van een startkwalificatie door 

alle jongeren tot 23 jaar. De RMC benadert alle jongeren die in haar bestand geregistreerd worden, om 

zodoende te achterhalen hoe hun dagbesteding er op dit moment uitziet: zitten ze op school, zijn ze aan het 

werk, hebben ze een uitkering aangevraagd? Aan de hand van deze informatie wordt bepaald of een jongere 

in aanmerking komt voor een traject. Het doel hiervan is om jongeren terug te leiden naar het onderwijs of 

als dat niet lukt te begeleiden naar een passende baan. Op dit moment heeft de RMC subregio Almelo geen 

duidelijk beeld van haar doelgroep: van veel jongeren is niet bekend wat hun dagbesteding is. Hier wil de 

RMC graag meer inzicht in hebben. Daarnaast wil de RMC beter inzicht krijgen in de aanpak die nodig is 

om de doelgroep van de RMC zo goed mogelijk te bedienen. 

 Dit onderzoek richt zich op het verschil tussen voortijdige schoolverlaters en een vergelijkbare groep 

schoolgaande jongeren. Op deze manier is geprobeerd duidelijk te maken welke factoren dit verschil 

bepalen. Daarnaast richt dit onderzoek zich ook op een mogelijke tweedeling in de groep voortijdige 

schoolverlaters. Volgens Eimers (2006) moet er een onderscheid gemaakt worden tussen voortijdige 

schoolverlaters die stoppen omdat ze liever werken en jongeren die door een verscheidenheid aan problemen 

besluiten voortijdig te stoppen. Voortijdige schoolverlaters hebben over het algemeen vaak een negatief 

imago. Wat vaak achterblijft is het beeld dat voortijdige schoolverlaters risicojongeren zijn die weer 

opduiken als er sprake is van jongerenoverlast, voetbalrellen, vandalisme, drank- en drugsgebruik, 

jeugdwerkloosheid of radicalisme (Eimers, 2006). Hiervoor zijn verschillende oorzaken aan te wijzen. Een 

belangrijke mogelijke oorzaak is dat door de veelheid aan onderzoek en het gebrek aan causale en 

verbindende theoretische modellen dit ten koste is gegaan van het in kaart brengen van de populatie 

voortijdige schoolverlaters als geheel (Eimers, 2006). Door deze tweedeling te onderzoeken moet dit imago 

misschien wel bijgesteld worden.  
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3. Voortijdige schoolverlaters in Nederland 
 

Achtergrondkenmerken 

Om een goed beeld te kunnen vormen van de voortijdige schoolverlaters in Nederland is het belangrijk de 

achtergrondkenmerken van voortijdige schoolverlaters te omschrijven. De volgende typeringen van 

voortijdige schoolverlaters komen uit het jaar 2005-2006. Het blijkt dat mannen en jongens met 60% de 

meerderheid vormen van de voortijdige schoolverlaters (Factsheets voortijdig schoolverlaten, 2007). Uit de 

statistieken komt naar voren dat uitval het meest voorkomt bij jongeren van 17 tot 18 jaar en dat het 

percentage onder niet-westerse allochtonen twee keer zo hoog ligt dan onder autochtonen. De meeste nieuwe 

voortijdige schoolverlaters komen uit het MBO. In eerste instantie valt ongeveer 28% van de jongeren in het 

VO en MBO zonder startkwalificatie uit. Een deel van deze leerlingen keert later echter wel weer terug in het 

onderwijs. Van de 18-24 jarigen heeft uiteindelijk 87,1% minimaal het niveau van de startkwalificatie 

behaald of volgt nog onderwijs (LFS, Eurostat, 2007). Verder is opvallend dat voortijdige schoolverlaters 

relatief vaker vertraging opgelopen hebben dan niet voortijdige schoolverlaters (Factsheets voortijdig 

schoolverlaten, 2007). Tot slot wordt van het totale aantal voortijdige schoolverlaters 16% verdacht van een 

misdrijf, terwijl bij niet voortijdige schoolverlaters dit percentage op 3% ligt. 

Arbeidsmarktsituatie 

Er is een duidelijk verschil op te merken in de arbeidsmarktpositie van jongeren die wel en die geen 

startkwalificatie hebben behaald. Tabel 1 toont aan dat van de voortijdige schoolverlaters van 15 tot 22 jaar 

65% werk heeft (tegen 81% van de jongeren met startkwalificatie). Van de groep voortijdige schoolverlaters 

(35%) die geen werk heeft, is 12% werkloos en 23% inactief (Factsheets voortijdig schoolverlaten, 2007). 

Ongeveer tweederde van de niet-schoolgaande VMBO-gediplomeerden heeft een baan en minder dan de 

helft van de jongeren met alleen basisonderwijs is werkende (Factsheets, voortijdig schoolverlaten, 2007). 

Het verschil tussen jongeren met en zonder een startkwalificatie onderstreept het belang van het behalen van 

een startkwalificatie. Gezien deze cijfers en de Europese en nationale doelstellingen wordt voortijdig 

schoolverlaten een belangrijk probleem gevonden.  

 

Tabel 1 Arbeidsmarktsituatie met/zonder startkwalificatie (bron: EBB 2003-2006) 

Hoogst behaald opleidingsniveau Werkend Niet-werkend  

 15-22 jarigen 

2003-2006 
15-22 jarigen 

2003-2006 

Startkwalificatie 81% 19% 

MBO2/3 86% 14% 

MBO4 86% 14% 

HAVO/VWO 66% 34% 

HBO/WO bachelor 82% 18% 

Geen startkwalificatie 65% 35% 

Alleen basisonderwijs 47% 53% 

VAVO 68% 32% 

VMBO/mbo1 69% 31% 
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4. Determinanten van voortijdig schoolverlaten 

Er is in de loop der jaren veel onderzoek gedaan naar voorspellers van voortijdig schoolverlaten. Deze 

onderzoeken laten tal van voorspellende factoren zien die significante samenhang blijken te hebben met 

voortijdig uitval. In de literatuuroverzichten worden deze factoren veelal ondergebracht onder drie of vier 

hoofdcategorieën die het meest van belang worden geacht in het voorspellen van de uitval. Hieronder zullen 

deze categorieën, houding t.a.v. school, gezinskenmerken en persoonsgebonden kenmerken verder 

uitgewerkt worden. Het is van belang om het relatieve belang van de kenmerken van deze factoren, die uit 

literatuuroverzichten naar voren zijn gekomen, gelijktijdig te onderzoeken. Op deze manier kan er een 

duidelijk beeld gevormd worden van het relatieve belang van de verschillende kenmerken van voortijdige 

schoolverlaters. 

 

Houding ten aanzien van school  

In veel onderzoeken komt het belang van de rol die school speelt in het proces van voortijdig schoolverlaten 

naar voren. In het onderzoek van McNeal (1997) komt ten eerste de leerling/docent verhouding als 

significante voorspeller naar voren. Een vermindering van de kwantiteit en kwaliteit van interacties tussen 

leerlingen en docenten, kan leiden tot een verwachte toename van uitval (McNeal, 1997; Hofman, 1993). 

Volgens McNeal (1997) steunen de resultaten de meer traditionele manier van klassikaal lesgeven, waarbij 

de leidende rol van de docent in de klas centraal staat. De tweede significante structurele factor is de 

intensiteit van lesgeven. Deze leerlingen merken een meer zorgende en warme sfeer op scholen waar nadruk 

wordt gelegd op een groot aantal docenten. De kans op contact met de docent en de betrokkenheid met 

leerlingen neemt toe voor iedere leerling wanneer er sprake is van een lage leerling/docent verhouding. 

Gerelateerd aan deze structurele factoren komt in het onderzoek van Alspaugh (1998) naar voren dat de 

schoolgrootte een belangrijke rol speelt in uitval. Hoe groter de school, hoe minder probleemjongeren 

opvallen. Verder neemt volgens hem de kans op uitval toe wanneer een leerling veel overgangen naar 

verschillende scholen en niveaus maakt. Leerlingen moeten zich telkens opnieuw aanpassen aan een nieuwe 

leeromgeving en dat gaat ten koste van de betrokkenheid en prestaties van leerlingen. Uit het onderzoek van 

Janosz (1997) blijkt schoolervaring de belangrijkste voorspeller te zijn voor uitval. Hieronder vallen cijfers, 

prestaties en de betrokkenheid van leerlingen bij de school. Deze factoren komen ook naar voren in de 

literatuurstudie van Rosenthal (2002). De invloed van de betrokkenheid van leerlingen bij school wordt ook 

benadrukt in de studie van Randolf et al. (2006). Onder een lage betrokkenheid bij school wordt vooral 

weinig interesse verstaan en gedragingen als spijbelen en het aantal schorsingen. Uit de literatuurstudie van 

Newcomb e.a. (2002) blijkt dat een lage intelligentie een belangrijke rol speelt in uitval. Beekhoven en 

Dekkers (2005) benadrukken in hun onderzoek dat vooral een verkeerde opleidingskeuze kan leiden tot 

uitval en een gebrek aan motivatie van de leerling. Natuurlijk spelen niet alleen schoolgerelateerde factoren 
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een belangrijke rol bij uitval. Rosenthal (1998) en Eimers (2006) zijn van mening dat ook buitenschoolse 

factoren in beschouwing moeten worden genomen.  

 

Gezinskenmerken 

Over de rol die ouders en familie spelen in relatie tot uitval is het minst bekend (Rosenthal, 1998). Wel 

komen er een aantal aspecten vaak naar voren in verschillende onderzoeken. Kinderen die uit gezinnen 

komen waar veel stress voorkomt zijn eerder geneigd om uit te vallen (Rosenthal, 1998). Het gaat hierbij 

vooral om gezondheidsproblemen, financiële problemen, sociaal afwijkend gedrag van gezinsleden en 

gebroken gezinnen. Uit het onderzoek van Beekhoven & Dekkers (2005) komt naar voren dat ouders van 

voortijdige schoolverlaters significant vaker een laag opleidingsniveau hebben. Tot dezelfde conclusie 

komen Randolph et al. (2006) in hun studie. Daarnaast is ook de werkeloosheid van de ouder(s) van invloed 

op de uitval van hun kinderen (Randolph et al., 2006). Over het algemeen genomen blijkt vooral een lage 

sociaal-economische status van het gezin een belangrijk effect te hebben op voortijdig schoolverlaten 

(Janosz, 1997; Newcomb, 2002; Rosenthal, 1998; McNeal, 1997) Verder is een gebrek aan interesse en 

ondersteuning van ouders voor het kind en zijn/haar schoolprestaties een belangrijke factor, vooral omdat de 

meeste voortijdige schoolverlaters van zichzelf geen grote interesse hebben voor school (Beekhoven & 

Dekkers, 2005; Rosenthal, 1998; Ash, 2006; Aluede & Ikechukwu, 2003; Stone; 2006). Een slechte relatie 

met ouders blijkt ook een belangrijke factor te zijn. Voortijdige schoolverlaters hebben minder vaak contact 

met hun ouders en praten weinig over persoonlijke problemen (Rosenthal, 1998). Tot slot is het relatief 

vroeg stichten van een gezin een belangrijke factor in relatie tot uitval. 

 

Persoonsgebonden kenmerken 

De belangrijkste persoonlijke factoren van voortijdige schoolverlaters die in de literatuurstudie van 

Rosenthal (1998) naar voren komen zijn een laag zelfvertrouwen, aandachttekort, minder zelfcontrole en 

zich nutteloos voelen. Daarnaast vertonen voortijdige schoolverlaters vaker sociaal afwijkend gedrag zoals, 

drugs- en alcoholgebruik en delinquentie (Rosenthal, 1998; Janosz, 1997, Newcomb, 2002; Aluede & 

Ikechukwu, 2003). De relatie tussen uitval en drugsgebruik blijkt ook consistent te zijn in de literatuurstudie 

van King e.a. (2007). Chavez e.a. (1989) hebben tevens onderzoek gedaan naar de relatie van uitval en 

drugsgebruik, gezondheid en betrokkenheid met geweld. In vergelijking met een controle groep scoren 

uitvallers het hoogst op alcohol en drugsgebruik. De voorkeur ging vooral uit naar alcohol, marihuana, 

stimulerende middelen en cocaïne (Chavez e.a., 1989). Voortijdige schoolverlaters zijn daarnaast vaker 

betrokken bij geweld in vergelijking met een controle groep van schoolgaande jongeren. Op het gebied van 

gezondheid komt als enige naar voren dat alleen voor vrouwen ziek zijn in het jaar voorafgaand aan de uitval 

een significante factor blijkt te zijn (Chavez e.a., 1989). 
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Kanttekening 

Eimers (2006) en vele andere onderzoekers zijn zich wel bewust van enkele kanttekeningen bij deze 

risicofactoren. De aangetoonde statistische verbanden geven nog lang niet altijd zekerheid over de 

causaliteit. Welk proces gaat vooraf aan welk proces. Eimers (2006) is van mening dat er veel minder bekend 

is over de vraag hoe de factoren een rol spelen. Een tweede bezwaar die Eimers (2006) noemt in zijn 

onderzoek is dat de factoren wel een grotere uitvalkans aantonen, maar dat die kans onvoldoende 

voorspellende waarde heeft. 

 

Verschillende typen voortijdige schoolverlaters? 

Het blijkt dat tal van risicofactoren van invloed zijn op voortijdig schoolverlaten. Volgens (Eimers, 2006; 

Rosenthal, 1998) zijn niet de afzonderlijke kenmerken en risicofactoren van voortijdige schoolverlaters 

belangrijk, maar de gebeurtenissen die leiden tot uitval. Deze gebeurtenissen bestaan uit combinaties van 

risicofactoren die de relatie tussen de school en de leerling beïnvloeden (Eimers, 2006). Hoe negatiever deze 

gebeurtenissen zullen zijn hoe slechter de relatie tussen de leerling en de school zal worden. Dit in 

combinatie met de maatschappelijke context, bijvoorbeeld voor de school de wijze waarop het Nederlandse 

onderwijsbestel is ingericht en voor de leerling elementen als sociale ongelijkheid, zou kunnen leiden tot 

voortijdig uitval.  

Eimers (2006) is van mening dat er in de loop van de jaren een stereotypering is ontstaan over 

voortijdige schoolverlaters. Wat volgens hem vooral blijft hangen is het beeld dat uitvallers risicojongeren 

zijn. Eimers (2006) geeft aan dat ‘reframing’ van het sociale vraagstuk over voortijdige schoolverlaters niet 

betekent dat het opnieuw gedefinieerd moet worden, maar dat het een andere analyse vergt. Er kunnen twee 

categorieën van schoolverlaters onderscheiden worden (Eimers, 2006; IBO BVE, 2005-2006). Ten eerste 

wordt de klassieke risicoleerling beschreven. Het gaat om jongeren die te maken hebben met 

omstandigheden die het voor hen moeilijk maakt om onderwijs te volgen. Deze omstandigheden kunnen 

volgens Eimers (2006) en IBO BVE (2005-2006) liggen in individuele mogelijkheden en/of in 

omgevingsfactoren. Deze jongeren zijn goed te typeren met behulp van risicofactoren en ‘stressful events’ 

(Eimers, 2006; IBO BVE, 2005-2006). Deze categorie is onder te verdelen in twee, deels in elkaar 

overlappende groepen. De eerste groep wordt ook wel de niet-kunners genoemd. Deze jongeren hebben niet 

het intellectuele vermogen om een startkwalificatie te halen. Ten tweede is er een groep genaamd de 

verhinderden. Deze jongeren worden verhinderd door problemen, die hun schoolloopbaan in de weg staan. 

Zij hebben in principe wel het intellectuele vermogen om een startkwalificatie te halen, maar hebben 

persoonlijke of sociale problemen die een succesvolle schoolcarrière bemoeilijken (Eimers, 2006). Deze 

groep heeft dus te maken met de veelheid aan risicofactoren die hierboven genoemd wordt. De tweede 

categorie wordt omschreven als de opstapper (Eimers, 2006). Deze jongeren verlaten het onderwijs zonder 

dat er sprake is van een geschiedenis van problemen (Eimers, 2006; IBO BVE, 2005-2006). In potentie 

zouden zij een startkwalificatie kunnen halen, maar door een combinatie van push- en pullfactoren keren zij 
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het onderwijs de rug toe (Eimers, 2006; Warren & Lee, 2003; Beekhoven & Dekkers, 2005). Aan de ene 

kant zijn er pushfactoren, waarbij het onderwijs de leerlingen onvoldoende kan boeien en binden (Eimers, 

2006; Warren & Lee, 2003; Beekhoven & Dekkers, 2005). Aan de andere kant verkiezen sommige 

leerlingen betaald werk boven het onderwijs, omdat ze bijvoorbeeld denken dat ze niet kunnen slagen of 

omdat ze denken op deze manier een betere arbeidsmarktpositie te kunnen verwerven in de toekomst 

(Eimers, 2006; Warren & Lee, 2003; Beekhoven & Dekkers, 2005; Rosenthal, 1998; Aluede & Ikechukwu, 

2003). Daarnaast geeft werk de jongere naast een inkomen ook een bepaalde maatschappelijke status 

(Eimers, 2006). Werk biedt een jongere een sociale context. In een aantal onderzoeken wordt de factor werk 

naast de schoolloopbaan gezien als een risicofactor om voortijdig uit te vallen (Warren & Lee, 2003; 

Beekhoven & Dekkers, 2005; Rosenthal, 1998; Ash, 2006). Uit het onderzoek van Warren en Lee (2003) en 

Ash (2006) komt dit effect alleen naar voren bij leerlingen die een intensief bijbaantje hebben gehad. In het 

onderzoek van Steinberg en Avenevoli (1998) komt echter naar voren dat een slechte verbondenheid met 

school een voorspeller is voor intensiever deeltijd werk van jongeren. Hoe slechter een jongere verbonden is 

met school hoe meer deeltijdwerk hij/zij zal verrichten (Steinberg & Avenevoli, 1998). De omvang van de 

categorie opstapper is conjunctuur afhankelijk. Naarmate er meer werkgelegenheid is, zal de groep in 

omvang toenemen en dalen bij een ongunstige en krappe arbeidsmarkt (Eimers, 2006). Deze categorie valt 

niet goed te beschrijven door risicofactoren, omdat zij niet per se de kenmerken van mogelijke uitvaller 

hebben. Het is wel belangrijk te weten dat het hier om een ideaaltypische typering gaat. Voortijdige 

schoolverlaters zijn natuurlijk niet precies in hokjes te plaatsen, maar het kan voor onderzoekers, 

leerkrachten en hulpverleners wel een houvast bieden om gerichter te kunnen werken met deze doelgroep.  



  Voortijdig schoolverlaten in beeld 

  RMC subregio Almelo 

 10 

5. Doelstelling + Vraagstelling  
 

Doelstelling 

Deze studie heeft als doel de risicofactoren van voortijdige schoolverlaters te achterhalen. Wanneer er een 

beter beeld gevormd kan worden van de doelgroep, kunnen er ook beter passende trajecten volgen voor de 

jongeren om ze weer terug te leiden naar het onderwijs of te helpen bij het vinden van een passende baan. 

Door de risicofactoren in beeld te krijgen, kunnen er ook preventieve trajecten volgen. Daarnaast is ook van 

belang te weten te komen wat de dagbesteding van de groep voortijdige schoolverlaters op dit moment is. Op 

die manier worden ook de gevolgen van het voortijdig schoolverlaten in beeld gebracht. Wanneer er een 

duidelijk beeld gevormd kan worden van de doelgroep, kunnen er dus beter passende trajecten volgen en kan 

er een bijdrage worden geleverd aan de nationale en internationale doelstellingen voor terugdringing van het 

aantal voortijdige schoolverlaters.  

 

Vraagstelling 

Dit onderzoek richt zich ten eerste op de vraag welke risicofactoren samenhang tonen met voortijdig 

schoolverlaten. Vervolgens kijk ik bij de tweede analyse of de voorspellers ook binnen de groep voortijdige 

schoolverlaters, dus voor beide groepen (risicoleerling en opstapper), van belang zijn.  

1. Zijn houding t.a.v. school, gezinskenmerken, persoonsgebonden kenmerken en betaalde arbeid 

voorspellers van voortijdig schooluitval? 

2. Hebben deze factoren ook een voorspellende waarde voor de verschillen binnen de groep voortijdige 

uitvallers, namelijk voor de risicoleerling en de opstapper? 

 

Formulering hypothesen: 

1. Verwacht wordt dat houding ten aanzien van school (schoolkenmerken), gezinskenmerken (steun, 

monitoring en sociaal economische status van het gezin), persoonsgebonden kenmerken (eigenschappen, 

alcohol- en drugsgebruik en delinquentie) en betaalde arbeid (aantal uren werken per week en netto 

inkomen per maand) van belang zijn in het voorspellen van voortijdig uitval. 

2. Verwacht wordt dat er twee typen uitvallers bestaan, namelijk de ‘opstapper’ en de ‘niet 

opstapper’(overige groep jongeren die niet vanwege werk zijn uitgevallen). 

3. Verwacht wordt dat de risicofactoren schoolkenmerken, gezinssituatie en persoonsgebonden kenmerken 

vooral van belang zullen zijn voor de ‘niet opstappers’ en NIET voor de ‘opstappers’.  
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Theoretisch model 

Onderstaand figuur laat het theoretische model zien wat aan de vraagstelling ten grondslag ligt. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
Figuur 1. Theoretisch model voor de factoren die samenhang tonen met voortijdige schoolverlaters en 

onderverdeeld kunnen worden in risicoleerlingen en opstappers. 
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6. Onderzoeksmethode  

Type onderzoek 

Deze studie heeft onderzocht welke factoren het verschil bepalen tussen voortijdige schoolverlaters en 

schoolgaande jongeren. Daarnaast is er gekeken of de factoren ook verschillen binnen de groep voortijdig 

schoolverlaters laten zien. Hiervoor zijn bestaande vragen gebruikt die afkomstig zijn uit ten eerste het 

Peilstations-onderzoek 2007, uitgevoerd door het Trimbos instituut. Daarnaast zijn vragen gebruikt van het 

Landelijk Scholieren Onderzoek 2005/2006, uitgevoerd door het Trimbos-instituut en het Sociaal Cultureel 

Planbureau. Tot slot is er ook een aantal vragen gebruikt van de vragenlijst ESPAD 2007, uitgevoerd door 

het Trimbos-instituut. Dit zijn bestaande en valide instrumenten. Dit ten gunste van de validiteit en 

betrouwbaarheid van de resultaten van het onderzoek. Vervolgens is er gekeken wat de groep voortijdige 

schoolverlaters van het schooljaar 2006/2007 op dit moment doet. De RMC heeft op dit moment geen 

duidelijk beeld van haar doelgroep; zijn ze aan het werk, zijn ze weer begonnen met een opleiding of hebben 

ze een uitkering. Er is dus sprake van een groot grijs gebied. Met dit onderzoek is geprobeerd ook deze groep 

in beeld te brengen. Het is een kwantitatief onderzoek dat gedaan is voor en in samenwerking met de RMC 

subregio Almelo.  

 

Onderzoekseenheden en aantallen 

De onderzoekspopulatie bestaat uit de groep voortijdige schoolverlaters subregio Almelo die in het 

schooljaar 2006/2007 zijn geregistreerd. Na het doen van een screening zijn er een aantal voortijdig 

schoolverlaters uit de dataset gehaald. Voorbeelden hiervan zijn geestelijk gehandicapten en jongeren die 

van januari tot april dit jaar 23 jaar zijn geworden. Na deze screening bestaat de groep uit 539 voortijdige 

schoolverlaters. De leeftijd van deze jongeren ligt tussen de 17 en 23 jaar. Daarnaast is er gebruik gemaakt 

van een controlegroep. Voor de betrouwbaarheid en validiteit van het onderzoek is het van belang dat de 

controlegroep een zo goed mogelijke vergelijkingsgroep vormt. Op deze manier is duidelijk geworden welke 

factoren nu het verschil bepalen. De controlegroep bestaat uit een aantal klassen van de sectoren handel, zorg 

en horeca van het ROC in Almelo niveau twee en drie, bestaande uit jongeren die wel naar school gaan en 

eventueel al een startkwalificatie hebben behaald. Deze groep naar schoolgaande jongeren komt, op een paar 

uitzonderingen na, uit dezelfde regio en de leeftijden komen grotendeels overeen met de groep voortijdig 

schoolverlaters. Uiteindelijk hebben 124 voortijdig schoolverlaters gereageerd op toegestuurde enquêtes, 

waarvan er 103 jongeren de enquête ook daadwerkelijk hebben ingevuld. De respons is dus 19,3%. De 

controle groep bestaat uit 100 jongeren.  

 

Dataverzameling 

De data zijn verzameld middels een schriftelijke enquête. Bij de groep voortijdige schoolverlaters zijn de 

enquêtes via de post opgestuurd. De respons na de eerste verzending was zeer laag. Veertig voortijdige 
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schoolverlaters hadden de enquête teruggestuurd. Vervolgens zijn er herinneringen gestuurd naar de 

resterende groep van 498 voortijdige schoolverlaters, waarvan er uiteindelijk 84 jongeren hebben gereageerd. 

Voor de controlegroep zijn er enquêtes in de klassen afgenomen en na het invullen vervolgens weer 

ingenomen. De kern van de enquêtes bestond uit vragen over de betrokkenheid van de jongeren bij school, 

gezinssituatie, persoonsgebonden vragen en tot slot een aantal vragen over betaald werk. Daarnaast is 

gevraagd naar de sociaal demografische achtergrond van de jongeren. Dit is gemeten door te vragen naar 

leeftijd, sekse, etniciteit en opleidingsniveau. Voor de groep voortijdige schoolverlaters is de enquête iets 

uitgebreid met vragen over hun dagbesteding op dit moment, namelijk weer naar school, aan het werk of 

geen van beide en of ze bijvoorbeeld een uitkering ontvangen. Op deze manier is er geprobeerd een zo 

duidelijk en compleet mogelijk beeld weer te kunnen geven van de groep voortijdig schoolverlaters. 

 

Meetinstrumenten 

Sociaal demografische achtergrond: 

De sociaal demografische achtergrond is in dit onderzoek gemeten door te vragen naar leeftijd, sekse, 

etniciteit en opleidingsniveau.  

Leeftijd 

In dit onderzoek is de leeftijd gemeten door de vraag: ‘wanneer ben je geboren’? De jongeren hebben daarbij 

het jaartal en de maand waarin ze geboren zijn ingevuld.  

Etniciteit 

Er zijn twee vragen gesteld om de etniciteit van de jongeren te bepalen. Ten eerste is gevraagd in welk land 

de jongere geboren is en daarnaast in welk land zijn/haar vader en moeder geboren zijn. De jongeren konden 

hun geboorteland aangegeven. Deze landen zijn vervolgens verdeeld in twee groepen: in Nederland geboren 

en in het buitenland geboren.  

Opleidingsniveau 

Om het opleidingsniveau van de jongeren te meten is er gevraagd naar hun hoogst behaalde 

opleidingsniveau. De jongeren konden kiezen uit een tienpuntsschaal: VMBO kader beroepsgericht, VMBO 

theoretisch/gemengd/MAVO, MBO niveau 1 BOL, MBO niveau 1 BBL, MBO niveau 2 BOL, MBO niveau 

2 BBL tot en met MBO niveau 4. 

Houding t.a.v. school: 

Wegblijven van school 

Ten eerste is er gevraagd hoe vaak de jongeren de laatste 4 weken hele dagen weggebleven zijn van school, 

omdat ze ziek waren, spijbelden of om een andere reden. Ze konden hierbij de mogelijkheid aangeven 

hoeveel dagen ze per situatie zijn weggebleven. Ze konden hierbij kiezen uit een zespuntsschaal (1= geen 

één dag tot 6= zeven dagen of meer). Deze variabelen zijn gehercodeerd in een dichotome maat (0= wel 

weggebleven van school en 1= niet tot nauwelijks weggebleven van school) Het afkappunt ligt bij de 

gemiddelde score, omdat op deze manier het verschil tussen jongeren die niet tot nauwelijks wegblijven van 
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school en die wel wegblijven van school duidelijk naar voren is gekomen. Jongeren die hoger scoorden dan 

de gemiddelde score zijn geclassificeerd tot jongeren die spijbelen en jongeren die tot en met het gemiddelde 

scoorden zijn geclassificeerd tot jongeren die niet tot nauwelijks wegblijven van school.  

Schoolprestatie 

Er is een vraag gesteld over de schoolprestaties van de jongeren aan de hand van zijn/haar laatste rapport. De 

jongeren kunnen uit een vijfpuntsschaal (1= zeer goed tot 5= zeer onvoldoende) aangeven hoe hun 

schoolprestaties waren/zijn. Deze variabele is gehercodeerd in een dichotome maat (0= voldoende tot slechte 

schoolprestaties en 1=goed tot zeer goede schoolprestaties). Het afkappunt is bepaald aan de hand van de 

gemiddelde score op deze variabele (schoolprestaties = 2.39 ). Jongeren die hoger scoorden dan de 

gemiddelde score worden als voldoende tot slecht geclassificeerd en jongeren die lager of gelijk aan zijn als 

goed tot zeer goed geclassificeerd. 

Onder druk staan door schoolwerk 

Daarnaast konden de jongeren aangeven in een vierpuntsschaal (1=helemaal niet tot 4= veel) hoe ze zich 

onder druk voelden/voelen door hun schoolwerk. Deze variabele is gehercodeerd in een dichotome maat (0= 

een beetje tot veel druk en 1=helemaal geen druk). Het afkappunt is bepaald aan de hand van de gemiddelde 

score op deze factor (onder druk staan door schoolwerk = 1.79). Jongeren die hoger scoorden dan de 

gemiddelde score worden geclassificeerd als een beetje tot veel onder staan door schoolwerk en jongeren die 

lager of gelijk aan het gemiddelde scoorden zijn als helemaal geen druk, geclassificeerd. 

Negatieve mening over school 

De jongeren konden tevens aangeven in een vierpuntsschaal (1= ik vind het heel leuk tot 4= ik vind het 

helemaal niet leuk) hoe ze school op dat moment vonden. Deze variabele is gehercodeerd in een dichotome 

maat (0= negatieve mening over school en 1= positieve mening over school). Het afkappunt is bepaald aan 

de hand van de gemiddelde score op deze factor (mening over school = 2.21). Jongeren die hoger scoorden 

dan de gemiddelde score worden als negatieve mening over school geclassificeerd en jongeren die lager of 

gelijk aan het gemiddelde scoorden zijn als positieve mening over school geclassificeerd. 

Negatief over onderdelen van het onderwijs 

De vragen over relatie met klasgenoten, participatie in de klas, mening over leraren/leraressen, omgang met 

schoolwerk werden allemaal gemeten met een vijfpuntsschaal. Om te bepalen of het mogelijk was één score 

te maken van het construct school, is er een factoranalyse uitgevoerd met de negen variabelen. Uit de 

factoranalyse is naar voren gekomen dat er sprake is van 3 factoren met een eigenwaarde hoger dan 1 en met 

een verklaarde variantie van 69.13%. De variabelen laadden hoger dan .518 op de factor. De 

betrouwbaarheid van de schaal is hoog voor de factor steun klasgenoten (α = .803) en redelijk hoog voor 

factor onderdelen onderwijs (α = .771) en factor moe van en moeite met schoolwerk (α = .718).  

 

- Voorbeeld item steun klasgenoten: De meeste klasgenoten waren vriendelijk en hulpvaardig. 
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- Voorbeeld item onderdelen onderwijs: Op onze school mochten we meebeslissen over de 

activiteiten die we deden. 

- Voorbeeld item moe van en moeite met schoolwerk: Ik had moeite met mijn schoolwerk. 

 

Deze variabelen zijn gehercodeerd in een dichotome maat (0= slecht opschieten met klasgenoten en 1=goed 

opschieten met klasgenoten). Het afkappunt is bepaald aan de hand van de gemiddelde score op deze 

factoren (klasgenoten = 2.1, onderwijs = 2.6 en schoolwerk= 3.3). Jongeren die hoger scoorden dan de 

gemiddelde score zijn geclassificeerd als weinig steun klasgenoten, niet eens met onderdelen onderwijs en 

moe van en moeite met schoolwerk en jongeren die lager of gelijk aan het gemiddelde scoorden zijn 

geclassificeerd als veel steun klasgenoten, wel eens met onderdelen onderwijs en niet moe en geen moeite 

met schoolwerk (HBSC-onderzoek, 2005).  

Gezinskenmerken  

De gezinskenmerken zijn in dit onderzoek gemeten door te vragen naar steun en monitoring van het gezin, 

sociaal-economische status van het gezin en de welvaart van het gezin waar de jongeren zijn opgegroeid. 

Weinig steun ouders 

De jongeren konden voor vader en moeder aangeven op een vierpuntsschaal (1= heel gemakkelijk tot 4= heel 

moeilijk) hoe gemakkelijk zij het vinden om met hen te praten over dingen waar zij zich zorgen over maken. 

Om te bepalen of het mogelijk was één score voor het construct steun ouders te verkrijgen, is er een 

factoranalyse uitgevoerd met de twee variabelen. Uit de factoranalyse is naar voren gekomen dat er sprake is 

van 1 factor met eigenwaarde hoger dan 1 en met 73.24% van de verklaarde variantie. De variabelen laadden 

hoger dan .8 op de factor. De betrouwbaarheid van de schaal is redelijk hoog voor de factor steun ouders  

(α = .771). Deze factor is gehercodeerd in een dichotome maat (0= weinig steun ouders en 1= veel steun 

ouders). Het afkappunt is bepaald aan de hand van de gemiddelde score op deze factor plus 1 

standaardafwijking (steun ouders = 3.1). Jongeren die hoger scoorden dan 3.1 zijn geclassificeerd als weinig 

steun ouders en jongeren die lager of gelijk aan 3.1 scoorden, zijn geclassificeerd als veel steun ouders 

(HBSC-onderzoek, 2005). 

Niet tevreden relatie ouders 

De jongeren konden voor de relatie met vader en moeder aangeven op een vijfpuntsschaal (1= heel tevreden 

tot 5= helemaal niet tevreden) hoe tevreden ze zijn over de relatie met hen. Om te bepalen of het mogelijk 

was één score voor het construct tevredenheid relatie met ouders te verkrijgen is er een factoranalyse 

uitgevoerd met de 2 variabelen. Uit de factoranalyse is naar voren gekomen dat er sprake is van 1 factor met 

eigenwaarde hoger dan 1 en met 64.18% van de verklaarde variantie. De variabelen laadden hoger dan .8 op 

de factor. De betrouwbaarheid van de schaal is redelijk voor de factor tevredenheid relatie ouders (α = .771). 

Deze factor is gehercodeerd in een dichotome maat (0= minder tot niet tevreden relatie ouders en 1= 

tevreden relatie ouders). Het afkappunt is bepaald aan de hand van de gemiddelde score op deze factor plus 1 

standaardafwijking (tevredenheid relatie ouders = 3.1). Jongeren die hoger scoorden dan het afkappunt zijn 
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geclassificeerd als niet tevreden met relatie ouders en jongeren die lager of gelijk aan het afkappunt 

scoorden, zijn geclassificeerd als tevreden met relatie ouders (Espad, 2007).  

Weinig Monitoring  

In dit onderzoek is er voor vader en moeder afzonderlijk gemeten in hoeverre zij hun kinderen monitoren. De 

jongeren werden gevraagd hoeveel hun vader en moeder van de volgende dingen weten; wie je vrienden zijn, 

waar je je geld aan uitgeeft, waar je bent na schooltijd, en wat je doet in je vrije tijd. De jongeren konden dit 

aangeven in een driepuntsschaal (1= weet veel, 2= weet weinig en 3= weet niets) hoeveel hun vader en 

moeder weten van wat zij doen. Om te bepalen of het mogelijk was één score voor het construct monitoring 

moeder te verkrijgen, is er een factoranalyse uitgevoerd met de vier variabelen. Uit de factoranalyse komt 

naar voren dat er sprake is van 1 factor met eigenwaarde hoger dan 1 en met 72.3% van de verklaarde 

variantie. De variabelen laadden hoger dan .84 op de factor. De betrouwbaarheid van de schaal is hoog voor 

de factor monitoring moeder (α = .867). Deze factor is gehercodeerd in een dichotome maat (0= weinig 

monitoring moeder en 1= veel monitoring moeder). Het afkappunt is bepaald aan de hand van de gemiddelde 

score op deze factor (monitoring moeder = 1.2). Jongeren die hoger scoorden dan de gemiddelde score zijn 

geclassificeerd als weinig monitoring moeder en jongeren die lager of gelijk aan het gemiddelde scoorden, 

zijn geclassificeerd als veel monitoring moeder (HBSC-onderzoek, 2005). 

Om te bepalen of het mogelijk was één score voor het construct monitoring vader te verkrijgen, is er een 

factoranalyse uitgevoerd met de vier variabelen. Uit de factoranalyse komt naar voren dat er sprake was van 

1 factor met eigenwaarde hoger dan 1 en met 98.97% van de verklaarde variantie. De variabelen laadden 

hoger dan .936 op de factor. De betrouwbaarheid van de schaal is hoog voor de factor monitoring vader (α = 

.95). Deze factor is gehercodeerd in een dichotome maat (0= weinig monitoring vader en 1= veel monitoring 

vader). Het afkappunt is bepaald aan de hand van de gemiddelde score op deze factor (monitoring vader = 

1.3). Jongeren die hoger scoorden dan de gemiddelde score zijn geclassificeerd als weinig monitoring vader 

en jongeren die lager of gelijk aan het gemiddelde scoorden, zijn geclassificeerd veel monitoring vader 

(HBSC-onderzoek, 2005). 

Normaal tot lage welvaart gezin 

In dit onderzoek is de welvaart van het gezin waar de jongeren uit komen gemeten door vier vragen. Ten 

eerste of het gezin beschikt over een auto (of (bestel)busje). De jongeren konden kiezen uit een 

driepuntsschaal (1= nee, 2= ja, één en 3= ja, twee of meer). Ten tweede is gevraagd of ze een eigen 

slaapkamer hebben. Hiervoor is gebruik gemaakt van een tweepuntsschaal (1= ja en 2= nee). Vervolgens is 

gevraagd hoe vaak ze in de laatste 12 maanden met het gezin op vakantie zijn geweest (een korte of een 

lange vakantie). Jongeren konden dit aangeven in een vierpuntsschaal (1= helemaal niet tot 4= meer dan 

twee keer). Tot slot is gevraagd hoeveel computers het gezin in zijn bezit heeft. De jongeren konden dit 

tevens aangeven in een vierpuntsschaal (1=geen één tot 4= meer dan twee). Om te bepalen of het mogelijk 

was één score voor het construct welvaart te verkrijgen, zijn allereerst de schalen van de verschillende items 

in twee mogelijkheden verdeeld (1= hoog en 2= normaal/laag). Vervolgens is er een factoranalyse uitgevoerd 
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met de vier variabelen. Uit de factoranalyse is naar voren gekomen dat er sprake is van 1 factor met 

eigenwaarde hoger dan 1 en met 41.78% verklaarde variantie. Alle variabelen laadden hoger dan .451 op de 

factor. De betrouwbaarheid van de schaal is laag tot redelijk voor de factor welvaart gezin (α = .55). Deze 

factor is gehercodeerd in een dichotome maat (0= normaal tot lage welvaart en 1= hoge welvaart). Het 

afkappunt is bepaald aan de hand van de gemiddelde score op deze factor (welvaart = 1.4). Jongeren die 

hoger scoorden dan de gemiddelde score zijn geclassificeerd als normaal tot lage welvaart gezin en jongeren 

die lager of gelijk aan het gemiddelde scoorden, zijn geclassificeerd hoge welvaart gezin (HBSC-onderzoek, 

2005). 

Lage sociaal-economische status 

Om de sociaal-economische status van het gezin te meten is gevraagd of vader en moeder een baan hebben. 

Dit konden de jongeren per categorie (vader en moeder) aangeven in een vierpuntsschaal (0= nee tot 3= ik 

heb geen vader/moeder/partner of ik heb geen contact met vader/moeder/partner). Deze factor is 

gehercodeerd in een dichotome maat (0= geen baan ouders en 1= wel baan ouders). Het afkappunt is bepaald 

aan de hand van de gemiddelde score op deze factor (baan vader = 1.12 en baan moeder = 0.71). Jongeren 

die hoger scoorden dan de gemiddelde score zijn geclassificeerd als wel baan ouders en jongeren die lager of 

gelijk aan het gemiddelde scoorden, zijn geclassificeerd als geen baan ouders (HBSC-onderzoek, 2005). 

Tot slot is er gevraagd wat de hoogste opleiding is van de vader en moeder. De jongeren konden dit 

aangeven in een achtpuntsschaal (1= HBO of universiteit afgemaakt tot 8= Basisschool of minder). Deze 

factor is gehercodeerd in een dichotome maat (0= laag opleidingsniveau en 1= gemiddeld tot hoog 

opleidingsniveau). Het afkappunt is bepaald aan de hand van de gemiddelde score op deze factor 

(opleidingsniveau vader = 4.4 en opleidingsniveau moeder = 3.9). Jongeren die aangaven dat hun ouders 

hoger scoorden dan de gemiddelde score zijn geclassificeerd als laag opleidingsniveau en jongeren die 

aangaven dat hun ouders lager of gelijk aan het gemiddelde scoorden, zijn geclassificeerd als gemiddeld tot 

hoog opleidingsniveau.  

Persoonsgebonden kenmerken 

In dit onderzoek zijn de persoonsgebonden kenmerken van de jongeren gemeten door te vragen naar 

moeilijkheden, eigenschappen van jongeren, alcohol- en drugsgebruik van de jongeren en naar delinquentie.  

Moeilijkheden  

Er is gevraagd aan de jongeren of ze moeilijkheden hebben op één van de volgende gebieden: emoties, 

concentraties, gedrag of vermogen om met andere mensen op te schieten. Ze konden hierbij kiezen tussen 

een vierpuntsschaal (1= nee tot 4= ja, ernstige moeilijkheden). Deze variabele is gehercodeerd in een 

dichotome maat (0= moeilijkheden en 1= geen tot nauwelijks moeilijkheden). Het afkappunt is bepaald aan 

de hand van de gemiddelde score op deze factor (moeilijkheden = 1.52). Jongeren die hoger scoorden dan de 

gemiddelde score zijn geclassificeerd als jongeren die moeilijkheden hebben op de genoemde gebieden en 

jongeren die lager of gelijk aan het gemiddelde scoorden, zijn geclassificeerd als geen tot nauwelijks 

moeilijkheden (Vervolgitem SDQ, 1998). 
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Eigenschappen 

Er is aan de jongeren gevraagd in hoeverre de volgende uitspraken van toepassing waren op hen. Ze konden 

voor alle zestien items aangeven in hoeverre de voorbeelden van toepassing zijn. Ze konden dit aangeven in 

een vijfpuntsschaal (1= bijna nooit waar tot 5= bijna altijd waar). Om te bepalen of er één score te verkrijgen 

was voor het construct eigenschappen is er een factoranalyse uitgevoerd met de 16 variabelen. Uit de 

factoranalyse is gebleken dat er sprake is van 4 factoren met eigenwaarde hoger dan 1 en met 57.23% 

verklaarde variantie. Alle variabelen laadden hoger dan .495 op de factor. De betrouwbaarheid van de schaal 

is hoog voor de factor snel afgeleid (α = .722), hoog voor de factor aandachtsproblemen (α = .726), redelijk 

voor de factor spanning/sensatie (α = .694) en redelijk voor de factor moeite met geduld/schakelen (α = .62).  

 

- Voorbeeld item snel afgeleid: Als ik probeer mijn aandacht bij mijn schoolwerk te houden word ik 

snel afgeleid door geluiden om me heen . 

- Voorbeeld item aandachtsproblemen: Ik vind het makkelijk om mijn aandacht goed bij mijn 

schoolwerk te houden 

- Voorbeeld item spanning/sensatie: Ik durf best een gevaarlijke sport uit te proberen, zoals 

diepzeeduiken. 

- Voorbeeld item moeite met geduld/schakelen: ik vind het moeilijk om op school van de ene les op 

de andere over te schakelen (bijv. eerst taalvak en daarna een rekenvak). 

 

Deze variabelen zijn gehercodeerd in een dichotome maat (0= snel afgeleid en 1= niet snel afgeleid; 0= veel 

aandachtsproblemen en 1= weinig aandachtsproblemen; 0= veel spanning/sensatie zoeken en 1= weinig 

spanning/sensatie zoeken; 0= weinig geduld/moeite met omschakelen en 1= veel geduld/makkelijk 

omschakelen). Het afkappunt is bepaald aan de hand van de gemiddelde score op deze factoren plus 1 

standaardafwijking (snel afgeleid = 3.5, aandachtsproblemen = 3.9, spanning/sensatie = 4.1 en weinig 

geduld/moeite met omschakelen = 3.3). Jongeren die hoger scoorden dan de gemiddelde score plus 1 

standaardafwijking zijn geclassificeerd als snel afgeleid en jongeren die lager of gelijk aan het gemiddelde 

plus 1 standaardafwijking scoorden zijn geclassificeerd als niet snel afgeleid. Jongeren die hoger scoorden 

dan het gemiddelde plus 1 standaardafwijking zijn geclassificeerd als veel aandachtsproblemen en jongeren 

die lager of gelijk aan het gemiddelde plus 1 standaardafwijking scoorden zijn geclassificeerd als weinig 

aandachtsproblemen. Jongeren die hoger scoorden dan het gemiddelde plus 1 standaardafwijking zijn 

geclassificeerd als veel spanning/sensatie zoeken en jongeren die lager of gelijk aan het gemiddelde plus 1 

standaardafwijking scoorden, zijn geclassificeerd als weinig sensatie/spanning zoeken. Jongeren die hoger 

scoorden dan het gemiddelde plus 1 standaardafwijking zijn geclassificeerd als weinig geduld/moeite met 

omschakelen en jongeren die lager of gelijk aan het gemiddelde plus 1 standaardafwijking scoorden, zijn 

geclassificeerd als veel geduld/weinig moeite met omschakelen (HBSC-onderzoek, 2005). 
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Alcoholgebruik  

Er zijn vier vragen gesteld om het alcoholgebruik van de jongeren te meten. Er is gevraagd op hoeveel van 

de doordeweekse dagen ze meestal alcohol drinken. De vraag is ook gesteld voor weekenddagen. De 

jongeren konden voor de doordeweekse dagen (maandag tot en met donderdag) het aantal dagen (1dag – 

4dagen) aangeven dat zij drinken. Ze konden ook aangeven dat ze nooit drinken op doordeweekse dagen. 

Voor de weekenddagen konden de jongeren eveneens het aantal dagen (1dag – 3dagen) aangeven dat zij 

drinken. Ze konden ook bij deze vraag aangeven dat ze nooit alcohol drinken in het weekend. Voor de 

doordeweekse dagen en voor de weekenddagen werd er gevraagd hoeveel glazen zij per dag drinken. Voor 

het aantal glazen op doordeweekse dagen konden de jongeren kiezen uit een negenpuntsschaal (1= 11 glazen 

of meer per dag tot 9= ik drink nooit op doordeweekse dagen). Voor het aantal glazen op weekenddagen 

konden ze dit in een elfpuntsschaal (1= 20 of meer glazen per dag tot 11= ik drink nooit op weekend dagen) 

aangeven. Deze vragen zijn samengevoegd in de Quantity Frequency maat. In deze maat is het aantal glazen 

dat er per week door de jongere gedronken is, aangegeven. Deze variabele is gehercodeerd in een dichotome 

maat (0= meer dan 7 glazen alcoholgebruik en 1= 7 glazen of minder alcoholgebruik). Het afkappunt is 

bepaald aan de hand van de gemiddelde score op deze factor, naar beneden afgerond (alcoholgebruik per 

week = 7.3). Jongeren die hoger scoorden dan de gemiddelde score zijn geclassificeerd als jongeren die 

boven gemiddeld alcoholgebruik per week vertoonden en jongeren die lager of gelijk aan het gemiddelde 

scoorden, zijn geclassificeerd als beneden gemiddeld alcoholgebruik per week (HBSC-onderzoek, 2005). 

Drugsgebruik 

Voor het meten van drugsgebruik zijn er zes vragen gesteld. Ten eerste is aan de jongeren gevraagd hoe vaak 

ze wiet (marihuana) of hasj hebben gebruikt. Ze konden hierbij het aantal keren aangeven in de laatste 12 

maanden. Hiervoor is een veertienpuntsschaal (1= 0 keer tot 14= 40 keer of vaker) gebruikt. Daarnaast is 

gevraagd hoe vaak ze XTC, cocaïne, hallucinogene paddestoeltjes en amfetamine hebben gebruikt. Ze 

konden hierbij het aantal keren aangeven in de laatste 12 maanden. Hiervoor is wederom een 

veertienpuntsschaal (1= 0 keer tot 14= 40 keer of vaker) gebruikt. Deze variabelen zijn gehercodeerd in een 

dichotome maat (0= wel drugsgebruik afgelopen jaar en 1= geen drugsgebruik afgelopen jaar). Het 

afkappunt is bepaald bij de gemiddelde score (wiet=2.68, XTC=1.3, cocaïne=1.32, paddo’s=1.18 en 

amfetamine=1.2), omdat op deze manier het verschil tussen jongeren die het afgelopen jaar wel drugs 

gebruikt hebben en die het afgelopen jaar niet of nauwelijks drugs gebruikt hebben naar voren komt. 

Jongeren die hoger scoorden dan het gemiddelde zijn geclassificeerd tot jongeren die drugs gebruikt hebben 

en jongeren die tot en met het gemiddelde scoorden zijn geclassificeerd tot jongeren die niet of nauwelijks 

drugs gebruikt hebben. 

Kleine criminaliteit 

In deze studie werd delinquentie gemeten met één vraag, die onderverdeeld is in 13 items. De jongeren zijn 

gevraagd of ze in de laatste zes maanden wel eens één van de volgende dingen hebben gedaan. Ze konden dit 

voor de dertien items aangeven in een vierpuntsschaal (1= nooit tot 4= vier keer of vaker). Om te bepalen of 
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het mogelijk was één score te verkrijgen voor het construct kleine criminaliteit, is er een factoranalyse 

uitgevoerd met de dertien items. Uit de factoranalyse is er naar voren gekomen dat er sprake is van 2 

factoren met eigenwaarde hoger dan 1 en met 60.69% verklaarde variantie. Alle variabelen laadden hoger 

dan .525 op de factor. De betrouwbaarheid van de schaal is hoog voor de factor kleine criminaliteit 

stelen/inbreken (α = .876) en hoog voor de factor kleine criminaliteit vechten/opzettelijk vernielen (α = .840).  

 

- Voorbeeld item kleine criminaliteit stelen/inbreken: Iets uit een winkel gestolen. 

- Voorbeeld item kleine criminaliteit vechten/opzettelijk kapotmaken: Iets op straat met opzet 

beschadigd of kapotgemaakt.  

 

Deze variabelen zijn gehercodeerd in een dichotome maat (0= wel kleine criminaliteit en 1= geen of 

nauwelijks kleine criminaliteit) Het afkappunt ligt bij de gemiddelde score (stelen/inbreken=1.14 en 

vechten/opzettelijk vernielen= 1.3), omdat op deze manier het verschil tussen jongeren die kleine 

criminaliteit hebben begaan en die geen of nauwelijks kleine criminaliteit hebben begaan naar voren komt. 

Jongeren die hoger scoorden dan de gemiddelde score zijn geclassificeerd tot jongeren die kleine 

criminaliteit hebben begaan en jongeren die gelijk aan of lager dan het gemiddelde scoorden zijn 

geclassificeerd tot jongeren die geen tot nauwelijks kleine criminaliteit hebben begaan (HBSC-onderzoek, 

2005). 

Betaalde arbeid 

Aantal uur per week 

In deze studie wordt betaalde arbeid gemeten door twee vragen. Ten eerste wordt gevraagd naar het aantal 

uur betaald werk dat de jongeren verrichten per week tijdens het volgen van een opleiding. Deze vraag heeft 

vier antwoordcategorieën (1= minder dan twaalf uur, 2= 12 t/m 20 uur, 3= 21 t/m 32 uur, 4= 33 t/m 40 uur 

en 5= 41 uur of meer). Deze variabelen zijn gehercodeerd in een dichotome maat (0= minder dan twaalf uur 

betaald werk en 1= 12 uur of meer uur per week) Het afkappunt ligt bij 1.9, omdat op deze manier het 

verschil tussen jongeren die minder dan 12 uur per week werken en die 12 uur of meer per week werken naar 

voren komt. Jongeren die hoger scoorden dan 1.9 zijn geclassificeerd tot jongeren die veel betaald werk 

verrichten naast de opleiding en jongeren die lager of gelijk aan het gemiddelde scoorden zijn geclassificeerd 

tot jongeren die weinig tot normaal uren betaald werk naast de opleiding hebben verricht. 

Netto inkomen per maand 

Daarnaast wordt gevraagd wat de jongeren netto per maand verdienen. Deze vraag heeft vier 

antwoordcategorieën (1= 500 euro of minder, 2= 501 t/m 1000 euro, 3= 1001 t/m 1500 euro en 4= 1501 euro 

of meer). Deze variabelen zijn gehercodeerd in een dichotome maat (0= minder dan 500 euro per week en 1= 

500 euro of meer ) Het afkappunt ligt bij 1.9, omdat op deze manier het verschil tussen jongeren die minder 

dan 500 euro per maand verdienen en die meer dan 500 euro per maand verdienen naar voren komt. Jongeren 

die hoger scoorden dan 1.9 zijn geclassificeerd tot jongeren die veel verdienen naast de opleiding en jongeren 
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die lager of gelijk aan het gemiddelde scoorden zijn geclassificeerd tot jongeren die weinig tot normaal 

verdienen naast de opleiding hebben verricht. 

 

Dagbesteding voortijdig schoolverlaters 

De groep voortijdige schoolverlaters zijn nog een aantal praktische vragen gesteld. Deze zijn gesteld om te 

achterhalen wat deze groep op dit moment doet. Om de dagbesteding te meten worden zeven vragen gesteld. 

Ten eerste wordt gevraagd wat de voortijdige schoolverlaters op dit moment doen. Deze vraag heeft vier 

antwoordcategorieën (1= ik ben aan het werk, 2= ik volg een opleiding, 3= ik krijg een uitkering en 4= 

anders, namelijk (zelf invullen)). Wanneer ze invullen dat ze op dit moment weer een opleiding volgen, 

wordt gevraagd welke opleiding. Deze vraag heeft elf antwoordcategorieën (1= VMBO, 2=  MBO niveau 1 

BOL, 3= MBO niveau 1 BBL, 4= MBO niveau 2 BOL, 5= MBO niveau 2 BBL, 6= MBO niveau 3 BOL, 7= 

MBO niveau 3 BBL, 8= MBO niveau 4 BOL, 9= MBO niveau 4 BBL, 10= HAVO en 11= VWO). Wanneer 

ze op dit moment werken, wordt gevraagd waar ze werken en welk werk ze doen. Dit kunnen ze zelf 

invullen. Daarnaast wordt gevraagd hoe ze werken. Deze vraag heeft drie antwoordcategorieën (1= ik werk 

via een uitzendbureau, 2= ik werk in vaste dienst en 3= ik heb een tijdelijk contract). Vervolgens wordt 

gevraagd als ze op dit moment werken hoeveel ze netto per maand verdienen. Deze vraag heeft vier 

antwoordcategorieën (1= 500 euro of minder, 2= 501 t/m 1000 euro, 3= 1001 t/m 1500 euro en 4= 1501 euro 

of meer). Tot slot wordt gevraagd hoeveel uur per week ze betaald werk verrichten. Deze vraag heeft vijf 

antwoordcategorieën(1= minder dan twaalf uur, 2= 12 t/m 20 uur, 3= 21 t/m 32 uur, 4= 33 t/m 40 uur en 5= 

41 uur of meer). Wanneer deze jongeren aangeven dat ze op dit moment een uitkering ontvangen, wordt 

gevraagd wat voor soort uitkering ze ontvangen. Deze vraag heeft drie antwoordcategorieën (1= via het 

UWV ontvang ik een WW-uitkering, 2= via het UWV ontvang ik een WAJONG uitkering en 3= via de 

sociale dienst ontvang ik een bijstandsuitkering). 

 

Data-analyse 

Voor de analyse van de kwantitatieve data is er gebruik gemaakt van het statistische pakket voor de sociale 

wetenschappen 14.0 (SPSS inc., 2005). Het onderzoek bestaat uit twee analyses. Voor de eerste analyse is er 

gebruik gemaakt van logistische regressie. De odds ratio geeft de kans weer dat iets in meerdere of mindere 

malen voorkomt. Er kan alleen gebruik gemaakt worden van logistische regressie wanneer de afhankelijke 

variabele dichotoom is. De afhankelijke variabele bestaat in de eerste multivariate logistische regressie uit 

een groep voortijdige schoolverlaters en een groep naar schoolgaande jongeren (=referentiegroep). Hierbij is 

het verschil met schoolgaande jongeren afzonderlijk per variabele (school, gezin, persoonlijk en betaald 

werk) gemeten na controle voor de overige variabelen. De invloed van iedere variabele is dus afzonderlijk 

gecontroleerd voor de invloed van de overige variabelen. Hierdoor is duidelijk geworden welke variabelen 

als significant overblijven. Door gebruik te maken van odds is goed te zien welke factoren het meest kritisch 
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zijn voor het voortijdig schoolverlaten. Het geeft daarnaast ook de gezamenlijke samenhang van de 

verschillende factoren weer op voortijdig schoolverlaten. 

Voor de tweede analyse is er opnieuw gebruik gemaakt van multivariate logistische regressie. De 

afhankelijke variabele bestaat dan uit een onderverdeling van de groep voortijdige schoolverlaters in ‘niet 

opstappers’ en ‘opstappers’. De groep ‘opstappers’ wordt geselecteerd aan de hand van 2 vragen. Dit is 

gebaseerd op de kenmerken van een opstapper volgens Eimers (2006). Bij de vraag waarom ben je gestopt 

met school, is de opstapper geselecteerd door de antwoorden, ‘werk spreekt me meer aan‟ of ‘ik kreeg een 

baan aangeboden’ en door het antwoord op de vraag wat de jongeren op dit moment doen „ik ben aan het 

werk‟. Deze groep ‘opstappers’ bestaat uit 45 voortijdige schoolverlaters. Alle andere jongeren vallen niet 

onder de groep ‘opstappers’. Deze jongeren zijn vergeleken met de overige groep jongeren, die niet vanwege 

werk zijn uitgevallen, deze categorie is als de groep ‘niet opstappers’ gecategoriseerd. Deze groep bestaat uit 

58 voortijdige schoolverlaters. Op deze manier is het iets meer duidelijk geworden of een typering zoals 

Eimers (2006) die voorstelt ook in werkelijkheid gemaakt kan worden. Vervolgens is er gekeken of de 

risicofactoren verschillen voor beide groepen. De samenhang is per variabele gemeten na controle voor de 

overige variabelen. De bijbehorende odds ratio‟s geven wederom aan in hoeverre ‘opstappers’ verschillen 

van ‘niet opstappers’ en welke variabelen het meest kritisch zijn voor het voortijdig stoppen met school, 

omdat je liever wilt werken i.p.v. een opleiding volgen.  
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7. Resultaten 

Logistische regressie voortijdige schoolverlaters en schoolgaande jongeren 

Deze analyse heeft voortijdige schoolverlaters vergeleken met een vergelijkbare groep schoolgaande 

jongeren. De groep voortijdig schoolverlaters heeft een gemiddelde leeftijd van 19.5 jaar. Deze groep bestaat 

uit 103 jongeren waarvan 43 vrouwen en 60 mannen. De meeste voortijdig schoolverlaters (93) zijn in 

Nederland geboren. Daarbij zijn ook de meeste ouders in Nederland geboren (moeder 85.4% en vader 

81.6%). Het merendeel (47.6%) van de jongeren heeft VMBO beroepsgericht diploma als hoogst behaalde 

opleidingsniveau. Daarna volgt het VMBO theoretisch/gemengd/mavo met 23.3%. De schoolgaande 

jongeren hebben een gemiddelde leeftijd van 19 jaar. Deze groep bestaat uit 100 jongeren waarvan 47 

vrouwen en 53 mannen. Het merendeel (84%) van deze jongeren is in Nederland geboren en een klein deel 

(16%) in het buitenland. Dit geldt eveneens voor de ouders. De meeste vaders (73%) en moeders (74%) zijn 

in Nederland geboren. Meer dan de helft (56%) van de scholieren heeft een VMBO beroepsgericht diploma 

behaald en iets meer dan een kwart (27%) is in het bezit van een vmbo theoretisch/gemengd/mavo diploma. 

Tabel 2 presenteert de beschrijvende resultaten van de houding t.a.v. school, gezinskenmerken, 

persoonsgebonden kenmerken en betaald werk. Voor de groep voortijdige schoolverlaters is gevraagd hoe 

hun situatie was vlak voordat ze zijn gestopt met hun opleiding. Het blijkt dat gemiddeld een kwart van de 

leerlingen wegblijft van school om verschillende redenen. Tabel 2 toont verder aan dat meer dan de helft 

(56.7%) van de totale populatie jongeren onder druk staat door het schoolwerk. Daarnaast blijkt dat bijna de 

helft (44.8%) van de jongeren moe van zijn/haar schoolwerk wordt en daarbij ook moeite heeft met het 

schoolwerk. Over het algemeen gezien toont tabel 2 aan dat de groep voortijdige schoolverlaters een 

negatievere houding ten aanzien van school heeft in vergelijking met de groep schoolgaande jongeren. De 

schoolgaande jongeren blijven alleen vaker hele dagen weg van school door ziekte dan de voortijdige 

schoolverlaters deden in de periode voordat ze uitvielen. Van de gezinssituatie is het opvallend dat bijna de 

helft (49.3%) van de jongeren weinig monitoring ondervindt van hun vader. Daarnaast komt naar voren dat 

veel moeders geen baan hebben (41.1%) en een laag opleidingsniveau hebben behaald (40.9%). Tabel 2 laat 

zien dat meer dan de helft (52.7%) van de gezinnen een redelijk tot lage welvaart ondervinden. Tekenend is 

dat meer dan een kwart van de jongeren over het algemeen aangeeft problemen te hebben met de 

verschillende eigenschappen zoals aandachtsproblemen, snel afgeleid zijn en houden van spanning en 

sensatie. De percentages van harddrugsgebruik zijn echter opvallend laag (tussen 3.0% en 6.4%). Tot slot 

heeft bijna de helft (47.3%) van de totale populatie meer dan 12 uur betaald werk naast de opleiding verricht.  
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Tabel 2 Voortijdig schoolverlaters en schoolgaande jongeren (=referentiegroep) door houding t.a.v school, gezinskenmerken, persoonsgebonden 

kenmerken, betaald werk en de controle variabelen (%) en odds ratio’s (OR).  

     Totale populatie  Voortijdig  Schoolgaande Odds ratios (OR)   

Schoolverlaters jongeren   

     (n= 203)  (n=103)  (n=100) 

Totale populatie      50.7  49.3   

Schoolkenmerken 

     Wegblijven door ziekte   29.6  25.2  34.0  - 

     Spijbelgedrag    25.1  32.0  18.0  4.81* 

     Wegblijven andere reden       22.2  23.3  21.0  - 

     Slechte schoolprestaties       43.3  54.4  32.0  - 

     Onder druk staan door schoolwerk      56.7  57.3  56.0  - 

     Negatieve mening over school    34.5  48.5  20.0  9.66**  

     Slecht met klasgenoten overweg kunnen      18.2  21.4  15.0  - 

     Negatief over onderdelen van het onderwijs 36.0  40.8  31.0  - 

     Moe van en moeite met schoolwerk      44.8  45.6  44.0  2.60* 

Gezinssituatie 

     Weinig steun ouders   14.7  21.3  8.0  8.30* 

     Weinig monitoring moeder       38.4  42.7  34.0  - 

     Weinig monitoring vader       49.3  46.6  52.0  - 

     Niet tevreden relatie ouders       20.7  28.2  13.0  - 

     Normaal tot lage welvaart gezin  52.7  58.3  47.0  - 

     Geen werk vader        14.9  11.3  17.9  - 

     Geen werk moeder       41.1  46.2  36.1  - 

     Laag opleidingsniveau vader       29.6  37.9  21.0  4.92** 

     Laag opleidingsniveau moeder  40.9  42.7  39.0  - 

Persoonsgebonden kenmerken 

     Moeilijkheden    42.9  51.5  34.0  2.58* 

     Snel afgeleid    32.9  33.8  31.5  - 

     Aandachtsproblemen   27.6  32.3  23.7  18.55* 

     Houden van spanning en sensatie      27.6  35.0  20.0  - 

     Weinig geduld/moeite met omschakelen      24.8  33.2  14.9  2.96* 

     > 7 glazen alcohol per week       48.1  64.9  30.8  23.80*** 

     Wietgebruik afgelopen jaar       25.1  18.4  32.0  - 

     XTCgebruik afgelopen jaar·       6.4  3.9  9.0  - 

     Cokegebruik afglopen jaar       6.9  4.9  9.0  - 

     Paddogebruik afgelopen jaar       3.0  1.0  5.0  - 

     Amfetaminegebruik afgelopen jaar      4.4  3.9  5.0  53.32* 

     Kleine criminaliteit: Stelen       14.8  23.0  6.8  1.19* 

     Kleine criminaliteit: Vechten/kapot      44.3  37.9  51.0  - 

Betaald werk 

    > 12 uur betaald werk naast opleiding      47.3  58.3  36.0  8.80*** 

    > 500 euro per maand verdienen  28.6  39.8  17.0  - 

*P < 0.05 **P < 0.01 ***P < 0.001 

Noot: Er is gecontroleerd voor leeftijd, sekse, etniciteit en opleidingsniveau. 
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Tabel 2 laat in de vierde kolom de resultaten zien van de multivariate logistische regressie van voortijdige 

schoolverlaters en schoolgaande jongeren (=referentiegroep), inclusief de houding t.a.v. school, 

gezinskenmerken, persoonsgebonden kenmerken, betaald werk en de controle variabelen. De odds ratio’s 

tonen de belangrijkste verschillen tussen voortijdige schoolverlaters en schoolgaande jongeren. Van de 

houding t.a.v. school blijkt dat spijbelgedrag veel vaker voor komt bij voortijdige schoolverlaters dan bij 

schoolgaande jongeren (OR= 4.81). Daarnaast komt bij voortijdige schoolverlaters een negatieve houding 

t.a.v. school veel meer voor (OR= 9.66). Tot slot toont tabel 2 aan dat er tussen de twee groepen ook een 

significant verschil bestaat voor de factor moe van en moeite hebben met schoolwerk (OR=2.60). De 

resterende factoren zoals wegblijven van school door ziekte of andere reden, slechte schoolprestaties, onder 

druk staan door schoolprestaties, slecht met klasgenoten overweg kunnen en negatief zijn over onderdelen 

van het onderwijs laten geen significante verschillen zien met voortijdig schoolverlaten (staat niet in de tabel 

vermeld). Wel geven de odds ratio’s in tabel 2 aan dat van de gezinskenmerken twee factoren een significant 

verschil laten zien tussen voortijdige schoolverlaters en schoolgaande jongeren. De odds ratio’s geven aan 

dat er een duidelijk onderscheid bestaat tussen deze twee groepen in de zin dat voortijdige schoolverlaters 

veel vaker minder steun ervaren van hun ouders (OR= 8.30). Opvallend is ook het verschil in het 

opleidingsniveau van vaders. Laagopgeleide vaders komen bij voortijdige schoolverlaters meer voor dan bij 

de referentiegroep van schoolgaande jongeren (OR= 4.92). Weinig monitoring van ouders, slechte relatie 

met ouders, normaal tot lage welvaart van het gezin, geen werk ouders en lage opleiding van de moeder 

tonen geen significant verschil tussen voortijdig schoolverlaten en de referentiegroep (staat niet in de tabel 

vermeld). Tekenend zijn vooral de verschillen naar persoonsgebonden kenmerken. De odds ratio geeft aan 

dat moeilijkheden op één van de gebieden als emoties, concentratie en het vermogen om met andere mensen 

op te schieten tweeëneenhalf keer vaker voorkomt bij voortijdige schoolverlaters dan bij schoolgaande 

jongeren (OR= 2.58). Aandachtsproblemen komen daarnaast ook meer voor bij voortijdige schoolverlaters 

(OR=18.55). Jongeren met weinig geduld en die moeite hebben met omschakelen tonen ook een significante 

samenhang met uitval (OR= 2.96). Verder komt duidelijk naar voren dat jongeren die meer dan 7 glazen 

alcohol per week drinken significant vaker voortijdige schoolverlaters zijn (OR= 23.80). Van de 

verschillende drugssoorten blijkt amfetaminegebruik van het afgelopen jaar een significante samenhang met 

voortijdig uitval te tonen. Het verschil in gebruik is namelijk significant (OR= 53.32). Tot slot blijkt stelen 

een kritische variabele te zijn (OR= 1.19). De odds ratio’s van de overige persoonsgebonden kenmerken, 

zoals drugsgebruik en kleine criminaliteit laten zien dat er geen significante verschillen tussen voortijdige 

uitvallers en de referentiegroep te zien zijn (staat niet in de tabel vermeld). 

Uit de multivariate logistische regressie blijkt verder meer dan 12 uur per week werken naast de opleiding 

veel vaker voorkomt bij voortijdige schoolverlaters (OR= 8.80). Meer dan 500 euro netto per maand 

verdienen laat echter geen significant verschil zien tussen de twee groepen. 
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Logistische regressie ‘opstappers’ en ‘niet opstappers’ 

Bij deze analyse gaat het om een onderlinge vergelijking tussen twee groepen, namelijk ‘opstappers’ en ‘niet 

opstappers’. De groep ‘opstappers’ heeft een gemiddelde leeftijd van 19.9 jaar. Deze groep bestaat uit 45 

jongeren waarvan 10 vrouwen en 35 mannen. Er zijn 43 jongeren in Nederland geboren en 2 jongeren in het 

buitenland. De helft (50.0%) van de ‘opstappers’ heeft als hoogst behaalde opleiding een VMBO 

beroepsgericht diploma. Één vijfde deel van de ‘opstappers’ heeft een VMBO theoretisch/gemengd/mavo 

diploma en 15% heeft een lagere opleiding behaald dan een VMBO diploma. De groep ‘niet opstappers’ 

heeft een gemiddelde leeftijd van 19.1 jaar. Deze groep bestaat uit 58 jongeren waarvan 33 vrouwen en 25 

mannen. Er zijn 51 jongeren in Nederland geboren en 7 jongeren in het buitenland. Meer dan de helft 

(56.0%) van de niet opstappers heeft als hoogst behaalde opleiding een VMBO beroepsgericht diploma. Iets 

meer dan een kwart (27%) heeft als hoogst behaalde opleidingsniveau een VMBO 

theoretisch/gemengd/mavo diploma en 6% van de groep ‘niet opstappers’ heeft een lagere opleiding behaald 

dan het VMBO diploma. Tabel 3 presenteert de beschrijvende resultaten van de houding t.a.v. school, 

gezinskenmerken, persoonsgebonden kenmerken en betaald werk. Over het algemeen komt naar voren dat de 

groep ‘niet opstappers’ hoger scoort op de voorspellers dan de groep ‘opstappers’. Dit geldt echter niet voor 

de voorspeller negatieve houding t.a.v. school. De groep ‘opstappers’ is duidelijk negatiever over school 

(53%), dan de groep ‘niet opstappers’ (46.7%). Daarnaast zijn ‘opstappers’ ook negatiever over 

verschillende onderdelen van het onderwijs (47,5%), dan de groep niet opstappers (35.0%). Tot slot is er een 

duidelijk verschil merkbaar in de voorspeller moe van en moeite met schoolwerk. Het blijkt dat de groep 

‘niet opstappers’ vaker moe wordt van het schoolwerk en meer moeite heeft met schoolwerk (50.0), dan de 

groep ‘opstappers’ (40.0%). Van de gezinskenmerken komt naar voren dat ouders van de groep ‘opstappers’ 

minder weten van wat hun kinderen doen, dan ouders van ‘niet opstappers’. Daarnaast is het opvallend dat 

relatief meer ouders van de groep ‘opstappers’ een lager opleidingsniveau hebben behaald. Van de 

persoonskenmerken drinkt meer dan de helft (64.9%) van de jongeren meer 7 glazen alcohol per week. Het 

drugsgebruik is wederom relatief laag. Tot slot is opvallend dat ‘opstappers’ meer betaald werk hebben 

verricht naast hun schoolloopbaan (72.5%) dan ‘niet opstappers’ (48.3%).  
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Tabel 3 ‘Opstappers’ en ‘niet opstappers’ (=referentiegroep) door houding t.a.v. school, gezinskenmerken, persoonsgebonden kenmerken en betaald 

werk (%) en odds ratio’s (OR). 

     Voortijdige  

schoolverlaters Opstappers Niet opstappers Odds ratios (OR)  

     (n= 103)  (n=45)  (n=58) 

Totale populatie voortijdig schoolverlaters  43.7  56.3  

Schoolkenmerken 

     Wegblijven door ziekte   25.2  20.0  28.3  - 

     Spijbelgedrag    32.0  32.5  31.7  - 

     Wegblijven andere reden   23.3  20.0  25.0  - 

     Slechte schoolprestaties   54.4  52.5  56.7  - 

     Onder druk staan door schoolwerk  57.3  47.5  65.0  - 

     Negatieve houding t.a.v school  48.5  53.0  46.7  2.46* 

     Weinig steun klasgenoten   21.4  20.0  18.3  - 

     Negatief over onderdelen van het onderwijs 40.8  47.5  35.0  3.70* 

     Moe van en moeite met schoolwerk  45.6  40.0  50.0  - 

Gezinssituatie 

     Weinig steun ouders   21.3  17.9  22.9  0.21** 

     Weinig monitoring moeder   42.7  52.5  38.3  - 

     Weinig monitoring vader   46.6  52.0  41.8  - 

     Niet tevreden relatie ouders   28.2      32.5  25.0  - 

     Normaal tot lage welvaart gezin  58.3      60.0  55.0  - 

     Geen werk vader      11.3  11.8  9..3  - 

     Geen werk moeder      46.2  48.7  44.2  - 

     Laag opleidingsniveau vader     37.9  40.0  21.0  - 

     Laag opleidingsniveau moeder  42.7  50.0  36.7  - 

Persoonsgebonden kenmerken 

     Moeilijkheden    51.5  45.0  55.0  - 

     Snel afgeleid    33.8  25.0  38.3  - 

     Aandachtsproblemen   32.3  30.7  34.0  - 

     Houden van spanning en sensatie  35.0  27.5  43.6  - 

     Weinig geduld/moeite met omschakelen    33.2  45.3  22.6  - 

     > 7 glazen alcohol per week     64.9  54.0  75.3  0.02* 

     Wietgebruik afgelopen jaar     18.4  13.5  24.3  0.03*     

     XTCgebruik afgelopen jaar··    3.9  5.9  2.7  - 

     Cokegebruik afgelopen jaar     4.9  6.2  3.9  -   

     Paddogebruik afgelopen jaar    1.0  2.5  0.0  - 

     Amfetaminegebruik afgelopen jaar  3.9  7.1  1.7  - 

     Kleine criminaliteit: Stelen     23.0  13.3  32.5  0.02* 

     Kleine criminaliteit: Vechten/kapot  37.9  40.0  36.7  - 

Betaald werk 

    > 12 uur betaald werk naast opleiding    58.3  72.5  48.3  3.45* 

    > 500 euro per maand verdienen  39.8  50.0  30.3  - 

*P < 0.05 **P < 0.01 ***P < 0.001   

Noot: Er is gecontroleerd voor leeftijd, sekse, etniciteit en opleidingsniveau 
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Tabel 3 laat de resultaten zien van de multivariate logistische regressie met als afhankelijke variabele de 

voortijdig schoolverlaters, gesplitst in een groep ‘opstappers’ en ‘niet opstappers’ (=referentiegroep), 

inclusief houding t.a.v. school, gezinskenmerken, persoonsgebonden kenmerken, betaald werk en de controle 

variabelen. In vergelijking met ‘niet opstappers’ als referentiegroep komt een negatieve mening over school 

significant meer voor bij ‘opstappers’ (OR=2.46). Daarnaast blijken ‘opstappers’ meer problemen te hebben 

met onderdelen van het onderwijs, zoals met docenten en inspraak in de lessen (OR=3.7). Van de 

gezinskenmerken blijkt dat er één belangrijk verschil bestaat tussen ‘opstappers’ en ‘niet opstappers’. De 

odds ratio laat zien dat opstappers significant méér steun van ouders krijgen dan ‘niet opstappers’ 

(OR=0.21). De ‘niet opstappers’ ervaren dus veel minder steun van hun ouders. Van de persoonsgebonden 

kenmerken blijkt dat ‘niet opstappers’ significant vaker meer dan 7 glazen alcohol drinkt per week dan 

‘opstappers’ (OR=0.02). Daarnaast blijkt ook dat wietgebruik in het afgelopen jaar een significante 

samenhang laat zien met de groep ‘niet opstappers’. Wietgebruik komt namelijk significant minder voor bij 

‘opstappers’ (OR=0.03). Tot slot blijkt dat wanneer deze jongeren stelen, zij eveneens minder kans hebben 

om tot de groep ‘opstappers’ te behoren (OR=0.02). Tekenend is ook het verschil in het aantal uren betaald 

werk naast de opleiding. ‘Opstappers’ werkten significant vaker meer dan 12 uur per week naast de opleiding 

(OR=3.45). Uit de analyse zijn dus duidelijk belangrijke verschillen tussen de zogeheten ‘opstappers’ en 

‘niet opstappers’ naar voren gekomen.  

 

Dagbesteding voortijdige schoolverlaters 

De groep voortijdige schoolverlaters hebben de belangrijkste reden voor het voortijdig stoppen met de 

opleiding aangegeven. Tabel 4 toont de verschillen tussen ‘opstappers’ en ‘niet opstappers’ in de 

dagbesteding t.o.v. de totale populatie voortijdige schoolverlaters. Bijna de helft (43.7%) van de voortijdige 

schoolverlaters is voortijdig gestopt, omdat ze een baan kregen aangeboden of omdat ze liever wilden 

werken. Ruim eenderde (34.0%) geeft aan te zijn gestopt vanwege problemen met opleidingsgerichte 

onderdelen. Bijna een kwart (22.4%) van de jongeren is gestopt vanwege persoonlijke problemen. Deze 

jongeren vallen onder de groep ‘niet opstappers’. De problemen variëren van zwangerschap, problemen van 

psychische aard tot aan emigratie/wachten op verblijfsvergunning. Meer dan de helft (66.2%) van de totale 

populatie voortijdige schoolverlaters geeft aan op dit moment aan het werk te zijn. Daarvan hoort de 

meerderheid (61.7%) tot de groep opstappers. Bijna een kwart (23.0%) van de voortijdige schoolverlaters 

volgt weer een opleiding. Een klein deel (13.6%) van deze groep ontvangt een uitkering en enkele (5.9%) 

jongeren hebben geen werk, geen opleiding en geen uitkering. Deze jongeren vallen onder de groep ‘niet 

opstappers’. Het is opvallend dat van de werkende jongeren het merendeel (67.6%) in de economiesector aan 

het werk is. Tabel 4 laat verder zien dat van de voortijdige schoolverlaters die toch weer een opleiding zijn 

gaan volgen bijna alle jongeren (91.7%) weer aan een MBO-opleiding zijn begonnen. Iets meer dan de helft 

(53.0%) van de jongeren geeft aan in vaste dienst te werken en iets minder dan de helft (47.0%) werkt via 

een uitzendbureau of heeft een tijdelijk contract. De meeste jongeren (59.7%) die aan het werk zijn, 
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verdienen tussen 501 en 1000 euro netto per maand. Daarnaast werkt meer dan de helft (69.2%) van deze 

groep meer dan 33 uur per week. Deze studie heeft er voor gezorgd dat van het grijze gebied (jongeren die 

geregistreerd staan bij de RMC als voortijdige schoolverlater, maar waar verder niet van bekend is wat ze op 

dit moment doen) van 144 voortijdige schoolverlaters nu 20 jongeren (13.9%) wel gereageerd hebben op de 

enquête. Het grootste gedeelte hiervan bestaat uit opstappers (11.2%).  

 

Tabel 4 Beschrijving dagbesteding groep voortijdig schoolverlaters in ‘opstappers’ en ‘niet opstappers’ (%). 

Dagbesteding      ‘Opstappers’  ‘Niet opstappers’ 

       (n=45)     (n=58)   

 

Waarom voortijdig gestopt 

Baan aangeboden/ werk spreekt me meer aan   43.7     -      

Problemen met opleidingsgerichte onderdelen   -    34.0 

     Vanwege persoonlijke problemen    -    22.4 

Wat doe je op dit moment 

     Aan het werk      61.7     4.5 

     Volgt weer een opleiding     -      23.0 

     Ontvangt uitkering     -      13.6 

     Geen werk/opleiding/uitkering    -     5.9 

Waar werken de voortijdig schoolverlaters      

     Zorgsector      11.8   - 

     Economiesector      64.1   3.5                                           

     Bouwsector      15.2   1 

‘Niet opstappers’ die een opleiding volgen           

     Mbo-opleiding      -    91.7 

     HAVO opleiding     -    8.3 

Hoe werken de vsv’ers        

     Via een uitzendbureau     9.5   2.3   

     In vaste dienst      53.0   - 

     Tijdelijk contract     33.0   2.2 

Hoeveel verdienen de vsv’ers netto per maand      

     500 euro of minder     11.2   1.3 

     501 t/m 1000 euro     56.5   3.2 

     1001 t/m 1500      23.6   - 

     1501 of meer      4.2   - 

hoeveel uur verrichten de vsv’ers betaald werk per week     

     Minder dan 12 uur     3.4   1.1 

     12 t/m 20 uur      12.5   1.3 

     21 t/m 32 uur      10.4   2.1 

     33 t/m 40 uur      54.0   - 

     41 uur of meer      15.2   - 
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8. Discussie 

Belangrijkste bevindingen  

Uit de eerste analyse is naar voren gekomen dat zowel houding t.a.v. school, gezinskenmerken, 

persoonsgebonden kenmerken en betaald werk duidelijke verschillen laten zien tussen voortijdige 

schoolverlaters en schoolgaande jongeren. Tekenend zijn vooral de verschillen van de persoonsgebonden 

kenmerken. Het is opvallend dat relatief veel persoonsgebonden kenmerken, zoals alcohol- en drugsgebruik, 

kleine criminaliteit, maar ook bepaalde eigenschappen een significant verschil laten zien tussen voortijdige 

schoolverlaters en schoolgaande jongeren. Deze problemen komen bij de schoolgaande jongeren veel vaker 

voor. Zoals verwacht is uit de tweede analyse gebleken dat er twee groepen voortijdige schoolverlaters te 

onderscheiden zijn, namelijk een groep ‘niet opstappers’ en een groep ‘opstappers’. Het is inderdaad 

gebleken dat er op bepaalde kenmerken duidelijke verschillen bestaan tussen de twee groepen. De jongeren 

die werk boven school verkiezen blijken duidelijk minder persoonlijke problemen en gezinsproblemen te 

hebben. Dit betekent dat het huidige negatieve imago van voortijdige schoolverlaters in werkelijkheid niet 

helemaal terecht is. Bijna de helft van de jongeren die zonder startkwalificatie het onderwijs heeft verlaten, is 

aan het werk. 

 

Voortijdige schoolverlaters versus schoolgaande jongeren 

De meeste resultaten zijn in vorige onderzoeken ook naar voren gekomen. Een lage betrokkenheid van 

jongeren bij school toont zoals verwacht een significant verschil tussen uitvallers en schoolgaande jongeren. 

Daarnaast zijn zoals verwacht veel voortijdige schoolverlaters na de overgang van het VMBO naar het MBO  

uitgevallen (Alspaugh, 1998). Dat een gebrek aan steun van de ouders een belangrijke factor is, komt 

overeen met eerder gedaan onderzoek (Rosenthal, 1998). Uit onderzoek van Beekhoven & Dekkers (2005) 

en Randolph et al. (2006) komt naar voren dat ouders van voortijdige schoolverlaters vaker een laag 

opleidingsniveau hebben. In deze studie blijkt alleen een laag opleidingsniveau van de vader een significante 

samenhang te hebben met voortijdig schoolverlaten. Een reden hiervoor kan zijn dat in dit onderzoek 

moeders over het algemeen een redelijk laag opleidingsniveau hebben. Opvallend is dat de meeste kritieke 

variabelen persoonsgebonden kenmerken zijn. Dit resultaat komt overeen met de literatuur. Volgens 

Rosenthal (1998) zijn bepaalde eigenschappen zoals aandachtsproblemen belangrijke voorspellers. Daarnaast 

vertonen voortijdige schoolverlaters vaker sociaal afwijkend gedrag, zoals drugs- en alcoholgebruik en 

delinquentie (Rosenthal, 1998; Janosz, 1997, Newcomb, 2002; Aluede & Ikechukwu, 2003). Deze 

kenmerken komen ook naar voren in dit onderzoek. Drugsgebruik komt echter niet duidelijk naar voren, met 

uitzondering van amfetaminegebruik. Een verklaring hiervoor kan zijn dat veel jongeren wel eens wiet 

hebben gebruikt en weinig jongeren harddrugs hebben gebruikt het afgelopen jaar. Het aantal uur betaald 

werk naast de opleiding komt in dit onderzoek zoals verwacht als significant verschil naar voren. Vanuit de 

theorie zijn hier veel verklaringen voor te vinden. Sommige leerlingen verkiezen betaald werk boven het 
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onderwijs, omdat ze bijvoorbeeld denken dat ze niet kunnen slagen of omdat ze denken op deze manier een 

betere arbeidsmarktpositie te kunnen verwerven in de toekomst (Eimers, 2006; Warren & Lee, 2003; 

Beekhoven & Dekkers, 2005; Rosenthal, 1998; Aluede & Ikechukwu, 2003). Uit het onderzoek van Warren 

en Lee (2003) en Ash (2006) komt dit effect alleen naar voren bij leerlingen die een intensief bijbaantje 

hebben gehad. Tot slot zijn in dit onderzoek ook redelijk veel factoren, die geen significant verschil laten 

zien tussen voortijdige schoolverlaters en schoolgaande jongeren. Een verklaring hiervoor kan zijn dat bij die 

variabelen de percentages tussen de voortijdige schoolverlaters en schoolgaande jongeren heel dicht bij 

elkaar liggen (zie tabel 2). Daarnaast neemt de kans op een significant verschil af wanneer er sprake is van 

een kleine steekproef. 

 

‘Opstappers’ versus ‘niet opstappers’ 

De tweede analyse heeft twee groepen onderling vergeleken. Dit is van belang om een realistisch beeld te 

krijgen van de gevolgen van het opstappen uit het onderwijs zonder startkwalificatie. Door een onderlinge 

vergelijking binnen de groep voortijdige schoolverlaters uit te voeren is dit beter in beeld gebracht. De 

resultaten van de tweede analyse komen grotendeels overeen met de bevindingen van het onderzoek van 

Eimers (2006). Net als in dit onderzoek blijkt dat de groep ‘opstappers’ een minder problematische 

achtergrond heeft dan de groep ‘niet opstappers’. ‘Opstappers’ zijn jongeren die door push- en pull factoren 

uit het onderwijs worden getrokken en (liever) gaan werken. In dit onderzoek blijkt ook dat er sprake is van 

pushfactoren uit het onderwijs. ‘Opstappers’ zijn namelijk negatiever over school dan ‘niet opstappers’. 

Daarnaast hebben ‘opstappers’ meer problemen met onderdelen van het onderwijs, zoals inspraak in lessen 

en in hun mening over docenten dan ‘niet opstappers’. Het verschil tussen deze twee groepen blijkt ook uit 

de resultaten van de gezinskenmerken en persoonsgebonden kenmerken. Deze problemen blijken veel meer 

voor te komen bij ‘niet opstappers’. Deze groep ervaart bijvoorbeeld veel minder steun van ouders. 

Daarnaast laat deze groep meer alcoholgebruik, wietgebruik en steelgedrag zien. ‘Opstappers’ laten dus veel 

minder problemen zien dan ‘niet opstappers’. Zoals verwacht blijkt dat betaald werk een belangrijke factor is 

voor voortijdig schooluitval, omdat je liever wilt werken of een baan aangeboden hebt gekregen. Bijna de 

helft van de voortijdige schoolverlaters zijn dus redelijk goed terecht gekomen. Dit resultaat is natuurlijk van 

belang voor de negatieve beeldvorming van voortijdige schoolverlaters. Het beeld van de voortijdige 

schoolverlaters die een stabiele positie op de arbeidsmarkt kan bereiken, lijkt tegenstrijdig met de algemeen 

bekende risico’s van het niet behalen van een startkwalificatie (Eimers, 2006). De gemiddelde cijfers (zie 

tabel 1) laten in het algemeen zien dat jongeren met startkwalificatie het beter doen op de arbeidsmarkt. De 

negatieve stigmatisering van de groep zonder startkwalificatie die daardoor ontstaat, is voor een belangrijk 

deel onterecht. Dit onderzoek laat zien dat bijna de helft van jongeren zonder startkwalificatie het relatief 

goed doet op de arbeidsmarkt. Recente cijfers van het CBS bevestigen dit relatief positieve beeld (CBS: EBB 

2001-2004 gemiddeld). Het resultaat laat zien dat dit type uitval een andere wijze van aanpak vergt.  

 



  Voortijdig schoolverlaten in beeld 

  RMC subregio Almelo 

 32 

Beperkingen en sterke punten van het onderzoek 

Dit onderzoek is een cross-sectioneel onderzoek, wat betekent dat er geen causale verbanden gelegd kunnen 

worden. Daarnaast zijn de data van dit onderzoek gebaseerd op zelfrapportage van de jongeren. Het is dus 

mogelijk dat jongeren sociaalwenselijke antwoorden hebben gegeven. Zelfrapportage is echter wel een 

veelgebruikte manier om data te verzamelen. Daarbij is wel anonimiteit en vertrouwelijkheid van de 

onderzoeker geboden aan de respondenten. Een tweede belangrijke beperking is de tegenvallende respons. 

Dit is echter geen grote verrassing, omdat de RMC van het begin van haar bestaan al te maken heeft met een 

laag percentage reacties. De trajectbegeleiding die de RMC biedt is natuurlijk vrijblijvend. Deze jongeren 

zijn niet leerplichtig. Er kunnen dus geen sancties worden opgelegd aan deze jongeren. Wel is het van belang 

om dit zo goed mogelijk te blijven proberen, gezien het nationale en internationale belang voor het 

terugdringen van het aantal voortijdige schoolverlaters. Er is ook een aantal jongeren die aangaven niet te 

willen meewerken aan het onderzoek. Een voorbeeld van een reactie:  

 

“Ik heb meerdere keren een vragenlijst van jullie ontvangen, een jaar geleden heb ik hem ook al een aantal 

keer gehad, toen hebben jullie ook telefonisch contact met mij gehad hier over. Ik heb toen aangegeven dat 

ik een eigen bedrijf aan het starten was en dat ik geen behoefte meer had aan vragenlijsten. In middels 

draait mijn bedrijf alweer bijna een jaar goed. Tot slot wil ik nog even zeggen dat ik blij ben dat ik eerder 

van school gegaan ben, als ik mijn opleiding af gemaakt had dan had ik nu niet mijn eigen bedrijf gehad en 

kon ik niet doen wat ik leuk vond.”  

 

Deze jongen heeft dus niet begrepen dat juist jongeren die goed terecht zijn gekomen ook belangrijk zijn 

voor het onderzoek en dat juist zijn kant van het verhaal belangrijk is. Met dit onderzoek is de doelgroep van 

de RMC echter wel een beetje beter in beeld gebracht. Een klein deel van het grijze gebied is opgehelderd en 

het is inzichtelijker geworden welke voorspellers samenhang tonen met voortijdig schoolverlaten. Daarnaast 

is voor dit onderzoek gebruik gemaakt van bestaande en valide instrumenten om de data te verzamelen. Deze 

instrumenten worden door verschillende onderzoeksinstanties, zoals het Trimbos instituut en landelijk 

scholieren onderzoek, gebruikt. Verder is er gebruik gemaakt van een goed vergelijkbare groep schoolgaande 

jongeren. Hierdoor zijn de significante verschillen die naar voren zijn gekomen in dit onderzoek ook 

daadwerkelijk veelzeggend voor het verschil tussen wel en geen uitval.  

 

Implicaties voor beleid 

Door de internationale en nationale doelstellingen is de druk om voortijdig schoolverlaten te verminderen 

steeds groter geworden. Het zijn vooral beleidsmakers en managers die deze druk voelen. Met deze studie is 

ook een aantal punten naar voren gekomen die belangrijk kunnen zijn om aan deze doelstellingen te kunnen 

bijdragen. Naast bestaande curatieve trajectbegeleiding is het raadzaam meer aandacht te besteden aan 

preventieve projecten. Door het grote grijze gebied waar de RMC Almelo mee te maken heeft, is het 
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onmogelijk om alle jongeren hulp aan te bieden. De kans dat een jongere daadwerkelijk teruggeleid wordt 

naar het onderwijs wordt daarnaast ook kleiner naarmate de tijd dat een jongere thuis zit, langer wordt. Het 

voordeel van preventieve projecten is dat de jongeren het onderwijs nog niet daadwerkelijk verlaten hebben. 

Dit maakt het makkelijker om de jongeren aan te sporen door te gaan met de opleiding of om samen te kijken 

welke andere mogelijkheden voor scholing er zijn. Een belangrijk moment waarop leerlingen uitvallen is bij 

de overgang van het VMBO naar het MBO (Alspaugh, 1998). Vanuit de regering is hier tevens aandacht 

voor. In mei hebben alle MBO scholen een brief van staatssecretaris van Bijsterveldt ontvangen voor het 

punt van de risicovolle overstap van het VMBO naar het MBO. Het blijkt dat veel jongeren zich niet 

inschrijven voor een vervolgopleiding en na de zomer niet beginnen of afhaken in het eerste schooljaar van 

hun vervolgopleiding. De regering vraagt met deze brief aan MBO scholen om zich in te zetten om zoveel 

mogelijk VMBO-ers een succesvolle overstap naar het MBO te laten maken. Om dit probleem aan te pakken 

is de RMC Almelo al een aantal jaren samen met de onderwijsinstellingen bezig de uitval in deze periode te 

beperken en sluitende afspraken te maken. In dit onderzoek is naar voren gekomen dat schoolkenmerken 

zoals spijbelen, negatieve mening over school en moe van en moeite met schoolwerk een significant verschil 

laten zien tussen voortijdige uitvallers en de schoolgaande jeugd. De resultaten van dit onderzoek 

onderschrijven het belang van dit streven naar een succesvolle overstap van het VMBO naar het MBO. Het 

is dus belangrijk dat de jongeren gemotiveerd worden om door te gaan met school. De RMC Almelo is 

daarnaast ook al actief in de vorm van het preventie-project overgang VMBO-MBO. Het lijkt raadzaam hier 

mee door te gaan. Daarop volgend lijkt het raadzaam de jongeren ook tijdens de eerste jaren van het MBO te 

begeleiden. Uit eerder onderzoek is namelijk gebleken dat jongeren het bieden van betere begeleiding tijdens 

de lessen en het meer motiveren en stimuleren noemen als punt wat de school had kunnen doen om hun 

uitval te voorkomen (Grootscholte, 2006). Naast deze partijen spelen de ouders van deze jongeren natuurlijk 

ook een belangrijke rol. De factor weinig steun van ouders laat ook een belangrijk verschil zien tussen 

voortijdige schoolverlaters en schoolgaande jongeren in dit onderzoek. Het is dus raadzaam dat ook ouders 

meer betrokken worden bij het belang van het behalen van een startkwalificatie, zodat zij hun kinderen hierin 

ook meer kunnen ondersteunen en motiveren. Hierbij is het raadzaam dat docenten ouders bijvoorbeeld 

eerder en actiever betrekken bij de strijd tegen schooluitval door ouders tijdig aan te spreken. Op deze 

manier maak je ze mede verantwoordelijk. 

Om het probleem van het grijze gebied van de RMC Almelo aan te pakken zou het een idee kunnen 

zijn over te stappen naar een ander registratiesysteem. Voor het probleem dat jongeren uit het zicht van de 

betrokken partijen verdwijnen, is namelijk een speciaal registratiesysteem ontwikkeld, gericht op de 

registratie van leerlingen. Met dit systeem, ook wel Intergrip genoemd, kunnen alle betrokken partijen 

gegevens verzamelen en bewerken van leerlingen. Op deze manier kunnen alle ontwikkelingen van de 

leerlingen bijgehouden worden. Het is echter wel van belang dat dit systeem regionaal of landelijk gebruikt 

zal worden. Er zijn namelijk ook leerlingen die in een andere gemeente of provincie een opleiding volgen, 

die nu uit beeld verdwijnen bij de desbetreffende gemeente en met een landelijk systeem toch in beeld 
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blijven. Dit onderzoek laat zien dat voortijdige schoolverlaters vooral verschillen op persoonsgebonden 

kenmerken. Het lijkt vooral raadzaam voor risicoleerlingen dat verschillende maatschappelijke instanties 

nauw met elkaar gaan samenwerken. Deze jongeren kampen vaak met verschillende problemen tijdens hun 

schoolperiode. Volgens Eimers (2006) gaat het bij deze leerlingen vaak om een keten van gebeurtenissen die 

er samen voor zorgen dat een jongere voortijdig uitvalt. Het is dus van belang dat verschillende partners, 

zoals school (zowel ROC als VMBO), leerplichtambtenaar, zorg en politie goed met elkaar samenwerken. 

Hiervoor zijn er al zogenaamde zorgadviesteams (ZAT’s) opgericht, die deze samenwerking vorm geven. 

Deze studie onderstreept het belang voor deze zorgadviesteams ook in de toekomst. Vanuit de regering is er 

ook steeds meer steun gekomen voor de zogenoemde ZAT’s. Vanwege het succes van deze ZAT’s zetten 

minister Rouvoet en de staatssecretarissen Van Bijsterveldt en Dijksma in op één landelijk steunpunt ZAT’s 

waar professionals terecht kunnen met vragen over samenwerking. Het steunpunt moet gaan samenwerken 

met ondersteuningstrajecten zoals passend onderwijs, veiligheid en de Centra voor Jeugd en Gezin. Op deze 

manier probeert de regering een integrale aanpak van jongeren te stimuleren.  

Een belangrijke uitkomst van dit onderzoek is de onderverdeling van voortijdige schoolverlaters in 

‘opstappers’ en ‘niet opstappers’. Bijna de helft van de voortijdige schoolverlaters in dit onderzoek bestaat 

uit de zogenaamde groep ‘opstappers’. Dit zijn jongeren die school niet leuk vinden en liever aan het werk 

gaan. Zij redden zich redelijk goed op de arbeidsmarkt zonder het behalen van een startkwalificatie. Het dus 

van belang dat er naast de aandacht die er is om jongeren terug te leiden naar het onderwijs, ook meer 

aandacht komt voor hulp aan jongeren bij het vinden van een passende baan of leerwerkplek. Voor sommige 

jongeren die op dit moment werken is het niet realistisch om te verwachten dat ze nog weer terug naar school 

zullen gaan. Deze jongeren hebben te maken met vaste lasten, waardoor een inkomen noodzakelijk is. De 

RMC is bezig om een jongerenwinkel te realiseren in samenwerking met de sociale dienst, CWI, UWV en 

andere partners. Hier kunnen jongeren terecht met allerlei vragen over bijvoorbeeld opleidingen en werk. 

Daarbij zouden ze ook begeleid kunnen worden bij het vinden van een passende opleiding of baan. Een 

ander aandachtspunt voor deze groep zou in de richting moeten gaan van het stimuleren van werkgevers om 

de jongeren de mogelijkheid te bieden werken en leren te combineren. Op deze manier kunnen deze jongeren 

naast opgedane werkervaring ook een startkwalificatie behalen. Door de samenwerking met bijvoorbeeld het 

CWI maakt een betere samenwerking met werkgevers mogelijk. Jongeren die nu bij de RMC Almelo terecht 

komen, worden voornamelijk geholpen bij het zoeken naar een passende opleiding. De jongeren die 

ingeschreven staan bij instanties als het CWI, komen vooral in traject voor werk en/of uitkering. Door een 

nauwe samenwerking met de verschillende partijen zouden deze gescheiden trajecten beter in elkaar over 

kunnen lopen, met als gevolg beter passende trajecten voor jongeren. Daarnaast zou het aantrekkelijk en 

mogelijk gemaakt moeten worden de jongere gedurende de verdere loopbaan vormen van onderwijs, training 

of cursussen aan te bieden (Eimers, 2006). Dit aanbod moet passen bij wat de jongere op dit moment nodig 

heeft en dit betekent niet alsnog proberen de jongere in een regulier opleidingstraject te stoppen. Er zouden 

meer structurele maatregelen moeten komen voor jongeren zonder startkwalificatie met werk om tijdens hun 
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loopbaan gebruik te maken van scholing of cursussen. Dit zou kunnen door bijvoorbeeld CAO-afspraken te 

maken en bedrijven hierbij actief te betrekken.  

 

Aanbeveling voor vervolg onderzoek 

Een kwalitatieve studie zou een mooie aanvulling kunnen geven aan de kwantitatieve resultaten van deze 

studie. Het is ook belangrijk om aandacht te schenken aan de verhalen die achter deze jongeren schuil gaan. 

Daarnaast zou het ook raadzaam zijn een longitudinaal onderzoek uit te voeren, zodat er ook causale 

verbanden en effecten onderzocht kunnen worden. Inmiddels is in de maand juni het lectoraat 

‘Onderwijsarrangementen in maatschappelijke context’ ingesteld door het ROC van Twente en de 

Hogeschool Edith Stein/Onderwijscentrum Twente en Expertis onderwijsadviseurs. Met de oprichting van 

dit lectoraat leveren deze betrokken partijen een bijdrage aan het ontwerp van onderwijsarrangementen voor 

voortijdige schoolverlaters en aan preventie van voortijdig schooluitval in Twente (Ritzen, 2008). Het 

lectoraat bevat twee onderzoekslijnen. Ten eerste de preventieve onderzoekslijn. Hierbij wordt onderzoek 

gedaan naar ‘chain of events’ die leiden tot voortijdig schooluitval en onderzoek naar 

competentieontwikkeling van docenten die onderwijs geven aan leerlingen AKA en niveau 1 en 2 en hen 

begeleiden bij het behalen van een startkwalificatie. Ten tweede is er de curatieve onderzoekslijn. Hierbij 

wordt onderzoek gedaan ten behoeve van risicojongeren en opstappers die ingeschreven staan bij de RMC’s 

in de regio Twente.  
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