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Inleiding 

Op 10 november 2016 heeft de Amsterdamse gemeenteraad unaniem een motie aangenomen 

waarin de Rekenkamer Metropool Amsterdam (RMA) werd verzocht het effect van het 

gemeentelijk armoedebeleid te meten en de mate waarin de ingezette instrumenten hun doel 

bereiken, en aanbevelingen te formuleren voor het vergroten van de impact van dit beleid voor 

Amsterdammers. 

 

In het kader van deze impactstudie heeft de RMA de wens om de schoolloopbanen van 

minimakinderen en het effect van minimaregelingen te onderzoeken. Hierbij horen de volgende 

onderzoeksvragen: 

 Zijn er verschillen in schoolloopbanen tussen kinderen in huishoudens die minimaregelingen 

ontvangen en kinderen in huishoudens met een inkomen tussen 110% en 140% WSM en 

weinig vermogen? 

 Welke achtergrondkenmerken van ouders en kinderen spelen hierin eventueel een rol? 

 

Voor het beantwoorden van deze onderzoeksvragen gebruikt OIS het databestand van het 

Schoolloopbanenonderzoek, dat wordt uitgevoerd in opdracht van OJZ. Hierbij is een 

longitudinaal bestand van Amsterdamse VO-leerlingen samengesteld van drie cohorten, met het 

basisschooladvies en de situatie tot in het achtste schooljaar. Dit bestand is gekoppeld aan 

informatie over het opleidingsniveau en het inkomen van de ouders. Het gaat hierbij om een 

koppeling van gemeentelijke onderwijsregistraties met CBS microdatabestanden (inkomens- en 

opleidingsgegevens) die OIS analyseert in de CBS-omgeving. Het Schoolloopbanenonderzoek 

betreft drie cohorten: leerlingen die in het schooljaar 2007/’08 zijn gestart in het VO (eindpunt in 

2014/’15), tot en met leerlingen die in het schooljaar 2009/’2010 zijn gestart (eindpunt 2016/’17). 

 

Aan dat bestand zijn toekenningen van minimaregelingen aan de gezinnen/leerlingen 

gekoppeld: de PC-voorziening, de Scholierenvergoeding en de Stadspas voor de jaren 2010 t/m 

2012. Om te laten aansluiten bij de beschikbaarheid van gegevens over regelingenontvangers 

(beschikbaar vanaf 2010) worden voor dit onderzoek de twee laatste cohorten gebruikt: cohort 

2008/’09 en cohort 2009/’10. Inkomensgegevens zijn alleen beschikbaar voor de periode 2010 

t/m 2014. In die periode was de inkomensgrens voor minimaregelingen 110% WSM.   
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Figuur I.1  Cohorten 2008/’09 en 2009/’10, tot in het achtste schooljaar  

 

 
 

 
 

De onderzoeksvragen worden beantwoord middels twee binomiale logistische regressie 

analyses waarbij de afhankelijke variabele bestaat uit de categorieën ‘een succesvolle 

schoolloopbaan’ en ‘een niet succesvolle schoolloopbaan’. Er worden twee verschillende 

definities gehanteerd van ‘een succesvolle schoolloopbaan’. Er is gecontroleerd voor de hoogte 

van het huishoudinkomen, de bron van het huishoudinkomen, het opleidingsniveau van de 

ouders en de herkomst van de leerlingen.  

 

Leeswijzer 

In het eerste hoofdstuk worden de variabelen toegelicht die in de analyses zijn gebruikt. In 

hoofdstuk 2 volgen de beschrijvende resultaten, en in hoofdstuk 3 staan tot slot de resultaten 

van de binomiale logistische regressie analyses die zijn uitgevoerd. 
  

cohort 
2008/'09 

cohort 
2009/'10 
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1  Variabelen 

In dit hoofdstuk worden de variabelen toegelicht die meegenomen zijn in de analyses. Paragraaf 

1.1 toont eerst welke selecties er gemaakt zijn. Vervolgens worden in paragraaf 1.2 de twee 

definities van de afhankelijke variabele (schoolsucces) behandeld, en in paragraaf 1.3 komen de 

onafhankelijke variabelen aan bod. 

1.1  Selecties leerlingen en samenvoegen cohorten 

Bij de analyses zijn verschillende selecties gemaakt. Net als in het Schoolloopbanenonderzoek1 

worden alleen de leerlingen meegenomen in de analyses die op Amsterdamse middelbare 

scholen stonden ingeschreven in het eerste jaar. Daarnaast zijn alleen leerlingen met 

basisschooladvies vmbo-b tot en met vwo meegenomen in de analyses. Om het succes te 

bepalen moet dit namelijk gerelateerd kunnen worden aan een basisschooladvies, leerlingen 

waarvan het basisschooladvies onbekend is zijn dus uit de analyse gehouden. Praktijkonderwijs 

biedt een ander type onderwijs waarbij een indeling in opstroom en afstroom ingewikkeld is, 

daarom zijn ook de leerlingen met dit basisschooladvies buiten beschouwing gelaten. 

 

Cohorten samengevoegd 

In de analyses worden twee leerlingencohorten meegenomen, namelijk leerlingen die zijn 

gestart in het voortgezet onderwijs in 2008/’09 en in 2009/’10. Gezien de groepsgrootte is 

besloten om de cohorten samen te voegen voor de uiteindelijke analyse. Bij het uitvoeren van de 

analyses is het cohort meegenomen als controlevariabele: als dit een significant effect zou 

hebben op de afhankelijke variabele dan betekent dit dat er een verschil in schoolloopbanen zou 

zijn tussen de twee cohorten. 

 

Tabel 1.1  Leerlingen op Amsterdamse middelbare scholen met basisschooladvies vmbo-b t/m vwo, cohort 

2008/’09 en 2009/’10 (aantallen en procenten) 

  abs. % 

cohort 2008/'09 5.053 48 

cohort 2009/'10 5.559 52 

totaal 10.612 100 
 

 bron: OIS/OJZ/CBS (bewerking OIS) 

1.2  Afhankelijke variabele 

Er zijn twee binomiale logistische regressie analyses uitgevoerd waarbij de afhankelijke variabele 

bestaat uit twee mogelijke uitkomsten: een succesvolle schoolloopbaan of een niet succesvolle 

                                                                    
1

 http://www.ois.amsterdam.nl/nieuwsarchief/2015/twee-derde-van-de-amsterdamse-middelbare-scholieren-heeft-
een-succesvolle-schoolloopbaan 

http://www.ois.amsterdam.nl/nieuwsarchief/2015/twee-derde-van-de-amsterdamse-middelbare-scholieren-heeft-een-succesvolle-schoolloopbaan
http://www.ois.amsterdam.nl/nieuwsarchief/2015/twee-derde-van-de-amsterdamse-middelbare-scholieren-heeft-een-succesvolle-schoolloopbaan
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schoolloopbaan. In de eerste analyse is een succesvolle schoolloopbaan, net als bij het 

Schoolloopbanenonderzoek2, een diploma op/boven het basisschooladvies (eventueel met een 

jaar vertraging) en een niet succesvolle schoolloopbaan is een diploma onder het 

basisschooladvies, of een diploma op/boven het advies maar met twee jaar vertraging of meer.  

Bij de tweede analyse worden alle leerlingen met vertraging gerekend tot de groep met een niet 

succesvolle schoolloopbaan. 

 

Tabel 1.2  Twee afhankelijke variabelen 

  succesvolle schoolloopbaan niet succesvolle schoolloopbaan 

analyse 1 
diploma op/boven het basisschooladvies,  

evt. met een jaar vertraging 
diploma onder het basisschooladvies en 

leerlingen met twee jaar vertraging of meer 

analyse 2 
diploma op/boven het basisschooladvies,  

zonder vertraging 
diploma onder het basisschooladvies en 

vertraagde leerlingen 
 

 bron: OIS  

 

De leerlingen waarvan het schoolsucces onbekend is, zijn uit de analyses gelaten. Dit is namelijk 

een te diverse groep om mee te nemen in de analyses, de voornaamste redenen waardoor het 

schoolsucces onbekend kan zijn is als leerlingen voortijdig schoolverlaters zijn of naar een 

privéschool, speciaal onderwijs of buiten Amsterdam naar school zijn gegaan. Dit is echter niet 

bekend en de groep wordt daarom niet meegenomen in de analyses. 

1.3  Onafhankelijke variabelen 

De volgende onafhankelijke variabelen zijn meegenomen in de analyse: 

- minimaregelingen en overige inkomensgroepen;  

- bron van inkomen van ouders; 

- opleidingsniveau ouders; 

- herkomst leerlingen 

De variabelen zullen hier worden behandeld, waarbij eventuele bijzonderheden worden vermeld. 

1.3.1  Minimaregelingen en overige inkomensgroepen  

Om te toetsen of er een effect is van de minimaregelingen op de schoolloopbanen van leerlingen 

is een indeling gemaakt in groepen waarbij ook het huishoudinkomen van leerlingen zonder 

minimaregelingen is meegenomen.  

    

De eerste groep bestaat uit leerlingen die in de periode 2010 tot en met 2012 minimaal twee 

keer een scholierenvergoeding (SV) hebben ontvangen en minimaal twee keer een stadspas 

(SP). De tweede groep bestaat uit leerlingen die enkel minimaal twee keer de SV hebben 

ontvangen en de derde groep uit leerlingen die enkel minimaal twee keer de SP hebben 

ontvangen. De vierde groep bestaat uit leerlingen die binnen de driejarige periode een PC-

regeling (PC) hebben ontvangen en meestal ook de SV en/of SP. De vijfde groep bestaat uit 

leerlingen die in een minimahuishouden opgroeien, maar geen gemeentelijke regeling hebben 

ontvangen tussen 2010 en 2012. Hiertoe worden ook de leerlingen gerekend die maximaal één 

                                                                    
2

 http://www.ois.amsterdam.nl/nieuwsarchief/2015/twee-derde-van-de-amsterdamse-middelbare-scholieren-heeft-
een-succesvolle-schoolloopbaan 

http://www.ois.amsterdam.nl/nieuwsarchief/2015/twee-derde-van-de-amsterdamse-middelbare-scholieren-heeft-een-succesvolle-schoolloopbaan
http://www.ois.amsterdam.nl/nieuwsarchief/2015/twee-derde-van-de-amsterdamse-middelbare-scholieren-heeft-een-succesvolle-schoolloopbaan
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keer tussen 2010 en 2012 een SV en/of SP hebben ontvangen, zolang ze daarnaast niet ook een 

PC  hebben ontvangen. De veronderstelling bij deze keuze is dat er bij deze leerlingen een 

extreem kleine kans is dat dit invloed zou kunnen hebben op de schoolloopbanen van de 

leerlingen. De zesde groep, en mede de controlegroep, bestaat uit leerlingen die opgroeien in 

een huishouden met een inkomen tussen 110% en 140% van het wettelijk sociaal minimum 

(WSM, de armoedegrens tot en met 2014), en weinig vermogen. De zevende groep zijn 

leerlingen in een huishouden met een inkomen tussen 140% en 300% WSM, of lager maar met 

teveel vermogen (vermogen dat boven de bijstandsnorm ligt). De achtste en laatste groep 

bestaat uit leerlingen in een huishouden met een inkomen boven de 300% WSM. 

 

Tabel 1.3  Minimaregelingen en overige inkomensgroepen, leerlingen op Amsterdamse middelbare scholen 

met basisschooladvies vmbo-b t/m vwo, cohort 2008/’09 en 2009/’10 (aantallen en procenten) 

  abs. % 

minimahuishoudens met (min. 2x) SV en (min 2x) SP en geen PC 1.770 17 

minimahuishoudens met alleen (min. 2x) SV en geen andere regeling 319 3 

minimahuishoudens met alleen (min. 2x) SP en geen andere regeling 403 4 

minimahuishoudens met PC (en meestal SV en/of SP) 592 6 

minimahuishoudens zonder regeling 393 4 

huishoudens met een inkomen tussen 110-139% en weinig vermogen 500 5 

huishoudens met inkomen 140 -299% of <140% en teveel vermogen 4.168 39 

huishoudens met inkomen >300% 2.298 22 

inkomen onbekend 169 2 

totaal 10.612 100 
 

 bron: OIS/OJZ/CBS (bewerking OIS)  

 

Bij de uiteindelijke analyses zijn alleen de leerlingen meegenomen die tussen 2010 en 2012 

binnen dezelfde inkomensgroep vielen (minima, inkomen tussen 110-140% WSM, meer dan 

140% WSM of teveel vermogen). Leerlingen die gedurende deze driejarige periode in 

verschillende inkomensgroepen vielen (n=2.628) zijn buiten de analyses gehouden.  

 

In bijlage 1 staat meer informatie over de leerlingen die binnen de verschillende 

inkomensgroepen vallen. De groepen leerlingen die gemeentelijke minimaregelingen hebben 

ontvangen verschillen sterk als we kijken naar de belangrijkste bron van het huishoudinkomen, 

het opleidingsniveau van de ouders en de herkomst van de leerlingen.  

1.3.2  Bron huishoudinkomen 

De belangrijkste inkomensbron van het huishouden is een variabele die bestaat uit zes groepen: 

inkomen uit loondienst, eigen bedrijf, bijstand, andere uitkering, pensioen en anders. 

Het controleren voor bron van inkomen is belangrijk omdat bijstandsgezinnen in de regel relatief 

veel vaker minimaregelingen ontvangen dan gezinnen met een inkomen uit werk. Gezien er een 

relatief kleine groep leerlingen is waarbij pensioen of overig de belangrijkste bron van het 

huishoudinkomen is, hebben we deze groepen buiten een deel van de analyses gelaten. 

Daarnaast is de groep ‘overig’ ook te divers om aan een eventueel gevonden effect duidelijke 

conclusies te verbinden. 
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Tabel 1.4  Belangrijkste bron van huishoudinkomen, leerlingen op Amsterdamse middelbare scholen met 

basisschooladvies vmbo-b t/m vwo, cohort 2008/’09 en 2009/’10 (aantallen en procenten) 

  abs. % 

loondienst 5.633 53 

eigen bedrijf 2.121 20 

bijstand 1.445 14 

andere uitkering 768 7 

pensioen 277 3 

anders 174 2 

onbekend 194 2 

totaal 10.612 100 
 

 bron: OIS/OJZ/CBS  (bewerking OIS) 

1.3.3  Opleidingsniveau ouders 

Bij het opleidingsniveau van de ouders zijn (indien beide bekend) beide ouders van een leerling 

meegenomen. Hierbij geldt dat het hoogste opleidingsniveau telt: als de vader van een leerling 

de basisschool als hoogst afgeronde opleiding heeft en de moeder een mbo-4 diploma, dan valt 

deze leerling onder een midden opleidingsniveau van de ouders.  

De laatste decennia heeft het CBS de beschikking gekregen over steeds meer registers met 

inschrijvings- en diplomagegevens van door overheid bekostigde onderwijsinstellingen. Omdat 

de onderwijsregistraties nog niet zo heel lang bestaan, ontbreekt er helaas registerinformatie 

over (vooral) veel oudere Nederlanders. Ook particuliere opleidingen vallen buiten het bereik van 

de onderwijsregisters. Daarnaast is van veel inwoners met een migratieachtergrond die hun 

opleiding in het buitenland hebben gevolgd op dit moment onvoldoende registerinformatie 

beschikbaar. Deze informatie wordt met behulp van enquête informatie (EBB) aangevuld. Hoe 

recenter het jaar, hoe meer informatie er beschikbaar is. Dit is een gevolg van een verbeterd 

opleidingsbestand van het CBS. Om te zorgen dat de gegevens aansluiten op het 

leerlingenbestand gaan we bij deze analyses uit van het opleidingsniveau in 2010. 

 

Tabel 1.5  Opleidingsniveau van de ouders, leerlingen op Amsterdamse middelbare scholen met 

basisschooladvies vmbo-b t/m vwo, cohort 2008/’09 en 2009/’10 (aantallen en procenten) 

  abs. % 

laag: basisschool of vmbo/onderbouw havo of vwo 2.435 23 

midden: mbo-2 en 3/havo, mbo- 4/vwo 2.092 20 

hoog: hbo, wo en hbo master 2.028 19 

onbekend 4.057 38 

totaal 10.612 100 
 

 bron: OIS/OJZ/CBS  (bewerking OIS) 
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1.3.4  Herkomst  

De herkomst van de leerlingen is opgedeeld in drie groepen: leerlingen zonder 

migratieachtergrond, leerlingen met een westerse migratieachtergrond en leerlingen met een 

niet-westerse migratieachtergrond. 

 

Tabel 1.6  Herkomst van de leerlingen, leerlingen op Amsterdamse middelbare scholen met 

basisschooladvies vmbo-b t/m vwo, cohort 2008/’09 en 2009/’10 (aantallen en procenten) 

  abs. % 

geen migratieachtergrond 3.720 35 

westerse migratieachtergrond 859 8 

niet-westerse migratieachtergrond 6.033 57 

totaal 10.612 100 
 

 bron: OIS/OJZ/CBS (bewerking OIS) 
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2  Beschrijvende resultaten 

In dit hoofdstuk wordt gekeken in hoeverre er een verschil is tussen verschillende groepen 

leerlingen in het hebben van een succesvolle of minder succesvolle schoolloopbaan. Hierbij 

wordt gekeken naar de groep leerlingen met een stabiel inkomen (zie paragraaf 1.3.1) en 

waarvan de schoolloopbaan bekend is (n=7.432). In paragraaf 2.1 wordt dit besproken op basis 

van de eerste definitie van een succesvolle schoolloopbaan, inclusief de leerlingen met eventueel 

één jaar vertraging. In paragraaf 2.2 volgen de beschrijvende resultaten op basis van de tweede 

definitie, waarbij ook de leerlingen met één jaar vertraging in de groep niet succesvol geplaatst 

zijn. 

 

In bijlage 2 staan deze beschrijvende resultaten nogmaals, maar dan met een opsplitsing van de 

groep succesvolle schoolloopbanen in leerlingen die dit behalen zonder en met vertraging. 

2.1  Analyse 1: succesvol eventueel met één jaar vertraging 

Eerst wordt bekeken hoe succesvol de schoolloopbanen zijn van leerlingen met 

minimaregelingen/overige inkomensgroepen, vervolgens kijken we naar de belangrijkste bron 

van het huishoudinkomen, daarna naar het opleidingsniveau van de ouders en tot slot naar de 

herkomst van de leerlingen. 

2.1.1  Succes en minimaregelingen/overige inkomensgroepen  

Leerlingen die opgroeien in een huishouden in de hoogste inkomensgroep (>300% WSM) zijn 

vaker succesvol dan gemiddeld: 83% ten opzichte van 73% gemiddeld (zie tabel 2.1). Bij de 

minimahuishoudens zonder regeling en de huishoudens met een inkomen tussen 110% en 140% 

zien we het kleinste aandeel succesvolle schoolloopbanen (61%), maar dit wijkt nauwelijks af van 

het aandeel onder minimahuishoudens met SV en SP (62%) en leerlingen met alleen SV (63%). 
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Tabel 2.1  Schoolloopbanen (succesvol inclusief eventueel een jaar vertraging) naar minimaregelingen en 

overige inkomensgroepen, leerlingen op Amsterdamse middelbare scholen met basisschooladvies vmbo-b 

t/m vwo, cohort 2008/’09 en 2009/’10 (procenten en aantallen) 

   
succesvolle 

schoolloopbaan (met 
evt. een jaar vertraging) 

geen succesvolle 
schoolloopbaan: 

afstroom of 2 jaar 
vertraging 

totaal % 
totaal 

abs. 

minimahuishoudens met (min. 2x) SV en 
(min 2x) SP en geen PC 

62 38 100 945 

minimahuishoudens met alleen (min. 
2x) SV en geen andere regeling 

63 37 100 181 

minimahuishoudens met alleen (min. 
2x) SP en geen andere regeling 

69 31 100 205 

minimahuishoudens met PC (en meestal 
SV en/of SP) 

65 35 100 216 

minimahuishoudens zonder regeling 61 39 100 151 

huishoudens met een inkomen tussen 
110-139% en weinig vermogen 

61 39 100 156 

huishoudens met inkomen 140 -299% of 
<140% en teveel vermogen 

73 27 100 3.492 

huishoudens met inkomen >300% 83 17 100 2.086 

totaal 73 27 100 7.432 
 

 bron: OIS/OJZ/CBS (bewerking OIS)  

2.1.2  Succes en bron van inkomen van ouders 

Leerlingen waarbij de belangrijkste bron van het huishoudinkomen een eigen bedrijf is hebben 

vaker een succesvolle schoolloopbaan dan gemiddeld (80% tegenover 73%). Leerlingen uit een 

gezin in de bijstand (61%) of met een andere uitkering (64%) hebben minder vaak dan gemiddeld 

een succesvolle schoolloopbaan.  

 

Zoals toegelicht in paragraaf 1.3.2. is, onder andere vanwege de te kleine aantallen, besloten om 

de categorieën ‘pensioen’ en ‘anders’ buiten de analyses te laten. 

 

Tabel 2.2  Schoolloopbanen (succesvol inclusief eventueel een jaar vertraging)  naar bron van 

huishoudinkomen, leerlingen op Amsterdamse middelbare scholen met basisschooladvies vmbo-b t/m vwo, 

cohort 2008/’09 en 2009/’10 (procenten en aantallen) 

  
succesvolle 

schoolloopbaan (met 
evt. een jaar vertraging) 

geen succesvolle 
schoolloopbaan: afstroom of 

2 jaar vertraging 
totaal % 

totaal 
abs. 

loondienst 74 26 100 4.381 

eigen bedrijf 80 20 100 1.598 

bijstand 61 39 100 790 

andere uitkering 64 36 100 397 

pensioen 66 34 100 154 

anders 66 34 100 112 

totaal 73 27 100 7.432 
 

 bron: OIS/OJZ/CBS (bewerking OIS) 
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2.1.3  Succes en opleidingsniveau ouders 

Hoe hoger het opleidingsniveau van de ouders van een leerling, hoe vaker hij/zij een succesvolle 

schoolloopbaan heeft. Van de leerlingen met hoogopgeleide ouders heeft 83% een succesvolle 

schoolloopbaan, en van de leerlingen met laagopgeleide ouders 63%. 

 

Tabel 2.3  Schoolloopbanen (succesvol inclusief eventueel een jaar vertraging) naar opleidingsniveau 

ouders, leerlingen op Amsterdamse middelbare scholen met basisschooladvies vmbo-b t/m vwo, cohort 

2008/’09 en 2009/’10 (procenten en aantallen) 

  
succesvolle 

schoolloopbaan (met 
evt. een jaar vertraging) 

geen succesvolle 
schoolloopbaan: 

afstroom of 2 jaar 
vertraging 

totaal % 
totaal 

abs. 

laag: basisschool of vmbo/onderbouw 
havo of vwo 

63 37 100 1.356 

midden: mbo-2 en 3/havo, mbo- 4/vwo 71 29 100 1.448 

hoog: hbo, wo en hbo master 83 17 100 1.671 

onbekend 73 27 100 2.957 

totaal 73 27 100 7.432 
 

 bron: OIS/OJZ/CBS (bewerking OIS) 

2.1.4  Succes en herkomst leerlingen 

De leerlingen zonder migratieachtergrond hebben vaker een succesvolle schoolloopbaan (80%) 

dan leerlingen met een westerse (77%) of niet-westerse migratieachtergrond (67%). 

 

Tabel 2.4  Schoolloopbanen (succesvol inclusief eventueel een jaar vertraging) naar herkomst van 

leerlingen, leerlingen op Amsterdamse middelbare scholen met basisschooladvies vmbo-b t/m vwo, cohort 

2008/’09 en 2009/’10 (procenten en aantallen) 

  
succesvolle 

schoolloopbaan (met 
evt. een jaar vertraging) 

geen succesvolle 
schoolloopbaan: 

afstroom of 2 jaar 
vertraging 

totaal % 
totaal 

abs. 

geen migratieachtergrond 80 20 100 3.004 

westerse migratieachtergrond 77 23 100 615 

niet-westerse migratieachtergrond 67 33 100 3.813 

totaal 73 27 100 7.432 
 

 bron: OIS/OJZ/CBS (bewerking OIS) 

2.2  Analyse 2: succesvol zonder vertraging 

Ook hier wordt eerst bekeken hoe succesvol de schoolloopbanen zijn van leerlingen met 

minimaregelingen/overige inkomensgroepen, vervolgens naar de belangrijkste bron van het 

huishoudinkomen, daarna naar het opleidingsniveau van de ouders en tot slot naar de herkomst 

van de leerlingen. 
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2.2.1  Succes en minimaregelingen/overige inkomensgroepen  

Leerlingen die opgroeien in een huishouden in de hoogste inkomensgroep (>300% WSM) zijn 

vaker succesvol dan gemiddeld: 63% ten opzichte van 55% gemiddeld (zie tabel 2.5). Bij de 

minimahuishoudens zonder regeling en de huishouden met een inkomen tussen 110% en 140% 

zien we het kleinste aandeel succesvolle schoolloopbanen (42% en 44%), maar dit wijkt 

nauwelijks af van het aandeel onder leerlingen met alleen SV (45%). 

 

Tabel 2.5  Schoolloopbanen(succesvol exclusief vertraging) naar minimaregelingen en overige 

inkomensgroepen, leerlingen op Amsterdamse middelbare scholen met basisschooladvies vmbo-b t/m vwo, 

cohort 2008/’09 en 2009/’10 (procenten en aantallen) 

  
succesvolle 

schoolloopbaan zonder 
vertraging 

geen succesvolle 
schoolloopbaan 

totaal % 
totaal 

abs. 

minimahuishoudens met (min. 2x) SV en 
(min 2x) SP en geen PC 

49 51 100 945 

minimahuishoudens met alleen (min. 2x) SV 
en geen andere regeling 

45 55 100 181 

minimahuishoudens met alleen (min. 2x) SP 
en geen andere regeling 

51 49 100 205 

minimahuishoudens met PC (en meestal SV 
en/of SP) 

50 50 100 216 

minimahuishoudens zonder regeling 42 58 100 151 

huishoudens met een inkomen tussen 110-
139% en weinig vermogen 

44 56 100 156 

huishoudens met inkomen 140 -299% of 
<140% en teveel vermogen 

53 47 100 3.492 

huishoudens met inkomen >300% 63 37 100 2.086 

totaal 55 45 100 7.432 
 

 bron: OIS/OJZ/CBS (bewerking OIS)  

2.2.2  Succes en bron van inkomen van ouders 

Leerlingen waarbij de belangrijkste bron van het huishoudinkomen een eigen bedrijf is hebben 

vaker een succesvolle schoolloopbaan dan gemiddeld (58% tegenover 55%). Leerlingen uit een 

gezin in de bijstand (47%) of met een andere uitkering (49%) hebben minder vaak dan gemiddeld 

een succesvolle schoolloopbaan.  
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Tabel 2.6  Schoolloopbanen (succesvol exclusief vertraging) naar bron van huishoudinkomen, leerlingen op 

Amsterdamse middelbare scholen met basisschooladvies vmbo-b t/m vwo, cohort 2008/’09 en 2009/’10 

(procenten en aantallen) 

  
succesvolle 

schoolloopbaan zonder 
vertraging 

geen succesvolle 
schoolloopbaan 

totaal 
% 

totaal 
abs. 

loondienst 56 44 100 4.381 

eigen bedrijf 58 42 100 1.598 

bijstand 47 53 100 790 

andere uitkering 49 51 100 397 

pensioen 47 53 100 154 

anders 44 56 100 112 

totaal 55 45 100 7.432 
 

 bron: OIS/OJZ/CBS (bewerking OIS) 

2.2.3  Succes en opleidingsniveau ouders 

Hoe hoger het opleidingsniveau van de ouders van een leerling, hoe vaker hij/zij een succesvolle 

schoolloopbaan heeft. Van de leerlingen met hoogopgeleide ouders heeft 62% een succesvolle 

schoolloopbaan, en van de leerlingen met laagopgeleide ouders 47%. 

 

Tabel 2.7  Schoolloopbanen (succesvol exclusief vertraging) naar opleidingsniveau ouders, leerlingen op 

Amsterdamse middelbare scholen met basisschooladvies vmbo-b t/m vwo, cohort 2008/’09 en 2009/’10 

(procenten en aantallen) 

  
succesvolle 

schoolloopbaan 
zonder vertraging 

geen succesvolle 
schoolloopbaan 

totaal 
% 

totaal 
abs. 

laag: basisschool of vmbo/onderbouw havo of vwo 47 53 100 1.356 

midden: mbo-2 en 3/havo, mbo- 4/vwo 51 49 100 1.448 

hoog: hbo, wo en hbo master 62 38 100 1.671 

onbekend 55 45 100 2.957 

totaal 55 45 100 7.432 
 

 bron: OIS/OJZ/CBS (bewerking OIS) 

2.2.4  Succes en herkomst leerlingen 

De leerlingen zonder migratieachtergrond hebben vaker een succesvolle schoolloopbaan (61%) 

dan leerlingen met een westerse (57%) of niet-westerse migratieachtergrond (49%). 
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Tabel 2.8  Schoolloopbanen (succesvol exclusief vertraging) naar herkomst van leerlingen, leerlingen op 

Amsterdamse middelbare scholen met basisschooladvies vmbo-b t/m vwo, cohort 2008/’09 en 2009/’10 

(procenten en aantallen) 

  
succesvolle 

schoolloopbaan 
zonder vertraging 

geen succesvolle 
schoolloopbaan 

totaal 
% 

totaal 
abs. 

geen migratieachtergrond 61 39 100 3.004 

westerse migratieachtergrond 57 43 100 615 

niet-westerse migratieachtergrond 49 51 100 3.813 

totaal 55 45 100 7.432 
 

 bron: OIS/OJZ/CBS (bewerking OIS) 
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3  Binomiale logistische regressieanalyse 

In dit hoofdstuk  wordt een antwoord gegeven op de twee onderzoeksvragen van dit onderzoek, 

namelijk: 

 Zijn er verschillen in schoolloopbanen tussen kinderen in huishoudens die minimaregelingen 

ontvangen en kinderen in huishoudens met een inkomen tussen 110% en 140% WSM en 

weinig vermogen? 

 Welke achtergrondkenmerken van ouders en kinderen spelen hierin eventueel een rol? 

 

De onderzoeksvragen worden beantwoord middels een binomiale logistische regressie analyse. 

Er is gekozen voor deze methode omdat de afhankelijke variabele bestaat uit twee categorieën 

(een succesvolle of niet succesvolle schoolloopbaan). Bij deze analyses wordt de kans voorspeld 

tot welke categorie een persoon waarschijnlijk behoort op basis van verschillende kenmerken 

van de persoon.  

 

In paragraaf 3.1 wordt eerst bekeken of er sprake is van teveel samenhang van de onafhankelijke 

variabelen (multicollineariteit), daarna  worden  de uiteindelijke resultaten van de analyses 

getoond. In paragraaf 3.2 worden de resultaten besproken op basis van de eerste definitie van 

een succesvolle schoolloopbaan (inclusief leerlingen met één jaar vertraging) en ik paragraaf 3.3 

de resultaten op basis van de tweede definitie van een succesvolle schoolloopbaan (exclusief 

leerlingen met vertraging). 

3.1  Multicollineariteit 

Bij het uitvoeren van een logistische regressie analyse is het belangrijk dat er geen sprake is van 

multicollineariteit, met andere woorden: de onafhankelijke variabelen mogen niet te sterk met 

elkaar samenhangen. Bij een tolerance niveau lager dan .1 of een VIF groter dan tien is er sprake 

van multicollineariteit. Het tolerance niveau van de onafhankelijke variabelen is hoger dan .1 en 

de VIF is lager dan tien. Er is dus geen sprake van multicollineariteit. 

 

Tabel 3.1  Test op multicollineariteit 

  tolerance VIF 

cohort .999 1.00 

inkomensgroepen .543 1.84 

opleiding ouders .679 1.47 

herkomst .740 1.35 

bron huishoudinkomen .684 1.46 
 

 bron: OIS/OJZ/CBS (bewerking OIS) 
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3.2  Analyse 1: succesvol eventueel met één jaar vertraging 

In deze eerste analyse gaan we uit van de eerste definitie van een succesvolle schoolloopbaan, 

wat betekent dat leerlingen met een diploma op of boven het niveau van het basisschooladvies 

met één jaar vertraging worden meegenomen als leerlingen met een succesvolle 

schoolloopbanen.  

 

Er zijn verschillende analyses uitgevoerd. De eerste analyse (model A) heeft alleen de 

minimaregelingen/inkomensgroepen en het cohort als onafhankelijke variabelen. In model B 

worden hiernaast het opleidingsniveau van de ouders en de herkomst meegenomen, en in model 

C wordt hierbij nog de belangrijkste bron van het huishoudinkomen meegenomen. Model D is 

vergelijkbaar met model C, maar dan inclusief de leerlingen waarvan het opleidingsniveau van de 

ouders mist en de leerlingen die een bron van huishoudinkomen hebben dat in model C eruit is 

gehaald (pensioen en anders). Dit is gedaan omdat er in model C veel leerlingen buiten de 

analyse werden gehouden, waarvan niet met zekerheid te zeggen is of het gaat om een 

selectieve groep. 

 

Model C is een beter verklarend model dan model A, de McFadden pseudo R2 is namelijk hoger 

(0.043 ten opzichte van 0,025). Bij model D ligt dit echter weer wat lager (0,037), wat zou kunnen 

komen door de missende variabelen die worden meegenomen. Er is geen significant effect 

gevonden van de cohorten. 

 

Model A 

Bij model A, waarbij alleen de minimaregelingen/inkomensgroepen en de cohorten zijn 

toegevoegd, zijn de twee hoogste inkomensgroepen significant op het 1% niveau. De leerlingen 

met een huishoudinkomen hoger dan 140% WSM (of teveel vermogen) hebben een grotere kans 

op een succesvolle schoolloopbaan dan leerlingen in een huishouden met een inkomen tussen 

110-140% WSM. Daarnaast is er een significant effect op het 10% niveau van de leerlingen met 

alleen SP. 

 

Model B 

In model B is alleen de hoogste inkomensgroep nog significant: leerlingen in een huishouden met 

een huishoudinkomen hoger dan 300% WSM hebben een grotere kans op een succesvolle 

schoolloopbaan dan leerlingen in een huishouden met een inkomen tussen 110-140% WSM. Het 

opleidingsniveau van de ouders en de herkomst van de leerlingen speelt ook een rol bij het al dan 

niet hebben van een succesvolle schoolloopbaan.   

 

Model C 

In model C, waarbij alle onafhankelijke variabelen tegelijk worden meegenomen, zien we een 

significant effect op het 10% niveau van de hoogste inkomensgroep. Ook is hier een effect 

gevonden van het opleidingsniveau van de ouders: leerlingen met midden- (significant op het 5% 

niveau) en hoogopgeleide ouders (significant op het 1% niveau) hebben een grotere kans op een 

succesvolle schoolloopbaan dan leerlingen met laagopgeleide ouders. Daarnaast zien we een 

significant effect op het 1% niveau van de herkomst van een leerling: leerlingen met een niet-

westerse migratieachtergrond hebben een kleinere kans op een succesvolle schoolloopbaan dan 

leerlingen zonder migratieachtergrond. Tot slot hebben leerlingen waarbij de belangrijkste bron 
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van het huishoudinkomen een eigen bedrijf is een grotere kans op een succesvolle 

schoolloopbaan dan leerlingen waarbij inkomen uit loondienst de belangrijkste bron van het 

huishoudinkomen is (significant op het 5% niveau).   

 

Model D 

In model D, vergelijkbaar met model C maar inclusief de leerlingen die een missende waarde 

hebben op één van de variabelen, hebben de leerlingen met een huishoudinkomen hoger dan 

140% WSM (of teveel vermogen) een grotere kans op een succesvolle schoolloopbaan dan 

leerlingen in een huishouden met een inkomen tussen 110-140% WSM. Daarnaast zien we een 

significant effect op het 10% niveau van leerlingen met SV én SP, leerlingen met alleen SP en 

leerlingen met PC. 

Ook in dit model verschillen de schoolloopbanen van leerlingen met hoogopgeleide ouders 

significant van de leerlingen met laagopgeleide ouders, de leerlingen met een niet-westerse 

migratieachtergrond van de leerlingen zonder migratieachtergrond, en de leerlingen in een 

huishouden met een inkomen uit een eigen bedrijf van leerlingen in een huishouden met een 

inkomen uit loondienst. Daarnaast verschillen op het 10% niveau de schoolloopbanen van 

leerlingen in een huishouden met inkomen uit een bijstandsuitkering significant van leerlingen in 

een huishouden met een inkomen uit loondienst. 
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Tabel 3.2  Binomiale logistische regressie analyse, succesvolle schoolloopbaan (inclusief 1 jaar vertraging), leerlingen op Amsterdamse 

middelbare scholen met basisschooladvies vmbo-b t/m vwo, leerlingen met een stabiel huishoudinkomen tussen 2010-2012, cohort 

2008/’09 en 2009/’10 

  Model A (n=7.432) Model B (n=.4.475) Model C (n=4.363) Model D (n=7.432) 

  B-coëff. 
p 

waarde 
B-coëff. 

p 
waarde 

B-coëff. 
p 

waarde 
B-coëff. 

p 
waarde 

constante .422 .022 .530 .048 .518 .058 .550 .007 

cohort .013 .801 .058 .404 .053 .449 .011 .831 

inkomensgroepen (ref: 110-140%)             

minimahuishoudens met (min. 2x) SV en (min 2x) SP 
en geen PC 

.061 .731 .141 .562 .351 .201 .328* .099 

minimahuishoudens met alleen (min. 2x) SV en geen 
andere regeling 

.089 .691 .023 .938 -.010 .973 .124 .586 

minimahuishoudens met alleen (min. 2x) SP en geen 
andere regeling 

.370* .097 .045 .879 .214 .487 .390* .086 

minimahuishoudens met PC (en meestal SV en/of SP) .168 .439 .128 .655 .313 .314 .423* .068 

minimahuishoudens zonder regeling .002 .995 .053 .866 .038 .917 .052 .833 

huishoudens met inkomen 140 -299% of <140% en 
teveel vermogen 

.527*** .002 .292 .213 .254 .289 .369** .031 

huishoudens met inkomen >300% 1.170*** .000 .552** .025 .471* .061 .769*** .000 

opleiding ouders (ref: laag)             

midden . . .185** .035 .201** .024 .126 .140 

hoog . . .679*** .000 .692*** .000 .552*** .000 

onbekend . . .   . . .206*** .006 

herkomst (ref: geen migratieachtergrond           

westerse migratieachtergrond . . -.090 .528 -.069 .638 -.111 .304 

niet-westerse migratieachtergrond . . -.343*** .000 -.333*** .000 -.348*** .000 

bron huishoudinkomen (ref: loondienst)           

eigen bedrijf . . . . .250** .013 .162** .029 

bijstand . . . . -.265 .108 -.252* .057 

andere uitkering . . . . -.066 .682 -.153 .217 

pensioen/anders . . . . . . - .168 .263 

McFadden pseudo R2 .025 .040 .043 .037 
 

***significant (p<.01) **significant (p<.05) *significant (p<.10) bron: OIS/OJZ/CBS (bewerking OIS)  

 

Uit het Schoolloopbanenonderzoek bleek dat het type middelbare school waarop een leerling 

start in het eerste schooljaar een belangrijke factor is in de schoolloopbaan van een leerling.3 Als 

de leerling met zijn/haar basisschooladvies op een school de mogelijkheid heeft tot opstroom 

naar een hoger niveau dan is de kans ook groter dat dit gebeurt, en hetzelfde geldt als de 

leerlingen de mogelijkheid heeft tot afstroom naar een lager niveau. Als een leerling dus start 

met basisschooladvies havo op een havo/vwo school dan is de kans groter dat hij/zij opstroomt 

naar het vwo, dan als deze leerling start op een categorale havo school (waar alleen havo wordt 

aangeboden). Dit kenmerk van een leerling, het type school, is in deze analyse niet 

                                                                    
3

 
3

 http://www.ois.amsterdam.nl/nieuwsarchief/2015/twee-derde-van-de-amsterdamse-middelbare-scholieren-heeft-
een-succesvolle-schoolloopbaan 

http://www.ois.amsterdam.nl/nieuwsarchief/2015/twee-derde-van-de-amsterdamse-middelbare-scholieren-heeft-een-succesvolle-schoolloopbaan
http://www.ois.amsterdam.nl/nieuwsarchief/2015/twee-derde-van-de-amsterdamse-middelbare-scholieren-heeft-een-succesvolle-schoolloopbaan
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meegenomen, maar met deze conclusie uit eerder onderzoek moet wel rekening worden 

gehouden.     

3.3  Analyse 2: succesvol zonder vertraging 

Ook bij deze analyse zijn verschillende analyses uitgevoerd, vergelijkbaar met de analyses in 

paragraaf 3.2. Het enige verschil is dat nu de tweede definitie wordt gehanteerd, waarbij de 

leerlingen met vertraging allemaal behoren tot de niet succesvolle groep. 

 

Model C is een beter verklarend model dan model A, de McFadden pseudo R2 is namelijk hoger 

(0.018  ten opzichte van 0,011). Bij model D ligt dit echter weer wat lager (0,016), wat zou 

kunnen komen door de missende variabelen die worden meegenomen. Er is geen significant 

effect gevonden van de cohorten. 

 

Model A 

Bij model A, waarbij alleen de minimaregelingen/inkomensgroepen en de cohorten zijn 

toegevoegd, zijn de twee hoogste inkomensgroepen significant op het 5% en 1% niveau. De 

leerlingen met een huishoudinkomen hoger dan 140% WSM (of teveel vermogen) hebben een 

grotere kans op een succesvolle schoolloopbaan dan leerlingen in een huishouden met een 

inkomen tussen 110-140% WSM.  

 

Model B 

In model B is van de minimaregelingen/inkomensgroepen alleen de hoogste inkomensgroep nog 

significant: leerlingen met een huishoudinkomen hoger dan 300% WSM hebben een grotere 

kans op een succesvolle schoolloopbaan dan leerlingen in een huishouden met een inkomen 

tussen 110-140% WSM. Het opleidingsniveau van de ouders en de herkomst van de leerlingen 

speelt ook een rol bij het al dan niet hebben van een succesvolle schoolloopbaan.   

 

Model C 

In model C, waarbij alle onafhankelijke variabelen tegelijk worden meegenomen, zien we op het 

10% niveau een significant effect van de leerlingen uit minimahuishoudens met SV én SP, van 

leerlingen uit minimahuishoudens met PC en van leerlingen met een huishoudinkomen hoger 

dan 300% WSM. Ook is hier een effect gevonden van het opleidingsniveau van de ouders: 

leerlingen met hoogopgeleide ouders (significant op het 1% niveau) hebben een grotere kans op 

een succesvolle schoolloopbaan dan leerlingen met laagopgeleide ouders. Daarnaast zien we 

een significant effect op het 1% niveau van de herkomst van een leerling: leerlingen met een 

niet-westerse migratieachtergrond hebben een kleinere kans op een succesvolle schoolloopbaan 

dan leerlingen zonder migratieachtergrond. Tot slot hebben leerlingen waarbij de belangrijkste 

bron van het huishoudinkomen een bijstandsuitkering is een kleinere kans op een succesvolle 

schoolloopbaan dan leerlingen waarbij inkomen uit loondienst de belangrijkste bron van het 

huishoudinkomen is (significant op het 10% niveau).   

 

Model D 

In model D, vergelijkbaar met model C maar inclusief de leerlingen die een missende waarde 

hebben op één van de variabelen, zien we dat dezelfde variabelen significant zijn als in model C, 
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maar het significantieniveau verschilt. De significante effecten van de inkomensgroepen zijn in 

dit model bij een lager niveau significant. 

 

Tabel 3.3  Binomiale logistische regressie analyse, succesvolle schoolloopbaan (exclusief 1 jaar vertraging), leerlingen op Amsterdamse 

middelbare scholen met basisschooladvies vmbo-b t/m vwo, leerlingen met een stabiel huishoudinkomen tussen 2010-2012, cohort 

2008/’09 en 2009/’10 

  Model A (n=7.432) Model B (n=.4.475) Model C (n=4.363) Model D (n=7.432) 

  B-coëff. 
p 

waarde 
B-coëff. 

p 
waarde 

B-coëff. 
p 

waarde 
B-coëff. 

p 
waarde 

constante -.225 .205 -.124 .625 -.098 .706 -.067 .730 

cohort -.004 .928 -.006 .916 .002 .977 - .004 .927 

inkomensgroepen (ref: 110-140%)             

minimahuishoudens met (min. 2x) SV en (min 2x) SP 
en geen PC 

.174 .316 .323 .171 .515* .051 .433** .025 

minimahuishoudens met alleen (min. 2x) SV en geen 
andere regeling 

.021 .925 -.010 .972 -.020 .945 .067 .763 

minimahuishoudens met alleen (min. 2x) SP en geen 
andere regeling 

.280 .189 .185 .513 .352 .230 .337 .119 

minimahuishoudens met PC (en meestal SV en/of SP) .213 .312 .324 .242 .499* .095 .457** .041 

minimahuishoudens zonder regeling -.075 .744 .016 .957 .088 .799 .048 .843 

huishoudens met inkomen 140 -299% of <140% en 
teveel vermogen 

.352** .033 .290 .200 .254 .273 .255 .126 

huishoudens met inkomen >300% .774*** .000 .497* .033 .453* .058 .533*** .002 

opleiding ouders (ref: laag)             

midden . . .036 .664 .048 .565 .009 .910 

hoog . . .306*** .001 .317*** .001 .267*** .002 

onbekend . . . . . . .153** .031 

herkomst (ref: geen migratieachtergrond           

westerse migratieachtergrond . . -.040 .736 -.043 .720 -.102 .260 

niet-westerse migratieachtergrond . . -.301*** .000 -.308*** .000 -.281*** .000 

bron huishoudinkomen (ref: loondienst)           

eigen bedrijf . . . . -.004 .957 -.041 .505 

bijstand . . . . - .281* .071 -.300** .017 

andere uitkering . . . . -.135 .370 -.156 .183 

pensioen/anders . . . . . . -.296** .034 

McFadden pseudo R2 .011 .018 .018 .016 
 

***significant (p<.01) **significant (p<.05) *significant (p<.10) bron: OIS/OJZ/CBS (bewerking OIS)  
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Bijlage 1  Achtergrondkenmerken 

inkomensgroepen 

Om de inkomensgroepen met elkaar te vergelijken is naar een aantal achtergrondkenmerken 

gekeken om meer zicht te krijgen op wie de leerlingen zijn die in deze groepen vallen, namelijk 

naar de belangrijkste bron van het huishouden (tabel B1.1), naar het opleidingsniveau van de 

ouders (tabel B1.2) en naar de herkomst van de leerlingen (tabel B1.3).  

 

In tabel B1.1 is te zien dat de groepen sterk verschillen als we kijken naar de belangrijkste bron 

van het huishoudinkomen. Zo verschillen de groepen leerlingen met minimaregelingen 

onderling sterk: bij één type groep is loondienst bij 13% van de huishoudens de belangrijkste 

bron van het huishoudinkomen, terwijl dit bij een andere groep om 59% van de huishoudens 

gaat.   

 

Tabel B1.1  Minimaregelingen en overige inkomensgroepen naar belangrijkste bron huishoudinkomen, 

leerlingen op Amsterdamse middelbare scholen met basisschooladvies vmbo-b t/m vwo, cohort 2008/’09 en 

2009/’10 (procenten en aantallen) 

  
loon-

dienst 
eigen 

bedrijf 
bij-

stand 

andere 
uitkeri

ng 

pen-
sioen 

anders 
totaal 

% 
totaal 

abs. 

minimahuishoudens met (min. 2x) SV en 
(min 2x) SP en geen PC 

13 x 66 15 5 x 100 945 

minimahuishoudens met alleen (min. 
2x) SV en geen andere regeling 

59 12 x 20 x x 100 181 

minimahuishoudens met alleen (min. 
2x) SP en geen andere regeling 

44 15 18 x 10 x 100 205 

minimahuishoudens met PC (en meestal 
SV en/of SP) 

19 x 56 15 6 x 100 216 

minimahuishoudens zonder regeling 25 15 x 9 x 40 100 151 

huishoudens met een inkomen tussen 
110-139% en weinig vermogen 

73 6 x 17 x x 100 156 

huishoudens met inkomen 140 -299% of 
<140% en teveel vermogen 

73 22 x 3 1 1 100 3.492 

huishoudens met inkomen >300% 63 35 x x 1 1 100 2.086 

totaal 59 22 11 5 2 2 100 7.432 
 

x het aantal leerlingen in deze groep is te laag om hierover te mogen 

rapporteren 

bron: OIS/OJZ/CBS (bewerking OIS) 
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Bij het opleidingsniveau van de ouders geldt dat hoe hoger het inkomen, hoe groter de groep 

leerlingen met hoogopgeleide ouders is: bij de leerlingen met een huishoudinkomen meer dan 

300% WSM is dit 41% en bij leerlingen met een huishoudinkomen tussen 110% en 139% WSM is 

dit 6%. Ook hier geldt echter weer dat de huishoudens die één of meerdere minimaregelingen 

ontvangen sterk verschillen.  

 

Tabel B1.2  Minimaregelingen en overige inkomensgroepen naar opleidingsniveau ouders, leerlingen op 

Amsterdamse middelbare scholen met basisschooladvies vmbo-b t/m vwo, cohort 2008/’09 en 2009/’10 

(procenten en aantallen) 

  laag midden hoog 
on-

bekend 
totaal % 

totaal 
abs. 

minimahuishoudens met (min. 2x) SV en (min 2x) 
SP en geen PC 

48 17 4 30 100 945 

minimahuishoudens met alleen (min. 2x) SV en 
geen andere regeling 

30 26 10 34 100 181 

minimahuishoudens met alleen (min. 2x) SP en 
geen andere regeling 

29 21 14 36 100 205 

minimahuishoudens met PC (en meestal SV en/of 
SP) 

49 15 6 31 100 216 

minimahuishoudens zonder regeling 34 19 11 36 100 151 

huishoudens met een inkomen tussen 110-139% 
en weinig vermogen 

23 24 6 46 100 156 

huishoudens met inkomen 140 -299% of <140% en 
teveel vermogen 

15 22 20 44 100 3.492 

huishoudens met inkomen >300% 3 16 41 39 100 2.086 

totaal 18 19 22 40 100 7.432 
 

 bron: OIS/OJZ/CBS (bewerking OIS) 
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Leerlingen in een huishouden met een hoog inkomen hebben vaker geen migratieachtergrond 

dan leerlingen in een huishouden met een lager inkomen: 70% van de leerlingen uit een 

huishouden met meer dan 300% WSM hebben geen migratieachtergrond, ten opzichte van 37% 

van de leerlingen uit een huishouden met een inkomen 140-299% WSM (of een lager 

huishoudinkomen maar met teveel vermogen). Ook hierbij geldt dat de groepen leerlingen met 

één of meerdere minimaregelingen onderling verschillen. 
 

Tabel B1.3  Minimaregelingen en overige inkomensgroepen naar herkomst leerling, leerlingen op 

Amsterdamse middelbare scholen met basisschooladvies vmbo-b t/m vwo, cohort 2008/’09 en 2009/’10 

(procenten en aantallen) 

  
geen 

migratie-
achtergrond 

westerse 
migratie-

achtergrond 

niet-westerse 
migratie-

achtergrond 

totaal 
% 

totaal 
abs. 

minimahuishoudens met (min. 2x) SV en (min 
2x) SP en geen PC 

11 4 85 100 945 

minimahuishoudens met alleen (min. 2x) SV 
en geen andere regeling 

15 8 77 100 181 

minimahuishoudens met alleen (min. 2x) SP 
en geen andere regeling 

26 7 67 100 205 

minimahuishoudens met PC (en meestal SV 
en/of SP) 

x x 90 100 216 

minimahuishoudens zonder regeling 23 9 68 100 151 

huishoudens met een inkomen tussen 110-
139% en weinig vermogen 

x x 72 100 156 

huishoudens met inkomen 140 -299% of 
<140% en teveel vermogen 

37 9 54 100 3.492 

huishoudens met inkomen >300% 70 10 20 100 2.086 

totaal 40 8 51 100 7.432 
 

x het aantal leerlingen in deze groep is te laag om hierover te mogen 

rapporteren 

bron: OIS/OJZ/CBS (bewerking OIS) 
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Bijlage 2  Aanvullende beschrijvende 

resultaten: succesvolle schoolloopbanen 

opgesplitst  

In deze bijlage staan dezelfde beschrijvende resultaten als in hoofdstuk 2, maar dan met een 

opsplitsing van de groep succesvolle schoolloopbanen in leerlingen die dit behalen zonder en 

met vertraging. Eerst worden de leerlingen vergeleken op basis van de minimaregelingen/ 

overige inkomensgroepen, vervolgens op basis van de belangrijkste bron van het 

huishoudinkomen, daarna op basis van het opleidingsniveau van de ouders en tot slot op basis 

van de herkomst van de leerlingen. 

 

De leerlingen met een diploma onder het basisschooladvies, of een diploma op/boven het advies 

maar met twee jaar vertraging of meer vallen onder de categorie ‘geen succesvolle 

schoolloopbaan’. 

 

Succes en minimaregelingen/overige inkomensgroepen  

 

Tabel B2.1  Schoolloopbanen naar minimaregelingen en overige inkomensgroepen, leerlingen op 

Amsterdamse middelbare scholen met basisschooladvies vmbo-b t/m vwo, cohort 2008/’09 en 2009/’10 

(procenten en aantallen) 

  

succesvolle 
schoolloopbaan 

zonder 
vertraging 

succesvolle 
schoolloopbanen 

met vertraging 

geen 
succesvolle 
schoolloop-

baan 

totaal 
% 

totaal 
abs. 

minimahuishoudens met (min. 2x) SV 
en (min 2x) SP en geen PC 

49 14 38 100 945 

minimahuishoudens met alleen (min. 
2x) SV en geen andere regeling 

45 18 37 100 181 

minimahuishoudens met alleen (min. 
2x) SP en geen andere regeling 

51 18 31 100 205 

minimahuishoudens met PC (en 
eventueel SV en/of SP) 

50 15 35 100 216 

minimahuishoudens zonder regeling 42 19 39 100 151 

huishoudens met een inkomen tussen 
110-139% en weinig vermogen 

44 17 39 100 156 

huishoudens met inkomen 140 -299% 
of <140% en teveel vermogen 

53 20 27 100 3.492 

huishoudens met inkomen >300% 63 20 17 100 2.086 

totaal 55 19 27 100 7.432 
 

 bron: OIS/OJZ/CBS (bewerking OIS)  
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Succes en bron van inkomen van ouders 

 

Tabel B2.2  Schoolloopbanen naar bron van huishoudinkomen, leerlingen op Amsterdamse middelbare 

scholen met basisschooladvies vmbo-b t/m vwo, cohort 2008/’09 en 2009/’10 (procenten) 

  
succesvolle 

schoolloopbaan zonder 
vertraging 

succesvolle 
schoolloopbanen met 

vertraging 

geen succesvolle 
schoolloopbaan 

totaal 
% 

totaal 
abs. 

loondienst 56 18 26 100 4.381 

eigen bedrijf 58 22 20 100 1.598 

bijstand 47 15 39 100 790 

andere uitkering 49 16 36 100 397 

pensioen 47 18 34 100 154 

anders 44 22 34 100 112 

totaal 55 19 27 100 7.432 
 

 bron: OIS/OJZ/CBS (bewerking OIS) 

 

Succes en opleidingsniveau ouders 

 

Tabel B2.3  Schoolloopbanen naar opleidingsniveau ouders, leerlingen op Amsterdamse middelbare scholen 

met basisschooladvies vmbo-b t/m vwo, cohort 2008/’09 en 2009/’10 (procenten) 

  
succesvolle 

schoolloopbaan 
zonder vertraging 

succesvolle 
schoolloopbanen 

met vertraging 

geen succesvolle 
schoolloopbaan 

totaal 
% 

totaal 
abs. 

laag: basisschool of 
vmbo/onderbouw havo of vwo 

47 16 37 100 1.356 

midden: mbo-2 en 3/havo, mbo- 
4/vwo 

51 20 29 100 1.448 

hoog: hbo, wo en hbo master 62 21 17 100 1.671 

onbekend 55 18 27 100 2.957 

totaal 55 19 27 100 7.432 
 

 bron: OIS/OJZ/CBS (bewerking OIS) 

 

Succes en herkomst leerlingen 

 

Tabel B2.4  Schoolloopbanen naar herkomst van leerlingen, leerlingen op Amsterdamse middelbare scholen 

met basisschooladvies vmbo-b t/m vwo, cohort 2008/’09 en 2009/’10 (procenten) 

  
succesvolle 

schoolloopbaan 
zonder vertraging 

succesvolle 
schoolloopbanen 

met vertraging 

geen succesvolle 
schoolloopbaan 

totaal 
% 

totaal 
abs. 

autochtoon 61 20 20 100 3.004 

westerse migratieachtergrond 57 20 23 100 615 

niet-westerse migratieachtergrond 49 18 33 100 3.813 

totaal 55 19 27 100 7.432 
 

 bron: OIS/OJZ/CBS (bewerking OIS) 
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