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Hoofdstuk 1  Inleiding 

1.1  Aanleiding 

De programmaraad onderwijsonderzoek (PROO) van NWO vraagt om een gedegen over-

zichtsstudie van (internationaal) onderzoek naar relevante vraagstellingen voor het 

Nederlands stelsel van (middelbaar) beroepsonderwijs. Deze overzichtsstudie gaat om 

vraagstukken rond publieke belangen van kwaliteit, doelmatigheid en toegankelijkheid. De 

keuze van deze thema’s is gebaseerd op een overzichtsstudie van Webbink (2009) rond 

bekende effecten van kernmerken van onderwijsstelsels enerzijds, en een inventarisatie van 

probleemvelden door ECBO (het expertisecentrum beroepsonderwijs) anderzijds.  

Door IVA is, in samenwerking met ROA en GION, hiervoor een werkplan opgesteld, met het 

model van publieke waardecreatie (Moore, 1995) als leidraad. Op basis hiervan is een keuze 

gemaakt van onderwerpen die in deze review de revue zullen passeren. Gezien de omvang 

van de review, kan dit niet anders dan in de vorm van capita selecta. In deze inleiding zal die 

selectie worden toegelicht. In paragraaf 1.2 zal het model van publieke waarde creatie worden 

gepresenteerd, waarna in paragraaf 3.1 de selectie van onderwerpen volgt, uitmondend in 

een leeswijzer voor de rest van deze tekst. 
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Figuur 1.1: MBO als publieke waarde creatie (naar Moore, 1995). 

1.2  Publieke waarde creatie 

Sociale systemen worden publiek gefinancierd en ingericht, omdat daarmee publieke waarden 

gecreëerd kunnen worden, die onder marktwerking niet vanzelf worden gegenereerd, of niet 
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rechtvaardig worden verdeeld. Marc Moore (1995) heeft voor de creatie van publieke waarde 

een heuristisch model ontworpen, dat voor deze review is toegespitst op het Nederlandse 

MBO (zie figuur 1.1). 

Centraal staat de “public value”: welke publieke waarde streven we maatschappelijk na, en 

waarom hebben we daar publieke middelen voor over (kan dat niet via de markt worden 

geregeld)? Voor het beroepsonderwijs ligt die discussie genuanceerd: Van Lieshout (2008) 

toont aan dat in de VS intermediate skills (ongeveer niveau 1-4 ISCED) nauwelijks worden 

gewaardeerd op de arbeidsmarkt, terwijl in Duitsland middelbaar vakmanschap hoog wordt 

gewaardeerd. Nederland neemt een middenpositie in. Webbink’s redenering (2009), dat het 

onderwijs publieke goederen levert, is dan ook niet automatisch op het beroepsonderwijs van 

toepassing, omdat de publieke verwachting ten aanzien van arbeidsmarktkwalificering erg 

verschilt per nationaal stelsel (zie ook OECD, 2009) en afhankelijk is van de institutionele 

inrichting van de arbeidsmarkt op middelbaar niveau. In Nederland en enkele andere 

Noordwest Europese landen i sprake van een beroepsgerichte arbeidsmarkt, waar alle 

partijen (overheid, werkgevers, deelnemers en hun ouders) verwachten dat jongeren 

investeren in beroepsgerichte competenties, voordat zij zich melden op de arbeidsmarkt. Dit 

vertaalt zich in publiek verwachte opbrengsten van het MBO: vakmanschap (het afleveren van 

intermediate skills voor de regionale arbeidsmarkt) en participatie (zorgen dat iedereen een 

plek kan vinden in de maatschappij: drempelloze toegankelijkheid is hiervoor het instrumen-

tarium). Meer recent zijn er twee aan toegevoegd: onderhoud van vakmanschap (leven lang 

leren voor werkenden en werkzoekenden) en reparatie (het MBO moet basisvaardigheden 

zoals rekenen en taal verzorgen; eigenlijk ligt die taakstelling bij het AVO/VMBO). 

Van belang is het onderscheid tussen directe publieke waarde (de output van het stelsel; voor 

MBO betreft dat kwalificaties uitgedrukt in certificaten, diploma’s en andere toegangsbewijzen 

voor arbeidsmarkt en hoger onderwijs) en indirecte publieke waarde (de outcome van het 

stelsel: arbeidsmarktmobiliteit op individueel niveau en sociaal-economische ontwikkeling op 

collectief niveau).  

Het volgende kernbegrip bij Moore is de “license to operate”: hier gaat het om de legitimiteit 

van actoren in het publieke stelsel. Waarom zijn de regionale opleidingscentra (ROC’s) de 

aangewezen partij om het mandaat te krijgen MBO te leveren? Hoe zorgen zij er voor (en de 

andere stakeholders in het systeem) dat zij die taakstelling waar kunnen maken? Ook hier-

voor zijn internationaal verschillende modellen te onderscheiden (zie ook Crouch, c.s., 1999): 

staatsgestuurd (Frankrijk, Nederland), marktgestuurd (UK, US) en corporatistisch gestuurde 

modellen (duale systemen in Duitsland, Denemarken en Oostenrijk). Hoe creëren ROC’s, in 

co-makership met het lokale bedrijfsleven, leerroutes gericht op kwalificering en participatie en 

hoe slagen zij erin nieuwe taakstellingen te incorporeren: wat is hun innovatiecapaciteit? Hier 

spelen thema’s als marktwerking en responsiviteit, uitgedrukt in professionaliteit, kwaliteits-

zorg en accountability. Kortom: zijn de ROC’s in staat om hun bestaansrecht te legitimeren of 

zijn er andere inrichtingsmodellen mogelijk voor stelsels van opleidingen gericht op 

intermediate skills? 

Het derde kernbegrip wordt gevormd door de “tools for effectiveness”: welke hulpmiddelen 

zet men in om effectief en efficiënt te werken. Hier speelt het thema van onderwijskundige 

kwaliteit een belangrijke rol: dit kan gedefinieerd worden als een consistente en coherente 

vormgeving van theorie (instructie), praktijk (werkplekleren) en assessment (toetsing en 

examinering) (zie Evaluatie WEB, deel 3, Nieuwenhuis, 2001). Recentelijk is loopbaan-

begeleiding als instrumentarium voor motivatie en keuzebegeleiding daaraan toegevoegd (zie 

het werk van Meijers en Kuipers, 2008). Evidence based onderzoek vindt (in de zorgsector) 

vooral in deze categorie plaats: welke behandeling werkt beter bij welke diagnose? Is een 
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proeve van bekwaamheid een beter instrument voor assessment van vakmanschap dan een 

centraal examen? Moet je risicojongeren zo lang mogelijk in school houden (eventueel met 

financiële incentives: zie Webbink, 2009) of zijn Work First aanpakken beter geschikt om 

participatie te realiseren? Is modulering een handige manier om leerroutes van deelnemers te 

optimaliseren, of alleen een instrument om marktgerichte flexibiliteit te creëren? Deze lijst is 

eindeloos uit te breiden, maar we zouden de ontwikkeling van CGO hierbij als richtsnoer 

kunnen gebruiken (Zie Van den Berg en de Bruijn, 2008). 

De drie kernelementen publieke waarde, mandaat en executie worden verbonden middels 

processen van sturing, organisatie en verantwoording. Hiermee betreden we het domein van 

de bestuurskunde (zie Mouwen, 2002). Er kunnen sturingsmechanismen worden 

onderscheiden, waarmee de overheid, als vertegenwoordiger van de publieke zaak, met 

gemandateerde actoren kan onderhandelen over prestaties. Het gaat dan om product-

definities (via kwalificatie dossiers en exameneisen), verantwoordingsmechanismen 

(accountability en bestuurlijke inrichting), financieringsmodellen (budgetregimes) en 

toewijzingsmodellen (marktwerking). Er vinden organisatieprocessen plaats om met 

beperkte publieke middelen optimale resultaten te behalen. Logistiek, maatwerk, bedrijfs-

voering, professionalisering, kwaliteitszorg en uitbesteding zijn instrumenten die uitvoerings-

organisaties ter beschikking hebben. Tot slot vindt er via evaluatie terugkoppeling plaats naar 

de gestelde publieke doelen: direct (levert het stelsel voldoende diploma’s, certificaten en 

EVC’s af; een deel van het bekostigingsmodel is hierop gebaseerd) en indirect (voldoet het 

stelsel aan de behoeften van de arbeidsmarkt en maatschappij). De vormgeving van het 

onderwijsstelsel is bepalend voor de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Zie 

bijvoorbeeld Marsden (1990), Marsden en Ryan (1990), Ryan (2001) en de Grip and Wolbers 

(2006). 

1.3  Opzet van de review studie 

Het model van publieke waardecreatie biedt een goed analyseframe om onderzoek naar het 

stelsel van beroepsonderwijs (zowel initieel als leven lang leren) te ordenen en in kaart te 

brengen. Het model maakt duidelijk dat het beroepsonderwijs een gelaagd systeem is, waar 

vragen en problemen spelen zowel op stelselniveau (definitie van publieke waarde en 

aansturing), als op organisatieniveau (bedrijfsvoering, personeel en kwaliteitszorg) als op het 

niveau van onderwijsleerprocessen (instructie, praktijk, toetsing en loopbaanbegeleiding).  

De beschikbare onderzoeksliteratuur dekt de verschillende lagen en processen maar ten dele 

af: macro-analyses stellen vragen bij de inrichting van stelsels (Crouch; Van Lieshout; 

Unevoc; OECD). Vaak gaat het hier om vergelijking van enkele stelsels (casestudies), 

systematische vergelijkingen vinden nauwelijks plaats. Een eerste grote vergelijkende studie 

is recent door de OECD ondernomen (OECD, 2009).  

Organisatie- en sturingvragen komen in de internationale literatuur nauwelijks aan bod als het 

beroepsonderwijs betreft. De grote diversiteit in stelsels maakt vergelijkend onderzoek naar 

deze vraagstukken vrijwel onmogelijk. Literatuur die vraagstukken in dit hoofdstuk behandelt, 

is veelal beschrijvend van aard: bekostigingsmodellen, verantwoordelijkheidsverdelingen 

overlegconstructies. Relaties naar rendement worden niet veel gelegd. In deze categorie vindt 

veel (nationaal) beleidsonderzoek plaats, ondermeer van MGK en ECBO. 

Er is veel (internationaal) onderzoek naar (deel)aspecten van onderwijskundige vormgeving 

van beroepsopleidende trajecten. Vooral leren op de werkplek staat volop in de belangstelling 

(zie Tuomi-Gröhn en Engeström, 2003; Nijhof en Nieuwenhuis, 2008; Tynjälä, 2008), maar 

ook thema’s als beroepsidentiteitvorming, socialisering en assessment van competenties. 

Vooral hier is het risico van versplintering van aandacht een groot gevaar voor de review 
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studie. Ook is er veel (internationaal vergelijkend) onderzoek rond evaluatie van aspecten van 

het beroepsonderwijs. Baethge, Achtenhagen en Ahrends (2008) hebben de haalbaarheid 

verkend van een PISA studie voor beroepsonderwijs om directe output vergelijkenderwijs te 

kunnen meten; veel labour surveys, gericht op outcome analyses nemen vormen van 

beroepsopleiding als variabele mee (zie ook het werk van ROA, o.a. Van der Velden, 2006). 

In het werkplan voor deze review hebben we drie blokken van analyse voorgesteld. Deze 

komen in de hoofdstukken 3-5 achtereenvolgens aan bod.  

1. De inrichting van het stelsel voor beroepsonderwijs: In dit blok komt onderzoek aan 

de orde naar het beleid van overheid (en sociale partners) ten aanzien van het 

middelbaar beroepsonderwijs (of beter, onderwijs gericht op markets for intermediate 

skills: zie Van Lieshout, 2008). De studie van de OECD (2009) laat zien dat er grote 

verschillen tussen landen bestaan ten aanzien van de verbinding van beroepsonderwijs 

naar het algemeen onderwijs en ten aanzien van de kwalificatieniveaus die worden 

beoogd. Dit heeft grote consequenties voor de toegankelijkheid van de stelsels. 

Kwalificatiestructuur en bekostigingssystematiek (de gouden koorden) vormen 

belangrijke kenmerken van de governance cultuur in het beroepsonderwijs.  

2. Onderwijskundige kwaliteit in het beroepsonderwijs: We behandelen drie centrale 

indicatoren voor kwaliteit: maatwerk (differentiatie naar doelgroepen), consistentie van 

instructie, praktijk en toetsing en kwaliteit van docenten en begeleiders. 

1. Maatwerk betreft de mate waarin het stelsel in staat is de heterogene doelgroep 

van het MBO goed te bedienen. Keuzebegeleiding, zorgstructuren, versnelde 

trajecten, EVC en vrijstellingen zijn instrumenten die kunnen worden ingezet om 

maat werk te realiseren. Flexibele organisatie van front office en back office zijn 

randvoorwaarden hiervoor. 

2. Consistente trajecten behelzen zowel instructie als praktisch leren (werkplekleren, 

maar ook simulaties). Werkplekleren, in de vorm van stages in de BOL-variant en 

leercontracten in de BBL-variant, vormt een specifiek kenmerk van 

beroepsonderwijs. Praktijk, theorie en toetsing vormen de kernelementen van een 

beroepsgericht opleidingstraject.  

3. De OECD geeft aan dat de kwaliteit van docenten en begeleiders een cruciale 

factor is voor de kwaliteit van beroepsopleidingen. 

3. Opbrengsten (output en outcome) van het beroepsonderwijs: een viertal 

indicatoren worden belichten: sociale mobiliteit, kansen op de arbeidsmarkt, 

economische groei en stromen binnen de beroepsopleidingkolom. Met name uit de 

internationale literatuur kunnen belangrijke lessen worden getrokken, hoewel de 

vergelijking met het buitenland complex is. Er kan meer worden geleerd vanuit landen 

met een onderwijssysteem dat enigszins vergelijkbaar is met het Nederlandse systeem 

dan vanuit landen met een compleet verschillend systeem. 

1. Sociale mobiliteit: Vanuit het perspectief van doelmatigheid is de spanning tussen 

het bieden van bescherming en het (on)voldoende benutten van talent van belang. 

Aan de ene kant beidt het beroepsonderwijs een zekere vorm van (baan)zekerheid 

doordat het specifieke vaardigheden bijbrengt die benut kunnen worden in 

specifieke banen/functies. Aan de andere kant houdt het beroepsonderwijs het 

risico in dat het talenten onvoldoende benut doordat leerlingen reeds vroeg dienen 

te kiezen. Vanuit het oogpunt van toegankelijkheid, heeft het beroepsonderwijs een 

‘vangnet’ functie voor leerlingen die anders geen startkwalificatie zouden behalen.  

2. Kansen op de arbeidsmarkt: Vanuit het oogpunt van doelmatigheid is het de vraag 

of beroepsonderwijs een effectieve manier is om vaardigheden te leren. Vooralsnog 
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lijken de bevindingen te wijzen op het feit dat generieke competenties pas 

betekenis krijgen wanneer ze in een specifieke context worden gebruikt en dat ze 

een gebrek aan specifieke competenties niet kunnen compenseren (Schmidt, 1997; 

Weinert, 2001).  

3. Economische groei: vanuit het oogpunt van kwaliteit is het interessant om het effect 

van beroepsonderwijs op de economische groei vanuit de economische literatuur te 

belichten. Op dit punt is echter weinig onderzoek verricht. De gedachte dat 

beroepsonderwijs zou bijdragen aan economische groei is ingegeven door het feit 

dat specifiek vakonderwijs de allocatie van arbeid bevorderd, waardoor werknemers 

het meest productief zijn in de baan waarvoor zij opgeleid zijn. De vraag is dan wat 

de literatuur ons leert over de maatschappelijke kosten en baten van 

beroepsonderwijs. 

4. Stromen in de beroepsopleidingkolom: Ten aanzien van de kwaliteit van de 

aansluiting tussen de verschillende overgangen in de beroepsopleidingkolom gaat 

het vooral om de vraag of de twee opeenvolgende onderwijstypen voldoende op 

elkaar aansluiten. Maar de vraag doet zich ook voor of een voorbereiding via de 

beroepsopleidingkolom (bv. VMBO, MBO, HBO) een betere aansluiting geeft naar 

de arbeidsmarkt dan alternatieve routes (bv. VMBO, HAVO, HBO). Vanuit het 

oogpunt van doelmatigheid kan men zich de vraag stellen in welke mate de 

overgangen binnen de beroepsopleidingkolom gepaard gaan met (vroegtijdig) 

schooluitval of zittenblijven. Tenslotte het vraagstuk van toegankelijkheid. Is het 

MBO bevorderlijk voor de doorstroom richting hoger beroepsonderwijs?  

1.4  Leeswijzer 

In het volgende hoofdstuk starten we met een beschrijving van de ontstaansgeschiedenis van 

het Nederlandse stelsel van middelbaar beroepsonderwijs. Daarna volgt in hoofdstuk 3 een 

analyse van de sturingsmechanismen in het stelsel voor beroepsonderwijs. Hiermee laten we 

zien hoe het huidig stelsel institutioneel is ingebed. Hoofdstuk 3 is geschreven door IVA.  

In hoofdstuk 4 gaan we dieper in op de wijze waarop instellingen voor beroepsonderwijs zich 

organiseren zodanig dat zij hun maatschappelijke doelstellingen waar kunnen maken. Hier 

gaat het om kwaliteit en professionaliteit, maatwerk en consistente trajecten. In het laatste 

deel van deze review bespreken we de sturing van het stelsel voor beroepsonderwijs. 

Hoofdstuk 4 is geschreven door GION.  

Hoofdstuk 5 is geschreven door ROA. In hoofdstuk 5 behandelen we de uitkomsten en 

opbrengsten (outcomes) van het huidige stelsel voor beroepsonderwijs. Hierbij relateren we 

de opbrengsten aan vier thema’s; sociale mobiliteit, kansen op de arbeidsmarkt, economische 

groei en stromen binnen de beroepsopleidingkolom.  

We sluiten de review af met een concluderend hoofdstuk, waarin we ook een agenda voor 

onderzoek opnemen.  
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Hoofdstuk 2  Ontstaansgeschiedenis van het Nederlands stelsel 

2.1  Inleiding 

Het schetsen van de historische context van het middelbaar beroepsonderwijs is voor deze 

studie om twee redenen van belang. Allereerst gaat het om padafhankelijkheid van beleid 

(Vermeulen, 2005). Bij de vormgeving van of wijzigingen in een stelsel, in dit geval voor 

middelbaar beroepsonderwijs, kan geen sprake zijn van een tekentafelexercitie, 

veranderingen in een stelsel komen altijd voort uit het tot dan toe gangbare stelsel (Hazeu, 

2000). Het schetsen van de ontstaansgeschiedenis van het huidige stelsel voor middelbaar 

beroepsonderwijs kan ons daarom belangrijke inzichten verschaffen in de vraag waarom we 

bepaalde verwachtingen van het mbo hebben. Anderzijds moeten we constateren dat de 

padafhankelijkheid van beleid een internationale vergelijking wordt bemoeilijkt. 

Ten tweede wordt door het schetsen van de historische context verklaarbaar waar 

ontwikkelingen in het stelsel vandaan komen (welke factoren zijn bij de vormgeving van en 

wijzigingen in het stelsel van belang?). Leune (2003) schetst bijvoorbeeld dat veel 

veranderingen in het stelsel voor mbo voortkomen uit de economische situatie van een land. 

Vooral voor het stelsel van beroepsonderwijs is dit een belangrijke conclusie, omdat hiermee 

zichtbaar kan worden gemaakt welke invloed overheid, bedrijfsleven en sociale partners 

spelen en hebben gespeeld bij de totstandkoming van het stelsel. Hier komen we later nog op 

terug. 

Bepalende gebeurtenissen voor de verwachtingen van het stelsel zijn onder meer de 

afschaffing van de ambachtsgilden (1798), de ontwikkeling van het beroepsonderwijs als 

subsysteem sinds 1921 en de Wet op het voortgezet onderwijs uit 1963, waardoor het 

beroepsonderwijs bij inwerkingtreding in 1968 in het stelsel voor algemeen onderwijs wordt 

opgenomen (Honingh, 2008). Dit is een belangrijke ontwikkeling in het licht van de aandacht 

voor sociale vorming binnen het mbo. Een laatste ankerpunt voor het stelsel is de Wet 

Educatie en Beroepsonderwijs (1996), waarin de vorming van ROC’s en vergroting van de 

autonomie van deze instellingen is vervat. 

2.2  Ontstaan van het beroepsonderwijs 

Tot de afschaffing van de gilden in 1798 was de beroepsopleiding ingeregeld in de beroeps-

uitoefening. Er wordt dan ook wel gesproken van de didactische eenheid van theorie en 

praktijk (Goudswaard, 1981). Bij toetreding in het ambachtsgilde volgde een opleiding, waarbij 

de leerling kon worden erkend als vakman (gezel) door het doen van de gildeproef. De gildes 

waren naast beroepsopleiding ook belangenbehartiger van de beroepsgroep. 

Vanaf de afschaffing van de gildes tot in de tweede helft van de negentiende eeuw was 

nauwelijks sprake van beroepsonderwijs. Vanaf die tijd kreeg het vakonderwijs gestalte, veelal 

op particulier initiatief. Deze vorm van een nationaal systeem van beroepsonderwijs is een 

antwoord op de zichtbare kwalificatietekorten in de technische en handelsberoepen (De 

Jonge, 1968). Het aangeboden onderwijs was gericht op de meest voorkomende, economisch 

belangrijkste sectoren, te weten de agrarische en de industriële (Meijers, 2004). Tot het begin 

van de twintigste eeuw stijgt het aantal scholen en deelnemers dan ook sterk.  

De wetgeving over het beroepsonderwijs (Middelbaar-Onderwijswet, Staatsblad 1863, nr. 50) 

was beperkt en er werden geen financiële middelen toegekend aan het beroepsonderwijs, 

vanuit de gedachte dat de omvang en verspreiding van onderwijs zou worden beperkt door 
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staatszorg (Idenburg, 1960). Dit is vanuit het tijdsperspectief een logische gedacht, het 

onderwijs sloot immers nauw aan bij de beroepspraktijk, en wel om diverse redenen. 

Allereerst was sprake van een stabiele beroepenstructuur. Daarnaast hadden de meeste 

docenten vele jaren praktijkervaring alvorens onderwijs te geven. Docenten kennen de 

beroepspraktijk vanuit de eigen ervaring. Ook de leerlingen kenden de beroepspraktijk, wat de 

beroepspraktijkvorming indertijd vergemakkelijkte (Meijers, 2004). Zo bezien, was er in die tijd 

in het systeem nauwelijks sprake van kwalitatieve en kwantitatieve discrepanties tussen vraag 

en aanbod (Meijers, 1993). In deze tijd ligt voor het Nederlandse onderwijsstelsel de 

oorsprong van het belang dat wordt gehecht aan de beroepsopleidende leerweg (BOL). Juist 

vanwege het achterwege blijven van discrepanties tussen onderwijs en arbeidsmarkt heeft 

een duale variant weinig meerwaarde, in de onderwijsinstelling worden immers vergelijkbare 

competenties aangeleerd als in het bedrijfsleven. Tot op heden blijkt de BOL-variant in 

Nederland het meest gekozen vervolg op het vmbo (85 procent), terwijl een kleiner deel 

(15 procent) de beroepsbegeleidende leerweg (BBL, voorheen het leerlingwezen) kiest als 

vervolg op het vmbo (Neuvel en Van Esch, 2010), in tegenstelling tot vrijwel alle ons 

omringende landen (Teerling en Bijveld, 1982). 

In de negentiende eeuw waren uitlatingen onder de maatschappelijke elite en in de pers over 

het onderwijs zeer positief. Men dacht met de verbreiding van onderwijs vele 

maatschappelijke problemen op te kunnen lossen, waaronder de vermindering van 

criminaliteit en werkloosheid, bevordering van de natievorming, het disciplineren van 

arbeiders en het normeren van de ijdele jeugd (Karsten, 2006). 

In 1910 publiceert de Ineenschakelingscommissie haar rapport met aanbevelingen ten 

behoeve van een betere afstemming tussen verschillende vormen van onderwijs (Van 

Kemenade, 1981). In deze tijd ontstond een tweedeling tussen lager- en middelbaar 

beroepsonderwijs enerzijds en het hoger beroepsonderwijs anderzijds (Wolthuis, 1999). Elf 

jaar later zien we een belangrijke ontwikkeling in de geschiedenis van het stelsel: de 

Nijverheidswet treedt in werking. De Nijverheidswet maakte centralisatie van het beroeps-

onderwijs mogelijk, waardoor het zich tot een subsysteem van het nationale overheidsbestel 

ontwikkelde (Wolthuis, 1999). 

De periode na de Tweede Wereldoorlog staat in het teken van de wederopbouw. Er is sprake 

van een grote mate van economische ontwikkeling, die de basis legt voor een stevige band 

tussen onderwijs en arbeid. In deze periode gaat Nederland op grote schaal industrialiseren 

(Meijers, 2004). De kwantitatieve aansluiting op de arbeidsmarkt wordt de belangrijkste taak 

van het nijverheidsonderwijs, met name van de ambachtschool (De Vries, 1988). 

2.3  Veralgemenisering van het stelsel 

Vanaf de jaren zestig is zichtbaar dat het middelbaar beroepsonderwijs meer een maat-

schappelijke functie wordt toegedicht, zoals al in 1948 bepleit door de commissie Goote: 

onderwijs dient ter voorbereiding op werk, niet ter aflevering van vaklieden (Mertens en Van 

Wieringen, 2000). Deze periode wordt gezien als een omslag, waarin centralisatie en 

verstatelijking van onderwijs centraal staan. Met de invoering van de Wet op het voortgezet 

onderwijs in 1968 wordt hier verder vorm aan gegeven. Er ontstaat een drieslag tussen lager, 

middelbaar en hoger beroepsonderwijs (De Vijlder, 2004). Een resultaat van de opname van 

het beroepsonderwijs in deze wet is de veralgemenisering van het Nederlandse 

beroepsonderwijs (Bronnemans-Helmers, 2006). De oorzaak voor de opname van het 

beroepsonderwijs in het stelsel voor algemeen onderwijs wordt wel verklaard vanuit de 

meritocratisering van de samenleving (Wesselingh, 1985). Hiermee wordt bedoeld dat 
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schooldiploma’s een steeds bepalender rol gaan spelen in de verdeling van individuen over 

de maatschappelijke ladder (Meijers, 2004). De veralgemenisering van het beroepsonderwijs 

heeft enkele nadelige gevolgen voor het bedrijfsleven: 

• Een grotere afstand tot de beroepspraktijk: er is sprake van minder functionele 

kwalificering (De Vries, 1988) 

• Jongeren wordt niet de juiste arbeidshouding aangeleerd binnen de school: er is sprake 

van disfunctionele socialisering; 

• Werkgevers hebben hierdoor minder mogelijkheden voor de werving en selectie van 

goedkope arbeidskrachten. 

Voor leerlingen is het nadeel van de veralgemenisering van het beroepsonderwijs terug te 

vinden in de wijze waarop het leerproces vormgegeven wordt. Het gaat niet meer om leren, 

maar om taken met een minimum inspanning te volbrengen (Holt, 1995).  

In het politiek en maatschappelijk discours wordt echter weinig stilgestaan bij deze nadelen. 

Vanuit de overheid en de vakbeweging wordt beredeneerd dat door de nadruk op theoretisch-

abstracte vaardigheden de horizontale en verticale mobiliteit mogelijk worden gemaakt, vanuit 

ouders wordt de mogelijkheid te stijgen op de sociale ladder als voornaamste uitwerking van 

de veralgemenisering gezien (Meijers, 2004). 

Het beroepsonderwijs werd onder invloed van voornoemde veralgemenisering meer en meer 

een zelfstandige bedrijfstak, die na verloop van tijd in zichzelf gekeerd raakte, waardoor het 

middelbaar beroepsonderwijs enerzijds minder herkenbaar werd voor beroepenvelden en 

anderzijds maatschappelijk draagvlak verloor (Mertens, 1998). Lange tijd bleven vragen uit 

over dit uit elkaar groeien van onderwijs en arbeidsmarkt, doordat de beroepsvaardigheden 

vooral op de werkplek werden aangeleerd (Meijers, 2004). 

Naast de Wet op het voortgezet onderwijs wordt in 1968 ook de wet op het Leerlingwezen van 

kracht. Waar het vierjarig schoolse mbo traject werd opgenomen in de Mammoetwet, kwam 

een aparte regeling in de wet op het Leerlingwezen voor het tweejarig leerlingwezen, waar 

leerlingen in twee jaar werden voorbereid op de arbeidsmarkt. In de wet op het Leerlingwezen 

was ook opgenomen dat de leerlingstelsels zich per bedrijfstak dienden te organiseren 

(Honingh, 2008). Een uitvloeisel hiervan zijn de Landelijke opleidingsorganen, die de 

leerovereenkomsten, de vaktechnische praktijkbegeleiding en examinering op zich namen. 

Door de tweedeling in de Mammoetwet en de wet op het Leerlingwezen per 1968 ontstaat 

een lacune in het systeem. Er bestaan een vierjarig schools traject en een tweejarig 

leerlingwezen traject. Voor veel leerlingen was het vierjarig traject te hoog gegrepen, maar 

aan de andere kant waren er in het tweejarig traject te weinig opleidingsplaatsen bij bedrijven 

beschikbaar. Dit wordt ook wel het ‘gat is de Mammoetwet’ genoemd. 

De Commissie Lievegoed komt in 1969 met een advies, waarin wordt gesteld dat jongeren de 

mogelijkheid moeten krijgen op onderwijs dat gericht is op ‘learning by participation’. Hiermee 

doelde de commissie op 1) een focus op jonge mensen die de voorkeur geven aan praktijk-

gericht onderwijs, door te participeren in de maatschappij, gecombineerd met een schoolse 

component (Jonkergrouw, 1973), 2) geen selectie en 3) een status van lerende in plaats van 

werkende. In 1970 komen Grosheide en Roolvink met een beleidsdocument waarin een 

nieuwe onderwijsfaciliteit wordt voorgesteld voor werkende jongeren. Het accepteren van dit 

document luidt het begin in van verschillende experimenten op het gebied van ‘learning by 

participation’ (experimenten participatieonderwijs, later uitmondend in de KMBO 

experimenten).  
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Met de veralgemenisering van het onderwijs komt ook het belang van een grotere 

doorstroming op, om zo horizontale en verticale mobiliteit mogelijk te maken (Meijers, 2004). 

Met name politici en de vakbeweging maken zich sterk hiervoor. Deze ontwikkeling stuit 

echter op verschillende nadelen, waaronder een afgenomen betrokkenheid van het 

beroepsonderwijs bij de wensen en eisen van het bedrijfsleven. Initieel wordt op basis van de 

adviezen van de commissie Rauwenhoff aan de wensen en eisen van de werkgevers 

tegemoet gekomen door het instellen van de stage. In de jaren ’90 van de vorige eeuw laten 

verschillende onderzoekers (Nieuwenhuis, 1991; De Vries, 1988) zich echter negatief uit over 

de stage als leerplaats voor leerlingen. De praktische vormgeving van stages was 

pragmatisch: scholen bleven verantwoordelijk voor de opleiding, het bedrijfsleven voor het ter 

beschikking stellen van stageplaatsen. De onderzoekers concluderen dat de vormgeving van 

stages op deze wijze slecht een beperkte kwalificatiewaarde hebben (De Vries, 1988; 

Nieuwenhuis, 2001). 

Een uitwerking van dit denken is de zogenaamde planningsbenadering van arbeid. De 

aansluiting tussen onderwijs en arbeid zou in grote mate voorspelbaar zijn en door 

geavanceerde systemen te plannen. Hoewel onderzoek laat zien dat deze planning-

benadering niet de oplossing is gebleken voor doelmatige organisatie van de aansluiting 

tussen onderwijs en arbeidsmarkt (Vink et al., 2010b), wordt het vraagstuk nog altijd gezien 

als één van kwantiteit en kwaliteit/niveau (vergelijk OECD, 2008).  

Naarmate het tijdspad langer is, neemt de voorspelbaarheid echter af (Vink et al, 2010a). Dit 

geldt in toenemende mate in de huidige maatschappij van versnelling en verdichting (vgl. 

Vermeulen, 2005). Daarom wordt wel het onderscheid gemaakt tussen onderwijs en training 

(MacDonald en Hursh, 2006): “Training is a preparation for a future we know. Education is a 

preparation for a future we don’t know”. Onderwijs dat nog altijd is gedefinieerd in eindtermen 

en kwalificatiedossiers doet onvoldoende recht aan de onvoorspelbare en onzekere toekomst 

(Vink, et al., 2010b). 

2.4  Autonomievergroting in het stelsel 

De laatste periode beslaat ongeveer de periode van midden jaren zeventig tot nu. Deze 

periode wordt gekenmerkt door deregulering en autonomievergroting in het onderwijsbeleid 

(Honingh, 2008). Vanwege de stagnerende economische groei en weinig doeltreffend en 

sturend overheidsbeleid in de jaren zeventig, besluit men zich in de toekomst te richten op 

beleid in hoofdlijnen en minder op de uitvoering van dit beleid (Rosenthal, Ringeling en 

Bovens et al., 1996). 

Verdergaande deregulering in het beroepsonderwijs krijgt voor een belangrijke mate vorm op 

basis van de adviezen van de commissies Wagner (Adviescommissie inzake de voortgang 

van industriebeleid) en Rauwenhoff (Adviescommissie onderwijs en arbeidsmarkt) in 

respectievelijk 1983 en 1990. Ter verbetering van de aansluiting tussen onderwijs en arbeids-

markt geeft de commissie Wagner de volgende aanbevelingen: 

• Profiteer van de bijdrage van onderwijs en scholing aan de economische ontwikkeling door 

gebruik te maken van duale trajecten; 

• Draag zorg voor vertegenwoordiging van werkgevers, werknemers en onderwijsinstellingen 

in de landelijke organen voor het MBO en het HBO (de huidige KBB’s). 

In deze periode werden kwalitatieve en kwantitatieve discrepanties tussen vraag en aanbod 

op de arbeidsmarkt zichtbaar. De oplossing hiervoor was het vormgeven van een landelijke 
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kwalificatiestructuur. Op de vormgeving en ontwikkeling van de kwalificatiestructuur als 

sturingsmechanisme komen we later terug. 

De commissie Wagner liet zich kritisch uit over de KMBO experimenten, het advies van de 

commissie luidde dan ook dat de experimenten dienden te worden opgenomen in het 

leerlingwezen. Hoewel deze conclusie werd ondersteund door de resultaten van onderzoek 

(zie Imhoff, Kuijper, Haen en Ritzen, 1984), werd door de overheid besloten de experimenten 

in dit stadium voort te zetten (De Bruijn, 1997). 

Om vorm te geven aan de adviezen van de commissie Wagner werden eind jaren tachtig 

maatregelen genomen1. Een grotere mate van samenhang in het stelsel, flexibilisering van het 

aanbod, deregulering, autonomievergroting en schaalvergroting om voorgaande mogelijk te 

maken. Alle opleidingsprogramma’s op eenzelfde deel van de arbeidsmarkt of op een 

beroepencategorie werden ondergebracht in één instituut. Hierdoor nam het aantal onderwijs-

instellingen in de jaren 1986-1991 af van 350 naar 143 (Bronneman-Helmers, 2006). 

Tegelijkertijd met deze ontwikkeling komt de SER in 1987 met het advies dat bekostigde 

onderwijsinstellingen mogelijkheden zouden moeten hebben voor het aanbieden van 

contractactiviteiten, iets wat tot dan toe niet mogelijk was (SER, 1987). In 1989 krijgen 

onderwijsinstellingen deze mogelijkheid door de inwerkingtreding van de Wetswijziging 

contractactiviteiten (Staatsblad 1989, nr. 297). In 1990 worden met de Sectorvorming en 

vernieuwing van het middelbaar onderwijs (SVM) de KMBO experimenten opgenomen in het 

sectorale mbo, waardoor deze scholen zowel een kortlopend (tweejarig) als langlopend 

(vierjarig) traject aanbieden. 

Als vervolg op de in gang gezette ontwikkelingen wordt de commissie Rauwenhoff in 1989 

ingesteld. Deze commissie dient advies te geven over verdergaande samenwerking tussen 

onderwijs en bedrijfsleven. De commissie Rauwenhoff (1990) concludeert in haar rapport, in 

aansluiting bij de ministeriële notitie, dat het beroepsonderwijs een gezamenlijke 

verantwoordelijkheid is van overheid, scholen, beroepsleven en individuen. Ten behoeve van 

deze verantwoordelijkheid zouden onderwijsinstellingen autonoom dienen te zijn en in 

onderhandeling met het bedrijfsleven tot een onderwijsaanbod komen. Een tweede 

aanbeveling van de commissie is het instellen van de startkwalificatie. Tot op heden bestaat 

de startkwalificatie als een diploma minimaal op mbo niveau 2. 

Aangezien de adviezen voor de regering richtinggevend waren (Dercksen en Van Lieshout, 

1993), werd in de navolgende jaren het convenant ‘Samen werken aan beroepsonderwijs’ 

afgesloten met de centrale werkgevers en werknemers organisaties. De initiële gedachte van 

ontkokering en samenwerking met de sociale partners kwam echter slechts ten dele van de 

grond, onder meer door een poging om de kosten voor het beroepsonderwijs op het 

bedrijfsleven af te schuiven (Veld, 1994). Omdat werkgevers en werknemers voor de eigen 

bedrijfstak veel voorbehouden maakten, was de uitwerking dat scholen verantwoordelijk 

bleven voor de opleiding, de enige verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven was gericht op 

het ter beschikking stellen van stageplaatsen (Meijers, 2004).  

In de navolgende jaren richt het politiek discours zich op de vormgeving van meer autonome 

instellingen (ROC’s) en een stelsel voor beroepsonderwijs dat meer gedereguleerd is. 

Zelfregulering dient in de ogen van de politiek toe te nemen, er dient een beperkte mate van 

concurrentie te ontstaan tussen onderwijsinstellingen en de overheid dient op grotere afstand 

hiervan komen te staan (Veld, 1994). In deze discussie zien we duidelijk de nieuwe sturings-

filosofie van de overheid, in dit zogenaamde ‘new public management’ (1980-heden) wordt 

                                                   
1
  Op basis van de notitie 'Hoofdlijnen van beleid inzake sectorvorming en vernieuwing van het middelbaar  

 beroepsonderwijs' (Ministerie van O&W, 1986). 
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het marktmodel gebruikt als voorbeeld voor het functioneren van de overheid en wordt de 

deelnemers gezien als consument (zie ook Benington en Moore, 2010). De aansturing 

verschuift naar een doelgericht bedrijfsmatig management en export verantwoording 

(Honingh, 2006). In deze periode vinden verschuivingen plaats in het bekostigingsstelsel 

(naar lumpsumbekostiging) en verantwoordingsmechanismen (zowel verticale als horizontale 

verantwoording) (Honingh en Karsten, 2007; De Vijlder en Westerhuis, 2002). 

Met de invoering van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) werd de vorming van 

regionale opleidingencentra (ROC’s) bevestigd. Waar in eerste instantie door de Sector-

vorming en vernieuwing van het middelbaar onderwijs (SVM) een eerste fusieronde ontstond, 

kwam de tweede ronde fusies door de ROC-vorming tot stand. Hierdoor ontstonden in enkele 

jaren grote onderwijsinstellingen (tussen de 40 en 50) met een gemiddeld leerlingaantal 

tussen 20.000 en 30.000 studenten (Van Wieringen, 1996).  

Het ROC werd gezien als krachtige speler met een brede bedieningsfunctie naar de regio 

(Schuit, Hövels & Kennis, 2009). Aanvankelijk was het doel om in elke rba-regio2 één ROC te 

realiseren. Er was echter geen sprake van een gefundeerde regio-indeling. Het proces van 

ROC-vorming in geografische zin werd vervolgens niet door de overheid gestuurd, waardoor 

de uitkomst van het proces geografisch op toeval gebaseerd is. De aanvankelijke doelstelling 

is hiermee niet gerealiseerd (Onderwijsraad, 2009; Bakker et al., 2004). 

2.5  Stelsels voor beroepsonderwijs: overheidssturing of marktwerking? 

De stelsels voor beroepsonderwijs in de Europese landen zijn lange tijd vergelijkbaar 

geweest, immers kennis en vaardigheden werden overal in Europa in de gildes opgedaan. 

Sinds de Industriële Revolutie echter zijn de stelsels gaan verschillen in overeenstemming 

met de maatschappelijke karakteristieken van elk van de landen (Greinert, 2004). In de 

literatuur wordt gesproken over verschillende organiserende (economische) principes die 

leiden tot een productief stelsel (Waslander, 1999). Met dit laatste doelt ze op de productie, 

het productieproces en de allocatie of verdeling van producten. Waar een stelsel tot stand 

komt via traditie is sprake van vaste gewoonten, rituelen en regels. In een dergelijk stelsel is 

sprake van een hoge mate van continuïteit en stabiliteit, maar een lage mate van 

aanpassingsvermogen. Een voorbeeld van een dergelijk stelsel is Duitsland. 

In een stelsel geleid door dirigisme worden beslissingen genomen door één instantie. In 

Nederland kan deze instantie worden gezien als het parlement. Het belangrijkste kenmerk van 

een dergelijk stelsel is dat de één het meer voor het zeggen heeft dan de ander. Dit stelsel 

kenmerkt zich door het feit dat grote veranderingen kunnen worden ingezet (of afgedwongen), 

maar minder ideaal is indien partijen verschillende wensen en eisen hebben. Nederland kent 

echter sinds de jaren ’80 en ’90 een steeds grotere mate van autonomie aan de instellingen 

toe. In Frankrijk is veeleer sprake van een stelsel van dirigisme. 

Een laatste wijze van organiseren van een stelsel is het economische principe van de markt. 

Op een markt komen productie, productieproces en verdeling tot stand via het 

prijsmechanisme. Het prijsmechanisme werkt optimaal bij verscheidenheid en de markt heeft 

een hoog aanpassingsvermogen. Juist vanwege dit laatste feit is de idee van marktwerking in 

de publieke sector ontstaan. Voorbeelden van dit model zijn het Verenigd Koninkrijk en de 

Verenigde Staten. 

                                                   
2
  Begin jaren negentig werd de Arbeidsvoorziening getripartiseerd en geregionaliseerd. Voorzien werd in een gemeenschappelijk bestuur 

en een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van werkgevers-, werknemersorganisaties en de overheid op nationaal niveau in het 

Centraal Bestuur Arbeidsvoorziening (cba) en 28 regionale besturen (rba’s). 
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Hierna beschrijven we de motieven voor overheidssturing en sturing door marktwerking, 

waarmee de ontwikkeling van het Nederlandse stelsel kan worden verklaard. 

2.5.1  Motieven voor overheidssturing 

In Nederland worden collectieve middelen gebruikt om het onderwijs te bekostigen. Veelal 

worden dergelijke middelen gebruikt voor de bekostiging van collectieve goederen, ofwel 

producten of diensten waar men individueel geen prijs voor kan betalen (bijvoorbeeld 

straatverlichting of defensie). We spreken van collectieve goederen als wordt voldaan aan 

twee eisen, namelijk non-exclusiviteit en non-rivaliteit. Dit houdt in dat het niet mogelijk is 

mensen uit te sluiten van gebruik van een goed (non-exclusiviteit) en het gebruik van het goed 

door de één, niet ten koste gaat van het gebruik van een ander (non-rivaliteit). Onderwijs is in 

deze zin geen collectief goed, het is immers mogelijk om de toegang tot een klaslokaal te 

weigeren en ook kan de docent niet exclusief aandacht geven aan één leerling, maar moet 

zijn aandacht verdelen over alle leerlingen in de klas.  

Toch wordt onderwijs met collectieve middelen bekostigd. Er zijn verschillende motieven om 

deze zogenaamde semicollectieve goederen met publieke middelen te financieren 

(Koopmans, Wellink, De Kam, 2003), waaronder: 

• Paternalistisch motief 

• Externe effecten 

• Herverdelingsmotief  

• Risicoselectie 

• Het bestaan van externe effecten 

Vanuit het paternalistisch motief gaat men er van uit dat het belang van een goede opleiding 

niet altijd helder op het netvlies van de direct belanghebbende staat, waardoor het risico 

bestaat dat geen of onvoldoende onderwijs gevolgd wordt. Dit is niet in het belang van het 

individu (gezien de baten van onderwijs voor het individu), maar ook niet in het belang van het 

land. Aangetoond is immers dat onderwijs de arbeidsproductiviteit doet stijgen (Groot en 

Maassen van den Brink, 2003a; Groot en Maassen van den Brink, 2003b) en daarmee het 

bruto binnenlands product (BBP) van het land.  

Hiermee is in onderwijs sprake van externe effecten. Ook Minne et al. (2007) geven in een 

overzichtsartikel aan dat in de internationale literatuur zeer grote maatschappelijke effecten 

van onderwijs worden gerapporteerd. Deze maatschappelijke baten zijn in potentie vele malen 

hoger dan het individueel belang (Goudswaard en Caminada, 2009). Minne et al. (2007) 

spreken echter ook van onvoldoende aandacht in de literatuur voor de kwaliteit van onderwijs 

als invloedrijke factor op de opbrengsten van onderwijs. Ook is de rol van verschillende 

leerwegen en het type onderwijs (AVO versus beroepsonderwijs) onderbelicht, zo geven Vink, 

et al., 2010b aan. Vanuit maatschappelijk oogpunt dient men tot een doelmatige investering te 

komen (Onderwijsraad, 2001), maar inzichten in dergelijke opbrengsten zijn hiervoor 

noodzakelijk. 

Een ander motief om over te gaan op publieke financiering is herverdeling van middelen. 

Belanghebbenden hebben niet dezelfde financiële mogelijkheden voor bekostiging van hun 

eigen onderwijs. Vanuit het idee dat iedereen dezelfde kansen verdient op goed onderwijs, 

worden belastingmiddelen dusdanig gebruikt dat alle belanghebbenden een gelijke kans 

krijgen op goed onderwijs. Hiermee wordt toegankelijkheid gewaarborgd. 

Bij risicoselectie kan gedacht worden aan de mogelijkheden om leerlingen, van wie op 

voorhand verwacht wordt dat zij slechte resultaten zullen behalen, te weigeren. Om dit te 
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voorkomen zijn door middel van wet- en regelgeving allocatiecriteria benoemd, op basis 

waarvan leerlingen al dan niet in een type onderwijs kunnen instromen. Het mbo kent een 

drempelloze instroom, wat inhoudt dat elke instromende leerling een passende opleiding dient 

te worden aangeboden. Ook hier speelt het publiek belang toegankelijkheid. 

Overigens worden schaalvoordelen ook genoemd als argument voor overheidssturing. 

Schaalvoordelen zorgen voor doelmatiger onderwijs. In het voortgezet onderwijs is onderzoek 

uitgevoerd naar de effecten van schaalgrootte van onderwijsinstellingen, maar er kon op basis 

van het onderzoek niet geconcludeerd worden dat sprake is van schaalvoordelen (SEOR, 

2008). 

Naast bovengenoemde argumenten voor productie door de overheid, kan ook het falen van 

de markt een reden zijn om te komen tot overheidssturing. Dit marktfalen kan verschillende 

redenen hebben. Allereerst kan sprake zijn van marktinefficiënties. In de ideaaltypische markt 

(een Pareto-efficiënte markt) is sprake van optimaal doelmatige productie en verdeling van 

producten. Deze situatie ontstaat door vele vragers en vele aanbieders (een markt van 

volledige mededinging) en bovendien slechts indien tevens sprake is van lage transactie-

kosten en vrije toetreding tot de markt. Op deze markt worden voorts homogene producten 

verhandeld. Ook wordt verondersteld dat vragers volledige informatie over het product hebben 

en keuzevrijheid over eventuele aanschaf. Op een dergelijke markt is sprake van volledige 

marktwerking, de ‘invisible hand’ van Adam Smith is werkzaam. Van een dergelijke markt is 

echter (bijna) nooit sprake, zeker niet in de complexe wereld van vandaag. Er zijn dan ook 

verschillende (minder doelmatige) marktvormen. Indien we het beroepsonderwijs willen 

typeren als een markt, dan zien we verschillende inefficiënties op stelselniveau (vgl. 

Onderwijsraad, 2003; SER, 2005).  

Aan de aanbodzijde van de ‘markt voor beroepsonderwijs’ zien we dat geen sprake is van 

vrije toetreding, geschiedt bekostiging op basis van door de overheid vastgestelde eisen en is 

geen sprake van volledige concurrentie. Bovendien worden eisen gesteld aan de vormgeving 

van het onderwijs, onder meer voor wat betreft de geboden onderwijstijd, de bpv en de 

invoering van cgo. Er is dus geen vrijheid om het ‘product’ te bepalen. Tenslotte zien we dat 

de prijsstelling door de overheid wordt gereguleerd. Zo De niet bekostigde instellingen hebben 

met dergelijke aspecten niet van doen, maar zijn wat betreft de inkomsten volledig afhankelijk 

van het aantal studenten. Veelal is te zien dat de prijzen voor onderwijs bij deze instellingen 

voor de student vele malen hoger zijn dan bij de bekostigde instellingen. 

Aan de vraagzijde is tevens sprake van marktinefficiënties. Studenten worden wat betreft hun 

keuzevrijheid sterk beperkt door het regionale aanbod. Er is sprake van een oligopolistische of 

monopolistische markt (SER, 2005). Studenten hebben bovendien onvolledige informatie over 

de kwaliteit van het geboden onderwijs, onderwijs is een ‘ervaringsgoed’: de kwaliteit voor de 

consument wordt pas duidelijk op moment dat het geconsumeerd wordt (vgl. Waslander, 

1999). Wolf (1988) spreekt in dit kader van een informatieprobleem; weten vrager voldoende 

over de prijs en de kwaliteit van het product? De Inspectie van het Onderwijs tracht hierin te 

voorzien en transactiekosten te verminderen door de publicatie van informatie over de 

onderwijskwaliteit (vgl. de publicatie van de lijst van opleidingen met onvoldoende kwaliteit). 

Mits de juiste indicatoren worden gehanteerd, is sprake van een verhoging van de 

transparantie van de kwaliteit van onderwijs. 

Als laatste wordt vastgesteld dat door de ontkoppeling van betalen en genieten de prijs voor 

onderwijs niet tot stand komt via de wet van vraag en aanbod (Bronneman, 2001). Wolf geeft 

in dit kader aan dat door een niet-optimale verdeling van producten een verdelingsprobleem 
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kan ontstaan; hebben alle groepen vragers gelijke kansen op het product? De overheid grijpt 

hierop in door de toegankelijkheid van het onderwijs te garanderen, onder meer door de eis 

van drempelloze instroom. 

2.5.2  Motieven voor marktsturing 

Tot in de jaren ‘80 was op basis van voorgaande redeneringen de idee dat onderwijs door de 

overheid bekostigd diende te worden, om hiermee op deze vier thema’s te kunnen sturen. In 

de jaren ‘80 groeide echter langzaam het besef dat de samenleving, en daarmee het 

onderwijs, minder maakbaar was dan verwacht. Tijdens deze periode stegen de overheids-

uitgaven sterk, terwijl de gemeten prestaties achterbleven (Ringeling, 1993). In een maakbare 

samenleving past een sturingsfilosofie gericht op inputbekostiging op basis van een 

planningsmechanisme. Omdat het overheidsbeleid op basis van dit mechanisme tekortschoot, 

kwam een herbezinning op de taken van de overheid. De uitkomst van dit zogenaamde 

kerntakendebat, was de keuze van de overheid voor sturing op afstand, waarbij sprake moest 

zijn van globalisering van regelgeving, verschuiving naar de incentive benadering, aansturing 

naar decentrale niveaus en sturing achteraf via output en resultaten. Ingegeven door 

neoliberale sturingsmechanismen is (vooral in de jaren ’90) een trend zichtbaar van een 

overheid die meer ruimte aan de publieke organisaties geeft om eigen beleid te kunnen 

voeren (autonomievergroting) onder meer door deregulering. Er wordt in dit kader wel 

gesproken van de vermaatschappelijking. Achterliggende argumentatie kan gevonden worden 

in toename van marktgerichtheid en efficiëntie. Hier zien we een andere reden voor de 

terugtrekkende overheid, namelijk het belang dat gehecht wordt aan economische indicatoren 

en doelstellingen (Grit, 2000). Tot op heden is te zien dat een dergelijke opvatting in het 

publieke domein dominant is (zie ook SER, 2005). In de vormgeving van de Wet Educatie 

Beroepsonderwijs (WEB) is deze sturingsfilosofie duidelijk terug te zien. 

Sociale systemen worden publiek gefinancierd en ingericht, omdat daarmee publieke waarden 

gecreëerd kunnen worden, die onder marktwerking niet vanzelf worden gegenereerd, of niet 

rechtvaardig worden verdeeld (Waslander, 1999). Jacobs en Van der Ploeg (2005) dragen 

echter economische argumentatie aan om onderwijs met meer private middelen te 

bekostigen. Dit kan enerzijds gaan om een meer directe betaling voor geleverde diensten 

door verhoging van opleidingsgelden, waarmee de koppeling tussen betalen en ontvangen 

voor deelnemers wordt hersteld, en anderzijds door investeren van het bedrijfsleven, 

waardoor op een andere manier de koppeling tussen betalen en ontvangen wordt hersteld. 

We zien een duidelijke verschuiving over het denken in de Nederlandse politiek over de 

verhouding tussen overheid en markt. Verschillende argumenten zijn aangedragen om de 

overheidsbemoeienis te beperken. Deze argumenten richten zich op het feit dat sprake is van 

problemen die ontstaan door de sturing van de overheid, ook wel overheidsfalen genoemd. 

Dit overheidsfalen (toegespitst op het middelbaar beroepsonderwijs) heeft verschillende 

oorzaken (Waslander, 1999), waaronder falen bij financiering en falen bij het verschaffen. 

Financiering door de overheid kan op verschillende manieren leiden tot overheidsfalen. Het 

gebeurt door de ontkoppeling tussen inkomsten en uitgaven, een ontkoppeling tussen 

betalers en ontvangers en door gevoeligheid voor budgetoverschrijdingen. In het private 

domein zijn organisaties afhankelijk van de verkoop van goederen of diensten, waarvoor een 

prijs wordt gerekend. Juist omdat voor onderwijs een prijs voor het product moeilijk is vast te 

stellen, is reden voor de overheid om het onderwijs te financieren. Hierdoor ontvangen 

instellingen middelen vanuit onder meer belastinggelden, en niet vanuit het leveren van 

diensten. Waslander (1999) beargumenteert dat dit kan leiden tot allocatie-inefficiëntie, een 

niet efficiënte verdeling van middelen over sectoren of binnen sectoren. Onderzoek van 
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Berenschot (2009) naar de vergelijking van de bekostiging van vmbo en mbo in de vier grote 

steden, lijkt erop te wijzen dat sprake is van allocatie-inefficiëntie rondom het thema voortijdig 

schoolverlaten binnen de sector: de bekostiging in het mbo dat deels gebaseerd is op 

diploma’s, maakt dat ROC’s in de grote steden meer onderwijsachterstand in moeten halen 

tegen lagere inkomsten ten behoeve van de organisatie van het onderwijs. Het is namelijk uit 

ander onderzoek bekend dat vooral in de grote steden meer deelnemers voortijdig de school 

verlaten (WRR, 2009; SCP, 2008). Het is de vraag in hoeverre additionele middelen van het 

ministerie van OCW om voortijdig schoolverlaten te bestrijden vaker terechtkomen bij de 

ROC’s in de grote steden en of hiermee de lagere inkomsten uit de bekostiging op basis van 

diploma’s gedekt worden. 

Bij het verschaffen van goederen door de overheid ontstaat het principaalagent probleem (vgl. 

Eisenhardt, 1989). Dit probleem ontstaat door taakverdeling, waarbij de principaal besluiten 

neemt en de agent met de uitvoering belast is. De werkzame mechanismen tussen principaal 

en agent kenmerken zich door een combinatie van vertrouwen en controle (vergelijk 

Waslander, 1999). In de literatuur wordt gesproken van vijf voorkomende problemen bij het 

principaalagent probleem: 

1. Controleproblemen (hoe zijn prijs en kwaliteit te meten?, aan wie wordt verantwoording 

afgelegd?) 

2. Internaliteiten (welke prikkels geven richting indien sprake is van meerdere doelen?) 

3.  Rechtvaardige verdeling (welke uitgangspunten worden gehanteerd om onderwijs 

gelijkelijk te verdelen over leerlingen?) 

4. Ontbrekende concurrentie (welke prikkels stimuleren efficiëntie en innovatie in de 

onderwijsinstellingen?) 

5. Personeelsbeleid (welke competenties worden beoordeeld, maar belangrijker nog, welke 

consequenties zijn er bij niet functioneren, gegeven de rechtsbescherming?) 

Deze argumenten zijn in de jaren ’80 verkondigd ten behoeve van meer marktwerking in het 

onderwijs, naast de financieel-economische noodzaak om de overheidsbegroting op orde te 

brengen. 

2.6  Stelsels voor beroepsonderwijs: arbeidsorganisatie of 

vakmanschap? 

In voorgaande hebben we duidelijk gemaakt dat stelsels voor beroepsonderwijs in meer of 

mindere mate worden geleid door marktmechanismen of door overheidsturing. Crouch et al. 

(1999) spreekt vanuit de verschillende leidende sturingsmodellen van een driedeling: het 

corporatistisch gestuurde stelsel (duale systemen) in Duitsland, Denemarken en Oostenrijk, 

het staatsgestuurde stelsel in Frankrijk en Nederland en het marktgestuurde stelsel in het 

Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. 

In de indeling van Crouch et. (1999) zien we een onderscheid tussen de stelsels waarin meer 

ruimte wordt gelaten voor de arbeidsorganisatie en het stelsel waarin de overheid meer ruimte 

neemt en het onderwijs meer gericht is op kwalificatie. Deze indeling wordt door Müller en 

Shavit (1998) gezien als de twee types institutionele contexten. De twee ideaaltypische 

voorbeelden die zij gebruiken (Duitsland en Frankrijk) beschrijven beide contexten.  

In Duitsland, maar ook in Nederland is sprake van kwalificatie. Hiermee doelen Müller en 

Shavit (1998) op het feit dat werkgevers de kwalificaties gebruiken om de arbeidsmarkt te 

organiseren. Hiermee heeft het diploma in een dergelijk stelsel een relevante taak, het geeft 



 

 

namelijk aan dat de persoon in staat is om bepaalde beroepsactiviteiten op ee

niveau uit te voeren. Hiermee geeft de kwalificatie voor werkgevers inzicht in de capaciteiten 

van de werknemer. Het onderwijs in een dergelijk systeem wordt verondersteld die specifieke 

vaardigheden (via vakonderwijs) bij te brengen (vgl. Gangl,

Wolbers, 2006). 

Onder meer in Duitsland is de positie van het vakmanschap altijd sterk ontwikkeld geweest, 

onder meer door institutionele factoren, zoals een autoritaire staat en sterke ambachtskamers 

(Nelen et al., 2010). Sociale partners hebben een duidelijke inbreng gehad in de tot stand 

koming van vakmanschapontwikkeling, waardoor een high skill evenwicht (hoge waardering 

voor vakmanschap) op de arbeidsmarkt tot stand kon komen (

en Thelen, 2008). In Nederland is net als in Duitsland sprake van een hoog kwalificatie

evenwicht (Van Lieshout, 2008; OECD, 2009).

In Frankrijk is het onderwijs minder gerelateerd aan de benodigde arbeidscompetenties. De 

overheid spreekt zich hier uit over de benodig

de arbeidscompetenties dienen voor een groot deel aangeleerd te worden in het bedrijfsleven.

Het opleidingssysteem in een dergelijk systeem is meer generiek ingesteld, waardoor het 

onderwijs minder gerelateerd is aan de benodigde arbeidscompetenties

Gangl, 2001). Arbeidscompetenties worden voor een groot deel aangeleerd in het 

bedrijfsleven (Müller en Shavit, 1998). 

contrast met Duitsland voor 

opleidingen en banen.  

In landen met een meer generiek onderwijsstelsel ontstaat in verschillende landen, waaronder 

Frankrijk, een low skill evenwicht (lage waardering van vakmanschap). Dit word

verklaard door free riders problemen door onvoldoende capaciteit van de werkgevers tot 

coördinatie van trainingsactiviteiten en bedrijfspecifieke opleidingen (Culpepper en Thelen, 

2008). Het ontstaan van het opleidingssysteem van Frankrijk wor

traditionele rol die de overheid heeft in de vormgeving van het stelsel (Crouch, Finegold en 

Sako, 1999). 

Op basis van voorgaande indelingen komen Nelen et 
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Nelen et al., (2010) spreken over vier modellen voor beroepsonderwijs: het interne 

arbeidsmarkt stelsel (IAM), het beroepsgerichte arbeidsmarktstel (BAM) corporatistisch, 

staatsgestuurd en mixed. Deze indeling is ook voor deze review interessant, aangezien hieruit 

blijkt dat publieke waarden in de verschillende modellen anders wordt gewaardeerd. 

Nederland wordt volgens de auteurs gezien als een BAM mixed model. Later in deze review 

zien we dat BAM mixed stelsels voor beroepsonderwijs om verschillende redenen hoog 

worden gewaardeerd (vergelijk OECD, 2009). Overigens is het interessant om op te merken 

dat ondanks de verschillen die bestaan tussen de stelsels voor beroepsonderwijs in de 

Europese landen, er sinds de tweede helft van de twintigste eeuw overeenstemming tussen 

de landen is om te bouwen aan een gemeenschappelijk beleid wat betreft beroepsonderwijs, 

onder meer zichtbaar in de vormgeving van het European Qualification Framework (EQF) (zie 

onder meer Cedefop, 2009). 

2.7  Resumé 

Nederland heeft de afgelopen 50 jaar een uniek stelsel voor middelbaar beroepsonderwijs 

ontwikkeld, dat kan worden getypeerd als een ‘mixed model’ (OECD, 2009). In dit model 

fungeren dagopleidingen (BOL in het mbo) en leerlingwezen opleidingen (BBL, duale 

opleidingen) min of meer als communicerende vaten: in een hoogconjunctuur ziet men meer 

deelnemers in duale trajecten, terwijl in een laagconjunctuur de balans meer doorslaat naar 

schoolse trajecten. Nederland heeft, samen met Denemarken dat een vergelijkbaar mixed 

model kent, sinds jaar en dag de laagste jeugdwerkloosheid in Europa (zie bv. EC, 2007), ook 

in de recente crisissfeer. De recente OECD-studie (2009) adviseert een publiek stelsel van 

beroepsopleidingen dat zowel aan werkgeverswensen voldoet als aan studentenvoorkeuren. 

Een leerlingwezenstelsel biedt mogelijkheden voor de sturing van vraag en aanbod. 

Gemengde financieringsmodellen (overheid, bedrijf en deelnemer), betrokkenheid van sociale 

partners bij curriculumontwikkeling (productdefinities) en een mix van generieke en 

beroepsspecifieke kwalificaties zijn de ingrediënten van het ideale plaatje voor de OECD. 

Leren op de werkplek is essentieel, gecombineerd met off-the-job-training en -instructie. Goed 

beroepsonderwijs stelt hoge eisen aan de kwaliteit van docenten en werkplekbegeleiders, de 

samenwerking tussen school en bedrijf en een goede informatievoorziening over de 

toekomstige behoeften op de arbeidsmarkt. De OECD schetst hiermee een uitdagend 

beleidsprogramma, dat ook voor het Nederlandse MBO nog voldoende elementen voor nieuw 

beleid bevat. 
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Hoofdstuk 3  Sturingsmechanismen in het MBO 3 

3.1  Inleiding 

Sturing is, algemeen gezegd, het doelgericht beïnvloeden van mensen door mensen. Het 

begrip sturing wordt vanuit verschillende wetenschappelijke disciplines bezien, waaronder de 

psychologie, sociologie en (bedrijfs)economie. In de (bedrijfs)economie zien we bijvoorbeeld 

de principaalagent theorie (Eisenhardt, 1989) als een voorbeeld van een model waarin sturing 

wordt bestudeerd. Sturing is het proces waarin bewust gedrag wordt beïnvloed, teneinde het 

realiseren van doelstellingen (Anthony and Govindarajan, 1998). Bij sturing is er dus altijd 

sprake van twee partijen: het ‘sturend orgaan’ en de ‘aan te sturen organisatie’.  

Sturing kent verschillende aangrijpingspunten (Dermer en Lucas, 1986; Luckett en Eggleton, 

1991): 

• Middelen- of inputsturing: de inrichting en de werking van een organisatie is gebaseerd op 

de aanwezige mensen en middelen; 

• Activiteiten- of processturing: de inrichting en de werking van een organisatie is gebaseerd 

op de, al dan niet opgedragen, processen of activiteiten; 

• Product- of outputsturing: de inrichting en de werking van een organisatie is gebaseerd op 

de te leveren producten of diensten; 

• Effect- of outcomesturing: de inrichting en de werking van een organisatie is gebaseerd op 

een concreet (maatschappelijk) effect. 

In het vorige hoofdstuk zagen we al dat vanaf de jaren ’80 en ’90 ‘de markt’ als leidend 

principe in zwang is gekomen. Sturing vindt niet slechts plaats op basis van input of proces, 

maar tevens op output, ofwel er is tevens sprake van resultaatgerichte sturing. Bouckaert en 

Auwers (1999) ontwikkelden het MAPE-model, waarin indicatoren worden benoemd bij 

verschillende vormen van sturing: 

Tabel 3.1 Sturingsindicatoren (naar Bouckaert en Auwers, 1999) 

Sturing op: Indicator Synoniem 

Middelen Middelenindicatoren Kostenindicator, inputindicator 

Activiteiten Activiteitenindicatoren Procesindicator, throughput-indicator 

Prestaties Prestatie-indicator Outputindicator 

Effecten Effectindicator Outcome-indicator 

 

In het model wordt duidelijk dat sturingsmechanismen op verschillende niveaus van het 

proces ingrijpen. In het voorgaande hoofdstuk zagen we verschillende argumenten om sturing 

over te laten aan de markt of in handen van de overheid te houden (vgl. SER, 2005; 

Waslander, 1999). Tevens hebben we gezien dat de prestaties of output verschillend wordt 

gedefinieerd in verschillende landen (vgl. Nelen, et al., 2010). Verschillende sturings-

mechanismen hebben invloed op de wijze waarop organisaties, ROC’s, hun primair proces 

organiseren en hiermee welke output gegenereerd wordt in het stelsel van beroepsonderwijs. 

De overheid kent drie publieke belangen toe aan het (beroeps)onderwijs, te weten kwaliteit, 

                                                   
3
  Dit hoofdstuk is geschreven door Morris Oosterling en Loek Nieuwenhuis van IVA. 
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toegankelijkheid en doelmatigheid (vgl. Webbink, 2009). De sturingsmechanismen staan 

centraal in dit hoofdstuk en worden vanuit de invalshoek van publieke belangen belicht. 

Voordat we ingaan op de sturingsmechanismen in het Nederlandse stelsel voor (initieel) 

beroepsonderwijs, maken we allereerst een kanttekening. Instellingen voor beroepsonderwijs 

kennen namelijk een grotere(re) complexiteit dan we in dit hoofdstuk behandelen, doordat zij 

op verschillende ‘markten’ opereren: initieel beroepsonderwijs, postinitieel beroepsonderwijs 

(educatie en contractactiviteiten) en inburgering. In Koers BVE (Onderwijsraad, 2000) wordt 

gesproken over ‘schotten’ tussen educatie en beroepsonderwijs, wat duidelijk terug is te zien 

in de financieringsregimes in de ‘markten’ van ROC’s. Waar het beroepsonderwijs gelden 

ontvangt via een verdelingsmodel (zie paragraaf 3.2), wordt de educatie gefinancierd vanuit 

de gemeenten op basis van het aantal volwassen inwoners, het aantal allochtone 

volwassenen en het aantal volwassenen met een onderwijsachterstand (Bakker, et al., 2004). 

Op basis van het aantal inburgeringstrajecten en de geleverde prestaties wordt ook de 

inburgering door de gemeente bekostigd. Contractactiviteiten tenslotte zijn activiteiten van een 

instelling die plaatsvinden op ‘de vrije markt’. Deze laatste vorm van onderwijs kent 

voornamelijk marktinvloeden, de overheid richt de randvoorwaarden in waarbinnen partijen op 

de markt dienen te opereren. Op deze markt begeven zich naast de ROC’s verschillende 

andere partijen. Het bestaansrecht van elk van de organisaties wordt door de marktwerking 

bepaald, ofwel op instellingsniveau draait het om de (minimale) mate van winstgevendheid 

van een organisatie. Heel anders geldt dit voor het initiële beroepsonderwijs. In deze review 

gaan we specifiek in op de sturingsmechanismen in het initiële beroepsonderwijs. 

Het initieel beroepsonderwijs kent tevens een centralere aansturing dan bijvoorbeeld de 

educatie. Allereerst wordt dit veroorzaakt door de bekostiging door de centrale overheid, maar 

ook door de afhankelijkheid van de inhoud in de kwalificatiestructuur (Brandsma, 2001). Op 

de kwalificatiestructuur voor het initieel beroepsonderwijs gaan we in paragraaf 3.3 dieper op 

in.  

In paragraaf 3.4 beschrijven we de verticale verantwoording, dat vorm krijgt door het toezicht 

op het onderwijs door de Onderwijsinspectie. Vervolgens laten we de ontwikkeling zien naar 

meer horizontale verantwoording, een ontwikkeling in het kader van governance en een 

overheid op afstand. Als laatste beschrijven we enkele ontwikkelingen die de komende jaren 

op het mbo afkomen.  

3.2  Bekostiging van het stelsel 

De Benchmark MBO (PwC, 2010) laat de totale baten van de mbo sector zien. In 2008 ging 

het om 4,56 miljard euro. De private investeringen (waaronder overigens een deel educatie en 

contractonderwijs) in het mbo bedragen ongeveer 1,2 miljard euro, ofwel ruim een kwart van 

de totale baten. Het overige deel wordt bekostigd door de overheid. De overheid bekostigt de 

instellingen voor beroepsonderwijs op basis van een vijftal aspecten: 

• Budget op basis van input (aantal ingeschreven deelnemers). 

• Budget op basis van output (aantal gediplomeerden). 

• Budget voor huisvesting. 

• (Incidentele) Budgetten voor innovatie en ontwikkeling (bv SLOA- en FES-middelen). 

• Daarnaast is er het budget voor Voorbereidende en Ondersteunende Activiteiten (VOA), 

voor leerlingen met een achterstand en ter voorkoming van voortijdig schoolverlaten 

(Maes, 2004). 
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De MBO-Raad (2010) benoemt een drietal regelingen met betrekking tot middelen voor 

passend onderwijs, te weten: 1) de VOA middelen, 2) de IBO middelen (als onderdeel van de 

lumpsum tot en met 2011) en 3) de LGF middelen voor geïndiceerde studenten. Dergelijke 

middelen, die veelal noodzakelijk zijn voor leerlingen op niveau 1 en 2, stimuleren de 

toegankelijkheid van het onderwijs. 

Tachtig procent van het totale budget van een ROC komt vanuit de inputbekostiging (Maes, 

2004). Het aantal ingeschreven deelnemers dat hier als basisindicator voor wordt gebruikt 

wordt berekend door toekenning van gewichten aan de BOL- en BBL-leerlingen. Ook de 

opleidingen krijgen elk een eigen gewicht toegekend. Zo wordt bijvoorbeeld een relatief hoger 

gewicht toegekend aan techniekopleidingen. De outputbekostiging wordt eveneens berekend 

door het toekennen van gewichten aan de leerweg en de opleiding.  

Bekostiging van het beroepsonderwijs heeft lange tijd plaatsgevonden op basis van 

inputbekostiging. Zo ontvangen instellingen voor beroepsonderwijs een vastgestelde 

hoeveelheid middelen per leerling. Een dergelijk sturingsmechanisme biedt onvoldoende 

prikkels ten aanzien van een doelmatige doorstroom van leerlingen. De rationale achter het 

deels bekostigen op output wordt dan ook gevonden in het belang van output en de betekenis 

daarvan voor de samenleving en de arbeidsmarkt. Onderzoek toont ook aan dat output 

financiering positieve effecten heeft, bijvoorbeeld op efficiëntie en het verlagen van 

administratieve kosten (Felstead, 1998). Volgens deze auteur is de hoogte van deze effecten 

echter moeilijk in te schatten, aangezien deze financiering veelal wordt ingezet als onderdeel 

van een groter geheel aan maatregelen ter verbetering van resultaten, en bovendien 

afhankelijk zijn van het stelsel van middelbaar beroepsonderwijs. Anderzijds wordt ook wel 

gesteld dat outputfinanciering druk legt op instellingen zo veel mogelijk diploma’s uit te reiken, 

waardoor de kwaliteit van de diploma’s mogelijk ook ter discussie gesteld kan worden 

(vergelijk de huidige discussie over de ‘waarde’ van een HBO-diploma). Naast deze input- en 

outputfinanciering aan de instellingen verstrekt de landelijke overheid gelden voor studie-

financiering aan deelnemers in het mbo (vergelijk Maes, 2004). 

Concluderend 

In het stelsel voor beroepsonderwijs is geen sprake van bekostiging op basis van (bewezen) 

effecten (outcome). Afgezien van de algemene literatuur (vgl. onder meer Kelly, Mulgan, 

Muers, 2002), waarin het belang van sturing op outcomes wordt onderstreept, hebben we 

geen literatuur gevonden waarin de outcome bekostiging wordt besproken. Bouckaert en 

Halligan (2008) constateren echter wel dat de causale relatie tussen prestaties en effecten 

complex is, mede vanwege de invloed van externe factoren. Dit bemoeilijkt in onze ogen 

tevens de mogelijkheid om door middel van bekostiging te sturen op outcome.  

Er zijn in de bekostiging geen kwaliteitscriteria opgenomen. Additionele middelen voor 

achterstanden en voortijdig schoolverlaten aan instellingen voor beroepsonderwijs leiden tot 

een grotere toegankelijkheid, mits deze middelen ook voor deze doeleinden worden gebruikt. 

In welke mate de hoogte van deze middelen aan dit publiek belang bijdraagt, hebben wij in de 

literatuur niet kunnen achterhalen. 

3.3  De competentiegerichte kwalificatiestructuur 

De kwalificatiestructuur wordt een drietal functies toegekend (ACOA, 1996, 1997): 
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• Een communicatiefunctie: een inzichtelijk en transparant overzicht van kwalificaties en 

deelkwalificaties die in redelijke mate traceerbaar zijn voor groepen gebruikers en 

geïnteresseerden; 

• Een richtinggevende functie: in de zin van richtinggevend voor de output van de 

opleidingen die corresponderen met de KS, onder de condities dat de vaststelling van de 

kwalificaties en deelkwalificaties valide is; 

• Een eigendomsfunctie: een product dat door onderwijs én bedrijfsleven gedragen wordt. 

In de kwalificatiestructuur is sprake van drievoudige kwalificering: ‘leren, loopbaan en 

burgerschap’ (De Vries, 2009) en geeft hiermee vorm aan de drieledige opdracht aan het 

beroepsonderwijs (vergelijk Wesselingh et al.,, 2002).  

De discussie over de vormgeving van een landelijke kwalificatiestructuur start mede op basis 

van eerdergenoemde ontwikkelingen als de veralgemenisering van het onderwijs en het 

opkomen van de stage als leerplaats in de jaren tachtig en negentig en de kwalitatieve en 

kwantitatieve discrepanties tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Deze kwalificatie-

structuur is continu onderwerp van discussie gebleven. Vanaf 1997 worden opleidingen 

ingedeeld in vier kwalificatieniveaus. Aan elk kwalificatieniveau is een opleiding verbonden die 

op twee manieren kan worden gevolgd: via de beroepsopleidende leerweg (BOL) of de 

beroepsbegeleidende leerweg (BBL). In de BOL-opleidingen maakt de bpv tussen de 20 en 

60 procent van de leertijd uit, in BBL-opleidingen gaat het om een percentage hoger dan 60 

procent. 

Er is sprake van eigendom van onderwijs en bedrijfsleven, in de KBB’s (verantwoordelijk voor 

de vormgeving van de KS) hebben zowel onderwijs als bedrijfsleven zitting. IN 2011 is de 

koepel van de KBB’s, de COLO, overgegaan in de SBB (stichting beroepsonderwijs 

bedrijfsleven), die door scholen en bedrijfsleven gezamenlijk wordt bestuurd. De samen-

werking is hiermee nog inniger geworden tussen onderwijs en arbeid. Dergelijke overleg-

structuren passen in het Nederlandse poldermodel, waar door middel van overleg 

compromissen worden gesloten tussen sociale partners en overheid (vgl. Nelen, et al.,, 2010). 

In de KBB’s is sprake van een complex proces, waarbij verschillende stakeholders invloed 

uitoefenen op het eindresultaat (zie figuur 3.1). Elk KBB wordt gevormd door een paritaire 

commissie, waarin een vertegenwoordiging vanuit zowel bedrijfsleven als beroepsonderwijs, 

die vallen onder het overkoepelend orgaan Colo. Binnen de KBB’s worden de KD’s opgesteld. 

Ten behoeve van uiteindelijke vaststelling van de KD’s vindt een eindcontrole plaats door het 

Coördinatiepunt, een geleding uit het ministerie van OCW. Elk kwalificatiedossier wordt 

uiteindelijk vastgesteld door het ministerie van OCW (Colo, 2006, zie ook website 

kwalificatiesmbo.nl).  

Elk kwalificatiedossier bestaat uit vier onderdelen: 

1. Een korte beschrijving van de beroepen vallend onder het KD 

2. Hoofdlijnen van de diploma-eisen 

3. Nadere uitwerking van de beroepsbeschrijving 

4. Toelichting op de totstandkoming van het dossier 

Hövels, Thomas, Eimers en Frietman (1999) spreken in dit kader van een communicatie-

instrument tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Het bedrijfsleven articuleert hier haar behoefte 

aan kennis, vaardigheden en houdingen van toekomstig personeel. Tegelijkertijd maakt het 

onderwijs duidelijk welk type studenten het in de komende jaren zal opleiden.  
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wordt de leidraad voor de ontwikkelingen van het beroepsonderwijs. In tijden van snelle 

ontwikkelingen vallen zekerheden weg, en zullen nieuwe ankerpunten gezocht moeten 

worden. Geurts en Van Oosterom (2003) stellen dan ook dat de nieuwe KS naast transparant 

en duurzaam, ook vorm zou moeten geven aan keuzemogelijkheden voor leerlingen om hun 

eigen leerweg samen te stellen.  

Een competentiegerichte KS zou recht moeten doen aan de ontwikkeling van wat Geerligs 

(2003) noemt ‘vakkennis’ én ‘kwalificaties’ én persoonlijk repertoire (vergelijk Toolsema, 2003; 

Kuijpers, 2003). Hiermee kan met de ontwikkeling van de competentiegerichte kwalificatie-

structuur recht worden gedaan aan de economische functie van het beroepsonderwijs 

(vergelijk Nijhof, 2003). 

De nieuwe op competenties gerichte kwalificatiestructuur houdt rekening met de verschillende 

niveaus van leerlingen, door diepteverschillen en door breedteverschillen (Schuit, Kennis en 

Hövels, 2009). Hiermee wordt in voldoende mate rekening gehouden met niveauverschillen 

tussen de doelgroepen in het mbo, maar tevens wordt geconcludeerd dat geen of nauwelijks 

rekening wordt gehouden met de doorstroom van niveau 4 naar het HBO. Opleidingen op 

niveau 4 hebben een dubbele kwalificatiefunctie, enerzijds gericht op uitstroom richting de 

arbeidsmarkt, anderzijds gericht op doorstroom naar het HBO. De onderzoekers van KBA zien 

in de kwalificatiedossiers echter dat geen sprake is van een operationele uitwerking van 

kwalificering ten behoeve van de doorstroom naar het HBO, maar slechts een beschrijving in 

termen van de arbeidsmarkt. 

Schuit, Kennis en Hövels (2009) hebben in hun onderzoek tevens getoetst op de mate waarin 

voldaan is aan de aanbevelingen van de Commissie Parlementair Onderzoek Onderwijs-

vernieuwingen (de Commissie Dijsselbloem). De Commissie Dijsselbloem (2008) toont op 

basis van een analyse van enkele belangrijke onderwijsvernieuwingen aan dat de overheid 

zich te veel heeft bemoeid met de zogenaamde ‘hoe-vraag’ (de didactiek), terwijl tegelijkertijd 

het toezicht op de resultaten (de ‘wat’-vraag) onvoldoende is geweest. In het onderzoek wordt 

op deze conclusie getoetst. De onderzoekers concluderen dat de didactische ruimte in de 

competentiegerichte kwalificatiestructuur ambivalent is. De didactische ruimte in de uitwerking 

van de kwalificatiedossiers lijkt geborgd door beschrijving van de prestatie-indicatoren in de 

kwalificatiedossiers zelf in termen van ‘wat’. Kijkend naar de gebruikspraktijk geven Schuit, 

Kennis en Hövels (2009) echter aan dat sprake is van een aantal kenmerken op 

systeemniveau (omvang, detaillering, relatie met inspectie en examinering) die bijdragen aan 

een ervaren gebrek aan didactische ruimte van onderwijsgevenden. Deze conclusie wordt 

onderstreept bij internationale vergelijking. Gegeven het feit dat op dit moment 237 KD’s (627 

kwalificaties) bestaan, die elk ongeveer 100 pagina’s omvatten, is zichtbaar dat sprake is van 

het gedetailleerde karakter van de KD’s. De Nederlandse kwalificatiestructuur is hiermee 

gedetailleerder dan in andere landen (bijvoorbeeld Duitsland of Denemarken; Van Lieshout, 

2008; Nieuwenhuis en Smulders, 2004), hoewel bij de introductie van de competentiegerichte 

kwalificatiestructuur gekozen is voor een minder gedetailleerd model dan eerder het geval 

was.  

Concluderend 

Met voorgaande rijst dan de vraag of de KS in voldoende mate de beoogde effecten sorteert. 

Beroepsonderwijs dient immers zowel op te leiden tot een beroep, als de doorstroom te 

realiseren richting HBO. Doordat slechts sturing plaatsvindt op één van beide is de vraag of 

de doorstroom naar HBO in voldoende mate kan worden gegarandeerd. De toegankelijkheid 

van het HBO zou hiermee mogelijk in het geding kunnen komen. Indien de sturing door 

middel van de KS leidt tot een grotere instroom op de arbeidsmarkt dan wellicht mogelijk, is 

sprake van een verminderde doorstroom naar HBO. 
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Wat betreft doelmatigheid kan in deze verwezen worden op de complexiteit van de KD’s. 

Doelmatigheid van het stelsel wordt gerealiseerd indien sprake is van een efficiënt gebruik 

van de beperkte middelen. Gegeven het feit dat de Nederlandse KS in vergelijking met andere 

Europese landen uitgebreid is, is de vraag of de Nederlandse KS niet minder omvangrijk zou 

kunnen. Tevens is de vraag of het proces van de totstandkoming op doelmatige wijze is 

ingericht. Er zijn immers veel partijen betrokken en het proces is complex. 

De KS is allereerst ook een sturingsmechanisme op de kwaliteit van het aangeboden 

onderwijs. De omvang van de KD’s suggereert dat de kwaliteit in voldoende mate wordt 

gegarandeerd. Of dit in de praktijk ook zo wordt ervaren, is echter de vraag. De bestudeerde 

literatuur geeft geen antwoord op de vraag of de KD’s de kwaliteit van het aangeboden 

onderwijs in voldoende mate waarborgen. 

3.4  Toezicht op het onderwijs 

De Inspectie van het onderwijs houdt toezicht op de primaire en secundaire processen van de 

onderwijsinstellingen in Nederland, waaronder de ROC’s. Dit doet zij op verschillende 

manieren. Allereerst wordt jaarlijks door de inspectie bezien of er aanwijzingen zijn dat een 

opleiding of instelling onvoldoende kwaliteit levert. Op basis van een risicoanalyse en 

eventueel nader onderzoek wordt bepaald hoeveel toezicht er nodig is. Dergelijk toezicht staat 

bekend als verticale verantwoording van de instellingen voor beroepsonderwijs. 

De inspectie houdt binnen de bve toezicht op: 

• bekostigde onderwijsinstellingen (ROC’s, aoc’s, vakinstellingen, enkele bijzondere 

instellingen);  

• niet bekostigde, erkende instellingen;  

• exameninstellingen. 

Het toezichtkader bve 2009 en de Aanvulling voor 2010 op het Toezichtkader bve 2009 

beschrijven de opzet van het toezicht op de onderwijskwaliteit en de examenkwaliteit van 

bekostigde en niet bekostigde instellingen, plus het toezicht op de financiële rechtmatigheid 

van de bekostigde instellingen.  

Het toezicht op de instellingen is risicogericht opgezet, wat inhoudt dat instellingen waar de 

kwaliteit in orde is het toezicht terughoudend is, terwijl het toezicht intensiever is waar 

tekortkomingen worden geconstateerd. In het waarderingskader bve 2009 wordt beschreven 

op welke aspecten de kwaliteit van onderwijs door de inspectie wordt bezien. Allereerst gaat 

het om de wettelijke vereisten voor de onderwijskwaliteit (toegankelijkheid, inrichting van het 

onderwijs, taken, rechtsbescherming, klachtenregelingen, examens, meldingen bij 

afwezigheid en uitschrijving, personeel). Een tweede aspect van inspectie zijn de 

opbrengsten. Hier gaat hier om de output: aantallen behaalde diploma’s en het jaarresultaat.  

Twee volgende aspecten van inspectie zijn het programma en het leerproces. Hier wordt 

gekeken naar de samenhang in het programma, voorzieningen, didactisch handelen en 

begeleiding in de instelling, maar bijvoorbeeld ook naar maatwerk, programmatijd, leertijd en 

de voorbereiding op de bpv.  

De laatste twee aspecten in het waarderingskader bve zijn de trajectbegeleiding (intake, 

studieloopbaanbegeleiding, zorg voor deelnemers met specifieke behoeften en 

samenwerking) en omgang en veiligheid (bejegening, veiligheid).  

Daarnaast let de inspectie op de mate waarin de onderwijsinstelling systematisch de kwaliteit 

van geleverde prestaties beoordeeld, verantwoord en verbeterd. 
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Wat betreft de examenkwaliteit controleert de onderwijsinspectie verschillende standaarden 

met elk één of enkele criteria.  

1. Het beroepenveld heeft vertrouwen in de examenkwaliteit 

2. De deskundigheid van betrokkenen is geborgd 

3. Het exameninstrumentarium voldoet inhoudelijk aan de uitstroomeisen 

4. Het exameninstrumentarium voldoet aan de toetstechnische eisen 

5. De examenprocessen van afname, beoordeling en diplomering zijn deugdelijk 

6. De examenkwaliteit is voldoende geborgd 

7. De instelling voldoet aan de wettelijke vereisten rondom examinering 

Er is sprake van een voldoende examenkwaliteit indien vijf van de zeven standaarden als 

voldoende worden beoordeeld door de inspectie. 

In de uitvoering van het toezicht staat de publieke verantwoording centraal. Dit houdt in dat de 

onderwijsinspectie gebruik maakt van documenten (waaronder het jaarverslag) als basis voor 

het toezicht. 

Concluderend 

Het primaire doel van toezicht is het garanderen van minimale kwaliteit van het 

(beroeps)onderwijs. In deze paragraaf hebben we laten zien op welke wijze dit toezicht in de 

praktijk vorm krijgt. In welke mate dit toezicht bijdraagt aan de kwaliteit van het onderwijs kan 

niet worden afgeleid uit de bestudeerde literatuur. Aan de onderkant draagt het toezicht wel bij 

aan de garantie van minimumkwaliteit. Echter, aangezien de discussie ten aanzien van het 

toezicht op de onderwijskwaliteit zich niet toespitst op de bovenkant en hier ook niet specifiek 

aandacht voor verbeteringen is, kunnen vraagtekens worden gezet bij de bijdrage aan 

verhoging van de onderwijskwaliteit van relatief goede opleidingen. 

Of en in welke mate dit toezicht bijdraagt aan de doelmatige inzet van middelen is uit de 

bestudeerde literatuur niet naar voren gekomen. Vanuit de risicogerichte aanpak van het 

toezicht mag wel verondersteld worden dat sprake is van enige mate van doelmatig gebruik 

van middelen voor de toezichtfunctie. Of en in welke mate op andere, meer horizontale wijze 

op een doelmatiger wijze vorm gegeven kan worden aan toezicht en verantwoording is hierbij 

echter de vraag. 

Het toezicht op het onderwijs spitst zich niet nadrukkelijk toe op de toegankelijkheid van het 

onderwijs. 

3.5  Het ROC als maatschappelijke onderneming 

In de vorige paragrafen hebben we drie sturingsmechanismen van de overheid zichtbaar 

gemaakt. Een ROC heeft naast de overheid echter tevens te maken met verschillende andere 

belanghebbenden bij de school. Hier gaat het primair over (regionale) bedrijven, leerlingen en 

hun ouders, maar ook zorginstellingen, woningbouwcorporaties, buurtgemeenschappen, etc. 

kunnen worden gezien als belanghebbenden. ROC’s hebben naast de belangen van de 

overheid dus te maken met verschillende andere belangen. Onder meer de Commissie 

Oudeman (2010) en Vink et al., (2010b) wijzen er al op dat ROC’s te maken hebben met een 

complex speelveld van verschillende (tegenstrijdige) belangen. Hoe dan definiëren ROC’s hun 

maatschappelijke opdracht, en op welke wijze zoeken zij hier legitimering voor? 
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Legitimering van de maatschappelijke opdracht voor het beroepsonderwijs kent twee lijnen, 

waarlangs hieraan vorm en inhoud gegeven kan worden. De verkenning van de RMO (2008) 

over legitimering gaat in op de vraag op welke manier organisaties hun legitimiteit verwerven. 

Zij ziet drie mechanismen die maatschappelijke dienstverleners verbinden met burgers en de 

overheid: 

• Toezicht en verantwoording (draagt bij aan draagvlak); 

• Keuzevrijheid (betere maatschappelijke verankering door de positie van de cliënt te 

versterken); 

• Betekenisvolle feedback (het creëren van de mogelijkheid voor de cliënt om zijn stem te 

laten horen). 

Allereerst gaat het daarmee naast de verticale verantwoording, zoals hiervoor beschreven in 

paragraaf 2.5, om horizontale verantwoordingsmechanismen. Daarnaast gaat het om 

legitimering van handelen door het zoeken van een actieve dialoog met stakeholders (zie ook 

Vink, et al.,, 2010b). 

3.5.1  Horizontale verantwoording 

Horizontale verantwoording neemt een centrale rol in binnen de ontwikkeling ‘van government 

naar governance’. De discussie over (maatschappelijke verantwoording over) goed onderwijs 

is ontstaan uit de discussie over ‘good governance’ wereldwijd. In Nederland heeft de 

aandacht voor controle op goed bestuur in eerste instantie vorm gekregen in de code-

Tabaksblat. Hierin zijn de principes voor goed bestuur van private organisaties vervat. Na de 

code-Tabaksblat heeft de discussie ook in de publieke sector plaats gehad, met als uitvloeisel 

governancecodes in onder meer de gezondheidszorg, de woningbouwcorporaties en het 

onderwijs (Van Dijck en Wassink, 2010). 

Ook is er wet- en regelgeving waarin verplichtingen zijn opgenomen voor de vormgeving van 

deugdelijk onderwijsbestuur. Hoewel niet letterlijk opgenomen in de wet, moeten we volgens 

de Memorie van Toelichting bij het Wetsvoorstel ‘Goed onderwijs, Goed bestuur’ onder 

horizontale verantwoording verstaan: het afleggen van verantwoording aan belanghebbenden 

van de school over het functioneren van die school en de bijdrage van het bevoegd gezag 

hieraan (zie ook Geenen, 2008). Horizontale verantwoording is volgens De Vijlder (2008) 

verantwoording naar de direct betrokkenen en belanghebbenden in de omgeving van de 

schoolorganisatie. Anderen moeten kennis kunnen nemen van wat de school doet, vanuit de 

gedachte dat de school een maatschappelijke taak vervult en hier publieke middelen voor 

krijgt.  

Vanaf de jaren ’90 is de overheid in haar sturende rol steeds meer op afstand is komen te 

staan en meer professionele ruimte aan de instellingen heeft gelaten (zie ook Adriaanse en 

Van Wieringen, 2007). Deze veranderingen, alsmede de schaalvergroting als gevolg van de 

ROC-vorming, stellen hogere eisen aan bestuur- en toezichtsarrangementen (Luursema, Van 

Twist, Beemer en Timmerman, 2003). Goodijk (2011) stelt dat maatschappelijke onder-

nemingen niet alleen onder een toenemende druk vanuit de samenleving staan om hun 

governance te verbeteren, maar hebben ook te maken met ingrijpende veranderingen in de 

interne organisatie die om aanpassing van governance vragen. Hij stelt in zijn rede ‘Toezicht 

in semipublieke organisaties, leren we van misstanden’ dat toenemende problemen en 

misstanden worden geconstateerd, onder meer door: 

• bestuurlijke fouten, verkeerde inschattingen of immoreel gedrag;  

• de toegenomen marktwerking waar veel bestuurders niet goed op zijn voorbereid of zelfs 

ongeschikt voor zijn;  
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• toegenomen complexiteit door zowel publieke als private activiteiten en diverse 

samenwerkingsbestanden, dit maakt besturing vanuit de top steeds moeilijker en 

ondoorzichtiger;  

• onduidelijkheid over taken en verantwoordelijkheden tussen en binnen de boards, 

onvoldoende 'checks en balances';  

• verouderde opvattingen over toezicht;  

• gevaren van sociaal constructivisme, problemen met 'personal behavior'.  

Goodijk (2011) benoemt dan ook dat meer nodig is dan formele naleving van de 

governancecodes. Hierbij noemt Goodijk een vijftal aspecten die nadere verduidelijking 

behoeven, te weten: 1) de doelstelling van het toezicht, 2) de taken, rollen en 

verantwoordelijkheden van het toezicht, 3) de opstelling/positionering en onafhankelijkheid, 4) 

de invulling van de toezichtsfunctie en 5) de verantwoording. 

Tevens wordt omwille van de maatschappelijke functie van het onderwijs, ook gevraagd om 

maatschappelijke verantwoording. De Vijlder en Westerhuis (2002) spreken in het kader van 

de ontwikkeling van de regionale functie van het ROC over meervoudige publieke ver-

antwoording (MPV) als mogelijkheid om legitimiteit voor van de organisatie. Hiermee 

beschouwen zij MPV als een ‘licence to operate’, door ons in het model van Moore vertaald 

als legitimering. Voor een definitie van legitimiteit van maatschappelijke organisaties kunnen 

we aansluiten bij Suchman. Volgens Suchman (1995) is legitimiteit het handelen van 

organisaties in overeenstemming met de verwachtingen, ideeën en belangen van de 

stakeholders en met de gedeelde normatieve en morele kaders van dit publiek. De verkenning 

van de RMO (2008) over legitimering van maatschappelijke dienstverlening gaat in op de 

vraag op welke manier organisaties hun legitimiteit verwerven. De RMO plaatst de 

beantwoording van deze vraag in het licht van governance. Governance is volgens de Raad 

‘een begrip dat uiting geeft aan de idee dat de overheid (government) niet de enige partij is 

die zicht bezighoudt met het publieke belang. Governance is vooral ook het proces binnen en 

tussen organisaties, waarbij de belangen van stakeholders een belangrijke rol spelen’ (RMO, 

2008: p. 12). Maatschappelijke verankering is het meest complexe en cruciale bij governance 

(Minderman, 2008). Het betreft de centrale rol van legitimatie van organisaties en hun beleid 

door een actieve en op dialoog gerichte verantwoording. 

De Onderwijsraad (2004) pleit in dit kader voor een evenwicht tussen horizontale en verticale 

verantwoording. Hoe belangrijk de horizontale verantwoording ook wordt, deze kan in de ogen 

van de Onderwijsraad (2004) nooit in de plaats komen van de verticale verantwoording. 

Behalve de verantwoording van gemeenschapsgelden blijft de overheid altijd een functie 

houden “in het bewaken van algemene belangen zoals kwaliteit, toegankelijkheid en 

keuzevrijheid.” De verwachting bij veel scholen is echter wel dat naarmate zij de horizontale 

verantwoording beter op orde hebben, de verticale verantwoording aan (bijvoorbeeld) Cfi en 

de Inspectie minder zal worden (Geenen, 2008). 

Een veel gebruikt argument voor horizontale verantwoording is dat het kan bijdragen aan het 

leervermogen van dienstverleners. Door zich actief te richten naar hun omgeving kunnen zij 

leren hoe zij zich kunnen verbeteren (Geenen, 2008). Een ander veelgehoord argument is dat 

horizontale verantwoording noodzakelijk is om de afstand tussen burgers en 

onderwijsinstellingen te verkleinen. De zorgplicht moet zorgen voor nieuwe inhoudelijke 

inspiratie en betrokkenheid van allen in en rondom in het onderwijs en een betere relatie van 

de school met haar maatschappelijke omgeving (Geenen, 2008) De Onderwijsraad (2004) ziet 

het doel van horizontale verantwoording in het vergroten van het vertrouwen bij de omgeving, 

het beleid af te stemmen op de maatschappelijke behoeften en de beleidskeuzes te 
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legitimeren. In navolging van de Rekenkamer (2008) kan gesteld worden dat een school 

hierdoor eerder haar doelen kan bereiken, betere prestaties kan leveren en op meer 

draagvlak kan rekenen. 

 

Van Schoonhoven en Nusink (2005) stellen naar aanleiding van hun onderzoek naar de 

sociale functie van het beroepsonderwijs een beleidsmatige benadering voor die uitgaat van 

de volgende uitgangspunten: een duidelijker verdeling van verantwoordelijkheid, het meer 

expliciteren van het zoekproces naar de toekomstbeelden rond de sociale functie van het 

beroepsonderwijs, een bestuurlijke inbedding passend bij de ROC-praktijk, zorgdragen voor 

heldere doelstellingen en passende financieringsstromen.  

Een dergelijke benadering wordt ook voorgesteld door Vink et al., (2010b), met dien verstande 

dat de onderzoekers hier tevens aangeven dat sprake dient te zijn van een gezamenlijk 

proces van de instellingen voor beroepsonderwijs en de belanghebbenden van deze 

instellingen. Er is in dit kader wel discussie over de vraag, in hoeverre stakeholders betrokken 

dienen te worden bij de raad van toezicht (vergelijk Luursema et al., 2003). 

3.5.2 Dialoog met stakeholders 

De gedachte van horizontale verantwoording past in de lijn van het denken over de 

‘maatschappelijke onderneming’. Sinds de jaren ’60 is de civil society, die ooit aan de basis 

stond van de maatschappelijke dienstverlening uit beeld geraakt. Legitimering wordt gezocht 

door middel van de dialoog met diverse stakeholders (Kelly, Mulgan en Muers, 2002). In 

beleid en bij politieke besluitvorming zou de nadruk moeten liggen op het creëren van 

verantwoordingsmechanismen (checks and balances) (Kelly, Mulgan en Muers, 2002; Moore, 

1995). In plaats van de focus op input, organisatieprocessen of output wordt gestuurd op 

outcome, vertrouwen en legitimiteit. Deze verschuiving kan een verschuiving van verticale 

naar horizontale verantwoording impliceren, maar tevens het zoeken van de actieve dialoog. 

Fung (2004) verbindt hier de term ‘voice’ aan: organisaties moeten inspraak organiseren om 

hun doelen te bepalen en zich te verantwoorden over hun resultaten.  

De dialoog met stakeholders veronderstelt dat legitimering van handelen wordt gezocht bij 

deze stakeholders. Suchman (1995) onderscheidt drie verschillende vormen van legitimiteit: 

• Pragmatisch; tegemoet komen aan de vragen van de afnemers. 

• Moreel: aansluiten bij de morele overtuigingen. 

• Cognitief: organisaties moeten herkenbaar, betekenisvol en begrijphaar zijn en daarmee in 

overeenstemming zijn met bestaande dekkaders en sociale normen. 
Wanneer deze drie verschillende vormen van legitimiteit worden gerelateerd strategieën om 

legitimiteit te verwerven, te behouden of opnieuw te verkrijgen vormt zich een matrix (zie tabel 

3.2).  

Het verwerven, behouden en opnieuw verkrijgen van legitimiteit van stakeholders veronder-

stelt actieve communicatie tussen de instelling en haar stakeholders. In de afgelopen jaren is 

veelvuldig gekeken naar de relaties van ROC’s in hun regio. ROC’s zijn immers een 

belangrijke speler waar het gaat om hun betrokkenheid in de vormgeving van netwerken in de 

regio (Bakker, Groenenberg, De Vijlder en Westerhuis, 2004). Anders dan vroeger hebben 

ROC’s ook andere partners in hun omgeving nodig om hun maatschappelijke functie te 

kunnen uitoefenen. Bakker et al., (2004) benoemen deze samenwerking in de regio als een 

vorm van maatschappelijk ondernemerschap.  Deelonderzoek in het kader van de evaluatie 

van de WEB maakt duidelijk dat de contacten tussen bedrijven en onderwijsinstellingen niet 

erg intensief zijn (Brandsma, 2001). Bedrijven hebben zeer beperkt invloed op en de 

contacten met de ROC’s, waarbij de contacten zich feitelijk slechts concentreren rond de BPV 

(Bronneman-Helmers, 2006). Uit verschillende onderzoeken waarin is gekeken naar de mate 



30 

waarin bedrijven en ROC’s samenwerken komt naar voren dat de inhoud van het contact zich 

vaak beperkt tot de beroepspraktijkvorming en dat bedrijven vaak slechts beperkt betrokken 

zijn bij de vormgeving van de inhoud of vorm van het onderwijs (Hövels et al., 2007; Van Dam 

et al., 2007; Overdiep et al., 2008; Hövels et al., 2005). Een dergelijke vorm van 

samenwerking is pragmatisch, met als grote valkuil dat de samenwerking tijdelijk is. 

Tabel 3.2 Strategieën voor legitimering (naar Suchman, 1995) 

 Verwerven Behouden Opnieuw verkrijgen 

Pragmatische legitimiteit Tegemoet komen aan 

wensen 

Reputatie opbouwen 

 

Specifieke markten 

selecteren 

 

 

 

Publiciteit zoeken 

Toezicht houden op 

behoeften en wensen 

Contacten met opinion 

leaders 

Resultaten 

communiceren 

Betrouwbaarheid 

uitstralen 

Vertrouwen bewaren 

Niet aan tegemoet 

komen 

Afstand nemen 

 

 

Overtuigen, lobbyen, 

allianties aangaan 

Morele legitimiteit Tegemoet komen aan 

idealen 

Gewenste ‘outcome’ 

realiseren 

Symbolische uitingen 

Institutionele inbedding 

 

Een ‘domein’ afbakenen 

Doelen stellen 

 

 

Verleiden 

Bekeren 

Peilen idealen 

 

 

 

 

 

 

Verantwoordelijkheid 

uitstralen 

Autoriteit communiceren 

Waardering oogsten 

Verantwoorden 

 

 

 

 

 

 

Afstand nemen 

Cognitivie legitimiteit Tegemoet komen aan 

modellen en standaarden 

Formaliseren processen 

 

Certificering 

 

Institutionaliseren, 

volharden, 

standaardiseren 

Verwachtingen managen 

 

 

 

Veronderstellingen 

bewaken 

Uitleggen  

 

Bakker et. al. (2004) benoemen, zoals ook Van Schoonhoven en Nusink (2005) en Vink et. al. 

(2010b), dat voortdurende onduidelijkheid over ‘de regels van het spel’ bestaat, voortkomend 

uit een gebrek aan maatschappelijke en politiek-bestuurlijke consensus over hoe die 

spelregels eruit zouden moeten zien. Het onderzoek van Bakker et al., (2004) maakt duidelijk 

dat de sturing van de overheid als diffuus wordt ervaren. Oplossingsrichtingen worden 

gevonden in helderheid over taakstellingen, gezamenlijk vastleggen van doelstellingen, 

regievoering op specifieke problemen en experimenteerruimte. 
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Meer recent stelt ook de commissie Oudeman (2010) enkele complicerende factoren vast die 

voor het mbo-veld van toepassing zijn. Zo is er in het mbo sprake van een grote pluriformiteit 

tussen deelnemers, iets wat mede zorgt voor complexe bedrijfsvoeringvraagstukken. 

Daarnaast is volgens de commissie sprake van een complexe relatie met de omgeving bij 

vele ROC’s, vooral de relatie met het bedrijfsleven. Het bedrijfsleven is immers afnemer 

(zowel in de vorm van bpv en stages als na afloop van de opleiding ), maar indirect is men 

ook vormgever van het onderwijs via de inspraak in de KBB’s, die de KD’s vaststellen. Vink et 

al., (2010b) wijzen wat dit betreft op het interessante spanningsveld tussen bovenstaande 

enerzijds en de hoge verwachtingen en eisen die bedrijven stellen aan het beroepsonderwijs. 

Het bedrijfsleven is immers gebaat bij een adequate voorziening van werknemers, zowel 

kwantitatief als kwalitatief. 

Op landelijk niveau werkt het beroepsonderwijs tevens samen met MKB-Nederland en 

VNO/NCW. De commissie Oudeman stelt hierover: ‘Een instelling heeft te veel partners om 

mee af te stemmen op te veel verschillende niveau’s’. 

Vervolgens stelt de commissie dat complexiteit ook ontstaat in de aansturing van het 

beroepsonderwijs. Men wijst hierbij op ‘een constante stroom van beleidsontwikkelingen’, die 

haaks staan op de autonomie van de instellingen en zorgen voor onrust. 

Als laatste wijst de commissie op twee maatschappelijke ontwikkelingen die aan de 

complexiteit bijdragen, te weten de drempelloze instroom, waardoor ook veel zogenaamde 

‘overbelaste’ jongeren (zie ook WRR, 2009) het mbo instromen, alsmede de avo-isering in het 

onderwijs, er is sprake van een grotere doorstroom van vmbo-tl naar havo, waardoor het 

niveau van instromende studenten in mbo niveau 4 verandert. 

De commissie Oudeman (2010) ziet grote verschillen in de prestaties van de instellingen voor 

middelbaar beroepsonderwijs. Zij merkt, net als B&A (2010), op dat de verantwoordingslast op 

instellingen niet proportioneel is met de prestaties. 

Legitimering van de maatschappelijke opdracht komt, zoals eerder gesteld, steeds vaker tot 

stand door inspraak van verschillende stakeholders en door horizontale verantwoording. Aan 

de andere kant zien we dat de centrale sturing van de overheid nog altijd een belangrijke 

plaats in het stelsel inneemt. Ondanks dat overheden of overheidsinstellingen niet langer de 

centrale actor in het netwerk zijn maar veeleer partner van andere actoren om publieke taken 

en bevoegdheden uit te oefenen (Michels & Meijer, 2003), blijft de overheid (grondwettelijk 

vastgelegd) eindverantwoordelijke en centraal aanspreekpunt bij maatschappelijke discussies. 

3.6  Trends en ontwikkelingen 

Voorgaande toont de aansturing in het stelsel van (initieel) beroepsonderwijs. Tot nog toe is 

geschreven over het stelsel zoals het zich tot op heden heeft ontwikkeld. Er komen echter in 

de komende jaren ook veranderingen op het stelsel voor beroepsonderwijs af. Dit heeft 

(mogelijk) een weerslag op het stelsel, er is immers geen sprake van een statisch stelsel. 

Deze ontwikkelingen worden in deze paragraaf verder uiteengezet. In haar publicatie ‘Trends 

shaping education’ gaat de OECD (2008) in op de algemene trends en ontwikkelingen die een 

belangrijke invloed hebben op het onderwijs. Voor wat betreft het Nederlandse 

beroepsonderwijs benoemen we de volgende trends en ontwikkelingen: 

• Demografie 

• Economie 

• Arbeid en de lerende maatschappij 

• ICT 

• Burgerschap en de staat 
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• Sociale omgeving en waarden 

Ook worden door de OECD (2008) twee overkoepelende thema’s genoemd, die in deze 

review niet worden besproken. Dit zijn: uitdagingen op wereldniveau (onder meer honger en 

armoede) en de vraag naar duurzame welvaart (onder meer duurzaam gebruik van energie). 

3.6.1  Ontwikkelingen in demografie 
De OECD (2008) ziet op het gebied van demografische ontwikkelingen drie algemene trends, 

die ook in Nederland spelen: 

• Minder jongeren 

• Veranderende leeftijdsopbouw van de bevolking 

• Langer leven 

Verschillende Nederlandse regio’s hebben of krijgen in de aankomende jaren te maken met 

een sterke daling van de leerlingenaantallen in het onderwijs. In het basis- en voortgezet 

onderwijs is deze daling inmiddels al zichtbaar, in het beroepsonderwijs lijkt de komende jaren 

vooral in de komende jaren een daling zichtbaar te worden. Onder deze regio’s onder meer 

Zeeland, Groningen en Limburg (Van Duin et. al., 2006; OECD, 2008). Hierbij blijkt de rol van 

ontgroening in bijvoorbeeld Limburg groter is dan in de rest van Nederland (Van Duin et. al., 

2006). Dit geldt zelfs in hogere mate voor het mbo: “binnen het mbo is sprake van een zich 

verdiepende krimp naarmate de periode vordert” (Provincie Limburg, 2008). Dit betekent dat 

naarmate de tijd verder vordert, het aantal leerlingen steeds verder terug zal lopen. 

Aan de andere kant zijn de leerlingenaantallen in andere gebieden, met name delen van de 

Randstad, constant gebleven of zelfs gegroeid (ResearchNed en SBO, 2010). Dit brengt een 

situatie met zich mee, waarin een grotere diversiteit zal ontstaan tussen regio’s voor wat 

betreft de leerlingenaantal. Dit roept ook de vraag op of de huidige bekostigingsstructuur, 

vooral geënt op leerlingenaantal ook in de toekomst kan zorgen voor een stabiele en 

adequate onderwijsinfrastructuur. 

Tegelijkertijd zal langzaamaan een kwalitatieve verschuiving in onderwijsvraag zichtbaar 

worden. Tenminste, als we ervan uitgaan dat de vraag naar arbeid leidend is voor de 

onderwijsvraag. Immers, bij een veranderende leeftijdsopbouw, in dit geval een stijging van 

het aantal ouderen (ook wel aangeduid met vergrijzing) en de mogelijkheid voor deze ouderen 

om langer dan nu te blijven leven, dan zal een groter beroep gedaan (moeten) worden op 

verzorgend en verplegend personeel. Er is dan ook een grote nieuwe aanwas aan dit 

personeel te voorzien, vooral op de niveaus mbo drie en vier (vergelijk Vink, et al., 2010a).  

Een andere kwalitatieve ontwikkeling heeft invloed op de wijze waarop het onderwijs wordt 

georganiseerd. Met het mondiger worden van de consument (in dit geval student) en de wens 

maatwerk te krijgen (just-in-time en just-enough, Vermeulen, 2005) verschuiven de eisen die 

gesteld worden aan het onderwijs: studenten hebben behoefte aan vrijheid en onderwijs op 

maat. 

3.6.2  Ontwikkelingen in de economie 
De belangrijkste ontwikkelingen in het verleden die hun weerslag hebben gehad op het 

(beroeps)onderwijs zijn van economische aard (Honingh, 2008). Een voorname ontwikkeling 

wat dit betreft is de industrialisering van de maatschappij. Met de industrialisering is ook het 

denken in maakbaarheid van de mens, de organisatie, de maatschappij opgekomen.  

In het tweede deel van de vorige eeuw zien we de bloei en de afname van de industriële 

economie in Nederland. Terwijl in de jaren ‘60 nog 45% van de beroepsbevolking in de 
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industrie werkt, neemt dit percentage af tot 36% in 1985 en 27% in 1995 (Dodde, 1998). Ook 

in de huidige tijd wordt de overgang naar kennisintensieve arbeid benadrukt. 

De overgang van een industriële naar een diensteneconomie dwingt scholen op dit moment 

om niet alleen vakkennis over te dragen en de functiegebonden beroepsvaardigheden van de 

leerling te ontwikkelen, maar ook de persoonlijke vaardigheden tot ontwikkeling te brengen 

(Meijers, 2004). Waslander en Van Kessel (2008) zien bovendien een ontwikkeling van 

massaproductie naar maatwerk. Dit betekent voor het onderwijs een rol in de begeleiding van 

studievaardigheden en het leren leren en een aanbod dat meer vraaggestuurd tot stand komt. 

Ook zien we dat de invloed van de Europese Unie in de loop van de twintigste eeuw fors is 

toegenomen. In 2000 leidt de samenwerking van de Europese lidstaten tot afspraken over 

een noodzakelijke toename van het aantal hoger opgeleiden in 2010. Deze afspraken zijn 

vastgelegd in de zogenaamde Lissabon doelstellingen. Achter deze afspraken schuilt een 

politiek-ideologische noodzaak, die empirisch onvoldoende vastgesteld kan worden, in elk 

geval voor Nederland (vergelijk Vink, et al., 2010b). Immers, het aanbod van hogeropgeleide 

werknemers op de arbeidsmarkt is slechts noodzakelijk indien er voldoende vraag naar is. 

Deze vraag blijkt in de praktijk onvoldoende aanwezig. 

3.6.3  Ontwikkeling in arbeid en beroepsbevolking 
Hiervoor werd al gerefereerd aan de Europese trendstudies die het belang van de 

kenniseconomie en de Lissabon doelstellingen onderschrijven (OECD, 2008; Cedefop, 2003). 

Ook het CPB ziet dat kennis in de toekomst een steeds belangrijkere rol gaat spelen (CPB, 

2010). Deze gedachte komt voort uit een drietal optredende mechanismes: binnen de 

economie is een ontwikkeling naar meer kennisintensieve sectoren zichtbaar, binnen deze 

sectoren een verschuiving naar meer hogeropgeleide functies en binnen deze functies een 

stijging van de kwalificatievereisten en/of opleidingsniveau (ROA, 2009; Vink et al., 2010b). 

Onder meer als gevolg van de mogelijkheden van ict (ROA, 2009). 

Het middelbaar beroepsonderwijs leidt studenten op middelbaar niveau op voor beroepen op 

de arbeidsmarkt. Hoeveel studenten uiteindelijk ook op dit niveau werkzaam zijn, is 

afhankelijk van zowel de ontwikkeling op de arbeidsmarkt als mogelijke verdringing op deze 

arbeidsmarkt.  

De ontwikkeling van de arbeidsmarkt is positief: van 1996 tot 2009 is een stijging van het 

aantal banen zichtbaar met ruim één miljoen, tot ruim 7,2 miljoen. Hierbij valt op te merken dat 

het aantal banen op middelbaar, lager en elementair niveau relatief gezien is afgenomen 

(CBS, 2010a; SCP, 2010; Schouten, 2009). Over de toekomst van het niveau van de arbeid 

op deze niveaus verschillen de meningen van onderzoekers. Waar sommige onderzoekers 

verwachten dat arbeid op lager en elementair niveau geautomatiseerd of verplaatst naar 

lagelonenlanden, denken anderen dat door de stijgende welvaart sprake zal zijn van een 

constant aanbod of zelfs een toename van arbeid op lager en elementair niveau. Dit wordt 

ook wel de polarisatiehypothese genoemd (SCP, 2010; ROA, 2009).  

Tegelijkertijd is, onder meer onder invloed van de Lissabon-doelstelling, het aantal 

hoogopgeleiden toegenomen, van 25 procent in 1996 naar 34 procent in 2009 (CBS, 2010a; 

SER, 2006). In dezelfde periode is het aantal middelbaar opgeleiden relatief slechts licht 

gestegen, terwijl vooral het aantal laagopgeleiden relatief is afgenomen. 

Het aantal banen op hoger niveau is zichtbaar minder hard gestegen dan het aantal nieuwe 

hoger opgeleiden. Dit leidt er dan ook toe dat vele hoger opgeleiden een baan uitvoeren op 

middelbaar niveau. Volgens CBS (2010a) gaat het om 16 procent in 2009, tegen 10 procent in 

1996. Dit verdringingseffect speelt naast het feit dat de toename van het aantal banen op 



34 

middelbaar niveau minder sterk is toegenomen dan het aantal nieuwe middelbaar opgeleiden. 

Dit effect is niet in alle sectoren even groot, maar speelt wel in elke sector een rol. Met name 

in de economische en agrarische sector werken minder middelbaar opgeleiden in een beroep 

op dit niveau en bovendien werken zij relatief vaker buiten hun eigen sector (ROA, 2003). 

Hoewel op basis van voorgaande geconcludeerd kan worden dat sprake is van onder-

benutting van capaciteit, en daarmee van verspilling, is de vraag of dit werkelijk het geval is. 

Over het algemeen wordt namelijk verondersteld dat onderwijs een positieve bijdrage heeft op 

de leefgewoontes van mensen (minder roken, minder overgewicht, minder criminaliteit), wat 

met zicht meebrengt dat kosten op dit moment voor onderwijs de kosten voor gezondheids-

zorg en politie en justitie in de toekomst verminderd. Deze positieve terugverdieneffecten 

wegen ruimschoots op tegen de huidige kosten (zie bijvoorbeeld Groot en Maassen van den 

Brink, 2003a; 2003b). Bovendien wijzen Vink et al., (2010b) al op het feit dat als middelbaar 

opgeleiden in relatief te laag gekwalificeerde banen terecht komen, hier een innovatieprikkel 

vanuit kan gaan. Daarbij komen positieve effecten van een hogere generieke kennisbasis, die 

van pas komt bijvoorbeeld bij het oplossen van nieuwe problemen in werksituaties 

(Abrahamsson, Abrahamsson en Johansson, 2003), waarmee de mogelijkheid ontstaat dat de 

functie op een andere manier ingevuld wordt. Dit kan potentieel leiden tot een hogere mate 

van innovatie (Abrahamsson, Abrahamsson en Johansson, 2003). Er is in de uitoefening van 

een functie naast een proces van role taking, ook sprake van role making. 

Een andere ontwikkeling die we zien wat betreft arbeidsvraag is de veranderende structuur 

van de arbeidsmarkt. De economie van Nederland en andere Westerse landen (OECD, 2008) 

is gedurende de laatste 50 jaar steeds verder gegroeid richting een dienstenecononomie met 

internationale afhankelijkheidsrelaties. In dergelijke economieën staat de ontwikkeling van 

kennis en het ontwikkelen van steeds nieuwe innovatieve diensten en producten centraal. Het 

opleidingsniveau van de beroepsbevolking is sterk gestegen en zal in de toekomst nog verder 

stijgen. Bovendien vragen bedrijven om meer hoger opgeleide werknemers. Door 

globalisering is er ook in toenemende mate sprake van een internationale werkomgeving 

waarin studenten instromen. De vraag is of het beroepsonderwijs studenten voldoende toerust 

met kennis en vaardigheden gericht op het leveren van diensten en het acteren in een 

internationale omgeving.  

Cijfers van de OECD (2008) laten daarnaast zien dat de arbeidsrelatie voor veel mensen 

minder ‘vast’ is dan in het verleden. Er is sprake van meer parttime aanstellingen, maar ook 

vooral van tijdelijke contracten. Op dit laatste punt scoort Nederland hoog ten opzichte van de 

andere OECD landen. Voor het beroepsonderwijs levert dit vragen op naar de mate waarin 

studenten worden voorbereid op een loopbaan waarin tijdelijkheid en minder binding met de 

werkomgeving een gegeven zijn. Dit maakt dat het voor werknemers belangrijker wordt om 

continu te leren en zich permanent te blijven ontwikkelen, een Leven Lang Leren. 

3.6.4  Een leven lang leren 
Veel van de bovengenoemde maatschappelijke trends en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt 

monden uit in de sterk toenemende aandacht voor een leven lang leren (LLL).  

Een leven lang leren bestaat uit alle leeractiviteiten die worden ondernomen tijdens het leven 

met de bedoeling kennis, vaardigheden en competenties te verbeteren, zowel wat betreft werk 

als gericht op persoonlijke ontwikkeling, actief burgerschap en bevordering van de sociale 

cohesie (Europese Commissie, 2001). Vanuit de Lissabon doelstellingen is het belang in de 

(internationale) politiek vastgelegd. Op nationaal niveau heeft dit geleid tot het Nationaal 

Actieprogramma Een Leven Lang Leren (uit 1998). Overigens is in de nationale politiek een 

verschuiving zichtbaar van sociaalintegratie motieven in de jaren ‘70, naar meer economische 

motieven in de jaren ’80 en ’90 (Doets, Van Esch en Westerhuis, 2008). De nadruk komt 
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vooral te liggen op employability als (economische) reden voor leven lang leren. Hiermee sluit 

het economisch motief aan bij persoonlijke ontwikkelingsperspectieven. In de praktijk is 

zichtbaar dat mbo-instellingen zich slechts in beperkte mate begeven op de markt voor leven 

lang leren. 

Er is een algemene trend zichtbaar van beroepen die steeds meer kennisintensief worden 

(Bronneman-Helmers, 2006). Dit geldt echter overigens niet voor alle beroepen en de vereiste 

vaardigheden veranderen niet in eenzelfde tempo in alle sectoren of beroepen (Abrahamsson, 

Abrahamsson en Johansson, 2003). Wel kunnen we constateren dat al in de jaren ’80 en ’90 

veranderingen in de organisatie van werk geleid hebben tot een geleidelijke verandering van 

benodigde vaardigheden van werknemers bij de uitvoering van werkzaamheden. Er is onder 

meer behoefte gekomen aan zelflerend vermogen, flexibiliteit en abstractievermogen 

(Halfpap, 2000).Deze generieke vaardigheden zijn zelfs een noodzakelijke voorwaarde bij de 

uitvoering van werkzaamheden (Ott, 1999), gegeven de verhoging van de autonomie, de 

verkleining van gespecialiseerde monotone repetitieve werkzaamheden, en de grotere vraag 

naar innovativiteit en creativiteit in het werk. Deze overgang van een industriële naar een 

diensteneconomie dwingt scholen dan ook om niet alleen vakkennis over te dragen en de 

functiegebonden beroepsvaardigheden van de leerling te ontwikkelen, maar ook de 

persoonlijke (generieke) vaardigheden tot ontwikkeling te brengen (Meijers, 2004). 

3.7  Achtergrond ontwikkelingen beroepsonderwijs 

Kijken we naar de maatschappelijke ontwikkelingen die op de stelsels afkomen, dan is een 

algemene trend zichtbaar dat beroepen steeds meer kennisintensief worden (Bronneman-

Helmers, 2006). Dit geldt echter overigens niet voor alle beroepen en de vereiste vaardig-

heden veranderen niet in eenzelfde tempo in alle sectoren of beroepen (Abrahamsson, 

Abrahamsson en Johansson, 2003). Wel kunnen we constateren dat al in de jaren ’80 en ’90 

veranderingen in de organisatie van werk geleid hebben tot een geleidelijke verandering van 

benodigde vaardigheden van werknemers bij de uitvoering van werkzaamheden. Er is onder 

meer behoefte gekomen aan zelflerend vermogen, flexibiliteit en abstractievermogen 

(Halfpap, 2000).Deze generieke vaardigheden zijn zelfs een noodzakelijke voorwaarde bij de 

uitvoering van werkzaamheden (Ott, 1999), gegeven de verhoging van de autonomie, de 

verkleining van gespecialiseerde monotone repetitieve werkzaamheden, en de grotere vraag 

naar innovativiteit en creativiteit in het werk. Deze overgang van een industriële naar een 

diensteneconomie dwingt scholen dan ook om niet alleen vakkennis over te dragen en de 

functiegebonden beroepsvaardigheden van de leerling te ontwikkelen, maar ook de 

persoonlijke (generieke) vaardigheden tot ontwikkeling te brengen (Meijers, 2004). 

Een verschuiving in het denken over de onderwijsmethodiek is sinds het midden van de jaren 

’80 zichtbaar: langzamerhand ontstaat het idee en de praktijk dat het didactisch concept voor 

beroepsonderwijs meer gericht is op activiteiten en problemen, waarbij zelfregulering van de 

student centraal staat, ter vervanging van de meer traditionele methoden (Nickolaus, Knöll & 

Gschwendtner, 2007). Dit heeft tot doel om de meer relevante kennis beter en effectiever aan 

te leren. Vergelijkende studies in Duitsland hebben aangetoond dat dergelijke meer 

constructivistische leermethoden een positief effect hebben op leermotivatie van leerlingen en 

op de ontwikkeling van vaardigheden (Nickolaus, Knöll & Gschwendtner, 2007). Dit onderzoek 

laat echter ook zien dat studenten met lagere cognitieve vaardigheden problemen ervaren 

met het reguleren van hun eigen leren.  

Anderzijds lieten we eerder zien dat beroepsonderwijs het meest effectief is in landen met een 

sterk gestratificeerd secundair onderwijs en gestandaardiseerd onderwijssysteem (Shavit en 

Müller, 1998; Shavit en Müller, 2000). Specifiek vakonderwijs zou moeten resulteren in een 



36 

betere match tussen werknemers en werkgevers waardoor de kans op werkloosheid bij het 

verlaten van school kleiner is (Bishop, 1989). 

Het competentiegericht onderwijs doet in Nederland zijn intrede vanuit de gedachte dat deze 

andere manier van leren studenten helpt bij hun ontwikkeling in een snel veranderende en 

complexe economie (Velde, 1999). Daarbij wordt verondersteld dat hierdoor minder 

problemen ontstaan bij de transitie van school naar werk (Wesselink, Biemans, Mulder en Van 

den Elsen, 2007). Leren wordt vanuit een holistische benadering bezien, er is sprake van een 

integratie van kennis, vaardigheden en houdingen, en is hiermee in lijn met een construc-

tivistisch perspectief op leren (Wesselink, Biemans, Mulder en Van den Elsen, 2007). De 

introductie en uitwerking van het competentiegericht onderwijs heeft invloed op zowel 

sturingselementen in het stelsel (vgl. de invoering van competentiegerichte kwalificatie-

dossiers) als op het primair proces en de vormgeving van het leerproces van studenten (vgl. 

werkplekleren, flexibilisering). 

3.8  Afsluitend 

In Koers BVE (Onderwijsraad, 2000) worden zowel het aanbod aan voorzieningen als de 

aanbieders als aangrijpingspunt voor sturing gezien (Bakker, et al., 2004). De wenselijkheid 

van toegankelijkheid en een optimale verdeling van voorzieningen en de wenselijkheid van 

een systeem met keuze tussen aanbieders staan in de sturingsfilosofie naast elkaar. Ook in 

Koers BVE (Ministerie van OCW, 2004) wordt tussen deze zienswijzen ook niet expliciet 

gekozen. Het aangrijpingspunt van sturing verschuift echter wel van taken/voorzieningen en 

de aanbieder naar de maatschappelijke opdracht. Koers BVE (Ministerie van OCW, 2004) 

beschrijft deze maatschappelijke opdracht van het beroepsonderwijs als ‘alle deelnemers te 

bieden wat zij nodig hebben om volwaardige, zelfstandige burgers te worden’. Vink et al., 

(2010b) spreken in dit kader van een tweeledige functie voor het mbo: de sociaalintegratie 

functie en de sociaaleconomische functie van beroepsonderwijs. Wesselingh, Dijkstra en 

Peschar (2002) onderscheiden ten aanzien van de maatschappelijke opdracht (of ‘sociale 

intergratie’) drie onderdelen: 

• Economische integratie  

• Maatschappelijke integratie  

• Culturele integratie 
 
Koers BVE (Ministerie van OCW, 2004) geeft aan dat het accent van de maatschappelijke 

opdracht door instellingen voor beroepsonderwijs dient te worden gelegd op 

onderwijsparticipatie van zoveel mogelijk deelnemers (tot het behalen van minimaal een 

startkwalificatie), waarbij aan de andere kant de eigen verantwoordelijkheid van deelnemers 

wordt benadrukt. 

We zien dat sprake is van verschillende sturingsmechanismen en verschillende doelstellingen 

bij het beroepsonderwijs (vgl. ook Commissie Oudeman, 2010; Vink, et al., 2010). Webbink et 

al., (2009) zien de maatschappelijke opdracht in het kader van de realisatie van publieke 

belangen, te weten kwaliteit, doelmatigheid en toegankelijkheid. Echter, verschillende 

belanghebbenden ‘wegen’ deze belangen op verschillende wijze, er is geen eenduidige 

invulling van de maatschappelijke opdracht (Vink, et al., 2010b; Van Schoonhoven en Nusink, 

2005). ROC’s bevinden zich in het middelpunt van verschillende sturingsmechanismen en 

belangen. 

Tevens zien we dat slechts in beperkte mate duidelijk is of en in hoeverre de gehanteerde 

sturingsmechanismen (toezicht, bekostiging en KS) bijdragen aan de realisatie van de 
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publieke belangen. De WEB biedt maar weinig aanknopingspunten voor de strategische 

afweging tussen het bepalen van wat een opleiding in de initiële fase zou moeten behelzen en 

wat in de postinitiële fase kan worden ‘bijgeleerd’ (Heijke, 2001). Het sturingsmechanisme in 

de WEB kan een belemmering vormen van voldoende brede opleidingen, gegeven het feit dat 

onvoldoende sturing kan worden gegeven aan brancheoverstijgende ontwikkelingen en 

nieuwe ontwikkelingen buiten de bestaande branchestructuur. Daarbij is tevens geconstateerd 

dat de CGKS weinig aanknopingspunten biedt ten aanzien van de doorstroom naar het HBO 

(vgl. Kennis, Schuit en Hövels, 2009).  

Toch wordt het Nederlandse stelsel in internationale vergelijking gezien als een krachtig 

stelsel. In het vorige hoofdstuk zagen we dat in Nederland sprake is van een beroepsgericht 

arbeidsmarktstel, in de mixed variant, ofwel een hybride stelsel. Ook zagen we dat het 

beroepsonderwijs een cruciale rol heeft in het realiseren van publieke waarde, vooral waar het 

gaat om de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Crouch, Finegold en Sako (1999) 

zien dat geen enkel stelsel een optimale aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt kan 

verwezenlijken. De OECD (2009) ziet een ideale situatie mogelijk worden in een BAM-mixed 

model (Nelen et al., 2010). Dit houdt in een beroepsgericht, staatsgestuurd en duaal stelsel 

voor beroepsonderwijs. Een dergelijk model, als in Nederland, heeft volgens de OECD (2009) 

alle kenmerken in zich om een ideale situatie te verwezenlijken, aangezien aangesloten kan 

worden bij zowel werkgeversvoorkeuren, als leerling-voorkeuren. De OECD ziet de 

belangrijkste argumenten waarom een optimale situatie in een dergelijk model tot stand kan 

komen in: 

• Het feit dat in een duaal stelsel mogelijkheden geboden zijn voor sturing van vraag en 

aabod; 

• De betrokkenheid van zowel overheid als bedrijfsleven in de curriculumontwikkeling 

(kwalificatiedossiers), waardoor een mix ontstaat van generieke en beroepsspecifieke 

competenties; 

• Het feit dat sprake is van een gemengd financieringsmodel (overheid, bedrijf en 

deelnemer). 
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Hoofdstuk 4 Effectieve uitvoering van het beroepsonderwijs4 

 

In dit hoofdstuk gaan we in op de effectieve uitvoering van het beroepsonderwijs. We leggen 

daarbij in eerste instantie de nadruk op de onderwijskundige vormgeving [van het primaire 

proces van onderwijzen en leren] en geven aan waar op instellingsniveau de mogelijkheden 

liggen voor sturing op de kwaliteit, met inachtneming van efficiencyvraagstukken.  

Het MBO als sector wordt gekenmerkt door een grote mate van complexiteit (Commissie 

Oudeman, 2010), o.a. ten gevolge van de pluriformiteit van de doelgroep. Maatwerk betreft de 

mate waarin het onderwijs tegemoetkomt aan deze pluriformiteit en is daarom een eerste 

perspectief van waaruit we in dit hoofdstuk de uitvoering van het onderwijs willen belichten.  

Een tweede perspectief is dat van de consistentie van onderwijstrajecten. Van oudsher kent 

het beroepsonderwijs de spanning tussen de twee constituerende elementen van de 

opleidingen: het leren op school het leren in de praktijk. Nog steeds laat de afstemming 

tussen beide te wensen over. Met de introductie van het begrip competentiegericht leren 

wordt de lat in feite nog wat hoger gelegd: nu moeten kennis, vaardigheden en houdingen 

geïntegreerd aan bod komen in het kader van de beroepsopleiding. Daarmee ligt de nadruk 

nog sterker op het realiseren van consistente trajecten, die ook voor de deelnemer een 

logisch geheel moeten zijn.  

Voorwaardelijk voor een onderwijskundig verantwoord aanbod is uiteindelijk de docent: zijn of 

haar professionaliteit is een van de belangrijkste voorwaarden voor de aangeboden 

onderwijskwaliteit. Kwaliteit en professionaliteit van de docent is daarom een derde 

perspectief dat in deze bijdrage aan de orde komt.  

4.1  Maatwerk  

4.1.1 Inleiding 

In de geschiedenis vanaf de oudheid zien we een beweging van individueel onderwijs voor 

geprivilegieerden naar, vooral sinds de industriële revolutie, massaonderwijs voor velen. 

Daarmee gepaard ging een verdergaande specialisatie: door de explosie van kennis sinds de 

Middeleeuwen was niemand meer in staat om overal alles van te weten (Arnault & Branson, 

2006). Massaonderwijs kent noodgedwongen ook de kenmerken van massaproductie: 

uniformiteit van productie en producten. Die uniformiteit begint op veel plaatsen steeds meer 

als een belemmering te gelden gezien de toenemende diversiteit van leerlingpopulaties. 

Diversiteit in het mbo 

In de geschiedenis van het mbo zien we in de laatste drie decennia een beweging van 

afzonderlijke scholen per vakgebied voor een redelijk homogeen publiek (zoals MEAO, MTS) 

naar bredere scholen onder invloed van de SVM en BVE (WEB) maatregelen. Daarmee is de 

doelgroep voor het mbo stapsgewijs sterk verbreed. Waren de leerlingen van het mbo eerder 

gediplomeerden uit de eerste fase van het voortgezet onderwijs, met de integratie van het 

kort-mbo en haar voorlopers zijn ook leerlingen die eerder geen toegang hadden tot het mbo 

tot de instroom gaan behoren. Zij hebben diploma’s op een lager niveau, of hebben 

ongediplomeerd de eerste fase van het voortgezet onderwijs verlaten. Daarnaast zijn 

leerlingen vanuit het vroegere leerlingwezen ingesluisd: de nu bestaande BBL-opleidingen zijn 

                                                   
4
  Dit hoofdstuk is geschreven door Truus Harms van GION. 
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daar de voortzetting van. Deze leerlingen zijn meer werknemer dan scholier, zijn gemiddeld 

wat ouder, en werken vanuit een ander perspectief in de verhouding onderwijs-arbeid. Met de 

invoering van de SVM-operatie hebben de instellingen contractactiviteiten ten behoeve van 

derden (vooral bedrijfsleven) ingevoerd, waar zittende werknemers met een bestaand 

arbeidsverleden een op hun behoefte afgestemd aanbod vragen. Het erkennen van eerder 

verworven kwalificaties, en het op basis daarvan samenstellen van een adequaat aanbod is 

met name voor deze groepen van belang. De volwasseneneducatie, die met ups en downs 

deel uitmaakt van de instellingen, heeft doelgroepen binnengebracht die vragen om vormen 

van algemeen onderwijs en trajecten die toeleiden naar beroepsonderwijs. Vervolgens zijn er 

nog de deelnemers met een bijzondere zorgvraag, op grond van leer-, ontwikkelings- of 

gedragsproblemen. Ook is in de betreffende periode het aandeel van leerlingen met een 

andere culturele en taal- achtergrond, vooral in de stedelijke gebieden in Nederland, sterk 

toegenomen. Al deze groepen vragen om een min of meer verschillende aanpak of 

verschillend aanbod: een zekere vorm van maatwerk.  

Vervolgens zijn er de onderwijskundige vernieuwingen waar het MBO zich in dezelfde periode 

mee geconfronteerd heeft gezien. Op basis van inzichten uit de leertheorie (constructivisme, 

leerstijlen) wordt leren steeds meer als een individueel gekleurde activiteit gezien, die zich niet 

zo goed verhoudt met de uniformiteit van massaonderwijs. De maatschappelijke tendens tot 

individualisering maakt bovendien dat er meer ruimte gevraagd wordt voor inhoudelijke 

keuzes van de leerling, in het kader van een eigen (leer)loopbaan. De huidige nadruk op 

competenties, die niet alleen stoelen op bij te brengen kennis en vaardigheden, maar waarbij 

in de vorm van houdingen ook persoonlijke kenmerken en betrokkenheid een rol spelen, 

vergroot nog eens de nadruk op een meer persoonlijke invulling van het onderwijs.  

4.1.2 Differentiatie als antwoord op diversiteit 

In het huidige massaonderwijs is differentiatie het antwoord op diversiteit in de leerling-

populatie. Differentiatie heeft dus te maken met het onderwijsaanbod (Den Boer e.a. 2010). 

Bosker (2005) omschrijft differentiatie in navolging van De Koning als: “Het doen ontstaan van 

verschillen tussen delen (bijvoorbeeld scholen, afdelingen, klassen, subgroepen, individuele 

leerlingen) van een onderwijssysteem (bijvoorbeeld nationaal schoolwezen, scholen-

gemeenschap, afdeling, klas) ten aanzien van één of meerdere aspecten (bijvoorbeeld 

doelstellingen, leertijd, instructiemethoden).” Als die differentiatie zich binnen klassenverband 

afspeelt spreekt men van interne differentiatie, in alle andere gevallen van externe 

differentiatie. Via differentiatie is maatwerk in een meer of minder vergaande vorm te 

realiseren, de ruime definitie van differentiatie laat daarvoor vele mogelijkheden open. Reezigt 

(1999) maakt onderscheid tussen convergente en divergente differentiatie. Convergente 

differentiatie is erop gericht de verschillen tussen leerlingen in aanvang te verkleinen. Hier kan 

men ook wel spreken van compensatie: leerlingen die in beginsel een achterstand of 

beperking hebben worden zodanig behandeld dat hun kans op het bereiken van de doel-

stellingen van het betreffende onderwijs die van de overige leerlingen gaat naderen. Deze 

vorm van differentiatie zal geëigend zijn bij bijvoorbeeld leerlingen met leer- en gedrags-

problemen, of met taalachterstanden. Divergente differentiatie is er niet op gericht om 

aanvangsverschillen te verkleinen, maar om aan alle leerlingen, of diverse groepen leerlingen, 

de meest optimale onderwijssituatie te bieden. Daarbij kunnen verschillen tussen leerlingen in 

aanvang eventueel toenemen.  

Differentiatie kan zo bijdragen aan maatwerk: het afstemmen van onderwijs op de vraag van 

de deelnemer.  
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Recent onderzoek in het Nederlandse mbo geeft een beeld van richtingen waarin men zoekt 

om te gaan met de beschreven diversiteit. 

Externe differentiatie 

Een eerste deel van de diversiteit in de leerlingenpopulatie van het mbo blijkt opgevangen te 

worden via inter-klassikale differentiatie, ook wel aangeduid met streaming (De Koning, 1974). 

Het onderwijsaanbod is verdeeld in diverse segmenten die door verschillende stromen 

leerlingen gevolgd worden: verschillende niveaus, verschillende leerwegen, een groot aanbod 

aan opleidingen, afzonderlijke educatie en contractactiviteiten. Deze segmenten kunnen 

redelijk onafhankelijk van elkaar functioneren. Op dit type differentiatie wijzen betrokkenen 

dan ook als het meest gerealiseerd in het mbo (Van Kuijk e.a. 2010). Het mbo zelf is 

overigens een van de onderwijstypen die in Nederlandse stelsel bestaan op basis van 

interscholaire differentiatie: het bestaan van afzonderlijke en gescheiden schooltypen. Al deze 

vormen van differentiatie gezamenlijk kunnen ten opzichte van de klas of opleiding als externe 

differentiatie beschouwd worden.  

Interne differentiatie 

Een volgend deel van de diversiteit probeert men op te vangen via interne differentiatie. Die 

speelt zich af op het niveau van de opleiding en op het niveau van de leergroep. Dit type 

differentiatie voltrekt zich langs drie lijnen: 

• via de inhoud (bijvoorbeeld verbreding / verdieping / trajectkeuze); 

• via de werkvormen en didactiek; 

• via temporele aspecten (variatie in tempo en volgorde, meerdere instroommomenten, 

examinering op het moment dat de deelnemer daaraan toe is). 

Interne differentiatie krijgt gezien de recent gepubliceerde onderzoekliteratuur ruim aandacht 

in het mbo.  

Binnen de reguliere mbo-opleidingen richt men zich voornamelijk op het realiseren 

differentiatie via inhouden en werkvormen. Men zoekt volgens Van Kuijk (2010), naar 

onderwijsinhoudelijke vormen van flexibiliteit (keuze van werkvormen, keuze van begeleiding, 

keuze van modulen). Voor de verankering van de gezochte onderwijskundige flexibiliteit in de 

organisatie heeft men vooralsnog minder oog. Deze auteurs menen echter dat flexibiliteit 

vermoedelijk meer gezocht zou moeten worden in wat zij organisatorische flexibiliteit noemen: 

naar tempo en naar in- en uitstroommomenten.  

Onderzochte opleidingen die als voorbeelden kunnen gelden voor een vorm van flexibiliteit die 

‘haalbaar, organiseerbaar en betaalbaar’ wordt geacht, hebben namelijk de volgende 

kenmerken gemeen: 

• meer instroommomenten (op verzoek van bedrijfsleven of van deelnemers);  

• flexibel programma (niet de leerstof is leidend, maar de vraag van de deelnemer. Die vraag 

wordt bepaald tijdens de intake, waarbij de al aanwezige kennis en vaardigheden worden 

geïnventariseerd);  

• inzet van studieloopbaanbegeleiders. Zij houden de studievoortgang van deelnemers in de 

gaten en bespreken de stand van zaken, belemmeringen en mogelijkheden;  

• de deelnemer kan vrijstellingen krijgen;  

• er is tussentijdse doorstroom naar een opleiding op hoger niveau mogelijk;  

• een deelnemer doet examen als hij of zij daar klaar voor is. 
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In het contractonderwijs blijkt men momenteel meer dan in de reguliere opleidingen 

inhoudelijke flexibiliteit te kunnen bieden. Wensen van de omgeving van het mbo (UWV, 

gemeenten, bedrijven, ofwel de afnemers) richten zich echter meer op het organisatorisch 

aspect/leertempo, door bijvoorbeeld om korte cursussen te vragen. Dit lijkt te botsen met het 

leerstofjaarklassensysteem dat in mbo-instellingen nog overheerst.  

Een stapje verder in de richting van maatwerk via interne differentiatie gaan Den Boer e.a. 

(2010) in hun onderzoek rond het project Excellent leren, excellent organiseren (Den Boer 

e.a. 2010). Hier ligt de nadruk op de wijze waarop de vraag van de deelnemer en het aanbod 

van een opleiding op elkaar afgestemd worden, met als uitgangspunt afstemming van het 

onderwijs op individuele behoeften en mogelijkheden van de deelnemer. Alle aspecten, van 

inhoud, werkvormen en tempo, zijn hier in principe aan de orde.  

Onderscheiden elementen of fasen in de afstemming zijn: de articulatie van de vraag, 

differentiatie van het aanbod en de match tussen vraag en aanbod. In de onderzochte mbo-

opleidingen van 4 ROC’s blijken twee typen van vraagarticulatie voor te komen. De intake-

benadering legt de nadruk op verbetering van het beeld dat de deelnemer heeft van het 

beroep en de opleiding, en op de personele continuïteit bij intake en loopbaanbegeleiding 

tijdens de opleiding. De domeinbenadering kiest voor het vergroten van de eenheid van 

organisatie: één team van docenten wordt verantwoordelijk voor een grote groep deelnemers 

van intake tot uitstroom en kan het onderwijsaanbod aanpassen gedurende de opleiding: in 

feite een continue vraagarticulatie.  

Ook hier blikt de organisatie van een gedifferentieerd aanbod in de praktijk nog maar in 

geringe mate tot stand te komen, en zich juist te beperken tot keuzes in volgorde en tijd 

binnen het curriculum. Het bijstellen van een eenmaal ingeslagen traject wordt in alle gevallen 

toch in de loop van een opleiding minder eenvoudig en gaat met meer tijdverlies gepaard.  

Van Gelder, in opdracht van de MBO-raad (2008), constateert dat bij het realiseren van 

maatwerk voor de deelnemer een veel voorkomend traject is: intake, afspraak over het te 

volgen traject, opstellen portfolio en begeleiding via een trajectbegeleider. Een adequate 

begeleidingsstructuur is een cruciale factor in het vernieuwingsproces. Leer- en loopbaan-

begeleiding wordt dan ook een steeds belangrijker onderdeel.  

Wenselijkheid en haalbaarheid van maatwerk via interne differentiatie 

Op grond van een nadere analyse van het vergroten van het aantal instroommogelijkheden 

alleen al concluderen Vink e.a.(2010), dat het realiseren van flexibilisering een moeizame en 

complexe operatie is, die bovendien te maken heeft met tegenstrijdige belangen. Voor deel-

nemers is maatwerk voordelig, maar de kosten voor de organisatie zijn hoog, in termen van 

beschikbare docenten en begeleiders, bezetting van ruimtes en inzet van leer- en les-

materialen. De tendens is om in de huidige situatie eerder te streven naar een onderwijs-

aanbod in de vorm standaardproducten van hoge kwaliteit, en niet al te veel nadruk te leggen 

op maatwerk en flexibiliteit. (Zie ook MBO 2010, 2010) Van Kuijk e.a. 2010 concluderen 

echter op basis van een verkenning van de literatuur en gesprekken met deskundigen en 

betrokkenen dat flexibiliteit één van de pijlers is van de WEB om maatwerk te realiseren en 

dat flexibiliteit inmiddels een must is geworden gezien de vele bemoeienissen met het 

onderwerp van diverse actoren in het mbo (instellingen, MBO-raad, de Inspectie, ministeries, 

bedrijven en deelnemers) op zowel beleids- als uitvoeringsniveau.  
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Ook Van den Berg en De Bruijn (2009) constateren in hun overzicht van de vorderingen in het 

mbo richting competentiegericht onderwijs, dat leren op maat, maatwerk en flexibilisering van 

opleidingstrajecten een belangrijke rol spelen in de ambities van verschillende actoren. Het 

gaat dan om zowel het flexibiliseren van inhouden en organisatie van het curriculum, als om 

het flexibiliseren van de pedagogisch didactische aanpak. Competentiegericht beroeps-

onderwijs kan volgens de conclusies van deze auteurs slechts succesvol zijn als maatwerk 

centraal staat. 

Het bieden van maatwerk, met name de mogelijkheid om te versnellen en het aansluiten bij 

verschillen tussen deelnemers, wordt door Van der Meijden e.a. (2009) geïdentificeerd als 

een van de inrichtingskenmerken van mbo-opleidingen die, mits gepositioneerd binnen 

heldere structuren, positief doorwerkt in de resultaten van een opleiding. Daarbij hangt de 

kwaliteit van de uitvoering samen met de vakbekwaamheid van de docent om het ontworpen 

onderwijs uit te voeren. 

Het ontbreken van maatwerk, ofwel niet aansluiten bij de verschillen tussen de deelnemers 

komt juist naar voren als negatief voor de resultaten van een opleiding. Als er onvoldoende 

rekening wordt gehouden met wat een deelnemer kan of juist niet kan, roept dit irritatie op bij 

de deelnemer; hij voelt zich niet gezien. 

Maatwerk in zijn uiterste consequentie van volledig geïndividualiseerd onderwijs wordt veelal 

niet haalbaar geacht. Toch zijn er auteurs die stellen dat dit benaderd kan worden via ‘massa-

individualisering’ (Van Asseldonk volgens Den Boer e.a. 2010). ICT speelt in zo’n oplossing 

een belangrijke rol. 

De Vries (in productie) constateert op basis van diverse onderzoeken in de afgelopen 35 jaar 

dat leerlingen in het algemeen gebaat zijn bij variatie: zij hebben behoefte aan afwisseling in 

de lessen en in de werkwijze, verschillen tussen leerkrachten in hun manier van lesgeven 

kunnen bijdragen de behoefte van deelnemers aan variatie. Dit doet de vraag rijzen hoe exact 

de afstemming van het aanbod op de individuele leerling moet zijn, zolang er aan de groep 

voldoende variatie wordt geboden. 

Pedagogiek 

Voor het opvangen van een volgend deel van de diversiteit komt het voornamelijk op de leraar 

aan. Dat is degene die, naast zorg voor inhoud en didactiek de (leer- en loopbaan-) 

begeleiding van deelnemers vorm moet geven. De (dagelijkse) pedagogische aanpak staat 

hier centraal. Pedagogische vaardigheden in de vorm van het inspelen op leerlingen met 

problemen komen daar nog eens bij.  

Het mbo heeft in toenemende mate te maken met probleemleerlingen. Het gaat om leerlingen 

die extra zorg nodig hebben om de opleiding goed te kunnen doorlopen: Dat kunnen zijn 

leerlingen met leer- en gedragsproblemen (SER 2009), maar ook jongeren die door een 

cumulatie van problemen in de thuissituatie en daarbuiten een groot risico lopen om hun 

opleiding niet af te maken. De WRR (2009) spreekt van overbelaste jongeren. De problemen 

komen het meest voor in de beroepsopleidingen op het laagste niveau en concentreren zich 

in bepaalde scholen en stedelijke gebieden dan wel perifere gebieden. De betreffende 

leerlingen hebben extra aandacht nodig, in termen van differentiatie kunnen we zeggen dat 

hier convergente differentiatie of compensatie nodig is. Dit moet voor een deel gebeuren 

binnen de normale organisatie, met het bieden van een duidelijke structuur in het onderwijs, 

door leraren die het daadwerkelijk tot hun verantwoordelijkheid rekenen om ook moeilijke 
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leerlingen naar de eindstreep te brengen. Dat dit geen sinecure is, blijkt uit onderzoek van De 

Vries (2008) op groene mbo-scholen. Leerlingen met problemen blijken een groot beslag te 

leggen op de lestijd en de energie van de docenten. Desgevraagd geven docenten aan dat in 

de niveau-2 groepen de leerlingen met problemen gemiddeld 40% van de lestijd in beslag 

nemen, en 40 tot 60 % van de energie die docenten hebben. Nogal wat docenten voelen zich 

bovendien niet deskundig om leerlingen met niet-cognitieve problemen te begeleiden: 

minstens 60 % acht zich daartoe maar matig in staat. Hier laat de afstemming op de 

mogelijkheden van de deelnemer dus nog het een en ander te wensen over. 

Zorgstructuur 

Een andere manier van opvang van probleemleerlingen is mogelijk via een afzonderlijke 

zorgstructuur. Sinds januari 2006 is het mogelijk om een ‘rugzakje’ in te zetten in het mbo, in 

het kader van de regeling 'Leerlinggebonden financiering'. De regeling komt voor een groot 

deel overeen met die van het basis- en voortgezet onderwijs. In juni 2009 was het aantal 

bekostigde geïndiceerde leerlingen of wel het aantal ‘rugzakjes’ in het mbo in totaal 4893 

(SER, 2009). Voor deze leerlingen zijn extra middelen inzetbaar. 

Veel scholen in het primair of voortgezet onderwijs kennen inmiddels een Zorg Advies Team 

(ZAT): een samenwerkingsverband waarin professionals uit het (speciaal) onderwijs, het 

maatschappelijk werk, de jeugdzorg, de gezondheidszorg, de politie (een wijkagent) en/of de 

gemeente (een leerplichtambtenaar) structureel samenwerken om scholen, kinderen en 

ouders te ondersteunen. Hoewel in het mbo inmiddels 82 % van de scholen een ZAT heeft 

(SER, 2009), constateert de WRR dat de zorgstructuur daar beduidend minder ver ontwikkeld 

is dan in het VO. Over de effectiviteit van ZAT’s is weinig bekend, inmiddels is een uitgebreid 

meerjarig onderzoek gestart in het primair en voortgezet onderwijs en mbo naar de effecten 

van de ZAT’s voor de jongeren zelf.  

4.1.3 Het organiseren van maatwerk 

Uit het voorgaande blijkt dat in de huidige praktijk het realiseren van een vorm van maatwerk 

via interne differentiatie in verschillende vormen veel aandacht krijgt in de ontwikkelingen 

binnen het mbo. Het beeld dat hiervan oprijst, is echter nog beperkt en versnipperd. Duidelijk 

is wel, dat een belangrijk scharnierpunt lijkt te liggen in de begeleiding van de deelnemer op 

klasniveau (dat is waar maatwerk werkelijk tot stand komt) en dat bij de veelheid aan 

initiatieven, de verankering in de organisatie en de bijbehorende flexibiliteit van die organisatie 

nog te wensen overlaat.  

Volgens Van Kuijk (e.a., 2010) is het hebben van een visie op maatwerk in de gehele 

instelling een voorwaarde voor het realiseren van de bijbehorende flexibiliteit in de 

organisatie. Daarbij hoort ook, gezien de tegenstrijdige meningen daarover, een keuze voor 

de mate waarin men in het huidig stadium maatwerk wil nastreven. In ieder geval zal de 

gehele organisatie in ogenschouw genomen moeten worden: het zal moeten gaan om zowel 

vormen van externe differentiatie, interne differentiatie, de rol van de leraar en de pedagogiek 

en de zorgstructuur. Een taak van niet geringe omvang. Om succesvol te zijn zorgt een 

organisatie daarbij volgens De Groot (publicatie op persoonlijke titel) voor richting, 

consistentie, samenhang en feedback.  

Er bestaat voor zover bekend geen overzicht over de mate waarin instellingen expliciet beleid 

voeren met betrekking tot maatwerk. Maatwerk is een term die typisch past in 

visiedocumenten van instellingen. De praktijk is echter weerbarstig en aan verregaande 

vormen van maatwerk hangt ook en financieel plaatje. Doelmatigheid is gebaat bij een 



 

  45 

weloverwogen breedte van aanbod van opleidingen, naar niveau en inhoud, zoals ook in 

recente beleidsvoornemens tot uiting komt Ministerie, 2011). Ongetwijfeld zal er binnen een 

instelling een soort evenwicht ontstaan op basis van kosten en baten van maatwerk, maar het 

zou interessant zijn om in de praktijk na te gaan hoe het punt waarop dit evenwicht bereikt 

wordt geoptimaliseerd kan worden. Expliciet beleid van scholen zal daarin een belangrijke 

bepalende factor zijn.  

4.2  Consistente leertrajecten 

4.2.1 Inleiding 

Goed onderwijs vraagt om consistentie: een curriculum waarin doelen, leeractiviteiten en 

beoordeling met elkaar in lijn zijn (Biggs, 1996). In het MBO, met zijn typerende combinatie 

van leren in school en op de werkplek, heeft die vraag om consistentie een specifieke 

kleuring. Daar komt nog eens bij, dat de onderwijsvernieuwingen van de afgelopen decennia, 

die nu culmineren in het vormgeven aan competentiegericht onderwijs, enkele andere 

kenmerken kennen die deze consistentie verder onder druk zetten. Bredere doelstellingen 

dan alleen kennis en vaardigheden vragen om nieuwe vormen van beoordeling die nog 

onvoldoende uitgekristalliseerd zijn en beheerst worden, en een onderwijsvormgeving waarbij 

andere dan vakmatige ordeningsprincipes een rol spelen maakt dat er vraagtekens geplaatst 

kunnen worden bij de opbouw van een wendbare kennisbasis. 

4.2.2 De samenhang tussen binnen- en buitenschools leren 

Van oudsher bestaat er in het beroepsonderwijs een tweedeling in leeractiviteiten: binnen de 

school en op de werkplaats. De activiteiten op de werkplaats laten zich moeilijker sturen en 

zijn moeilijker onder controle van de onderwijsdoelen te brengen, en hun verhouding tot de 

leeractiviteiten binnenschools is niet altijd helder. 

Van de huidige MBO-opleidingen maakt een praktijkdeel van minimaal 20% (BOL) resp. 60% 

(BBL) een verplicht onderdeel uit (WEB, 1995)5. Al bij invoering van de wet was uit onderzoek 

bekend, dat bij de effectiviteit van leren op de werkplek de nodige vragen gesteld konden 

worden (Nieuwenhuis, 1991). Het verslag van de evaluatie van deze wet schetst waar 

(gegeven de situatie rond het jaar 2000) de problemen liggen als het gaat om consistente 

trajecten. De scholen ondervinden moeite met het vertalen van hun didactisch profiel naar een 

consistent leerproces waarin theorie, praktijk en examinering op elkaar afgestemd zijn; theorie 

en praktijkonderdelen in de opleidingen zijn veelal nog gescheiden trajecten; de kwaliteit en 

kwantiteit van leerplaatsen laat in veel gevallen nog te wensen over, evenals een betrouwbare 

beoordeling van het geleerde in de beroepspraktijk en de relatie met het bedrijfsleven. 

(Nieuwenhuis e.a., 2001). 

Scholen blijken wel bezig met het organiseren van onderwijskwaliteit in de instelling. Dat gaat 

dan om visieontwikkeling, die in deze beginfase vaak nog wel op centraal niveau stokt, om het 

reguleren van consistentie via het bepalen wat (in termen van eindtermen) op school, en wat 

buitenschools geleerd moet worden. Ook probeert men, de inhoud en de vormgeving van de 

toetsen meer op elkaar aan te laten sluiten, de relatie met het bedrijfsleven te organiseren en 

een beleid uit te zetten rond begeleiders uit de beroepspraktijk.  

De kwaliteit van het praktijkleren (BPV) hangt af van drie momenten: het voortraject, het 

leerproces zelf en de toetsing en afsluiting. De indruk bestaat dat op al deze onderdelen veel 

                                                   
5
  http://wetten.overheid.nl/BWBR0007625/Opschrift/geldigheidsdatum_20-03-2011, art 7.2.2. lid 2 



46 

aan anderen overgelaten wordt, wat als zorgelijk wordt beschouwd. In het voortraject vaart 

men in de keuze van leerbedrijven op de (toenmalige) landelijke organen, het leerproces 

wordt overgelaten aan het leerbedrijf, aangevuld met voortgangsgesprekken en opdrachten 

die op school besproken worden, en ook de beoordeling is vaak in handen van het leerbedrijf. 

De BPV krijgt onder de WEB een steeds belangrijker rol omdat handelingsonderdelen die 

voorheen binnenschools getoetst werden, nu meer naar de beroepspraktijk verlegd worden. 

Sommige scholen proberen daarom de praktijkbegeleiders in de bedrijven te ondersteunen 

via cursussen toetsing en examinering, of door praktijkexamens te ontwikkelen die praktijk-

begeleiders kunnen afnemen.  

Een kleine tien jaar later constateren Nelen e.a. (2010) in hun review met betrekking tot het 

rendement van combinaties van leren en werken dat de effectiviteit (direct effect in de zin van 

competenties) van werkplekleren nog steeds niet echt aangetoond kan worden. Onderzoek 

dat zich op effecten richt is in ieder geval schaars, en bestaat voornamelijk uit surveys, vaak 

met gebruik van zelfbeoordeling, en case studies in plaats van (quasi) experimenteel 

onderzoek. De resultaten van deze onderzoeken wijzen er vooralsnog op dat de effecten van 

werkplekleren samenhangen met de vormgeving van voorbereiding, van kenmerken van de 

leerplaats, en van sturing en begeleiding van het leren op de werkplek. Er is weinig 

theoretische onderbouwing van de wijze waarop de combinatie van leren en werken in de 

praktijk vormgegeven wordt. En het is nog steeds nodig dat de samenwerking tussen scholen 

en bedrijven sterk verbeterd wordt.  

Enkele onderzoeken hebben nadere studie gemaakt van wat er precies gebeurt op de 

buitenschoolse leerplaats. Dan blijkt dat leerprocessen in de praktijk minder voorspoedig 

lopen dan gewenst. Opdrachten die juist bedoeld zijn om de relatie te leggen tussen theorie 

en praktijk, worden op minimale wijze afgrond, en de beoordeling verloopt niet betrouwbaar. 

“Non-leren”, dat wil zeggen dat deelnemers de bestaande kennisbasis op basis van frictie met 

nieuwe ervaringen juist niet aanpassen, maar in plaats daarvan als het ware weglopen voor 

het op hoger niveau brengen van de kennisbasis, is vaak het gevolg (Nieuwenhuis en 

Poortman, 2009). Zelfs arrangementen (leerafdelingen) die op het eerste gezicht sterk lijken in 

de begeleiding door docenten én praktijkbegeleiders en in de samenwerking tussen bedrijf en 

ROC en die bovendien in een authentieke setting worden uitgevoerd, blijken in de praktijk te 

wensen over te laten. De uitvoering verloopt niet in lijn met de vooraf opgestelde kenmerken, 

en de arrangementen leiden niet automatisch tot de leereffecten in de vorm van competenties 

die ervan verwacht worden (volgens Streumer, in Nelen, 2010). Steeds vaker wordt, onder 

verwijzing naar het werk van Billett (2000, 2001) gewezen op het belang van een curriculum 

voor de werkplek. Maar daarmee is men er dus nog niet: of dat curriculum ook uitgevoerd 

wordt is van allerlei factoren afhankelijk.  

Het bovenstaande wijst op een aantal centrale thema’s die we hieronder nader onder de loep 

nemen.  

Een onvoldoende theoretische basis voor leren op school en op de werkplek.  

Bij het ontwerpen van arrangementen voor leren op de werkplek zouden scholen en bedrijven 

meer te rade moeten gaan bij wat daarover in Nederland op basis van beschrijvend en 

theoretisch onderzoek bekend is (zie o.a. Poortman, 2007, Blokhuis, 2006). Een manco aan 

dit onderzoek is vooralsnog echter dat er weinig effectonderzoek gedaan wordt. We verwijzen 

in dit verband naar de aanbevelingen die Nelen e.a. (2010) doen voor een 

onderzoeksprogrammering waarin juist dit effectonderzoek centraal staat. Veldexperimenten 
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of natuurlijke experimenten zijn daarvoor de aangewezen methode en in de effectmeting moet 

gebruik gemaakt worden van objectieve competentiemetingen.  

Een curriculum voor werkplekleren  

Om het leren op de werkplek te kunnen optimaliseren lanceert Billett (2001) het idee van een 

curriculum voor de werkplek. Voor Billett is het duidelijk dat er op de werkplek hoe dan ook 

geleerd wordt; van belang is echter dat het geleerde robuust is, niet incidenteel maar 

overdraagbaar naar nieuwe situaties en bijdraagt aan de ontwikkeling van de lerende. Deze 

ontwikkeling moet gaan in de richting van expertise, waarin het reageren op nieuwe situaties 

een steeds grotere plaats inneemt. Om de beperkingen van de werkplek als leeromgeving het 

hoofd te bieden is een curriculum nodig dat de volgende elementen kent: 

• een ontwikkeling van participatie in activiteiten met een geringe naar meer 

verantwoordelijkheid, 

• het bieden van toegang tot kennis die zich niet vanzelf aandient, 

• directe begeleiding door meer ervaren medewerkers en experts, 

• toegang tot leermogelijkheden die de fysieke en sociale omgeving biedt (indirect 

guidance).  

Centraal in het model staat de deelname aan dagelijkse werkactiviteiten, onder begeleiding 

van ervaren ‘co-workers’. De nadruk ligt meer op leren, dan op onderwijzen of lesgeven. Zo’n 

curriculum is volgens Billett ook geschikt voor programma’s die in samenwerking tussen een 

onderwijsinstelling en een bedrijf worden uitgevoerd, zoals het geval is bij stages of leerling-

plaatsen (‘apprenticeships’). Het principe van ‘guided learning’ speelt een dragende rol in zo’n 

curriculum (Billett 2000).  

Bij het denken over curriculum is het relevant om drie concepten te onderscheiden. Ten 

eerste het curriculum zoals bedoeld (‘intended’ curriculum) voor de werkplek, waarin de 

doelen, de ideale leerweg en -volgorde en adequate begeleidingstrategieën kunnen worden 

uitgestippeld. Het gerealiseerde (‘enacted’) curriculum is anders, onder invloed van 1) de 

opstelling van werkgevers, 2) de opstelling van collega’s en begeleiders op de werkplek (co-

workers) en 3) factoren daarbuiten: maatschappelijke verwachtingen, productieomstandig-

heden en aanwezige infrastructuur. Het ondervonden (‘experienced’) curriculum tenslotte 

bepaalt wat er werkelijk geleerd wordt, maar dat wordt zelf in hoge mate mede bepaald door 

de opstelling van de lerende. Die streeft zijn eigen "continuïteit" na (net zoals hiervoor 

werkgevers en co-werkers deden) en zet zich afhankelijk daarvan meer of minder in, of werkt 

tegen, en leert oppervlakkig of diepgaand (Billett, 2006).  

Dit perspectief op het curriculum maakt de eerder geconstateerde discrepanties tussen 

bedoelde en daadwerkelijke kenmerken van buitenschoolse trajecten inzichtelijk (zie ook 

Nijhof en Nieuwenhuis, 2008). Het relativeert ook al te hoge verwachtingen ten aanzien van 

een perfecte sturing van het buitenschools leren. Anderzijds biedt het ook perspectief op 

mogelijke valkuilen, die zonder dat inzicht misschien moeilijker te voorkomen zijn. Een zo 

goed mogelijke afweging van de doelen van de verschillende berokken partijen is daarom 

relevant, evenals alertheid tijdens de uitvoering voor de effecten van het streven naar eigen 

continuïteit van de diverse betrokkenen.  

Begeleiding cruciaal 

Begeleiding wordt steeds sterker benadrukt als instrument om de opbrengst van buiten-

schools leren te reguleren, zowel in situaties die zich voornamelijk buiten de context van de 
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school afspelen, als in situaties waarin een binnenschoolse en een buitenschoolse component 

elkaar afwisselen. Billett (2000) rapporteert het effect van strategieën die toegepast werden in 

het kader van begeleid leren op de werkplek. Dialogen in vraagvorm, het gebruik van 

diagrammen en analogieën (gericht op conceptuele kennis) in combinatie met een aanpak 

van leren op de werkplek via modelling en coaching (gericht op zowel procedurele als 

conceptuele kennis) bleken een toegevoegde waarde te hebben voor het leren, boven het 

effect van het participeren in de werksituatie als zodanig. De professionaliteit van 

praktijkbegeleiders in het gebruik van dit type strategieën kan dus duidelijk van belang zijn 

voor de leerprestaties van de deelnemers. 

Voor het mbo werkt Geerligs (2010) een model uit waarin de verbinding tussen binnen- en 

buitenschoolse leeractiviteiten gestalte krijgt in de begeleiding van de leerling. In dit model, 

oftewel een voorstel voor een didactiek voor competentiegericht onderwijs, zijn leervragen uit 

het procedureel leren (buitenschools) de basis voor een volgende cyclus van procedureel of 

declaratief leren. Declaratief leren richt zich op vakkennis en vakvaardigheid en kan het meest 

effectief binnenschools gebeuren. Procedureel leren betreft individuele redzaamheid en 

teamroutines op de werkplek en gebeurt bij voorkeur buitenschools (het dure alternatief is 

simulatie). Begeleiders zijn cruciaal bij het doorvragen over activiteiten in de buitenschoolse 

situatie: zonder dat zullen leerlingen hun belevenissen in de praktijk grotendeels vergeten. 

Begeleiders moeten een reflectiegesprek, hoe het zich ook ontwikkelt, kunnen afronden naar 

een nieuwe leervraag. Hiermee wordt een belangrijk aspect van professionaliteit van 

docenten geraakt: het voeren van een leergesprek. Modellen voor supervisie worden 

ingeschakeld om zo’n leergesprek vorm te geven. Het gaat hier met name om begeleiders / 

docenten vanuit de onderwijsinstelling.  

Samenwerking tussen school en bedrijf 

Consistente trajecten hebben op verschillende onderdelen de samenwerking tussen school en 

stagebedrijf nodig. Ondanks de complexe relatie tussen ROC’s en bedrijven (zie hetgeen in 

hoofdstuk 3 opgemerkt werd naar aanleiding van het rapport van de commissie Oudeman) 

zouden school en bedrijf gezamenlijk afspraken moeten maken over het curriculum voor een 

opleiding, ruimte moeten inbouwen voor het expliciteren van de doelstellingen van beide 

instanties, en tevoren mogelijke tegenwerkende factoren bij de uitvoering (‘enacted’ 

curriculum) onder de loep moeten nemen. Begeleiding bleek steeds een cruciaal onderdeel bij 

het tot stand komen van samenhang tussen binnen en buitenschools leren. Afstemming hier 

is op zijn plaats, waarbij de nadruk vanuit de opleiding ligt op het voeren van leergesprekken 

waarin buitenschoolse ervaringen verwerkt worden en leiden tot nieuwe leervragen, en vanuit 

het bedrijf begeleiding gegeven wordt aan de dagelijkse werkzaamheden van de leerling 

vanuit het principe van guided learning (Billett, 2006). Korte lijnen tussen beide typen 

begeleiders zullen de consistentie voor de student verhogen. De examinering tenslotte is een 

zaak van beide partijen. Overeenkomstig de beslissingen over het curriculum zal vastgesteld 

moeten worden welke onderdelen waar (school, bedrijf) en op welke wijze getoetst worden, 

en wie verantwoordelijk is voor de diverse onderdelen.  

4.2.3 Toetsing en examinering 

Hoewel het een logische gedachte is dat de doelen voor onderwijs, de onderwijsleer-

activiteiten en de toetsing met elkaar in lijn zijn, is dat in de praktijk vaak niet het geval, met 

name waar het gaat om leerdoelen die gericht zijn op het met begrip gebruiken van kennis en 

vaardigheden in de praktijk (Biggs, 1996). Wie iets echt begrijpt, gedraagt zich anders in 

situaties waarin de betreffende inhoud aan de orde is, vooral als die situaties onbekend 
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(nieuw) zijn. Dit blijkt in het algemeen lastig tot uitdrukking te brengen in zowel onderwijs-

leeractiviteiten, als in de toetsing. Vaak wordt declaratieve kennis getoetst, waar eigenlijk 

procedurele kennis getoetst zou moeten worden. Daarmee wordt de student in feite zonder 

hulp overgeleverd aan de overgang van theorie naar praktijk. Bovendien is er vaak weinig 

aandacht voor de kennis die de student zelf werkelijk construeert: als de docent bepaalt wat 

goed leren is, dan worden veel vragen in de toetsing niet gesteld, en kan veel goed leren 

onopgemerkt blijven. Het registreren van dit type leren vraagt om het gebruik van een 

portfolio, waarin de student in ieder geval iets van de evidence kwijt kan die volgens hem/haar 

de doelen van de leergang of unit betreft.  

Om te komen tot een ‘constructive alignment’ tussen leerdoelen, onderwijsleeractiviteiten en 

toetsing moet al in de constructiefase van een curriculum vastgesteld worden welke leer-

effecten nagestreefd worden en wat voor gedrag dus in het assessment vastgesteld moet 

worden. De leeractiviteiten moeten deze keuze weerspiegelen. Of de assessment 

‘gedecontextualiseerd’ of ‘situated’ moet zijn, hangt af van de aard van het te beoordelen type 

begrip: procedureel begrip vraagt om context, declaratieve kennis kan op beide manieren 

getoetst worden, afhankelijk van het doel waarmee die opgenomen is. Een en ander geeft 

aanleiding tot het gebruik van een variatie aan assessment-technieken: van 

standaardexamens, objectieve toetsen en standaardopdrachten tot portfolio’s met daarin 

verschillende typen items (verslagen, blijken van veranderde praktijk, kritische 

gebeurtenissen), reviews en kritieken op relevante onderwerpen, en eigen ‘concept-maps’ van 

de verwerkte inhoud (zie voor dit laatste ook Billett, 2000, en Koopman, 2010). 

Van docenten en de opleiding mag verwacht worden dat zij naar studenten duidelijk 

communiceren wat zij verwacht worden leren en wat zij moeten doen om aan te tonen dat ze 

dat op voldoende niveau geleerd hebben.  

Geerligs (2010) onderscheidt in de toetsing en examinering drie onderdelen, die gezamenlijk 

de verbinding met de leerdoelen en onderwijsleerleeractiviteiten representeren:  

• examen (als sluitstuk van de doel-middel-relatie: leerdoel – instructie reproductieve toets) 

bedoeld om kennis en vakvaardigheden te beoordelen);  

• portfolio (als weerslag van de cyclus reflectie en hernieuwde leervragen), bedoeld om het 

verworven praktijkrepertoire (redzaamheid en teamroutines) aan te tonen;  

• proeve van bekwaamheid, bedoeld als summatieve toetsing van de bewijsstukken en 

competentie van de kandidaat in een representatieve praktijksituatie.  

Nijhof (2006) gaat nog veel verder in het onderscheiden van mogelijke beoordelings-

technieken, gekoppeld aan de onderscheiden competenties uit het SHL-model en maakt 

bovendien de principiële keuze om zowel de voorwaarden voor competent gedrag 

(‘prerequisites’) als dat gedrag zelf (’performance’) voorwerp van beoordeling te maken. De 

kennisbasis, vaardigheden en attituden (de gezamenlijke prerequisites) kunnen dan gemeten 

worden op een klassieke gestandaardiseerde wijze, de performance zal via een assessment 

plaats moeten vinden. Nieuwe assessment technieken en klassieke examenmethoden 

worden dus gecombineerd om de hele breedte van doelstellingen te dekken. Complicerend is 

wel dat bij assessment meerdere technieken, bronnen en assessoren betrokken moeten 

worden om de nodige betrouwbaarheid te garanderen van technieken die elk afzonderlijk nog 

als redelijk zwak te karakteriseren zijn. Dit leidt tot een aanzienlijke belasting van instellingen, 

noodzakelijke samenwerking en afstemming met leerbedrijven en vraagt deskundigheid bij 

instellingen die zonder professionalisering niet tot stand zal komen.  
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4.2.4 De rol van traditionele vakken  

De dagelijkse werkpraktijk kent een hoog gehalte aan informeel leren. Hier staat participatie 

vaak op de voorgrond. Hoewel dit een belangrijke bijdrage kan leveren, is dieper leren vaak 

gebaat bij meer formeel leren. Tijdens informeel leren is er vaak geen gelegenheid om de 

onderliggende regels en theorie te expliciteren en ze zo beschikbaar te maken voor 

toepassing in nieuwe situaties (Nieuwenhuis en Poortman, 2009). Dit pleit voor het behoud 

van aandacht voor formeel leren, en voor de plaats van de algemene en beroepsgerichte 

vakken in het curriculum. Volgens Geerligs (2010) kan een student zijn of haar vakkennis en 

vakvaardigheid6 het meest efficiënt verwerven door declaratief leren in de school. Dat kan ook 

wel tijdens praktijkleren gebeuren, maar dat zal (onder verwijzing naar Bailey e.a. 2004) 

meestal tot oppervlakkige en fragmentarische resultaten leiden. Interessant zijn de 

verschillende wijzen waarop scholen daarmee omgaan, zoals die naar voren beginnen te 

komen via het idee van configuraties voor CGO. Tegenover een model waarin als leidend 

principe voor de opbouw van het curriculum de ontwikkeling van de student, of de organisatie 

van de beroepspraktijk geldt, staat een model waarin de vakdisciplines leidend blijven. De 

keuze voor het ene of het andere model, of een mix daartussen, zal gevolgen hebben voor de 

realisatie van de interne logica van de beroepstheorie bij de deelnemer (Huisman, 2010).  

4.2.5 Het organiseren van consistente trajecten 

De effectiviteit van leren op de werkplek is tot dusverre niet eenduidig aangetoond, hoewel 

veel auteurs wijzen op de waarde van de werkplaats voor het leren van de deelnemer. 

Verwacht wordt dat de leeropbrengst van buitenschools leren verbeterd kan worden als er en 

duidelijk curriculum aan ten grondslag ligt, waarin bovendien de begeleiding van het leren, 

zowel dagelijks op werkplek als in reflectieve zin vanuit de onderwijsinstelling, van hoge 

kwaliteit is. Een consequente begeleiding is cruciaal en zal de kwaliteit van het onderwijs, in 

de vorm van resulterende leerprestaties verhogen. Een investering in professionalisering (van 

zowel docenten als praktijkbegeleiders) is daarbij onontkoombaar. Scheerens e.a. (2011) 

geven aan, dat scholing en professionalisering het aangrijpingspunt zijn om ingrepen op 

microniveau (dichtbij het leerproces van de leerlingen en die het meest effectief zijn gebleken) 

in gang te zetten.  

Een afweging die bij de vormgeving van het curriculum gemaakt moet worden betreft de 

doelmatigheid van de inzet van buitenschools leren. Wat kan het best waar en tegen welke 

kosten geleerd worden? Vanuit het perspectief van effectieve benutting van de leertijd vraagt 

de verdeling van binnen- en buitenschools doorgebrachte tijd misschien meer overweging dan 

nu gebeurt bij de min of meer automatische indeling 20-80% of 60-40% voor de beide typen 

leerwegen. Het actieplan “Focus op vakmanschap” (Ministerie, 2011) duidt daar ook op: waar 

tot nu toe binnen de BOL tot 60% van de opleidingstijd buitenschools ingevuld kon worden, 

gelden nu hoger minimumeisen voor door de school te verzorgen onderwijstijd, waardoor voor 

buitenschoolse leertijd waarschijnlijk de facto een maximum van 25% in het eerste leerjaar en 

van 30% tot 40% in de volgende leerjaren beschikbaar zal zijn. 

Examinering die recht doet aan de volle breedte van de doelen die in het onderwijs 

nagestreefd worden, raakt de validiteit van de diploma’s die erop gebaseerd worden. Een 

kwaliteitsslag in dit opzicht, die wederom om professionalisering vraagt, zal de maat-

schappelijke waarde van zo’n diploma versterken, maar ook de individuele houder ervan een 

krachtiger instrument in handen geven om bij het betreden van de arbeidsmarkt zijn 

kwaliteiten te onderbouwen. In hoeverre de sectorale examenstandaarden of examenprofielen 

                                                   
6
  (door hem samengevat onder de noemer expertise, wat gezien verschillende andere opvattingen daarover (Ericson, 2006; Dreyfus & 

Dreyfus, 2005)  voor discussie vatbaar is)  
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voor de beroepsgerichte vakken die in het Actieplan (ibid.) op advies van de Commissie 

Hermans / van Zijl (Naar meer doelmatigheid, 2010) ondersteund worden, en het beoogde 

landelijk kwaliteitskeurmerk ruimte zullen laten voor een noodzakelijke diversiteit van 

examenvormen is niet duidelijk. In de huidige ontwikkeling naar competentiegericht leren blijft 

het van belang om de kennisbasis die voor een goede beroepsuitoefening van belang is op 

haar eigen merites te bezien en versnippering te voorkomen. De wendbaarheid van de 

deelnemer in nieuwe werk- en leersituaties is daarmee gebaat.  

4.3 Kwaliteit en professionaliteit van docenten in het MBO 

4.3.1 Inleiding 

Onderzoek naar de effecten van scholen op prestaties van leerlingen laat steeds weer zien 

dat scholen maar in beperkte mate bijdragen aan de verschillen tussen leerlingen in die 

prestaties. Van de totale variantie in leerling-prestaties ligt, wat variërend per land, steeds 

weer een percentage van rond de tien op het niveau van de school, en de rest op leerling-

niveau (zie bijv. Scheerens en Bosker, 1997). Wat de school bijdraagt, blijkt voor een groot 

deel op het niveau van de klas te liggen. Leraren zijn daar de cruciale factor (Creemers, 

1994). Het gaat dan niet zozeer om algemene kenmerken van de leraar, maar om zijn gedrag 

in de klas: het lesgeven als zodanig en het scheppen van de randvoorwaarden waaronder dat 

zo goed mogelijk kan gebeuren. Hier liggen dus belangrijke mogelijkheden om het leren van 

leerlingen te beïnvloeden, ongeacht de invloed van factoren zoals socio-economische status, 

thuissituatie, subgroepen en/of buurt: (Denis en Van Damme, 2010). Veel van de 

onderzoeken waarop bovenstaande conclusies gebaseerd zijn, zijn uitgevoerd in het 

algemeen vormend onderwijs. Er is echter geen reden om aan te nemen dat de betekenis van 

de leraar in het middelbaar beroepsonderwijs van minder belang zou zijn. Het mbo is 

evenzeer gebaat bij een kwalitatief goed docenten- en praktijkopleidersbestand. 

Die kwaliteit staat echter onder druk: inhoudelijk, maar ook in kwantitatieve zin. In deze 

bijdrage willen we op basis van bestaande literatuur die spanning schetsen en mogelijke 

oplossingsrichtingen aanduiden. We doen dat door afzonderlijk in te gaan op kwalitatieve en 

kwantitatieve aspecten.  

4.3.2 Kwalitatieve frictie  

4.3.2.1 Gevraagde kwalificaties: veranderende eisen aan docenten en praktijkopleiders. 

Onder invloed van diverse sociale, maatschappelijke en economische veranderingen in de 

afgelopen decennia hebben nationaal en internationaal de verwachtingen ten opzichte van de 

prestaties van het beroepsonderwijs een duidelijke wijziging ondergaan (zie paragraaf 2.3 

over trends en ontwikkelingen). 

Het Nederlandse MBO is in die periode geconfronteerd met achtereenvolgende 

vernieuwingen die aangeduid zijn met labels als participerend leren, modulering, en het meest 

recent competentiegericht leren. Deze ontwikkelingen hebben met elkaar gemeen, dat er in 

het onderwijs steeds meer nadruk gelegd wordt op individualisering en flexibiliteit, op bredere 

doelstellingen dan alleen de cognitieve en op betere afstemming op de beroepspraktijk. Dit 

heeft uiteraard zijn weerslag op de gevraagde kwalificaties van docenten en praktijkopleiders 

in het beroepsonderwijs: kort gezegd lijkt het ideaaltype van de leraar in het beroepsonderwijs 

zich in de afgelopen veertig ontwikkeld te hebben van ‘vakdocent’ tot ‘alleskunner’. Wat nu 

precies de kwalificaties zijn waarover een moderne docent / praktijkopleider in het 

Nederlandse mbo moet beschikken, is allesbehalve eenduidig. We proberen die in het 
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onderstaande te belichten vanuit internationale en nationale inzichten, en gebruiken daarbij 

ook informatie die betrekking heeft op andere onderwijssectoren dan het beroepsonderwijs.  

Over de kernpunten van goed lesgeven bestaat een aanzienlijke mate van consensus. Een 

goed leerstofaanbod, voldoende leer- en instructietijd, adequaat didactisch handelen, een 

goed klimaat in de les en adequate afstemming op onderwijsbehoeften van leerlingen zijn 

elementen die daarvoor kenmerkend zijn (Inspectie, 2010; Creemers & Kyriakides, 2008). De 

kwalificaties waarover docenten in alle sectoren van het onderwijs zouden moeten 

beschikken, worden op basis van internationaal vergelijkend onderzoek nader betiteld als 

competenties die afgeleid zijn van doelen die men bij leerlingen wil bereiken: een stevige 

vakinhoudelijke kennis, pedagogische vaardigheden, de bekwaamheid om effectief met een 

breed bereik van studenten en collega’s samen te werken, een bijdrage te leveren aan de 

school en aan het beroep, en de capaciteiten om aan de eigen ontwikkeling te blijven werken. 

(OECD, 2005)  

De gevraagde competenties voor Nederlandse mbo-docenten vinden hun basis in de 

formulering van de algemene competenties in de wet BIO (vlgs. Teurlings en Uerz, 2009, 

Besluit, 2005). Het gaat dan om algemene competenties die ook gelden voor leraren in het 

voortgezet onderwijs; voor leraren bve is geen apart profiel opgesteld. Deze algemene 

competenties zijn:  

1. pedagogische competentie; 

2. vakinhoudelijke competentie; 

3. didactische competentie; 

4. inter-persoonlijke competentie – met studenten;  

5. inter-persoonlijke competentie – met collega’s; 

6. inter-persoonlijke competentie – met de omgeving; 

7. reflectieve competentie. 

We zien hierin een grote gelijkenis met de competenties zoals de OECD die heeft 

omschreven. In het kader van de huidige ontwikkeling naar competentiegericht leren en 

opleiden (CGO) in Nederland worden deze vervolgens van diverse zijden aangevuld met 

gewenste competenties in verband met:  

• veranderende rollen van de docent in het beroepsonderwijs (niet alleen gericht op doceren 

en instrueren, maar ook op begeleiden) 

• samenwerken met studenten en hun ouders, collega’s en bedrijven 

• het vormgeven van de eigen leerloopbaan (reflectie en ontwikkeling) 

• het verbinden van het eigen leren met de ontwikkelingen binnen de school (de 

onderwijsinnovatie).  

Het ideaaltype leraar dat hieruit naar voren komt wordt door Terminussen, Eurlings en Van 

der Neut (2007) aangeduid als de ‘ondernemende docent’. Veel van de huidige leraren in het 

beroepsonderwijs voldoen echter niet aan zo’n profiel: zij zijn niet opgeleid voor dergelijke 

competenties. Dat geldt voor het mbo, maar ook voor het vmbo (Zeeziek, 2009). In het mbo 

ontbreekt er nog veel aan de toerusting van docenten om krachtige leeromgevingen in het 

beroepsonderwijs, ofwel competentiegericht onderwijs neer te zetten. Zo blijken leraren vaak 



 

  53 

niet competent genoeg om nieuwe manieren van doceren toe te passen, hebben zij 

problemen om individuele begeleiding te organiseren en coöperatief leren te monitoren en om 

kennis en voortgang van studenten te toetsen en via nieuwe methoden in de vorm van 

assessment te beoordelen. Kennisconstructie bij leerlingen vraagt van de docent direct 

beschikbare kennis, begrip van de betreffende beroepsexpertise en het vermogen om te 

improviseren. Dit lijkt nog weinig aanwezig in scholen. (De Bruijn en Leeman, 2010, op basis 

van een onderzoek in technische opleidingen op niveau 4/5). 

Volgens Laude e.a. (interne publicatie 2010), in een verkenning van de context van een te 

ondernemen onderzoek naar het pedagogisch-didactisch handelen van docenten in het 

middelbaar beroepsonderwijs, zouden docenten moeite hebben met het aansturen van leren 

gericht op het verbinden van kennis, vaardigheden en attitudes; niet beschikken over 

adequate en wendbare begeleidingswijzen; vaak het referentiekader missen vanuit het beroep 

waarvoor opgeleid wordt, wat leidt tot gefragmenteerd leren bij leerlingen; en veel moeite 

hebben om authentiek en zelfbestuur leren in de praktijk vorm te geven.  

Uit deze opsommingen blijkt een veelheid aan gevraagde kwaliteiten. Een compleet 

referentiekader waaraan die ontleend kunnen worden ontbreekt vooralsnog. In de vrijwel 

permanente situatie van onderwijsvernieuwingen waarin het mbo zich bevindt, draagt het 

gegeven dat die beoogde vernieuwingen vaak niet uitgewerkt zijn tot op het niveau van de 

concrete lessituatie, sterker nog, daar eigenlijk nog uitgevonden moeten worden, in hoge 

mate bij aan de onzekerheid over de gevraagde kwalificaties (zie ook Windstil, 2002). Leraren 

zullen in zo’n situatie zelf de vernieuwing interpreteren en die elementen benadrukken die zij 

zelf waardevol en hanteerbaar achten.  

4.3.2.2 Kenmerken van het docentenbestand. 

Huidige competenties 

Aan welk lerarenbestand worden deze kwaliteiten eigenlijk gevraagd? Hoe ziet hun achter-

grond en opleiding er uit? Wat zijn eigenlijk de huidige competenties van leraren in het 

beroepsonderwijs en hoe functioneren die in de praktijk? We hebben daarvan een 

fragmentarisch beeld, zeker waar het leraren in het beroepsonderwijs betreft. Volgens het 

Onderwijsverslag 2009 (Inspectie, 2010) heeft 10 tot 20 procent van de leraren in het basis-

onderwijs en het voortgezet onderwijs problemen bij het klassenmanagement en/of het geven 

van heldere instructie. De helft van de leraren slaagt er niet in om de instructie goed af te 

stemmen op verschillen tussen leerlingen. Werkervaring in het onderwijs is niet genoeg om 

deze vaardigheden onder de knie te krijgen, want ervaren leraren doen het niet beter dan 

minder ervaren collega’s. Of deze constatering in dezelfde mate geldt voor leraren in het 

beroepsonderwijs wordt niet duidelijk.  

Internationaal onderzoek dat wel ingaat op de competenties van leraren in het beroeps-

onderwijs wijst erop dat er bij docenten tekorten zijn op het terrein van de kennis van het 

beroep waarvoor men opleidt. Zo geven praktijkdocenten in het beroepsonderwijs (‘vocational 

trainers’) in veel landen aan dat het slecht gesteld is met het up-to-date blijven van hun eigen 

technische kennis: van land tot land is slechts 28-55% hier tevreden over. Deze praktijk-

docenten, en in en in mindere mate theoriedocenten (‘vocational teachers’) zouden beter op 

de hoogte moeten worden gehouden van snel veranderende eisen van moderne arbeids-

plaatsen (OECD, 2010). Dit onderzoek wijst ook uit dat bij nieuwe docenten relevante 

werkervaring in het beroep waarvoor opgeleid wordt effectief is, omdat dat context geeft en 

vertrouwen inboezemt bij het lesgeven. De aard van de werkervaring is hierbij belangrijker 

dan de duur van die werkervaring: het positieve effect ervan neemt namelijk na een bepaalde 
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omvang niet meer toe. Met betrekking tot de kwaliteit van praktijkopleiders blijkt het 

internationaal vaak te schorten aan hun pedagogische vaardigheden. Begeleiders van 

leerlingen in bedrijven moeten kunnen beschikken over nodige pedagogische vaardigheden. 

Communicatieve vaardigheden en vaardigheden in de zin van conflict oplossen zijn zeer 

gewenst, maar veel praktijkbegeleiders voldoen daar niet aan. Zonder pedagogische training 

focust een praktijkbegeleider bij leerlingen vaak op beroepsspecifieke vaardigheden. 

Praktijkopleiders zelf zien begeleiding vaak als een activiteit als in de marge van hun 

eigenlijke taak. Bovendien bieden bedrijven die deze verantwoordelijkheden van 

praktijkopleiders niet afzonderlijk onderscheiden en benoemen ook weinig mogelijkheden aan 

hun personeel om de nodige vaardigheden met betrekking tot het begeleiden en superviseren 

van leerlingen te verwerven. (OECD 2010). 

Bevoegdheid en opleidingsniveau 

Leraren in het Nederlandse mbo zijn bevoegd als zij in het bezit zijn van een getuigschrift van 

een lerarenopleiding vo of een universitaire lerarenopleiding. Niet-bevoegden kunnen wel 

door het bevoegd gezag aangesteld worden, maar moeten dan binnen tweejaar een 

getuigschrift pedagogisch-didactische scholing WEB behalen (Brief van de staatssecretaris 

van Onderwijs, 2010). Volgens de staatssecretaris van onderwijs heeft 89% van het 

onderwijzend personeel in 2009 de voor het mbo vereiste onderwijskwalificatie:  

•  5 % van de leraren heeft geen enkele bevoegdheid.  

•  71% heeft een HBO- of WO-getuigschrift met onderwijsbevoegdheid.  

•  18% heeft een getuigschrift pedagogisch-didactische scholing WEB.  

•  6% heeft een getuigschrift lerarenopleiding basisonderwijs. 

Van deze 89% mag dus aangenomen worden dat zij de eerste drie competenties uit de wet 

BIO (op het pedagogische, vakinhoudelijke en didactische vlak) bezitten; in hoeverre dat voor 

de volgende vier (op het inter-persoonlijke en reflectieve vlak) het geval is, is gezien de 

ingangsdatum van bekwaamheidseisen (Besluit, 2005) twijfelachtig. Hierover is voor zover 

bekend echter geen informatie beschikbaar.  

De 11% niet bevoegden kunnen als zij-instromer benoembaar zijn. In dat geval moeten ze 

binnen twee jaar hun bevoegdheid halen. Verder is bekend (Brief van de staatssecretaris van 

Onderwijs, 2010) dat 69% van de lessen wordt verzorgd door leraren die specifiek voor ‘dat 

vak’ zijn opgeleid. Op ROC’s wordt dus ongeveer een derde van de lessen gegeven door 

leraren die niet specifiek voor ‘dat vak’ zijn opgeleid. De inspectie van het Onderwijs 

constateert in het onderwijsverslag 2008/2009 (Inspectie, 2010) dat één op de tien lessen 

door een onderwijsondersteuner wordt gegeven.  

In de BVE-sector wordt in de jaren 2003 en 2004 een duidelijke trend waargenomen om 

onderwijsgevend personeel te vervangen door ondersteunend personeel; in 2003 waren zij 

verantwoordelijk voor 44% van de aanwas van het aantal personeelsleden in de BVE sector. 

In de jaren 2004-2006 kon over de hele linie van het onderwijs evenwel nog geen daling van 

het opleidingsniveau worden gesignaleerd hoewel dat gezien o.a. de ontwikkelingen in 

bekostiging, en de invoering van nieuwe functiewaarderingssytemen over langere termijn wel 

verwacht wordt. Van degenen die het onderwijs binnen de BVE binnenkomen, komt slechts 

4% rechtstreeks van de opleiding, is 33 % afkomstig uit de marktsector (op één na hoogste na 

HBO met 39%), 11% uit de zorgsector, en 15% uit de onderwijssector zelf, 12% vanuit de 

overheid. Voor het overige (27%) betreft het herintreders, of mensen die binnenkomen via 

uitzendbureau / detachering of inactiviteitregelingen (Vogels & Bronneman-Helmers 2006). Dit 

betekent dat het merendeel binnenkomt met werkervaring. In welke mate die gecombineerd is 
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met een eerder doorlopen lerarenopleiding is uit deze cijfers niet af te leiden. Evenmin is 

duidelijk of en in welke mate de betreffende cijfers verschillen per sector binnen het mbo.  

4.3.2.3 De kwalificatievoorziening in de sector onderwijs in het algemeen. 

Problemen  

Op basis van een landenstudie uitgevoerd in 2002-2004 onderscheidt de OECD een viertal 

probleemgebieden met betrekking tot het aantrekken, onderhouden en vasthouden van een 

kwalitatief goed lerarenbestand in het onderwijs in het algemeen. Die probleemgebieden 

worden geschetst aan de hand van de volgende vier kernpunten:  

• Attractiviteit van een beroepsloopbaan als leraar (dreigende tekorten aan goede leraren; 

veranderende samenstelling van het lerarenbestand, met o.a. minder “high-achievers”; 

verminderde status van en waardering voor het beroep; afnemend salaris t.o.v. andere 

beroepgroepen); 

• Ontwikkeling in kennis en vaardigheden die docenten hebben (kwalitatieve tekortkomingen 

om aan de behoefte van scholen te voldoen; gebrekkige verbinding tussen initiële 

lerarenopleidingen, professionele ontwikkeling van docenten en behoeften van scholen; 

het ontbreken van systeembrede intrede en begeleidingsprogramma’s voor beginnende 

leraren);  

• Recrutering, selectie en plaatsing van leraren (ongelijke verdeling van goede leraren over 

scholen die verschillen naar kenmerken van hun leerlingpopulaties; vaak ontbrekende 

zeggenschap van scholen over eigen personeelsbeleid; in sommige landen, afhankelijk 

van het systeem, juist een overschot aan gekwalificeerde leraren); 

• Het vasthouden van effectief gebleken docenten (groot verloop van met name beginnende 

leraren; door leraren als hoog ervaren werkdruk, stress, en slechte werkomstandigheden, 

met gevolgen voor hun werksatisfactie en effectiviteit; beperkte mogelijkheden om het werk 

van docenten te erkennen en te belonen; moeizame en trage processen waarlangs niet 

effectief doceren aangepakt kan worden) (OECD, 2005). 

 

Mogelijke oplossingen 

Het te voeren beleid om aan te werken aan betere kwalificaties van docenten en daarmee een 

halt toe te roepen aan de negatieve ontwikkelingen rond de leraar zoals hierboven 

gesignaleerd bestaat, eveneens volgens de OECD (ibid.) uit de volgende onderdelen: 

• Nadruk leggen op de kwaliteit van de leraar, boven de kwantiteit; waarbij eventueel minder 

hoogwaardige onderdelen van het werk overgeheveld worden naar ander personeel; 

• Beroepsprofielen inzetten om de ontwikkeling van docenten en hun prestaties in lijn te 

brengen met de behoeften in het onderwijs, en daarbij verschil maken naar verschillende 

niveaus van presteren: beginnende leraar, ervaren leraar en leraar of professional met 

meer verantwoordelijkheden; 

• De ontwikkeling van docenten als een voortdurend proces te zien en in overeenstemming 

daarmee uit te dagen, te ondersteunen en te faciliteren. Dit wordt als belangrijker gezien 

dan de initiële opleiding uit te breiden.  

• De opleiding of scholing van docenten flexibeler maken, zodat een keuze voor het 

onderwijs niet als een fuik werkt, en anderzijds instroom in een latere fase mogelijk is.  

• Het beroep van leraar tot een kennisrijke professie maken. 

• Scholen meer verantwoordelijkheid geven voor eigen personeelsbeleid, waardoor 

wederzijdse betrokkenheid tussen docent en school vergroot wordt.  
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Scholing en ontwikkeling van docenten blijken belangrijke element in deze maatregelen. Er 

valt daarbij onderscheid te maken in enerzijds ingrijpen in de initiële opleiding van leraren, en 

anderzijds inzetten op professionalisering van zittende docenten. De meeste effecten worden 

verwacht van professionalisering; de initiële opleiding biedt maar beperkt perspectief, omdat 

de leraar het grootste deel van zijn werkzame leven geconfronteerd zal blijven met een onder 

invloed van maatschappelijke ontwikkelingen veranderend beroep. Het eerste deel van dat 

werkzame traject verdient afzonderlijk aandacht: de begeleiding en ondersteuning van de 

beginnende leraar. (OECD, 2005).  

4.3.2.4 professionalisering van zittende leraren en praktijkopleiders  

Werkzame principes?  

Professionalisering blijkt zo de meest aangewezen weg om kwalitatieve fricties te aan te 

pakken. Het beroep en de bijbehorende vragen aan de docenten zijn continu in ontwikkeling: 

blijven leren moet dus voor docenten uitgangspunt zijn. Wat weten we over de werkzame 

principes die voor professionalisering zouden kunnen gelden?  

Internationaal vergelijkend onderzoek naar de kenmerken van effectieve professionele 

ontwikkeling geeft aan dat leraren ‘active agents’ moeten zijn bij het analyseren van hun eigen 

praktijk in het licht van professionele standaarden, en van de voortgang van hun leerlingen in 

het licht van standaarden voor het leren van studenten. Op dit punt zijn er aanzetten te 

signaleren in sommige landen, waar leraren zich meer beginnen te ontwikkelen in de richting 

van kenniswerkers die bijvoorbeeld onderzoek uitvoeren naast hun onderwijsrol, zich actief 

bezighouden met nieuwe kennis, en waar professionele ontwikkeling meer gebaseerd wordt 

op gebleken effectieve praktijk (OECD, 2005). 

Dat datgene wat werkt voor de leerling een belangrijk uitgangspunt moet zijn bij 

professionalisering van docenten blijkt opnieuw op basis van een Nieuw-Zeelandse review 

van empirische studies door Timperley, waarvan voor het Nederlands taalgebied verslag 

gedaan wordt door Denis & Van Damme (2010). De studies waren gericht op professionele 

leeractiviteiten van leraren die effect bleken te hebben op resultaten op diverse 

inhoudsgebieden bij leerlingen. De betreffende studies rapporteerden effectgroottes van 

minimaal.40. De auteurs formuleren op basis van deze studies tien kernprincipes voor 

professionalisering. Professionele leeractiviteiten van leraren leiden tot waardevol geachte 

resultaten bij leerlingen als: 

• zij focussen op die waardevol geachte resultaten; 

•  de kennis en vaardigheden die leraren verwerven volgens eerder onderzoek effectief 

gebleken zijn (evidence based) en de professionele ontwikkeling contextspecifiek wordt 

ingevuld; 

• er integratie van essentiële kennis en vaardigheden bij leraren ontstaat, die diep leren en 

effectieve veranderingen in de praktijk stimuleert, en er rekening gehouden wordt met hun 

aanvangskennis en hun persoonlijke visie op de praktijk; 

• informatie over wat leerlingen moeten weten en kunnen gebruikt wordt om te achterhalen 

wat leraren moeten weten en kunnen, en leraren overgaan tot zelfregulatie van hun 

professionele ontwikkeling; 

• leraren meervoudige kansen krijgen om nieuw informatie te verwerven, in een situatie die 

vertrouwen en uitdaging biedt, en waarbij sprake is van voldoende engagement op basis 

van betekenisvolle leeractiviteiten; 
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• bestaande opvattingen van leraren betrokken worden in het professioneel leren, temeer 

wanneer het gaat om het invoeren of realiseren van nieuwe ideeën die niet liggen in de lijn 

van hun huidige opvattingen; 

• er sprake is van collegiale interactie die focust op leerling-resultaten; 

• een externe expert de leraren uitdaagt en nieuwe kennis en vaardigheden helpt 

ontwikkelen die leidt to positieve leerling resultaten.  

• onderwijskundige leiders binnen de organisatie betrokken zijn bij het ontwikkelen van een 

visie op de nieuwe mogelijkheden; zich verantwoordelijk blijven voelen voor het leren van 

docenten, ook als delen extern worden uitbesteed; er voor zorgen dat leerkansen voor 

leraren goed geregeld en georganiseerd zijn, en dat andere vernieuwingen binnen de 

school consistent zijn met het leren van leraren. 

• er sprake is van een lange termijn inspanning, omdat duurzame verbetering van leerling-

resultaten vereist dat leraren beschikken over een stevige theoretische kennis, 

vaardigheden ontwikkelen die effectief gebleken zijn en ondersteund worden door 

organisatorische condities. 

Deze kernprincipes sluiten wat betreft de manier van leren door docenten aan bij inzichten die 

inmiddels voorhanden zijn op het gebied van expertiseontwikkeling (Ericsson e.a., 2006) en 

die aan de vormgeving van professionalisering van docenten een belangrijke bijdrage kunnen 

leveren. Zo blijkt dat ervaring alleen niet genoeg is. Wel voor ‘acceptabel functioneren’, maar 

extra ervaring alleen voegt niet toe. Wat nodig is, is ‘deliberate practice om echt op het niveau 

van een expert te komen (Feltovich, 2006). Deliberate practice is een techniek waarbij de 

lerende zijn volle mentale vermogens inzet, en die erop gericht is om de geldende huidige 

begrenzingen van het functioneren te doorbreken (Amirault & Branson, 2006). Deliberate 

practice is een vorm van voortdurend ‘oefenen’, waarbij iemand altijd probeert zijn 

functioneren uit te rekken tot boven wat hij momenteel kan, en daardoor specifieke zwak-

heden te corrigeren, terwijl hij andere succesvolle aspecten van zijn functioneren behoudt. Er 

is een grote hoeveelheid tijd nodig om de basis achter expertise te ontwikkelen. Pas dan 

beklijft verandering in het cognitieve systeem en in breinprocessen, voortschrijdend in kleine 

stapjes (incrementeel). En al is veel evaring niet genoeg, er kan dus ook niet bekort worden 

op ‘practice. "Niemand bereikt zijn eigen potentieel als hij niet beseft dat voortdurende training 

en inspanning daarvoor nodig zijn” (Ericsson, 2006). Deliberate practice is tevens een goed 

middel om achteruitgang in functioneren met de leeftijd tegen te gaan. Geen onbelangrijk 

principe bij een verouderend lerarenbestand. Vooral oudere beroepsbeoefenaren hebben 

namelijk de neiging om meer te varen op bestaande routines, dan flexibel in te spelen op 

nieuwe ontwikkelingen en kansen. De rol van automatische processen is daarbij groter dan 

die van cognitie (Norman e.a., 2006). We herkennen hier de grotere rol die chrystallized 

intelligence (gebaseerd op kennis, ervaring) in verhouding tot fluid intelligence (gebaseerd op 

wendbaarheid en het vinden van nieuwe oplossingen) speelt bij het ouder worden. (Cattel, 

1971) 

Steeds meer docenten opereren in teams. Onderzoek naar het functioneren van succesvolle 

expert teams kan mogelijk aanknopingspunten bieden voor de professionalisering van 

docententeams, ook al functioneert een docententeam niet onder de condities van een 

“Dream team”. Onderzoek van succesvolle teams van experts in de sport geeft aan wat een 

expert team doet, denkt, voelt bij complexe en moeilijke taken. De leden hebben gedeelde 

mentale modellen; optimaliseren hulpmiddelen via leren en aanpassen; hebben duidelijke 

rollen en verantwoordelijkheden; hebben een heldere, gedragen en gedeelde visie; werken in 

een cyclus van uitvoering feedback en revisie; hebben sterk teamleiderschap; ontwikkelen 

een sterk gevoel van collectiviteit, vertrouwen, en teamcapaciteit; sturen en optimaliseren 

teamresultaten; en coöpereren en coördineren (Salas, 2006). 
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In het kader van professionalisering van docenten wijzen verschillende auteurs op het belang 

van een eigen, professionele identiteit van de leraar (zie bijv. Vloet, 2009), maar ook op de 

bedreigingen voor de bijbehorende autonomie van de leraar onder invloed van een 

toenemende cultuur van accountability en verantwoording (Hyslop-Margison, 2010).  

Professionalisering in het Nederlandse beroepsonderwijs  

In een onderzoek van McDaniel e.a. (2009) wordt op basis van een vergelijking met andere 

beroepen geconstateerd dat docenten in het mbo gezien moeten worden als professionals. 

Een docent heeft, wat betreft de externe voorschriften m.b.t. het professioneel handelen een 

grotere zelfstandige uitvoeringsbevoegdheid dan professionals in andere sectoren. 

Tegelijkertijd bestaat er in het onderwijs geen verplichtende nascholing, op straffe van verlies 

van diploma of handelingslicentie, zoals die in veel andere beroepen wel bestaat. Dat laatste 

betekent volgens deze auteurs dat daarmee geen in de structuur ingebouwde zekerheid 

bestaat t.a.v. het niveau van professionaliteit.  

Waar het gaat om professionalisering in de vorm van formele scholing zeggen mbo-docenten 

vaak daarvoor geen tijd te hebben, hoewel er in de CAO formeel ruimte voor is vastgelegd. 

Tijdgebrek kan verschillend geïnterpreteerd worden, maar vaak gaat tijd voor scholing op aan 

onderwijsvoorbereiding en –ontwikkeling. (Glaudé e.a., 2008). Blijkbaar is tijd voor 

professionalisering vaak niet geoormerkt. In het kader van professionalisering van docenten 

blijkt er in ROC’s individueel of in een groep geleerd te worden, en kan er sprake kan zijn van 

formele en informele scholing. Formele scholing wordt vaak uitbesteed aan externe 

organisaties.  

Bij de invoering van competentiegericht onderwijs blijkt er een verschuiving gaande van 

individueel naar van collectief en van formeel naar meer informeel leren. In zo’n collectieve en 

meer informele scholingsvariant in de huidige context van het MBO ontwikkelen betrokkenen 

een beeld van de vernieuwing en van de benodigde competenties van de docent, en werken 

zij ook aan de verwerving van die competenties. Dit is te zien als een ontwikkelingsgerichte 

benadering, waarbij de betrokken docenten onder eigen regie en in samenspraak met 

leidinggevenden hun kennis ontwikkelen. Het is dus geen ontwerpgerichte benadering, 

waarbij leidinggevenden bepalen wat, hoe en wanneer er geleerd kan worden (Glaudé 2008).  

MBO 2010 constateert dat opleiding van docenten steeds meer ingebed wordt in 

teamontwikkeling, en in het HRM beleid van een instelling als geheel. Daar horen dan ook 

andere doelen bij: schoolontwikkeling en professionalisering gaan samen, en docenten wordt 

steeds meer gevraagd hun professionalisering in te bedden in een persoonlijk 

ontwikkelingsplan (MBO 2010, 2009). Van Veldhuizen (2011) concludeert op basis van een 

onderzoek naar de effecten van een programma voor zelfgestuurde professionele 

ontwikkeling van docenten in een ROC, dat het zinvol is om professionaliseringsactiviteiten in 

te bedden in onderwijsteams en die te verbinden aan het primaire proces. Actieve 

betrokkenheid van het management, en ruimte voor zelfgestuurd leren door docenten op de 

werkplek zijn belangrijke elementen voor een goede professionele ontwikkeling van docenten.  

Docenten zelf lijken echter binnen ROC’s nog onvoldoende professionaliseringsbeleid te 

ervaren in het kader van de ontwikkeling naar CGO (Teurlings en Uerz, 2009). Deze kennis is 

gebaseerd op onderzoek in enkele instellingen. Van het professionaliseringsbeleid in het mbo 

als geheel bestaat geen compleet beeld. 
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Onderzoek naar professionalisering  

Om de professionalisering van docenten te onderbouwen wordt door onderzoekers 

geprobeerd meer kennis krijgen van wat de docent in het beroepsonderwijs denkt, (zijn 

praktijktheorie) en zicht te krijgen op de problemen die de docent bij het vormgeven van 

onderwijsvernieuwingen tegenkomt. Voor een deel levert dat nog weinig consistente 

aanwijzingen op: individuele docenten blijken er bijvoorbeeld geen uitgekristalliseerde 

praktijktheorieën op na te houden (Seezink, 2009) (voor het vmbo); en voor een deel is dat 

onderzoek nog maar net begonnen (Glaudé, 2010) (voor het mbo). Ook Bakkenes e.a. (2010) 

(in het algemeen voortgezet onderwijs) proberen op basis van onderzoek, in dit geval in het 

Nederlandse voortgezet onderwijs, een beeld te vormen van hoe leraren leren, om op die 

manier aanwijzingen te genereren om dat leren te verbeteren.  

Deze nadruk op het denken en de manier van leren van de docent in onderzoek naar 

professionalisering sluit aan bij een internationale tendens om in het onderzoek van scholing 

en professionalisering van docenten steeds meer het leren van leraren als uitgangspunt te 

nemen, en daarbij ook veranderde noties over hoe leraren leren in ogenschouw te nemen. 

(Cochran-Smith & Demers, 2008). 

De recente review van Van Veen e.a. (2010) naar effectieve kenmerken van 

professionaliseringsinterventies bij leraren geeft aan dat, in tegenstelling tot wat in het 

algemeen aangenomen wordt, meer vernieuwende vormen van professionalisering (op de 

eigen werkplek) niet beter werken dan traditionele vormen van professionalisering als 

cursussen en workshops. Het gebruik maken van verschillende werkvormen blijkt wel 

belangrijk. Veel vormen van professionalisering van docenten – cursussen, studiedagen, 

workshops – zijn niet gericht op problematiek in de eigen lespraktijk. Dat is een gemiste kans, 

stellen de onderzoekers. Na- en bijscholing van leraren lijken namelijk het meest effectief als 

de inhoud vakgerelateerd is en goed is ingebed in de eigen lespraktijk. Na- en bijscholing zijn 

daarnaast effectiever als leraren zelf actief en onderzoekend leren en dat samen met collega's 

doen. Leerlingen profiteren er bovendien van als onderwerpen als vakinhoud, vakdidactiek en 

het leerproces van leerlingen in een vak voor docenten aan de orde komen. Effectieve 

professionalisering blijkt overigens nog grotendeels een 'black box', en er is niet veel 

onderzoek gedaan naar de Nederlandse situatie, terwijl er wel veel wordt 

geprofessionaliseerd door leraren. De kwaliteiten van degenen die de professionalisering 

ontwerpen, uitvoeren en begeleiden zijn verder vaak niet voldoende.  

Onderwerpen die voor professionalisering in het mbo in aanmerking komen 

Uit de paragrafen over maatwerk en consistente trajecten (zie par. 4.1 en 4.2) komen de 

volgende onderwerpen naar voren die bij voorkeur via professionalisering in het huidig MBO 

aan de orde zouden moeten komen: 

• begeleiding van leergesprekken met leerlingen die de verbinding leggen tussen binnen- en 

buitenschools leren; 

• diverse vormen van assessment in het kader van competentiegericht leren; 

• voor praktijkbegeleiders: gestructureerde begeleiding op de werkplek (guided learning) en 

coaching en modelling; 

• leer- en loopbaanbegeleiding als middel om maatwerk te leveren; 

• Hiermee is uiteraard geen uitputtend overzicht gegeven: het betreft slechts de overige twee 

onderwerpen uit dit onderdeel van de huidige reviewstudie.  



60 

4.3.3 Kwantitatieve frictie 

Lerarentekort 

Het mbo is in Nederland de onderwijssector met het hoogste percentage (56%) leraren boven 

de vijftig jaar (Inspectie 2010), en de gemiddelde leeftijd is er het hoogst van alle onderwijs-

sectoren. Dit betekent dat een grote groep leraren bezig is het onderwijs te verlaten om met 

pensioen te gaan. In 2003 verlieten 3840 personen de bve-sector; van hen had 55% als 

bestemming pensioen of vut, of een andere inactiviteit(regeling). 17% ging naar de markt-

sector, 7% naar de zorg, 15% naar de overheid en 4% naar een andere vorm van onderwijs. 

De vraag naar nieuwe leraren zal in deze sector de komende jaren dan ook hoog zijn. Door 

de economische crisis wordt het tekort misschien op korte termijn wat minder, maar op de 

langere termijn blijft een tekort voorzien. (Vogels & Bronneman-Helmers, 2006). Hoewel we 

eerder zagen dat de rechtstreekse instroom in het mbo vanuit de initiële lerarenopleidingen 

voor het mbo niet van groot belang is, moet ook daar geconstateerd worden dat het aantal 

nieuwe studenten daalt, en de uitval met ongeveer 20% onverminderd hoog blijft (Inspectie 

2010). De recente algemene invoering van “Rekenen en taal” vergroot mogelijk de vraag naar 

bevoegde docenten op dit deelterrein; wat de tekorten tengevolge daarvan zijn is niet 

duidelijk.  

In het algemeen daalt de aantrekkelijkheid van het beroep van leraar met de leeftijd. Terwijl 

de relatief hoge beloning en de mogelijkheden om zorg en werk te combineren de stap naar 

het onderwijs voor jonge starters op de arbeidsmarkt weliswaar nog redelijk aantrekkelijk 

maakt, zijn de carrièreperspectieven op langere termijn veel ongunstiger. De loonachterstand 

ten opzichte van de marktsector is aanzienlijk en de promotiemogelijkheden zijn beperkt, 

waardoor een deel van degenen die voor het onderwijs kiezen (vooral mannen) al na een 

aantal jaren naar de marktsector overstapt (Vogels & Bronneman-Helmers, 2006).  

Ook internationaal is er sprake van een verouderend lerarenbestand in de beroeps-

opleidingen. Zo is in bijvoorbeeld Zweden meer dan de helft van de betreffende leraren in 

scholen voor beroepsonderwijs (secundair niveau) ouder dan 50 jaar, en in Australië speelt 

hetzelfde probleem. In veel landen is er dan ook sprake van een tekort aan leraren, of wordt 

dat op korte termijn voorzien. Het tekort doet zich het sterkst voor bij nieuwe beroepen, waar 

de concurrentie met het bedrijfsleven groot is. Ook internationaal ziet men in de economische 

crisis kansen: bedrijven hebben minder werkgelegenheid, waardoor het aanbod voor het 

onderwijs groter wordt. (OECD, 2010). 

Oplossingen 

De OECD (2005) formuleert op basis van haar onderzoek in 25 landen een aantal aan-

bevelingen voor beleid om meer leraren (algemeen) te interesseren voor het beroep en ze 

vervolgens ook vast te houden. De keuze voor het leraarschap zou aantrekkelijker gemaakt 

moeten worden, door het beeld en de status van het beroep te verhogen, de salarissen 

concurrerend te laten zijn met die in andere sectoren, arbeidsvoorwaarden te verbeteren en te 

streven naar een ruime arbeidsmarkt. Ook Waterreus (2003) komt tot de conclusie dat hogere 

salarissen meer leraren voor het beroep kunnen aantrekken en behouden. Een financiële 

prikkel moet echter niet overheersend zijn: het moet wel gaan om “talentvolle individuen die 

een comparatief voordeel in lesgeven hebben”.  

Volgens de OECD (2005) zou de rekrutering, selectie en aanstelling van leraren verbeterd 

moeten worden via flexibeler aanstellingen, meer verantwoordelijkheid van scholen voor hun 

eigen personeelsbeleid, inspelen op korte termijn personeelsbehoeften, en verbetering van de 
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informatie over en een goede monitoring van de arbeidsmarkt voor leraren. Effectieve leraren 

moeten vervolgens vastgehouden worden door onderwijs te evalueren en goed onderwijs te 

belonen, door meer mogelijkheden te bieden voor een differentiatie in carrières binnen het 

onderwijs, door leiderschap en schoolklimaat te verbeteren en door de werkomstandigheden 

te verbeteren. Het is een ambitieuze agenda, volledige en gelijktijdige uitvoering ervan zal 

beperkt worden door beschikbare middelen. Over het belonen van goed onderwijs merkt 

Waterreus (2003) overigens op dat individuele prikkels voor leraren, zoals prestatiebeloning, 

problematisch lijken, omdat zij het risico in zich bergen op ‘leren voor de toets’: leraren 

concentreren zich op prestatie-indicatoren en koste van andere doelen. Een gedifferentieerde 

beloning, tussen vakken, schooltypen en regio’s naar schaarste zou wel een mogelijk 

oplossing zijn, evenals het verstrekken van bonussen die leraren ertoe brengen om meer uren 

te gaan werken.  

De OECD (2005) beveelt aan om specifiek voor het beroepsonderwijs verschillende routes 

naar het beroep te creëren, door werknemers aan te moedigen (praktijk)leraar te worden; 

door verschillende paden mogelijk maken, waarin (praktijk)leraren van een school 

bijvoorbeeld tevens parttime in een bedrijf werken; en door ervaren werknemers op korte 

termijn contracten in te zetten als (praktijk)leraar in school. Een partnerschap tussen school 

en bedrijf maakt rekrutering van trainers voor school gemakkelijker. Verder zou er een flexibel 

aanbod van pedagogische training moeten zijn voor intreders vanuit het bedrijfsleven. Een 

pedagogische training moet een belangrijk onderdeel zijn van de voorbereiding van 

(praktijk)leraren, maar mag niet te zwaar zijn, om mensen die al een carrière in het bedrijfs-

leven hebben opgebouwd naar het beroepsonderwijs te kunnen lokken. Een flexibel aanbod 

(afstandsleren, EVC) kan daarbij helpen. Leraren die vanuit een algemene achtergrond het 

beroepsonderwijs binnenkomen zouden op een andere manier bijgeschoold moeten worden: 

zij zouden moeten leren om hun vak relevant te maken voor de beroepspraktijk waarvoor de 

leerling wordt opgeleid. 

Ook voor het beroepsonderwijs wordt het belang onderstreept van het verzamelen van data 

over leraren: zowel over praktijk- als theoriedocenten en vakleerkrachten. Gegevens over 

vraag en aanbod op de arbeidsmarkt voor deze professie zijn van belang voor prognoses, 

maar in veel landen is die gegevensbasis zwak. Met name longitudinale data kunnen helpen 

inzicht te krijgen in de factoren die belangrijke carrièrebeslissingen bepalen. (OECD, 2010).  

4.4 Afsluiting 

In dit hoofdstuk hebben we ons geconcentreerd op de (al of niet effectieve) uitvoering van het 

beroepsonderwijs onder de noemer van onderwijskundige kwaliteit. Noodzakelijkerwijs 

hebben we ons beperkt tot drie aspecten die we benoemd hebben als maatwerk, consistente 

trajecten en professionalisering. Deze aspecten raken aan elementen van publieke waarde 

die we hieronder aanduiden met toegankelijkheid, doelmatigheid en kwaliteit. Aan het eind 

van deze paragraaf wijden we nog een korte beschouwing aan de instelling als actor op het 

domein van onderwijskundige kwaliteit.  

Toegankelijkheid 

In de paragraaf over maatwerk is gebleken dat het mbo te maken heeft met een zeer brede 

doelgroep, die overigens in aantallen leerlingen in de tweede fase van het algemeen 

voortgezet onderwijs voorbijstreeft. Leerlingen kunnen hier in een zeer breed scala van 

opleidingen terecht, waarbinnen ook nog de nodige differentiatie geboden wordt. Hiermee 
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realiseert het mbo een grote mate van toegankelijkheid, wat als een belangrijk aspect van 

publieke waarde gezien kan worden. Tegelijkertijd rijst ook het beeld op dat de organisatie 

van het onderwijs rond de diversiteit aan leerlingen nog lang niet uitgekristalliseerd is (zie ook 

Commissie Oudeman, 2010). Hoewel voor een deel de verschillen opgevangen worden door 

het creëren van afzonderlijke stromen, in de vorm van niveaus, opleidingen en meer 

algemene trajecten in de educatie, blijft het omgaan met verschillen op opleidings- of klas-

niveau de organisatie van instellingen bezighouden.  

Veelal is men nog bezig met vraagstukken rond de vormgeving van het onderwijsproces, 

waarin de differentiatie in leerdoelen of inhoud, in instructie en in tempo en leertijd een rol 

spelen. Keuzes zijn op dat punt nog niet uitgekristalliseerd en het ontbreekt vaak aan een 

consistent kader vanuit de instelling, gebaseerd op een visie op maatwerk, die de organisatie 

richting kan geven. Begeleiding van leerlingen in hun keuze is een belangrijk uit te werken 

aspect om te kunnen inspelen op verschillen tussen leerlingen.  

In hoeverre diverse vormen van differentiatie en maatwerk binnen het mbo vervolgens ook tot 

gewenste opbrengsten bij leerlingen leiden, in de vorm van leereffecten, kwalificatie en 

diplomering blijft vooralsnog buiten beeld. Zowel de opbrengsten, als de doelmatigheid 

waarmee differentiatie en maatwerk tot de gewenste opbrengsten leiden blijven daarom open 

vragen.  

Doelmatigheid 

Een ander aspect dat we bekeken was de consistentie van de onderwijstrajecten die in het 

mbo aangeboden c.q. doorlopen worden. Hier zou de doelmatigheid van het onderwijs zijn 

basis moeten vinden. Gebleken is dat de processen rond de combinatie van binnen en 

buitenschool leren in een opleiding vaak niet tot tevredenheid van betrokkenen verlopen. Er 

worden gebreken geconstateerd in de samenhang tussen binnen en buitenschoolse onder-

delen, in de vormen van begeleiding en de afstemming tussen begeleiding vanuit school en 

leerbedrijf. Ten aanzien van kwaliteit van deze processen en de organisatie als zodanig is er 

nog een slag te maken. Verder blijven er vragen rond de effectiviteit van leren op de werkplek, 

die zonder nader effectonderzoek met gebruikmaking van objectieve resultaatcriteria niet te 

beantwoorden zijn. De leeromgeving op de werkplek kan voor een leerling van grote 

vormende waarde zijn, maar niet alle doelstellingen kunnen er even goed gerealiseerd 

worden. Voor de praktijk betekent dit dat een nadere formulering van curriculum voor de 

werkplek dienstig is.  

Consistentie van trajecten behelst ook de relatie met de toetsing en examinering. Nieuwe 

vormen van toetsing en examinering zijn nodig om de kwalificatie van de leerling te mede te 

onderbouwen. Dat betekent dat er een mix van methoden gebruikt zou moeten worden om 

recht te doen aan de competenties en werkprocessen die daaraan ten grondslag liggen. 

Valkuilen zijn nog dat kennis en vaardigheden getoetst worden waar praktijkrepertoire 

bedoeld is, en dat methoden om praktijkrepertoire te toetsen nog onvoldoende betrouwbaar 

zijn. Ook dit zijn bedreigingen voor de organisatie van onderwijskundige kwaliteit.  

Kwaliteit 

Veel van de genoemde processen worden verbeterbaar geacht via de professionele inzet van 

docenten en praktijkbegeleiders. Het voeren van leergesprekken in het kader van de 

verwerking van buitenschoolse ervaringen, het voeren van loopbaangesprekken in het kader 

van maatwerktrajecten, het inzetten van diverse vormen van assessment in het kader van 
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toetsing en examinering zijn een paar elementen die in het bovenstaande aan de orde 

kwamen. Ze kunnen aangevuld worden met verschillende andere die onder invloed van de 

vernieuwingen in het mbo aan de orde zijn. Professionalisering van het lerarenbestand is 

nodig om de gewenste kwaliteit van het primaire proces te bevorderen. De kwaliteit van de 

leraar wordt gezien als één van de cruciale factoren voor een succesvol leerproces bij de 

leerling. De rol van de initiële opleidingen bij het genereren van een kwalitatief hoogwaardig 

lerarenbestand lijkt voor het mbo gering, omdat veel leraren niet (rechtstreeks) van de 

opleiding komen maar vaak al een andere carrière achter de rug hebben. Een bedreiging voor 

de kwaliteit is de vergrijzing van het lerarenbestand: een aanzienlijk deel zal binnen enkele 

jaren uitstromen en er zal een creatieve manier bedacht moeten worden om aan de 

vervangingsvraag te voldoen. Professionalisering van nieuwe instroom blijft ook dan nood-

zakelijk. Maar ook ten aanzien van professionalisering kan geconstateerd worden dat er meer 

kennis nodig is over effectieve methoden, juist in het mbo.  

Beleidsvoerend vermogen van instellingen 

Onderwijskundige kwaliteit bereiken, vergroten en handhaven vereist permanente aandacht 

van instellingen. Anders gezegd: daar dient beleid op gemaakt te worden. Aan beleidsvoering 

zijn drie aspecten te onderscheiden (Verbiest, 2005): 

• ontwikkeling: het maken van keuzes, tegen de achtergrond van visies, verwachtingen van 

de omgeving en eigen mogelijkheden 

• uitvoering: realisatie van de gemaakte keuzes 

• evaluatie: het waarderend terugkijken, en indien nodig bijstelling van de uitvoering of zelfs 

van de gemaakte keuzes. 

Uit dit hoofdstuk is gebleken dat het van belang is om op onderdelen als maatwerk, 

consistente trajecten en professionalisering duidelijke keuzes te maken gegeven de doelen en 

mogelijkheden/middelen die men heeft. Een visie alleen is niet genoeg. Vragen als: hoever te 

gaan met maatwerk en op welke manier, hoe de verschillende bedreigingen voor consistente 

leertrajecten te pareren en hoe professionalisering als constante motor in de instelling te 

integreren dienen operationeel beantwoord te worden. Maar ook andere keuzes, in het kader 

van de toenemende roep om doelmatigheid, bijvoorbeeld bij het aanbieden van een diversiteit 

aan opleidingen (Actieplan, 2010) komen op de instellingen af. Keuzes maken is echter niet 

genoeg. Er zal systematisch een vinger aan de pols gehouden moeten worden bij de 

realisatie van de voornemens en dat zal leiden tot een permanent proces van evalueren en 

bijstellen. De mate waartoe instellingen erin slagen om zo’n cyclus vorm te geven is aan te 

duiden als het beleidsvoerend vermogen van die instellingen. 

Verondersteld mag worden dat instellingen daarin verschillen, maar in welke mate dat het 

geval is, en hoe zij de beleidsvoering bijvoorbeeld toedelen aan de verschillende niveaus van 

de instelling en welke gevolgen dat heeft voor de kwaliteit van de onderwijsuitvoering onttrekt 

zich vooralsnog aan de waarneming. Het zou goed zijn om via nader onderzoek zicht te 

krijgen op dergelijke processen, die zich voor de buitenstaander nu nog lijken af te spelen in 

de ‘organisatorische mist’.  

De Inspectie van het Onderwijs (2010) heeft onlangs laten zien dat instellingen verschillen in 

wat hij noemt bestuurlijk vermogen, en dat onderwijskwaliteit daarmee samenhangt. Ook de 

Inspectie wijst op het belang van monitoring, bijsturing en verbetering, en geeft aan dat ook 

aan de kwaliteit van de doelstellingen nog wel wat te verbeteren valt. Kwaliteit van het 

onderwijs is daarbij echter instellingsbreed gedefinieerd in termen van rendement en uitval, 

het aantal zwakke opleidingen en met een onvoldoende beoordeelde examinering. De meer 
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inhoudelijke aspecten zoals wij die hier vermeldden onder maatwerk en consistente trajecten 

blijven daarin buiten beeld. 
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Hoofdstuk 5  Opbrengsten van het beroepsonderwijs7 

5.1  Inleiding 

De vormgeving van het onderwijssysteem is bepalend voor de aansluiting tussen onderwijs en 

arbeidsmarkt (zie bijvoorbeeld Marsden, 1990; Marsden en Ryan, 1990; Ryan, 2001; de Grip 

en Wolbers, 2006). Daarbij is het van belang om goed te beseffen dat er sprake is van een 

historische padafhankelijkheid in de vormgeving van het onderwijs (zie hoofdstuk 2). In het 

bijzonder, de ontstaansgeschiedenis van het systeem van middelbaar beroepsonderwijs en 

de ontwikkeling daarvan in de tijd maakt dat internationale vergelijkingen niet altijd voor de 

hand liggen. Desalniettemin wordt in dit hoofdstuk aan de hand van de literatuur nagegaan 

wat er bekend is met betrekking tot de gevolgen van het beroepsonderwijs voor vraagstukken 

van publieke belangen (CPB, 2009) zoals kwaliteit (is het onderwijs goed?), doelmatigheid (is 

het onderwijs efficiënt?) en toegankelijkheid (is het onderwijs toegankelijk voor allen?). De 

‘opbrengsten’ van het beroepsonderwijs worden derhalve voornamelijk bezien als de 

uitkomsten van het systeem.  

In dit hoofdstuk staat de relatie tussen beroepsonderwijs, arbeidsmarkt en economische groei 

centraal. In het bijzonder wordt ingegaan op de relatie tussen vormgeving van het 

beroepsonderwijs en een viertal indicatoren8:  

1. stromen binnen de beroepsopleidingkolom,  

2. sociale mobiliteit,  

3. kansen op de arbeidsmarkt en  

4. economische groei. 

Naar deze uitkomsten van het beroepsonderwijs wordt gekeken vanuit een multidisciplinair 

perspectief waarbij de inzichten uit de sociologische, economische, onderwijskundige en 

leerpsychologische literatuur gestructureerd worden besproken (zie tabel 3.1).  

In dit hoofdstuk is er nadrukkelijk voor gekozen om in te gaan op de vraagstukken van 

publieke belangen vanuit de internationale literatuur. Met name uit deze literatuur kunnen 

belangrijke lessen worden getrokken die voor Nederland relevant zijn. Daar komen wij inde 

afsluitende paragraaf op terug. Daarbij is het goed om op te merken dat de vergelijking met 

het buitenland complex is. De inrichting van het onderwijssysteem is historisch gegroeid en 

verweven met andere (arbeidsmarkt) instituties, waardoor ervaringen uit het buitenland niet 

zondermeer toegepast kunnen worden in de Nederlandse context. Zo bezien kan er meer 

worden geleerd vanuit landen met een onderwijssysteem dat enigszins vergelijkbaar is met 

het Nederlandse systeem dan vanuit landen met een compleet verschillend systeem. 

Tabel 5.1 – waarbij de vier indicatoren worden afgezet tegen de drie vraagstukken van 

publieke belangen – vat de opzet van dit hoofdstuk samen. Daarbij moet worden aangetekend 

dat niet alle vraagstukken van publieke belangen vanuit elk indicator kunnen worden belicht.  

 

                                                   
7
  Dit hoofdstuk is geschreven door Johan Coenen en Didier Fouarge van ROA. 

8
  Andere indicatoren zoals bijvoorbeeld sociale uitkomsten (gezondheid, criminaliteit) blijven buiten beschouwing. 
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Tabel 5.1Vraagstukken van publieke belangen belicht van disciplines sociologie, economie en 

leerpsychologie*) 

 Kwaliteit Doelmatigheid Toegankelijkheid 

Stromen in 

beroepsopleidingkolom 
 

Rendement in 

vervolgonderwijs 

Ontwikkeling van talent 

Aansluiting naar 

vervolgonderwijs 

Sociale mobiliteit  
Bescherming vs. benutting 

van talent 

Vangnet vs. reproductie 

van sociale ongelijkheid 

Kansen op de 

arbeidsmarkt 

Kwaliteit van 

aansluiting vs. 

flexibiliteit 

Op welk moment van de 

loopbaan is het meest 

effectief om bepaalde 

vaardigheden te leren? 

 

Economische groei Bijdrage aan groei 

Verhouding van 

maatschappelijke 

opbrengsten en kosten van 

beroepsonderwijsonderwijs 

 

*) Niet alle vraagstukken van publieke belangen kunnen vanuit elk perspectief worden belicht. 

 

Met betrekking tot de stromen in de beroepsopleidingkolom zijn de stromen naar vervolg-

onderwijs een belangrijk aspect van de kwaliteit van het beroepsonderwijs. Vanuit het oogpunt 

van doelmatigheid kan men zich de vraag stellen in welke mate de overgangen binnen de 

beroepsopleidingkolom gepaard gaan met (vroegtijdig) schooluitval of zittenblijven. Vanuit het 

perspectief van toegankelijkheid speelt de vraag of een gestratificeerd systeem van onderwijs 

de mobiliteit binnen het onderwijsgebouw vergemakkelijkt of juist bemoeilijkt, en in welke mate 

het bijdraagt tot de ontwikkeling van talent. Met betrekking tot sociale mobiliteit is vanuit het 

perspectief van doelmatigheid de spanning tussen het bieden van bescherming en het 

(on)voldoende benutten van talent van belang. Vanuit het oogpunt van toegankelijkheid, zijn 

beroepsbegeleidende leerwegen een belangrijk ‘vangnet’ voor risicoleerlingen, met als 

keerzijde een verminderde mate van sociale mobiliteit. Met betrekking tot kansen op de 

arbeidsmarkt is vanuit het oogpunt van kwaliteit de spanning tussen kwaliteit van de 

aansluiting tussen gevraagde en aangeboden competenties en flexibiliteit van het opleidings-

systeem van belang. Specifiek vakonderwijs verkleint immers de flexibiliteit op de arbeids-

markt (Van der Velden, 2006). Vanuit het oogpunt van doelmatigheid is het de vraag of 

beroepsonderwijs of generiek onderwijs de meest effectieve manier is om vaardigheden te 

leren. De mogelijke bijdrage van het beroepsonderwijs aan de economische groei is een 

belangrijk aspect van de kwaliteit van het beroepsonderwijs. Ten slotte, vanuit het oogpunt 

van doelmatigheid speelt de vraag of de economische meerwaarde van het beroepsonderwijs 

in verhouding staat met de kosten daarvan.  

5.1.1  Methode en leeswijzer 

In dit hoofdstuk wordt primair uitgegaan van relevant onderzoek dat gepubliceerd is 

internationale wetenschappelijke tijdschriften. Deze literatuur gaat doorgaans niet specifiek in 

op het Nederlandse stelsel van beroepsonderwijs. Daarom is vooral gezocht naar literatuur 

dat internationaal vergelijkend van aard is en als insteek de vergelijking van onderwijs-

modellen heeft. Uit dergelijke systeemvergelijkingen kunnen nuttige lessen voor de 
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Nederlandse beleidspraktijk getrokken worden. Het gaat hier niet om een uitputtend overzicht 

van de literatuur. Bovendien is er met betrekking tot sommige vragen geen internationale 

literatuur te vinden. In dat geval maken wij gebruik van nationale onderzoeksrapporten. 

De in tabel 5.1 opgenomen vraagstukken van publieke belangen worden achtereen volgens 

besproken. De stromen binnen de beroepsopleidingkolom komen in paragraaf 5.2 aan de 

orde. Sociale mobiliteit komt in paragraaf 5.3 aan bod. Het vraagstuk van kansen op de 

arbeidsmarkt wordt in paragraaf 5.4 behandeld. De bijdrage van het beroepsonderwijs aan de 

economische groei komt in paragraaf 5.5 aan bod. 

5.2 Stromen in de beroepsopleidingkolom 

5.2.1 Stromen in de beroepsopleidingkolom en doelmatigheid 

Vanuit het oogpunt van doelmatigheid kan men zich de vraag stellen in welke mate de 

overgangen binnen de beroepsopleidingkolom gepaard gaan met (vroegtijdig) schooluitval of 

zittenblijven. Een hoge tussentijdse uitval of vertraging leidt immers tot een minder efficiënte 

besteding van middelen. Onderzoek laat zien dat de bestrijding van voortijdig schoolverlaten 

economische meerwaarde heeft: de hoge kosten daarvan worden overtroffen door de hoge 

baten (In ’t Veld, 2006). Van alle VMBO-gediplomeerden in 2009 heeft 11% de vervolg-

opleiding (bij 89% van hen MBO) anderhalf jaar later weer verlaten. Nog eens 8% is van 

vervolgopleiding gewisseld (ROA, 2010). Hier zal gekeken moeten worden of de loopbaan via 

de beroepsopleidingkolom efficiënter is dan een loopbaan via andere wegen.  

Uit onderzoek naar vroegtijdig schooluitval in Nederland is gebleken dat de overgang van 

VMBO naar MBO nogal een probleem is en dat een verkeerde studiekeuze in deze fase een 

belangrijk deel van het voortijdige uitval in het MBO kan verklaren (Allen en Meng, 2010), en 

dat problemen bij de studiekeuze en het niet vinden van een passende studie een redelijk 

groot deel van het percentage jongeren dat direct na het behalen van het VMBO diploma het 

onderwijs verlaat kan verklaren (ROA, 2009b).  

5.2.2  Stromen in de beroepsopleidingkolom en toegankelijkheid 

Het is bekend dat gestratificeerde systemen van onderwijs de mobiliteit binnen het onderwijs-

gebouw bemoeilijkt (Müller en Shavit, 1998). Het is met andere woorden gemakkelijker om 

van vakspecifiek onderwijs naar academisch vormend onderwijs te stappen in een minder 

gestratificeerd systeem. Daar staat tegenover dat doorstromen van middelbaar beroeps-

onderwijs naar hoger beroepsonderwijs juist gemakkelijker is. De stromen in de beroeps-

opleidingkolom (VMBO, MBO, HBO) zijn goed in kaart gebracht waar het gaat om de directe 

overgangen. Zo ging in 2009 75% van de VMBO-gediplomeerden naar MBO-BOL en 14% 

naar MBO-BBL. Bij BOL-opleidingen gaat in grote meerderheid om opleidingen op niveau 3 of 

4, bij BBL-opleidingen stromen VMBO-gediplomeerden juist vaker door naar een niveau 1 of 

niveau 2 opleiding. Van de MBO-gediplomeerden stroomde in 2009 18% door naar het HBO. 

Deze route is echter alleen mogelijk voor gediplomeerden van MBO niveau 4 en in sommige 

gevallen gediplomeerden van MBO niveau 3. In 2009 stroomde de helft van de gediplo-

meerden van BOL niveau 4 door naar het HBO. Bij BOL niveau 3 was dit 10%. 11% van de 

BBL-gediplomeerden van niveau 4 gingen door naar het HBO. Bij BBL niveau 3 was dit 

slechts 3% (ROA, 2010). Minder inzicht daarentegen is er in de (ontwikkeling) van het 

uiteindelijke aandeel VMBO’ers dat via het MBO in het HBO belandt. Er van uitgaand dat de 

doorstroom in vier jaar tijd min of meer constant blijft dan zou men ruwweg kunnen zeggen 

dat van alle VMBO-gediplomeerden zo’n 15% in het HBO terecht komt: Van de VMBO-

gediplomeerden gaat 95% verder leren. Daarvan gaat 89% naar het MBO en daar weer van 
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gaat 18% naar het HBO9. Ten aanzien van de kwaliteit van de aansluiting tussen de 

verschillende overgangen in de beroepsopleidingkolom gaat het vooral om de vraag of de 

twee opeenvolgende onderwijstypen voldoende op elkaar aansluiten. Van alle VMBO-

gediplomeerden die verder zijn gaan leren vond 35% de aansluiting met de vervolgopleiding 

(bij 89% van hen MBO) goed. Nog eens 35% vond de aansluiting redelijk. Daarbij zijn de 

gediplomeerden van de lagere leerwegen iets vaker (redelijk) tevreden met de aansluiting dan 

gediplomeerden van de hogere leerwegen (ROA, 2010). Maar de vraag doet zich ook voor of 

een voorbereiding via de beroepsopleidingkolom (bv. VMBO, MBO, HBO) een betere 

aansluiting geeft naar de arbeidsmarkt dan alternatieve routes (bv. VMBO, HAVO, HBO). 

Cijfers laten zien dat MBO-gediplomeerden die het HBO verlaten het iets beter doen dan de 

HAVO-gediplomeerden met een vergelijkbaar HBO-diploma wat betreft de kans op werk, 

maar ze hebben wel wat vaker werk op MBO- in plaats van HBO-niveau (ROA, 2010).  

Een groot probleem van de VMBO-MBO-HBO route is de lange opleidingsduur van 4+4+4 

jaar.10 De HAVO-HBO route is met 5+4 jaar beduidend korter. De langere opleidingsduur 

brengt niet alleen extra kosten met zich mee, maar vergroot ook de kans op uitval onder-

weg.11 De lange duur is een van de redenen om versnelde doorstroomprogramma’s op MBO 

te propageren (Onderwijsraad, 2007). 

In Nederland is doorstroom vanuit MBO (BOL en BBL niveau 4) naar HBO in de afgelopen 

tien jaar min of meer constant gebleven (afgezien van kleine conjuncturele schommelingen); 

het blijft sinds 1995/96 structureel rond de 25% (ROA, 2009a). De doorstroom vanuit de MBO-

BOL is echter hoger (ROA, 2007). Dit roept de vraag op hoe de doorstroom van middelbaar 

naar hoger beroepsonderwijs in andere landen is vormgeven en in welke mate deze 

doorstroom in Nederland optimaal verloopt. 

5.3 Sociale mobiliteit 

Met betrekking tot de relatie tussen beroepsonderwijs en sociale mobiliteit is in de 

sociologische literatuur al veel bekend.  

5.3.1  Sociale mobiliteit en doelmatigheid 

Vanuit het perspectief van doelmatigheid is de spanning tussen het bieden van bescherming 

en het (on)voldoende benutten van talent van belang. De uitbouw van het middelbaar 

beroepsonderwijs heeft volgens de internationale literatuur aan de ene kant ervoor gezorgd 

dat leerlingen uit lagere sociale klassen een relatief beschermde positie op de arbeidsmarkt 

hebben, maar zorgde aan de andere kant voor een gebrekkige doorstroming naar hoger 

onderwijs en een duidelijk onderscheid tussen algemeen vormend en beroepsonderwijs 

(Shavit en Müller, 2000). Aan de ene kant biedt het beroepsonderwijs een zekere vorm van 

(baan)zekerheid doordat het specifieke vaardigheden bijbrengt die benut kunnen worden in 

specifieke banen/functies (het specialisatie-effect). Zo blijkt voor Nederland dat de overgang 

van school naar betaald werk gemakkelijker verloopt voor jongeren die een beroepsopleiding 

hebben afgerond, dan voor jongeren zonder beroepsopleiding (Van der Werfhorst, 2008). Dit 

is met name het geval wanneer het beroepsonderwijs gepaard gaat met stages (CPB, 1997; 

Winkelmann, 1996). Winkelmann (1996) concludeert dat afgestudeerden in Duitsland die 

stage hebben gelopen, dan wel al werkend geleerd hebben bij een bedrijf (leerwerkplek) 

                                                   
9  Van de MBO’ers is wel een klein deel afkomstig uit HAVO/VWO (2% van HAVO gaat naar MBO en 1% van VWO). 
10

  Opgemerkt moet worden dat het hier gaat om de theoretische duur. In de praktijk wordt op schoolniveau soms geëxperimenteerd met 

kortere trajecten. 
11

  Onder de veronderstelling van een constante hazard rate. 
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minder (vaak) werkloos waren tijdens de transitie naar hun eerste voltijdbaan dan afgestu-

deerden van universiteiten, fulltime beroepsonderwijs of middelbaar onderwijs. In Nederland 

blijkt voor degenen uit het beroepsonderwijs de intredewerkloosheid onder BBL’ers kleiner 

dan onder BOL’ers (ROA, 2010), maar opgemerkt moet worden dat BBL’ers twee groepen 

omvat: een groep jongeren die werk en studie combineren, en personen met een baan die 

daarnaast een opleiding volgen.  

Met name voor laagopgeleiden biedt specialisatie een zekere bescherming op de arbeids-

markt omdat men een comparatief voordeel heeft ten opzichte van meer generiek opgeleiden. 

Aan de andere kant houdt het beroepsonderwijs het risico in dat het talenten onvoldoende 

benut wordt doordat leerlingen reeds vroeg dienen te kiezen. Deze vroege stratificatie kan 

gepaard gaan met een verminderde sociale mobiliteit, omdat kinderen van laag opgeleide 

ouders minder vaak voor de hogere vormen van onderwijs kiezen. Zo concluderen Shavit en 

Müller (2000) dat beroepsonderwijs en ‘tracking’ zowel voor een vangnet functie zorgen als 

voor een mechanisme voor sociale uitsluiting. Dustmann (2004) vermoedt dat op de relatief 

jonge leeftijd waarop het niveau van het secundair onderwijs moet worden gekozen de 

achtergrond van de ouders een grote rol speelt. Hij vindt dat verschillen in ouderlijk milieu zich 

– via de grote invloed van ouders bij de studiekeuze – later in grote loonverschillen vertaalt als 

deze jongeren eenmaal werken. Voor Nederland concludeert Van der Werfhorst (2008) dat 

internationaal gezien het effect van het sociale milieu op de kans om door te stromen naar 

een hoger op opleidingsniveau, en dus op het hoogst behaalde opleidingsniveau, relatief klein 

is. 

5.3.2  Sociale mobiliteit en toegankelijkheid 

Vanuit het oogpunt van toegankelijkheid, heeft het beroepsonderwijs een ‘vangnet’ functie: 

met name de beroepsbegeleidende leerwegen blijken een belangrijk vangnet te zijn voor 

leerlingen die anders geen startkwalificatie zouden behalen (zie ROA, 2009a). De keerzijde is 

echter dat het risico bestaat dat specifiek beroepsonderwijs bijdraagt aan de reproductie van 

sociale ongelijkheid (Blossfeld en Shavit, 1993; Brunello en Checchi, 2007) en vermindering 

van de sociale mobiliteit. Ook Brunello & Checchi (2007) concluderen dat ‘tracking’ in scholen 

een ambivalent effect heeft. Aan de ene kant vinden zij, consistent met de literatuur, dat 

‘tracking’ schadelijk is voor de doorstroom naar een hoger opleidingsniveau, omdat het 

sommige mensen ervan weerhoudt om verder te leren in het tertiair onderwijs (het ‘diversion 

effect’). Daar staat tegenover dat in een goed vormgegeven MBO systeem iedereen wel op de 

goede plek komt en dat sommige leerlingen (met gebrek aan motivatie en of gebrek aan 

cognitief vermogen) niet op hun plek zijn in het hoger onderwijs. Aan de andere kant blijken 

curricula die in het beroepsonderwijs worden aangeboden beter in staat om verdere training 

en competentieontwikkeling te promoten en daarmee de (negatieve) invloed van ouderlijk 

milieu op deze verdere training en competentieontwikkeling te verkleinen. Zij concluderen dat 

het terugbrengen van de mate van ‘tracking’, zij het door de leeftijd van eerste selectie te 

verhogen, zij het door het aantal ‘tracks’ te verkleinen, geschikt kan zijn om de 

intergenerationele mobiliteit in onderwijsniveau te verhogen. Echter, zij geven ook aan dat het 

ook de sociale uitsluiting voor mensen van achterstandsachtergronden zou kunnen doen 

toenemen. Kupfer (2010) concludeert voor Duitsland dat terwijl de traditionele structuren die 

sociale ongelijkheid ondersteunen minder prominent zijn geworden, er tegelijkertijd nieuwe 

structuren zijn ontstaan die sociale ongelijkheid weer vergroten. Zo verliezen veel laag-

opgeleide studenten de strijd van hoger opgeleide studenten om een afnemend aantal 

leerwerkplekken. Daaruit blijkt dat het hebben van een diploma uit het algemeen voortgezet 

onderwijs steeds vaker een vereiste is om de onderwijsloopbaan voort te zetten in het Duitse 
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beroepsonderwijs.12 Ook wordt het onderwijssysteem steeds meer gestratificeerd en steeds 

selectiever, een ontwikkeling die sociale ongelijkheid in Duitsland bevorderd. Wel is er minder 

segregatie op basis van geslacht: vrouwen in Duitsland en andere landen komen steeds 

verder vooruit in zowel het beroepsonderwijs als het algemeen onderwijs. Becker & Hecken 

(2009) vinden in Duits onderzoek bewijs voor het Rationele Keuze model van Esser en Breen 

& Goldthorpe. Zo kiezen kinderen uit de arbeidersklasse vaker niet voor hoger onderwijs 

vanwege hun eigen beeld van hun schoolprestaties. Ook spelen de kosten van het onderwijs 

een belangrijke rol om eerder voor beroepsonderwijs te kiezen dan voor hoger onderwijs.  

5.4 Kansen op de arbeidsmarkt 

Volgens de Human Capital theorie (Becker, 1970) dragen mensen die langer onderwijs volgen 

meer bij aan productiviteit. Daarom verdienen zij doorgaans meer dan mensen die een kortere 

tijd onderwijs hebben gevolgd. Aangezien algemeen onderwijs doorgaans langer duurt dan 

beroepsonderwijs zouden afgestudeerden uit het algemeen onderwijs een hoger salaris 

verdienen dan vakmensen (Kupfer, 2010). 

5.4.1  Kansen op de arbeidsmarkt en kwaliteit 

De relatie tussen beroepsonderwijs en kansen op de arbeidsmarkt – kans op een betaalde 

baan, een goede beloning, maar ook arbeidsmobiliteit – kan worden belicht vanuit de 

economische en de sociologische literatuur. In deze literatuur wordt met name stilgestaan bij 

de rol van onderwijs voor de positie van schoolverlaters op de arbeidsmarkt. Dearden, 

McIntosh, Myck en Vignoles (2002) vinden dat Britse afgestudeerden van algemene 

academische opleidingen doorgaans hogere lonen verdienen dan Britse afgestudeerden van 

beroepsopleidingen. Het verschil wordt echter verkleind door rekening te houden met de 

(langere) tijd die het kost om een academische dan wel beroepsopleiding te volgen. Als zij 

corrigeren voor mogelijke vertekening door verschillen in bekwaamheid (‘ability’), 

gezinsachtergrond en meetfouten vinden zij dezelfde resultaten. Hieruit concluderen zij dat de 

vertekeningen door verschillende oorzaken elkaar compenseren. In landen met een 

gestratificeerd opleidingssysteem en een beroepsgerichte arbeidsmarkt (‘occupational labour 

market’) – zoals Nederland, Duitsland, Oostenrijk en Denemarken – zijn banen sterk 

gekoppeld aan specifiek vakonderwijs (Gangl, 2001; Scherer, 2004; de Grip en Wolbers, 

2006). Zo geeft de behaalde vakkwalificatie alle informatie die een werkgever nodig heeft om 

sollicitanten te kunnen screenen. Uit vergelijkend onderzoek is gebleken dat de waarde van 

startkwalificaties in Nederland eigenlijk goed is ten opzichten van landen als Frankrijk en 

Duitsland (Houtkoop, van der Velden en Brandsma, 2004). 

Brauns, Gangl en Scherer (2001) vinden voor Duitsland een soepele transitie van onderwijs 

naar arbeidsmarkt voor schoolverlaters van beroepsopleidingen. Alleen de laagst opgeleide 

schoolverlaters hebben te kampen met een lange zoekduur voor het vinden van een eerste 

baan. Nadat men eenmaal werk heeft gevonden blijkt het gevolgde (beroeps)onderwijs 

nauwelijks meer een rol te spelen bij de kans om later werkloos te worden. Ook Wolbers 

(2007) concludeert dat specifieker beroepsonderwijs leidt tot het sneller vinden van een baan. 

In landen waarin een groot deel van de gediplomeerden van secundair onderwijs doorstroomt 

naar leerwerkplekken, is de kans op het snel vinden van een eerste baan groter. In andere 

landen is het opleidingssysteem meer generiek ingesteld en is de mate van stratificatie kleiner 

(‘internal labour market’), zoals het Verenigd Koningrijk, België, Frankrijk en Ierland (Hannan 

et al., 1997; Gangl, 2001), maar ook de Verenigde Staten. 

                                                   
12

  Daar verschilt Nederland wel heel duidelijk van Duitsland. In Nederland gaat vrijwel niemand met een HAVO/ VWO diploma naar het 

MBO (ROA, 2010). 
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Brauns, Gangl & Scherer (2001) vinden in contrast met Duitsland voor het Verenigd Koninkrijk 

en Frankrijk een minder goede koppeling tussen opleidingen en banen. Wel zorgt een hoger 

opleidingsniveau voor voordelen op de arbeidsmarkt wat betreft een kortere zoekduur tot de 

eerste baan en meer baanzekerheid, maar de differentiatie is er veel minder uitgesproken. In 

deze landen blijft het gevolgde onderwijs ook later in de loopbaan een rol spelen. Korpi et al., 

(2003) vinden soortgelijke resultaten: deze suggereren dat de invloed van beroepsonderwijs 

op arbeidsmarktonzekerheid verandert gedurende een loopbaan. Beroepsonderwijs verlaagt 

wel de onzekerheid tijdens de transitie van school naar werk, maar er wordt geen verschil 

gevonden tussen algemeen- en beroepsonderwijs op het risico om later tijdens de loopbaan 

werkloos te worden. Onder degenen die later werkloos worden blijken de schoolverlaters van 

algemeen onderwijs zelfs in het voordeel.  

Vanuit het oogpunt van kwaliteit suggereert dit dat de aansluiting tussen gevraagde en 

aangeboden competenties beter is wanneer het vakonderwijs specifieker is. Dit geldt vooral 

wanneer het beroepsonderwijs gefocust is, specifiek ingericht voor de behoeften van de baan 

en wanneer er sterke banden tussen het onderwijssysteem en de arbeidsmarkt bestaan. 

Daarnaast blijkt beroepsonderwijs het meest effectief te zijn in landen met een sterk gestratifi-

ceerd secundair onderwijs en gestandaardiseerd onderwijssysteem (Shavit en Müller, 1998b; 

Shavit en Müller, 2000). Specifiek vakonderwijs zou daarom moeten resulteren in een beter 

match tussen werknemers en werkgevers waardoor de kans op werkloosheid bij het verlaten 

van school kleiner is (Bishop, 1989). Echter, daar staat tegenover dat specifiek vakonderwijs 

de flexibiliteit en het aanpassingsvermogen op de arbeidsmarkt verkleint. Dit blijkt met name 

uit de lange baanduur bij een werkgever (‘tenure’) in landen een dergelijk systeem. 

Gangl (2001) onderscheidt naast de landen met een beroepsgerichte arbeidsmarkt en de 

landen met een interne arbeidsmarkt nog een derde type. Voor de Zuid-Europese landen 

geldt dat zij zowel kenmerken van een beroepgerichte arbeidsmarkt (grote verschillen in de 

kans op arbeidsmarktsucces tussen schoolverlaters van verschillende opleidingsniveaus) als 

van een interne arbeidsmarkt (sterk effect van werkervaring op werkloosheid). Familiebanden 

en arbeidsmarktwetgeving zouden hier een rol in kunnen spelen. Volgens Shavit en Müller 

(2000) zijn de positieve effecten op arbeidsmarktallocatie geringer in landen met een grote 

tertiair onderwijs sector, zoals het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Hier hangt de 

arbeidsmarktpositie vooral af van de relatieve hiërarchie van het beroepsonderwijs qua niveau 

ten opzichte van andere (hogere) diploma’s. In hun onderzoek vonden zij dat afgestudeerden 

van beroepsonderwijs meer kans hadden om in een baan terecht te komen waarvoor kennis 

en vaardigheden vereist werden dan werkenden zonder een diploma in het secundair 

onderwijs. De voordelen van beroepsonderwijs waren daarbij het hoogst in landen met 

specifiek beroepsonderwijs en een hoge mate van stratificatie. Daarnaast bleken afgestu-

deerden van het beroepsonderwijs in de meeste landen een minder prestigieuze baan te 

vinden dan afgestudeerden van algemeen secundair onderwijs. Dit nadeel van beroeps-

onderwijs uit zich het sterkst in landen waar beroepsonderwijs het meeste als vangnet dient.  

Iannelli en Raffe (2007) vonden in onderzoek naar Nederlandse, Ierse, Zweedse en Schotse 

schoolverlaters dat schoolverlaters van hoger secundair beroepsonderwijs (in het 

Nederlandse geval MBO 2 tot 4 jarige opleidingen) een hogere kans hadden om verder te 

gaan studeren dan schoolverlaters van lager secundair onderwijs (dat wil zeggen zonder start 

kwalificatie: VBO, MAVO en MBO 1-jarig). Met uitzondering van Schotland geldt dit echter 

alleen voor mannelijke schoolverlaters. Schoolverlaters van academisch secundair onderwijs 

(in Nederland HAVO en VWO) hadden in alle landen meer kans om verder te gaan studeren 

dan schoolverlaters van hoger secundair beroepsonderwijs. Schoolverlaters van hoger 

secundair beroepsonderwijs hebben een hogere kans op werk dan schoolverlaters van lager 
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secundair onderwijs, maar er is geen verschil met schoolverlaters van academisch secundair 

onderwijs. 

Omdat de effecten van beroepsonderwijs verschillend zijn naar achtergrondkenmerken van de 

schoolverlaters – zoals geslacht, etnische herkomst en sociale klasse (Ainsworth en 

Roscigno, 2005) – wordt er in deze review van de literatuur expliciet aandacht besteed aan 

deze heterogeniteit in uitkomsten. Ainsworth en Roscigno (2005) concluderen dat het volgen 

van beroepsonderwijs in het algemeen de kans op voortijdige uitval uit het middelbaar 

onderwijs verhoogt en de kans op het doorstromen naar het hoger onderwijs verkleint. Het 

volgen van beroepsonderwijs helpt wel bij het voorkomen van perioden van werkloosheid later 

in de loopbaan, maar dit geldt in mindere mate voor minderheden en vrouwen, die vaak 

beroepsonderwijs in de dienstensector volgen. Volgens Bishop (1989) vallen scholieren met 

beroepsspecifiek onderwijs juist minder vaak voortijdig uit in het middelbaar onderwijs, indien 

zij dit risico lopen. Ook verdienen zij later meer in hun baan, maar alleen als hun opleiding en 

baan een goede match vormen. In het onderzoek van Bishop heeft echter minder dan de helft 

van de scholieren later een goede tussen opleiding en werk. Wolbers en de Grip (2006) 

vergeleken de arbeidsmarktpositie van laagopgeleide werkenden tussen landen met een 

beroepsgerichte arbeidsmarkt en landen met een interne arbeidsmarkt. Zij vinden dat 

laagopgeleiden slechter af zijn in een beroepsgerichte arbeidsmarkt met betrekking tot hun 

kansen op een vaste baan, een niet-elementaire baan en deelname aan vervolgonderwijs / 

trainingen. Daar tegenover staat wel dat laagopgeleiden in een beroepsgerichte arbeidsmarkt 

minder vaak ongewild in deeltijd werkzaam zijn dan in een interne arbeidsmarkt.  

5.4.2  Kansen op de arbeidsmarkt en doelmatigheid 

Vanuit het oogpunt van doelmatigheid is het de vraag of beroepsonderwijs een effectieve 

manier is om vaardigheden te leren. Vanuit de onderwijskunde en leerpsychologie wordt met 

name onderzocht of het doelmatiger is om een ruime hoeveelheid specifieke competenties te 

leren dan wel generieke competenties te leren waarmee de lerende zelf de meer specifieke 

competenties kan verwerven. Vooralsnog lijken de bevindingen te wijzen op het feit dat 

generieke competenties pas betekenis krijgen wanneer ze in een specifieke context worden 

gebruikt en dat ze een gebrek aan specifieke competenties niet kunnen compenseren 

(Schmidt, 1997; Weinert, 2001). 

Er wordt door sommige auteurs (Collins, 1979) beargumenteerd dat de vaardigheden die in 

veel beroepsopleidingen worden aangeleerd van weinig nut zijn voor werkgevers. Beroeps-

onderwijs zou slechts een vehikel zijn om kinderen van de arbeidersklasse weg te drijven uit 

het hoger onderwijs en daarmee de hogere professies te houden en dus sociale mobiliteit te 

voorkomen. Anderen beweren in lijn met de human capital theorie dat beroepsonderwijs wel 

degelijk nuttige vaardigheden voor werkgevers oplevert en dat afgestudeerden van het 

beroepsonderwijs betere kansen op de arbeidsmarkt kunnen hebben (Shavit en Müller, 2000). 

Het is belangrijk om op te merken dat het beroepsonderwijs in Nederland eerder volgens de 

laatste gedachte functioneert dan volgens de eerste. 

Brunello en Giannini (2001) onderzochten de efficiëntie van zowel specifieke en 

gestratificeerde schoolsystemen als generieke brede schoolsystemen. Zij vinden niet dat het 

ene het veel beter doet dan het andere systeem. Aangezien brede schoolsystemen meer 

gelijke arbeidsmarktuitkomsten opleveren, volgt hieruit dat er niet per se een trade-off tussen 

eerlijkheid en efficiëntie bestaat. Pekkarinen, Uusitalo en Kerr (2009) deden onderzoek naar 

de gevolgen van een onderwijsvernieuwing in Finland waarbij het oude systeem met twee 

tracks werd vervangen door een brede schoolsysteem van 9 jaar, waarmee een groot deel 

van de heterogeniteit uit het primair en secundair onderwijs in Finland verminderde. De 
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hervorming had een klein positief effect op de testscores voor spraakvaardigheden, maar 

geen effect op de prestatie bij logisch redeneren. Toch verbeterde alle testscores van 

studenten waarvan de ouders alleen basisonderwijs hebben gevolgd. 

5.5 Economische groei 

5.5.1  Economische groei en kwaliteit 

Vanuit het oogpunt van kwaliteit is het interessant om het effect van beroepsonderwijs op de 

economische groei vanuit de economische literatuur te belichten. Op dit punt is echter weinig 

onderzoek verricht. Onderzoek richt zich vooral op het effect van onderwijsniveau – of het 

aantal jaren dat men onderwijs heeft gevolgd – op economische groei (Barro, 1997, Wilson en 

Briscoe, 2004). Het is verder bekend dat kwaliteit van het onderwijs een belangrijke bijdrage 

levert aan de economische groei (zie bijvoorbeeld Minne et al., 2007 en Hanushek en 

Woessman, 2007). Becker (1964) beschrijft hoe economische groei wordt beïnvloed door de 

accumulatie van menselijk kapitaal. Lucas (1988) laat zien dat er twee soorten menselijk 

kapitaal zijn: 1) formeel onderwijs en 2) ‘learning by doing’ (zie ook Arrow, 1962). Barro (1991) 

en Mankiw, Romer en Weil (1992) vinden een significant positief effect van menselijk kapitaal 

op economische groei. Het is echter moeilijk om menselijk kapitaal te meten. Barro (1997) 

onderzocht verschillende mogelijke determinanten van economische groei, waaronder 

onderwijs. Hij vond een significant positief effect van jaren van scholing op economische 

groei. Een extra jaar scholing op hoger niveau leidt tot een verhoging van het percentage 

economische groei met 1,2 procentpunt per jaar.  

Bij de onderzoeken van Lucas (1988), Barro (1991) en Mankiw, Romer en Weil (1992) is het 

problematisch dat zij veronderstellen dat onderwijs een identiek effect op iedereen heeft. Ook 

problematisch is het feit dat onderwijs een endogene variabele is. Pritchett (2001) houdt hier 

wel rekening mee en vindt vervolgens een negatief doch niet significant effect van groei van 

onderwijskapitaal op de groei van het bruto nationaal product (BNP) per werkende. Benhabib 

en Spiegel (1994) en Islam (1995) rapporteren soortgelijke resultaten. Blijkbaar zou er geen 

relatie tussen onderwijs en economische groei worden gevonden als de meest robuuste 

econometrische methoden worden gebruikt (Altinok, 2007). Altinok (2007) corrigeert wel voor 

endogeniteit. Hij onderzocht het effect van de kwaliteit van onderwijs op economische groei 

en vond een positief effect van kwaliteit van onderwijs op economische groei tussen 1960 en 

2000. Temple (2001) geeft aan dat een algemene beoordeling van bewijs voor een positief 

effect van onderwijs op economische groei vaak wordt besmet door een bewustzijn van meer 

brede voordelen van onderwijs die niet in economische data gevangen kunnen worden. Over 

de bijdrage van onderwijs op economische groei zegt hij het volgende: het meeste bewijs wijst 

in de richting van significante positieve productiviteitseffecten, maar de onzekerheidsgraad is 

groot en zelfs een ondergrens voor de effectgrootte is lastig om vast te stellen (Temple, 

2001). Volgens Krueger en Lindahl (2001) worden de resultaten van eerdere studies echter 

beïnvloed door meetfouten. Wilson en Briscoe (2004) daarentegen concluderen in hun review 

studie dat er wel degelijk een positief effect van onderwijs op economische groei is.  

Sianesi en van Reenen (2003) geven een overzicht van de verschillende studies naar de 

invloed van menselijk kapitaal op macro-economische uitkomsten. Zij stellen dat er 

overtuigend bewijs is dat menselijk kapitaal de productiviteit verhoogd, maar dat de literatuur 

verdeeld is over de vraag of meer gevolgd onderwijs het lange termijn niveau van het BNP of 

de groeivoet van het BNP. Een jaar extra onderwijs leidt tot een verhoging van het niveau van 

de productie per hoofd van de bevolking met 3 tot 6 procent volgens degene die de lange 

termijn niveau theorie aanhangen. De aanhangers van de groeivoet theorie zien de groeivoet 
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met ruim 1 procentpunt toenemen bij een 1 extra jaar onderwijs. Overigens betekent dit dat 

bezien over een periode van vier jaar beide benaderingen tot soortgelijke uitkomsten komen. 

De impact van meer onderwijs verschilt met het opleidingsniveau en is ook afhankelijk van de 

ontwikkeling van het land. Tertiair onderwijs blijkt het belangrijkste voor economische groei in 

OESO landen (Sianesi en van Reenen, 2003).  

Hanushek en Woessmann (2007) geven een overzicht van de studies die de rol van onderwijs 

bij economisch welzijn onderzoeken en besteden vooral aandacht aan de kwaliteit van 

onderwijs (zie ook OECD, 2010a en Hanushek en Woessmannm, 2011). Ze concluderen dat 

er sterke aanwijzingen zijn dat het niveau van cognitieve vaardigheden (en niet alleen puur 

het bereikte onderwijsniveau) sterk gerelateerd zijn aan individuele verdiensten, de verdeling 

van inkomens en economische groei. Nieuwe empirische resultaten laten het belang zien van 

zowel minimum vaardigheden als vaardigheden op hoog niveau. Ook tonen zij de comple-

mentariteit tussen vaardigheden en economische instituties en de robuustheid van de relatie 

tussen vaardigheden en groei. In een andere studie benadrukken Hanushek en Woessmann 

(2008) het belang van wat men leert, niet of men leert. Ook verklaren zij dat zowel in 

ontwikkelde als in ontwikkelingslanden economische groei positief wordt beïnvloedt door een 

hoger niveau van cognitieve vaardigheden.  

In zijn studie van OESO landen vindt Barro (2000) een significant effect tussen het opleidings-

niveau van mannen en economische groei. Hij vindt daarentegen geen significant effect 

tussen het opleidingsniveau van vrouwen en economische groei. Dit suggereert dat het 

menselijk kapitaal van vrouwen in veel landen onvoldoende wordt benut op de arbeidsmarkt. 

De gedachte dat beroepsonderwijs zou bijdragen aan economische groei is ingegeven door 

het feit dat specifiek vakonderwijs de allocatie van arbeid bevordert, waardoor werknemers 

het meest productief zijn in de baan waarvoor zij opgeleid zijn. Maar in welke mate is de 

bijdrage aan de groei groter voor het beroepsonderwijs vergeleken met meer generiek 

onderwijs? Uit een vergelijking tussen Nederland en Duitsland concluderen Cörvers et al., 

(1995) dat het opleidingsniveau in Nederland weliswaar gemiddeld genomen lager is dan in 

Duitsland, maar dat de productiviteit hoger is. De auteurs opperen twee mogelijke 

verklaringen: ten eerste is de trainingsparticipatie van werknemers die niet onder een vorm 

van duale training vallen hoger in Nederland; ten tweede is de kapitaalintensiteit in 

Nederlandse bedrijfssectoren hoger. 

Krueger en Kumar (2004) laten zien dat landen met een hoog ontwikkeld specifiek beroeps-

onderwijs een lagere economische groei hebben dan landen waarin generiek onderwijs meer 

nadruk krijgt. Hoe hoger het niveau van technologische innovaties, des te groter de voordelen 

van generiek onderwijs ten opzichte van specifiek beroepsonderwijs. Uit hun theorie valt te 

concluderen dat het Europese beleid gericht op specifiek beroepsonderwijs in de jaren zestig 

en zeventig goed werkte met het oog op economische groei en welvaart omdat het tempo van 

technologische veranderingen laag was. Echter, met het aanbreken van het informatietijdperk 

van de jaren tachtig en negentig met een hoger tempo met technologische vernieuwingen zou 

dit kunnen bijgedragen tot een grotere kloof tussen de groeivoet in Europa en in de Verenigde 

Staten.  

Minne et al. (2007) onderzochten hoe in Nederland menselijk kapitaal een bijdrage levert aan 

productiviteit. Zij geven aan dat vooral hoge niveaus van kennis en vaardigheden belangrijk 

zijn voor productiviteit, vooral in landen met een hoog productiviteitsniveau. In een empirische 

analyse van de vaardigheidsverdeling laten zij zien dat Nederland niet tot de beste landen aan 

de rechterkant van de verdeling van vaardigheidsniveaus behoort (dus mensen met een 
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bovengemiddelde niveau van vaardigheden hebben in international perspectief niet zo een 

hoog niveau van vaardigheden). Terwijl het gemiddelde Nederlandse vaardigheidsniveau 

weliswaar hoog is, is dit vooral te danken aan het relatief hoge niveau aan de linkerkant van 

de vaardigheidsverdeling (dus mensen met een benedengemiddelde niveau van vaardig-

heden hebben in international perspectief een hoog niveau van vaardigheden). De 

Nederlandse positie daalt als er naar de rechterkant van de vaardigheidsverdeling wordt 

gekeken. Op het allerhoogste vaardigheidsniveau behoort Nederland niet tot de top van de 

wereld. Hun bevindingen worden robuust bevonden voor verschillende vaardigheidstoetsen 

en leeftijdstesten en over de tijd. Zij stellen dat deze robuustheid het resultaat zou kunnen zijn 

van de Nederlandse onderwijsstructuur (Minne et al., 2007). Een groei van productiviteit en 

economische groei zou dus vooral beïnvloed worden door de hoger opgeleiden en in mindere 

mate door beroepsonderwijs. 

5.5.2  Economische groei en doelmatigheid 

Vanuit het oogpunt van doelmatigheid speelt dan weer de vraag of de bijdrage aan de groei in 

verhouding staat met de kosten die voor het beroepsonderwijs moeten worden gemaakt. Dit is 

van belang omdat de kosten die de samenleving moet dragen voor het beroepsonderwijs 

(kosten uit publieke middelen en kosten door werkgevers) vaak hoger zijn dan voor generiek 

onderwijs. Het CBS laat bijvoorbeeld zien dat de kosten per diploma in het MBO hoger zijn 

dan voor HAVO of VWO (CBS, 2010b). De vraag is dan wat de literatuur ons leert over de 

maatschappelijke kosten en baten van beroepsonderwijs. Literatuur dat hier specifiek hierop 

in gaat is ons niet bekend.  

Berekening van de OESO geven aan dat maatschappelijke baten van investeringen in 

onderwijs de kosten overstijgen (OECD, 2010b). Maar wat kan er worden gezegd met 

betrekking tot kosten en baten van het beroepsonderwijs in vergelijking met andere onderwijs-

vormen? De eerder besproken vangnet functie van het beroepsonderwijs en de in potentie 

beter allocatie tussen gevraagde en aangeboden competenties suggereren dat er zeker 

economische baten gegenereerd worden door het stelsel van beroepsonderwijs. De hier 

aangehaalde OESO studie gaat niet in op het middelbaar beroepsonderwijs, maar wel op het 

hoger onderwijs (OECD, 2010b). Het laat bijvoorbeeld zien dat het loon (als maatstaf voor de 

economische baten van onderwijs) voor afgestudeerden uit het hoger beroepsonderwijs 

gemiddeld genomen lager is dan voor afgestudeerden uit de universiteit. Dit suggereert dat de 

baten van het hoger beroepsonderwijs dus ook lager zijn. Echter, het gebrek aan literatuur op 

dit punt maakt duidelijk dat er volop mogelijkheden liggen voor vervolgonderzoek naar de 

kosten en baten van het beroepsonderwijs. 

5.6 Conclusie voor Nederland 

Het middelbaar beroepsonderwijs in Nederland kent twee varianten: BOL en BBL. Beide 

varianten functioneren als communicerende vaten: in periode van hoogconjunctuur wordt 

vaker voor de BBL- dan de BOL-variant gekozen (ROA, 2009c). Het omgekeerde geldt voor 

perioden van laagconjunctuur. Over het algemeen kan men stellen dat dit mechanisme beter 

functioneert dan in het Duitse systeem, waar de toegankelijkheid van het beroepsonderwijs 

over het algemeen slecht strookt met de economische cyclus. 

Er is in Nederland een behoorlijke doorstroom in de beroepsopleidingkolom. Een belangrijk 

nadeel is echter de lange studieduur dat gepaard gaat met het VMBO-MBO-HBO traject dat 

kan leiden tot selectie (sommigen raken ontmoedigd door de lange duur) en uitval (door de 

lange duur is de kans op uitval groter). Een versnelde doorstroom lijkt noodzakelijk om de 
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kans op uitval in dat traject te verminderen. Deels is snellere doorstroom al gerealiseerd via 

de versnelde MBO programma’s doorstroom is. Wellicht dat dit versnelde doorstroom ook de 

het nadelig effect van initiële selectie ook kan verminderen.  

Het beroepsonderwijs staat momenteel voor de grote opgave om de helft van de scholieren 

populatie te ontvangen. Deze populatie is zeer divers in termen van haar capaciteiten en 

competenties. Het gaat van laag naar bovengemiddelde scholieren, en deze grote variëteit 

aan talenten moet door MBO scholen worden bediend. Analyse van de Adult Literacy and 

Lifeskills Survey (ALL) laat bijvoorbeeld duidelijk zien dat het niveau van geletterdheid van 

gediplomeerden uit het beroepsonderwijs zeer divers is. Toegankelijkheid van het 

beroepsonderwijs staat dus op gespannen voet met doelmatigheid en kwaliteit.  

Binnen het middelbaar beroepsonderwijs lijkt de BBL-route beter in staat om de transitie van 

school naar werk succesvol te laten verlopen: de intrede werkloosheid is immers lager onder 

BBL’ers dan onder BOL’ers. Echter, op de langere termijn zijn de arbeidsmarkt perspectieven 

van BOL’ers beter (Van de Velden en Lodder, 1995). Toch kan worden gesteld dat de BBL 

een belangrijk vangnet functie vervult voor mensen die het in het regulier onderwijs niet 

redden; het biedt een laatste kans om zich te kwalificeren. 
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Hoofdstuk 6  Conclusie en discussie13 

In deze rapportage staat de creatie van publieke waarde in het Nederlandse MBO centraal. Er 

is een keuze van relevante thema’s gemaakt (capita selecta), op basis van het model van 

Marc Moore (1995), waarmee een coherente beschrijving kan worden gegeven van sturing en 

opbrengsten van publieke stelsels. In dit model staat het mandaat centraal, dat 

maatschappelijke organisaties krijgen om publieke waarden op een efficiënte en effectieve 

wijze te realiseren.  

Historische schets 

In Nederland is de afgelopen 50 jaar beleid ontwikkeld, gericht op het realiseren van een 

startkwalificatie voor iedereen. Jongeren kunnen zich hiermee melden op de arbeidsmarkt 

voor middelbaar vakmanschap. Deze beleidskeuze is niet vanzelfsprekend: in veel OECD 

landen is een stelsel voor middelbaar beroepsonderwijs niet of slechts partieel ontwikkeld 

(OECD, 2009). Jongeren die niet in de “academic track” terecht komen, melden zich in die 

landen zonder beroepskwalificatie op de arbeidsmarkt, en zijn afhankelijk van hun werkgever 

voor interne scholing. Men spreekt dan van een interne arbeidsmarkt. In Noordwest Europa 

functioneert in de Duitstalige landen en enkele landen daar omheen (Nederland, 

Denemarken, Noorwegen, Tsjechië) een beroepsgerichte arbeidsmarkt, waar de institutionele 

investeringen erop zijn gericht dat jongeren zich met een stevige beroepskwalificatie melden 

op de arbeidsmarkt. Werkgevers hebben daar hun wervingsbeleid op gericht, deelnemers (en 

hun ouders) investeren tijd en energie in een beroepsopleiding en de overheid betaalt, stuurt 

en controleert een volwaardig deelstelsel in het onderwijs. 

In hoofdstuk 2 van deze review wordt in een historische schets duidelijk, dat hiervoor een 

forse, incrementele beleidsinspanning is verricht door de overheid én de sociale partners. Bij 

de inrichting van de Mammoetwet in 1968, kon ook het Nederlandse middelbaar 

beroepsonderwijs nog worden gekenschetst als een interne arbeidsmarkt. Het “gat in de 

Mammoetwet” refereerde aan het werkende jongerenonderwijs, waarmee werd gedoeld op 

het ontbreken van onderwijsvoorzieningen voor een grote groep schoolverlaters uit het LBO. 

Het onderwijsaanbod bestond uit een selectief stelsel van MTS en MEAO, een 

caleidoscopisch aanbod aan kleine opleidingen in het zorgdomein en een leerlingstelsel voor 

technische en verplegende beroepen. Grote groepen jongeren kwamen in die tijd echter niet 

door de selectie, of niet terecht bij een werkgever die hen een leerplaats aanbood. In de 

decennia daarna zijn experimenten gestart rond werkende jongerenonderwijs en zijn begin 

jaren ’80 voltijds varianten van de leerlingwezenopleidingen in het leven geroepen, onder druk 

van de economische crisis in die tijd. Adviescommissies onder voorzitterschap van 

voormannen uit werkgeverskringen (Wagner en Rauwenhoff), spelen een belangrijke rol bij 

het verzetten van de institutionele bakens: volgens deze commissies was een breed, dekkend 

MBO van het allergrootste belang voor de vitaliteit van de Nederlandse economie, en de 

sociale partners hebben zich hiervoor verantwoordelijk gesteld, onder meer via de landelijke 

organen (thans Kenniscentra Beroepsonderwijs-Bedrijfsleven). Ondertussen zijn verschillende 

kabinetten bezig geweest om het versplinterde veld van beroepsopleidingen te reorganiseren: 

sectorvorming en vernieuwing moest leiden tot schaalvergroting en transparantie. De Wet 

Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) van 1996 was het sluitstuk hiervan, leidend tot 

regionale opleidingscentra (ROC’s), die de verantwoordelijkheid kregen voor het hele palet 

aan middelbare vakopleidingen. Zij krijgen het mandaat om, in co-makership met het 

regionale bedrijfsleven, te werken aan twee publieke waarden: participatie (iedereen 
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  Dit hoofdstuk is geschreven door Morris Oosterling en Loek Nieuwenhuis van IVA. 
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voorbereiden op een volwaardige deelname aan het maatschappelijk verkeer) en kwalificatie 

(iedereen een startkwalificatie verschaffen voor de arbeidsmarkt). In de loop van tijd zijn 

hieraan nog twee publieke waarden toegevoegd: onderhoud van vakmanschap (leven lang 

leren van werkenden en werkzoekenden) en reparatie (wegwerken van opleidingsdeficiënties 

uit het voortraject). 

Anno 2012 staat er een stelsel voor MBO, dat door de OECD als een redelijk optimaal mixed 

model wordt gezien: studentvoorkeuren en werkgeversbelangen zijn redelijk gebalanceerd, en 

overheid en sociale partners zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor doelformulering, 

financiering en uitvoering van beroepsgerichte opleidingen met een stevig aandeel 

werkplekleren (in twee varianten: schoolse BOL-trajecten en duale BBL-trajecten).  

Opzet en werkwijze review 

De voorliggende studie is uitgevoerd als een thematische review. De PROO vraagt om een 

gedegen overzichtsstudie van (internationaal) onderzoek naar relevante vraagstukken voor 

het middelbaar beroepsonderwijs. Gezien de beperkte budgettaire ruimte en de complexiteit 

van het veld in kwestie, is gekozen voor een behandeling van capita selecta. Bij de keuze van 

de thema’s heeft een studie van het CPB (Webbink, 2009) en een inventarisatie van 

probleemvelden door ECBO een rol gespeeld. Drie thematische blokken komen achter-

eenvolgens aan bod: de inrichting van het stelsel (bekostiging, productdefinitie, mandaat, 

toezicht en responsiviteit), effectieve uitvoering van beroepsopleidingen (maatwerk, 

consistente leertrajecten, professionele kwaliteit) en opbrengsten van het stelsel (deelnemer-

stromen in de kolom, sociale mobiliteit, kansen op de arbeidsmarkt en economische groei). 

Vanuit deze indeling is gezocht naar empirische literatuur, waarbij een focus is gezet op 

artikelen uit internationale wetenschappelijk tijdschriften, proefschriften en werk van 

gerenommeerde instellingen (OECD, ILO). Niet op alle thema’s is deze ambitie gehaald: door 

de specifieke kenmerken van het middelbaar beroepsonderwijs is er weinig vergelijkend 

onderzoek verricht in een internationale context. Ook in de review van Nelen c.s. (2010) is dat 

probleem geconstateerd. Dit betekent dat soms uitgeweken moest worden naar meer 

algemene onderwijskundige literatuur en dat soms genoegen genomen moest worden met 

bronnen met minder stringente wetenschappelijke kwaliteit. 

Sturing in het stelsel 

Het Nederlandse stelsel voor MBO is anno 2012 te karakteriseren als een mixed model: op 

verschillende niveaus hebben overheid en bedrijfsleven gezamenlijk het voortouw in het MBO. 

De financiering vindt plaats vanuit publieke middelen (circa € 3,5 miljard op jaarbasis), maar 

de betrokkenheid van het bedrijfsleven is in de WEB geregeld ten aanzien van curriculum-

ontwikkeling (productdefinities via de kwalificatiestructuur), uitvoering (werkplekleren via 

stages en leerling-plaatsen) en assessment (betrokkenheid bij examinering). Uit de analyse 

van Crouch c.s. (1999) en de OECD (2009) kan worden geconcludeerd dat noch een 

staatgestuurd, noch een bedrijfgestuurd stelsel voor middelbaar beroepsonderwijs leidt tot 

gewenste maatschappelijke uitkomsten: de overheid alleen is niet in staat om economisch 

relevante uitkomsten te definiëren, terwijl bedrijven te zeer handelen vanuit bedrijfsbelang. 

Het mixed model is te typeren als een wankel evenwicht: het risico van terugval naar een van 

beide kanten is groot. In 2012 zien we een overheid die het MBO benadert met een algemeen 

onderwijsmodel (landelijke eindtermen en exameneisen; sturing op strak gedefinieerde 

kwaliteitsmaten als contacttijd) en een bedrijfsleven dat zich afwachtend opstelt wat betreft de 

eigen bijdrage (terugloop van de BBL-route voor jongeren en gebrek aan stageplaatsen zijn 
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hiervan de belangrijkste signalen). Verschoolsing dreigt, waardoor de legitimering van een 

publiek stelsel voor middelbaar vakmanschap wordt ondergraven. 

De ROC’s, de gemandateerde uitvoerders in het stelsel, bevinden zich in een complexe 

verhouding met hun buitenwereld. Verschillende bekostigingsbronnen (vanuit de centrale 

overheid voor het reguliere beroepsonderwijs, vanuit de gemeenten voor educatie en vanuit 

private bronnen voor cursussen en contracten) met een mix van input en output modellen, 

maken de bedrijfsvoering complex. De inhoudelijke productdefinitie vindt zowel aan de 

voorkant plaats, via de kwalificatiestructuur, als aan het eind via examenprofielen. De 

kwalificatiestructuur is de afgelopen 15 jaar ten minste drie keer fors gewijzigd (van 

eindtermengericht, naar competentiegericht, naar beroepsgericht, met telkens de slechts 

gedeeltelijk gerealiseerde doelstelling van terugdringing van het aantal dossiers), wat de 

interne uitvoerbaarheid en de externe herkenbaarheid niet ten goede is gekomen. Het toezicht 

door de overheid, en namens haar de Inspectie, wordt in diezelfde periode steeds 

gedetailleerder (urennormen, examenprotocollen). De kwaliteitsverbetering die hiermee 

gepaard zou moeten gaan, vordert langzaam. 

Naast verticale verantwoording wordt van de ROC’s, als maatschappelijke ondernemingen, 

ook horizontale verantwoording vereist. ROC’s moeten zich verstaan met hun regionale 

omgeving, om de verwachte publieke waarden te kunnen realiseren: regionale flexibiliteit en 

responsiviteit kan alleen worden verkregen via actieve communicatie tussen instellingen en 

stakeholders. Er worden grote verschillen tussen de ROC’s geconstateerd op dit terrein. 

Al met al kan worden geconcludeerd, dat de verschillende sturingsmechanismen nog niet 

leiden tot sterke strategische afwegingen op instellingsniveau en stelselniveau. Toch wordt 

het Nederlandse stelsel voor MBO internationaal als een krachtig stelsel gezien. Het mixed 

model wordt als een goed evenwicht beschouwd tussen sociale en economische doel-

stellingen. De figuur van de landelijke kenniscentra, als platforms voor overleg tussen 

onderwijs en arbeid, wordt gezien als een “sterk kenmerk”.  

Onderwijskundige kwaliteit 

Qua uitvoering zijn in deze review drie aspecten bestudeerd: de realisatie van maatwerk voor 

de heterogene doelgroep, de ontwikkeling van consistente leertrajecten, met het oog op een 

goede inbedding van werkplekleren en tenslotte de ontwikkeling van kwaliteit en 

professionaliteit van de docenten in het MBO. Recent, sinds 2006, kent ook het MBO de 

regeling van leerling-gebonden financiering (het “rugzakje”); inmiddels hebben de meeste 

ROC’s ook een zorgadviesteam, maar de zorgstructuur in het MBO is nog niet goed 

uitgekristalliseerd. De huidige praktijk rond maatwerk en interne differentiatie laat een 

versnipperd beeld zien. In de visiedocumenten van de ROC’s wordt maatwerk als belangrijke 

ontwikkeling neergezet, maar de praktijk in de opleidingen is weerbarstig: er is nog weinig 

systematische praktijkkennis opgebouwd. De recente beleidsmaatregelen in “Focus op 

Vakmanschap” (OCW, 2011), om entreeopleidingen los te koppelen van het 

beroepsopleidende MBO, geeft juist op dit dossier weer veel nieuwe uitdagingen en 

consternatie.  

De consistentie van leertrajecten betreft een goede afstemming van theorie (instructie), 

werkplekleren (praktijkervaring) en toetsing en afsluiting. Vooral rond werkplekleren ontstaat 

een stevige kennisbasis, waaruit duidelijk wordt dat de leeropbrengsten van buitenschools-

leren verbeterd kunnen worden als er een duidelijk curriculum aan ten grondslag ligt, waarin 

de begeleiding vanuit school en vanuit het bedrijf goed is geregeld. Dit vraagt om nauwe 

samenwerking tussen school en bedrijf, en professionele begeleiders aan beide zijden. Een 
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goede mix van ervaringsleren en instructie zal per opleidingsdomein moeten worden 

ontworpen; beide elementen zijn onontbeerlijk voor het realiseren van arbeidsmarktrelevante 

beroepskwalificaties. Het dossier examinering vergt nog een kwaliteitslag: dit is des te 

urgenter, omdat de maatschappelijke en economische waardering van de beroeps-

kwalificaties grotendeels wordt bepaald door het vertrouwen in de validiteit van de diploma’s.  

Tot slot is literatuur verzameld en gepresenteerd rond de personeelsproblematiek in het MBO. 

Op korte termijn worden voor het MBO forse kwalitatieve en kwantitatieve fricties verwacht in 

de personeelsvoorziening. Vooral de leeftijdsopbouw van het huidige personeelsbestand is 

zorgelijk (de gemiddelde leeftijd ligt boven de 50). Kwalitatief wordt er een fors beroeps 

gedaan op de docenten in het MBO; professionalisering blijft hierbij echter achter, ondanks 

het recent afgesloten convenant tussen MBO en overheid. Opleidingsteams zullen het 

platform voor verdere professionalisering in het MBO gaan vormen. Om de kwantitatieve 

tekorten op te lossen, zal naast initiële opleidingen een zij-instroom een belangrijke 

wervingsroute vormen. Docenten met recente praktijkervaring, of met een dubbelfunctie in 

beroepspraktijk en onderwijs, vormen een belangrijk rolmodel voor de deelnemers.  

De onderwijskundige kwaliteit vereist permanente aandacht van de ROC’s, om de toe-

gankelijkheid, doelmatigheid en effectiviteit van het MBO te optimaliseren. Hiervoor is 

beleidsvoerend vermogen noodzakelijk: visie en keuzes maken is niet voldoende; er zal 

systematisch een vinger aan de pols gehouden moeten worden in een permanent proces van 

(her)ontwerp, evaluatie en bijstelling. De organisatie hiervan verschilt sterk per instelling, zoals 

ook de Onderwijsinspectie constateert (2010). 

Opbrengsten van het beroepsonderwijs 

Als derde blok is zijn deze review de opbrengsten van het MBO onder de loep genomen, door 

een viertal thema’s in de internationale literatuur te scannen. Internationale vergelijking is 

lastig, gezien de specifieke stelselkenmerken van het Nederlandse MBO. Er is literatuur 

verzameld rond effecten van het MBO op stromen in de beroepsopleidingkolom, sociale 

mobiliteit, kansen op de arbeidsmarkt en economische groei. Hoewel gestratificeerde stelsels 

bekend staan om het feit dat de mobiliteit binnen het onderwijs wordt bemoeilijkt, stroomt een 

redelijk groot deel van de MBO-ers door naar het hoger onderwijs. Een probleem hierbij is de 

lange route, maar er zijn verkorte leerwegen in ontwikkeling (en recentelijk zijn veel niveau 4 

opleidingen regulier verkort tot 3 jaar). Het MBO biedt een goede start op de arbeidsmarkt, 

mits de opleiding met een diploma wordt afgesloten. Het effect van sociaal milieu wordt in het 

Nederlandse stelsel gedempt. De overgang naar de arbeidsmarkt wordt door het MBO en het 

Duitse duale stelsel bevorderd, maar werpt extra drempels op voor ongeschoolden. De 

aansluiting tussen onderwijs en arbeid verloopt beter, als het vakonderwijs specifieker is; op 

langere termijn leidt dat wel tot een licht verlies van adaptiviteit. Ten aanzien van het effect 

van MBO op economische groei laat de literatuur geen eenduidig beeld zien. Specifieke 

effecten van het MBO zijn moeilijk te detecteren, binnen vergelijkend onderzoek naar 

stelseleffecten. Nederland lijkt het goed te doen “aan de onderkant” (veel werknemers zijn 

redelijk tot goed gekwalificeerd), maar minder “aan de bovenkant” (Nederland behoort niet tot 

de top qua excellentie). Dit effect is echter niet alleen aan het MBO toe te schrijven. 

De BBL-route lijkt beter in staat om de transitie van school naar werk te realiseren dan de 

BOL-route. Echter op langere termijn zijn de effecten van de BOL-route gunstiger. Het is 

echter toch een veeg teken, dat de BBL-route steeds meer als 'tweede kans' optie wordt 

benut, door volwassen werknemers. ROC’s en werkgevers zouden zich meer moeten 

inspannen om de BBL-route ook als 'eerste kans' route voor jongeren te stimuleren. 
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Beleidsaanbevelingen  

De uitgevoerde review heeft een thematisch karakter: via een rondgang langs capita selecta 

is getracht zicht te verschaffen op de creatie van publieke waarde in het middelbaar beroeps-

onderwijs. Geconstateerd kan worden dat de (internationale) onderzoeksliteratuur ook 

fragmentarisch is. Juist op het niveau van onderwijsstelsels voor middelbaar vakmanschap is 

er een grote variatie aan stelsels waar te nemen, ook in de OECD landen; dit heeft tot gevolg 

dat veel onderzoeksliteratuur beperkte generalisatiemogelijkheden heeft. Anders gezegd: bij 

de interpretatie van onderzoeksgegevens zal telkens rekening gehouden moeten worden met 

stelselverschillen. 

Ondanks dit tekort aan internationale empirie, concludeert de OECD (2009) dat een mixed 

stelsel voor de creatie van middelbaar vakmanschap de beste beleidsoptie is. Het 

Nederlandse MBO komt dicht in de buurt van het ideale stelsel dat de OECD schetst: zij 

adviseert een publiek stelsel van beroepsopleidingen dat zowel aan werkgeverswensen 

voldoet als aan studentenvoorkeuren. Een leerlingwezenstelsel biedt mogelijkheden voor de 

sturing van vraag en aanbod. Gemengde financieringsmodellen (overheid, bedrijf en deel-

nemer), betrokkenheid van sociale partners bij curriculumontwikkeling (productdefinities) en 

een mix van generieke en beroepsspecifieke kwalificaties zijn de ingrediënten van het ideale 

plaatje voor de OECD. Leren op de werkplek is essentieel, gecombineerd met off-the-job-

training en -instructie. Goed beroepsonderwijs stelt hoge eisen aan de kwaliteit van docenten 

en werkplekbegeleiders, de samenwerking tussen school en bedrijf en een goede informatie-

voorziening over de toekomstige behoeften op de arbeidsmarkt. De OECD schetst hiermee 

een uitdagend beleidsprogramma, dat ook voor het Nederlandse MBO nog voldoende 

elementen voor nieuw beleid bevat. 

• Om het succes van het MBO in stand te houden en zelfs te verbeteren, is een 

herwaardering van vakmanschap essentieel. Brown, Lauder & Ashton (2011) 

beargumenteren het dreigende failliet van de academische route, en stellen dat het 

stimuleren van (middelbaar) vakmanschap resulteert in een grotere vitaliteit van Westerse 

economieën. Het verder uitbouwen van de MBO-infrastructuur zou een adequaat 

antwoord zijn op dit fenomeen. 

• In het beleid is een tendens te herkennen richting verschoolsing van het MBO. De BBL-

route verliest aan belang voor de jeugd, als gevolg van keuzeprocessen, maar ook als 

gevolg van minder bereidheid vanuit het bedrijfsleven om leerplaatsen ter beschikking te 

stellen. Dit vraagt om een hernieuwde maatschappelijke discussie, om de ambitie van de 

commissie Wagner (1983) nieuw leven in te blazen. 

• Het beleidvoerend vermogen van de ROC’s behoeft onderhoud en verbetering. De 

horizontale verantwoording richting regionale stakeholders kan worden versterkt, evenals 

het lerend vermogen op het niveau van de instelling én de opleidingsteams.  

• De professionalisering van docenten verdient de hoogste aandacht. Kwalitatief en 

kwantitatief kondigen zich forse discrepanties aan, en de specifieke kenmerken van 

beroepsonderwijs (maatwerk, afstemming onderwijs-arbeid en competentiegerichte 

assessments) vragen om specifieke docentvaardigheden. Het opleidingsteam is in eerste 

instantie verantwoordelijk voor het onderwijsproces, en bepaalt de didactisch-

pedagogische aanpak en lesmethoden binnen de wettelijke eisen en binnen de door de 

instelling in overleg met de OR vastgestelde kaders (Professioneel Statuut, 2009).  
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Naar een onderzoeksagenda 

Uiteindelijk gaat het hele 'publieke waarde' debat en de organisatie en inrichting van het 

primaire proces in het MBO om het effectief inrichten van relevante leerprocessen van die 

deelnemer. De kern van de professie van de leraar in het MBO zou dan ook de vakkennis 

moeten zijn over die leerprocessen. Gunderman (2006) onderstreept het belang van inzichten 

in leerpsychologische theorie voor het ontwikkelen van excellent medisch onderwijs. Motivatie 

(zie ook Martens, 2010), en de ontwikkeling van expertise (zie ook het werk van Boshuizen 

hier aan de OU) vormen de ruggengraat van die vakkennis. Opvallend is dat bij de 

ontwikkeling van curricula dergelijke kennis een minder prominente rol speelt dan gewenst: zo 

blijkt uit onderzoek naar het ontwerp van werkplekleren (Nieuwenhuis e.a., 2009) dat 

praktische argumenten meer richting geven dan inzicht in de competentieontwikkeling van 

deelnemers. Het ordenen van de vakinhouden uit de kwalificatiedossiers en het plannen van 

activiteiten van deelnemers staan meer op de voorgrond.  

Het MBO zou er bij gebaat zijn als de onderzoekstraditie rond het opleiden van professionals, 

zoals die zich in het hoger onderwijs heeft ontwikkeld, ook toegankelijk wordt voor het 

opleiden van vaklieden op het middelbaar niveau. Juist de koppeling van leerprocesinzichten 

aan de expertiseontwikkeling in specifieke beroepsdomeinen kan de onderwijskundige 

professionaliteit in het MBO ten goede komen.  

Klatter (2011) pleit ook voor de ontwikkeling van meer ontwerpvaardigheden in het MBO. Zij 

sluit hierbij aan bij het werk van Van Merriënboer (2010). Ontwerpvaardigheden zijn des te 

noodzakelijker, gezien de vraag naar maatwerk in het MBO. Landelijke curricula en 

hulpmiddelen zullen telkens weer op maat moeten worden gesneden voor de specifieke 

deelnemer-leerwerkplek- combinaties die in het MBO voorkomen. Gezien de heterogeniteit 

van de deelnemers én van het lokale bedrijfsleven waar deelnemers hun praktijkervaring 

opdoen, leiden landelijke voorschriften niet tot attractieve leerarrangementen. Opleidings-

teams zijn hier leidend, en onderzoek-in-de-praktijk (zie Den Boer e.a., 2011) kan hierbij 

ondersteunend zijn. Ook Klatter (2011) pleit hierbij voor een combinatie van deskundigheden 

op het gebied van leerprocessen en vakinhouden. 

Naast onderzoek naar de inrichting van leerarrangementen voor de deelnemers, pleit ik voor 

onderzoek naar de inrichting van leerarrangementen voor professionals. Het leraarsberoep is 

daarbij niet uniek: juist vergelijkend onderzoek, waarbij ook andere professies in het publieke 

domein zoals jeugdzorg, politie of gezondheidszorg worden betrokken, kan bruikbare 

inzichten opleveren voor de inrichting van leerrijke werkomgevingen en uitdagende werk-

organisaties. In het voorgaande heb ik hiervan al diverse elementen genoemd: leiderschap, 

teamontwikkeling en resultaatverantwoordelijkheid op het juiste niveau zijn hiervan belangrijke 

ingrediënten. Maar ook meer maatschappelijke en beleidsmatige elementen zouden hierbij 

aan de orde moeten komen: ontwikkeling van de professie van leerkrachten, en governance 

dat gebaseerd is op een klimaat van vertrouwen zijn twee belangrijke lijnen hierbij. 

Tot slot blijft het monitoren en verklaren van maatschappelijke effecten van het beroeps-

onderwijs een belangrijke bron van kennis over de werking van het MBO. Internationaal 

vergelijkend onderzoek, hoe lastig ook uit te voeren, zal meer zicht moeten bieden op het 

rendement van het MBO, in vergelijk met andere stelselvarianten.  
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