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1 Inleiding 
 

 

 

De afgelopen jaren zijn er veel initiatieven ontwikkeld op het gebied van kwaliteitsmanagement 

en kwaliteitsbeleid van opleidingsbedrijven in de technische installatiebranche (TI). Voorbeelden 

hiervan zijn de erkenning als Excellent Opleidingsbedrijf, ISO-certificeringen en de oprichting van 

het Kwaliteitsnetwerk1. De opleidingsbedrijven Installatiewerk (IW) en Goflex leiden jaarlijks een 

aanzienlijk deel van de leerlingen op. Zo geldt voor het schooljaar ‘16/’17: 

- Dat er in totaal bijna 30.000 TI-leerlingen in het mbo zijn, waarvan 43 procent in de beroeps-

begeleidende leerweg (bbl), zo’n 12.900 leerlingen; 

- Van deze bbl-leerlingen heeft 54 procent een bpv-overeenkomst met een werkgever die is 

aangesloten bij Otib2, het betreft 6.946 bbl’ers; 

- In het tweede kwartaal van 2017 hebben 2.540 bbl-leerlingen een bpv-overeenkomst met 

een van de opleidingsbedrijven3, ongeveer twintig procent van het totaal aantal van 12.900; 

- Van de 6.946 bbl’ers in dienst bij een Otib-bedrijf zit 37 procent bij de opleidingsbedrijven. 

 

Tabel 1.1 laat de ontwikkeling zien van het aantal startende bbl’ers in de TI (exclusief niveau 1). 

Het betreft hier uitsluitend eerstejaars leerlingen4. 

 

Tabel 1.1 – Aantal (%) startende bbl-TI-leerlingen met bpv bij een Otib-leerbedrijf, IW en Goflex 

Schooljaar 

Otib-leerbedrijven, 

zonder  

opleidingsbedrijf 

IW Goflex 
Geen Otib- 

leerbedrijven 

Totaal 

(=100%) 

2006/07 4.772 (52,7%) 1.737 (19,2%) 96 (1,1%) 2.443 (27,0%) 9.048 

2007/08 5.371 (51,2%) 1.935 (18,5%) 124 (1,2%) 3.053 (29,1%) 10.483 

2008/09 5.931 (49,9%) 2.202 (18,5%) 151 (1,3%) 3.599 (30,3%) 11.883 

2009/10 4.547 (49,2%) 1.762 (19,1%) 119 (1,3%) 2.813 (30,4%) 9.241 

2010/11 4.803 (52,5%) 1.486 (16,3%) 136 (1,5%) 2.718 (29,7%) 9.143 

2011/12 4.028 (46,4%) 1.498 (17,3%) 188 (2,2%) 2.966 (34,2%) 8.680 

2012/13 3.386 (45,7%) 1.284 (17,3%) 157 (2,1%) 2.590 (34,9%) 7.416 

2013/14 2.560 (40,5%) 887 (14,0%) 198 (3,1%) 2.675 (42,3%) 6.317 

2014/15 2.447 (42,0%) 865 (14,9%) 182 (3,1%) 2.329 (40,0%) 5.823 

2015/16 2.590 (42,0%) 1.050 (17,0%) 184 (3,0%) 2.346 (38,0%) 6.170 

2016/17 2.550 (38,8%) 1.047 (15,9%) 265 (4,0%) 2.717 (41,3%) 6.579 

Bron: CBS en MN 

 

  

 

                                                      
1  Notitie: Kwaliteitsnetwerk voor opleiden in de TIB, 6 maart 2015 
2  Zo blijkt uit de registratie van het pensioenfonds MN. 
3  Gebaseerd op informatie uit de bpv-registratie van Otib. 
4  Leerlingen die in de bol starten en vervolgens in de bbl doorstromen zijn niet in deze cijfers meegenomen. 
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Na de piek in schooljaar ‘08/’09 is de instroom van startende bbl’ers in de TI zes schooljaren 

achtereen afgenomen. Op het dieptepunt in ‘14/’15 was het aantal starters meer dan gehalveerd. 

De schooljaren ‘15/’16 en ‘16/’17 laten wel weer een stijging zien, maar de instroom is nog altijd 

beduidend lager dan voor de crisis.  

 

Het aantal startende bbl’ers bij IW is eveneens gehalveerd ten opzichte van de piek in ‘08/’09. In 

‘15/’16 is de instroom bij IW weer toegenomen, maar deze toename heeft zich in ‘16/’17 niet 

doorgezet. Door de jaren heen is het aandeel leerlingen dat de bbl bij IW  start naar verhouding 

iets afgenomen (15,9% in ‘16/’17 tegenover 19,2% in ‘06/’07). Bij Goflex is de instroom van star-

tende bbl’ers door de jaren heen toegenomen, met name in schooljaar ‘16/’17 was er een relatief 

sterke toename. Het aandeel starters bij Goflex is door de jaren heen dan ook gestaag toegeno-

men, tot vier procent van het totaal in schooljaar ‘16/’17. 

 

Bij elkaar opgeteld bedraagt de instroom van startende bbl’ers bij IW en Goflex zo’n twintig pro-

cent. Wat opvalt is dat een steeds groter deel van de TI-bbl’ers start bij een niet-Otib bedrijf. Dit 

gaat ten koste van het leerlingaandeel dat rechtstreeks ‒ zonder tussenkomst van een opleidings-

bedrijf  bij een Otib-bedrijf start.  

 

Binnen het Kwaliteitsnetwerk leeft de vraag wat opleidingsbedrijven onderscheidt van reguliere 

leerbedrijven. Door de diploma- en sectorrendementen van leerlingen bij opleidingsbedrijven te 

vergelijken met die van leerlingen bij ‘reguliere’ leerbedrijven tracht dit onderzoek hierin meer 

inzicht te verschaffen. Naast de invloed van enkele leerlingkenmerken (leeftijd, opleidingsniveau 

en type beroepsopleiding) wordt ter verklaring van rendementsverschillen naar de invloed van 

bedrijfskenmerken gekeken. Deze bedrijfskenmerken zijn: het aandeel bbl’ers ten opzichte van 

het totaal aantal werknemers, de bedrijfsgrootte en het aantal ervaringsjaren als leerbedrijf (duur 

leerbedrijf). Aan de hand van deze kenmerken kunnen bedrijfsprofielen geïdentificeerd worden 

met hogere en minder hoge rendementen. Met behulp van dit inzicht kan het Kwaliteitsnetwerk 

gerichter werken aan verbeteren van de bpv en het opleiden binnen de TI-branche. 

 

Vraagstelling 

De drie centrale onderzoeksvragen zijn:  

1. Halen leerlingen met een bpv bij de opleidingsbedrijven vaker hun diploma (al dan niet binnen 

de nominale studieduur) (diplomarendement)? 

2. Welk deel van de TI bbl-afgestudeerden van de opleidingsbedrijven gaat na diplomering in 

de TI werken en hoe is dit bij TI bbl-afgestudeerden zonder bpv via één van deze opleidings-

bedrijven (sectorrendement)? 

3. Hoe zien de profielen van leerbedrijven met hogere rendementen er uit? 

 

In het volgende hoofdstuk volgen eerst de beschrijvende statistieken van de diploma- en sector-

rendementen. Daarna wordt in hoofdstuk drie uiteengezet welke methode voor de verklarende 

analyse is toegepast, hoe het databestand is opgebouwd (inclusief toelichting op de koppeling 

van de aanvullende plaatsingsinformatie van de opleidingsbedrijven) en wat de verklarende vari-

abelen in de analyse zijn. Hoofdstuk 4 bevat vervolgens de analyseresultaten van de diploma-

rendementen en hoofdstuk 5 die van de sectorrendementen. In het conclusiehoofdstuk 6 staan 

de antwoorden op de centrale onderzoeksvragen, gevolgd door een nabeschouwing op het on-

derzoek. 
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2 Beschrijving van de diploma- en sectorrendementen 
 

 

 

Het rendement van praktijkopleiden is opgesplitst in het diplomarendement (§2.1) en het sector-

rendement (§2.2). Omdat bbl-leerlingen in dit onderzoek centraal staan blijven bol-leerlingen bui-

ten de in dit hoofdstuk gepresenteerde statistieken. Dit geldt ook voor leerlingen die in de bol-

variant beginnen en gaandeweg dezelfde opleiding in de bbl vervolgen. Bij de verklarende ana-

lyse in hoofdstukken 4 en 5 zijn wel extra modellen toegevoegd waarbij de starters in de bol zijn 

meegenomen (als aanvulling op de vorige conceptrapportage). 

 

 

2.1 Beschrijvende statistieken van de diplomarendementen 

 

Het diplomarendement is het percentage leerlingen dat het diploma behaalt binnen een bepaalde 

periode. We kijken naar diplomering binnen de nominale studieduur en diplomering met uitloop 

tot maximaal drie jaar5. De rendementen worden berekend per instroomcohort, dat wil zeggen 

het aantal leerlingen dat jaarlijks aan een bbl-TI-opleiding begint. Dit maakt het mogelijk om de 

rendementscijfers van de verschillende instroomcohorten met elkaar te vergelijken en eventuele 

trends hierin te ontdekken.  

 

Het komt voor dat TI-leerlingen van opleiding wisselen, en als gevolg daarvan een ander TI-

diploma halen dan van de opleiding waarin zij aanvankelijk zijn gestart. In de analyse is hiermee 

rekening gehouden door te kijken naar twee varianten van het diplomarendement: 

1) het crebo-diplomarendement: diplomering in de opleiding/crebo waarin de leerling is gestart; 

2) het TI-diplomarendement: hierbij tellen leerlingen die diplomeren aan een andere TI-opleiding 

dan de opleiding waarin zij zijn gestart, mee bij het rendement. 

 

De diplomarendementen van de TI-opleidingen zijn de afgelopen tien jaar toegenomen. Figuur 1 

laat een duidelijk stijgende trendlijn zien van het percentage bbl’ers dat binnen de nominale 

studieduur het diploma haalt6. Ten opzichte van ‘07/’08 is het percentage leerlingen dat binnen 

de nominale studieduur diplomeert met 25 procentpunt toegenomen, tot 63,5 procent in 

schooljaar ‘15/’16. De bovenste lijn in de figuur laat de bredere definitie van het 

diplomarendement zien, namelijk diplomering in een TI-opleiding, dus niet per se diplomering in 

de initiële startopleiding. Volgens deze definitie haalde in schooljaar ‘15/’16 tweederde van de 

leerlingen het TI-diploma binnen de nominale studieduur. Over de gehele linie ligt het TI-

opleidingsrendement zo’n drie tot vijf procent hoger dan het crebo-diplomarendement.  

 

Een mogelijke verklaring voor de stijging van de diplomarendementen is wellicht een strengere 

selectie aan de poort bij de (opleidings)bedrijven, waarbij steeds vaker de meest geschikte en 

gemotiveerde leerlingen in de bbl van start zijn gegaan. Wat tenslotte opvalt is dat het 

 

                                                      
5  Hierbij is gebruik gemaakt van de meest recente diplomaresultaten op het moment van schrijven, dit zijn de gediplo-

meerden tot en met schooljaar ‘15/’16. Voor de latere instroomcohorten kan de maximaal uitloop nog niet in beeld 
gebracht worden. 

6  Voor een actuelere indruk zijn de rendementspercentages omgerekend naar diplomajaar (in plaats van instroomjaar). 
Hierbij is voor elke instromer bepaald wat het jaar is dat hij of zij volgens de nominale studieduur (zonder studiever-
traging) diens diploma zou moeten halen. Per cohort is zodoende het ‘normatieve’ diplomajaar vastgesteld. In de 
figuur staat per normatief diplomajaar het percentages leerlingen dat hierin is geslaagd. 
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diplomarendement in schooljaar ‘12/’13 afwijkt van de stijgende trendlijn. Ten opzichte van de 

eerdere schooljaren ‘07/’08 tot en met ‘10/’11 is het rendement in schooljaar ‘12/’13 echter nog 

altijd hoger. In die zin is de afwijking niet opzienbarend. 

 

 

Figuur 1 ‒ Diplomarendement (zonder uitloop) van bbl-TI-opleidingen, naar diplomajaar 

 
Bron: CBS, bewerking KBA Nijmegen 

 

 
Figuur 2 laat zien dat de rendementen op alle mbo-niveaus door de jaren heen zijn verbeterd. 

Niveau 3 doet het voor alle jaren het beste, al is er in ‘12/’13 een dip te zien. Voor niveau 4 en 5 

ligt die dip een jaar later. Ook op niveau 2 zijn de rendementen door de jaren heen flink 

toegenomen, maar schooljaar ‘15/’16 laat wel een afname zien ten opzichte van het schooljaar 

daarvoor. 
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Figuur 2 ‒ Diplomarendement bbl, naar  opleidingsniveau en diplomajaar 

 
Bron: CBS, bewerking KBA Nijmegen 

 
 
Ook bij de opleidingsbedrijven is sprake van een stijgende trend van het diplomarendement. In 

figuur 3 staat de ontwikkeling van de diplomarendementen van leerlingen bij IW, Goflex, Otib-

bedrijven (zonder tussenkomst van een opleidingsbedrijf) en van leerlingen met een bpv bij een 

niet-Otib-bedrijf.  

 

 
Figuur 3 ‒ Diplomarendement bbl (zonder studievertraging), naar  opleidingsbedrijf en 

diplomajaar 

 

Bron: CBS en MN, bewerking KBA Nijmegen 
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De lijn van Goflex is grilliger dan die van de overige categorieen vanwege kleinere aantallen 

leerlingen en gediplomeerden. Zo heeft Goflex in ‘07/’08, ‘11/’12 en ‘14/’15 de hoogste 

rendementen en in ‘09/’10 de laagste. Vooral in ‘14/’15 laat het diplomarendement bij Goflex een 

flinke stijging zien en steekt dat jaar boven de rest uit. 

 

De redementen bij IW laten door de jaren heen een vrij constante toename zien. Overall gezien 

zijn de rendementen van IW-leerlingen in de beginjaren (net voor de crisis) wat hoger ten opzichte 

van de andere categorieen, bij de latere cohorten zijn de verschillen minder groot.  

 

Ook de rendementen van de niet-Otib bedrijven laten door de jaren heen een stijging zien, met 

name tussen ‘12/’13 en ‘13/’14 is er sprake van een flinke stijging. Globaal gezien zijn de 

rendementen bij niet-Otib bedrijven in de eerdere jaren relatief laag vergeleken met de overige 

categorieen, maar voor de meest recente jaren is dit niet langer het geval. Overall gezien 

convergeren de rendementscijfers naar opleidingsbedrijf na verloop van tijd. 

 

Figuur 4 geeft de verdeling van de uitloop/studievertraging van de gediplomeerden. Per 

diplomajaar staat in de staven van de diagram het percentage van het totale aantal 

gediplomeerden dat binnen de nominale studieduur het diploma heeft gehaald (oranje),  

gediplomeerden met één jaar uitloop (licht blauw), gediplomeerden met twee jaar uitloop (donker 

blauw) en tenslotte de gediplomeerden met drie of meer jaar uitloop (rood). 
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Figuur 4 ‒ Uitloop van gediplomeerden naar diplomajaar (100%=alle gediplomeerden dat jaar) 
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Bij IW komen naar verhouding meer gediplomeerden voor die de opleiding niet binnen de nomi-

nale studieduur afronden. Tussen ‘12/’13 en ‘15/’16 bedroeg dit jaarlijks zo’n 20 tot 25 procent 

van de gediplomeerden. Aangezien de diplomarendementen bij IW aan de hoge kant zijn bete-

kent dit dat er bij IW naast veel leerlingen die binnen de nominale studieduur hun diploma halen, 

ook meer leerlingen hun diploma halen met enige studievertraging. Oorzaak is wellicht dat bij IW 

leerlingen die dreigen uit te vallen vaker bij een ander leerbedrijf herplaatst worden en alsnog  

met enige studievertraging ‒ diplomeren. 
 
 
2.2 Beschrijvende statistieken van het sectorrendement 

 

Het sectorrendement drukt uit welk percentage van de gediplomeerde TI-leerlingen ná diplome-

ring bij een TI-bedrijf is gaan werken7. Leerlingen die (nog) geen diploma hebben gehaald blijven 

hierbij buiten beeld. Het peilmoment voor het vaststellen van de arbeidsmarktpositie van de ge-

diplomeerden is eind september van het jaar van diplomering. De volgende vier arbeidsmarktpo-

sities zijn hierbij onderscheiden: 

1. werkzaam bij een TI-bedrijf (niet als bbl’er); 

2. werkzaam bij een TI-bedrijf als bbl’er in een vervolgopleiding; 

3. werkzaam bij een bedrijf buiten de TI; 

4. geen baan; 

Arbeidsmarktposities 1 en 2, werkzaam bij een TI-bedrijf (eventueel als bbl’er in een vervolgop-

leiding), vormen het aandeel gediplomeerden dat tot het sectorrendement gerekend worden. 

 
Zoals we in tabel 1.1 al zagen is het aantal bbl-leerlingen tijdens en na de crisis flink afgenomen.  

Hierdoor is het onvermijdelijk dat ook het aantal gediplomeerde bbl’ers de laatste jaren is afge-

nomen. Met name diplomajaar ‘15/’16 laat een flinke daling zien. Het sectorrendement is even-

eens gedaald, van 75 procent in diplomajaar ’08/’09 naar 63 procent in ‘15/’16 (de som van de 

percentages in de niet gearceerde kolommen in tabel 2.1). Een groter deel van de gediplomeer-

den heeft een baan buiten de TI gevonden. De afname van het sectorrendement doet zich vooral 

voor bij de gediplomeerden die (opnieuw) als bbl’er in de TI zijn gaan werken. Van een afname 

van het aandeel gediplomeerden met een baan in de TI is geen sprake (zie de tweede en derde 

kolom van tabel 2.1). Minder dan één procent van de gediplomeerden heeft geen baan nadat hij 

of zij het diploma heeft gehaald. Ook in de crisisjaren was dat het geval. 
 
 
Tabel 2.1 – Sectorrendement gediplomeerde bbl’ers TI opleiding 

Diplomajaar 

Na diploma: 

 baan in de TI (bbl) 

Na diploma:  

baan in de TI 

Na diploma:  

baan buiten de TI 

Na diploma: 

 geen baan 

Totaal  

(n=100%) 

2008/09 43,7% 31,7% 23,9% 0,7% 5.022 

2009/10 40,1% 34,1% 25,2% 0,7% 5.591 

2010/11 25,5% 34,4% 39,4% 0,7% 5.210 

2011/12 28,6% 44,4% 26,1% 0,9% 5.234 

2012/13 28,0% 38,7% 32,8% 0,6% 5.229 

2013/14 26,5% 37,0% 35,6% 1,0% 4.967 

2014/15 24,9% 36,8% 37,4% 0,9% 4.876 

2015/16 25,3% 37,7% 36,2% 0,8% 3.068 

 

                                                      
7  De TI-bedrijven zijn afgebakend als de bedrijven die zijn aangesloten bij MN en de bedrijven die volgens de sbi-code 

tot de technische installatiebranche behoren. 
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Bron: CBS en MN: bewerking KBA Nijmegen 

Overall gezien is het sectorrendement voor alle niveaus in het mbo gedaald (zie tabel 2.2 voor 

percentages en tabel 2.3 voor de absolute aantallen). Het sectorrendement van TI-gediplomeer-

den niveau 3 is vrijwel elk jaar het hoogst. Op niveau 4 zijn de sectorendementen het laagst. Met 

name van de laatste cohorten op niveau 4 komt een kleiner aandeel rechtstreeks in de TI terecht. 

Van de niveau 4 gediplomeerden in ‘15/’16 geldt dit voor minder dan de helft. 

 

Tabel 2.2 –Sectorrendement gediplomeerde bbl’ers TI, naar niveau en diplomajaar 

Diplomajaar  Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Gemiddeld 

2008/09 76,8% 77,6% 65,2% 75,5% 

2009/10 76,7% 76,4% 61,5% 74,2% 

2010/11 53,0% 66,7% 59,6% 59,9% 

2011/12 73,0% 78,1% 62,2% 73,0% 

2012/13 70,4% 64,6% 62,2% 66,6% 

2013/14 62,5% 66,8% 59,0% 63,5% 

2014/15 60,3% 65,8% 54,6% 61,7% 

2015/16 67,3% 69,6% 48,9% 63,0% 

Bron: CBS en MN: bewerking KBA Nijmegen 

 

 

Tabel 2.3 – Sectorrendement gediplomeerde bbl’ers TI, absolute aantallen 

 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Totaal 

Diploma-

jaar 

Gediplo-

meerden 

Aantal met 

baan TI 

Gediplo-

meerden 

Aantal met 

baan TI 

Gediplo-

meerden 

Aantal met 

baan TI 

Gediplo-

meerden 

Aantal met 

baan TI 

2008/09 2.404 1.846 1.917 1.487 701 457 5.022 3.790 

2009/10 2.548 1.955 2.158 1.648 885 544 5.591 4.147 

2010/11 2.163 1.147 2.216 1.478 831 495 5.210 3.120 

2011/12 2.132 1.556 2.120 1.656 982 611 5.234 3.823 

2012/13 2.209 1.556 2.048 1.324 972 605 5.229 3.485 

2013/14 1.980 1.237 1.980 1.322 1.007 594 4.967 3.153 

2014/15 1.613 972 2.270 1.494 993 542 4.876 3.008 

2015/16 905 609 1.283 893 880 430 3.068 1.932 

Bron: CBS en MN: bewerking KBA Nijmegen 

 

 

Kijken we naar de sectorrendementen binnen de verschillende TI-beroepsopleidingen dan zien 

we dat deze het hoogst zijn bij Installeren (gemiddeld zo’n 85%), gevolgd door Service apparatuur 

en installaties (gemiddeld 70%) en Werkvoorbereiden (gemiddeld 60%) (zie tabel 2.4). 

Van Machinebouw mechatronica komen maar weinig gediplomeerden in de TI terecht. In ‘15/’16 

was dit 6,4 procent, in jaren daarvoor lag dit percentage nog lager. Ook bij Middenkader enginee-

ring is het sectorrendement relatief laag. Na de piek van 45,6 procent in ‘12/’13 is dit afgenomen 

tot 16,4 procent in ‘15/’16. Het gaat hier om kleine aantallen, dus dan kan het % al snel variëren. 

Bij Infratechniek is het sectorrendement tussen ‘11/’12 en ‘15/’16 afgenomen van 59,4 procent 

naar 31,6 procent. 
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Tabel 2.4 – Percentage sectorrendement gediplomeerde bbl’ers TI, naar beroepsopleiding 

Diplomajaar EIPS Infratechniek Installeren Machinebouw 

mechatronica 

Middenkader 

engineering 

Service appa-

ratuur en in-

stallaties 

Werkvoorberei-

den 

2008/09 40,6% 54,0% 87,5% 6,5% 38,1% 66,2% 67,8% 

2009/10 42,9% 56,1% 87,6% 3,4% 15,8% 67,1% 60,8% 

2010/11 26,1% 52,1% 64,5% 5,2% 9,1% 67,7% 54,4% 

2011/12 54,8% 59,4% 87,7% 2,8% 28,2% 73,9% 64,2% 

2012/13 45,0% 56,5% 83,9% 2,9% 45,6% 73,8% 60,7% 

2013/14 46,4% 46,8% 84,5% 3,7% 34,1% 70,5% 57,0% 

2014/15 45,3% 44,8% 86,6% 3,8% 21,8% 75,4% 54,2% 

2015/16 45,8% 31,6% 89,3% 6,4% 16,4% 68,6% 57,1% 

Bron: CBS, MN: bewerking KBA Nijmegen 

 
 
Tabel 2.5 – Aantal gediplomeerde bbl’ers TI, naar beroepsopleiding en diplomajaar 

Diplomajaar EIPS Infratechniek Installeren Machinebouw 

mechatronica 

Middenkader 

engineering 

Service appa-

ratuur en in-

stallaties 

Werkvoor- 

bereiden 

2008/09 106 409 2.947 138 21 1.142 245 

2009/10 147 488 3.255 237 19 1.129 288 

2010/11 153 482 2.947 174 33 1.133 261 

2011/12 166 537 2.846 392 39 938 288 

2012/13 311 682 2.633 526 68 695 300 

2013/14 330 726 2.360 516 88 610 321 

2014/15 320 810 2.111 584 142 614 271 

2015/16 262 326 1.400 299 122 433 210 

Bron: CBS, MN: bewerking KBA Nijmegen 

 
 
De sectorrendementen van leerlingen die de bpv volgen bij een niet-Otib-bedrijf is een stuk lager 

dan de sectorrendementen bij Otib-bedrijven (zie tabel 2.6). Vanaf diplomajaar ‘11/’12 is het sec-

torrendement bij niet-Otib-bedrijven afgenomen van 19,5 procent naar 9,5 procent in diplomajaar 

’15/’16. Van de leerlingen met bpv bij een Otib-bedrijf gaat het overgrote deel na diplomering in 

de TI werken. 
 
 
Tabel 2.6 – Sectorrendement bbl’ers met bpv bij een Otib-leerbedrijf / niet-Otib-leerbedrijf* 

Diplomajaar Niet-Otib-bedrijven Otib-bedrijven 

 

Aantal  

gediplomeerden 
Sector-rendement 

Aantal  

gediplomeerden 
Sectorrendement 

2008/09 1.305 17,5% 2.588 97,6% 

2009/10 1.524 18,7% 2.843 97,7% 

2010/11 1.323 17,0% 2.842 87,4% 

2011/12 1.490 19,5% 2.782 96,9% 

2012/13 1.723 16,5% 2.656 94,0% 

2013/14 1.762 14,5% 2.582 92,8% 

2014/15 1.860 11,1% 2.446 94,7% 

2015/16 1.106 9,5% 1.578 95,3% 

Bron: CBS, MN: bewerking KBA Nijmegen 

* Inclusief IW- en Goflex-leerlingen waarvan het plaatsingsbedrijf bekend is. 
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Aangezien IW en Goflex leerlingen zowel bij Otib- als niet-Otib-leerbedrijven plaatsen ‒ en de 

sectorrendementen van leerlingen bij niet-Otib-bedrijven lager zijn (zie tabel 2.6) ‒ worden de 

sectorrendementen bij de opleidingsbedrijven enigszins getemperd (zie tabel 2.7). Op een paar 

uitschieters na liggen de sectorrendementen bij IW en Goflex tussen de 80 en 90 procent. 

Wat opvalt is de negatieve uitschieter bij de opleidingsbedrijven in diplomajaar ‘10/’11. Bij Goflex 

komt dat jaar ongeveer een kwart van de gediplomeerden in de TI terecht. Bij IW is dit 38 procent. 

Het jaar daarop is deze dip weer volledig hersteld en komt ruim 88 procent van de gediplomeer-

den van IW en Goflex in de TI terecht. 

 

 
Tabel 2.7 – Sectorrendement gediplomeerde bbl’ers TI, naar opleidingsbedrijf en diplomajaar 

Diplomajaar IW Goflex 

 Gediplomeerden Sectorrendement Gediplomeerden Sectorrendement 

2008/09 1.077 91,7% 52 94,2% 

2009/10 1.180 88,6% 59 88,1% 

2010/11 1.026 38,1% 86 24,4% 

2011/12 1.023 88,3% 62 88,7% 

2012/13 1.080 82,6% 112 92,0% 

2013/14 870 80,5% 124 87,9% 

2014/15 776 84,5% 147 85,0% 

2015/16 554 87,5% 115 81,7% 

Bron: CBS, MN: bewerking KBA Nijmegen 

 

 

 





 

13 

3 Opzet verklarende analyse 
 

 

 

De rendementscijfers van het vorige hoofdstuk worden in hoofdstuk 4 en 5 nader geanalyseerd. 

In dit hoofdstuk wordt eerst de gehanteerde analysemethode kort toegelicht, gevolgd door een 

beschrijving van de dataopbouw (inclusief de koppeling van plaatsingsinformatie van leerlingen 

in dienst van IW of Goflex) en de verklarende bedrijfskenmerken. 

 

 

3.1 Methode: logistische regressie analyse 

 

Met regressie analyse wordt de samenhang bestudeerd tussen één afhankelijke variabele en een 

of meer onafhankelijke variabele(n). Bij het diplomarendement is het al dan niet halen van het 

diploma binnen de nominale opleidingsduur de afhankelijke variabele. Dit is een dichotome vari-

abele: iemand diplomeert niet binnen deze tijd (0) of iemand doet dit wel (1). Voor een dergelijke 

variabele is logistische regressie analyse de geschikte methode. Het logistische regressiemodel 

gaat uit van kansverhoudingen, ook wel ‘odds’ genoemd. In dit onderzoek betreft dit de kans (p) 

om binnen de gestelde termijn het diploma te halen (pwel) gedeeld door de kans om daar niet in 

te slagen (pniet). De analyse van het sectorrendement is op dezelfde methode gebaseerd: een 

leerling gaat na diplomering bij een TI-bedrijf werken (1) of niet (0). 

Het grote voordeel van regressieanalyse is dat,  door meerdere variabelen aan het model toe te 

voegen, voor de invloed van al deze variabelen wordt gecontroleerd. Hierdoor kunnen schijnver-

banden uitgesloten worden en kan de invloed van de gemodelleerde kenmerken zuiver geschat 

worden. 

In de modellen met de bedrijfskenmerken wordt het logistische model gecombineerd met multile-

vel analyse. Dit is nodig aangezien naast leerlingkenmerken ook bedrijfskenmerken als verkla-

rende variabelen worden meegenomen. De data krijgt hierdoor een hiërarchische structuur, be-

staande uit twee niveaus: leerlingen (het eerste niveau) en bedrijven (het tweede ‘hogere’ niveau). 

Door multilevel analyse toe te passen is rekening gehouden met de invloed van de samenhang 

tussen de rendementen van leerlingen die binnen hetzelfde bedrijf worden opgeleid8. 

 

 

3.2 Databestand en aanvullende informatie van leerlingen bij de opleidingsbedrijven 

 

De basis voor de opbouw van het databestand wordt gevormd door de onderwijs- en diplomabe-

standen van het CBS. In deze bestanden staan de jaarlijkse inschrijvingen en diplomagegevens 

van mbo-leerlingen. Deze zijn door KBA bewerkt om de onderwijsinformatie voor de TI-branche 

in beeld te brengen. De beschikbare informatie over diplomering gaat op het moment van schrij-

ven niet verder dan de gediplomeerden in schooljaar ‘15/’16. Aangezien we geïnteresseerd zijn 

of leerlingen hun diploma halen en waar zij na diplomering terecht komen is het laatste instroom-

cohort dat in de analyse meegenomen wordt dat van schooljaar ‘14/’15. Voor latere instroomjaren 

is nog niet bekend of het diploma is behaald. Door de startende bbl’ers van schooljaren ‘06/’07 

 

                                                      
8  Uit de schatting van het nul-model blijkt dat de bijdrage van het bedrijfsniveau aan de totale variantie binnen het model 

significant is (het random intercept is significant bij alpha=0.005). 
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tot en met ‘14/’15 samen te voegen met hun diplomaresultaten, ontstaat een analysebestand met 

ruim 78.000 startende bbl’ers in een TI-opleiding (exclusief leerlingen op niveau 1)9.  

 

Middels het pensioenregistratiebestand van MN is de data voor leerlingen met een bpv bij een 

Otib-leerbedrijf verrijkt met bedrijfskenmerken (een toelichting op deze bedrijfskenmerken volgt 

in de volgende paragraaf). Voor leerlingen bij de opleidingsbedrijven is in de administratie van 

MN niet te zien bij welk leerbedrijf ‒ i.c. inleenbedrijf ‒ de leerlingen geplaatst zijn. Deze leerlingen 

zijn in dienst van het opleidingsbedrijf en ook de kenmerken van het opleidingsbedrijf zijn (in 

eerste instantie) daaraan gekoppeld. In de praktijk werken deze leerlingen echter bij het inleen-

bedrijf. Om de invloed van de feitelijke bedrijfskenmerken van dit inleenbedrijf te kunnen analy-

seren is door de opleidingsbedrijven aanvullende informatie aangeleverd over de inleenbedrijven 

waar de leerlingen geplaatst zijn10. Voor instroomcohorten ‘09/’10 tot en met ‘14/’15 vinden we 

hiervan 3.927 bpv’s terug in het databestand (tabel 3.1 geeft een overzicht van de gerealiseerde 

koppelingen). Hiervan zijn 3.032 leerlingen door een Otib-bedrijf ingeleend en is het databestand 

feitelijk verrijkt met aanvullende plaatsingsinformatie. In tabel 3.3 staan de beschrijvende statis-

tieken van de verklarende variabelen. In box 1 op de volgende pagina staat een nadere toelichting 

op de koppelprocedure. 

 

 
Tabel 3.1 – Aantal gekoppelde plaatsingen bij inleenbedrijven, naar instroomjaar 

 ‘09/’10 ‘10/’11 ‘11/’12 ‘12/’13 ‘13/’14 ‘14/’15 

Installatiewerk        

Aantal IW-leerlingen 1.849 1.521 1.536 1.333 1.035 1.044 

Aantal gekoppelde plaatsingen: 142 322 597 786 602 662 

- waarvan starters in de bbl 132 310 574 761 521 573 

- waarvan starters in de bol 10 12 23 25 81 89 

Totaal percentage gekoppelde plaatsingen 8% 21% 39% 59% 58% 63% 

       

Goflex       

Aantal Goflex-leerlingen 145 178 242 228 274 250 

Aantal gekoppelde plaatsingen: 32 102 172 165 178 167 

- waarvan starters in de bbl 8 60 116 96 102 96 

- waarvan starters in de bol 24 42 56 69 76 71 

Totaal percentage gekoppelde plaatsingen 22% 57% 71% 72% 65% 67% 

 

 

Tabel 3.2 geeft een overzicht van het aantal bedrijven dat actief is als leerbedrijf11. Met behulp 

van de plaatsingsinformatie is inzichtelijk geworden of bedrijven actief zijn met eigen leerlingen, 

met leerlingen die via de opleidingsbedrijven worden opgeleid, of een combinatie hiervan.  

 

                                                      
9   Leerlingen die na diplomering doorleren voor mbo niveau 3 of 4 tellen opnieuw mee als instromer, zij starten immers 

aan een nieuwe opleiding. Hierbij hebben we geen rekening kunnen houden met een mogelijke verkorting van de 
nominale studieduur voor doorstromende TI-leerlingen (diploma-stapelaars). 

10  Voor de helft van de leerlingen die in het analysebestand als IW-leerling te boek staan is geen aanvullende plaat-

singsinformatie aangeleverd. Bij Goflex gaat het om een kwart van de leerlingen. 

11  De telling is gedaan op nevenvestigingsniveau, terwijl de gegevens van de opleidingsbedrijven alleen op clusterniveau 
beschikbaar zijn. Een nauwkeuriger koppeling kan (kleine) afwijkingen opleveren. 
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Tabel 3.2 – Aantal actieve leerbedrijven met bpv’s in eigen bedrijf en/of bij opleidingsbedrijven, 

per jaar 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

niet actieve leerbedrijven 6.486 6.482 6.410 6.402 6.428 6.367 

actief met bpv via:       

eigen bedrijf 2.146 1.970 1.747 1.566 1.458 1.392 

IW 165 225 278 336 338 389 

Goflex  11 10 14 22 17 32 

IW en Goflex  51 33 43 49 64 69 

eigen en opleidingsbedrijf  271 298 290 271 240 281 

totaal 9.130 9.018 8.782 8.646 8.545 8.530 

 
 
Box 1 – Toelichting op de koppeling van aanvullende plaatsingsinformatie opleidingsbedrijven 

In totaal hebben de opleidingsbedrijven voor 7.827 plaatsingen bij inleenbedrijven aanvullende informatie 

aangeleverd. Om de volgende redenen is het niet mogelijk om alle aangeleverde plaatsingen te koppelen: 

- Zes procent van de plaatsingen is niet te koppelen omdat de betreffende leerlingen niet in het databe-

stand van MN voorkomen; 

- Alleen de plaatsingsinformatie van leerlingen die vanaf schooljaren ‘10/’11 tot en met ‘14/’15 zijn gestart 

is gebruikt. IW heeft van vóór schooljaar ‘09/’10 geen plaatsingsinformatie geleverd. Om die reden zijn 

de plaatsingen via Goflex van vóór schooljaar ‘10/’11 ook niet meegenomen. Plaatsingsinformatie van 

starters na schooljaar ‘14/’15 is niet meegenomen omdat deze leerlingen niet in het analysebestand 

voorkomen (hiervan zijn nog geen diplomaresultaten beschikbaar). 

- In de analyse zijn per crebo waarin een leerling begint de bedrijfskenmerken van het eerste leerbedrijf 

gebruikt. Bedrijfsplaatsingen binnen dezelfde crebo die daarna plaatsvinden (doorplaatsingen) zijn niet 

bruikbaar. 

- Voor leerlingen die in het aanvangsjaar van de opleiding niet bij het opleidingsbedrijf zijn gestart hebben 

de bedrijfskenmerken toegewezen gekregen van het leerbedrijf in het eerste leerjaar. 

- Leerlingen die niet in een TI-opleiding zijn gestart en niveau 1/entree-leerlingen zijn niet geanalyseerd, 

om die reden is de hiervan aangeleverde bedrijfsinformatie niet gebruikt. 

- Leerlingen die niet in de onderwijsbestanden van het CBS voor komen, i.c. leerlingen van niet-bekos-

tigde opleidingen, komen niet in het analysebestand voor. Aangeleverde plaatsingsinformatie voor be-

treffende leerlingen kunnen we niet meennemen. 

 

Naast de koppeling van leerlingen zijn ook de aangeleverde inleenbedrijven aan het MN bestand gekop-

peld. Hierbij is via een (deels geautomatiseerde) procedure nagegaan of de inleenbedrijven van de op-

leidingsbedrijven te vinden waren in de registratie van MN. Niet voor alle inleenbedrijven bleek dit het 

geval. In het bestand van MN zijn namelijk alleen Otib-bedrijven opgenomen en niet alle inleenbedrijven 

zijn Otib-bedrijven. Daarnaast spelen ook afwijkingen in schrijfwijzen van bedrijfsnamen of afwijkende 

adressen een rol bij een mismatch. MN registreert van grote bedrijven vaak één adres, doorgaans de 

hoofdvestiging. In de bestanden van de opleidingsbedrijven is juist vaak een lokale nevenvestiging de 

eenheid van registratie, soms met een afwijkende naam. Dit maakt koppelen in dergelijke gevallen lastig 

en soms onmogelijk. Van de gekoppelde leerlingen bij IW heeft ruim een kwart om deze redenen geen 

aanvullende bedrijfskenmerken. Bij Goflex gaat het om negen procent van de gekoppelde plaatsingen. 

Zie bijlage B5 voor een gespecificeerd overzicht van de koppelprocedure. 
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Een bijkomende uitdaging ten aanzien van de koppeling van bedrijven zijn dubbele koppelingen. Dubbele 

koppelingen komen voor indien (1) een inleenbedrijf van de opleidingsbedrijven (mogelijk) bij meerdere 

bedrijfsregistraties van MN hoort. Andersom kan het ook voorkomen dat (2) een bedrijfsregistratie bij MN 

meerdere inleenbedrijven van de opleidingsbedrijven omvat. In het eerste geval kan niet worden vastge-

steld bij welke van de MN registraties de leerling werkelijk is geplaatst. Om het probleem van de dubbele 

koppelingen op te lossen zijn de MN bedrijfsregistraties samengenomen tot een bedrijvencluster. De ken-

merken van dit cluster zijn afgeleid uit het aggregaat van de afzonderlijke, onderliggende bedrijfsregistra-

ties. De invloed van de bedrijfskenmerken is geanalyseerd op basis van deze clusterkenmerken. 

 

 

3.3 De verklarende kenmerken 

 

Zowel kenmerken op het niveau van het individu als kenmerken van het leerbedrijf kunnen van 

invloed zijn op de rendementsindicatoren, evenals het wel of niet opleiden via de opleidingsbe-

drijven. Dit zijn de verklarende variabelen in de analyses van het rendement. De individuele ken-

merken betreffen leeftijd, het opleidingsniveau en de beroepsopleiding van de leerling12. Daar-

naast is in de diplomamodellen gecontroleerd voor het instroomjaar van de leerling, in de model-

len voor het sectorrendement is dat diplomajaar. 

 

De bedrijfskenmerken die we in de analyses meenemen zijn: 

a) of het bedrijf is aangesloten bij Otib (geregistreerd door MN); 

b) of de leerling via een opleidingsbedrijf is geplaatst; 

c) de bedrijfsgrootte van het leerbedrijf (bestaande uit de categorieën: 0 t/m 5 werknemers, 6 

t/m 15 werknemers, 16 t/m 50 werknemers, 51 t/m 100 werknemers of > 100 werknemers); 

d) het aandeel bbl’ers ten opzichte van het aantal totale aantal werknemers in dienst bij het 

leerbedrijf; 

e) het aantal jaren ervaring als leerbedrijf (het aantal jaren actief als leerbedrijf in de laatste vijf 

jaar). 

 

Informatie over de bedrijfsgrootte (c), het aandeel bbl’ers in dienst (d) en het aantal jaren ervaring 

als leerbedrijf (e) is alleen beschikbaar voor Otib-bedrijven. De invloed van deze drie variabelen 

kan dus alleen voor Otib-bedrijven geschat worden, resulterend in aparte modellen ‒ met alleen 

Otib-bedrijven ‒ waaraan deze variabelen zijn toegevoegd. De scores op deze variabelen zijn 

vastgesteld op het startjaar van de bpv en kunnen dus ‒ afhankelijk van het startjaar ‒ verschillen 

tussen leerlingen binnen hetzelfde leerbedrijf. 

Tabel 3.3 geeft een overzicht van de verdeling van deze kenmerken bij de opleidingsbedrijven, 

bij Otib-bedrijven (zonder tussenkomst van een opleidingsbedrijf) en de niet-Otib leerbedrijven. 

Het betreft cijfers van startende bbl’ers in schooljaar ‘14/’15, het laatste schooljaar waarvan we 

op dit moment de diploma- en sectorrendementen kunnen berekenen.  

  

 

                                                      
12  Exclusief de opleidingen Dakdekker (metaal) en Gasturbines, deze kleine selecte groep leerlingen vormen outliers. 
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Tabel 3.3 laat zien dat: 

- de gemiddelde instroomleeftijd van leerlingen bij de opleidingsbedrijven lager is dan bij de 

overige leerbedrijven; 

- ten opzichte van de andere type leerbedrijven bij IW naar verhouding meer niveau 2 leerlingen 

en minder niveau 4 leerlingen voorkomen; 

- bij Goflex naar verhouding de minste niveau 2 leerlingen en de meeste niveau 4 leerlingen 

voorkomen; 

- bij IW de overgrote meerderheid van de leerlingen een opleiding Installeren volgt; 

- bij Goflex de spreiding van voorkomende TI-opleidingen groter is. Naast Installeren volgen 

relatief veel leerlingen een opleiding in de richting van Service apparatuur & installaties en 

Elektrotechnische Industriële Producten en Systemen (EIPS);  

- bij de niet Otib-leerbedrijven vooral de beroepsopleidingen Machinebouw mechatronica en 

Infratechniek voorkomen; 

- van de leerlingen waarvan de bedrijfskenmerken bekend zijn: 

o de meeste leerlingen actief zijn bij bedrijven met nul tot twintig procent bbl’ers t.o.v. het 

totaal aantal werknemers; 

o de meeste leerlingen in grote bedrijven werken; 

o de meeste bedrijven die leerlingen opleiden continu actief leerbedrijf zijn (vijf uit vijf jaar 

actief). 
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Tabel 3.3 ‒ Beschrijvende statistieken startende bbl’ers per type leerbedrijf, schooljaren ‘09/’10 

tot en met ’14/’15 

 Geen Otib- 

leerbedrijven 

Otib- 

leerbedrijven  

zonder  

opleidingsbedrijf 

Installatiewerk Goflex Totaal  

Aantal leerlingen (N) 16.017 21.544 7.710 969 46.240 

Gemiddelde leeftijd 26,7 24,2 19,3 20,8 24,2 
      

Opleidingsniveau      

Niveau 2 38,0% 36,1% 52,3% 18,3% 39,1% 

Niveau 3 36,0% 43,0% 41,4% 54,5% 40,6% 

Niveau 4 26,0% 20,9% 6,4% 27,2% 20,4% 
      

Beroepsopleiding      

Installeren 19,0% 60,1% 90,1% 53,6% 50,7% 

EIPS 8,5% 3,9% 1,2% 11,9% 5,2% 

Infratechniek 22,8% 8,4% 0,7% 0,4% 11,9% 

Machinebouw mechatronica 23,5% 0,3% 0,0% 1,7% 8,3% 

Middenkader engineering 5,5% 0,8% 0,2% 2,3% 2,3% 

Service apparatuur & installaties 13,7% 20,5% 5,8% 28,1% 15,9% 

Werkvoorbereiden 7,0% 5,9% 1,9% 2,2% 5,5% 
      

Bedrijfskenmerken  N=21.452 N=2.848 N=184 N=24.484 

Aandeel bbl’ers t.o.v. totaal 

werknemers 

     

  0% < 20%  72,7% 54,7% 77,7% 70,7% 

20% < 40%  17,8% 10,4% 2,7% 16,8% 

40% < 60%  6,7% 21,8% 2,2% 8,5% 

60% < 80%  0,7% 7,3% 0,0% 1,5% 

 > 80%   2,0% 5,8% 17,4% 2,6% 
      

Bedrijfsgrootte      

0 t/m 5 werknemers  7,3% 11,0% 17,9% 7,8% 

6 t/m 15 werknemers  15,0% 13,9% 4,9% 14,8% 

16 t/m 50 werknemers  26,9% 23,3% 18,5% 26,4% 

51 t/m 100 werknemers  12,3% 12,6% 10,9% 12,4% 

> 100 werknemers  38,4% 39,2% 47,8% 38,6% 

      

Duur leerbedrijf      

1 jaar  5,4% 8,4% 8,7% 5,8% 

2 jaar   4,5% 8,1% 9,2% 5,0% 

3 jaar  6,2% 7,0% 4,3% 6,2% 

4 jaar  8,2% 6,7% 9,8% 8,0% 

5 jaar  75,7% 69,8% 67,9% 75,0% 

Bron: CBS, Mn, IW en Goflex: bewerking KBA Nijmegen 

 

Verder zijn er een aantal ontwikkelingen in de tijd te melden (niet gepresenteerd in tabel 3.3): 

- In de eerdere jaren (tot en met instroomcohort ‘09/’10) waren er in totaal meer startende 

bbl’ers op niveau 2 dan op niveau 3. Vanaf instroomcohort ‘13/’14 is dit verschoven naar de 

meeste startende bbl’ers op niveau 3. Bij Goflex vond deze omslag al eerder plaats, namelijk 

vanaf instroomcohort ‘10/’11. 

- Bij Goflex is het aandeel bbl’ers Installeren vanaf instroomcohort ‘13/’14 afgenomen terwijl 

het aandeel bbl’ers Service apparatuur & installaties is toegenomen. Installeren blijft echter 

wel de grootste opleiding. 
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4 Verdiepende analyse diplomarendement TI-opleidingen 
 

 

 

In verdiepende analyses is nagegaan welke kenmerken van de opleiding, de leerling of het bedrijf 

samenhangen met het rendement. Eerst is gekeken naar de effecten op diplomering binnen de 

startopleiding (crebo-diplomarendement). Vervolgens is in paragraaf 4.2 de bredere definitie van 

diplomarendement gehanteerd, namelijk diplomering binnen één van de TI-opleidingen. Dit is 

inclusief switchers die van de ene TI-opleiding overstappen naar een andere TI-opleiding en 

daarin wel een TI-diploma halen. 

 

 

4.1 4.1 Resultaten regressieanalyse van het crebo-diplomarendement 

 

Tabel 4.1 toont drie modellen met de uitkomsten van de analyse met diplomering ‒ zonder uitloop 

of studievertraging ‒ in de initiële startopleiding (crebo) als afhankelijke variabele (crebo-diplo-

marendement). In bijlage B1 staan de regressiemodellen van het crebo-diplomarendement bij 

een uitloop/studievertraging van één en twee jaar. 

In het eerste model (model A1) is het selectiecriterium van alleen startende bbl-leerlingen losge-

laten. Model A1 is dus geschat voor alle startende TI-leerlingen, ingestroomd tussen ‘06/’07 tot 

en met ‘14/’15. Hiervoor is gekozen omdat veel Goflex-leerlingen en ook steeds meer  IW-leer-

lingen volgens de onderwijsbestanden van het CBS in de bol starten, en om die reden buiten de 

analyse zouden blijven. Model A2 is gebaseerd op alle startende bbl’ers in een TI-opleiding in de 

schooljaren ‘06/’07 tot en met ‘14/’15. In model B staan de resultaten van de bbl- instromers vanaf 

schooljaar ‘09/’10 uitgebreid met de bedrijfskenmerken. Belangrijk aandachtspunt daarbij is dat 

deze aanvullende informatie over de bedrijfskenmerken alleen bekend is voor de bbl’ers die recht-

streeks bij een Otib-bedrijf in dienst zijn én voor de bbl’ers waarvan de aanvullende plaatsingsin-

formatie van de opleidingsbedrijven aan het databestand gekoppeld is. 
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Tabel  4.1 – Resultaten regressieanalyse diplomarendement binnen startopleiding/crebo (zonder 

uitloop) 

 Model A1: 

Diplomarendement  

bij nominale studieduur  

alle mbo TI-leerlingen1 

(inclusief bol) 

Model A2: 

Diplomarendement  

bij nominale studieduur  

alleen bbl-TI-leerlingen1 

Model B: 

Diplomarendement  

bij nominale studieduur,  

inclusief bedrijfskenmerken 

(alleen bbl’ers bij  

Otib-bedrijven)2 

 coëfficiënt coëfficiënt coëfficiënt 

Intercept -1,514** -1,093** -0,671** 

Instroomjaar 0,156** 0,144** 0,266** 

Leeftijd 0,001 -0,011** -0,010** 

    

Opleidingsniveau    

Niveau 2   Ref.   Ref.   Ref. 

Niveau 3 0,840** 0,902** 0,975** 

Niveau 4 0,674** 0,662** 0,857** 

    

Beroepsopleiding    

Installeren   Ref. Ref.   Ref. 

EIPS 0,438** 0,506** 0,066 

Infratechniek 0,635** 0,730** 0,643** 

Machinebouw mechatronica 0,786** 1,110** -0,099 

Middenkader engineering -0,175** 0,218** 0,004 

Service apparatuur & installaties 0,028 0,136** 0,262** 

Werkvoorbereiden 0,185** 0,258** 0,317** 

    

Leerweg bbl (bol=ref.) 0,116** n.v.t. n.v.t. 

Otib-leerbedrijf 0,276** 0,211** n.v.t. 

    

Opleidingsbedrijf    

Installatiewerk 0,229** 0,258** 0,281** 

Goflex 0,472** 0,107* 0,381* 

    

Aandeel bbl’ers t.o.v. totaal wn   -0,007** 

    

Bedrijfsgrootte    

0 t/m 5 werknemers     Ref. 

6 t/m 15 werknemers   -0,401** 

16 t/m 50 werknemers   -0,377** 

51 t/m 100 werknemers   -0,316**    

> 100 werknemers    -0,118 

    

Duur leerbedrijf    

1 jaar     Ref. 

2 jaar    0,112 

3 jaar   0,215** 

4 jaar   0,249** 

5 jaar   0,137* 

    

N 124.902 75.120 23.538 

* p <0.05, ** p <0.01 
1 Gebaseerd op instroomcohorten ‘06/’07 tot en met ‘14/’15 
2 Gebaseerd op instroomcohorten ‘09/’10 tot en met ‘14/’15 
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- Alle drie de modellen laten zien dat de invloed van het instroomjaar positief is. Dat wil zeggen 

dat het nominale diplomarendement hoger is voor leerlingen die in een later jaar zijn inge-

stroomd. Dit komt overeen met de stijgende diplomarendementen gepresenteerd in figuur 1.  

- Modellen A2 en B (alleen bbl’ers) laten zien dat de invloed van de instroomleeftijd negatief 

is: in de bbl heeft een oudere instromer een kleinere kans om het diploma nominaal te halen 

dan een jongere instromer. Dit effect wordt niet gevonden in het model met de bol-leerlingen 

(model A1).  

- De invloed van het niveau van de opleiding is geschat door te kijken of de rendementen op 

niveau 3 en 4 afwijken van de rendementen op niveau 2, de referentiecategorie (Ref.). De 

positieve coëfficiënten van niveau 3 en 4 (in alle drie de modellen) betekenen dat leerlingen 

op niveau 3 of 4 een hogere kans hebben om het diploma nominaal te halen dan een niveau 

2 leerling. Deze bevinding onderstreept het beeld uit figuur 2.  

- Bij de variabele beroepsopleiding staat achter elke opleiding aangegeven of de rendementen 

hoger of lager zijn ten opzichte van het rendement bij de opleiding Installeren. In model A1 is 

te zien dat alleen het rendement bij Middenkader engineering lager is dan bij Installeren. 

Kijken we alleen naar leerlingen die de opleiding in de bbl zijn gestart (model A2 en model B) 

dan is dit negatieve effect verdwenen. Sterker nog, in model A2 zijn de rendementen bij alle 

opleidingen hoger dan bij Installeren. In het model met alleen leerlingen bij Otib-bedrijven 

(model B) hebben leerlingen Infratechniek, Service apparatuur & installaties en Werkvoorbe-

reiden een hogere kans om het diploma nominaal te halen dan een Installeren-leerling13. 

- Model A1 toont aan dat bbl-leerlingen vaker hun diploma binnen de nominale studieduur ha-

len dan bol-leerlingen. 

- Uit modellen A1 en A2 blijkt dat leerlingen in dienst bij een Otib-bedrijf een hoger diploma-

rendement hebben dan leerlingen bij een niet-Otib-bedrijf. 

- Worden de leerlingen daarnaast ook nog door IW of Goflex begeleid dan neemt het diploma-

rendement verder toe. Alle drie de modellen tonen aan dat IW- en Goflex-leerlingen vaker 

hun diploma binnen de nominale studieduur halen dan leerlingen die niet in dienst zijn bij een 

van deze opleidingsbedrijven. 

 

Model B laat zien dat de bedrijfskenmerken ook van invloed zijn op het diplomarendement: 

- Zo blijkt dat het rendement afneemt naarmate het aandeel bbl’ers (ten opzichte van het totale 

aantal werknemers) in het leerbedrijf toeneemt. 

- Ook de bedrijfsgrootte is van invloed. De rendementen bij de categorie kleinste leerbedrijven 

(0 t/m 5 werknemers in vaste dienst) liggen hoger dan de rendementen bij bedrijven met 6 

t/m 100 werknemers. Mogelijke verklaringen hiervoor zijn dat de noodzaak van een goede 

selectie bij kleine bedrijven groter is en/of dat de leerling daar meer persoonlijke aandacht 

krijgen. Het negatieve effect van bedrijfsgrootte wordt echter niet gevonden bij bedrijven met 

meer dan 100 werknemers. Daar wijken de rendementen niet significant af van de kleinste 

bedrijven. 

- Tenslotte blijkt dat het diplomarendement hoger ligt bij bedrijven die langer actief zijn als 

leerbedrijf. Bedrijven die van de laatste vijf jaar minimaal drie jaar actief zijn als leerbedrijf 

doen het beter dan bedrijven die voor de eerste keer in vijf jaar actief zijn. 

 

 

                                                      
13  Dit verschil tussen de modellen A en model B zal voortkomen uit het feit dat de leerlingen bij niet-Otib bedrijven niet 

meegenomen konden worden in de analyse in model B. De leerlingen bij niet-Otib bedrijven wijken op dit punt nogal 
af; er zijn beduidend minder Installatie-leerlingen bij niet-Otib bedrijven dan bij Otib bedrijven. 
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4.1.1 Berekende effecten op het crebo-diplomarendement 

 

De interpretatie van de waarde van de coëfficiënten is over het algemeen lastig bij logistische 

modellen. De invloed van een variabele wordt duidelijker door aan te geven hoe groot het effect 

is op het rendement. Dit doen we door uit te gaan van een fictieve ‘standaard’ leerling, en vervol-

gens steeds een kenmerk van de leerling te variëren. De ‘standaard’ leerling is een bbl-leerling 

die op 19-jarige leeftijd, zonder tussenkomst van een opleidingsbedrijf, begint aan een opleiding 

Installeren niveau 3. Dit zijn de kenmerken die het meest voorkomen in de leerlingpopulatie. Aan-

gezien de rendementen afhankelijk zijn van het instroomjaar, zijn in tabel 3.2 de rendementen 

berekend van twee instroomcohorten, namelijk instromers in schooljaren ‘12/’13 en ‘14/’15. Als 

eerst worden de kansen berekend op basis van model A1, dit is inclusief de leerlingen die de 

opleiding in de bol zijn gestart. 

 

 
Tabel 4.2 – Berekende diplomeringskans binnen nominale studieduur, op basis van model A1 

(alle TI-leerlingen, inclusief bol) 

 instroomcohort ‘12/’13 instroomcohort ‘14/’15 

Kenmerken fictieve leerling 

Geen 

Otib- 

bedrijf 

Otib- 

bedrijf 

(zonder 

opl.bedr) 

IW Goflex Geen 

Otib-be-

drijf 

Otib- 

bedrijf 

(zonder 

opl.bedr) 

IW Goflex 

(1) Standaardleerling 

Bbl-leerling: 19 jaar* 

Opleiding: Installeren niveau 3 

63% 70% 74% 79% 70% 76% 80% 83% 

(2) Idem als (1), opleiding: EIPS 73% 78% 82% 85% 79% 83% 86% 89% 

(3) Idem als (1), leerweg: bol 61% 67% 72% 77% 68% 74% 78% 82% 

(4) Idem als (1), niveau 2 43% 50% 55% 61% 51% 57% 63% 68% 

(5) Idem als (1), niveau 4 60% 66% 71% 76% 67% 73% 77% 81% 

* leeftijd is in dit model niet significant 

 

 

(1) De standaardleerling uit instroomstroomcohort ‘12/’13 die de bpv volgt bij een niet-Otib-bedrijf 

heeft een (berekende) kans van 63 procent om het diploma nominaal te halen. Vindt de bpv 

bij een Otib-bedrijf plaats dan stijgt deze kans naar 70 procent. Via IW en Goflex neemt de 

kans toe tot respectievelijk 74 en 79 procent. Bij instroomcohort ‘14/’15 liggen deze percen-

tages 6 á 7 procent hoger. 

(2) Gezien de positieve coëfficiënt van EIPS ten opzichte van Installeren (zie tabel 3.1) heeft een 

EIPS-leerling een grotere kans om binnen de nominale studieduur te diplomeren. Bij een niet-

Otib-bedrijf neemt deze kans in dat geval met 10 procent toe, bij de opleidingsbedrijven neemt 

deze kans met zo’n 6 tot 8 procent toe. 

(3) Voor de standaardleerling in de bol neemt de kans om binnen de nominale studieduur te 

diplomeren met een paar procent af ten opzichte van de standaardleerling in de bbl. 

(4) De kansen om zonder uitloop te diplomeren nemen behoorlijk af wanneer het een niveau 2 

opleiding betreft. Deze kansen nemen over de gehele linie met 15 tot 20 procent af. 

(5) Op niveau 4 neemt deze kans met zo’n 3 procent af ten opzichte van niveau 3. 

Op dezelfde manier als hierboven worden de kansen doorgerekend op basis van model A2, be-

treffende leerlingen die in de bbl zijn gestart. 
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Tabel 4.3 – Berekende diplomeringskans binnen nominale studieduur, op basis van model A2 

(alleen TI-bbl-leerlingen) 

 instroomcohort ‘12/’13 instroomcohort ‘14/’15 

Kenmerken fictieve leerling 

Geen 
Otib- 

bedrijf 

Otib- 
bedrijf 

(zonder 
opl.bedr) 

IW Goflex Geen 
Otib-be-

drijf 

Otib- 
bedrijf 

(zonder 
opl.bedr) 

IW Goflex 

(1) Standaardleerling 

Bbl-leerling: 19 jaar 

Opleiding: Installeren niveau 3 

65% 69% 75% 72% 71% 75% 80% 77% 

(2) Idem als (1), leeftijd: 26 jaar 63% 68% 73% 70% 69% 74% 78% 76% 

(3) Idem als (1), opleiding: EIPS 75% 79% 83% 81% 80% 83% 87% 85% 

(4) Idem als (1), niveau 2 43% 48% 54% 51% 50% 55% 61% 58% 

(5) Idem als (1), niveau 4 59% 64% 70% 67% 66% 70% 75% 73% 

 

 

Tabel 4.3 geeft ten opzichte van tabel 4.2 vrijwel dezelfde resultaten. Alleen voor Goflex vallen 

de berekende kansen wat lager uit aangezien de coëfficiënt van Goflex in model A2 lager is dan 

in model A1, dit resulteert in een iets lagere nominale diplomeringskans. Dit is het gevolg van de 

populatie waarop model A2 is gebaseerd, namelijk alleen de leerlingen die in de bbl zijn gestart. 

Hieruit valt af te leiden dat startende bbl’ers bij Goflex minder vaak zonder uitloop diplomeren dan 

Goflex-leerlingen die in de bol starten. 

(1) De standaardleerling uit instroomstroomcohort ‘12/’13 die de bpv volgt bij een niet-Otib-bedrijf 

heeft een kans van 65 procent om het diploma nominaal te halen. Vindt de bpv bij een Otib-

bedrijf plaats dan stijgt deze kans naar 69 procent. Via IW en Goflex neemt de kans toe tot 

respectievelijk 75 en 72 procent. Bij instroomcohort ‘14/’15 liggen deze percentages overall 

5 á 6 procent hoger.  

(2) Voor een leerling die op 26-jarige leeftijd aan de opleiding begint neemt de kans om het 

diploma nominaal te halen met 1 á 2 procent af. Het negatieve effect van leeftijd is dus be-

perkt.  

(3) Voor een leerling EIPS zien we dat de kans op rendement met 7 tot 10 procent toeneemt. 

(4) De kansen om zonder uitloop te diplomeren liggen fors lager wanneer het een niveau 2 op-

leiding betreft. Deze kansen nemen over de gehele linie met 15 tot 20 procent af. 

(5) Op niveau 4 neemt deze kans met zo’n 3 procent af ten opzichte van niveau 3. 

 

Aan de hand van de standaardleerling kunnen we ook de invloed van de bedrijfskenmerken laten 

zien (zie tabel 4.4). Van leerlingen bij niet Otib-bedrijven zijn geen bedrijfsgegevens bekend. De 

berekende kansen, gebaseerd op de uitkomsten van model B uit tabel 4.1, zijn dus alleen voor 

leerlingen bij Otib-bedrijven te berekenen, inclusief leerlingen van IW en Goflex waarvan we over 

aanvullende plaatsingsinformatie beschikken. De standaardleerling heeft dezelfde kenmerken als 

in het voorbeeld hierboven en werkt in een groot bedrijf (met meer dan 100 werknemers), met 20 

procent bbl’ers in dienst (t.o.v. het totaal aantal werknemers) dat van de laatste vijf jaren ieder 

jaar actief was als leerbedrijf. 
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Tabel 4.4 – Berekende diplomeringskans binnen nominale studieduur, op basis van model B (al-

leen leerlingen bij Otib-leerbedrijven) 

 instroomcohort ‘12/’13  instroomcohort ‘14/’15 

Kenmerken fictieve leerling 

Geen 

opl.bedr 

IW Goflex Geen 

opl.bedr 

IW Goflex 

(1) Standaardleerling:19 jaar 

Opleiding: Installeren bbl niveau 3 

Bedrijf: 20% bbl, >100 werknemers,  

5 jaar actief leerbedrijf 

74% 79% 81% 83% 86% 88% 

(2) Idem als (1), leeftijd: 26 jaar 73% 78% 80% 82% 86% 87% 

(3) Idem als (1), opleiding: 

Service apparatuur & installaties 

79% 83% 85% 86% 89% 90% 

(4) Idem als (1), niveau 2 52% 58% 61% 65% 71% 73% 

(5) Idem als (1), niveau 4 72% 77% 79% 81% 85% 86% 

(6) Idem als (1), leerbedrijf heeft 2% bbl 77% 81% 83% 85% 88% 89% 

(7) Idem als (1), leerbedrijf met 50% bbl 70% 75% 77% 80% 84% 85% 

(8) Idem als (1), leerbedrijf met 80% bbl 65% 71% 73% 76% 81% 82% 

(9) Idem als (1), leerbedrijf heeft 0-5 werknemers 78% 81% 83% 87% 89% 90% 

(10) Idem als (1), leerbedrijf heeft 6-15 werknemers 68% 74% 76% 79% 83% 84% 

(11) Idem als (1), leerbedrijf 1 jaar actief als leerbedrijf 72% 76% 79% 81% 85% 86% 

(12) Idem als (1), leerbedrijf 4 jaar actief als leerbedrijf 76% 81% 82% 85% 88% 89% 

 

 

- Bij een Otib-bedrijf (zonder tussenkomst van een opleidingsbedrijf) heeft de standaardleerling 

van instroomstroomcohort ‘12/’13 een (berekende) kans van 76 procent om het diploma nomi-

naal te halen. Dezelfde leerling bij IW of Goflex heeft een rendement van respectievelijk 79 / 81 

procent. Voor instroomcohort ‘14/’15 nemen de rendementen over de gehele linie met zeven 

procent toe. 

- Het negatieve effect van leeftijd is beperkt: voor een 26-jarige instromer is de kans om binnen 

de gesteld tijd te diplomeren ongeveer één procent kleiner dan die van een 19-jarige instromer. 

- Bij de opleiding Service apparatuur & installaties liggen de rendementen zo’n drie tot vijf procent 

hoger dan bij Installeren. 

- Bij instroomcohort ‘12/’13 neemt de kans op nominale diplomering met twintig procent af wan-

neer het een niveau 2 opleiding betreft in plaats van niveau 3. Voor instroomcohort ‘14/’15 

neemt deze kans met zo’n vijftien procent af. 

- De kans op rendement op niveau 4 is een paar procent kleiner dan op niveau 3. 

- Naarmate het aandeel bbl’ers ten opzichte van het aantal werknemers afneemt stijgt het diplo-

marendement licht. Wanneer dit percentage daalt van twintig naar twee procent, dan stijgt het 

rendement één tot drie procent. 

- Bij een toename van het aandeel bbl’ers van twintig naar vijftig procent dan daalt het rendement 

met zo’n twee tot vier procent. 

- Een verdere toename van het aandeel bbl’ers van twintig naar tachtig procent resulteert in een 

kansafname van vijf tot negen procent. 

- Voor een leerling in een klein bedrijf (0 t/m 5 werknemers) is de slagingskans iets hoger (2 á 

4%) dan voor een leerling in bedrijf met meer dan 100 werknemers. 

- De kans om nominaal het diploma te halen is het kleinst bij een leerbedrijf met 6 t/m 15 werk-

nemers. Voor de standaardleerling neemt deze kans in dat geval met zo’n drie tot zes procent 

af ten opzichte van een groot bedrijf. 
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- Voor een leerling met bpv bij een leerbedrijf dat voor de eerste keer (in de afgelopen vijf jaar) 

een bbl’er opleidt is de kans op diplomarendement een paar procent kleiner vergeleken met 

een bedrijf dat jaarlijks bbl’ers opleidt. 

- De kans op nominale diplomering is het hoogst bij leerbedrijven die vier van de vijf jaar actief 

zijn als leerbedrijf, de rendementskansen nemen in dat geval met een paar procent toe ten 

opzichte van continu opleidende leerbedrijven.  

 

De resultaten van model B zijn het best te vergelijken met die van model A2 omdat het in beide 

gevallen om bbl-leerlingen gaat. In model B zijn voor de standaardleerling kenmerken van een 

‘standaard’-bedrijf meegenomen. In model A2 gaat het om een bbl-leerling, gemiddeld over alle 

bedrijven uit de analyse. De verschillende uitkomsten van model B, afhankelijk van de bedrijfs-

kenmerken, laten zien dat het percentage bbl’ers, het aantal jaar dat men actief leerbedrijf is, en 

de omvang van het leerbedrijf duidelijk invloed heeft op de nominale slagingskans van de leerling. 

Het verschil kan oplopen tot tien procent. 

 

 

4.2 4.2 Resultaten regressieanalyse van het TI-diplomarendement 

 

In deze paragraaf volgen de analyseresultaten waarbij de bredere definitie van diplomarende-

ment is gehanteerd, namelijk diplomering binnen één van de TI-opleidingen. Dit is dus inclusief 

switchers die van de ene TI-opleiding/crebo naar een andere TI-opleiding/crebo overstappen. In 

de vorige paragraaf ging het om de gediplomeerden in de opleiding waarin ze begonnen. Tabel 

4.5 toont de drie regressiemodellen.  

 

  



26 

Tabel 4.5 – Resultaten regressieanalyse diplomarendement binnen de TI-opleidingen 

 Model A1: 

Diplomarendement  

bij nominale studieduur  

alle TI-leerlingen1 

(inclusief bol) 

Model A2: 

Diplomarendement  

bij nominale studieduur  

alleen bbl-TI-leerlingen1 

Model B: 

Diplomarendement  

bij nominale studieduur,  

inclusief bedrijfskenmerken 

(alleen bbl’ers bij Otib-bedrij-

ven)2 

 coëfficiënt coëfficiënt coëfficiënt 

Intercept -1,051** -0,967** -0,463** 

Instroomjaar 0,123** 0,140** 0,245** 

Leeftijd -0,006** -0,013** -0,012** 

    

Opleidingsniveau    

Niveau 2   Ref. Ref. Ref. 

Niveau 3 0,989** 0,981** 1,068** 

Niveau 4 0,981** 0,751** 1,014** 

    

Beroepsopleiding    

Installeren Ref. Ref. Ref. 

EIPS 0,468** 0,516** 0,122 

Infratechniek 0,771** 0,751** 0,696** 

Machinebouw mechatronica 0,883** 1,164** 0,062 

Middenkader engineering   0,023 0,186* -0,132 

Service apparatuur & installaties -0,064** 0,067** 0,213** 

Werkvoorbereiden 0,147** 0,254** 0,325** 

    

Leerweg bbl (bol=ref.) -0,075** n.v.t. n.v.t. 

Otib-leerbedrijf 0,333** 0,203** n.v.t. 

    

Opleidingsbedrijf    

Installatiewerk 0,260** 0,279** 0,278** 

Goflex 0,566** 0,246** 0,399* 

    

Aandeel bbl’ers t.o.v. totaal wn   -0,007** 

    

Bedrijfsgrootte    

0 t/m 5 werknemers   Ref. 

6 t/m 15 werknemers   -0,427** 

16 t/m 50 werknemers   -0,399** 

51 t/m 100 werknemers   -0,341**    

> 100 werknemers    -0,191* 

    

Duur leerbedrijf    

1 jaar   Ref. 

2 jaar    0,066 

3 jaar   0,222** 

4 jaar   0,204** 

5 jaar   0,106 

    

N 125.133 75.166 23.565 

* p <0.05, ** p <0.01 
1 Gebaseerd op instroomcohorten ‘06/’07 tot en met ‘14/’15 
2 Gebaseerd op instroomcohorten ‘09/’10 tot en met ‘14/’15 
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De volgende uitkomsten vallen op: 

 

- Leeftijd heeft nu ook in model A1 (het model met zowel bol als bbl leerlingen) een negatief 

effect op het rendement, bij het crebo-diplomarendement in de vorige paragraaf bestaat dit 

effect niet. 

- Van de diverse beroepsopleidingen die we tot de TI rekenen hebben switchers gestart bij 

Service apparatuur & installaties een kleinere kans om zonder uitloop een TI-diploma te halen 

dan starters Installeren (zie model A1). Dit effect verdwijnt in model A2, wanneer alleen naar 

bbl-leerlingen gekeken wordt. Uit model A2 blijkt dat bij alle TI opleidingen een grotere kans 

bestaat om binnen de nominale studieduur een TI-diploma te halen dan bij Installeren. In 

model B (alleen leerlingen bij Otib-bedrijven) geldt dit alleen nog maar voor de opleidingen 

Infratechniek, Service apparatuur & installaties en Werkvoorbereiden. 

- Wat opvalt is het negatieve effect bij bbl’ers (variabele ‘leerweg’). In tegenstelling tot het 

crebo-diplomarendement in de vorige paragraaf hebben bol-leerlingen een grotere kans om 

een TI-diploma te halen dan bbl’ers. Hieruit valt op te maken dat er verhoudingsgewijs meer 

bol-leerling een succesvolle crebo-switch maken dan bbl-leerlingen. 

- De effecten van Otib-bedrijf, IW en Goflex zijn vergelijkbaar met het model in paragraaf 4.1. 

Dit geldt ook voor het effect van het percentage bbl’ers ten opzichte van het vaste aantal 

werknemers. 

- Bij de invloed van bedrijfsgrootte valt op dat bij alle grotere bedrijfsklassen een verkleinde 

kans op nominale diplomering bestaat ten opzichte van een bedrijf met 0 t/m 5 werknemers. 

- Leerbedrijven die continu leerlingen opleiden (duur leerbedrijf vijf van de vijf jaar) hebben 

geen significant hoger TI-diplomarendement dan een bedrijf dat voor de eerste keer in vijf 

jaar een leerling in dienst heeft. Bij het crebo-diplomarendement (tabel 4.1) wordt dit effect 

wel gevonden. 

 
 
4.2.1 Berekende effecten op het TI-diplomarendement 

 

Op basis van de modellen in tabel 4.5 worden hieronder de kansen van de fictieve ‘standaard’ 

leerling doorgerekend, waarbij net als in de paragraaf 4.1.1 op een ander kenmerk gevarieerd 

wordt.  

 

 
Tabel 4.6 – Berekende diplomeringskans binnen TI-opleidingen bij nominale studieduur, op basis 

van model A1 (alle TI-leerlingen, inclusief bol) 

 instroomcohort ‘12/’13 instroomcohort ‘14/’15 

Kenmerken fictieve leerling 

Geen 

Otib- 

bedrijf 

Otib- 

bedrijf 

(zonder 

opl.bedr) 

IW Goflex Geen 

Otib-be-

drijf 

Otib- 

bedrijf 

(zonder 

opl.bedr) 

IW Goflex 

(1) Standaardleerling 

Bbl-leerling: 19 jaar 

Opleiding: Installeren niveau 3 

65% 72% 77% 82% 70% 77% 81% 85% 

(2) Idem als (1), leeftijd: 26 jaar 64% 71% 76% 81% 69% 76% 80% 85% 

(3) Idem als (1), opleiding: EIPS 75% 80% 84% 88% 79% 84% 87% 90% 

(4) Idem als (1), leerweg: bol 66% 73% 78% 83% 72% 78% 82% 86% 

(5) Idem als (1), niveau 2 41% 49% 55% 63% 47% 55% 61% 68% 

(6) Idem als (1), niveau 4 65% 72% 77% 82% 70% 77% 81% 85% 
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Logischerwijs zien we dat de rendementskansen bij deze bredere definitie van het diplomaren-

dement hoger is dan bij het crebo-diplomarendement; ook de leerlingen die diplomeren in een 

andere TI-crebo worden immers als renderend gezien. Dit zagen we eerder terug in figuur 1 op 

pagina 4. Op het effect van leerweg na (regel 4 tabel 4.6) ligt de invloed van de verklarende 

variabelen in lijn met de effecten bij het crebo-diplomarendement: 

(1) De standaardleerling van instroomcohort ‘12/’13 heeft een (berekende) kans van 65 procent 

om een TI-diploma nominaal te halen. Voor een leerling die via IW of Goflex wordt opgeleid, 

is de kans om nominaal een TI-diploma te halen hoger, respectievelijk 77 en 82 procent. Bij 

instroomcohort ‘14/’15 liggen deze percentage zo’n drie tot vijf procent hoger. 

(2) Leeftijd heeft een zeer beperkt negatief effect. Voor een 26-jarige instromer is de kans op TI-

rendement één procent kleiner dan een 19-jarige instromer. 

(3) Afhankelijk van of een leerling in dienst is van een opleidingsbedrijf neemt de nominale diplo-

meringskans voor een EIPS-leerling toe met vijf tot tien procent toe ten opzichte van een 

leerling Installeren. 

(4) Voor een bol-leerling neemt de nominale TI-diplomeringskans met één procent toe ten op-

zichte van een bbl’er. Dit is opvallend, want bij het crebo-rendement is deze kans voor bol-

leerlingen een paar procent kleiner dan die van bbl’ers. 

(5) Op niveau 2 zijn de nominale TI-diplomeringskansen zo’n twintig procent lager dan op niveau 

3 en 4. 

 

Tabel 4.7 toont de berekende TI-diplomarendementskansen gebaseerd op model A2, het model  

met alleen starters in de bbl. Net als bij model A1 hierboven zien we overall een rendementstoe-

name van enkele procenten wanneer de bredere rendementsdefinitie gehanteerd wordt. De stan-

daardleerling met bpv buiten de branche heeft het laagste diplomarendement. Wanneer de bpv 

bij een Otib-bedrijf plaatsvindt neemt het rendement met drie tot vijf procent toe. De beide oplei-

dingsbedrijven doen daar nog een schepje bovenop: de diplomarendementen van IW- en Goflex 

leerlingen ‒ die nagenoeg gelijk aan elkaar zijn ‒ liggen zo’n vier tot zes procent hoger dan de 

rendement van leerlingen die zonder tussenkomst van een opleidingsbedrijf bpv bij een Otib-

bedrijf volgen. 

Vergeleken met het model inclusief starters in de bol (tabel 4.6) valt het rendement van Goflex-

leerlingen in tabel 4.7 een paar procent lager uit. Dit zagen we eerder ook bij de enge definitie 

van het diplomarendement: bij Goflex hebben starters in de bbl een lager diplomarendement dan 

starters in de bol. 

Verder valt op dat de rendementen op niveau 2 (regel 4 in tabel 4.7) minder laag zijn dan de 

rendementen op niveau 2 in tabel 4.6, het model inclusief bol’ers. Hieruit valt af te leiden dat met 

name bol’ers op niveau 2 het diplomarendement ‘drukken’. 
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Tabel 4.7 – Berekende kansen TI-diplomarendement binnen nominale studieduur, op basis van 

model A2 (alleen TI-bbl-leerlingen) 

Kenmerken fictieve leerling instroomcohort ‘12/’13 instroomcohort ‘14/’15 

 Geen 

Otib-

bedrijf 

Otib- 

bedrijf 

(zonder 

opl.bedr) 

IW Goflex Geen 

Otib-be-

drijf 

Otib- 

bedrijf 

(zonder 

opl.bedr) 

IW Goflex 

(1) Standaardleerling 

Bbl-leerling: 19 jaar 

Opleiding: Installeren niveau 3 

68% 72% 77% 77% 74% 77% 82% 81% 

(2) Idem als (1), leeftijd: 26 jaar 66% 70% 76% 75% 72% 76% 81% 80% 

(3) Idem als (1), opleiding: EIPS 78% 81% 85% 85% 82% 85% 88% 88% 

(4) Idem als (1), niveau 2 57% 62% 68% 68% 64% 68% 74% 73% 

(5) Idem als (1), niveau 4 63% 67% 73% 72% 69% 73% 78% 78% 

 

 

De invloed van de bedrijfskenmerken (model B) voor de standaardleerling is berekend in tabel 

4.8. In dit voorbeeld heeft de standaardleerling bpv bij een bedrijf dat drie van de laatste vijf jaar 

actief is als leerbedrijf omdat het effect bij een leerbedrijf dat vijf jaar actief is niet significant blijkt 

te zijn. 

 

 
Tabel 4.8 – Berekende kansen TI-diplomarendement binnen nominale studieduur, incl. bedrijfs-

kenmerken (model B met alleen leerlingen bij Otib-leerbedrijven) 

 instroomcohort ‘12/’13  instroomcohort ‘14/’15 

 

Kenmerken fictieve leerling 

Geen 

opl.bedr 

IW Goflex Geen 

opl.bedr 

IW Goflex 

(1) Standaardleerling 

Leerling: 19 jaar 

Opleiding: Installeren niveau 3 

Bedrijf: 20% bbl, > 100 werknemers,  

3 jaar actief leerbedrijf 

78% 82% 84% 85% 88% 89% 

(2) Idem als (1), leeftijd: 26 jaar 76% 81% 83% 84% 87% 89% 

(3) Idem als (1), opleiding: 

Service apparatuur & installaties 

81% 85% 87% 88% 90% 91% 

(4) Idem als (1), niveau 2 54% 61% 64% 66% 72% 74% 

(5) Idem als (1), niveau 4 77% 81% 83% 84% 88% 89% 

(6) Idem als (1), leerbedrijf heeft 2% bbl 80% 84% 85% 87% 89% 91% 

(7) Idem als (1), leerbedrijf met 50% bbl 74% 79% 81% 80% 86% 87% 

(8) Idem als (1), leerbedrijf met 80% bbl 70% 75% 77% 76% 83% 85% 

(9) Idem als (1), leerbedrijf heeft 0-5 werknemers 81% 85% 86% 87% 90% 91% 

(10) Idem als (1), leerbedrijf heeft 6-15 werknemers 74% 78% 80% 82% 86% 87% 

(11) Idem als (1), leerbedrijf  

1 jaar actief als leerbedrijf 

74% 79% 81% 82% 86% 87% 

(12) Idem als (1), leerbedrijf  

4 jaar actief als leerbedrijf 

77% 82% 84% 85% 88% 89% 
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De invloed van de bedrijfskenmerken op de TI-diplomarendement verschilt niet veel met de in-

vloed op het crebo-diplomarendement. De enige twee verschillen zijn 1) dat bij het crebo-diplo-

marendement leerbedrijven die vijf jaar actief zijn het significant beter doen dan bedrijven die voor 

het eerste jaar actief zijn (bij het TI-diplomarendement wordt dit effect niet gevonden) en 2) leer-

bedrijven met meer dan 100 werknemers hebben een significant lager TI-diplomarendement dan 

leerbedrijven met nul tot en met vijf werknemers (bij het crebo-diplomarendement is dit effect niet 

significant). 
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5 Verdiepende analyse sectorrendement TI-opleidingen 
 

 

 

Zoals in paragraaf 2.2 staat beschreven is het sectorrendement het percentage gediplomeerde 

TI-leerlingen (ongeacht eventuele studievertraging) dat doorstroomt in een baan in de TI, al dan 

niet opnieuw als bbl’er. Bij de doorstroom is gekeken naar de arbeidsmarktpositie in september 

van het jaar van diplomeren. De analyse in dit hoofdstuk bouwt voort op de data van de diploma-

rendementen, waarbij alleen de gediplomeerden zijn geselecteerd. Net als in het vorige hoofdstuk 

wordt in de analyse onderscheid gemaakt tussen gediplomeerden in dienst bij opleidingsbedrij-

ven, een Otib-bedrijf (zonder tussenkomst van een opleidingsbedrijf) en gediplomeerden bij niet-

Otib leerbedrijven. 

 

 
5.1 Resultaten regressieanalyse van de sectorrendementen 

 

Voor iedereen die een TI-diploma heeft behaald in de periode 2007-201614 hebben we gekeken 

of men wel of niet in de TI is gaan werken. Vervolgens is nagegaan welke variabelen daarop van 

invloed zijn. Ook hier is logistische regressieanalyse toegepast, met wel of niet een baan in de TI 

na diplomering als afhankelijke variabele. Bij model B, het model inclusief de bedrijfskenmerken, 

is opnieuw de multi-level variant toegepast. De modeluitkomsten, analoog aan de modelopbouw 

bij de diplomarendementen, staan in tabel 5.1. 

 

 

  

 

                                                      
14  Van de instroomcohorten 2006/2007 tot en met 2015/2016. 
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Tabel 5.1 – Resultaten regressieanalyse sectorrendement TI-gediplomeerden 

 Model A1: 

Sectorrendement  

alle TI-gediplomeerden1 

(inclusief bol) 

Model A2: 

Sectorrendement  

alleen bbl-TI-gediplomeer-

den1 

Model B: 

Sectorrendement  

inclusief bedrijfskenmerken 

(alleen gestart als bbl’er bij 

Otib-bedrijven)2 

 coëfficiënt coëfficiënt coëfficiënt 

Intercept 0,049** -0,762** 2,022** 

Diplomajaar -0,027** -0,027** 0,048* 

Leeftijd -0,026** -0,017** 0,001 

    

Opleidingsniveau    

Niveau 2 Ref. Ref. Ref. 

Niveau 3 0,203** 0,161** 0,365** 

Niveau 4 0,207** -0,183** 0,082 

    

Beroepsopleiding    

Installeren Ref. Ref. Ref. 

EIPS -0,952** -0,631** -0,588** 

Infratechniek 0,062 0,449** -0,684** 

Machinebouw mechatronica -2,058** -2,331** -0,420 

Middenkader engineering -1,429** -0,985** 0,767 

Service apparatuur & installaties -0,557** -0,259** 0,114 

Werkvoorbereiden -0,548** -0,254** 0,169 

    

Leerweg bbl (bol=ref.) -0,269** n.v.t. n.v.t. 

Otib-leerbedrijf 4,043** 4,618** n.v.t. 

    

Opleidingsbedrijf    

IW -1,746** -1,886** -1,209** 

Goflex -1,263** -1,590** -1,123** 

    

Bedrijfsgrootte    

0 t/m 5 werknemers   Ref. 

6 t/m 15 werknemers   -0,059 

16 t/m 50 werknemers   -0,109 

51 t/m 100 werknemers   -0,011 

> 100 werknemers    0,362* 

    

Duur leerbedrijf    

1 jaar   Ref. 

2 jaar    0,062 

3 jaar   0,223 

4 jaar   0,435** 

5 jaar   0,491** 

    

Aantal gediplomeerden 67.522 44.526 19.171 

1 Model A1 is gebaseerd op gediplomeerde TI-leerlingen van diplomajaren 2006/2007 t/m 2015/2016, ingestroomd tussen 

2006/2007 t/m 2015/2016 
2 Model B is gebaseerd op gediplomeerde TI-leerlingen van diplomajaren 2009/2010 t/m 2015/2016, ingestroomd als 

bbl’er bij een Otib-leerbedrijf tussen 2006/2007 t/m 2015/2016 

* p <0.05, ** p <0.01 
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- In modellen A1 en A2 is de coëfficiënt voor het diplomajaar negatief: gediplomeerden van 

latere diplomajaren gaan vaker buiten de branche werken. In model B gaat er een positief 

effect uit van diplomajaar: het sectorrendement van gediplomeerden bij Otib-bedrijven neemt 

dus toe, terwijl dat van de gehele populatie juist afneemt. 

- Ook het effect van leeftijd is in model A1 en A2 negatief, naarmate men op later leeftijd diplo-

meert neemt de kans om in de TI te gaan werken af. Dit effect doet zich niet voor bij leerlingen 

in dienst van een Otib-bedrijf (model B). 

- In de beschrijvende tabellen zagen we al dat het sectorrendement van bbl’ers niveau 3 aan 

de hoge kant is ten opzichte van de overige niveaus. De positieve niveau 3-coëfficiënten in 

tabel 5.1 bevestigen deze bevinding. Wat opvalt is dat in model A1 een positief effect en in 

model A2 een negatief effect bij niveau 4 wordt gevonden. Hieruit valt op te maken dat gedi-

plomeerde bol’ers niveau 4 vaker in de TI gaan werken dan niveau 2 gediplomeerden. Bij 

bbl’ers is het omgekeerde het geval, die gaan na diplomering minder vaak in de TI werken 

dan niveau 2 gediplomeerden. In tegenstelling tot model A2 bestaat bij Otib-bedrijven (model 

B) geen negatief sectorrendement bij niveau 4 opleidingen (ten opzichte van niveau 2). 

- Naar type opleiding zien we in de modellen A dat alle opleidingen, op Infratechniek na, een 

lager sectorrendement hebben dan de opleiding Installeren. Model A2 toont aan dat bij bbl 

Infratechniek het sectorrendement hoger is dan bbl Installeren. Voor leerlingen bij Otib-be-

drijven geldt dit laatste echter niet, voor hen is het sectorrendement lager dan bij Installeren. 

Wat verder opvalt is dat de negatieve sectorrendementen bij Middenkader engineering en 

Machinebouw mechatronica, Service apparatuur & installaties en Werkvoorbereiden zich bij 

Otib-bedrijven niet voordoen (model B). 

- De Otib-bedrijven hebben een hoger sectorrendement dan de niet-Otib-bedrijven. Hieruit kan 

de conclusie getrokken worden dat de TI-branche grotendeels zijn eigen mensen opleidt.  

- Zoals we ook in tabellen 2.6 en 2.7 zagen zijn de sectorendementen bij IW en Goflex een 

fractie lager dan bij Otib-leerbedrijven die zelf opleiden. IW en Goflex plaatsen hun leerlingen 

namelijk ook bij niet-Otib-bedrijven en leerlingen met bpv bij niet-Otib-leerbedrijf hebben een 

lager sectorrendement.  

- De bedrijven met meer dan honderd werknemers hebben een hoger sectorrendement dan 

de kleine bedrijven (0 t/m 5 werknemers).  

- Bedrijven die vier of vijf van de vijf jaar actief zijn als leerbedrijf realiseren een hoger sector-

rendement dan een leerbedrijf dat voor de eerste keer in vijf jaar actief leerbedrijf is. 

- Het aandeel bbl’ers t.o.v. het aantal vaste werknemers is niet in het model opgenomen omdat 

deze variabele geen invloed heeft op het sectorrendement. 

 

 
5.2 Berekende effecten op het sectorrendement  

 

Om opnieuw een indruk te geven van de omvang van de effecten van de variabelen is het sec-

torrendement berekend voor de ‘standaardleerling’ gebaseerd op de modeluitkomsten (tabel 5.1). 

Het gaat opnieuw om een leerling die op 19 jarige leeftijd bij een Otib-leerbedrijf (niet via een 

opleidingsbedrijf) start met de opleiding Installeren niveau 3. Omdat de ontwikkeling tussen jaren 

beperkt is worden in het rekenvoorbeeld alleen de kansen voor een gediplomeerde in schooljaar 

‘15/’16 gepresenteerd. Model A1 van tabel 5.2 bevat de uitkomsten voor de gehele populatie 

gediplomeerden van een TI-opleiding (inclusief bol) en model A2 is alleen voor leerlingen die de 

opleiding in de bbl zijn gestart.  
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Tabel 5.2 – Sectorrendement voor fictieve leerling berekend op basis van modellen A1 en A2 

 Model A1: inclusief starters in de bol Model A2: alleen starters in de bbl 

Kenmerken fictieve leerling 

Geen 

Otib-be-

drijf 

Otib- 

bedrijf 

(zonder 

opl.bedr) 

IW Goflex Geen 

Otib- 

bedrijf 

Otib- 

bedrijf 

(zonder 

opl.bedr) 

IW Goflex 

(1) Standaardleerling 

Bbl-leerling: Instroomleeftijd 19 jaar 

Opleiding Installeren niveau 3 

Diplomajaar ‘15/’16 

31% 96% 82% 88% 23% 97% 82% 86% 

(2) Idem als (1), leeftijd: 26 jaar 28% 96% 79% 86% 21% 96% 81% 85% 

(3) Idem als (1), opleiding: EIPS 15% 91% 64% 74% 14% 94% 71% 77% 

(4) Idem als (1), niveau 2 27% 96% 79% 86% 21% 96% 80% 84% 

(5) Idem als (1), niveau 4 31% 96% 82% 88% 18% 96% 77% 82% 

(6) Idem als (1), leerweg: bol 37% 97% 86% 91% - - - - 

 

 

(1) Het sectorrendement voor de standaardleerling met bpv bij een Otib-bedrijf is hoog, namelijk 

96 á 97 procent. Voor IW- of Goflex-leerlingen met dezelfde kenmerken is de kans om na 

diplomering in de TI-branche te gaan werken tussen de 8 tot 15 procent lager. Voor leerlingen 

die niet bij een Otib-bedrijf in dienst zijn is de kans op sectorrendement vele malen lager, 

namelijk 31 procent in model A1 en 23 procent in model A2. 

(2) Een hogere leeftijd heeft een beperkt negatief effect op het sectorrendement. Voor een 26-

jarige neemt de kans op sectorrendement met een paar procent af. 

(3) Bij de niet-Otib-bedrijven halveert het sectorrendement als het om een EIPS-leerling gaat. Bij 

Otib-bedrijven neemt deze kans voor een EIPS-leerling slechts met een paar procent af, bij 

de opleidingsbedrijven is er een kansafname van tussen de 9 en 18 procent. 

(4) Het sectorrendement van een niveau 2 gediplomeerde ligt een paar procent lager dan dat 

van een niveau 3 gediplomeerde.  

(5) Bij starters in de bbl die een niveau 4 diploma halen is ook sprake van een lager sectorren-

dement ten opzichte van niveau 3 (zie model A2). 

(6) Het sectorrendement is hoger bij starters in de bol dan bij starters in de bbl. 

 

De invloed van de bedrijfskenmerken op het sectorrendement (model B van tabel 5.1) is in tabel 

5.3 doorgerekend. 
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Tabel 5.3 – Sectorrendement voor fictieve leerling incl. bedrijfskenmerken (berekend op basis 

van model B: alleen bbl’ers bij Otib-leerbedrijven) 

 diplomacohort ‘15/’16 

Kenmerken fictieve leerling Geen opl.bedr IW Goflex 

(1) Standaardleerling:  

Opleiding: Installeren bbl niveau 3 

Bedrijf: >100 werknemers 

5 jaar actief leerbedrijf 

98% 93% 93% 

(2) Idem als (1), opleiding EIPS 96% 87% 88% 

(3) Idem als (1), niveau 2 97% 90% 90% 

(4) Idem als (1), leerbedrijf met 0-5 werknemers 97% 90% 90% 

(5) Idem als (1), 1 jaar actief als leerbedrijf 96% 88% 89% 

(6) Idem als (1), leerbedrijf met 0-5 werknemers 

en 1 jaar actief als leerbedrijf 

95% 84% 85% 

(7) Opleiding Infratechniek, niveau 2, leerbedrijf 

heeft 0-5 werknemers en eerste jaar actief 

als leerbedrijf 

86% 65% 67% 

 

 

(1) Het sectorrendement voor de standaardleerling met bpv bij een groot Otib-bedrijf (> 100 werk-

nemers), dat vijf jaar op rij actief is als leerbedrijf, is bijna honderd procent. Voor IW- en 

Goflex-gediplomeerden met dezelfde (bedrijfs)kenmerken is de kans om in de TI-branche te 

gaan werken vijf procent lager. 

(2) Voor een EIPS-leerling rechtstreeks in dienst bij een Otib-bedrijf is het sectorrendement twee 

procent lager ten opzichte van Installeren, bij IW en Goflex valt dit vijf á zes procent lager uit. 

(3) Het sectorrendement voor een niveau 2 gediplomeerde is één tot drie procent lager t.o.v. 

niveau 3.  

(4) Bij een leerbedrijf met nul tot en met vijf werknemers is het sectorrendement één tot drie 

procent lager t.o.v. een leerbedrijf met meer dan honderd werknemers. 

(5) De kans om in de TI-branche te gaan werken is tussen de twee en vijf procent lager bij een 

leerbedrijf dat in de laatste vijf jaar voor de eerste keer actief is als leerbedrijf. 

(6) Combineren we de variabelen van (5) en (6) dan neemt het sectorrendement bij de oplei-

dingsbedrijven met zo’n acht á negen procent af. 

(7) Het sectorrendement is het laagst voor een leerling Infratechniek niveau 2, bij een klein bedrijf 

(0 t/m 5 werknemers) dat voor de eerste keer in vijf jaar actief is als leerbedrijf. Bij de oplei-

dingsbedrijven neemt het sectorrendement in dat geval met een kwart af. Voor een gediplo-

meerde zonder opleidingsbedrijf neemt het sectorrendement met twaalf procent af.  

 

Ook voor het sectorrendement is er dus een invloed van de leerbedrijven. Het grootste verschil 

in sectorrendement bestaat er tussen bedrijven die wel en die niet bij Otib zijn aangesloten. Het 

sectorrendement van bij Otib aangesloten bedrijven is vele malen hoger. Daarnaast is er nog een 

(vrij kleine) invloed van het aantal jaren dat het bedrijf een leerbedrijf is; hoe langer actief leerbe-

drijf, hoe hoger het sectorrendement van de gediplomeerden. Tot slot is het sectorrendement bij 

kleine bedrijven (0 tot 5 werknemers) een paar procent lager dan bij grote bedrijven (>100 werk-

nemers). 
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6 Conclusie 
 

 

 

 

6.1 Conclusie over de diplomarendementen 

 

Diplomarendementen zijn gestegen 

De diplomarendementen zijn de afgelopen schooljaren gestegen. In schooljaar ‘15/’16 haalde 

twee derde van de bbl-TI-leerlingen binnen de nominale studieduur een diploma voor een TI-

opleiding. Vijf schooljaren eerder slaagde minder dan de helft van de leerlingen daarin. Deze 

stijging is zichtbaar bij alle niveaus van de TI-opleidingen in het mbo. Het hoogst zijn de rende-

menten op niveau 3 en op niveau 2 zijn deze het laagst. De diplomarendementen binnen het 

kwalificatiedossier Installeren zijn lager dan die bij de overige TI-kwalificatiedossiers. Het hoogst 

zijn de diplomarendementen bij Machinebouw mechatronica. Een opvallende bevinding is dat het 

crebo-diplomarendement van bbl-leerlingen een paar procent hoger is dan dat van bol-leerlingen, 

terwijl bij het TI-diplomarendement (de bredere rendementsdefinitie, inclusief switchers) het om-

gekeerde het geval is. Op basis hiervan kunnen we concluderen dat bbl’ers iets vaker hun di-

ploma binnen de startopleiding behalen en bol-leerlingen iets vaker met succes een crebo-switch 

naar een andere TI-opleiding maken dan bbl-leerlingen. 

 

Leerlingen bij niet-Otib-bedrijven hebben een lager diplomarendement dan leerlingen in dienst 

van een Otib-bedrijf. Afhankelijk van de achtergrondkenmerken en het instroomcohort scheelt dit 

zo’n vier tot zeven procent. Leerlingen in dienst van IW of Goflex halen de hoogste diplomaren-

dementen. Kijken we alleen naar starters in de bbl dan zijn de rendementen bij IW het hoogst (4 

tot 6% hoger dan een directe plaatsing bij een Otib-bedrijf). Kijken we ook naar starters in de bol 

dan zijn de rendementen bij Goflex het hoogst (6 tot 11% hoger dan een directe plaatsing bij een 

Otib-bedrijf). Voor de Goflex-leerlingen kunnen we concluderen dat de starters in de bol het beter 

doen dan diegene die de opleiding in de bbl starten. 

 

Door de stijging van de rendementen is het aandeel leerlingen dat met vertraging diplomeert door 

de jaren heen afgenomen; leerlingen halen vaker binnen de nominale studieduur hun diploma. 

Naast leerlingen die binnen de nominale studieduur diplomeren komen bij IW naar verhouding 

meer leerlingen voor die met enige uitloop diplomeren. In ‘15/’16 gold dit voor ongeveer 1 op de 

5 gediplomeerden. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat IW (meer) leerlingen die dreigen uit 

te vallen weet te herplaatsen bij een ander leerbedrijf (een tweede kans geven), teneinde hen 

alsnog naar een diploma te begeleiden. Herplaatsing zal vaak gepaard gaan met vertraging maar 

daar staat tegenover dat het gunstig is voor de kans op diplomering en de latere loopbaan. Bij 

Goflex haalt maar een paar procent van de gediplomeerden met uitloop het diploma, vaker halen 

zij het zonder uitloop. 

 

Bedrijfskenmerken hebben invloed op het diplomarendement  

Van de bedrijfskenmerken blijkt dat de grootte van het leerbedrijf van invloed is op het diploma-

rendement. De rendementen zijn het hoogst in de categorie bedrijven met 0 t/m 5 werknemers. 

In de categorieën 6 t/m 15 werknemers en 16 t/m 50 werknemers zijn de rendementen het laagst. 

Naarmate bedrijven groter zijn verdwijnt het negatieve effect van bedrijfsgrootte. Daarnaast heeft 

het aandeel bbl’ers ten opzichte van het totale aantal werknemers een gematigde negatieve in-

vloed op het diplomarendement. Als dit aandeel stijgt dalen de rendementen licht. Tot slot heeft 



38 

het aantal jaren ervaring als leerbedrijf een positieve invloed op de diplomarendementen. Leer-

bedrijven die pas een of twee jaar actief zijn realiseren een lager rendement dan bedrijven die al 

langer actief zijn. 

 

Kortom: de categorieën kleinste en grootste leerbedrijven, die ervaring hebben bij het opleiden 

en die naar verhouding weinig bbl’ers in dienst hebben zijn de leerbedrijven die er het beste in 

slagen hun leerling zonder (al te veel) vertraging aan een diploma te helpen. 

 

 

6.2 Conclusie over de sectorrendementen 

 

De sectorrendementen zijn het hoogst bij Otib-bedrijven 

Overall gezien is het sectorrendement de laatste jaren gedaald; een groter deel van de gediplo-

meerden stroomt uit in een baan buiten de TI. Van het diplomacohort ’08/’09 ging driekwart na 

diplomering in de branche werken, bij diplomacohort ‘15/’16 is dit 63 procent. De afname van het 

sectorrendement doet zich vooral voor bij de gediplomeerden die (opnieuw) als bbl’er in de TI 

gaan werken, deze groep is naar verhouding kleiner geworden. Groot pluspunt is dat het sector-

rendement van leerlingen in dienst van een Otib-leerbedrijven wel hoog is: bijna alle gediplo-

meerde bbl-leerlingen met bpv bij een Otib-leerbedrijf blijven in de sector werken. Van de leer-

lingen met bpv buiten de branche geldt dit voor slechts een zevende. Dit is een signaal dat Otib-

leerbedrijven overwegend hun eigen monteurs opleiden, maar dat er ook veel monteurs buiten 

de branche opgeleid worden en buiten de branche emplooi vinden. Het is dus vooral belangrijk 

dat de leerling de bpv in een Otib-leerbedrijf kan doen als men de leerlingen na diplomering voor 

de branche wil behouden. Het sectorrendement van de leerlingen die via de opleidingsbedrijven 

bij een Otib-leerbedrijf werken is iets lager dan van leerlingen die direct in dienst zijn bij een Otib-

leerbedrijf. Dit kan komen doordat leerbedrijven uitsluitend leerlingen in dienst nemen waarvoor 

ze zelf een functie(perspectief) hebben, terwijl de opleidingsbedrijven ook leerlingen in dienst 

nemen waarvoor binnen de branche wellicht niet direct plaats is. De opleidingsbedrijven leiden 

op voor het vak, niet per se voor de branche. De ‘vijver’ van TI-gediplomeerden wordt zo wel 

groter.  

 

Verder blijkt dat de sectorrendementen van niveau 3 gediplomeerden het hoogst is. Een opval-

lende bevinding is dat gediplomeerde bol’ers niveau 4 vaker in de TI gaan werken dan niveau 2 

gediplomeerden, terwijl bij bbl’ers niveau 4 het omgekeerde het geval is, die gaan na diplomering 

minder vaak in de TI werken dan niveau 2 gediplomeerden.  

 

Bedrijfskenmerken hebben enige invloed op het sectorrendement 

Over de invloed van bedrijfskenmerken op het sectorrendement kan voor Otib-leerbedrijf ‒ op 

basis van de resultaten van de regressieanalyse ‒ geconcludeerd worden dat: 

a) een bpv bij grote Otib-bedrijven (met meer dan honderd werknemers) de kans op sectorren-

dement met een paar procent verhoogt ten opzichte van bpv bij kleine Otib-bedrijven (0 t/m 

5 werknemers); 

b) de sectorrendementen twee tot vijf procent hoger zijn bij Otib-bedrijven die vrijwel ieder jaar 

actief leerbedrijf zijn ten opzichte van Otib-bedrijven die niet constant actief leerbedrijf zijn; 

c) dat het aandeel bbl’ers t.o.v. het aantal vaste werknemers geen invloed heeft op het sector-

rendement. 
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6.3 Verbeter- / aanknopingspunten voor vervolgonderzoek 

 

- Bij de plaatsingsinformatie zouden we graag beschikken over de crebo-code/beroepsoplei-

ding die de leerling gedurende de plaatsing bij het inleenbedrijf volgt en het leerjaar waarin 

de plaatsing is gestart. Hierdoor kunnen we bij de koppeling van de leerbedrijven beter zien 

of we inderdaad aan de juiste opleiding koppelen.  

- Graag beschikken we over de exacte normatieve studieduur van het opleidingstraject dat de 

leerling volgt. In de huidige data is geen aanvullende informatie beschikbaar over maatwerk-

trajecten en een mogelijk afwijkende studieduur. Bij het bepalen van de diplomarendementen 

is dus geen rekening gehouden met een verkorte studieduur. Door aanvullende informatie 

hierover te vergaren kunnen de diplomarendementen nauwkeuriger in beeld worden ge-

bracht. Ook is het interessant om in vervolgonderzoek de (gemiddelde) tijd tot diplomering 

als afhankelijke variabele te nemen. Precieze data van het start- en diplomeringsmoment zijn 

daarbij een vereiste. 

- Bij de plaatsingsinformatie zouden we ook graag beschikken over het MN-bedrijfsnummer. 

De koppeling van bedrijven blijkt namelijk een stuk minder matches op te leveren dan de 

koppeling van de personen. Van de personen vinden we 94 procent terug, van de bedrijven 

69 procent. Met behulp van MN bedrijfsnummers kan de bedrijvenkoppeling aanmerkelijk 

worden verbeterd en versneld (handmatige matching is veel minder vaak nodig). 

- De koppeling kan verder worden verbeterd als kan worden beschikt over KvK-nummers van 

de inleenbedrijven.  

- Het aantal TI-leerlingen in de bol is hoger dan in de bbl. Voor vervolgonderzoek is het inte-

ressant om de groep instromende (voormalig) bol-leerlingen in de bbl aandacht te geven en 

ook te kijken naar leerlingen in de gecombineerde leerweg bol, bbl. 

- Bij de analyse van de invloed van de bedrijfskenmerken op de rendementen is het interessant 

om bedrijfsinformatie te verzamelen en te analyse van de niet-Otib bedrijven, die wel TI-leer-

lingen opleiden (informatie uit de polisbestanden van het CBS).  

- In vervolgonderzoek is het interessant om opnieuw (voor nieuwe instroomcohorten) te analy-

seren welke specifieke kenmerken van praktijkopleiden van invloed zijn op de diplomarende-

menten. Zie voor extra toelichting bijlage B4. 

- Bij een vervolganalyse van de sectorrendementen is het interessant om na te gaan a) waar 

de TI-gediplomeerden die buiten de branche gaan werken terecht komen en b) in welke mate 

zij op een later moment in hun loopbaan de TI-branche instromen. 
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Bijlagen 
 
 
B1 ‒ Regressiemodellen diplomarendement met uitloop 

 

Tabel B1.1 – Resultaten regressieanalyse diplomarendement binnen startopleiding bij maximaal 

1 en maximaal 2 jaar uitloop, inclusief bol-leerlingen (model A1) 

 Model A1: 

Diplomarendement  

bij max. 1 jaar uitloop 

alle TI-leerlingen1 

(inclusief bol) 

Model A1: 

Diplomarendement  

bij max. 2 jaar uitloop  

alle TI-leerlingen1 

(inclusief bol) 

 coëfficiënt coëfficiënt 

Intercept -1,055** -1,055** 

Instroomjaar 0,220** 0,301** 

Leeftijd -0,009** -0,007** 

   

Opleidingsniveau   

Niveau 2  Ref.  Ref. 

Niveau 3 0,646** 0,636** 

Niveau 4 0,546** 0,597** 

   

Beroepsopleiding   

Installeren  Ref.  Ref. 

EIPS 0,335** 0,339** 

Infratechniek 0,579** 0,536** 

Machinebouw mechatronica 0,598** 0,533** 

Middenkader engineering -0,332** -0,415** 

Service apparatuur & installaties 0,208** 0,269** 

Werkvoorbereiden 0,072 0,064 

   

Leerweg bbl (bol=ref.) 0,139** 0,150** 

Otib-leerbedrijf 0,303** 0,328** 

   

Opleidingsbedrijf   

Installatiewerk 0,330** 0,304** 

Goflex 0,315** 0,202** 

   

N 120.061 118.572 

* p <0.05, ** p <0.01 

 
  



42 

Tabel  B1.2 – Resultaten regressieanalyse diplomarendement binnen startopleiding bij maximaal 

1 en maximaal 2 jaar uitloop, exclusief bol-leerlingen (model A2) 

 Model A2: 

Diplomarendement  

bij max. 1 jaar uitloop  

alleen bbl-TI-leerlingen1 

Model A2: 

Diplomarendement  

bij max. 2 jaar uitloop  

alleen bbl-TI-leerlingen1 

 coëfficiënt coëfficiënt 

Intercept -0,500** -0,387** 

Instroomjaar 0,169** 0,216** 

Leeftijd -0,021** -0,026** 

   

Opleidingsniveau   

Niveau 2   Ref. Ref. 

Niveau 3 0,718** 0,719** 

Niveau 4 0,681** 0,847** 

   

Beroepsopleiding   

Installeren Ref. Ref. 

EIPS 0,452** 0,449** 

Infratechniek 0,725** 0,710** 

Machinebouw mechatronica 0,986** 0,971** 

Middenkader engineering 0,077 0,327** 

Service apparatuur & installaties 0,247** 0,240** 

Werkvoorbereiden 0,105* 0,036 

   

Otib-leerbedrijf 0,268** 0,309** 

   

Opleidingsbedrijf   

Installatiewerk 0,356** 0,322** 

Goflex 0,045 -0,022 

   

N 73.320 71.403 

* p <0.05, ** p <0.01 
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Tabel B1.3 – Resultaten regressieanalyse diplomarendement binnen de startopleiding, inclusief 

aanvullende bedrijfskenmerken, model B (alleen bbl-leerlingen bij OTIB-bedrijven) 

 Model B: 

Diplomarendement  

bij max. 1 jaar uitloop 

Model B: 

Diplomarendement  

bij max. 2 jaar uitloop 

 coëfficiënt coëfficiënt 

Intercept 0,010 -0,078 

Instroomjaar 0,387** 0,572** 

Leeftijd -0,022** -0,028** 

   

Opleidingsniveau   

Niveau 2 Ref. Ref. 

Niveau 3 0,693** 0,740** 

Niveau 4 0,738** 1,009** 

   

Beroepsopleiding   

Installeren Ref. Ref. 

EIPS -0,027 0,007 

Infratechniek 0,462** 0,377** 

Machinebouw mechatronica -0,210 -0,509 

Middenkader engineering -0,090 0,119 

Service apparatuur & installaties 0,339** 0,278** 

Werkvoorbereiden 0,163 0,177 

   

   

Opleidingsbedrijf   

IW 0,615** 0,890** 

Goflex 0,438* 0,432 

   

Aandeel bbl’ers t.o.v. totaal -0,006** -0,006** 

   

Bedrijfsgrootte   

1 t/m 5 werknemers Ref. Ref. 

6 t/m 15 werknemers -0,444** -0,414** 

16 t/m 50 werknemers -0,425** -0,399** 

51 t/m 100 werknemers -0,398** -0,396** 

> 100 werknemers  -0,227* -0,182 

   

Duur leerbedrijf   

1 jaar Ref. Ref. 

2 jaar  0,095 0,098 

3 jaar   0,183*  0,186* 

4 jaar   0,244* 0,307** 

5 jaar 0,130 0,196* 

   

N 22.532 21.480 

* p <0.05, ** p <0.01 
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B2 ‒ Overige beschrijvende kruistabellen  

 

Tabel B2.1 ‒ Sectorrendement naar bedrijfsgrootte (clusterniveau), alleen gediplomeerden bij 
Otib-bedrijven 

 0 t/m 5 

werknemers 

6 t/m 15 

werknemers 

16 t/m 50  

werknemers 

51 t/m 100 

werknemers 

> 100 

werknemers 

 totaal n sec. ren. totaal n sec. ren. totaal n sec. ren. totaal n sec. ren. totaal n sec. ren. 

2006/07 61 98,4% 98 99,0% 195 99,0% 93 97,8% 428 97,4% 

2007/08 166 99,4% 319 98,7% 575 97,6% 357 97,8% 1210 95,9% 

2008/09 194 96,4% 435 97,0% 807 97,0% 417 96,2% 1859 94,9% 

2009/10 220 94,5% 476 96,4% 819 97,9% 465 96,1% 2073 93,2% 

2010/11 213 78,9% 470 84,5% 804 85,0% 423 86,5% 1951 65,5% 

2011/12 228 95,6% 462 95,7% 749 95,1% 403 97,0% 1850 93,0% 

2012/13 235 94,5% 353 94,9% 715 93,4% 339 93,2% 1771 89,4% 

2013/14 223 94,2% 381 91,9% 647 92,9% 313 93,0% 1525 89,8% 

2014/15 228 95,6% 378 93,9% 536 93,7% 306 94,1% 1452 92,6% 

2015/16 167 92,8% 262 96,2% 386 96,1% 171 94,7% 880 93,2% 

 

 

Tabel B2.2 – Benuttingsgraad van de bpv-subsidie voor leerlingen bij een Otib-bedrijf (inclusief 

leerlingen bij een opleidingsbedrijf) 

Schooljaar 
geen Otib bpv-subsidie Wel Otib bpv-subsidie Totaal aantal leer-

lingen bij Otib 

 Aantal Percentage Aantal Percentage Aantal 

2006/07 1.819 27,5% 4.797 72,5% 6.616 

2007/08 2.022 27,2% 5.412 72,8% 7.434 

2008/09 1.995 24,1% 6.293 75,9% 8.288 

2009/10 1.381 21,5% 5.047 78,5% 6.428 

2010/11 2.005 31,1% 4.432 68,9% 6.437 

2011/12 1.267 22,2% 4.447 77,8% 5.714 

2012/13 982 20,3% 3.844 79,7% 4.826 

2013/14 692 19,0% 2.950 81,0% 3.642 

2014/15 669 19,1% 2.825 80,9% 3.494 
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B3 ‒ Diplomarendement naar instroomjaar  

 

Figuur B3.1 – Diplomarendement (crebo, nominaal) naar niveau en instroomjaar 

 
 

 

Figuur B3.2 – Diplomarendement (crebo, nominaal) niveau 2 naar instroomjaar 
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Figuur B3.3 – Diplomarendement (crebo, nominaal) niveau 3 naar instroomjaar 

 
 
 
 
Figuur B3.4 – Diplomarendement (crebo, nominaal) niveau 4 naar instroomjaar 
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B4 ‒ Geteste variabelen uit de Otib-bedrijvenenquête 2014 

 

In het voorjaar van 2014 is in de Otib-bedrijvenenquête specifiek ingegaan op het praktijkoplei-

den. Ter verdieping van dit onderzoek zijn aanvullende bedrijfskenmerken van de bijna 300 be-

drijven die aan deze enquête hebben deelgenomen aan de analyse toegevoegd. Het betreft de 

aanvullende variabelen: 

- of er een leermeester is in het bedrijf; 

- of de leermeester gediplomeerd is; 

- of de leermeester een vast aantal uren heeft voor de begeleiding van leerlingen; 

- indien geen leermeester: begeleidt een andere getrainde persoon de leerlingen; 

- in hoeverre (bij)scholingscursussen van externe aanbieders belangrijk zijn in het bedrijf; 

- in hoeverre leren op de werkplek belangrijk is in het bedrijf; 

- of er afstemming is met het ROC; 

- of er sprake is van scholing van zittend personeel, < 45 jaar; 

- of er sprake is van scholing van zittend personeel, >= 45 jaar. 

 

Analyses van starters tot en met schooljaar 2013/2014 laten geen significante effecten van bo-

venstaande variabelen zien. Een kanttekening is dat bovenstaande variabelen gemeten zijn in 

2014 en het niet zeker is of deze bedrijfskenmerken stroken met de situatie ten tijde dat de leerling 

actief was bij het leerbedrijf. In vervolgonderzoek is het interessant om de invloed van de hierbo-

ven genoemde variabelen voor het meest recente instroomcohort opnieuw te testen. 
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B5 ‒ Koppeling IW en Goflex met het MN databestand 

 

1. De leerlingen en MN 

 Aangeleverd Gekoppeld Percentage 

GoFlex 1.853 1.676 90,4% 

IW-Achterhoek Rivierenland 438 421 96,1% 

IW-Brabant-Zeeland 1.302 1.260 96,8% 

IW-Midden 493 462 93,7% 

IW-Noord-Holland 613 598 97,6% 

IW-Noord, Oost & Flevoland 1.661 1.590 95,7% 

IW-Zuid-Holland 431 383 88,9% 

IW-Zuid-Oost 377 375 99,5% 

Totaal 7.168 6.765 94,4% 

 

2. De bedrijven en MN 
 

Aangeleverd Gekoppeld Percentage 

GoFlex 585 158 27,0% 

IW-Achterhoek Rivierenland 260 233 89,6% 

IW-Brabant-Zeeland 417 329 78,9% 

IW-Midden 547 440 80,4% 

IW-Noord-Holland 1.093 710 65,0% 

IW-Noord, Oost & Flevoland 460 389 84,6% 

IW-Zuid-Holland 691 496 71,8% 

IW-Zuid-Oost 256 213 83,2% 

Totaal 4.309 2.968 68,8% 

NB. dit zijn bedrijven volgens IW en Goflex waarbij we een koppeling hebben gevonden. 

 

 

2.1 De bedrijven en MN uitgebreid 

 Goflex IW 

 Aan- 

geleverd 

Gekoppeld Terechte 
koppeling* 

Aan-gele-

verd 

Gekoppeld Terechte 
koppeling* 

Gekoppeld op: 585   3.439   

- Volledige naam & adres  39 39  954 954 

- Alleen op adres  34 22  1.471 1.315 

- 90% overeenkomst in naam zonder hoofdletters e.d.  72 68  288 217 

- 65%-90% overeenkomst naam  238 17  631 231 

- Handmatig rest  202 12  380 93 

Totaal  585 158  3.724 2.810 

*onterechte koppelingen kunnen ontstaan doordat steeds ‘groffer’ gekoppeld wordt, bijvoorbeeld op adres. Op één 

adres kunnen meerdere bedrijven voorkomen, waarvan er maar één een terechte koppeling op kan leveren. De koppe-

lingen met de andere bedrijven op dat adres zijn onterecht. 
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3. Koppelingen tussen plaatsingen via opleidingsbedrijven en leerlingen in de onderwijsbestan-

den 

 

Het uitgangspunt is gebaseerd op de koppeling van de plaatsingen aan het MN-databestand, dit 

zijn 6.765 leerlingen. 

 Goflex IW 

Leerlingnummers totaal 1.676 5.089 

Omzetting door CBS naar personen + selectie op startdatum vanaf 1-1-2010 1.578 4.979 

Dubbele inschrijvingen per jaar verwijderd 1.083 4.222 

Koppelen info plaatsingsbedrijf 1.083 4.222 

Selectie van instromers in CBS-onderwijsbestanden   678 3.164 

Selectie van bbl TI opleiding 257 2.849 

Bedrijfskenmerken bekend 184 2.848 

 

 

In modellen A1 en A2, de modellen zonder de bedrijvenkenmerken, zijn zowel leerlingen met als 

zonder informatie van het plaatsingsbedrijf meegenomen. De laatste regel geeft het aantal leer-

lingen aan dat in de analyses met de bedrijfskenmerken is meegenomen (model B). Bedrijfsken-

merken kunnen ontbreken doordat de clusters van bedrijven in het instroomjaar van de leerling 

in enkele gevallen niet is terug te vinden.  
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