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1. Inleiding 

1.1. Aanleiding en vraagstelling 

Afgelopen jaren is in de regio West-Brabant, net als in andere regio’s van het land, een pakket aan 

maatregelen ingezet om het aantal voortijdig schoolverlaters (vsv-ers) terug te dringen. Op dit moment 

blijkt landelijk (maar ook in uw regio) dat het aantal vsv-ers is gestegen. Blijvende inzet op dit thema is 

dus nodig. In het schooljaar 20/21 start het nieuwe programma Voortijdig Schoolverlaten ‘Gehoord, 

gezien en geholpen worden’. In de RMC-regio West Brabant is ca € 1,4 miljoen toegekend, verdeeld 

over 13 projecten.  

 

Het programma wil graag onderzoeken hoe een optimaal pakket aan maatregelen kan worden ingezet, 

waarmee een zo groot mogelijke groep jongeren geholpen wordt. Anders gezegd: hoe kunnen de hui-

dige beschikbare middelen via de verschillende projecten bijdragen aan een maximaal maatschappe-

lijke rendement? Daarnaast moet meer zicht op de effectiviteit van de interventies leiden tot bouwstenen 

voor een verbeterde monitoring en evaluatie zodat in de komende programmaperiode enerzijds meer 

kennis ontstaat over wat werkt voor wie en anderzijds optimalisatie en bijsturen makkelijker wordt.  

1.2. Aanpak en leeswijzer 

Bovenstaande vragen zijn te beantwoorden met behulp van een Maatschappelijke Kosten Baten Ana-

lyse (MKBA). Een MKBA brengt op systematische wijze alle voor- en nadelen van een interventie (hier: 

investeren in onderwijs, voorkomen schooluitval en bevorderen arbeidsparticipatie) onder één noemer. 

Dat gebeurt door de effecten van de nieuwe werkwijze te vergelijken met de situatie waarin deze werk-

wijze niet ingevoerd zou worden. De baten van de nieuwe maatregel worden net als de kosten uitgedrukt 

in euro’s. Dit geldt ook voor zaken die niet direct een prijskaartje hebben, zoals overlast, kwaliteit van 

leven of je veilig voelen. Als de baten uiteindelijk groter zijn dan de kosten, dan zorgt het project of de 

maatregel voor een toename van de maatschappelijke welvaart. 

 

Op hoofdlijnen bestond onze aanpak uit twee delen. In het eerste (algemene) deel hebben we een 

analyse gemaakt van de vsv-situatie in West-Brabant. Hoeveel schooluitval is er? Wie zijn de leerlingen 

in West-Brabant en hoe is hun ‘reis’ door het onderwijssysteem? Hoe verschilt dit per doelgroep? Hierin 

is gebruikt gemaakt van databestanden van Curio, het CBS en DUO en van literatuuronderzoek. In deze 

fase is ook de beleidstheorie opgesteld voor het programma: welke effecten worden verwacht van de 

interventies. De analyse en de beleidstheorie zijn samen de basis voor een op maat gemaakt Excelmo-

del ‘MKBA VSV in West-Brabant’.  

 

Het model neemt de reis van de leerling als uitgangspunt. Het rekent uit hoeveel leerlingen als gevolg 

van de interventie op een andere manier door het onderwijssysteem stromen. Op basis daarvan bere-

kent het, over een heel leven lang, wat de baten zijn van bijvoorbeeld hogere lonen, minder uitkeringen 

en minder zorgkosten (zie hoofdstuk 4 voor een toelichting op de waardering van de baten). Het verdis-

conteert alle kosten en  baten en rekent ze terug naar prijzen van nu. Daarnaast worden ook de verde-

lingseffecten in kaart gebracht: wie profiteert en wie betaalt? Het model is voorzien van een eenvoudige 

cockpit, zodat het mogelijk is om verschillende maatregelen en scenario’s door te rekenen.  
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Samen met het programmamanagement zijn vervolgens in het tweede deel van het onderzoek vijf in-

terventies geselecteerd om met behulp van het MKBA-model te evalueren. Gezamenlijk geven deze vijf 

een min of meer compleet beeld van de verschillende type trajecten en doelgroepen uit het programma. 

Voor iedere interventie zijn de volgende stappen gezet:  

- Op basis van toegezonden stukken, gesprekken met de belangrijkste betrokkenen en dossierana-

lyses is een beeld gevormd van de interventies, hun doelgroep en de (verwachte) effecten. 

- In stap twee hebben we de effectiviteit van de vijf interventies onderzocht: in hoeverre leidt de extra 

inzet tot effecten die anders niet waren opgetreden? Het gaat daarbij om de netto-effectiviteit, dus 

ten opzichte van het nulalternatief. Immers, als de aanpak er niet was geweest, had een deel van 

de doelgroep óók een diploma behaald, maar dan op eigen kracht. 

- In de derde stap is het MKBA-model ingevuld. Op basis van toegestuurde kostenoverzichten, een 

data-analyse en een literatuurstudie, zijn kosten en netto-effectiviteit per type interventie bepaald. 

Daar waar geen cijfers bekend zijn doen we onderbouwde aannames o.b.v. kengetallen. We laten 

per interventie zien wat dit betekent in termen van maatschappelijke kosten en baten en wat de 

mogelijkheden zijn voor optimalisatie.  

- De belangrijkste meerwaarde van iedere evaluatie is echter niet zozeer het getal onder de streep, 

maar het gesprek dat volgt uit de analyse. Voor iedere interventie heeft dan ook een terugkoppe-

lingsbijeenkomst plaats gevonden. Daarin is onder meer gesproken over sleutels tot effectiviteit, 

randvoorwaarden voor succes, risico’s in de aanpak en de mogelijkheden tot optimaliseren. 

 
Figuur 1.1. Drie fasen per interventie 

 

Leeswijzer 

Deze rapportage valt, net als het onderzoek, uiteen in twee delen. Voor de lezer die vooral geïnteres-

seerd is in de hoofdlijnen, zijn de eerste drie hoofdstukken in principe separaat te lezen. Deze geven de 

belangrijkste bevindingen uit het algemene deel van de analyse en de overall conclusies en aanbeve-

lingen. Voor meer inzicht in de manier waarop de analyses zijn gedaan en de conclusies tot stand zijn 

gekomen is het aan te bevelen om ook één of meerdere hoofdstukken uit deel II te lezen. Dit deel start 

met een toelichting op de manier waarop we in de MKBA effecten waarderen. Daarna (hoofdstuk 5 tot 

en met 9) beschrijven we per interventie de resultaten van de analyses. De evaluaties zijn steeds vol-

gens een vaststaand (systematisch) proces verlopen en deze hoofdstukken zijn dus allemaal op verge-

lijkbare wijze opgebouwd. In de bijlagen staan de meer technische toelichtingen en een overzicht van 

de gebruikte literatuur.  
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2. Effecten in beeld  

De eerste stap van de evaluatie was een analyse van de situatie in West-Brabant: wat is de omvang 

van de voortijdige schooluitval en wat is er bekend over de achtergrondkenmerken van uitvallers? Wat 

is later in het leven het effect van het wel of niet hebben van een startkwalificatie (§ 2.1)? Dit is vervol-

gens vertaald naar ‘de reis van de leerling’, een schema dat weergeeft hoe kinderen en jongeren in 

West-Brabant door het onderwijssysteem stromen. Hierin maken we onderscheid naar verschillende 

doelgroepen (§ 2.2).  

 

Uit de analyses volgen aangrijpingspunten voor interventies om uitval te voorkomen. Paragraaf 2.3 be-

vat een beknopte beschrijving van de manier waarop de RMC-regio dit aanpakt. In deze paragraaf gaan 

we ook in op de verwachte effecten van de aanpak (beleidstheorie). Dat is tevens ‘de architectuur’ van 

het MKBA-model, het belangrijkste hulpmiddel voor de evaluatie van vijf interventies in deel II.  

2.1. Probleemanalyse 

VSV in de regio West-Brabant 

De landelijke vsv-cijfers laten de afgelopen 20 jaar – sinds er volop aandacht is voor het probleem – 

een forse daling zien. Was het gemiddelde uitvalpercentage in 2001 nog 5,5 procent, inmiddels ligt het 

rond de 2 procent1. In de afgelopen jaren is er geen daling meer, maar sprake van een lichte stijging. In 

2018/2019 waren de cijfers terug op het niveau van 2012. Dezelfde ontwikkeling is zichtbaar in West-

Brabant. Figuur 2.1 toont de landelijke ontwikkeling van de uitval in het VO (grafiek links) en het Mbo, 

uitgesplitst naar niveau. Duidelijk wordt dat voortijdige schooluitval zich vooral voordoet op het VMBO 

(donkergroen in de linker grafiek) en het Mbo. 

 

Figuur 2.1. Aantal vsv-ers Nederland 2004-2019, uitgesplitst naar niveau 

 

Bron: OCW, CBS en DUO, bewerking LPBL. NB: beide grafieken hebben niet dezelfde schaal. 

 

Binnen het Mbo zien we een verplaatsing van de uitval van Mbo 2 naar Mbo 3 en 4. Uit de analyse blijkt 

dat dit voor 50 procent is te verklaren door het toegenomen aantal deelnemers op deze niveaus. Moge-

lijke oorzaken voor de rest van de toename zijn ‘groenpluk’ in de economisch voorspoedige tijden die 

net achter ons liggen en de invoering van het toegangsrecht.   

 
1 Daarbij zij opgemerkt dat er tussentijds een definitiewijziging heeft plaatsgevonden (rond 2012) die ook van invloed is geweest. 
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Onderstaand figuur toont het aantal vsv-ers in West-Brabant (schooljaren 2012/2013 en 2018/2019) en 

plaatst deze in het perspectief van het totaal aantal leerlingen per schooltype. De figuur laat zien dat het 

probleem relatief het grootst is in het Mbo. Daarnaast speelt ook in deze regio een afname van de uitval 

op Mbo 2 en een toename op de niveaus 3 en 4.  

 

Figuur 2.2. Aantal vsv-ers en totaal aantal leerlingen, West Brabant 2012/13 en 2018/19 

 

Bron: OCW, CBS en DUO, bewerking LPBL. NB: beide grafieken hebben niet dezelfde schaal. 

Relatief vaak uit kwetsbare doelgroepen 

Schooluitval komt vaker voor bij leerlingen uit kwetsbare groepen. Daarbij gaat het over gezinssituaties 

met een verhoogd risico op escalatie door de achtergrondsituatie (zoals een lage SES2 en/of beperkte 

taalvaardigheid) of over gezinnen of jongeren die (al) te maken hebben met multi-problematiek en hier 

niet meer zelfredzaam in zijn3. Figuur 2.3 laat zien dat het aandeel jongeren dat uit een risicovolle situ-

atie komt of te maken heeft met multi-problematiek onder vsv-ers ruim drie keer zo groot is als gemid-

deld. De grafieken maken daarnaast duidelijk dat het aandeel jongeren met problemen groter is in het 

Mbo dan in het VO en binnen het Mbo meer voorkomt op de lagere niveaus.  

 

Figuur 2.3. Relatie schooluitval en kwetsbare doelgroepen4 

 

Bron: CBS, MBO-raad, bewerking LPBL 

 

 
2 Sociaal Economische Status 
3 Zie hoofdstuk 4 voor een toelichting op de definities 
4 Het aandeel risico-groepen (lage SES, APC gebied) is bekend voor het MBO als geheel. Voor de overige groepen is het geschat. 

CBS: ‘Ingeschrevenen in vo en mbo: de relatie tussen multi-problematiek en voortijdig schoolverlaten, 2013-2017’ juni 2020 

% leerlingen met multiproblematiek % vsv-ers met multiproblematiek
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Risico op maatschappelijke uitval is groter in kwetsbare groepen 

Ook na het onderwijs blijft het risico op (maatschappelijke) uitval groter voor de kwetsbare doelgroep. 

Zo is de kans op werkloosheid bijna drie keer zo groot als voor iemand met een gemiddelde achtergrond 

(figuur 2.4). Daartegenover staat dat het effect van het halen van een startkwalificatie in deze groepen 

het grootst is: het leidt tot een sterkere daling in de kans op werkloosheid en maatschappelijke proble-

men dan bij niet-achterstandsgroepen. Kortom: een startkwalificatie kan juist voor deze jongeren het 

verschil maken tussen meedoen of in maatschappelijk opzicht uitvallen. 

 

Figuur 2.4. Kans op werkloosheid zonder en met startkwalificatie/diploma 

  

Bron: CBS, bewerking LPBL 

2.2. Nulalternatief: de reis van de leerling 

Om bij de evaluatie te kunnen bepalen of deze effectief is, willen we het netto-effect bepalen. Dat wil 

zeggen: het aantal extra leerlingen dat een diploma of startkwalificatie behaalt als direct gevolg van de 

interventie. Immers, een groot deel van de leerlingen had ook zónder extra ondersteuning de eindstreep 

bereikt. Om dat goed te kunnen bepalen is dus inzicht nodig in het nulalternatief: wat is de kans op uitval 

zónder interventie? En hoe verschilt deze kans per type leerling? Hiertoe hebben we een stroomschema 

gemaakt van de manier waarop leerlingen in West-Brabant door het onderwijssysteem gaan: de reis 

van de leerling.  

Nulalternatief 

De reguliere vsv-cijfers zijn de basis voor het bepalen van het nulalternatief. Om tot een voor de MKBA 

bruikbaar nulalternatief te komen zijn op hoofdlijnen twee stappen gezet. Figuur 2.5 laat dit zien voor 

Mbo 2 en Mbo 3/4.  

1. De jaarlijkse VSV-cijfers zijn omgerekend naar de kans die een leerling heeft om uit te vallen, ge-

durende zijn of haar volledige schoolloopbaan. De kosten en de baten in de MKBA zijn immers 

gekoppeld aan unieke personen. Zo ontstaat een beeld van de reis van de leerling.  

2. De definitie die ten grondslag ligt aan de vsv-populatie is vrij smal: het gaat om jongeren onder de 

23 die het onderwijs verlaten zonder startkwalificatie. Echter, ook jongeren van 23 jaar en ouder 

zonder startkwalificatie hebben een hoger risico op maatschappelijke uitval. In onze analyse worden 

zij dus wel meegenomen als uitval5.  

 
5 Ter illustratie: de basispopulatie voor het bepalen van het aantal VSV-ers bij Curio is circa 11.000. De totale populatie is 16.000 
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Figuur 2.5. Van vsv-cijfers naar ‘de reis van de leerling’ 

 

Bron: CBS, DUO en Curio, bewerking LPBL. 

 

Op deze manier is, op basis van gegevens van Curio en het CBS, het doorstroomschema voor West-

Brabant opgesteld. Figuur 2.6 toont de samenvatting daarvan. In het stroomschema is onderscheid 

gemaakt naar een gemiddelde doelgroep en de groep met een lage SES.  

 
Figuur 2.6. Doorstroomschema gemiddelde doelgroep en lage SES 

  

Bron: LPBL 

 

Het schema laat zien dat kinderen uit de meer kwetsbare doelgroepen na de basisschool vaker naar 

het VMBO gaan en vervolgens naar het Mbo. Gemiddeld gaat in West-Brabant de helft van de kinderen 

naar het VMBO (en het Mbo), bij kinderen met een lage SES is dit circa 60 procent. Deze vroege schei-

ding tussen kansrijke en kansarme jongeren werkt door in hun hele ‘reis’ door het schoolsysteem. Uit-

eindelijk verlaat zo’n 30 procent van de jongeren met een lage SES het systeem zonder startkwalificatie. 

Dit is ongeveer anderhalf keer zo vaak als jongeren met een gemiddelde achtergrond.  

2.3. Interventie en effecten 

Uit de analyses volgen aangrijpingspunten voor interventies om uitval te voorkomen. In deze paragraaf 

beschrijven we hoe de RMC-regio daar vorm aan geeft. Daarnaast beschrijven tot welke effecten dat 

naar verwachting leidt, op zowel korte als lange termijn. Tot slot gaan we kort in op de selectie van vijf 
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interventies (zie deel II van deze rapportage) en op het MKBA-model, dat de basis vormt voor de eva-

luatie daarvan.  

Regionaal programma ‘Gehoord, gezien en geholpen worden’ 

In de RMC-regio West-Brabant werken onderwijsinstellingen en gemeenten nauw samen met onder 

meer jeugdzorg en het bedrijfsleven om tot een sluitende aanpak te komen om schooluitval terug te 

dringen. Hiervoor zijn vier beleidsspeerpunten benoemd.  

- Door een integrale probleemaanpak voor jongeren van 12 tot 23 jaar een sluitend regionaal vangnet 

creëren. 

- Het voortijdig schoolverlaten in vo en mbo terugdringen. 

- De onderwijsparticipatie onder jongeren van 12 tot 23 jaar vergroten. 

- De arbeidsmarktparticipatie onder jongeren van 16 tot 23 jaar vergroten. 

Om dit te bereiken worden de komende programmaperiode uit de extra middelen 13 maatregelen gefi-

nancierd op het snijvlak van onderwijs, zorg en participatie. Hiervoor is een budget van circa 1,4 miljoen 

euro per jaar beschikbaar. 

 

Het met succes volgen van onderwijs leidt tot een aantal (maatschappelijke) effecten. Deze zijn in on-

derstaande figuur gevangen in een schematische weergave. We noemen dit de beleidstheorie. Links in 

de figuur staat de interventie (het volgen van de opleiding), rechts de maatschappelijke effecten hiervan. 

De effecten zijn weergegeven ten opzichte van de situatie dat deze aanpak er niet zou zijn (nulalterna-

tief). Uitgangspunt daarbij is het behalen van een Mbo-diploma op tenminste het niveau van een start-

kwalificatie. 

 

Figuur 2.7. Effectenschema Regionaal Programma Gehoord, gezien en geholpen worden 

 

Bron: LPBL 

 

Het eerste effect is de verbeterde verdiencapaciteit: een startkwalificatie leidt, gedurende het hele werk-

zame leven, tot een hoger inkomen. Daarnaast hebben mensen met een startkwalificatie meer kans op 

het vinden van een baan. Een betere opleiding hangt ook samen met een lager beroep op sociale 

voorzieningen, zoals uitkeringen, schuldhulpverlening en jeugdzorg. Uit onderzoek blijkt verder dat er 

een positief verband is tussen opleiding en mentale en fysieke gezondheid. En jongeren mét startkwa-

lificatie hebben een aanzienlijk lager risico om in de criminaliteit terecht te komen. 
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Selectie en analyse van interventies 

In samenspraak met het programmamanagement zijn vijf maatregelen geselecteerd om te evalueren 

met behulp van de MKBA-methodiek. Daarbij zijn de volgende criteria gehanteerd (zie ook de bijlage): 

- Er zijn voldoende gegevens beschikbaar om de effectiviteit te kunnen inschatten (met andere woor-

den: de maatregel loopt al tenminste één jaar, of er zijn ervaringen van elders die gebruikt kunnen 

worden). 

- Het gaat om maatregelen met een substantieel budget. 

- De maatregelen vormen samen een min of meer ‘dekkend aanbod’ qua doelgroepen en qua domei-

nen (onderwijs, zorg, werk) en de maatregelen zijn direct gericht op jongeren, dus niet op randvoor-

waarden zoals monitoring of digitale dossiers.   

 

De volgende maatregelen geselecteerd: een voorbeeld plusvoorziening VO (casusregie), een be-

schermde stageplaats, een plusvoorziening MBO, de vangnetcoördinator en de Succesklas MBO 3/4. 

Deze vijf interventies zijn geëvalueerd met behulp van MKBA-methodiek en het ontwikkelde Excel-mo-

del. Voor iedere interventie zijn dezelfde analyse-stappen gezet. De resultaten daarvan per individuele 

interventie worden beschreven in deel II van deze rapportage. In het volgende hoofdstuk gaan we in op 

de overall lessen uit de evaluaties (zowel meer inhoudelijk als qua methodiek).  
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3. Conclusie en aanbevelingen 

Voor de RMC-regio West-Brabant hebben we vijf VSV projecten geëvalueerd met behulp van inzicht in 

het maatschappelijk rendement. Hiervoor hebben we de methodiek van de Maatschappelijke Kosten 

Baten Analyse gebruikt. De baten van onderwijs (en dus het voorkomen van voortijdig schoolverlaten) 

vallen immers op veel verschillende terreinen en partijen en zijn zowel financieel als immaterieel, op 

korte termijn én in de verre toekomst. Dat maakt de MKBA bij uitstek een geschikt instrument. Uit de 

analyse komen een aantal conclusies naar voren, zowel over het evalueren van vsv-projecten als meer 

inhoudelijk over het voorkomen van schooluitval. We eindigen dit hoofdstuk met een aantal aanbevelin-

gen voor de toekomst.  

3.1. Conclusies over de aanpak  

Selecteren van deelnemers is noodzakelijk 

Bij meerdere interventies komt de noodzaak van het selecteren van de deelnemers naar voren. Voor 

wie heeft deze aanpak echt meerwaarde? Dat betekent dat van tevoren per deelnemer een inschatting 

moet worden gemaakt. Het mes snijdt daarbij aan twee kanten: wie kan het ook op eigen kracht? En 

voor wie is een diploma of startkwalificatie eigenlijk te hoog gegrepen? Voor sommige groepen zijn er 

immers andere interventies (bijvoorbeeld dagbesteding of directe bemiddeling naar gesubsidieerd werk) 

die in maatschappelijk opzicht rendabeler zijn dan het behalen van een startkwalificatie. De plusvoor-

ziening MBO (MBO Breed) is hier een sprekend voorbeeld van. Het maatschappelijk rendement is po-

sitief, tenzij er teveel mensen in de groep zitten die niet in staat zijn om een diploma op Mbo-2 niveau 

te halen. Voor de succesklas Mbo 3/4 geldt het omgekeerde. Het rendement is in potentie positief, maar 

als er teveel deelnemers zijn die ook zónder interventie niet (definitief) waren uitgevallen, is het negatief.  

Duidelijke onderlinge taakverdeling is van belang 

Een aantal van de interventies die met het programmageld worden gefinancierd, vullen een lacune die 

in de praktijk is ontstaan. Het gaat daarbij om werkzaamheden die eigenlijk in het reguliere takenpakket 

vallen van bijvoorbeeld zorgcoördinatoren, trajectbegeleiders of leerplicht. In de analyse van zowel de 

vangnetcoördinator als de casusregisseur (plusvoorziening VO) komt duidelijk naar voren dat het maat-

schappelijk rendement van de interventie sterk verbetert als de taken regulier worden uitgevoerd. De 

extra gelden kunnen dan worden ingezet voor het aanjagen van het zelflerend vermogen (vangnetco-

ordinator) of een escalatievoorziening voor het casemanagement van de echt complexe casussen (plus-

voorziening VO). 

Competenties van begeleiders maken het verschil & zijn te trainen 

De meest effectieve interventies hebben op sleutelposities mensen met vergelijkbare eigenschappen. 

Ze zijn zeer betrokken, werken methodisch, en kunnen goed grenzen stellen. Ze zijn in staat om mensen 

bij elkaar te brengen en om de hele situatie te overzien met een integrale blik, over de kokers heen. 

Deze eigenschappen maken het verschil. Dit geldt bijvoorbeeld voor de begeleiding op de beschermde 

stageplek en voor de vangnetcoördinator. Het is niet inherent aan een functie, maar aan de invulling 

ervan. De genoemde competenties zijn te ontwikkelen door middel van training, coaching en intervisie.  

 



 

 

13 

 

Samenwerking en verduurzamen van de bekostiging 

De baten van het voorkomen van schooluitval vallen veelal ook bij de gemeente. Duidelijk voorbeelden 

zijn de vangnetcoördinator en de plusvoorziening VO. Door voorkomen zorgkosten (op korte en lange 

termijn) en voorkomen kosten van uitkeringen en re-integratie heeft de gemeente financieel profijt van 

de interventie. Dat is ook logisch: een groot deel van de doelgroep kampt met problemen op meerdere 

leefgebieden. Dit wil zeggen dat ze te maken hebben met verschillende professionals vanuit onderwijs, 

zorg en participatie. Effectieve aanpakken zitten dan ook op het op snijvlak van onderwijs, zorg en werk. 

Een goede samenwerking tussen deze partijen (professionals) is daarbij dus cruciaal voor deze jonge-

ren. Het ligt daarom voor de hand om gezamenlijk op te trekken, ook in bekostiging. Dat kan ook bijdra-

gen aan verduurzaming van de aanpak omdat die niet meer (alleen) afhankelijk is van de plusgelden.  

3.2. Conclusies over evalueren van vsv-projecten 

Evalueren start al vóór het project begint 

Voor effectieve inzet van interventies is het van belang om vóór het begin van het project een goede 

probleemanalyse te maken. Voor welk probleem is de interventie een oplossing? Vaak wordt gedacht 

vanuit een al bestaand project. Dit bleek bijvoorbeeld bij de analyse van de succesklas. Welk effect 

moet worden behaald voor een positief maatschappelijk rendement (de doelstelling) kan pas echt wor-

den bepaald als helder is op welke doelgroep het project zich gaat richten. Vragen die bij de start aan 

de orde moeten komen zijn onder meer: waaruit bestaat de interventie en op wie (doelgroep) richt het 

zich? Welke effecten worden er verwacht en wat is er nodig om die ook daadwerkelijk te realiseren 

(randvoorwaarden)? Op basis hiervan wordt vervolgens duidelijk waarop gemonitord en gestuurd moet 

worden.  

Het netto-effect wordt bepaald door de doelgroep 

Voor het bepalen van de effectiviteit van de interventie is het van belang om een goede inschatting te 

maken van de kans op uitval in het nulalternatief (de situatie zonder interventie). Dit nulalternatief wordt 

bepaald door doelgroep. De kans op uitval is immers niet hetzelfde voor alle leerlingen, maar afhankelijk 

van niveau en omstandigheden (kwetsbare achtergrond, bijkomende problematiek). Daarom van belang 

om te weten: wat zijn de kenmerken van de leerlingen in een interventie en wat is dus hun kans op uitval 

zónder de interventie. 

Gebruik MKBA-methodiek biedt handvatten voor leren en verbeteren 

De methodiek van de MKBA helpt dus bij het beantwoorden van de vraag of een project succesvol was 

en of de verwachte (maatschappelijke) baten opwegen tegen de extra investeringen. Maar dat is niet 

het belangrijkste - uiteindelijk gaat het niet om het getal onder de streep. De belangrijkste meerwaarde 

van de analyse zijn de handvatten die het geeft om te leren en te verbeteren. Het biedt inzicht in wat de 

sleutels zijn tot effectiviteit, randvoorwaarden voor succes, risico’s in de aanpak en de mogelijkheden 

tot optimaliseren. Het helpt te identificeren waarom een interventie wel of niet succesvol is, en draagt 

zo bij aan een leercyclus en het gesprek over en de overdracht van effectieve interventies.  

 

Om dat te bereiken is het belangrijk om de analyse niet ‘achter het bureau’ te doen, maar samen met 

projectleiders. Niet alleen is dat de enige manier om het ‘verhaal achter de cijfers’ te leren kennen, maar 

er gaat ook een direct leereffect van uit. De betrokkenen leren met een andere, nieuwe bril naar hun 
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projecten kijken. Ze leren om van tevoren al na te denken over zaken als doelgroepen en het onder-

scheid tussen startkwalificaties en éxtra startkwalificaties. De samenwerking met zorg en re-integratie 

kan een extra impuls krijgen als duidelijk wordt dat de baten van onderwijsinterventies ook op die ter-

reinen kunnen vallen. Op die manier leidt de analyse duurzaam tot een andere manier van evalueren, 

die enerzijds meer kwantitatief is maar die anderzijds ook meer handvatten biedt voor een gesprek over 

wat er echt toe doet. 

3.3. Aanbevelingen 

In de evaluaties over de vorige periode ontbreekt de informatie die nodig is om uitspraken te kunnen 

doen over wat werkt voor wie. Daarnaast bieden ze onvoldoende handvatten voor optimalisatie en bij-

sturen. De ervaring die is opgedaan met de analyse, leidt tot bouwstenen voor een verbeterde monito-

ring en evaluatie, waardoor dat makkelijker wordt.  

Uniforme en systematische informatie volgens een vast format 

We adviseren om een vast format op te stellen voor de informatieverzameling, dat projectleiders jaarlijks 

moeten invullen. Daarin moeten onder meer doelgroep, bereik, niveau en (type) afronding van de inter-

ventie uitgevraagd worden. Als het format de vorm heeft van een toegankelijk Excel-bestand, worden  

verwerking en analyse eenvoudiger. Aanvullend op het ingevulde format raden wij aan om steekproeven 

te trekken uit de caseload, als verdieping en als toets op de aangeleverde informatie.  

Project-overstijgende informatie over de ‘reis van de leerling’ 

Parallel hieraan is voor het evalueren project-overstijgende informatie nodig over de ‘reis van de leerling’ 

(waar zit de leerling na verloop van tijd en welke inzet heeft plaatsgevonden?). Dit moet komen uit de 

databestanden van de betrokken organisaties (onderwijs en gemeente). Hiervoor zijn afspraken nodig 

over gezamenlijke data-verzameling en uitwisseling.  

Gebruik het ontwikkelde model voor inschatting maatschappelijk rendement 

Op basis van de evaluatie-formats en de aanvullende gegevens kan met behulp van het ontwikkelde 

vsv-model West Brabant een inschatting worden gemaakt van het maatschappelijke rendement per 

project. Zoals gezegd gaat het daarbij niet om het getal onder de streep, maar om het identificeren van 

en het gesprek over de mogelijkheden verbeteren. De programma-organisatie kan voor dat doel be-

schikken over het MKBA-model.   

Nieuwe aanvragen 

Bij nieuwe aanvragen moet vanaf het begin duidelijk worden welke effecten worden verwacht van een 

interventie. We adviseren om de projectleiders met behulp van de MKBA EffectenArena te trainen in 

deze manier van denken (zie de bijlage voor een toelichting op dit instrument). Daarnaast is ook hier 

een vast format behulpzaam, waarin projectleiders kunnen aangeven wat zij verwachten qua doelgroep, 

bereik en resultaat. 
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DEEL II. ANALYSE VAN VIJF INTERVENTIES 
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4. Waardering effecten  

In deel II van dit rapport passen we de MKBA-methodiek toe op de vijf geselecteerde interventies. Per 

interventie doorlopen we de acht werkstappen van een Maatschappelijke Kosten en Baten Analyse 

(volgens de OEI-leidraad voor het maken van MKBA’s, zie bijlage). Deze stappen vallen in hoofdlijnen 

uiteen in 3 fase: 1. effecten in beeld, 2. effectmeting en 3. kosten en (maatschappelijke) baten. 

 

In het algemeen geldt dat de (maatschappelijke) baten te bepalen zijn door ‘hoeveelheid x prijs’, bijvoor-

beeld ‘2 mensen uitgestroomd uit de uitkering’ x ‘prijs van een uitkering’. De MKBA is dan ook gebaseerd 

op twee soorten input: gegevens over de effectiviteit van de interventie (hoeveelheid) en informatie over 

de waarde (prijs). Inzicht in de effectiviteit van de vijf interventies volgt in de volgende hoofdstukken. Dit 

hoofdstuk geeft de waardering, of anders gezegd de wijze waarop de maatschappelijke effecten worden 

uitgedrukt in euro’s. Deze is namelijk voor alle deze vsv-interventies hetzelfde. We onderscheiden op 

hoofdlijnen de waardering van effecten van: productiviteit (3.1), zorgkosten in het sociaal domein (3.2), 

kwaliteit van leven (3.3) en voorkomen criminaliteit & overlast (3.4). 

4.1. Productiviteit 

Hogere lonen 

Het gemiddelde loon stijgt naarmate het opleidingsni-

veau stijgt (zie ook de afbeelding hiernaast). Dit effect 

werkt een leven lang door. Op korte termijn is dit effect 

overigens negatief omdat leerlingen langer op school zit-

ten en dus later de arbeidsmarkt betreden. Op lange(re) 

termijn is het effect sterk positief. Dit betreft mensen die 

in de nulsituatie ook aan het werk waren (zo’n 50 pro-

cent6), echter hebben zij nu een hogere employability en 

dus een hoger loon. Gemiddeld ligt het verschil in lonen 

met en zonder startkwalificatie tussen de € 7.000 en € 11.000 euro per jaar afhankelijk van het diploma. 

Meer aan het werk 

Eerder zagen we al dat de kans op werk sterk toeneemt met een stijging van het onderwijsniveau. Dat 

levert de maatschappij voorkomen kosten op in termen van uitkeringen, en de betreffende mensen een 

hoger inkomen (verschil tussen hoger loon en uitkering). De gemiddelde kosten voor een bijstandsuit-

kering zijn € 15.000 per jaar7.  En de gemiddelde kans op werkloosheid zonder startkwalificatie is ge-

middeld 3 procent hoger dan voor mensen mét een startkwalificatie. 

 

Uit de bestanden van o.a. het CBS blijkt overigens ook dat mensen zonder startkwalificatie vaker niet 

op zoek zijn naar werk, dat wil zeggen inactief zijn. Het ligt voor de hand te veronderstellen dat er een 

causaal verband is tussen het behalen van een startkwalificatie en de kans op inactiviteit. De vraag is 

echter hoe sterk deze relatie is. Omdat dit laatste niet significant is aangetoond, gaan we er hier, in het 

 
6 CBS werkloosheidscijfers: gemiddeld is zo’n 50 procent van de mensen zonder startkwalificatie aan het werk 
7 Ministerie SZW 2020 

Loon 23-jarige bruto

Zonder startkwalificatie

risico 17.600€                  

met baan 20.200€                  

niet kunner 17.600€                  

MBO-2 22.500€                  

Havo/vwo 22.500€                  

MBO-er 25.100€                  

HBO-er 28.200€                  

WO-er 32.100€                  
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MKBA-model, van uit dat het behalen van een hoger onderwijsniveau alleen leidt tot een lagere (gere-

gistreerde) werkloosheid. In sommige vsv-interventies die nadrukkelijk (ook) gericht zijn op het begelei-

den van jongeren naar werk, komen we hier op terug. In dat geval rekenen we soms ook met extra 

werkenden ofwel meer werkzoekenden. 

4.2. Zorgkosten in Sociaal Domein 

De indeling in doelgroepen, die we in deel I beschreven, is niet alleen belangrijk voor de kans op uit-

stroom met of zonder diploma (0-situatie), maar ook omdat hieraan zorgconsumptieprofielen hangen. 

We gebruiken dit om de effecten van meer of minder zorg of het voorkomen van maatschappelijke uitval 

te waarderen. De indeling sluit aan bij de eerder door ons gemaakte doelgroepanalyses voor het Sociaal 

Domein. We hanteren de volgende hoofdgroepen: 

1. Huishoudens zonder problemen of met enkelvoudige problematiek (groen),  

2. Huishoudens met meervoudige problematiek, maar zelfredzaam (licht oranje),  

3. Meervoudige problematiek en niet-zelfredzaam (oranje), 

4. Top/intramuraal (rood). Dit zijn de huishoudens die behoren tot de ‘zware’ programma’s (bijvoor-

beeld OMPG8, dak- en thuislozen, crisisdienst GGD). 

 

Uit eerder door ons uitgevoerde analyse blijkt dat huishoudens met gestapelde problematiek - waar 

risicoleerlingen vaak deel van uitmaken - hogere zorgkosten hebben. Onderstaande tabel laat dit zien. 

Het geeft voor elke groep die we onderscheiden (gezinnen, ouderen en overige huishoudens) de ge-

middelde kosten per jaar, beginnend met huishoudens zonder of met enkelvoudige problemen en oplo-

pend naar de kosten voor de huishoudens in de ‘top’. 

 

Figuur 4.1. Zorgconsumptie sociaal domein (totaal per type huishouden per jaar) 

 

Bron: LPBL  

 

In het algemeen geldt: hoe meer problemen en hoe minder zelfredzaam huishoudens worden, hoe  

hoger de zorgkosten. Duidelijk is dat het voorkomen van maatschappelijke uitval veel kosten kan be-

sparen. Met een stijging van het opleidingsniveau verbetert de maatschappelijke positie van de betrok-

ken leerlingen en dalen de kansen op maatschappelijke uitval en daarmee de gemiddelde zorgkosten.  

 

 

 
8 (overlastgevende) multi-problem gezinnen 

Gezinnen Totaal WPI Zorg Welzijn Jeugd ZVW Rijk

Geen probleem/ev 4.300€           -€             100€              100€            1.300€        2.800€           -€              

Meervoudig 20.100€         11.800€        700€              200€            3.600€        3.800€           -€              

Niet zelfredzaam 28.100€         11.100€        700€              200€            11.800€      4.300€           -€              

Top 83.500€         19.400€        5.100€           800€            53.000€      5.200€           -€              

Ouderen Totaal WPI Zorg Welzijn Jeugd ZVW Rijk

Geen probleem/ev 5.850€           50€              700€              100€            -€           5.000€           -€              

Meervoudig 10.600€         700€            3.600€           800€            -€           5.500€           -€              

Niet zelfredzaam 10.800€         800€            4.000€           200€            -€           5.800€           -€              

Top 54.900€         -€             -€               -€             -€           2.900€           52.000€         

Overige hh Totaal WPI Zorg Welzijn Jeugd ZVW Rijk

Geen probleem/ev 2.600€           400€            100€              100€            -€           2.000€           -€              

Meervoudig 20.700€         15.700€        1.500€           400€            -€           3.100€           -€              

Niet zelfredzaam 21.100€         14.900€        2.900€           200€            -€           3.100€           -€              

Top 63.600€         16.000€        30.600€          500€            -€           7.100€           9.400€           
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Wanneer we in de MKBA spreken over voorkomen maat-

schappelijke kosten gaat het om op korte termijn (als de jon-

geren nog thuis woont) om het verschil tussen de (jeugd-

zorg)kosten voor een gezin met enkelvoudige of geen proble-

men (groen) en de gemiddelde kosten van gezinnen met 

meerdere problemen (oranje). Dat is gemiddeld zo’n 700 euro 

per jaar. Op langere termijn gaat het om ditzelfde verschil maar dan voor overige huishoudens9. Het 

gaat dan om zo’n 3.000 euro per jaar. De kans hierop verbetert met het opleidingsniveau (zie tabel). 

4.3. Kwaliteit van leven 

Naast financiële baten spelen ook de immateriële baten een belangrijke rol bij de vsv-interventies. Ze 

verhogen voor (een deel van) de doelgroep het welbevinden of welzijn. Dit kan direct het gevolg zijn 

van de interventie. Deelnemers aan een traject, programma of een stage hebben een dagbesteding, 

die in potentie leidt tot meer sociale contacten en meer eigenwaarde. Maar ook op langere termijn zijn 

er effecten. Een hoger onderwijsniveau leidt tot een betere (ervaren) fysieke en psychische gezondheid.  

 

We waarderen deze effecten onder de noemer toegenomen ‘Kwaliteit van leven’. Om deze baat in 

euro’s uit te drukken werken we met Quality Adjusted Life Years (QALY’s): een begrip dat afkomstig is 

uit de gezondheidseconomie en een maat vormt voor de kwaliteit van leven (zie box 4.2).  

 

Box 4.2. QALY’s  

QALY’s (Quality Adjusted Life Years) zijn gewonnen gezonde levensjaren, waarbij de kwaliteit van leven wordt 

uitgedrukt in een getal tussen 0 en 1. Eén staat daarbij voor de waarde van één volledig gezond levensjaar. Een 

lagere waarde geeft de waarde van leven met een ziekte. Een levensjaar met een waarde van bijvoorbeeld 0,5 

QALY betekent dat iemand evenveel waarde hecht aan een jaar mét een bepaalde ziekte als aan een half jaar 

in volle gezondheid. In de QALY indicator zitten ook zaken als levensgeluk of zelfstandigheid. Hoewel QALY’s 

vaak discussie oproepen -zowel over de waarde van een QALY als over het principe- is het gebruik ervan we-

tenschappelijk gangbaar en goed gefundeerd. Voor het bepalen van de ziektelast worden enquêtes uitgevoerd.   

 

Ieder extra jaar onderwijs betekent 0,0045 gewonnen gezonde levensjaren, ook wel QALY’s genoemd10. 

Overigens gaat het hier enkel om het extra effect wat nog niet is verdisconteerd in de hogere lonen en 

de voorkomen zorgkosten11. 

 

Voor MKBA’s worden QALY’s vaak in euro’s gewaardeerd. De bedragen die hiervoor gebruikt worden 

variëren van 20.000 tot 100.000 euro per gewonnen levensjaar. Inmiddels is hiervoor een richtlijn ont-

wikkeld waarbij een waarde van 50.000 euro wordt voorgeschreven12. In de MKBA per interventie ge-

bruiken we deze waarde.  

 

 
9 Voor Werk Participatie en Inkomen (WPI) nemen we de kosten zonder uitkeringen en re-integratie. Dit effect wordt immers al bij 

productiviteit meegenomen en gewaardeerd. 
10 Groot en Maassen van den Brink (november 2003), Investeren en terugverdienen. SBO, Den Haag 
11 Zie onder meer Eurostat Quality of Life, ed 2015. In Nederland is het verschil in tevredenheid over het leven tussen hoogopge-

leiden en lager opgeleiden relatief klein. Het meeste is al ‘geprijsd’ in het verschil in verdiencapaciteit.  
12 Werkwijze voor kosten-baten analyse in het sociale domein, Koopmans e.a., 2016. 
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4.4. Criminaliteit en overlast 

Een klein deel van de leerlingen vervalt in criminaliteit en/of veroorzaakt overlast. Uit onderzoek blijkt 

dat er een relatie is met het hebben van een startkwalificatie. De kans op criminaliteit in de groep zónder 

startkwalificatie is namelijk twee keer zo groot als gemiddeld (8 procent i.p.v. 4 procent)13. Een gemid-

delde verdachte van misdrijven kost de maatschappij rond de ton per jaar (denk aan schade, kosten 

politie & justitie en leed)14. Onderstaand figuur laat zien hoe dit is opgebouwd.  

 

Figuur 4.3. Kosten veelpleger per jaar 

 

Bron: SEO, Vollaard, Tollenaar, bewerking LPBL 

 

Daarnaast zijn er immateriële baten in de vorm van minder overlast in de buurt. Een verbeterde buurt 

levert niet direct geld op. Toch is het mogelijk om deze waarde in euro’s uit te drukken. Huizenprijzen 

zijn daarvoor als indicator een veelgebruikte manier. Mensen zijn immers bereid meer te betalen voor 

wonen in een veilige buurt dan in een onveilige. We beschikken (op dit moment) echter over te weinig 

informatie om deze baat te kunnen kwantificeren en zetten deze daarom op Pro Memorie (PM). 

 

 

 
13 Afgeleid uit Eggen en Kessels (2009), Criminaliteit en opsporing, WODC, Den Haag 
14 Voor jongeren ligt dit bedrag naar verwachting lager op gemiddeld 25.000 euro. Dit is afgeleid uit Eggen en Kessels (2009), 

Criminaliteit en opsporing, WODC, Den Haag 

Schade Productieverlies Medische kosten Leed Opsporing en preventie Vervolging Berechting Tenuitvoerlegging Ondersteuning Totaal

25.300€     200€                  500€                   43.200€  10.600€                          1.900€                  1.800€       8.000€                   100€                91.600€  
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5. Plusvoorziening VO 

Deze Plusvoorziening VO is ontstaan omdat bleek dat de samenwerking tussen zorg en onderwijs on-

voldoende van de grond kwam. Voor de meest kwetsbare potentiële schooluitvallers is het cruciaal dat 

dit wel gebeurt. Zij hebben meestal immers met beide te maken. Het doel van de plusvoorziening is dan 

ook “het realiseren van een sluitende thuiszittersaanpak, zodat geen enkele jongere langer dan drie 

maanden geen passend aanbod van onderwijs en/of zorg heeft”.  

5.1. Effecten in beeld 

Deze Plusvoorziening heeft de vorm van intensief casemanagement voor de meest complexe casussen. 

Hiervoor is capaciteit beschikbaar van een orthopedagoog en een aan de Plusvoorziening verbonden 

jeugdprofessional (de casemanager). De casemanager organiseert een integraal aanbod van onderwijs, 

zorg en hulpverlening dichtbij de jongere. Samen met school, ouders en jongere wordt bekeken welke 

(extra) ondersteuning er nog op school georganiseerd kan worden en voor welke ondersteuning 

(jeugd)hulpverlening nodig is. De casemanager brengt hiervoor partijen bij elkaar, verwijst door en mo-

nitort de voortgang. Na de periode van casemanagement wordt, zodra dit mogelijk is, de zorg weer 

overgedragen aan school en de betrokken hulpverleners. De plusvoorziening is tevens beschikbaar 

voor consultatie en advies aan de scholen in het samenwerkingsverband.  

 

In het onderstaande oorzaak-gevolgschema zijn de belangrijkste (verwachte) effecten van de Plusvoor-

ziening VO in beeld gebracht. De effecten zijn weergegeven ten opzichte van de situatie dat deze aan-

pak er niet zou zijn (nulalternatief). Door de pijlen in de figuur te volgen, kan een beeld worden gevormd 

van de effecten die van de nieuwe aanpak worden verwacht. Links in de figuur staan de aanpak en de 

bijbehorende activiteiten. Helemaal rechts in de blauwe blokken staan de resulterende maatschappe-

lijke kosten en baten.  

 

Figuur 5.1. Effectenschema Plusvoorziening VO 
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Doordat de risico’s op uitval eerder en completer in beeld zijn (B), is het mogelijk om sneller meer pas-

sende zorg en/of een alternatieve onderwijsplek te bieden. Dit leidt tot minder (onnodige) stapeling van 

zorg. Snellere zorg die meer op maat en meer integraal is, is in potentie effectiever (C) en leidt - naast 

extra kosten voor de inzet - naar verwachting tot voorkomen escalaties. Voorkomen escalatie betekent  

minder verzuim, een verbeterd functioneren (zowel qua schoolprestaties als sociaal), meer zelfvertrou-

wen en dus – op korte termijn - minder afstroom en uitval. Daarnaast kan het ook leiden tot minder 

noodzaak van inzet van duurdere of intensieve vormen van (jeugd)zorg, zoals ondertoezichtstelling of 

uithuisplaatsing.  

 

Het voorkomen van schooluitval leidt op langere termijn voor de jongeren zelf tot betere kansen op de 

arbeidsmarkt en een hogere verdiencapaciteit. Een betere opleiding hangt ook samen met een lager 

beroep op sociale voorzieningen, zoals uitkeringen, schuldhulpverlening en jeugdzorg. Uit onderzoek 

blijkt verder dat er een positief verband is tussen opleiding en mentale en fysieke gezondheid. En jon-

geren mét opleiding hebben een aanzienlijk lager risico om in de criminaliteit terecht te komen. 

  

De plusvoorziening neemt verder een aantal taken over die in het nulalternatief waren belegd bij de 

zorgcoördinator van de school (effect A). Dat leidt in potentie tot een besparing. Tot slot is het aankaar-

ten of opschalen van systeemfouten een taak voor de Plusvoorziening (E). Ook dit draagt naar ver-

wachting (op langere termijn) bij aan het voorkomen van uitval.  

5.2. Doelgroep en effectmeting 

Om zicht te krijgen op de doelgroep en de bereikte effecten is een doelgroepanalyse uitgevoerd. Hier-

voor zijn random 15 dossiers getrokken van leerlingen die in de afgelopen twee schooljaren zijn bege-

leid. De casemanager en orthopedagoog van de Plusvoorziening zijn geïnterviewd over achtergrond, 

ingezette interventies en bereikte effecten van deze leerlingen. Daarnaast konden we beschikken over 

een overzicht van alle leerlingen uit de caseload, inclusief informatie over opleiding, leerjaar en duur 

van de begeleiding. De informatie is geanonimiseerd verwerkt.  

 

In de afgelopen twee schooljaren werden gemiddeld 43 unieke jongeren per jaar begeleid15. Het groot-

ste deel is afkomstig uit de eerste twee leerjaren van het VO (ruim 40 procent) en het VMBO (ruim 30 

procent). De rest volgt praktijkonderwijs en Havo/Vwo. Uit de steekproef blijkt dat 85% uit een kwetsbare 

thuissituatie komt of heeft te maken met multi-problematiek. Dit is substantieel meer dan gemiddeld in 

het VO waar dit voor ongeveer 15 procent van de leerlingen geldt.  

 

Voor het bepalen van de effectiviteit van de interventie is het van belang om een goede inschatting te 

maken van de kans op uitval in het nulalternatief (de situatie zonder interventie). Dit is op twee manieren 

gedaan. In de eerste plaats is uit de monitor ‘jongeren in kwetsbare positie16’ af te leiden dat bijna 30 

procent zonder extra interventie zou zijn uitgevallen (zie de staaf JIKP, rechts in figuur 5.2). Daarnaast 

is in de steekproef per leerling een inschatting gemaakt van de kans op uitval. Het gemiddelde voor de 

15 dossiers kwam eveneens uit op ongeveer 30 procent. Dit hanteren we dan ook als het nulalternatief.  

 
15 In de VSV-aanvraag wordt uitgegaan van 40 leerlingen per jaar. Voor de MKBA rekenen wij met het werkelijke aantal.  
16 JIKP Portaal van Ministerie van OCW/DUO. Omdat de leerlingen van de plusvoorziening vaak al met langdurig verzuim thuis 

zijn, beschouwen we de gegevens uit deze monitor als proxy voor deze doelgroep.  
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Figuur 5.2. Doelgroep en nulalternatief Plusvoorziening VO 

 

Bron: plusvoorziening VO, ministerie OCW en steekproef (bewerking LPBL) 

 

Overigens geldt voor een gemiddelde groep van het VO dat de kans op uitval zeer klein is (circa 3%). 

En hoewel deze kans voor de kinderen uit de doelgroep van de plusvoorziening dus veel groter is, is 

het in vergelijking met bijvoorbeeld het Mbo nog steeds beperkt. Dit komt onder meer doordat bij drei-

gende uitval ook in het nulalternatief veel partijen in actie komen (bijvoorbeeld leerplicht, zorg en onder-

wijs, zie ook hierboven). 

 
Uit de dossieranalyse blijkt dat ruim 80 procent van   

de begeleide leerlingen uiteindelijk weer terug wordt begeleid 

naar onderwijs (regulier of speciaal). De uitval is dus 20 pro-

cent. Dat betekent een reductie van de uitval met bijna één 

derde. Dit effect is echter niet het resultaat van alléén de Plus-

voorziening, maar wordt bereikt in samenwerking met andere 

partijen. Uit de dossieranalyse bleek dat er gemiddeld nog 2,2 

andere hulpverleners betrokken zijn. De attributie van het ge-

vonden effect aan de Plusvoorziening is dus 30 procent, zie 

de figuur hiernaast. 
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5.3. Maatschappelijke kosten en baten 

In deze paragraaf gaan we in op de kosten van de Plusvoorziening, het resultaat van de MKBA en de 

bijbehorende verdelingseffecten. We eindigen met een gevoeligheidsanalyse.  

Kosten interventie 

De kosten voor de inzet van de orthopedagoog en de casusregisseur be-

dragen € 108.000 per jaar, ofwel € 2.500 per leerling17. Daarnaast bleek uit 

de steekproef dat in één derde van de gevallen jeugdzorg wordt ingezet en 

in één vijfde jeugd-GGZ. Die extra inzet is niet alleen het directe gevolg van 

de Plusvoorziening, in een deel van de gevallen zou dit in het nulalternatief 

ook zijn gebeurd (maar misschien later). In de dossieranalyse was ongeveer 

40 procent van de inzet het gevolg van de Plusvoorziening. De extra kosten 

als gevolg van deze extra inzet van zorg bedragen bijna € 40.00018, ofwel 

gemiddeld € 900 per leerling.  

Resultaat MKBA 

Uit de MKBA blijkt dat de Plusvoorziening VO op dit moment geen positief maatschappelijk rendement 

heeft. De maatschappelijke kosten-batenverhouding is 0,8. Dat wil zeggen dat iedere geïnvesteerde 

euro ongeveer 0,80 euro oplevert. Dat het maatschappelijk resultaat negatief is, is ondanks het relatief 

grote effect dat (gegeven de doelgroep) wordt bereikt. De oorzaak ligt bij de gemiddeld hoge kosten per 

leerling, zie ook hieronder. 

 

Figuur 5.3. Maatschappelijke kosten en baten plusvoorziening VO 

 

Bron: MKBA model VSV West-Brabant 

 
17 Opgebouwd uit € 100.000 personele kosten en € 4.000 beheerskosten. Naast de begeleiding van individuele leerlingen heeft 

de Plusvoorziening ook een advies en consultatietaak. Het aantal vragen is de afgelopen jaren toegenomen tot 50 in 2019/2020. 

Als we uitgaan van een tijdsbesteding van 2 uur per vraag is de benodigde capaciteit 100 uur. In deze MKBA beschouwen we het 

als ‘vindstrategie’ voor de begeleiding. Een andere benaderingswijze is om deze taak los te koppelen van de begeleiding. De 

kosten per leerling nemen dan af met € 200.  
18 30% x 43 x gemiddelde kosten jeugdhulp (€5.500) x 40% + 20% x 43 x gemiddelde kosten jeugd GGZ (€2.900) x 40%  
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De meeste baten liggen in de (verre) toekomst en vallen grotendeels bij de leerlingen zelf in de vorm 

van een hoger inkomen en meer kwaliteit van leven. De gemeente heeft extra kosten door de extra inzet 

van zorg. Hier staan de baten als gevolg van voorkomen escalatiekosten (op korte termijn) en voorko-

men uitkeringen (op langere termijn) tegenover. Doordat de jongeren langer op school zitten, zijn er 

meer onderwijskosten (gefinancierd door het Rijk). 

 

Figuur 5.4. Verdeeleffecten 

 

Bron: MKBA model VSV West-Brabant 

 

Voor de berekening van de maatschappelijke kosten en baten is gebruik gemaakt van een steekproef 

van 15 dossiers. Hoewel daar een consistent beeld uit naar voren komt is er vanwege de kleine aantal-

len natuurlijk sprake van een bandbreedte in de uitkomsten. Onderstaand figuur laat dit zien aan de 

hand van een gevoeligheidsanalyse op de onderstaande variabelen:  

- attributie van het effect (tussen 20% en 40%);  

- aandeel voorkomen escalaties (tussen 0% en 3%);  

- attributie van de extra inzet (tussen 30% en 50%).  

 

Figuur 5.5. Gevoeligheidsanalyse (maatschappelijke kosten-baten verhouding in blauw) 

 

Bron: MKBA model VSV West-Brabant 

 

De gevoeligheidsanalyse laat zien dat de maatschappelijke kosten baten verhouding van de Plusvoor-

ziening VO tussen de 0,6 en 1,0 ligt. Dat wil zeggen dat iedere geïnvesteerde euro tussen de 60 cent 

en één euro oplevert.  
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5.4. Mogelijkheden voor optimaliseren 

De analyse geeft niet alleen inzicht in het maatschappelijk rendement van de interventie op dít moment, 

maar ook in de mogelijkheden voor het optimaliseren ervan. Met andere woorden: hoe kan de aanpak 

zo worden bijgestuurd dat het leidt tot een verbetering van het maatschappelijke rendement? De be-

langrijkste ‘knoppen’ zijn de kosten, zowel van de plusvoorziening zelf als van de extra inzet van zorg.  

 

- De caseload van de plusvoorziening is nu vrij laag (40 per fte) en is vergelijkbaar met die van hulp-

verleners in multiproblem-huishoudens. Gegeven de taak (casemanagement op gebied van onder-

wijs en jeugdzorg) en de doelgroep (een mix van meer en minder complexe problematiek) ligt een 

caseload van rond de 80 per fte meer voor de hand19. Omdat het niet in de lijn van de verwachting 

ligt dat het aantal kinderen dat de ondersteuning nodig heeft zal toenemen, is in het model de be-

schikbare capaciteit gehalveerd.  

- Daarnaast bleek uit de dossieranalyse dat er nu regelmatig extra 

zorg wordt ingezet en er weinig zorg wordt vervangen of geschrapt. 

Hierin is nog ruimte om kritischer te kijken naar de noodzaak hier-

voor. In de analyse laten we zien wat het betekent als het netto-re-

sultaat van extra inzet, vervangen en schrappen van zorg - als ge-

volg van de bemoeienis van de Plusvoorziening - nul is.  

- Tot slot is de Plusvoorziening een extra (escalatie)voorziening ten 

opzichte van de zorgstructuren op de deelnemende scholen. Echter, 

een deel van de taken zou zónder Plusvoorziening door de zorgco-

ordinatoren worden uitgevoerd. Dat betekent dat er, nu de Plusvoor-

ziening dit doet, daar een besparing mogelijk is. Het is onbekend hoe 

groot deze precies is, maar voor de analyse nemen we aan dat het 

gaat om circa 50% van de taken van de zorgcoördinator20.  

 

Als we bovenstaande doorrekenen in het model wordt het maatschappelijk resultaat sterk positief. Het 

saldo is bijna € 90.000, de maatschappelijke kosten baten verhouding 2,2. Iedere geïnvesteerde euro 

levert in dat geval 2,20 euro op. 

5.5. Conclusie en lessen voor de toekomst 

De Plusvoorziening is opgericht om een oplossing te bieden op het snijvlak van zorg en onderwijs voor 

de meest kwetsbare groep schoolverlaters. De casemanager organiseert een integraal aanbod van on-

derwijs, zorg en hulpverlening. Samen met school, ouders en jongere wordt bekeken welke (extra) on-

dersteuning er nog op school georganiseerd kan worden en voor welke ondersteuning (jeugd)hulpver-

lening nodig is. 

 

De aanpak is effectief. De Plusvoorziening bereikt een jonge doelgroep, die veelal kampt met problemen 

op meerdere leefgebieden en die een relatief grote kans heeft om uit te vallen. Samen met de andere 

betrokken hulpverleners wordt deze verwachte uitval met bijna één derde teruggedrongen. De kosten 

 
19 Zie ‘LPBL meta-analyse MKBA’s sociale (wijk)teams’ voor een bespreking van kengetallen hiervoor.  
20 Ter indicatie: er zijn 14 scholen aangesloten bij het samenwerkingsverband. Het gaat dus om een besparing van (50% x 1,1 

fte) / 14 = 0,04 fte zorgcoördinatie per aangesloten school.   
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van de voorziening zijn echter relatief hoog. Dit komt enerzijds door de lage caseload bij de Plusvoor-

ziening en anderzijds doordat er nu in circa de helft van de gevallen extra zorg wordt ingezet. Het maat-

schappelijk resultaat is daardoor (nu) negatief. 

 

Er zijn verschillende mogelijkheden voor verbetering van de aanpak. Primair gaat het daarbij om verla-

ging van de kosten. In de eerste plaats zou hetzelfde aantal leerlingen ondersteund kunnen worden met 

minder capaciteit. Daarnaast kan kritischer worden gekeken naar de noodzaak van het inzetten van 

extra zorg of hulpverlening. Tot slot is de taakverdeling met zorgcoördinatoren op de deelnemende 

scholen een punt van aandacht. Niet te snel opschalen en op tijd weer afschalen zorgt dat iedereen zijn 

‘eigen’ doelgroep bedient en voorkomt dat de Plusvoorziening een dubbele laag wordt. Als aan deze 

voorwaarden is voldaan, is het maatschappelijk resultaat van de Plusvoorziening zeer positief: iedere 

euro die wordt geïnvesteerd wordt (in potentie en op lange termijn) ruim twee keer terugverdiend.  
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6. Beschermde stageplaats  

Doordat er tijdens de beroepspraktijkvorming (BPV) meer zelfstandigheid wordt gevraagd en er meer 

afstand is tussen (zorg op) school en deelnemer lopen kwetsbare jongeren tijdens deze stage een ver-

hoogd risico op uitval. Eventuele extra begeleiding is immers meer op afstand en kan minder snel in-

grijpen en praktijkopleiders hebben minder ervaring en zijn minder getraind in het begeleiden van kwets-

bare jongeren. In samenwerking met Curio is daarom een beschermde stageplek ontwikkeld, waar meer 

tijd is voor ondersteuning op maat. Het doel is voor deze doelgroep de uitval tijdens de BPV-periode 

terug te dringen en hen met meer zelfvertrouwen naar een diploma te leiden. 

6.1. Effecten in beeld 

De beschermde stages vinden plaats op een boerderij met camping, restaurant en kinderboerderij. Er 

zijn stageplekken voor de opleidingen dierverzorging, horeca, groen (niveau 2, 3 en 4) en zorg & welzijn 

(niveau 1).  

 

De meeste jongeren worden verwezen door school, sommigen melden zichzelf. Jongeren kunnen zowel 

een (reguliere) praktijkstage lopen, als een maatwerktraject volgen. Dit laatste is bedoeld voor jongeren 

die, om welke reden dan ook, op dit moment niet goed kunnen functioneren in de klas en via dit traject 

weer leren meedoen. Alle stages gaan van start met een intakegesprek en een persoonlijk ontwikkel-

plan. Daarin komen zowel vakinhoudelijke als persoonlijke (gedrag) doelen aan de orde. 

 

Een traject duurt gemiddeld negen maanden, waarin een jongere gemiddeld twee dagen per week aan-

wezig is. In de stage staan een sociaal veilige en gestructureerde omgeving centraal. De begeleiding is 

erop gericht om jongeren bewust te maken van de impact van hun gedrag op zichzelf en op anderen. 

Iedere dag heeft een gezamenlijke start en afsluiting. Daarnaast is er dagelijks een (kort) gesprek met 

de stagiairs over hun voortgang en maandelijks contact met school.  

 

In het onderstaande oorzaak-gevolgschema zijn de belangrijkste (verwachte) effecten van de be-

schermde stageplek in beeld gebracht. De effecten zijn weergegeven ten opzichte van de situatie dat 

deze aanpak er niet zou zijn (nulalternatief). Door de pijlen in de figuur te volgen, kan een beeld worden 

gevormd van de effecten die van de aanpak worden verwacht. Links in de figuur staan de aanpak en 

de bijbehorende activiteiten. Helemaal rechts in de blauwe blokken staan de resulterende maatschap-

pelijke kosten en baten.  
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Figuur 6.1. Effectenschema Beschermde stageplek 

 

 

Op hoofdlijnen heeft de beschermde stageplek de volgende (beoogde) directe effecten: 

 

A. Leerlingen beter in beeld. Doordat er een intensieve begeleiding is van de kwetsbare stagiairs, zijn 

ze beter in beeld. Er wordt veel tijd besteed aan het leren kennen van de deelnemers, inclusief hun 

achtergrond en bijkomende problematiek. Tijdens de stage is er nadrukkelijk veel gelegenheid voor 

de leerling om te ontdekken waar hij of zij goed in is (en waarin ook niet). Daar wordt ook dagelijks 

bij stil gestaan. Dit draagt bij aan meer zelfvertrouwen, maar ook aan een meer realistisch zelfbeeld. 

Met name dit laatste leidt tot een beter passende keuze voor een (eventuele) vervolgopleiding en 

een betere match op de arbeidsmarkt (zie ook hieronder).  

 

B. Succeservaring en toename zelfvertrouwen. Een meer realistisch zelfbeeld over ‘wie ben ik, wat 

kan ik en wat wil ik’ geeft meer kans van slagen tijdens de stage. Iedere dag een (kleine) succeser-

varing draagt daaraan bij. Dit leidt tot meer zelfvertrouwen. De leerling ervaart het als stimulans, 

waardoor de kans op uitval naar verwachting afneemt. Meer zelfkennis en zelfvertrouwen werkt 

vervolgens ook door in het vervolg van de opleiding. Daarnaast leidt het waarschijnlijk tot een betere 

keuze en match voor de (vervolg)opleiding en/of een passende baan, ook op langere termijn.  

 

C. Leren en vergroten van werknemersvaardigheden. De stage is een belangrijk element voor het ver-

groten van vakinhoudelijke én werknemersvaardigheden. Daarbij kan worden gedacht aan opdrach-

ten aannemen, op tijd komen, gesprekken voeren onderling en met de begeleider. Door het verg-

roten van vaardigheden wordt de kans op doorstroom naar een passende opleiding of passend 

werk vergroot. Het draagt op korte termijn bij aan een helder zelfbeeld en zelfvertrouwen.  

 

Op langere termijn leidt het tot betere kansen op de arbeidsmarkt en een hogere verdiencapaciteit. 

Een betere opleiding hangt ook samen met een lager beroep op sociale voorzieningen, zoals uitke-

ringen, schuldhulpverlening en jeugdzorg. Uit onderzoek blijkt verder dat er een positief verband is 

tussen opleiding en mentale en fysieke gezondheid. En jongeren mét opleiding hebben een lager 

risico om in de criminaliteit terecht te komen. 

Beschermde (stage)plek

La Vie en Rose
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6.2. Doelgroep en effectmeting 

Om zicht te krijgen op de doelgroep en de bereikte effecten is een dossieranalyse uitgevoerd. Hiervoor 

zijn random 15 dossiers getrokken van leerlingen die in de afgelopen twee schooljaren zijn begeleid. 

Een begeleider is geïnterviewd over achtergrond, werkwijze in de begeleiding en bereikte effecten voor 

deze leerlingen. Daarnaast heeft de stichting dit overzicht aangevuld voor álle leerlingen die in de afge-

lopen twee jaar stage hebben gelopen, inclusief informatie over opleiding, leerjaar, duur van de bege-

leiding en huidige situatie. De informatie is geanonimiseerd verwerkt.  

 

In de afgelopen twee schooljaren werden 38 unieke jongeren begeleid21. Het grootste deel (ruim de 

helft) is afkomstig van mbo-2. Uit de dossieranalyse blijkt dat 85% uit een kwetsbare thuissituatie komt 

of heeft te maken met multi-problematiek. Dit is substantieel meer dan gemiddeld in het mbo.  

 

Figuur 6.2. Doelgroep en nulalternatief beschermde stageplek 

 

Bron: Stichting, CBS en steekproef (bewerking LPBL) 

 

Voor het bepalen van de effectiviteit van de interventie is het van belang om een goede inschatting te 

maken van de kans op uitval in het nulalternatief (de situatie zonder interventie). Dit is gedaan op basis 

van een CBS studie over de relatie tussen multi-problematiek 

en voortijdig schoolverlaten22. Hieruit is af te leiden dat zónder 

extra interventie ruim 40 procent van de mbo-ers zou zijn uitge-

vallen en ongeveer 8 procent van de vmbo-ers.  

 

Uit de dossieranalyse blijkt dat 76% van de mbo-2 leerlingen 

en 70% van de mbo-3/4 leerlingen uiteindelijk een diploma be-

haalt. Dat betekent een reductie van de verwachte uitval met 

ruim één derde. Dit is zichtbaar gemaakt in de figuur hiernaast. 

De aantallen in het VMBO zijn te klein om hier met statistiek 

uitspraken over te doen. Op basis van de vier individuele ca-

sussen is de inschatting dat de verwachte uitval met circa de helft wordt gereduceerd. 

 
21 Exclusief drie snuffelstages en één HBO-er. Een deel van de jongeren blijft langer dan één periode of komt meerdere malen.  
22 CBS ‘Ingeschrevenen in vo en mbo: de relatie tussen multi-problematiek en voortijdig schoolverlaten, 2013-2017’ juni 2020. 

Hieruit blijkt dat voor jongeren met multi-problematiek de kans op uitval drie (mbo) tot vijf (vo) keer zo groot is als in een gemid-

delde groep.  

Doelgroep beschermde stageplek Nulalternatief
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6.3. Maatschappelijke kosten en baten 

In deze paragraaf gaan we in op de kosten van de beschermde stageplek, het resultaat van de MKBA 

en de bijbehorende verdelingseffecten. We eindigen met een gevoeligheidsanalyse.  

Kosten interventie 

De kosten voor de beschermde stageplekken zijn € 100.000 per jaar. Dit is opgebouwd uit personele 

kosten, vervoer van de leerlingen en gebruik van de locatie (de Menmoerhoeve). Voor dat bedrag kun-

nen gemiddeld 19 (unieke) jongeren stage lopen. De kosten zijn dus gemiddeld € 5.250 per jongere23.  

Resultaat MKBA 

Uit de MKBA blijkt dat de beschermde stageplek een positief maatschappelijk rendement heeft. De 

maatschappelijke kosten-batenverhouding is 2,1. Dat wil zeggen dat iedere geïnvesteerde euro onge-

veer 2,10 euro oplevert. Het gaat daarbij om een hogere verdiencapaciteit van de jongeren over hun 

werkzame leven en om voorkomen maatschappelijke kosten in het sociaal domein, denk aan uitkerin-

gen, armoedevoorzieningen, Wmo en overige zorgkosten. 

 

Figuur 6.3. Maatschappelijke kosten en baten beschermde stageplek 

 

Bron: MKBA model VSV West-Brabant 

 

De meeste baten liggen in de (verre) toekomst en vallen grotendeels bij de leerlingen zelf in de vorm 

van een hoger inkomen en meer kwaliteit van leven. De gemeente heeft baten als gevolg van voorko-

men zorgkosten en uitkeringen (op langere termijn). Doordat de jongeren langer op school zitten, zijn 

er meer onderwijskosten (gefinancierd door het Rijk). 

 

 
  

 
23 In de prijsstelling is onderscheid tussen praktijkstages (€ 3.000 per stage) en maatwerktrajecten (€ 6.000 per traject). Rekening 

houdend met het aantal jongere per type traject en het aantal trajecten per jongere komen we eveneens op gemiddeld € 5.250 

per persoon.  

KOSTEN NCW 

Totale kosten 109.300€          

1 Kosten interventie 100.000€         

2 Kosten extra jaren onderwijs 9.300€             

BATEN

Totale baten 233.700€         

1 Hogere lonen 155.200€         

a Korte termijn 23.500€             

b Lange termijn 131.700€           

3 Meer aan het werk 21.600€           

4 Minder maatsch. (zorg)kosten 38.100€           

5 Toename kwaliteit van leven 8.500€             

6 Voorkomen criminaliteit 10.300€           

7 Minder overlast P.M.

Saldo (baten minus kosten) 124.400€          

Financieel K-B-verhouding 2,1

Maatschappelijk K-B-verhouding 2,1
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Figuur 6.4. Verdeeleffecten 

 

Bron: MKBA model VSV West-Brabant 

 

Voor de berekening van de maatschappelijke kosten en baten is gebruik gemaakt van het in de dos-

sieranalyse gevonden effect. Daarbij zijn 38 dossiers meegenomen. Hoewel het gevonden effect statis-

tisch significant is, laten we met behulp van het model ook zien wat het resultaat is, als het effect wordt 

gehalveerd24. Daarnaast werd aangeven dat de resultaten uit het verleden zijn behaald met lagere kos-

ten (€ 75.000 per jaar, door de nieuwe locatie zijn de kosten voor huur en vervoer toegenomen). On-

derstaand figuur toont wat de resultaten van de beschermde stageplaats zijn bij een lager effect en bij 

lagere kosten.  

 

Figuur 6.5. Gevoeligheidsanalyse (maatschappelijke kosten-baten verhouding in blauw) 

 

Bron: MKBA model VSV West-Brabant 

 

De gevoeligheidsanalyse laat zien dat de maatschappelijke kosten baten verhouding van de be-

schermde stageplaats tussen de 1,1 en 2,7 ligt. Dat wil zeggen dat iedere geïnvesteerde euro tussen 

de € 1,10 en € 2,70 oplevert.  

 

 

 

 
24 Ondergrens o.b.v. de standaardfout van de steekproef 

2,1 1,1 2,7
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6.4. Conclusie en lessen voor de toekomst 

De beschermde stage is een plek van betekenis voor de deelnemende jongeren. De uitval zonder di-

ploma wordt naar schatting met één derde verlaagd. De effectiviteit van de werkwijze is gelegen in de 

methodische manier waarop jongeren bewust worden gemaakt van hun eigen impact. Dat gebeurt on-

der zeer betrokken begeleiding en in een sociaal veilige oefenomgeving.   

 

Deze manier van werken is in principe overdraagbaar en opschaalbaar naar andere stagebedrijven. 

Daarvoor moeten een aantal randvoorwaarden zijn vervuld. In de eerste plaats moeten de stagebege-

leiders worden getraind, in zowel de methodiek als in het werken met deze doelgroep. Ook coaching en 

intervisie gedurende de stageperiode zijn nodig om goed invulling te kunnen geven aan deze begelei-

ding op maat. Daarnaast is een evenwichtige groepssamenstelling van belang. Dat wil zeggen dat de 

intensieve begeleiding (vanwege de hoge kosten) alléén wordt ingezet voor jongeren die daadwerkelijk 

kwetsbaar zijn, maar dat er tegelijkertijd voldoende ‘gemiddelde’ jongeren stage lopen binnen het bedrijf. 

Dit voorkomt stigmatisering, en geeft de meer kwetsbare groep een voorbeeld om zich aan op te trek-

ken. Tot slot biedt deze opzet voor stagiairs van mbo-4 de mogelijkheid om te oefenen in leiding geven.  

 

De relatief dure beschermde stageplaats voorziet in een behoefte die is ontstaan doordat de begeleiding 

van kwetsbare leerlingen arbeidsintensief is. In reguliere bedrijven is hier meestal geen capaciteit voor. 

Dit zorgt ervoor dat jongeren die meer begeleiding nodig hebben vaak moeite hebben om een stage te 

vinden, of tijdens de BPV uitvallen. Om dit probleem op te lossen is een ‘getrapt’ model nodig: naast 

reguliere stageplaatsen ook matig intensief begeleidde plaatsen voor de meer zelfstandige groep en 

plekken met veel begeleiding voor de meest kwetsbare jongeren. Bij iedere vorm hoort dan een pas-

sende vergoeding voor begeleiding – daar is in de reguliere middelen nu geen voorziening voor. Een 

dure interventie als deze is niet automatisch rendabel voor elke deelnemer. Een vergelijkbare situatie 

vinden we in het gemeentelijk domein werk & re-integratie. Voor mensen die (tijdelijk) zijn aangewezen 

op vormen van gesubsidieerde arbeid of werkervaringsplaatsen, ontvangt de werkgever vaak apart een 

tegemoetkoming voor de extra begeleidingskosten. Omdat de gemeente één van de belangrijkste baat-

hebbers is van de beschermde stageplek voor mbo-ers, ligt het dus voor de hand dat partijen gezamen-

lijk optrekken in de doorontwikkeling en opschaling van de methodiek.  
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7. Plusvoorziening MBO 

De Plusvoorziening MBO richt zich op de jongeren die in principe in staat zijn een startkwalificatie te 

halen op MBO 2 niveau. Door problemen op meerdere leefgebieden komen zij niet (goed) aan onderwijs 

toe. Voor deze jongeren is tijdens de opleiding MBO Breed extra zorg en begeleiding. Deze extra on-

dersteuning (uit de plusgelden) is niet los te zien van de werkwijze in de MBO Breed opleiding als 

geheel. De loopbaanbegeleider heeft (tenminste) drie functies in een. Hij is zowel docent, mentor als 

studie en/of stage begeleider. Dit geldt voor alle professionals bij MBO Breed en kenmerkt de aanpak. 

Studenten hebben hierdoor één aanspreekpunt, veel aandacht en begeleiding op maat. Het doel van 

de plusvoorziening is om de zelfredzaamheid te vergroten waardoor de student (na gemiddeld 1 jaar) 

doorstroomt naar een reguliere Mbo 2 opleiding en daar een startkwalificatie behaald. 

7.1. Effecten in beeld 

De plusvoorziening is dus een fysieke voorziening, waarbij meer dan gemiddeld ruimte, tijd en begelei-

ding is voor de student. In het onderstaande oorzaak-gevolgschema zijn de belangrijkste (verwachte) 

effecten hiervan in beeld gebracht. De effecten zijn weergegeven ten opzichte van de situatie dat MBO 

Breed er niet zou zijn en de studenten zouden instromen in een reguliere Mbo 2 opleiding (nulalterna-

tief). Links in de figuur staan de aanpak en de bijbehorende activiteiten, waarna de verschillende effec-

ten volgen. Helemaal rechts staan de resulterende maatschappelijke kosten en baten.  

 

Figuur 7.1. Effectenschema MBO Breed 

 

 

 

Op hoofdlijnen heeft de plusvoorziening de volgende (beoogde) directe effecten: 

 

A. Eerder en beter in beeld. De jongeren bij Mbo Breed krijgen meer individuele aandacht en begelei-

ding, waardoor risico’s op uitval eerder en completer in beeld zijn. Kleine zaken, zoals bijvoorbeeld 
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het niet bij je hebben van een lesboek, kunnen klein blijven. Als bijvoorbeeld financiële problemen 

de oorzaak zijn, kunnen die eerder worden opgelost. Het is mogelijk om sneller passende zorg in te 

zetten. Aan de andere kant is het hierdoor ook mogelijk dat (stapeling van) zorg wordt voorkomen. 

Het kan dus tot zowel meer als minder kosten leiden. En - belangrijk - naar verwachting tot voorko-

men escalaties. Voorkomen escalatie betekent minder verzuim, een verbeterd functioneren (zowel 

qua schoolprestaties als sociaal), meer zelfvertrouwen en dus – op korte termijn - minder afstroom 

en uitval.  

 

B. Effectiever door meer integraal en op maat. De jongeren in de plusvoorziening hebben problemen 

op meerdere leefgebieden en zijn gebaat bij een goede samenwerking tussen zorg en onderwijs  

en bij zorg die meer op maat en meer integraal is. De werkwijze waarbij de professional docent, 

mentor en begeleider in een is draagt hieraan bij. Dit is in potentie effectiever dan losse hulpverle-

ning (trajecten) en leidt in verwachting ook tot voorkomen escalatie. 

 

C. Meer zelfredzaam. Door de intensieve begeleiding leren jongeren nieuw gedrag en krijgen zij tools 

om te werken aan zelfredzaamheid. Problemen hoeven niet (altijd) weg te gaan maar er is veel 

aandacht en training voor het leren omgaan met de verschillende problemen, om het behapbaar te 

maken. In de praktijk blijkt met name dit van grote waarde te zijn, ook wanneer deelnemers door-

stromen naar een reguliere opleiding. Het leidt op korte termijn tot een beter functioneren zowel qua 

schoolprestaties als sociaal. 

 

Op langere termijn leidt het voorkomen van schooluitval voor de jongeren zelf tot betere kansen op 

de arbeidsmarkt en een hogere verdiencapaciteit. Een betere opleiding hangt ook samen met een 

lager beroep op sociale voorzieningen, zoals uitkeringen, schuldhulpverlening en jeugdzorg. Uit 

onderzoek blijkt verder dat er een positief verband is tussen opleiding en mentale en fysieke ge-

zondheid. En jongeren mét opleiding hebben een aanzienlijk lager risico om in de criminaliteit te-

recht te komen. 

  

De plusvoorziening heeft tot slot een aantal jongeren die anders mogelijk voor overlast in de (grotere) 

reguliere klassen van het Mbo 2 zouden kunnen zorgen. Anders gezegd heeft een aparte fysieke voor-

ziening dus ook effect op het leerklimaat in de reguliere opleiding, met een positief effect op de leerlingen 

en het werkplezier van de docenten. 

7.2. Doelgroep en effectmeting 

Om zicht te krijgen op de doelgroep en de bereikte effecten is o.a. gebruik gemaakt van de intakegege-

vens van het Plusloket, de evaluatie 2017-2018 en een overzicht van de Plusdossiers t/m 15-1-2019. 

In de afgelopen schooljaren maakten gemiddeld 120 unieke jongeren per jaar gebruik van de voorzie-

ning. De gemiddelde duur is één jaar. Uit de gegevens blijkt dat alle jongeren uit een kwetsbare thuis-

situatie komen of te maken hebben met multi-problematiek. Dit is substantieel meer dan gemiddeld in 

het Mbo 2 waar dit voor ongeveer 40 procent van de leerlingen geldt.  

 

Voor het bepalen van de effectiviteit van de interventie is het van belang om een goede inschatting te 

maken van de kans op uitval in het nulalternatief (de situatie zonder interventie). Hiervoor zijn twee 
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stappen nodig. In de eerste plaats is uit het stroomschema ofwel de reis van de leerling25 af te leiden 

wat de kans op uitval is voor de plusdoelgroep, d.w.z. 55% uit risicogezin en 45% met multi-problema-

tiek. In geval van een mbo 2-opleiding is de kans op uitval zo’n 40 procent. Dit is twee keer zoveel als 

voor een gemiddelde mbo 2 groep (22%), zie figuur 7.2. 

 

Normaal gesproken hanteren we dit als nulsituatie, maar de in de praktijk zitten er leerlingen in Mbo 

Breed die niet in staat zijn om een startkwalificatie te behalen. Deze groep wordt ook wel aangeduid 

met de term ‘niet-kunners’. Om verschillende redenen, b.v. de taal of de capaciteiten, is een diploma op 

Mbo 2 niveau een brug te ver. Met de invoering van passend onderwijs, het toelatingsrecht en de komst 

van nieuwe Nederlanders, is deze groep de afgelopen jaren toegenomen. De inschatting is dat deze 

groep op dit moment zo’n 20 procent van de totale instroom betreft. De kans op uitval (zonder diploma) 

lijkt voor deze groep meer op een mbo 1 plusgroep (54%). Het gewogen gemiddelde geeft een ver-

wachte kans op uitval van 42 procent. Dit hanteren we hier als het nulalternatief (blauwe blok).  

 

Figuur 7.2. Doelgroep, nulalternatief en effect MBO Breed 

 

Bron: plusvoorziening MBO, ministerie OCW, evaluatie en overzicht plusdossier (bewerking LPBL) 

 

Uit zowel het overzicht van de Plusdossiers als de evaluatie blijkt dat ongeveer 62 procent van de leer-

lingen uiteindelijk een Mbo 2 diploma behaalt26. De uitval is dus 38 procent. Dat betekent een reductie 

van de uitval met zo’n 10 procent. Aangezien dit resultaat afhankelijk is van de inschatting van de ver-

houding kunners versus niet-kunners nemen we dit mee in een gevoeligheidsanalyse. Overigens kan 

het bemiddelen of begeleiden naar werk hier ook een behaald effect zijn. Uit de cijfers blijkt echter dat 

er niet meer jongeren naar werk gaan dan in de nulsituatie. Het gaat om zo’n 50 procent van de jongeren 

zonder diploma27. 

  

 
25 Bron: CBS, aangevuld met regionale cijfers, in- uit en doorstroomcijfers van Curio 
26 van de 103 zijn er 25 die nog bezig zijn en/of nog geen definitieve uitstroom hebben. Van de resterende 77 jongeren gaat 19% 

naar werk, 18% VSV of doelgroepregister en 62 procent verlaat het systeem met startkwalificatie.  
27 Bron: CBS: van de voortijdig schoolverlaters is 51% is aan het werk zonder uitkering 
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7.3. Maatschappelijke kosten en baten 

In deze paragraaf gaan we in op de kosten van de Plusvoorziening, het resultaat van de MKBA en de 

bijbehorende verdelingseffecten. We eindigen met een gevoeligheidsanalyse.  

Kosten interventie 

Zoals hierboven al aangegeven kan de plusvoorziening Mbo niet los gezien 

worden van de werkwijze in het Mbo Breed. Met de plusgelden kan ongeveer 

40 minuten extra begeleidingstijd per jongere per week ingezet worden. Het 

gaat in het totaal om de inzet van 3,5 fte loopbaanbegeleiding en een pro-

jectleider voor 0,1 fte. In het totaal gaat het om zo’n 260.000 euro.  

 

Het totale team werkt op eenzelfde wijze, en bestaat uit 12 fte. De gemid-

delde personele lasten zijn 80.000 per fte. De totale kosten voor Mbo Breed 

zijn met andere woorden zo’n 1 miljoen euro, waarvan iets meer dan een 

kwart bekostigd uit de plusgelden. De totale kosten per leerling zijn € 8.000.  

Resultaat MKBA 

Uit de MKBA blijkt dat de Mbo Breed op dit moment een positief maatschappelijk rendement heeft. De 

maatschappelijke kosten-batenverhouding is 1,2. Dat wil zeggen dat iedere geïnvesteerde euro onge-

veer 1,20 euro oplevert. Een groot deel van de directe baten zijn onderwijskosten die anders, zonder 

Mbo-breed, gemaakt zouden zijn. Het gaat om het reguliere deel van de totale kosten. Het rechterplaatje 

laat zien wat de overige maatschappelijke baten zijn ten opzichte van de extra gelden. We merken 

daarbij op dat dit, hoewel het saldo hetzelfde is, een vertekend beeld geeft. Het behaalde effect (van 10 

procent minder uitval) is namelijk niet enkel toe te schrijven aan de plusgelden.  

 
Figuur 7.3. Maatschappelijke kosten en baten plusvoorziening VO 

 

Bron: MKBA model VSV West-Brabant 

 

De meeste baten liggen in de (verre) toekomst. Het gaat om extra verdiencapaciteit en vertaalt zich in 

hogere lonen. Deze vallen grotendeels bij de leerlingen zelf in de vorm van een hoger inkomen en meer 
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kwaliteit van leven. De gemeente heeft baten als gevolg van voorkomen zorgkosten (op korte termijn) 

en voorkomen uitkeringen en overige ondersteuning (op langere termijn). Doordat de jongeren iets lan-

ger op school zitten dan in de nulsituatie, is er een klein bedrag aan meer onderwijskosten (gefinancierd 

door het Rijk). 

 

Figuur 7.4. Verdeeleffecten (zonder de reguliere kosten) 

 

Bron: MKBA model VSV West-Brabant 

 

Voor de berekening van de maatschappelijke kosten en baten is gebruik gemaakt twee bronnen. Hoe-

wel daar een consistent beeld uit naar voren komt is er vanwege met name de inschatting van de nul-

situatie natuurlijk sprake van een bandbreedte in de uitkomsten. Figuur 7.5 laat dit zien aan de hand 

van een gevoeligheidsanalyse op de onderstaande variabelen:  

- percentage kunners (ten opzichte van niet-kunners) tussen 100% en 60%, met respectievelijk 5% 

en 15% voorkomen uitval zonder startkwalificatie; 

- aantal unieke jongeren in de Mbo Breed opleiding per jaar 70 i.p.v. 120.  

 

Figuur 7.5. Gevoeligheidsanalyse (maatschappelijke kosten-baten verhouding in blauw) 

 

Bron: MKBA model VSV West-Brabant 

 

De gevoeligheidsanalyse laat vooral zien dat de maatschappelijke kosten baten verhouding van Mbo 

Breed negatief wordt bij minder dan 70 jongeren en als het percentage niet-kunners kleiner was dan 10 

procent. Het omslagpunt ligt anders gezegd bij 6 procent voorkomen schooluitval.  
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7.4. Mogelijkheden voor optimaliseren & verduurzamen 

De analyse geeft niet alleen inzicht in het maatschappelijk rendement van de 

interventie op dít moment, maar ook in de mogelijkheden voor het optimalise-

ren ervan. De belangrijkste ‘knop’ is hier de selectie van de jongeren bij aan-

vang. Is voldoende duidelijk of de betreffende leerling in staat is om een start-

kwalificatie te behalen? Als dit niet het geval is zou een dagbesteding of een 

directe bemiddeling naar (gesubsidieerd) werk in maatschappelijk opzicht 

rendabeler zijn. Wanneer het behaalde effect (nu 10% voorkomen uitval op 

de 80% kunners in de groep) doorgetrokken wordt naar de hele groep (100% 

kunners), verbetert het saldo met € 135.000 euro en de kostenbaten-verhou-

ding wordt 1,3.  

 

Daarnaast is de vraag hoe de Mbo-breed opleiding ook structureel bekostigd kan worden. Het is een 

groep jongeren die overbelast en kwetsbaar is. In veel opzichte zijn zij gebaat bij een intensieve(re) 

vorm van begeleiding en een daarmee samenhangende bekostiging. De hoogte hiervan ligt in tussen 

een bekostiging van Mbo 1 en Mbo 2. Uit de MKBA komen verschillende mogelijkheden naar voren voor 

de financiering hiervan. Er kan worden gepleit bij het Rijk voor een tussenvoorziening. Maar ook blijkt 

uit de verdelingseffecten dat de baten van deze interventie deels bij de gemeente vallen. Daarmee is 

dat ook een potentiële financier van de extra ondersteuning.  

7.5. Conclusie en lessen voor de toekomst 

Mbo Breed vervult in een duidelijke behoefte. Het is een voorziening die nodig is voor jongeren die in 

staat zijn een startkwalificatie te halen op Mbo 2 niveau, maar door meerdere problemen een verhoogde 

kans hebben om uit te vallen. Met de extra aandacht en ondersteuning die Mbo Breed biedt leren jon-

geren op de eerste plaats beter omgaan met hun problemen. Risico’s op uitval komen meer en eerder 

in beeld en de ondersteuning is effectiever doordat de leerlingen één contactpersoon hebben. Dit laatste 

is ook een belangrijke randvoorwaarde voor succes. De professional is iemand die zowel docent, mentor 

als begeleider is en kan zijn. Het vraagt om een open blik naar de jongeren en denken in mogelijkheden 

‘wat kan er wel’ i.p.v. in problemen.  

 

Met een moeilijke doelgroep behaalt Mbo Breed een aanzienlijk resultaat door de uitval te verminderen 

met ongeveer 10 procent. Het maatschappelijk rendement is daarmee positief. Mogelijkheden voor op-

timalisatie zien we in selectie voor aanvang. Vragen daarbij zijn: Wat biedt je aan voor wie? Wat werkt 

voor kunners en niet-kunners? En ook binnen de groep die niet in staat is om een startkwalificatie te 

behalen (of op dat niveau mee te doen) zijn er duidelijke verschillen in achtergrond en oorzaak. Mogelijk 

zijn nieuwkomers meer gebaat bij een ander type interventie. Het vergroot het maatschappelijk rende-

ment door hier scherper naar te kijken en voor Mbo Breed te selecteren op kunners.  

 

Tot slot is dit een interventie die blijvend nodig is. Hierbij past een structurele financiering. De kosten 

(en bekostiging) zit met gemiddeld € 8.000 euro per leerling tussen mbo 1 en 2 in. Dat is ook precies 

waar deze groep zit. De kans dat deze jongeren uitvallen in een reguliere Mbo 2 opleiding zónder inter-

ventie is bijna 2 keer zo groot als gemiddeld. Mbo Breed voorkomt dat zij van schooluitvaller ook maat-

schappelijke uitvaller worden. 
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8. Vangnetcoördinator 

De Vangnet coördinator (voorheen regionale ombudsvrouw) wordt ingeschakeld als professionals vast-

lopen bij de begeleiding van jongeren in en naar school. De jongeren zijn vaak moeilijk plaatsbaar en 

kwetsbaar. Ze kampen met problemen op meerdere leefgebieden. Dit wil zeggen dat ze te maken heb-

ben met verschillende professionals vanuit onderwijs, zorg en participatie. Een goede samenwerking 

tussen deze partijen (professionals) is daarbij dus cruciaal voor deze jongeren. In de praktijk is dit echter 

niet altijd goed geregeld. Hier komt de coördinator in beeld. Zij is in eerste instantie vraagbaak maar als 

dit nodig is, zoekt ze via een overlegtafel naar individuele maatwerkoplossingen. Hiervoor brengt ze de 

betrokken partijen bij elkaar, werkt samen en verwijst door naar anderen. 

8.1. Effecten in beeld 

De coördinator richt zich dus op een integrale probleemaanpak. Doel is het terugdringen van  het aantal 

voortijdig schoolverlaters door enerzijds te voorkomen dat jongeren uitvallen en anderzijds door thuis-

zitters terug naar school (of werk) te leiden. In het onderstaande oorzaak-gevolgschema zijn de belang-

rijkste (verwachte) effecten van de vangnet coördinator in beeld gebracht. De effecten zijn weergegeven 

ten opzichte van de situatie dat zij er niet zou zijn en onderwijs, begeleiding en ondersteuning stagneert 

of meer versnipperd is (nulalternatief). Links in de figuur staan de aanpak en activiteiten, waarna de 

verschillende effecten volgen. Helemaal rechts staan de maatschappelijke kosten en baten.  

 

Figuur 8.1. Effectenschema Vangnet coördinator 

 

 

Op hoofdlijnen heeft de coördinator de volgende (beoogde) directe effecten: 

 

A. Besparing ofwel takenverlichting van trajectbegeleider en leerplichtambtenaar. Veel van de taken 

en doelen van vangnet coördinator vertonen overlap met het werk van zowel de trajectbegelei-

der/mentor als de leerplichtambtenaar. Als de coördinator er niet zou zijn, zou dit op de eerste plaats 
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merkbaar zijn voor deze professionals. Ze zouden meer tijd en energie nodig hebben voor hun 

huidige caseload. Anders gezegd, het inzetten van een extra coördinator leidt tot een takenverlich-

ting bij school en leerplicht. 

 

B. Eerder en beter in beeld. Doordat de risico’s op uitval eerder en completer in beeld zijn, is het 

mogelijk om sneller meer passende zorg en/of een alternatieve onderwijsplek te bieden. Jongeren 

vallen minder tussen wal en schip. Snellere zorg die meer op maat en meer integraal is, is in potentie 

effectiever en leidt - naast extra kosten voor de inzet - naar verwachting tot voorkomen escalaties. 

 

C. Voorkomen escalatie. De jongeren die worden aangemeld bij de coördinator door school, leerplicht 

of gemeente zitten in veel gevallen al in een geëscaleerde situatie. In bijna de helft van de gevallen 

zit de jongeren al (voor langere tijd) thuis. De coördinator zorgt in dit geval samen met anderen voor 

een doorbraak. Voorkomen escalatie betekent in dat geval weer terug naar school of een passende 

andere plek. Het leidt tot een verbeterd functioneren, weer meedoen (zowel qua schoolprestaties 

als sociaal), meer zelfvertrouwen en dus – op korte termijn – minder uiteindelijke afstroom en uitval.  

 

D. Opschalen en aankaarten van ‘systeemfouten’. Naast het creëren van maatwerkoplossingen is het 

werk van de coördinator tevens gericht op het aankaarten van systeemfouten. In haar rol (boven de 

partijen) ziet zij eerder waar iets systematisch mis gaat. Door dit in te brengen bij de overlegtafels 

en op te schalen bij en binnen de betreffende organisaties wordt (van elkaar) leren en verbeteren 

mogelijk. Een bijvangst is dat professionals elkaar ontmoeten en zo ieders werkveld beter leren 

kennen. Ook zonder inbreng van de coördinator weten ze elkaar hierdoor eerder te vinden. Het leidt 

tot een meer open en brede blik, waardoor naar verwachting ook andere jongeren profiteren van 

een meer integrale aanpak. Dat kan eveneens leiden tot voorkomen schooluitval (spin-off). 

 

Op langere termijn leidt het voorkomen van schooluitval voor de jongeren zelf tot betere kansen op 

de arbeidsmarkt en een hogere verdiencapaciteit. Een betere opleiding hangt ook samen met een 

lager beroep op sociale voorzieningen, zoals uitkeringen, schuldhulpverlening en jeugdzorg. Uit 

onderzoek blijkt verder dat er een positief verband is tussen opleiding en mentale en fysieke ge-

zondheid. En jongeren mét opleiding hebben een aanzienlijk lager risico om in de criminaliteit te-

recht te komen. 

8.2. Doelgroep en effectmeting 

Om zicht te krijgen op de doelgroep en de bereikte effecten is een doelgroepanalyse uitgevoerd. Hier-

voor zijn random 20 dossiers getrokken van leerlingen die in het afgelopen jaar zijn begeleid. De coör-

dinator is geïnterviewd over achtergrond, ingezette interventies en bereikte effecten van deze leerlingen. 

Daarnaast konden we beschikken over een overzicht van alle leerlingen uit de caseload uit 2017, 2018 

en 2019. De informatie is geanonimiseerd verwerkt.  

In de afgelopen drie jaren zaten er gemiddeld 50 unieke jongeren per jaar in de caseload van de vangnet 

coördinator. Het afgelopen jaar waren er dit substantieel meer en dit is ook de verwachting voor 2020. 

Het gaat om ongeveer 80 jongeren. Het grootste deel is afkomstig uit het VMBO (ruim 40 procent) en 

Mbo (35 procent). De rest volgt praktijkonderwijs of speciaal onderwijs (20 procent) of havo/vwo (5 

procent). Uit de steekproef blijkt dat 80 procent uit een kwetsbare thuissituatie komt of te maken heeft 
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met multi-problematiek. Dit is substantieel meer dan gemiddeld voor een groep leerlingen van deze 

niveausamenstelling, namelijk ongeveer 20 procent. Onderstaand figuur laat dit zien. 

 

Figuur 8.2. Doelgroep, nulalternatief en effect Vangnet coördinator 

 

Bron: registratie vangnet coördinator, ministerie OCW en steekproef (bewerking LPBL) 

 

Voor het bepalen van de effectiviteit van de interventie is het van belang om een goede inschatting te 

maken van de kans op uitval in het nulalternatief (de situatie zonder interventie van de coördinator). Dit 

is op twee manieren gedaan. In de eerste plaats is uit de monitor ‘jongeren in kwetsbare positie28’ af te 

leiden dat bijna 40 procent zonder extra interventie zou zijn uitgevallen (zie de staaf JiKP, rechts in 

figuur 8.2). Daarnaast is in de steekproef per leerling een inschatting gemaakt van de kans op uitval. 

Het gemiddelde voor de 20 dossiers kwam eveneens uit op ongeveer 40 procent. Dit hanteren we dan 

ook als het nulalternatief.  

 

Uit de dossieranalyse blijkt dat zo’n 75 procent van de begeleide leerlingen uiteindelijk weer terug wordt 

begeleid naar onderwijs (regulier of speciaal) of naar werk. De uitval is dus 25 procent. Dat betekent 

een reductie van de uitval met iets meer dan één derde. Dit effect is echter niet het resultaat van alléén 

de coördinator, maar wordt bereikt in samenwerking met andere partijen. Uit de dossieranalyse bleek 

dat er gemiddeld nog 3 andere hulpverleners betrokken zijn. De attributie van het gevonden effect is 

dus 25 procent. Daarbij komt dat op moment van deze analyse (nog) niet bekend is waar de leerling na 

verloop van tijd zit. Naar alle waarschijnlijkheid zullen er nog steeds leerlingen zijn die hun startkwalifi-

catie niet halen. Uit onderzoek blijkt ongeveer 25 procent van de leerlingen die terugkeren na school, 

na verloop van tijd opnieuw uitvalt. We hanteren dit percentage en laten tevens in de gevoeligheidsana-

lyse zien wat het effect is als dit minder is.  

  

 
28 JIKP Portaal van Ministerie van OCW/DUO. Omdat de leerlingen van de plusvoorziening vaak al met langdurig verzuim thuis 

zijn, beschouwen we de gegevens uit deze monitor als proxy voor deze doelgroep.  
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8.3. Maatschappelijke kosten en baten 

In deze paragraaf gaan we in op de kosten van de Plusvoorziening, het resultaat van de MKBA en de 

bijbehorende verdelingseffecten. We eindigen met een gevoeligheidsanalyse.  

Kosten interventie 

De kosten bestaan uit de uren van de vangnet coördinator. Het gaat in de 

afgelopen jaren om 16 uur per week. De kosten hiervan zijn ruim 36.000 euro. 

Een kwart van de uren gaat naar directe bemiddeling van jongeren (gemiddeld 

zo’n 2 uur per leerling). De overige uren gaan voornamelijk naar het doorne-

men van lijsten met partners, bijvoorbeeld de in- en uitstroom van Entree. Het 

is met andere woorden een vindstrategie van jongeren die anders tussen wal 

en schip zouden vallen. Een relatief klein deel van de uren gaat naar overleg 

met de ketenpartners. Afhankelijk van het aantal jongeren in de caseload gaat 

het om een bedrag van tussen de € 450 en € 900 euro per jongere. 

 

Naast de kosten van de vangnet coördinator zijn er ook kosten die gemaakt worden als gevolg van de 

coördinator. Het gaat om individuele maatwerktrajecten, die zoals gezegd, anders niet zouden zijn in-

gezet. We rekenen met een gemiddeld bedrag van zo’n € 8.000 per leerling dat in 5 procent van de 

gevallen extra wordt ingezet. 

Resultaat MKBA 

Uit de MKBA blijkt dat de vangnet coördinator op dit moment naar verwachting een positief maatschap-

pelijk rendement heeft. De maatschappelijke kosten-batenverhouding ligt tussen de 1,0 en 2,6, zie hier-

onder in de gevoeligheidsanalyse. Dat wil zeggen dat iedere geïnvesteerde euro gemiddeld zo’n 2 euro 

oplevert. Het gaat daarbij om een hogere verdiencapaciteit van de jongeren over hun werkzame leven 

en om voorkomen maatschappelijke kosten in het sociaal domein, denk aan uitkeringen, armoedevoor-

zieningen, Wmo en overige zorgkosten. 

 
Figuur 8.3. Maatschappelijke kosten en baten Vangnetcoördinator 

 

Bron: MKBA model VSV West-Brabant 
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De meeste baten liggen in de (verre) toekomst en vallen grotendeels bij de leerlingen zelf in de vorm 

van een hoger inkomen en meer kwaliteit van leven. De gemeente heeft extra kosten door de extra inzet 

van zorg. Hier staan de baten als gevolg van voorkomen escalatiekosten (op korte termijn) en voorko-

men uitkeringen (op langere termijn) tegenover. Doordat de jongeren langer op school zitten, zijn er ook 

iets meer onderwijskosten (gefinancierd door het Rijk). 

 

Figuur 8.4. Verdeeleffecten (zonder de reguliere kosten) 

 

Bron: MKBA model VSV West-Brabant 

 

Voor de berekening van de maatschappelijke kosten en baten is gebruik gemaakt van aannames over 

de attributie (het deel van het gevonden effect dat toe te rekenen is aan de coördinator) en het slagings-

percentage na verloop van tijd. Onderstaand figuur laat de bandbreedte zien in de uitkomsten. Naast 

het beschreven basisscenario hebben we ook gerekend met:  

- 10 procent attributie i.p.v. 25 procent; 

- 40 jongeren (zoals in 2018) i.p.v. 80 jongeren het afgelopen jaar; 

- 10 procent uitvalpercentage na verloop van tijd i.p.v. 25 procent; 

- een verdubbeling van het aantal uren, waarbij meer tijd gaat naar netwerkoverleg, signaleren, vin-

den en aankaarten van systeemfouten.  

 

Figuur 8.5. Gevoeligheidsanalyse (maatschappelijke kosten-baten verhouding in blauw) 

 

Bron: MKBA model VSV West-Brabant 
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De gevoeligheidsanalyse laat zien dat de maatschappelijke kosten baten verhouding van de vangent 

coördinator tussen de 1,0 en 2,6 ligt. Dat wil zeggen dat deze interventie naar alle waarschijnlijkheid 

een positief rendement heeft.   

8.4. Mogelijkheden voor optimaliseren & verduurzamen 

De analyse geeft niet alleen inzicht in het maatschappelijk rendement van de interventie op dít moment, 

maar ook in de mogelijkheden voor het optimaliseren en verduurzamen. De vangnet coördinator vult op 

dit moment duidelijk een lacune in de samenwerking tussen betrokken partijen. Een belangrijke meer-

waarde zit in de netwerkbijeenkomsten die ze organiseert met gemeentelijke medewerkers jeugd, Wmo 

en leerplicht en de verschillende onderwijs en zorgaanbieders. Doordat partijen meer zicht krijgen op 

elkaars werk zijn zij beter in staat om passende oplossingen te bieden en onnodige stapeling van zorg 

te voorkomen. In Breda is dit in samenwerking met de gemeentelijke coördinator al goed van de grond 

gekomen. In andere gemeenten zou hier de komende jaren meer op kunnen worden ingezet. 

 

In de toekomst ligt het voor de hand dat deze taak wordt uitgevoerd door de gemeente. De individuele 

bemiddeling valt dan in het takenpakket van leerplicht en/of trajectbegeleider. In onderstaand scenario 

is dit doorgerekend. Het laat zien wat het maatschappelijk rendement is als de bemiddeling onderdeel 

is van hun reguliere takenpakket (een bredere taakopvatting)29. Het saldo en rendement nemen hierdoor 

toe. De extra investering in de coördinator wordt hiermee voor een groot deel overbodig. Op deze manier 

is de coördinator meer te zien als initiator van het zelflerend vermogen. Op den duur weten professionals 

elkaar ook zonder coördinator beter te vinden. Bij het organiseren van netwerkoverleggen is het belang-

rijk om steeds opnieuw fris te kijken naar de toegevoegde waarde van een bijeenkomst en van de me-

dewerker die aanschuift. Te vaak en met te veel mensen draagt niet bij aan het gewenste doel.  

 

Figuur 8.6. Potentie-scenario in en bredere taakopvatting van leerplicht en trajectbegeleider 

 

Bron: MKBA model VSV West-Brabant 

 

 
29 Modelmatig is dit inzichtelijk gemaakt door de besparing in de taken (voor 50%) te laten vallen bij leerplicht (gemeente) en de 

onderwijsinstelling.  
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9. Succesklas Mbo 3/4 

De Succesklas Mbo 3/4 is een nieuw project voor de regio, maar bestaat al verschillende jaren bij ROC 

Nijmegen, Summa College en sinds kort ook bij ROC Mondriaan. Het is gericht op het voorkomen van 

uitval in Mbo 3/4. Het geeft de mogelijkheid aan studenten, die een verkeerde keuze hebben gemaakt 

en/of minder gemotiveerd zijn, om in 10 weken een Mbo 2 diploma te halen (in ondersteunende admi-

nistratieve beroepen). Onderdeel - naast de generieke en beroepsgerichte vakken - is de stage in een 

oefenbedrijf ook wel Practise Enterprise (PE). Dit laatste wordt verzorgd door PenNed. Een PE is een 

erkend (virtueel) leerbedrijf dat werkt als een echt bedrijf, met alle werkprocessen, producten en dien-

sten die daarbij horen.  

9.1. Effecten in beeld 

Tijdens het 10 weken programma van de Succesklas is veel aandacht voor de wensen én mogelijkhe-

den van de student. Het traject is o.a. gericht op het verkrijgen van een realistisch en helder beeld van 

een passende opleiding en/of beroep. In het onderstaande oorzaak-gevolgschema zijn de belangrijkste 

(verwachte) effecten van de succesklas in beeld gebracht. De effecten zijn weergegeven ten opzichte 

van de situatie dat dit programma er niet zou zijn (nulalternatief). Links in de figuur staat de interventie 

kort beschreven, waarna de verschillende effecten volgen. Helemaal rechts staan de maatschappelijke 

kosten en baten die uiteindelijk resulteren.  

 

Figuur 9.1. Effectenschema Succesklas Mbo 3/4 

 

 

Op hoofdlijnen heeft de succesklas de volgende (beoogde) directe effecten: 

 

A. Beter in beeld en uit reguliere klas. Doordat leerlingen die twijfelen, niet op hun plek zitten en (mo-

gelijk) een hogere kans op uitval hebben in een aparte klas komen, zijn ze beter in beeld. Achter-
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grond en bijkomende problematiek van de leerling worden sneller gesignaleerd. Docenten en be-

drijfsleiders van de PE zien de jongeren intensief en in het programma is veel ruimte voor de leerling 

om te ontdekken waar hij of zij goed in is. De draagt bij aan een meer realistisch zelfbeeld. Daar-

naast zit de ongemotiveerde leerling niet meer in de reguliere Mbo 3/4 klas, wat bijdraagt aan minder 

verstoringen en een meer positief leerklimaat voor de overige leerlingen. Naar verwachting neemt 

het werkplezier van de betreffende docent hierdoor tevens toe. 

 

B. Succeservaring en toename zelfvertrouwen. Een meer realistisch zelfbeeld over ‘wie ben ik, wat 

kan ik en wat wil ik’ geeft om te beginnen meer kans van slagen in het traject zelf. Het behalen van 

een diploma Mbo 2, binnen een relatief korte tijd, geeft een concrete succeservaring. Dit leidt naar 

verwachting tot meer zelfvertrouwen. De leerling ervaart het als stimulans, waardoor hij wellicht 

eerder geneigd is om weer terug in een Mbo 3/4 opleiding te starten. Meer zelfkennis en zelfver-

trouwen werkt vervolgens ook door in deze opleiding. Daarnaast leidt het waarschijnlijk tot een be-

tere keuze en match voor de (vervolg)opleiding met een grotere kans op een passende baan op 

langere termijn.  

 

C. Leren en vergroten van werknemersvaardigheden. De stage in een oefenbedrijf is een belangrijk 

onderdeel van het programma. De verwachting is dat leerlingen met name geholpen worden met 

het vergroten van hun werknemersvaardigheden30. Daarbij kan worden gedacht aan taal- en com-

putervaardigheden, op tijd komen, gesprekken voeren onderling en met de bedrijfsleider. Door het 

vergroten van vaardigheden wordt de kans op doorstroom naar een passende opleiding vergroot. 

Het draagt op korte termijn bij aan een meer helder zelfbeeld.  

 

Op langere termijn leidt het tot betere kansen op de arbeidsmarkt en een hogere verdiencapaciteit. 

Een betere opleiding hangt ook samen met een lager beroep op sociale voorzieningen, zoals uitke-

ringen, schuldhulpverlening en jeugdzorg. Uit onderzoek blijkt verder dat er een positief verband is 

tussen opleiding en mentale en fysieke gezondheid. En jongeren mét opleiding hebben een aan-

zienlijk lager risico om in de criminaliteit terecht te komen. 

 

D. Daginvulling en structuur. Gedurende hun deelname hebben de jongeren een zinvolle daginvulling: 

ze zitten op school en leveren een concrete bijdrage in een oefenbedrijf. Voor een (klein) deel geldt 

dat zij anders zonder daginvulling (meer) thuis zouden zitten en/of op straat zouden hangen en daar 

wellicht eerder geneigd zijn om criminaliteit en overlast te veroorzaken. 

 

E. Neveneffect: uitstroom op lager niveau. Een onbedoeld bij-effect van de succesklas zit in de kans 

op meer jongeren die uitstromen met een Mbo 2 diploma, waar zij anders wel (of later) waren door-

gegaan op Mbo 3/4. Met een startkwalificatie op zak is de noodzaak voor sommige jongeren om 

door te gaan minder groot. De interventies van leerplicht of de prikkel vanuit ouders verdwijnen of 

nemen af. Maar ook de aantrekking van (het vinden van) een baan en geld verdienen nemen mo-

gelijk toe.  

 

 
30 Het zijn immers studenten Mbo3/4 waarvan verondersteld kan worden dat de generieke vakken op Mbo 2 niveau geen inhou-

delijke uitdaging zal zijn.  
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F. Bekostiging: extra kosten versus reguliere bekostiging. Tot slot leidt het binnen houden van studen-

ten direct tot bekostiging vanuit OCW. Zonder de succesklas waren sommige leerlingen vroegtijdig, 

tijdens het schooljaar, uitgeschreven. Voor leerlingen die voor 1 februari uitvallen wordt niet meer 

betaald. In de toekomst zijn er wellicht mogelijkheden om de reguliere gelden in te zetten voor de 

programmakosten om zo het project te verduurzamen. 

9.2. Doelgroep en effectmeting 

Om zicht te krijgen op de effectiviteit van de Succesklas is gebruik gemaakt van resultaten die elders, 

bij andere ROC’s, zijn behaald. Aangezien we hierbij geen informatie hebben over de achtergrond en 

eventuele bijkomende problematiek van de doelgroep, zijn we genoodzaakt om met wat-als-scenario’s 

te werken. Op basis van de doelgroep kunnen we de kans op uitval in het nulalternatief (de situatie 

zonder succesklas) inschatten. Dit bepaalt, in combinatie met de gevonden effecten, het netto-effect 

(ofwel de effectiviteit) van een interventie.  

 

In het basisscenario gaan we ervan uit dat de jongeren in de succesklas lijken op de VSV-groep voor 

wat betreft hun problematiek31. Dit wil zeggen dat ongeveer 55 procent van de jongeren een enkelvoudig 

(kindeigen) probleem heeft of enkel een keuze- of motivatie- probleem. De rest komt uit een kwetsbare 

thuissituatie (25%) of heeft te maken met multi-problematiek (20%). Dit is substantieel meer dan gemid-

deld in een Mbo 3/4 klas. In een gemiddelde klas heeft ongeveer 20 procent van de leerlingen te maken 

met een kwetsbare thuissituatie en/of problemen op meerdere leefgebieden. Onderstaand figuur laat dit 

zien. Aan de meest rechterkant in beide grafieken is, eveneens ter vergelijking, de verdeling zichtbaar 

gemaakt van een overbelaste groep, zoals de doelgroep van een plusvoorziening (zie bijvoorbeeld de 

samenstelling Mbo Breed). 

 

Figuur 9.2. Doelgroep en bijbehorend nulalternatief Mbo 3/4 

 

Bron: CBS, ministerie OCW (bewerking LPBL) 

 

De kans op uitval zónder de succesklas verschilt per doelgroep. In het basisscenario behaalt circa 70 

procent na verloop van tijd een Mbo 3/4 diploma en valt ongeveer 30 procent uit zonder startkwalificatie. 

Hiertegenover staan de resultaten ná de succesklas. De ervaring elders (met name in Nijmegen) leert 

dat een slagingspercentage van 90 procent voor Mbo 2 haalbaar is. In dat geval stroomt ongeveer 80 

 
31 CBS ‘Ingeschrevenen in vo en mbo: de relatie tussen multi-problematiek en voortijdig schoolverlaten, 2013-2017’ juni 2020. 
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procent van de leerlingen alsnog door en start opnieuw met Mbo 3/4. In de aanvraag van Curio wordt 

gerekend met een slagingspercentage van 80 procent en 70 procent doorstroom. In het basisscenario 

gaan we hier vanuit. In de gevoeligheidsanalyse rekenen we ook met de resultaten uit Nijmegen. 

 

Belangrijk (om deze resultaten af te kunnen zetten ten opzichte van de nulsituatie) is het slagingsper-

centage in de vervolgopleiding Mbo3/4. Hierover is (op dit moment) niets bekend. Uit onderzoek blijkt 

dat ongeveer een kwart van de VSV-leerlingen die terugkeren naar school na verloop van tijd alsnog 

uitvalt. We verwachten dat door de succesklas het zelfbeeld realistischer is en de gekozen opleiding 

beter past. Hierdoor zal het terugvalpercentage waarschijnlijk lager liggen. Daarbij komt dat het veelal 

leerlingen zijn die (nog) niet thuis zitten. De weg terug blijkt in dat geval namelijk moeilijker dan voor 

leerlingen die binnen school en in het ritme blijven. We hanteren 25 procent als bovengrens en rekenen 

tegelijk ook met 10 procent uitval in het vervolg, zie de twee staafjes in de linker grafiek met de 1-situatie 

ná de succesklas. 

 

Figuur 9.3. Effect Succesklas ten opzichte van het nulalternatief Mbo 3/4 

 

Bron: CBS, ministerie OCW (bewerking LPBL) 

 

In de rechtergrafiek is zichtbaar wat het netto-effect is van de succesklas in het basisscenario. Er zijn 

ongeveer 17 procent meer leerlingen met een Mbo 2 diploma (boven de 0%-lijn in de grafiek), waarvan 

het grootste deel (11%) anders zou zijn uitgevallen zónder startkwalificatie en de rest (6%) anders een 

diploma Mbo 3/4 had gehaald (onder de 0%-lijn).  

 

Bij een gemiddelde Mbo 3/4 groep of bij een meer kwetsbare groep liggen deze percentages anders. 

De twee rechterstaafjes laten dit zien. Bij een gemiddelde groep gaat het om veel minder voorkomen 

uitval ten opzichte van de 0-situatie (3%, het rode deel onder de 0%-lijn). In de kwetsbare groep juist 

over veel meer (28%). De doelgroep en bijbehorende kansen op uitval zónder interventie bepalen met 

andere woorden sterk de mate van effectiviteit. Op basis van enkel de bruto-effecten van de succesklas 

is hier in feite niets over te zeggen.  

 

Voor het eerste jaar zijn twee klassen van 14 leerlingen gepland. In de eindfase gaat het naar 7 klassen 

en in totaal 98 leerlingen per jaar. Toegepast op het bereik krijgen we de volgende resulterende aantal-

len, gerangschikt naar de potentiële doelgroepen: 

 

10% uitval na doorstroom, en 25%0-situatie 10% uitval na doorstroom
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9.3. Maatschappelijke kosten en baten 

In deze paragraaf gaan we eerst in op de kosten van de Succesklas en laten we vervolgens zien hoe 

de verschillende aantallen (uit de vorige paragraaf) zich vertalen in maatschappelijke baten. We pre-

senteren dit aan de hand van verschillende wat-als-scenario’s.  

Kosten interventie 

De kosten van de succesklas bestaan groten-

deels uit personele kosten van docenten en be-

drijfsleiders32. De overige kosten zijn met name 

voor het oefenbedrijf: de huur van het kantoor-

pand, de begeleiding van PenNed per PE-plek, 

reis- en verblijfskosten en promotiematerialen. In 

de pilotfase komen daarbij nog eenmalige op-

startkosten. In de eindsituatie (als alles staat) 

kost een 10 weken programma ruim € 30.000 

euro. Per leerling komt dit neer op € 2.100 euro. 

In de MKBA rekenen we met twee groepen en € 30.000 per groep, dus exclusief opstartkosten.   

Resultaat MKBA 

Uit de MKBA blijkt dat de succesklas in het basisscenario een positief maatschappelijk rendement heeft 

bij 10 procent uitval na doorstroom. De maatschappelijke kosten-batenverhouding is 1,3. Dat wil zeggen 

dat iedere geïnvesteerde euro ongeveer 1,30 euro oplevert. Het rechterplaatje laat zien wat de maat-

schappelijke baten zijn bij 5 procent meer uitval in Mbo 3/4 na terugstroom. De maatschappelijke baten 

zijn opgebouwd uit positieve baten door minder uitval en meer jongeren met startkwalificatie en nega-

tieve baten als gevolg van jongeren die afstromen. De verhouding tussen deze twee bepaalt grotendeels 

het eindresultaat. Bij meer dan 11 procent uitval in Mbo 3/4 na terugstroom wordt het maatschappelijk 

saldo negatief (omslagpunt). 

 
  

 
32 het gaat om resp. 1,2 en 2,4 fte in begin en eindfase. Omgerekend betekent dit voor docenten en bedrijfsleiders 20 uur per 

week  

Eerste jaar pilot Eindbeeld

BASIS Gem Kwetsbaar BASIS Gem Kwetsbaar

meer mbo 2 tov uitval 3 1 5 11 3 17

meer mbo 4 tov uitval 0 0 3 0 0 10

meer mbo 2 tov mbo 3/4 2 4 0 6 14 0
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Figuur 9.4. Maatschappelijke kosten en baten Succesklas in basisscenario (2 groepen) 

 

Bron: MKBA model VSV West-Brabant 

 

De meeste baten liggen in de (verre) toekomst. Het gaat om extra verdiencapaciteit en vertaalt zich in 

hogere lonen. Deze vallen vooral bij de leerlingen zelf in de vorm van een hoger inkomen en meer 

kwaliteit van leven. De gemeente heeft baten als gevolg van voorkomen zorgkosten (op korte termijn) 

en voorkomen uitkeringen en overige ondersteuning (op langere termijn). Curio heeft de programma-

kosten, maar ontvangt hiervoor ook VSV-gelden van het Rijk. Daarnaast is in het lichtgrijs aangegeven 

wat de mogelijke ‘baat’ is als de reguliere bekostiging33 niet komt te vervallen voor de helft van de 

studenten, die anders in het eerste half jaar zouden zijn uitgeschreven. Dit kan in praktijk ook minder 

zijn. Het grijze gedeelte kan daarom gezien worden als bandbreedte en geeft aan of (en welk deel van) 

de kosten voor de succesklas in de toekomst ook vanuit reguliere budgetten gefinancierd kan worden. 

 

Figuur 9.5. Verdeeleffecten (zonder de reguliere kosten) 

 

Bron: MKBA model VSV West-Brabant 

 
33 Bron: Financieel jaarverslag Curio: We rekenen met € 7.250 euro per student. 
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Voor de berekening van de maatschappelijke kosten en baten is uitgegaan van een scenario voor de 

doelgroep en een inschatting van het uitvalpercentage. Onderstaand figuur laat zien wat het effect is op 

de maatschappelijke baten wanneer gekozen wordt voor 1. een andere doelgroep, 2. andere resultaten 

van de succesklas (bij dezelfde doelgroep als in het basisscenario) en 3. meerkosten van de interventie 

in de beginjaren:  

 

Figuur 9.6. Wat-als-scenario’s Succesklas 

 

Bron: MKBA model VSV West-Brabant 

 

De analyse laat zien dat het saldo sterk afhankelijk is van de zwaarte van de problematiek van de 

jongeren in de succesklas. Bij eenzelfde aanname voor het resultaat (80% Mbo 2, 70% terugstroom en 

10% terugval) zien we dat een gemiddelde Mbo 3/4 groep negatieve baten heeft. Er is met andere 

woorden meer afstroom dan voorkomen uitval. Een meer kwetsbare groep geeft een heel ander beeld. 

Er is geen sprake van afstroom maar enkel van voorkomen uitval. Wel is het de vraag of de aanname 

t.a.v. de resultaten realistisch is voor deze groep. 

 

De behaalde resultaten in Nijmegen (90% Mbo 2 en 80% terugstroom) laten logischerwijs een beter 

resultaat zien dan bij de basis aanname. Overigens geldt dat voor een gemiddelde groep het maat-

schappelijk rendement (bij een uitvalpercentage van 10 procent) dan positief is, maar omslaat bij terug-

val meer dan 17,5 procent.  

9.4. Conclusie en lessen voor de toekomst 

Op basis van resultaten elders is op dit moment eigenlijk niets te zeggen over het succes van de Suc-

cesklas. De effectiviteit is sterk afhankelijk van de doelgroep. Aanvullende vragen voor de (ex-post) 

analyse zijn onder meer: welke jongeren zaten in het 10 weken programma? En wat was het resultaat 

na verloop van tijd, dus na terugstroom naar een opleiding in Mbo 3/4? Het gaat hierbij ook om een 

warme overdracht en een vinger aan de pols gedurende de verdere studieduur. 

 

Voor een samengestelde groep die lijkt op een gemiddelde Mbo3/4 groep is het maatschappelijk ren-

dement niet automatisch positief. Dit roept de vraag op of er voor jongeren met bijvoorbeeld een ver-

keerde studiekeuze zonder veel bijkomende problematiek ook andere (lees: goedkopere) oplossingen 

mogelijk zijn. Bijvoorbeeld meerdere instroommomenten in een schooljaar of een breed oriënterend 

eerste jaar. Voor een groep, die vooral jongeren met een verhoogde kans op uitval bevat, ligt het 10-
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weken programma wellicht meer voor de hand. Deze groep is gebaat bij een korte termijn succeserva-

ring en een Mbo 2 diploma betekent hier eerder een extra startkwalificatie. Een meer kwetsbare groep 

lijkt meer potentie te hebben. Het is echter wel de vraag of de genoemde resultaten in dat geval haalbaar 

zijn. Wel geven schijnbaar minder goede bruto-resultaten, zoals 60% een Mbo 2 diploma en 55% door-

stroom, bij deze groep al snel toch een positief rendement.  

 

Kort samengevat moet de doelstelling - het te behalen resultaat van de succesklas - aansluiten bij de 

doelgroep. Elke doelgroep heeft immers een andere uitgangssituatie en bijbehorende kansen op uitval 

zonder de succesklas. Alleen sturen op hogere slagingskansen door bijvoorbeeld een selectie van ge-

motiveerde studenten is, met andere woorden, niet automatisch het meest maatschappelijk rendabel. 

Voor de pilot is van belang om vooraf na te denken voor wie deze interventie is en om dit, naast de 

resultaten, ook bij te gaan houden.  

 
 
 

-0-0-0- 
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Bijlage 1. Cockpit MKBA-model 

 

 

 

 

 

Invoer effecten Resultaat in hoeveelheden Kosten en Baten Verdelingseffecten
>> Bereik 910€   

Aantal leerlingen 80 Totaal KOSTEN NCW 

1  in pro/vso 18 Extra ow. Jaren 3 Totale kosten 86.800€            

2  in vo onderbouw 0 1 Kosten interventie 70.000€           

3  in vmbo 36 Zonder st. kw -3 a Kosten interventie 36.400€             

4  in havo/vwo 0 risico-leerling -1 b Extra inzet van zorg 33.600€             

5  in mbo 1 13 opstapper -1 2 Kosten extra jaren onderwijs 16.800€           

6  in mbo 2 13 niet-kunner -1

7  in mbo 3/4 0 Met st. kw 3 BATEN

havo/vwo 0 Totale baten 227.300€         

>> Effect 35% mbo2 1 1 Besparing Nieuw voor Oud -€                 

Attributie 25% mbo3/4 1 2 Hogere lonen 119.500€         

Alleen risico-leerlingen 0 hbo 0 a Korte termijn 800-€                  

wo 0 b Lange termijn 120.300€           

2. Minder uitval (VSV) per schooltype: 3 Meer aan het werk 28.600€           

1 in pro/vso 8% 4 Minder maatsch. (zorg)kosten 48.600€           

2 in vo onderbouw 0% NCW (x1.000) 5 Toename kwaliteit van leven 15.300€           

3 in vmbo 8% Baten per st. kw € 86.812 6 Voorkomen criminaliteit 15.300€           

4 in havo/vwo 0% Hogere lonen € 45.640 7 Minder overlast P.M.

5 in mbo 1 8% Vermeden kosten € 35.328 Saldo (baten minus kosten) 140.500€          

6 in mbo 2 8% Kwaliteit van leven € 5.843

7 in mbo 3/4 0% Financieel K-B-verhouding 2,4

Extra inzet Maatschappelijk K-B-verhouding 2,6

Effect in vervolgopleiding 0% J&OH 5% Rendement

jeugd GGZ 5%

>> Effect 5%

Attributie 100%

3. Meer aan het werk 0%

Nieuw voor Oud 0%

4. Voorkomen escalatie KT 0% trajectbegl vs leerplicht 50%

5. Financieel stabiel 0% Terugvalpercentage 10%

Uitbreiding uren 1

€ -

€ 50 

€ 100 

€ 150 

€ 200 

€ 250 

D
u
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e
n
d
e
n

Kosten extra inzet zorg
Interventie en onderwijskosten
Baten (im)
Baten (lt)
Baten (kt)

€ -80 

€ -60 
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€ -20 
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€ 20 
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€ 60 
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Totale kosten Totale baten Im baten
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Bijlage 2. Acht stappen van een MKBA 

 

Een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) brengt op een systematische en samenhangende 

manier alle door een project veroorzaakte effecten in kaart en vergelijkt deze met de situatie waarin het 

project niet wordt uitgevoerd (het nulalternatief). De baten van het project worden net als de kosten 

uitgedrukt in euro’s. Dit geldt ook voor de zaken die geen direct prijskaartje hebben, zoals geluidsover-

last, een mooi uitzicht of je veilig voelen. Als de baten vervolgens groter zijn dan de kosten, dan zorgt 

het project voor een toename van de maatschappelijke welvaart. 

 

Een MKBA geeft de volgende inzichten:  

- welke positieve en negatieve effecten zijn er?  

- Hoe verhouden de kosten zich tot de baten?  

- Welke risico’s en onzekerheden zijn er?  

- Wie profiteert en wie betaalt?  

 

Kenmerk van een MKBA is dat de effecten voor alle individuen binnen de maatschappij in kaart worden 

gebracht en dus niet alleen voor de initiatiefnemers. De MKBA vindt zijn oorsprong in de economische 

(welvaarts)theorie. Basisidee is dat voorkeuren van individuen in de maatschappij leidend moeten zijn 

bij afwegingen in overheidsbeleid en dat deze voorkeuren in geld uit te drukken zijn. 

 

Figuur B2.1. Wat is een MKBA? 

 

Bron: LPBL 

 

De MKBA systematiek in het sociaal domein volgt zoveel mogelijk de in Nederland gangbare OEI-me-

thodiek. Deze methodiek is vanaf 1998 ontwikkeld in opdracht van het ministerie van Verkeer en Wa-

terstaat en het ministerie van Economische Zaken34.  Onderstaand stappenplan is hierop geïnspireerd. 

  

 
34 De kern van de methodiek is aanvankelijk vastgelegd in de zogeheten OEI-leidraad: Eijgenraam, Koopmans, et. al., 2000: 

Evaluatie van infrastructuurprojecten; leidraad voor kosten-batenanalyse, Deel I: Hoofdrapport & Deel II: Capita Selecta. Gelijktij-

dig werd een aantal onderliggende deelstudies gepubliceerd. In latere jaren volgden meerdere aanvullingen op de leidraad. 
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Figuur B2.2. Stappenplan MKBA 

 

Bron: LPBL o.b.v. OEI-leidraad 
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Bijlage 3. Selectie van maatregelen 

 
In samenspraak met het programmamanagement zijn vijf maatregelen geselecteerd om te evalueren 

met behulp van de MKBA-methodiek. Daarbij zijn de volgende criteria gehanteerd: 

- Er zijn voldoende gegevens beschikbaar om de effectiviteit te kunnen inschatten (met andere woor-

den: de maatregel loopt al tenminste één jaar, of er zijn ervaringen elders die gebruikt kunnen wor-

den). 

- Het gaat om maatregelen met een substantieel budget. 

- De maatregelen vormen samen een min of meer ‘dekkend aanbod’ qua doelgroepen en qua domei-

nen (onderwijs, zorg, werk) en zijn direct gericht op jongeren, dus niet op randvoorwaarden zoals 

monitoring of digitale dossiers.   

 
 

 
 
 

  



 

 

57 

 

Bijlage 4. Werkwijze EffectenArena en dossieranalyse 

De MKBA – EffectenArena  

De MKBA-EffectenArena is een door LPBL en SEV ontwikkeld instrument35, gericht op het gezamenlijk 

doordenken en doorleven van de essentie van een project. In een 3 uur durende workshop met project-

leden en/of andere stakeholders worden de relaties tussen investeringen, maatregelen en effecten ge-

zamenlijk uitgedacht en opgetekend op een A2-vel: de Arena. Dit stimuleert het blootleggen van de 

gedachtegang: hoe gaat deze interventie bepaalde effecten teweeg brengen? Het biedt daarmee de 

kans om de gedachtegang te delen en te toetsen: klopt de redenering, zijn de verwachtingen reëel? Wie 

investeert, wie profiteert? De MKBA-Arena vormt ook de eerste stap op weg naar een MKBA en neemt 

de betrokkenen mee in de gedachtegang die daarbij hoort.  

 

In een of meer groepen van 3 tot 5 man/vrouw worden de volgende stappen doorlopen:  

1. Beschrijven van de probleem- en doelstellingen van het project;  

2. Expliciteren van het project en het referentiealternatief: wat zal er waarschijnlijk gebeuren als de 

investering niet plaatsvindt ;  

3. Benoemen van de partijen die investeren in het project;  

4. Identificeren van de directe en indirecte effecten van de interventie en het trekken van pijlen tussen 

project en effect. Met een onderscheid tussen bedoelde en onbedoelde effecten;  

5. Benoemen van de partijen die baat hebben bij of last hebben van de effecten en deze door middel 

van pijlen koppelen aan de effecten.  

 

De term Arena is niet voor niets gekozen. Het is wenselijk dat mensen met verschillende achtergronden 

deelnemen aan de sessies en gemengd in groepen zitten. Zo komen verschillen in visies en verwach-

tingen expliciet aan de orde. Daarbij wordt niet zelden intensief gediscussieerd. In de praktijk blijken 

mensen enthousiast over het instrument, omdat het:  

- dwingt concreet te maken welke toegevoegde waarde het project heeft;  

- expliciet maakt wie profiteert, hetgeen een aanleiding kan zijn af te spreken nieuwe partijen bij het 

project te betrekken;  

- helpt om de MKBA een minder theoretische exercitie te maken en dichter bij het projectteam te 

brengen.  

 

  

 
35 Gebaseerd op de effectenarena van de SEV 
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Figuur B4.1. MKBA-EffectenArena 

 

Bron: LPBL en SEV 

 

Dossieranalyse 

Voor het kunnen opstellen van de MKBA zijn gegevens nodig over de jongeren in de caseload van de 

aanpak. Idealiter komt deze informatie uit een leerlingvolgsysteem, waarin een aantal basisgegevens 

wordt bijgehouden. Echter, vaak is in deze informatie in het systeem ontoereikend. Met een steekproefs-

gewijze dossieranalyse hebben wij een snelle en pragmatische manier ontwikkeld om toch veel infor-

matie krijgen. In essentie komt het erop neer dat we een projectleider systematisch interviewen over 

een (aselect getrokken) aantal van hun casussen. 

Werkwijze 

Uit het registratiesysteem wordt een aselecte steekproef van jongeren getrokken. Voor deze jongeren 

wordt een dossieranalyse gedaan, in een interview met de medewerker. Voor iedere casus gaan we 

tijdens het interview in op de volgende aspecten:  

 

- Algemene informatie over de jongeren en het huishouden 

· huishoudsamenstelling, inkomensbron, minima ja/nee, LVB of GGZ 

- Situatie van de jongeren bij aanvang van het traject: 

· problemen per leefgebied c.q. de zwaarte van de casus 

· lopende trajecten/zorg bij aanvang casus  

- Welke interventies zijn gepleegd 

1

PROBLEEMANALYSE 

& DOELSTELLING
1

NULALTERNATIEF & 

INTERVENTIE
2INVESTEERDERS3 EFFECTEN4 INCASSEERDERS5
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· ingeschakelde specialisten of juist schrappen van externe zorg 

· door het project (zelf, inzetten netwerk/eigen kracht) etc. 

· actief inzetten van specifieke interventies zoals VSO, begeleiding naar werk. 

- Situatie per leefgebied nu of bij inactief worden van de casus 

Exceldatabase t.b.v. kwantitatieve analyse 

In een Exceldatabase worden de resultaten van de interviews tijdens het gesprek systematisch geturfd. 

Op die manier worden kwantitatieve analyses mogelijk. De ervaring leert dat het bespreken van 10 

casussen in één uur haalbaar is. 
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Bijlage 5. Overzicht gebruikte data en literatuur 

Databronnen 

CBS Statline: https://opendata.cbs.nl/#/CBS/nl/  

 

Curio: geanonimiseerde databestanden per cohort (2015 tot en met 2018) 

 

DUO, Onderwijsdata: https://duo.nl/open_onderwijsdata/ 

 

Ministerie van OCW: Onderwijs in cijfers: https://www.onderwijsincijfers.nl/ 
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