
 

 

Onderzoek naar het verbeteren van de doorstroom vmbo-mbo-hbo 
  

Wat maakt dit 
praktijkvoorbeeld  
bijzonder? 

 
 

De overgang van vmbo naar mbo en van mbo naar hbo gaat lang niet altijd vanzelf. De 
overgangsmomenten tussen deze onderwijssectoren zijn kwetsbaar, waardoor nogal wat jongeren 
uitvallen bij de overstap van de ene naar de andere onderwijssector. 
 
In een praktijkgericht onderzoek dat werd gesubsidieerd door het NRO hebben een aantal vmbo-, 
havo- en hbo-instellingen onderzocht hoe de overgang van leerlingen en studenten van vmbo, mbo en 
hbo soepeler en beter zou kunnen verlopen. Het onderzoek is uitgevoerd op basis van de methodiek 
van design thinking. Hiervoor werden vijf designteams met een mix van docenten en onderzoekers 
samengesteld: twee teams richtten zich op de overgang vmbo-mbo en drie op de overgang mbo-hbo. 
De teams werkten op basis van een probleemverkenning toe naar een ontwerpvraag en vervolgens 
naar verschillende oplossingsrichtingen die pasten bij deze vraag. Deze oplossingsrichtingen zijn 
voorgelegd aan studenten die hierop hun feedback gaven. Daarna maakten de teams een ontwerp en 
werd er een pilot uitgevoerd. Waar nodig werd het ontwerp op basis van de evaluatie van deze pilot 
bijgesteld.  
 
De belangrijkste onderzoeksresultaten zijn weergegeven in een publiekssamenvatting. In deze 
samenvatting komen de volgende punten aan de orde:  
• Knelpunten in de doorstroom, zoals die uit literatuur en gesprekken met deze vijf teams naar 

voren zijn gekomen 
• Welke aanpakken vanuit de literatuur kansrijk zijn 
• Welke interventies zijn ontworpen door de designteams 
• Wat de resultaten en lessen van dit onderzoek zijn 
 
Lees hier de publiekssamenvatting van het onderzoek: 

     
Publiekssamenvatting_Verbeteren_van_de_doorstroom_vmbo_mbo_hbo.pdf (kbanijmegen.nl) 
 

Criteria 
Sector  
☒ vmbo 
☒ havo 
☐ vwo 
☒ mbo  
☐ hbo 
Thema(‘s)  
☐Alumni 
☐Arbeidsmarktinformatie 
☐LOB-documenten 
☐LOB-leeromgeving 
☐LOB-programma                                     
☐Ouderbetrokkenheid 
☐Loopbaangesprek 
☒Loopbaankeuze              
☐Regelgeving en kaders 
☒Visie, beleid en kwaliteit 

 

https://www.kbanijmegen.nl/doc/pdf/NRO/Beroepsorientatie/Publiekssamenvatting_Verbeteren_van_de_doorstroom_vmbo_mbo_hbo.pdf
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Tips 
 
 
 
 

   Lees meer over dit onderzoek in de onderzoeksbank van het Expertisepunt LOB 
Ontwikkeling van onderwijsarrangementen voor een succesvolle doorstroom vmbo-mbo-hbo | 
Expertisepunt LOB 

  

Meer weten? 
 
 

Kijk hier naar twee filmpjes met interventies om de doorstroom te verbeteren 
https://www.kbanijmegen.nl/doc/pdf/NRO/Beroepsorientatie/Betere-beroepsorientatie-vmbo.mp4  
 
https://www.kbanijmegen.nl/doc/pdf/NRO/Beroepsorientatie/HboSurvivaldag.mp4 
 
Lees hier de handreiking Doorstroom in de beroepskolom: 
Handreiking 
 

  

Contactpersoon Tessa Jenniskens t.jenniskens@kbanijmegen.nl  
Johan Bokdam JBokdam@oberon.eu 

https://www.expertisepuntlob.nl/tools/lob-onderzoeksbank/ontwikkeling-van-onderwijsarrangementen-voor-een-succesvolle-doorstroom-vmbo-mbo-hbo
https://www.expertisepuntlob.nl/tools/lob-onderzoeksbank/ontwikkeling-van-onderwijsarrangementen-voor-een-succesvolle-doorstroom-vmbo-mbo-hbo
https://www.kbanijmegen.nl/doc/pdf/NRO/Beroepsorientatie/Betere-beroepsorientatie-vmbo.mp4
https://www.kbanijmegen.nl/doc/pdf/NRO/Beroepsorientatie/HboSurvivaldag.mp4
https://www.kbanijmegen.nl/doc/pdf/NRO/Beroepsorientatie/Handreiking_Doorstroom_in_de_beroepskolom_vmbo_mbo_hbo.pdf
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