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10 De positie en functie van het middelbaar 
beroepsonderwijs (mbo)

Het Nederlandse onderwijsstelsel wordt van oudsher gekenmerkt door een duidelijke 
scheiding tussen het algemeen voortgezet onderwijs aan de ene kant en het beroepson-
derwijs aan de andere kant, zo werd in hoofdstuk 3 duidelijk. Binnen het totale aanbod 
aan beroepsopleidingen – twee leerwegen in het voorbereidend middelbaar beroeps-
onderwijs (vmbo), middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en hoger beroepsonderwijs 
(hbo) − is de sector van het middelbaar beroepsonderwijs de grootste. Het middelbaar 
beroepsonderwijs is binnen het onderwijsstelsel bovendien de sector waar het bedrijfs-
leven het sterkst bij betrokken is. De intensieve betrokkenheid en invloed van het 
bedrijfsleven levert niet alleen voordelen maar ook de nodige spanningen op, omdat de 
belangen van onderwijsinstellingen en arbeidsmarktorganisaties lang niet altijd het-
zelfde zijn.
De positie die het mbo binnen het onderwijsstelsel inneemt is sinds 1990 ingrijpend 
gewijzigd. Twintig jaar geleden maakte het middelbaar beroepsonderwijs nog deel uit 
van het voortgezet onderwijs. Nadat het hoger beroepsonderwijs in 1986 al een eigen 
wettelijk kader had gekregen, werden in 1996 alle voltijdse opleidingen voor middelbaar 
beroepsonderwijs uit de Wet op het voortgezet onderwijs (w vo) gelicht. Ze werden, 
samen met de opleidingen in het kader van het leerlingwezen, het deeltijd- en curso-
risch mbo, het vormingswerk voor jeugdigen en een aantal educatieve voorzieningen 
voor volwassenen (de basiseducatie en het algemeen voortgezet volwassenenonderwijs), 
onder één wettelijk kader gebracht: de Wet educatie en beroepsonderwijs (w eb). In 
institutioneel opzicht ziet het mbo er anno 2010 dan ook heel anders uit dan in 1990. Er 
vond een ingrijpend proces van schaalvergroting plaats, waarbij het merendeel van de 
beroepsopleidingen opging in de nieuwe Regionale Opleidingen centra (roc).
Het middelbaar beroepsonderwijs vervult een drietal functies. De belangrijkste is de 
kwalificatiefunctie: de theoretische en praktische voorbereiding op beroepen ‘waarvoor 
een beroepskwalificerende opleiding is vereist of dienstig kan zijn’. Het mbo heeft daar-
naast ook een doorstroomfunctie: zo bieden de lange (vierjarige) middelbare beroeps-
opleidingen de mogelijkheid door te stromen naar het hoger beroepsonderwijs, en zijn 
er ook binnen het mbo zelf mogelijkheden om door te stromen naar een opleiding van 
een hoger niveau. De derde functie is de algemene vorming tot burgerschap. In de afge-
lopen twintig jaar traden meerdere keren verschuivingen op in het relatieve gewicht van 
die drie functies. Stond in de tweede helft van de jaren negentig de beroeps- en arbeids-
marktkwalificatie centraal, sinds de eeuwwisseling wordt van overheidswege steeds 
vaker ook de doorstroomfunctie naar het hoger onderwijs benadrukt. In de jaren nul 
verscheen ook de burgerschapsfunctie van het mbo op de beleidsagenda.
In bestuurlijk opzicht vertoont de mbo-sector aan de ene kant nog steeds de nodige 
overeenkomsten met het voortgezet onderwijs (urennorm, kwalificatieplicht), terwijl de 
sector aan de andere kant veel meer gelijkenis vertoont met het hoger beroepsonderwijs 
(schaal, autonomie en bekostiging). Dat heeft onder andere te maken met het feit dat 
een deel van de leerlingen in het middelbaar beroepsonderwijs jonger is dan 18 jaar en 
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nog onder de leer- en kwalificatieplicht valt, terwijl de meeste deelnemers ouder zijn 
dan 18 jaar en daarmee in een vergelijkbare positie verkeren als studenten in het hoger 
onderwijs (studiefinanciering). Door die twee gezichten verkeert de mbo-sector in 
bestuurlijk opzicht in enigszins een spagaat.1

10.1 Ontwikkelingen in het mbo tot 1990

De eerste wettelijke regeling voor het beroepsonderwijs stamt uit 1919: de Wet op het 
nijverheidsonderwijs. Voor die tijd werd het beroepsonderwijs vanuit particulier ini-
tiatief of het bedrijfsleven gefinancierd. In de jaren van Wederopbouw na de Tweede 
Wereldoorlog (1945-1960) werd het aantal scholen voor lager, uitgebreid en middelbaar 
beroepsonderwijs sterk uitgebreid. Omdat het lager beroepsonderwijs en met name 
de ambachtsschool als vakopleiding niet langer voldoende werden geacht, kwam er in 
1957 voorafgaand aan de tweejarige ambachtsschool een voorbereidend jaar met alge-
mene vakken. Door de voortschrijdende industrialisatie en de groeiende afstand tussen 
het niveau van de lagere en de middelbare technische school (lts en mts) ontstond de 
noodzaak van een tussenliggend niveau: het uitgebreid technisch onderwijs. In het 
verlengde daarvan werden de toelatingseisen voor de mts verhoogd. Door de komst van 
het uitgebreid beroepsonderwijs werd het niveau van het middelbaar beroepsonderwijs 
als het ware omhoog geduwd. De leidde in 1957 tot een naamsverandering: middelbaar 
beroepsonderwijs werd hoger beroepsonderwijs. Het uitgebreid beroepsonderwijs werd 
gepromoveerd tot middelbaar beroepsonderwijs.

Beroepsonderwijs en algemeen voortgezet onderwijs samen in één wet: de 
Mammoetwet
De invoering, in 1968, van de Wet op het voortgezet onderwijs, beter bekend als de Mam-
moetwet, betekende een mijlpaal. Hierdoor werd namelijk al het algemeen voortgezet 
onderwijs en beroepsonderwijs tussen het lager onderwijs en het universitair onderwijs 
in één wet geregeld. Alleen het leerlingwezen bleef erbuiten. Daarvoor kwam een aparte 
wet: de Wet op het leerlingwezen.
Binnen het gemeenschappelijk wettelijk kader bleven de afzonderlijke schoolsoorten 
voor beroepsonderwijs en algemeen voortgezet onderwijs echter gewoon gehandhaafd.
De wet onderscheidde drie niveaus van beroepsonderwijs: lager, middelbaar en hoger 
beroepsonderwijs. De nieuwe inbedding van het beroepsonderwijs ging niet alleen 
gepaard met een toenemende aandacht voor algemeen vormende vakken (de algemene 
onderbouwperiode van het lbo werd begin jaren zeventig verlengd naar twee jaar), maar 
bracht ook een verdere verstatelijking van het beroepsonderwijs met zich mee. Er kwam 
een duidelijke structuur met niveaus en richtingen en een landelijke planning van scho-
len. In 1975 werden alle lagere beroepsopleidingen vierjarig, en werd de leerplicht ver-
lengd van negen naar tien jaar.
Met de sterke groei van de werkgelegenheid in dienstverlenende (tertiaire) en col-
lectieve (quartaire) sector nam ook het aantal beroepsopleidingen toe, vooral op 
middelbaar en hoger niveau. Voor bijna elk nieuw beroep werd wel een opleiding of 
een eigen voor ziening (school of studierichting) in het leven geroepen. Bestaande 
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( bedrijfs) opleidingen, die oorspronkelijk vanuit particulier initiatief of door het 
bedrijfsleven waren opgezet, werden eveneens in het publiek bekostigde onderwijs-
bestel opgenomen. In 1980 telde het voltijds middelbaar beroepsonderwijs maar liefst 
555 opleidingsmogelijkheden, waaraan 168.000 leerlingen deelnamen (cbs 1993: 34).

Jaren tachtig: het bedrijfsleven raakt betrokken bij het beroepsonderwijs
Begin jaren tachtig vond onder invloed van de economische recessie en de snel 
groeiende jeugdwerkloosheid een belangrijke wending plaats in het denken over 
beroepsonderwijs. Verschillende rapporten stelden vast dat de werelden van onderwijs 
en bedrijfsleven in de jaren zestig en zeventig volledig van elkaar waren vervreemd. 
In het onderwijsbeleid lag het accent in die periode veel meer op sociaal-culturele 
dan op sociaaleconomische doelstellingen. Volgens critici werd het onderwijs primair 
beschouwd als een welzijnsvoorziening, met een nadruk op de individuele ontplooiing 
van de leerling, op gelijke kansen voor kinderen uit lagere sociale milieus en op goede 
doorstroommogelijkheden binnen het onderwijsstelsel zelf. Het beleid kwam tot stand 
binnen een gesloten systeem, dat wel werd aangeduid als ‘pedagogische provincie.’
Rond 1975 kwamen vanuit de arbeidsmarkt de eerste klachten over de gebrekkige 
aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Onder invloed van de snel groeiende 
werkloosheid onder schoolverlaters werd vanaf 1980 ook in de onderwijssector zelf de 
roep om een betere afstemming tussen onderwijs en arbeidsmarkt sterker (Bronneman-
Helmers 1984). De van overheidswege (kabinet-Lubbers I − cda/v v d: 1982-1986) inge-
stelde adviescommissie inzake de Voortgang van het industriebeleid, beter bekend als de 
commissie-Wagner, pleitte in1983 als eerste voor een gedeelde verantwoordelijkheid van 
overheid en het bedrijfsleven voor het beroepsonderwijs. Daarbij stond de commissie 
vooral het model van het leerlingwezen voor ogen, waarbij de overheid verantwoorde-
lijk is voor de beroepsvoorbereiding op school en het bedrijfsleven voor de beroeps-
kwalificatie in de arbeidsorganisatie (commissie-Wagner 1983). Het beroepsonderwijs 
zou minder op ontplooiing en meer op de behoeften van de arbeidsmarkt gericht moe-
ten worden. De daarop volgende gesprekken tussen overheid, onderwijsveld en bedrijfs-
leven, het zogeheten open overleg-Wagner, resulteerden niet alleen in een uitbreiding 
van het leerlingwezen, maar ook in een grotere invloed van de sociale partners op het 
onderwijs in het algemeen en op de inhoud van het middelbaar beroepsonderwijs in 
het bijzonder. Voor het middelbaar beroepsonderwijs kreeg die invloed vorm op het 
niveau van de afzonderlijke bedrijfstakken, en wel via bedrijfstakgewijze overlegorganen 
onderwijs-bedrijfsleven (boob). Op beleidsniveau kregen de landelijke organisaties van 
werkgevers en werknemers invloed door middel van een plaats in de Centrale Commissie 
voor Onderwijs Overleg (ccoo) en in het Overlegorgaan voor het Voortgezet Onderwijs 
(oovo).

Kort mbo, schaalvergroting en vernieuwing in het middelbaar beroepsonderwijs
Eind jaren zeventig startten enkele proefprojecten met een nieuwe onderwijsvorm voor 
schoolverlaters uit het lbo en de mavo: het kort middelbaar beroepsonderwijs. De oplei-
ding was bedoeld voor gediplomeerde en ongediplomeerde 16-18-jarigen die niet aan de 
eisen van de vierjarige mbo-opleiding konden voldoen en een voorkeur hadden voor een 
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korte beroepsopleiding, maar als gevolg van de economische recessie geen opleidings-
plaats in het leerlingwezen konden vinden. Het gebrek aan opleidingsmogelijkheden 
voor deze categorie leerlingen werd destijds aangeduid als het ‘gat in de Mammoetwet’. 
Het eindniveau van het kort mbo was gelijk aan dat van het primair leerlingwezen. 
De proefprojecten werden in 1983 omgezet in een regulier schooltype.
In 1986 zette de overheid onder de noemer Sectorvorming en Vernieuwing Middelbaar 
beroepsonderwijs (s v m) een schaalvergrotingsoperatie in gang. Daarmee werden ver-
schillende doelstellingen nagestreefd: schaalvergroting, waardoor tegelijkertijd ook 
de doelstelling van autonomievergroting van scholen kon worden gerealiseerd, en het 
brengen van meer samenhang in het aanbod van opleidingen. Dat laatste gebeurde door 
het sterk versnipperde aanbod van voltijdse middelbare beroepsopleidingen voor kort 
mbo en lang mbo te hergroeperen in vier sectoren: economie, techniek, dienstverlening 
en gezondheidszorg en landbouw. Daardoor moesten instellingen ontstaan van mini-
maal 600 leerlingen, met daarbinnen opleidingen die verschilden naar duur en niveau. 
De centrale examinering werd afgeschaft.
Als gevolg van de s v m-operatie nam het aantal mbo-opleidingen sterk af. Waren er in 
1985 nog 677 opleidingsmogelijkheden (kort en lang mbo), in 1990 was dat aantal terug-
gebracht tot 242 scholen voor voltijds middelbaar beroepsonderwijs (cbs 1993: 34). Het 
aantal leerlingen in het (kort) middelbaar beroepsonderwijs nam tussen 1980 en 1990 
met maar liefst met 71% toe (van 168.00 in 1980 tot 288.000 in 1990). Steeds meer jon-
geren uit het lager beroepsonderwijs (lbo) en de mavo vervolgden hun opleiding in het 
middelbaar beroepsonderwijs. Deze ontwikkeling was deels te wijten aan de hoge werk-
loosheid begin jaren tachtig, maar werd ook ingegeven door de optredende diploma-
inflatie binnen het lager beroepsonderwijs. In de loop van de jaren tachtig gingen ook 
mavogediplomeerden steeds vaker kiezen voor een vervolgopleiding in het mbo.
De deeltijdopleidingen en de streekscholen die opleidingen in het kader van het leer-
lingwezen aanboden bleven buiten deze herstructureringsoperatie. Zij zouden in 1991 
apart worden geregeld: de Wet cursorisch beroepsonderwijs (wcbo).

10.2 Beleidsvorming rond de positie en functie van het mbo in de periode 1990-
2010

In het beleid rond de positie en functie van het mbo kunnen drie periodes en twee 
beleidslijnen worden onderscheiden.

Drie periodes
In de afgelopen twee decennia domineerden drie politieke visies het onderwijsbeleid: 
een sociaaldemocratische, een christendemocratische en een liberale visie. In de eerste 
periode stond een institutionele, op verdeling van (publieke) verantwoordelijkheden 
gerichte visie op het middelbaar beroepsonderwijs centraal. In de tweede en derde 
periode domineerde een liberale, overwegend marktgerichte visie op middelbaar 
beroepsonderwijs.
De eerste periode loopt van 1990 tot 1998 en omvat de kabinetten-Lubbers i i i  (cda/PvdA 
1989-1994) en -Kok I (PvdA/v v d/D66: 1994-1998). In beide kabinetten waren de minister 
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en de staatssecretarissen van O&W afkomstig uit de PvdA. Het middelbaar beroeps-
onderwijs zat gedurende deze periode in de portefeuille van minister Jo Ritzen. Een 
belangrijk agendapunt was het op orde brengen van de onderwijsbegroting. Het onder-
wijsbeleid stond in het teken van enerzijds schaalvergroting en onderwijsvernieuwingen 
(met name in het voortgezet onderwijs) en anderzijds van bezuinigingen en kosten-
beheersing (doelmatigheid).
De tweede periode loopt van 1998 tot 2007 en omvat vier kabinetten: Kok ii  (PvdA/v v d/
D66: 1998-2002) en Balkenende I tot en met i i i  (cda/v v d/l pf/D666: 2002-2007). De 
bewindslieden op oc w waren in deze kabinetten afkomstig uit de v v d en het cda. Het 
middelbaar beroepsonderwijs viel de gehele periode 1998-2007 onder verantwoordelijk-
heid van een bewindspersoon van v v d -huize: minister Loek Hermans (1998-2002) en de 
staatssecretarissen Annette Nijs, Mark Rutte en Bruno Bruins (2002-2007).
De tweede periode begon onder een heel ander economisch gesternte dan de eerste. Er 
was eind jaren negentig sprake van een flinke economische groei (mede onder invloed 
van de sterk oprukkende ic t) en een overschot op de rijksbegroting. Ontwikkelingen 
op het internationale vlak (globalisering) en de gevolgen daarvan voor de concurrentie-
positie van Nederland binnen Europa en de wereld gingen een steeds belangrijker rol 
spelen. De zogeheten Lissabondoelstellingen (2000) kregen een centrale plaats in het 
onderwijsbeleid, en ook in politiek opzicht was sprake van een duidelijke verandering: 
onderwerpen als marktwerking en open bestel verschenen op de politieke agenda.
De derde periode begint met het aantreden van het kabinet-Balkenende i v (cda/PvdA/
cu: 2007-2010). Tijdens het vierde kabinet-Balkenende was staatssecretaris Marja van 
Bijsterveldt (cda) verantwoordelijk voor het mbo. De jaren 2007 en 2008 stonden in 
het teken van toenemende klachten over de kwaliteit van het onderwijs. De conclusies 
van de in 2007 ingestelde parlementaire onderzoekscommissie die de onderwijsver-
nieuwingen in het voortgezet onderwijs uit de jaren negentig onderzocht (commissie-
Dijsselbloem) waren vernietigend. De kwaliteit van het onderwijs was als gevolg van die 
vernieuwingen sterk achteruitgegaan, een conclusie die ook afstraalde op een vernieu-
wing die in die jaren in het middelbaar beroepsonderwijs werd ingevoerd: het zogeheten 
competentiegericht onderwijs.
In oktober 2008 brak de kredietcrisis uit. Dat bleef niet zonder gevolgen: het tekort op 
de rijksbegroting liep sterk op. Het kabinet stelde twintig heroverweginggroepen in 
die bezuinigingsvoorstellen moesten doen, onder meer met betrekking tot het onder-
wijs. In februari 2010 viel het vierde kabinet-Balkenende, dat na nieuwe verkiezingen in 
oktober 2010 werd opgevolgd door het kabinet-Rutte (v v d/cda met gedoogsteun van 
de pp v). Van Bijsterveldt werd minister van Onderwijs, met in haar portefeuille onder 
andere het mbo.

Twee beleidslijnen
In de afgelopen twee decennia stonden twee lijnen centraal in het beleid met betrek-
king tot het middelbaar beroepsonderwijs: een institutionele lijn en een inhoudelijke 
lijn. De institutionele lijn, die tijdens de eerste periode domineerde, richtte zich op de 
positie en herstructurering van scholen en opleidingen (vorming van Regionale Oplei-
dingencentra: roc) en op de verantwoordelijkheidsverdeling tussen de rijksoverheid, de 
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onderwijsinstellingen en andere betrokken partijen, waaronder de Landelijke Organen 
voor het Beroepsonderwijs (l ob) en de organisaties van werkgevers en werknemers 
als vertegenwoordigers van het afnemende werkveld. Met de invoering, in 1996, van de 
Wet educatie en beroepsonderwijs (w eb) en de daarin geregelde onderwijsinstellingen, 
waaronder de Regionale Opleidingencentra (roc’s), en Landelijke Organen voor het 
Beroepsonderwijs (l ob), veranderde de positie van het mbo ingrijpend.
De inhoudelijke lijn, waarnaar in de tweede en derde periode de meeste aandacht uit-
ging, had betrekking op de functie van het middelbaar beroepsonderwijs en daarmee 
samenhangende beleidsmaatregelen om de inhoudelijke aansluiting tussen opleidingen 
en onderwijssectoren en tussen onderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren. In de functie 
van het mbo werden in de afgelopen twee decennia enkele belangrijke koerswijzigingen 
aangebracht. In dat kader veranderden ook de inhouden en werkwijzen in het middel-
baar beroepsonderwijs.

Invloed van beleidsontwikkelingen in aanpalende onderwijssectoren
Hoewel het accent gedurende de afgelopen twintig verschoof van institutionele naar 
meer inhoudelijke beleidsontwikkelingen, stonden beide ontwikkelingen uiteraard 
niet los van elkaar. Ze vielen in de tijd bovendien samen met enkele van overheidswege 
opgelegde onderwijsvernieuwingen in aanpalende onderwijssectoren: de basisvorming, 
de vernieuwing van de bovenbouw van vbo en mavo (vmbo) en de vernieuwing van de 
bovenbouw van havo/vwo (profielen en het studiehuis). In de eerste periode werden ook 
diverse maatregelen ingevoerd om de doelmatigheid in het onderwijs te vergroten, zoals 
verblijfsduurbeperkingen, kortere leerwegen en (gedeeltelijke) diplomabekostiging in 
het mbo en het hoger onderwijs.
Bij de beleidsontwikkelingen rond het mbo zijn tal van actoren betrokken, niet alleen 
uit het van overheidswege bekostigde onderwijsveld en het particuliere niet-bekostigde 
onderwijs, maar ook uit het georganiseerde werkveld: organisaties van werkgevers en 
werknemers (gezamenlijk dan wel afzonderlijk), bedrijfstakken en branches.

10.2.1 Agenda- en beleidsvorming met betrekking tot de positie en functie van het 
mbo:21990-1998

In de jaren negentig kreeg niet alleen het proces van schaalvergroting in het mbo een 
nieuwe impuls (roc-vorming), maar veranderde ook de functie van het middelbaar 
beroepsonderwijs en nam de betrokkenheid van het bedrijfsleven bij het middelbaar 
beroepsonderwijs verder toe.

Wie zette de positie en functie van het mbo op de agenda?
De beoogde nieuwe positie en functie van het mbo waren door het ministerie feitelijk al 
in de tweede helft van de jaren tachtig op de agenda gezet. Daarbij speelden niet alleen 
de in die jaren geformuleerde opvattingen over nieuwe bestuurlijke verhoudingen in 
het onderwijs en het uit de Verenigde Staten overgewaaide voorbeeld van de community 
colleges een rol, maar ook de wens om op regionaal niveau de relatie tussen onderwijs 
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en arbeidsmarkt te versterken. Er werd een commissie ingesteld om de ideeën hierover 
verder uit te werken.

Commissie-Rauwenhoff
In december 1989 stelde de net aangetreden minister van Onderwijs Jo Ritzen (PvdA) 
(kabinet-Lubbers i i i  − cda/PvdA: 1989-1994) de tijdelijke adviescommissie Onderwijs 
en arbeidsmarkt (beter bekend als commissie-Rauwenhoff ) in. In de commissie zaten 
mensen uit het bedrijfsleven en uit het onderwijsveld en twee deskundigen die hun 
sporen hadden verdiend in het onderwijsbeleid, namelijk de voormalig minister van 
Onderwijs Jos Van Kemenade en Roel in ’t Veld, die onder minister Deetman directeur-
generaal voor het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek was geweest. De 
commissie werd, net als de commissie-Wagner (Shell), voorgezeten door iemand uit de 
top van het Nederlandse bedrijfsleven (Philips). Het secretariaat van de commissie werd 
gevoerd vanuit drie departementen: O&W, SoZaWe en e z. De commissie moest zich 
volgens de opdracht niet alleen bezighouden met het middelbaar beroepsonderwijs 
en het leerlingwezen, maar ook met het hoger onderwijs en met de relatie tussen deze 
onderwijsvormen en andere vormen van scholing (waaronder de scholing in het kader 
van de arbeidsvoorziening). Er werd ook expliciet aandacht gevraagd voor de verdeling 
van verantwoordelijkheden tussen de overheid en het afnemende veld, de institutionele 
afstemming tussen opleidingen en de vraagarticulatie. Eventuele voorstellen zouden 
budgettair neutraal moeten zijn.
De commissie-Rauwenhoff bracht in mei 1990 het rapport Onderwijs-arbeidsmarkt. Naar 
een werkzaam traject uit. Het bouwde in belangrijke mate voort op het rapport van de 
commissie-Wagner (invloed bedrijfsleven) en de in 1986 gestarte s v m-operatie (schaal-
vergroting), maar ging op een aantal punten veel verder.
– Een belangrijk element in het advies was ‘de zelfstandige school’. Scholen voor be-

roepsonderwijs zouden in onderhandeling met het bedrijfsleven en overheden zelf 
tot een aanbod moeten komen, een pleidooi dat nauw aansloot bij het met de nota 
Hoger onderwijs autonomie en kwaliteit (1985) in gang gezette proces van deregulering en 
autonomievergroting. Scholen zouden op regionaal niveau moeten gaan samenwer-
ken met de arbeidsvoorziening, bedrijfstakken en individuele ondernemingen.

– Een tweede aanbeveling had betrekking op het niveau van de startkwalificatie. De 
regionale samenwerking zou erop gericht moeten zijn de hele beroepsbevolking 
minimaal te voorzien van een startkwalificatie. Dat betekende voor jongeren dat ze, 
alvorens de overstap naar de arbeidsmarkt te maken, ten minste een startkwalificatie 
op het niveau van twee jaar mbo of primair leerlingwezen zouden moeten behalen.

– Het hele beroepsonderwijs, inclusief het hoger onderwijs, zou volgens de commissie 
moeten worden gedualiseerd. In het beroepsonderwijs zou op een niet-vrijblijvende 
wijze een relatie met de beroepspraktijk moeten worden gelegd.

– De commissie stelde daarnaast voor om het recht op deelname aan onderwijs te ver-
binden aan een maximaal aantal jaren per onderwijsniveau. Met dat voorstel moest 
een eind worden gemaakt aan de openeinderegelingen in het onderwijs. Deelnemers 
zouden een onderwijsvoucher krijgen waarmee ze het onderwijs direct met de onder-
wijsinstelling konden afrekenen (commissie-Rauwenhoff 1990).



294

overheid en onderwijsbestel

De voorstellen van de commissie werden lauw ontvangen. De belanghebbende minis-
teries (O&W, SoZaWe en e z) vonden, net als de sociale partners, sommige voorstellen 
aantrekkelijk en andere niet.
Zo zag O&W niets in het voorstel van de onderwijsvouchers, maar was wel tevreden 
over de voorstellen voor regionale scholengemeenschappen voor beroeps- en volwas-
senenonderwijs en de dualisering van het beroepsonderwijs. Het kabinet en de sociale 
partners hadden bedenkingen tegen een verplichting tot het verschaffen van een start-
kwalificatie aan de hele beroepsbevolking. De commissie had namelijk in het midden 
gelaten hoe de (financiële) verantwoordelijkheidsverdeling tussen overheid, bedrijfs-
takken en arbeidsvoorziening er op dit punt zou moeten uitzien. Het voorstel om de 
aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt te regionaliseren stuitte op verzet bij de 
gevestigde intermediaire organisaties.

Kabinetsreactie op het advies van de commissie-Rauwenhoff
In oktober 1990 kwam het kabinet met een officiële reactie op het advies en gaf aan geen 
startkwalificatieplicht, maar een recht op startkwalificatie te willen. Het kabinet wilde 
overleg met de sociale partners over de invulling van hun deel van de verantwoordelijk-
heid voor het behalen van een startkwalificatie. Het kabinetsbeleid om in het kader van 
een (her)verdeling van verantwoordelijkheden voor beroepsonderwijs en scholing een 
deel van de kosten van het beroepsonderwijs van O&W naar het bedrijfsleven te ver-
schuiven, stuitte bij de sociale partners op heftig verzet. Zij vonden dat het kabinet de 
verdeling van verantwoordelijkheden alleen maar aan de orde stelde als rechtvaardiging 
om een deel van de kosten van het beroepsonderwijs bij het bedrijfsleven neer te leg-
gen. Minister Ritzen had namelijk al in de rijksbegroting voor 1991 opgenomen dat het 
bedrijfsleven 150 miljoen gulden zou gaan bijdragen in de kosten van het beroepsonder-
wijs. Dat viel bij de sociale partners niet in goede aarde en zou de latere gesprekken over 
onderwijsoverstijgende onderwerpen (zoals de scholing in het kader van de arbeids-
voorziening) rond de vorming van regionale opleidingencentra sterk bemoeilijken (Veld 
1994).
Volgens de sociale partners zou de regionalisering niet ten koste mogen gaan van een 
landelijke kwalificatiestructuur. Een in Friesland opgeleide loodgieter moest ook in 
Limburg aan de slag kunnen, een standpunt dat de sociale partners herhaaldelijk zouden 
inbrengen als O&W afstand dreigde te nemen van zijn verantwoordelijkheid voor de 
eindtermen van het beroepsonderwijs.

Waar kwam het idee van een Regionaal Opleidingencentrum (roc) eigenlijk 
vandaan?
Hoewel de commissie-Rauwenhoff het idee van grote regionale instellingen voor 
beroepsonderwijs en volwasseneneducatie had gepresenteerd als onderdeel van een 
samenhangende visie op de relatie tussen onderwijs en arbeidsmarkt, en daarmee het 
beleidsconcept van het Regionaal Opleidingencentrum (roc) op de agenda had gezet, 
was het idee als zodanig bepaald niet nieuw. Al bij de besprekingen over het regeer-
akkoord van het kabinet-Lubbers i i  (cda/v v d: 1986-1989) was het idee ingebracht 
om het middelbaar beroepsonderwijs en delen van de volwasseneneducatie meer op 
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elkaar te betrekken. Dat lukte in die periode nog niet. Bij een reorganisatie in 1988 
had men binnen het ministerie van O&W al wel een directie Beroepsonderwijs en Vol-
wasseneneducatie (bv e) gecreëerd, waaronder het beroepsonderwijs en delen van de 
volwasseneneducatie (ve) vielen. De community colleges in de Verenigde Staten waren 
voor ambtelijk O&W een belangrijke inspiratiebron.
Wetgeving voor een regionaal opleidingencentrum waarin beide onderwijstypen waren 
opgenomen moest het ook mogelijk maken contractactiviteiten te gaan verzorgen. 
In 1987 had de ser al een positief advies uitgebracht over de mogelijkheden voor het 
aanbieden van contractactiviteiten binnen bekostigde onderwijsinstellingen. Volgens 
andere zegslieden, vanuit het onderwijsveld en het cda, kwam de impuls voor roc-vor-
ming vooral vanuit het onderwijsveld zelf, waar sommige grote mbo-instellingen in het 
verlengde van de s v m-operatie ook fusies met instellingen buiten het onderwijs aangin-
gen; eveneens met de community colleges als inspiratiebron (Veld 1994).

Een hoofdlijnennotitie en een kernpuntennotitie
In het voorjaar van 1991 bracht minister Ritzen een eerste hoofdlijnennotitie uit. Daarin 
schetste hij een globale aanpak voor het roc-beleid. Er zou een nieuw type instelling 
komen: het Regionaal Opleidingencentrum, waarin alle middelbare beroepsopleidingen 
en educatieopleidingen zouden worden gebundeld. Hiertoe werd een team ingericht. 
Vanuit het onderwijsveld kwamen er kritische reacties, zowel op het verplichtende 
karakter van de roc-vorming als op de koppeling die in de notitie werd gelegd tussen 
de inhoudelijke doelstellingen en de institutionele vernieuwing. Men vreesde dat die 
laatste ten koste zou gaan van de inhoudelijke vernieuwing. Protestants-christelijke 
organisaties vreesden voor de positie van het confessioneel onderwijs bij de roc-vor-
ming. Het streven naar een startkwalificatie voor elke jongere die het onderwijs verlaat 
werd wel gesteund.
De liggende wetsontwerpen voor het deeltijd beroepsonderwijs, het leerlingwezen en 
het cursorisch beroepsonderwijs (wcbo) en voor het voortgezet algemeen volwassenen-
onderwijs (vavo) werden in september 1991 in het parlement aangenomen.
In januari 1992 verscheen een tweede versie van de Hoofdlijnennotitie. Daarin werd 
vooral nadruk gelegd op vergroting van de autonomie van de instellingen en werd een 
vrijwillige vorming van roc’s voorgesteld. Ook op deze notitie kwam de nodige kritiek.
De Onderwijsraad bracht in februari 1992 op eigen initiatief een advies uit. De raad vond 
de onderbouwing voor de samenvoeging van de volwasseneneducatie met het beroeps-
onderwijs gebrekkig en uitte ook kritiek op de ondoorzichtigheid van het beleids-
vormingsproces. Wel positief was de raad over het laten vallen van de fusieplicht en de 
nadruk op de autonomie van instellingen bij samenwerking en fusies. Dat was in over-
eenstemming met de vrijheid van onderwijs (artikel 23; zie hoofdstuk 7).
Ook de werkgevers kwamen met een afwijzend standpunt. Zij waren het wel eens met 
de doelstellingen van het roc-beleid, maar niet met de samenvoeging van beroeps-
onderwijs en volwasseneneducatie. Zij betwijfelden of het streefbeeld van één, hooguit 
twee grote instellingen per r ba-gebied (waarbij r ba staat voor Regionaal Bestuur voor 
de Arbeidsvoorziening) wel optimaal was in het licht van criteria als herkenbaarheid, 
toegankelijkheid, ongewenste monopolieposities en organisatorische en bestuurlijke 
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hanteerbaarheid. De werkgevers vroegen zich af of er geen betere oplossingen waren om 
in de regio tot een betere afstemming te komen tussen beroepsonderwijs en volwasse-
neneducatie.
In maart 1993 verscheen de Kernpuntennotitie over de Wet educatie en beroepsonder-
wijs (w eb). Daarin ging de minister voor het eerst inhoudelijk in op de bestuurlijke 
vernieuwing die hem met het middelbaar beroepsonderwijs voor ogen stond. Duidelijk 
werd dat herordening van het veld van beroepsonderwijs en volwasseneneducatie de 
centrale doelstelling was. Die herordening was nodig om de onderwijsinstellingen veilig 
te stellen, het imago van het beroepsonderwijs te verbeteren en een nauwere samenwer-
king met het bedrijfsleven na te streven. Of, in termen van Veld (1994), het ontwikkelen 
van een stelsel waarbij de overheid op grotere afstand staat, de mate van zelfregulering 
toeneemt en er een beperkte mate van concurrentie ontstaat tussen de onderwijs-
instellingen.
Gemeentelijke overheden namen de taken op het gebied van de basiseducatie en het 
voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo) (te samen aangeduid als educatie) 
over van de rijksoverheid, waarna zij educatiecontracten zouden kunnen afsluiten met 
de roc’s.3

De 18 bedrijfstakgewijze overlegorganen onderwijs-bedrijfsleven (boob) verdwenen. 
Hun taken werden overgenomen door 31 Landelijke Organen voor het Beroepsonderwijs 
(l ob), die voor die tijd alleen ten behoeve van het leerlingwezen werkzaam waren. Deze 
Landelijke Organen voor het Beroepsonderwijs, die kenniscentra voor beroepsonderwijs 
en bedrijfsleven (kbb) gingen heten, kregen eveneens een plaats in de w eb. De invloed 
van het georganiseerde bedrijfsleven op de inhoud van het middelbaar beroepsonder-
wijs werd daarmee ook wettelijk vastgelegd. De kenniscentra werden niet alleen belast 
met het ontwikkelen (en onderhouden) van een landelijke kwalificatiestructuur voor het 
hele middelbaar beroepsonderwijs, maar ook met het werven, erkennen en begeleiden 
van leerbedrijven ten behoeve van de beroepspraktijkvorming (voldoende en kwalitatief 
goede stage- en leerwerkplaatsen) van deelnemers aan het beroepsonderwijs.
Het Centraal Orgaan van Landelijke Opleidingsorganen (Colo), ook wel aangeduid als 
Vereniging van Kenniscentra voor Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven, kreeg als taak 
de belangen van de Landelijke Organen te behartigen, en voor hun wettelijke taken als 
aanspreekpunt en gesprekspartner voor de overheid te fungeren, waarover in paragraaf 
10.3 meer.

Invoering van de Wet educatie en beroepsonderwijs: gevolgen voor de 
institutionele inrichting
De Wet educatie en beroepsonderwijs (w eb) verscheen in 1995 in het Staatsblad (Stb. 
1995: 501) en werd op 1 januari 1996 van kracht.
– Belangrijke reden voor invoering van de w eb was het creëren van meer samenhang 

in het brede aanbod van beroepsopleidingen op middelbaar niveau en het leggen van 
een verbinding met een aantal vormen van volwasseneneducatie.

– Er kwam één kwalificatiestructuur met twee leerwegen (het voltijds kort en lang mbo 
(bol) en het voormalige leerlingwezen (bbl)), vier niveaus (assistentenopleiding, 
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 basisberoepsopleiding, vakopleiding en middenkaderopleiding) en vier sectoren 
(techniek, zorg/welzijn, economie en landbouw).

– De meeste opleidingen werden ondergebracht in Regionale Opleidingencentra 
(roc’s); daarnaast zijn er agrarische opleidingscentra (aoc’s) en vakinstellingen 
(opleidingen voor specifieke beroepen of branches, bijvoorbeeld de scheepvaart, de 
grafische en designsector of de voedingsindustrie).

– De roc’s zouden zich moeten ontwikkelen tot responsieve onderwijsinstellingen 
voor uiteenlopende doelgroepen: niet alleen voor jongeren met of zonder diploma, 
maar ook voor werkende en werkzoekende volwassenen; ze zouden hofleverancier 
moeten worden van de regionale arbeidsmarkt.

– Niet alleen de taken en verantwoordelijkheden van de onderwijsinstellingen werden 
in de wet vastgelegd, maar ook de taken en verantwoordelijkheden van de Landelijke 
Organen voor het Beroepsonderwijs en van gemeenten (inzake de educatie).

– In de wet werd eveneens vastgelegd dat ook particuliere, niet van overheidswege 
bekostigde aanbieders erkende opleidingen in het kader van de kwalificatiestructuur 
mogen verzorgen en diploma’s mogen afgeven met hetzelfde civiele effect als de di-
ploma’s in het bekostigd onderwijs.

Belangrijke motieven achter de roc-vorming waren 1) het creëren van een samenhan-
gend aanbod van educatie en middelbaar beroepsonderwijs (inclusief het voormalige 
leerlingwezen), 2) een aanbod dat sterk arbeidsmarkt- en participatiegericht was (aparte 
niet-kwalificerende voorzieningen als het vormingswerk voor jeugdigen verdwenen) 
en dat daarom op regionaal niveau zou moeten aansluiten bij de 28 regio’s van de toen-
malige arbeidsvoorziening, en 3) en het realiseren van een meer efficiency (bezuiniging).
De roc-vorming was niet vrijblijvend; scholen voor mbo (kort en lang) en leerling wezen 
en instellingen voor volwasseneneducatie (basiseducatie, vavo) werden verplicht te fuse-
ren tot een Regionaal Opleidingencentrum. Het aantal instellingen zou daardoor terug-
lopen van ongeveer 1000 naar 70.

Verschuivingen in de functie van het mbo: mbo werd eindonderwijs en 
beroepskwalificatie kwam centraal te staan
De overgang van voortgezet onderwijs (w vo) naar beroepsonderwijs (w eb) ging niet 
alleen gepaard met een ingrijpende verandering in de institutionele inrichting van het 
middelbaar beroepsonderwijs, maar ook met een duidelijke verschuiving in de functie 
ervan. Volgens de w eb zou het middelbaar beroepsonderwijs zich niet alleen moeten 
bezighouden met kwalificatie voor het beroep, maar ook met algemene vorming, per-
soonlijke ontplooiing en maatschappelijk functioneren. De eindtermen zouden gericht 
moeten zijn op kwalificatie voor het beroep, maatschappelijk functioneren en eventuele 
doorstroming naar vervolgonderwijs (hetzij binnen het mbo zelf, hetzij naar het hbo 
− Associate degree- en bacheloropleidingen). Het mbo kreeg, kortom, een drievoudige 
kwalificatiefunctie: beroepskwalificatie, doorstroomkwalificatie en leer- en burger-
schapskwalificatie (Onderwijsraad 2009c).
Met de invoering van de w eb veranderde in de eerste plaats de positie van het middel-
baar beroepsonderwijs, dat in principe eindonderwijs werd. Dit blijkt bijvoorbeeld uit 
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de omschrijving van de doelstelling van het beroepsonderwijs in de w eb (artikel 1.2.1).4 
Aan die positionering van het mbo als eindonderwijs lagen vooral doelmatigheids-
overwegingen ten grondslag. Minister Ritzen had zich, als onderwijseconoom, al in zijn 
eerste kabinetsperiode (1989-1994) ten doel gesteld de onderwijsbegroting op orde te 
krijgen. In dat kader keek hij ook naar de doelmatigheid van de leerwegen van leerlingen 
en studenten in het onderwijs. Die waren vaak zeer inefficiënt: veel leerlingen maakten 
omwegen door het onderwijs. Ze gingen bijvoorbeeld na de havo eerst naar het mbo, 
en vervolgens naar het hbo. Andere leerlingen stapelden opleidingen, bijvoorbeeld van 
mavo naar havo of van havo naar vwo. Die omwegen en stapelingen brachten hoge kos-
ten met zich mee. Het rendement van veel opleidingen in het mbo, hbo en wetenschap-
pelijk onderwijs liet eveneens te wensen over. Leerlingen in het voortgezet onderwijs 
(vbo, mavo, havo, vwo) moesten beter worden voorbereid op het vervolgonderwijs 
(mbo, hbo, wo). De duur van de opleidingstrajecten van leerlingen en studenten moest 
afnemen en de opleidingen moesten vaker met een diploma worden afgesloten. Volgens 
de minister moest de juiste leerling zo snel mogelijk op de juiste plaats komen. Met de 
begin jaren negentig ingevoerde basisvorming kon dat gerealiseerd worden. Leerlingen 
met voldoende capaciteiten om op termijn naar het hoger onderwijs door te stromen 
zouden al tijdens (of direct na) de onderbouw van het voortgezet onderwijs kunnen over-
stappen naar de havo, om vervolgens via de koninklijke weg door te stromen naar het 
hbo (zie ook hoofdstuk 9).
Doorstromen van het middelbaar beroepsonderwijs naar het hoger beroepsonderwijs 
bleef formeel nog wel mogelijk, maar was in feite geen belangrijke beleidsdoelstelling 
meer. Die doorstroom werd eind jaren negentig in de praktijk ook steeds moeilijker. Dat 
had te maken met de samenvoeging van vbo en mavo tot vmbo aan de ene kant en de 
vernieuwing van de bovenbouw van havo/vwo aan de andere kant. De samenvoeging 
van vbo en mavo tot vmbo leidde in de praktijk tot een tweedeling, waarbij het vmbo 
voorbereidde op een vervolgopleiding in het mbo en de havo en het vwo op een vervolg-
opleiding in het hoger onderwijs (hbo of wo). De doorstroom van mavo naar havo werd 
als gevolg van de nieuwe positionering van de mavo (voorbereiding op het mbo) en de 
vernieuwing van de bovenbouw van de havo (profielen en studiehuis) vrijwel onmoge-
lijk.
Het middelbaar beroepsonderwijs veranderde in lijn met de gewijzigde positionering 
ook inhoudelijk van karakter. Was het voltijdse middelbaar beroepsonderwijs onder de 
Wet op het voortgezet onderwijs nog een overwegend vaktheoretische opleiding met af 
en toe en stage, bij de overgang naar de Wet educatie en beroepsonderwijs veranderde 
dat en kwam de beroepspraktijk centraal te staan. De hoeveelheid tijd die jongeren in 
een voltijdse opleiding (sinds 1996 aangeduid als beroepsopleidende leerweg: bol) in de 
beroepspraktijk doorbrengen werd onder de w eb aanzienlijk uitgebreid (dualisering van 
het beroepsonderwijs). De hoeveelheid onderwijstijd die aan beroepspraktijkvorming 
(bpv), ofwel stages, wordt besteed kan variëren van 20% tot 60% van de totale onderwijs-
tijd. In het voormalige leerlingwezen (sinds 1996 beroepsbegeleidend onderwijs: bbl) 
moet ten minste 60% van de onderwijstijd op de werkplek worden doorgebracht. In het 
voltijdse middelbaar beroepsonderwijs verschoof de aandacht vrijwel volledig naar de 
beroepskwalificerende functie van het onderwijs.
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10.2.2 Agenda- en beleidsvorming m.b.t. de positie en functie van het mbo:  
1998-2007

Wat veranderde er in deze periode en wie zetten de nieuwe invalshoeken op de 
agenda?
Stond de eerste periode vooral in het teken van de institutionele inrichting van het mbo, 
in de loop van de tweede periode, die in 1998 aanving met de komst van het tweede 
kabinet-Kok (PvdA/v v d/D66: 1998-2002), verschoof de aandacht langzaam maar zeker 
naar de bestuurlijke en inhoudelijke aspecten van het beleid: de verantwoordelijkheids-
verdeling tussen de betrokken partijen en het competentiegericht onderwijs.
In de eerste jaren ging de aandacht vooral uit naar de verantwoordelijkheidsverdeling 
tussen de overheid en de instellingen voor beroepsonderwijs. In die jaren zetten de 
toenmalige bewindslieden − Hermans (v v d) en Adelmund (PvdA) − in een drietal sec-
toroverstijgende beleidsbrieven een koers uit voor een onderwijsbeleid op middellange 
en langere termijn (oc&W 1999, 2000 en 2001a). Die koers hield in dat de overheid in 
het kader van haar bestelverantwoordelijkheid moest zorgen voor goede verbindingen 
in het bestel en voor zodanige bestuurlijke voorwaarden dat de diverse betrokkenen in 
goed samenspel oplossingen voor maatschappelijke ontwikkelingen en vraagstukken 
zouden kunnen realiseren. De overheid moest daarbij richting geven, maar zich niet met 
details willen bemoeien. Instellingen moesten voldoende bewegingsruimte hebben en 
zelfstandig en vraaggericht kunnen opereren. Daar stond echter tegenover dat instellin-
gen wel rekenschap moesten afleggen over hun resultaten: niet alleen aan de overheid, 
maar ook aan hun omgeving.
De bestuurlijke verhoudingen waren overigens niet alleen voor minister Hermans (v v d: 
1998-2002) het belangrijkste onderwerp op de agenda, maar ook voor zijn opvolgster 
Maria van der Hoeven (cda: 2002-2007). Beide bewindslieden kregen echter het verwijt 
dat zij op dit punt te weinig richtinggevend waren. De onderwijsinhoudelijke vernieu-
wing naar meer competentiegericht onderwijs werd vooral vanuit het (georganiseerde) 
bedrijfsleven op de agenda gezet, een vernieuwing die ook onder de bestuurders in het 
beroepsonderwijs op veel steun kon rekenen.

Koers bve (2000) en adviezen van de Onderwijsraad en de ser
Vooruitlopend op de evaluatie van de w eb bracht minister Hermans (v v d) (kabinet-
Kok ii  − PvdA/v v d/D66) in 2000 Koers bve ‘perspectief voor het middelbaar beroepsonderwijs 
en de volwasseneneducatie’ uit, een bijlage bij de Onderwijsbegroting 2001. Volgens Koers 
bve zouden partijen in het bve-stelsel in een wederzijds systeem van checks and balan-
ces moeten komen tot een dynamisch evenwicht waarin een optimaal resultaat wordt 
bereikt. De rijksoverheid draagt hierbij de verantwoordelijkheid voor de werking van het 
geheel en ziet er op toe dat de verschillende partijen hun rol goed vervullen.
Ook het beoogde regionale aspect van de opleidingencentra kwam aan de orde. Het 
oorspronkelijke doel van één, hooguit twee roc’s per arbeidsvoorzieningsregio werd 
niet gerealiseerd. Het proces werd van overheidswege ook niet in die richting gestuurd. 
De uiteindelijke uitkomst van het schaalvergrotingsproces was dan ook min of meer 
toevallig, en het idee van een duidelijke geografische afbakening komt in Koers bve niet 
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meer terug. Regio stond in Koers bve vooral voor verbondenheid van de instellingen met 
de omgeving en voor minder overheidssturing. roc’s bepalen door het ontwikkelen van 
‘organische netwerken’ zelf wat hun relevante omgeving is.
Naast een visie op het functioneren van het bve-stelsel formuleerde de minister ook een 
groot aantal actiepunten, waaronder het voornemen tot verhoging van de urennorm van 
850 naar 1000 uur, een andere wijze van externe legitimering van de examens en afschaf-
fing van de toets op macrodoelmatigheid.
De Onderwijsraad stelde zich wat betreft de verantwoordelijkheidsverdeling op het 
standpunt dat de overheid een rol moet vervullen die verder gaat dan een regierol. 
De overheid is niet alleen verantwoordelijk voor het bestel, maar naast een adequate 
bekostiging ook voor de kwaliteit, toegankelijkheid en doelmatigheid van het onder-
wijs. De raad vroeg zich af of de inhoudelijke ontwikkelingen niet te veel werden over-
gelaten aan de verschillende actoren in het veld, die allemaal zo hun eigen belangen 
hadden. Volgens de raad zou de overheid moeten definiëren welke minimumeisen aan 
de kwalificatiestructuur, het onderwijsaanbod en de examinering zouden moeten wor-
den gesteld (Onderwijsraad 2000c).
Ook de Sociaal-Economische Raad (ser) plaatste kritische kanttekeningen. De raad kon 
uit Koers bve geen eenduidige en volledig doordachte visie op het toekomstige sturings-
model voor de bve-sector opmaken. Hij vroeg zich af welke mate van marktwerking, 
concurrentie, vraagsturing en regulering voor de bve-secor werd voorgestaan en of aan 
de noodzakelijke voorwaarden voor onder meer ‘prikkels’, ‘stemmen met de voeten’ en 
checks and balances was voldaan. De raad pleitte dan ook voor een nadere doordenking 
van de vraag in welke mate en onder welke voorwaarden instrumenten voor marktwer-
king, concurrentie, vraagsturing en overheidsregulering voor de verschillende functies 
binnen de bve-sector effectief kunnen zijn. De verschillende sturingsinstrumenten zou-
den voor het initieel onderwijs vermoedelijk anders moeten worden vormgegeven dan 
op het terrein van de inburgering of de om-, her- en bijscholing, aldus de ser (ser 2001).

Evaluatie web (2001) en advies van de Onderwijsraad (2001)
Vijf jaar na de invoering − in 2001 − bracht de Stuurgroep Evaluatie w eb verslag uit over 
de werking van de wet. Deze evaluatie vond plaats in een periode (1999-2001) waarin de 
roc-vorming nog maar nauwelijks was afgerond en de schaalvergroting in sommige 
regio’s nog gewoon doorging. De beleidsontwikkeling stond in die periode ook niet 
stil, zo bleek uit het voorgaande. De stuurgroep was over het geheel genomen weliswaar 
positief over de w eb en de mogelijkheden die de wet bood, maar had ook de nodige 
kritiek. Zo waren de taken en verantwoordelijkheden niet altijd helder en werd de han-
delingsvrijheid van onderwijsinstellingen door diverse actoren beperkt. In het beoogde 
systeem van checks and balances werden de checks wel erg eenzijdig op het functione-
ren van de onderwijsinstellingen uitgeoefend, en nauwelijks op het functioneren van de 
overige actoren in het bestel (Landelijke Organen, gemeenten). Volgens de stuurgroep 
moest het middelbaar beroepsonderwijs veel te veel naar de pijpen van het bedrijfsleven 
dansen, hetgeen ten koste ging van de drievoudige kwalificatieopdracht.
Ook de Onderwijsraad bracht in 2001 advies uit over de werking van de w eb, waarbij hij 
ook de aanbevelingen van de Stuurgroep Evaluatie w eb betrok. Het belangrijkste punt 
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in dit advies was dat de overheid de roc-vorming niet te dwingend mocht voorschrijven. 
Volgens de raad richtte de stuurgroep zich te veel op de belangen van de onderwijs-
instellingen en te weinig op die van de deelnemers, bedrijven en gemeenten. De aan-
beveling van de stuurgeroep om de zelfstandigheid van onderwijsinstellingen verder 
te vergroten en actoren als het bedrijfsleven, de gemeenten en de onderwijsinspectie 
op grotere afstand te zetten werd door de Onderwijsraad dan ook niet onderschreven 
(Onderwijsraad 2001b).

Lissabondoelstellingen (2000)
In het jaar 2000 sprak de Europese Raad (regeringsleiders) in Lissabon af dat Europa in 
2010 tot de meest dynamische en concurrerende regio’s van de wereld zou moeten gaan 
behoren. De Lissabonstrategie zou moeten leiden tot een verdere ontwikkeling van 
de kenniseconomie en een versterking van de sociale cohesie. Nederland formuleerde 
vervolgens als nationale ambitie een toppositie binnen Europa te willen nastreven. Die 
ambitie werd uitgewerkt in een nationaal actieplan. Daarin werd met name ingezet op 
een sterke verhoging van het percentage hoger opgeleiden. Aan de verhoging van het 
onderwijspeil en de bevordering van de sociale cohesie moest ook de bve-sector een 
bijdrage leveren. Dat moest onder andere gebeuren in het kader van een versterking van 
de beroepskolom vmbo-mbo-hbo (waarover later meer). Het mbo vervult daarin een 
cruciale schakelfunctie.
Stond aan de instroomkant het bereiken van een startkwalificatie door schoolverla-
ters uit het vmbo (al dan niet met diploma) centraal, aan de uitstroomkant moest de 
doorstroom van mbo naar hbo omhoog, om ook op die wijze het opleidingspeil van de 
beroepsbevolking te verhogen.

De startkwalificatie: van streefniveau via norm naar plicht
In 1990 had de eerder genoemde commissie-Rauwenhoff het niveau van de startkwalif-
catie geïntroduceerd, dat voor het beroepsonderwijs werd geoperationaliseerd als een 
diploma op mbo-niveau 2 (aankomend vakman/primair leerlingwezen), en later werd 
aangevuld met een diploma havo/vwo in het algemeen voortgezet onderwijs. Dat laatste 
was opmerkelijk, omdat de commissie-Wagner in de jaren tachtig al het uitgangspunt 
had geformuleerd dat een algemeen vormende opleiding geen eindonderwijs kon zijn. 
Jongeren zouden pas na een afgeronde beroepsopleiding moeten kunnen overstappen 
naar de arbeidsmarkt.
In 1994 vroeg minister Ritzen aan de w r r advies uit te brengen over de relatie tussen de 
leerplicht en de kwalificatieplicht. Daarbij bracht hij de startkwalificatienorm niet alleen 
in verband met het tegengaan van het voortijdig schoolverlaten, maar plaatste deze 
ook in het kader van een ‘activerend startkwalificatiebeleid’ voor volwassenen (werk-
zoekenden, immigranten) en voor werkende jongeren in de leeftijd van 16 tot 18 jaar. Het 
kabinet en de sociale partners hadden naar aanleiding van het rapport van de commis-
sie-Rauwenhoff al laten weten dat van een recht op startkwalificatie geen sprake kon zijn 
vanwege het openeindekarakter van zo’n recht en de budgettaire gevolgen daarvan voor 
de overheid. Begin jaren negentig beschikten meer dan drie miljoen Nederlanders niet 
over een startkwalificatie.
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De w r r achtte een startkwalificatieplicht niet uitvoerbaar, omdat niet iedereen in staat 
is aan de eisen voor niveau mbo 2 te voldoen en anderen wellicht onvoldoende gemo-
tiveerd zullen zijn. Het maken van een onderscheid tussen niet-kunners en niet-willers 
was volgens de raad echter ondoenlijk: het zou ambtelijke willekeur in de hand werken. 
De startkwalificatie zou wel onderdeel kunnen uitmaken van een activerend arbeids-
marktbeleid. Daarbij zou het niet moeten gaan om een plicht, maar om een inspan-
ningsverplichting voor werklozen en inburgeraars. Bij een eventuele herziening van de 
partiële leerplicht zou het een optie kunnen zijn in het arbeidsovereenkomstenrecht te 
regelen dat jongeren van 16 tot 18 jaar geen arbeidsovereenkomst mogen aangaan, maar 
uitsluitend een leer-arbeidsovereenkomst (w r r 1994).
In het beleid rond het voortijdig schoolverlaten, dat begin jaren negentig van start ging, 
vervult de startkwalificatie een normstellende functie. Na de invoering van de w eb werd 
het startkwalificatieniveau uitgangspunt in dit beleid: een jongere (12-22 jaar) die zonder 
startkwalificatie het onderwijs verlaat wordt beschouwd als voortijdig schoolverlater. 
Omdat niet iedereen dat niveau kan halen werd echter al snel een lager niveau, het assi-
stentenniveau (niveau 1), geïntroduceerd. De Lissabondoelstellingen gaven een extra 
impuls aan het beleid rond het voortijdig schoolverlaten.

In zijn studie over voortijdig schoolverlaten geeft Herweijer (2008) een overzicht van 
de discussie die sindsdien over de relevantie en invulling van de startkwalificatienorm 
is gevoerd. Daaruit komt naar voren dat het niveau van de startkwalificatie bepaald 
niet onomstreden is. Zo bekritiseerde de Raad voor Werk en Inkomen (rw i) in 2006 
het uniforme karakter van de startkwalificatienorm. De raad deed dat naar aanleiding 
van cijfers van het roa die lieten zien dat schoolverlaters in sommige sectoren zonder 
diploma een baan met perspectief kunnen vinden, terwijl in andere sectoren kwalifi-
catieniveau 2 nog ontoereikend is. De rw i pleitte daarom voor een benadering waarin 
per sector wordt aangegeven welk startniveau minimaal nodig is om er werk te kunnen 
vinden: het sectorstartniveau.
Volgens de Onderwijsraad staat de startkwalificatienorm onder druk, omdat de arbeids-
markt steeds hogere eisen aan schoolverlaters stelt. Met het oog op de kenniseconomie 
zou de norm eigenlijk hoger moeten liggen dan mbo-niveau 2. De raad onderkende het 
gevaar dat grote groepen daardoor zouden worden gestigmatiseerd. Mensen met lagere 
onderwijsniveaus zouden door de sterke nadruk op het startkwalificatieniveau onder-
gewaardeerd kunnen raken. Onderzoekers van het Centraal Planbureau concludeerden 
op basis van diverse onderzoeken dat er in de arbeidsmarktkansen van mensen met 
en zonder startkwalificatieniveau geen duidelijke breuk is. Er is eerder sprake van een 
glijdende schaal waarbij de kansen beter worden naarmate het opleidingsniveau stijgt 
(Herweijer 2008: 23-26).
Sinds 2007 geldt er een kwalificatieplicht. Alle leerlingen zijn volledig leerplichtig tot 
het einde van het schooljaar waarin ze zestien jaar worden. Na de volledige leerplicht is 
er een kwalificatieplicht voor jongeren tot 18 jaar die nog geen startkwalificatie hebben 
behaald. Deze komt in de plaats van de bestaande partiële leerplicht voor 16- en 17-jari-
gen. Met de kwalificatieplicht wil men voorkomen dat jongeren na hun vmbo-opleiding 
het onderwijs verlaten. Zij worden nu gedwongen een opleiding te gaan volgen in het 
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middelbaar beroepsonderwijs (via bol of bbl). Jongeren voor wie een startkwalificatie 
vanwege lichamelijke of psychische handicaps of andere beperkingen niet haalbaar is 
kunnen worden vrijgesteld van de kwalificatieplicht.

Experimentele Arbeidsmarkt Kwalificerende Assistentenopleiding (ak a) (2004)
Het Plan van aanpak jeugdwerkloosheid, dat in juni 2003 verscheen, bevatte diverse 
maatregelen om de positie van jongeren op de arbeidsmarkt te versterken. Een van die 
maatregelen was het mogelijk maken van een brede assistentenopleiding. Op verzoek 
van staatssecretaris Nijs (v v d) nam de Stuurgroep Kwalificatiestructuur mbo in het 
schooljaar 2004/2005 de invoering op zich van een experimentele Arbeidsmarkt Kwa-
lificerende Assistentenopleiding (a k a). Deze nieuwe praktijkgerichte experimentele 
opleiding is met name bedoeld voor leerlingen die bij de overgang van het vmbo naar 
het mbo nog niet goed weten voor welke sector of welk beroep zij opgeleid willen 
worden, en die het onderwijs zonder startkwalificatie dreigen te verlaten. Het gaat om 
leerlingen die vaak kampen met meerdere problemen tegelijkertijd, zoals problemen 
met leren, problemen in de thuissituatie, schulden en het niet kunnen vinden van werk. 
Deze doelgroep heeft in het mbo veel intensieve begeleiding, en vaak ook hulpverlening 
nodig. Anders dan bij de beroepskwalificerende assistentenopleidingen op niveau 1 is 
de a k a geen opleiding die duidelijk is gericht op één beroep, maar een brede oriëntatie 
op de arbeidsmarkt. Het is de bedoeling dat de leerlingen daarna overstappen naar een 
beroepskwalificerende assistentenopleiding (niveau 1), een opleiding op mbo-2-niveau 
of de arbeidsmarkt. De meeste instromers in de a k a komen zonder diploma uit het 
vmbo of uit het praktijkonderwijs.

Niveau-1-opleidingen aangeboden door het vmbo (2004)
In 2004 kregen vmbo-scholen de mogelijkheid om, in samenwerking met een mbo-
opleiding, een mbo-niveau-1-opleiding te gaan aanbieden in hun basisberoepsgerichte 
leerweg. Deze opleiding vervangt het reguliere onderwijsprogramma, maar blijft qua 
regelgeving (onderwijstijd, bekostiging) wel deel uitmaken van het voortgezet onder-
wijs. In 2009 werd de opleiding als structurele samenwerkingsmogelijkheid in de w eb 
opgenomen.
Vmbo-scholen kregen daarmee de mogelijkheid om voor een kwetsbare groep leer-
lingen maatwerk te realiseren en daarmee de kans op voortijdig schoolverlaten te ver-
kleinen. Uit recent onderzoek blijkt echter dat het niveau-1-aanbod op het vmbo maar 
weinig leerlingen trekt. Vmbo-scholen stoppen er dan ook vaak weer mee, omdat de 
kosten gezien het geringe aantal leerlingen te hoog zijn (Van Schoonhoven 2010: 143-144)

Beroepsonderwijskolom: meer doorstroom van mbo naar hbo
Het middelbaar beroepsonderwijs vormt niet alleen een belangrijke schakel bij het 
realiseren van de startkwalificatiedoelstelling, maar ook bij het verwezenlijken van 
de ambitie om het aandeel hoger opgeleiden in de beroepsbevolking te verhogen. Die 
ambitie kan alleen maar worden gerealiseerd door de beroepskolom te versterken. De 
instroom vanuit het vwo naar het wetenschappelijk onderwijs kan immers nauwelijks 
meer omhoog en datzelfde geldt voor de doorstroom vanuit de havo naar het hbo. 
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In  verband met die ambitie zou overigens niet alleen de doorstroom vanuit het mbo, 
maar ook het rendement in het hoger onderwijs zelf flink omhoog moeten.
In 2001 verscheen de Doorstroomagenda Beroepsonderwijs, een op verzoek van minister 
Hermans (v v d) opgesteld advies om de doorstroom in de beroepkolom te verbeteren. 
Daarin stelde de commissie-Boekhoud (bestuursvoorzitter van een roc) eerst nog eens 
vast dat met avo-route (mavo-havo-vwo) naar het hoger onderwijs nauwelijks nog winst 
te boeken is, omdat al meer dan 90% van de gediplomeerde schoolverlaters uit havo/
vwo doorstudeert in het hoger onderwijs. Daarom zou er in de beroepskolom vmbo-
mbo-hbo niet alleen ‘meer’, maar ook ‘beter’ moeten worden opgeleid. Het beleid zou 
zich moeten richten op de doorstroming van vmbo naar mbo, op de interne doorstroom 
binnen het mbo, op de doorstroom van mbo naar hbo en op de upgrading van werkende 
en werkzoekende volwassenen naar naastliggende hogere niveaus. Door een verhoging 
van het interne rendement en een betere doorstroming zou kwalificatiewinst kunnen 
worden geboekt. Daarbij zou vooral gekeken moeten worden naar een aantal belangrijke 
aansluitingsmomenten in de beroepskolom.
De loopbaan van de deelnemer moest bij dat alles uitgangspunt zijn, er moest sprake 
zijn van competentiegericht leren in krachtige leeromgevingen en er zou meer samen-
werking moeten komen tussen scholen voor beroepsonderwijs, educatie en algemeen 
voortgezet onderwijs. Om al deze ambities te verwezenlijken was een meerjarig stimule-
ringsprogramma nodig (commissie-Boekhoud 2001).
Het middelbaar beroepsonderwijs vormt de spil in de beroepskolom. De sector neemt 
een middenpositie in tussen het vmbo en het hbo. Het mbo is bovendien ook zelf een 
gelaagde beroepskolom, met vier niveaus en tal van mogelijkheden om op te stromen, af 
te stromen en over te stappen (bijvoorbeeld tussen de leerwegen bol en bbl). Gebrekkige 
aansluitingen binnen de beroepskolom leiden vaak tot voortijdig vertrek (zonder diplo-
ma) uit de opleiding of uit het onderwijs. Met name bij overgangen tussen onderwijs-
sectoren (vmbo en mbo, mbo en hbo) vallen heel wat jongeren tussen wal en schip.
In de jaren die daarop volgden werd versterking van de beroepskolom een belangrijk 
beleidsthema. Het belang van de beroepskolom zou later, in Koers bve 2 (2004b) en in het 
Hoger onderwijs- en onderzoekplan 2004, nog eens worden onderstreept.

Koers bve 2 (2004) en adviezen van de ser (2004) en de Onderwijsraad (2004)
In 2004 presenteerden staatssecretaris Annette Nijs (v v d) (die kort daarna zou worden 
opgevolgd door Mark Rutte (v v d)) en minister Van der Hoeven (cda) (kabinet-Bal-
kenende ii  − cda/v v d/D66: 2003-2006) onder de titel Het regionale netwerk aan zet hun 
beleidsagenda voor de bve-sector, beter bekend als Koers bve 2. De nota maakte onderdeel 
uit van het beleidtraject ‘sturen op ambities’, waarin de overheid als verantwoordelijke 
voor het stelsel van beroepsonderwijs landelijke ambities formuleert, die in belangrijke 
mate waren ontleend aan de Lissabonagenda en voor de onderwijsinstellingen en hun 
regionale partners (met name bedrijven) een leidraad vormen bij het maken van regio-
nale afspraken. De bve-instellingen werden uitgenodigd hun eigen ambities en die van 
hun regionale netwerken te formuleren.
Het beleid richtte zich vooral op inhoudelijke vernieuwingen, waaronder een grotere 
vervlechting van het onderwijs met de beroepspraktijk. Belangrijke instrumenten voor 
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vernieuwing waren het realiseren van nieuwe, eigentijdse bestuurlijke verhoudingen, 
meer ruimte voor de regio, het formuleren van ambities, het maken van afspraken 
over het realiseren van ambities, het zichtbaar maken van resultaten en inhoudelijke 
 vernieuwingen.
De ser en de Onderwijsraad waren weliswaar positief over de ingeslagen koers (beroeps-
kolom en competentiegericht onderwijs, waarover later meer), maar kritisch over de 
weinig uitgewerkte rol van de overheid. Zo was de ser van mening dat de marsroute 
in Koers bve goed was aangegeven, maar dat deze in de uitwerking te vaag bleef. De 
overheid zou met meer elan en daadkracht invulling moeten geven aan haar richting-
gevende taak. De ontwikkelingen op de arbeidsmarkt zouden volgens de raad richting-
gevend moeten zijn. Het kabinet bleef te vaag over de normen waaraan het middelbaar 
beroepsonderwijs moet voldoen. De overheid was ook te terughoudend over haar eigen 
rol in het beleidsproces. Zij had volgens de ser terecht hoge ambities met het beroeps-
onderwijs, maar verzuimde de consequenties ervan uit te werken naar de verschillende 
randvoorwaarden die moesten worden vervuld, bijvoorbeeld meer aandacht voor de 
opwaardering van het onderwijspersoneel, voor de gevolgen voor de bekostigings-
systematiek en voor de toegankelijkheid van het middelbaar beroepsonderwijs voor 
verschillende categorieën, zoals werkende volwassenen. In Koers bve bleef te impliciet 
wat de bestuurlijke rol van de landelijke overheid was, hoe zij haar doelstellingen expli-
citeerde en het totaal van regionale ambities beoordeelde en vervolgens, als dat nodig 
zou zijn, de instellingen ertoe zou brengen aansluiting te zoeken bij de maatschappelijke 
ambities. De bestuurlijke status van regionale afspraken was onduidelijk, en vrijblijvend-
heid zou moeten worden voorkomen (ser 2004).
Ook de Onderwijsraad was kritisch. De raad voerde in het kader van zijn advisering 
gesprekken met diverse partijen. Daaruit kwam naar voren dat er tussen belanghebben-
den wel overeenstemming was over een groot aantal beleidslijnen, maar dat uitwerking 
en uitvoering niet vlekkeloos verlopen. Alle betrokken belanghebbenden willen zich 
inzetten voor goed beroepsonderwijs, maar elke belanghebbende doet dat vanuit een 
eigen referentiekader, waarbij soms duidelijk botsende belangen aan de dag treden. 
Daarbij is in het bijzonder in de driehoek onderwijsinstellingen, kenniscentra (voorheen 
Landelijke Organen) en bedrijven sprake van veel ruis, die een effectieve samenwerking 
verhindert. De rol van de overheid is daarbij niet altijd even duidelijk, ook doordat zij 
uit diverse vakdepartementen bestaat die allemaal een rol spelen op het snijvlak tussen 
onderwijs en arbeid.
De raad achtte de kwaliteit van de zelfsturing door instellingen beslissend voor de kwa-
liteit en het rendement van het onderwijsproces. Om een goede balans tussen centraal 
bestuur en zelfbestuur te kunnen realiseren waren volgens de raad een andere wijze van 
bekostiging, goede afspraken over doelen die men in de regio wil behalen en een helder 
protocol voor het voeren van de bestuurlijke dialoog tussen overheid en instellingen 
noodzakelijk.
De Onderwijsraad plaatste ook een aantal kanttekeningen bij de onderwijsinhoudelijke 
vernieuwingen. Bij het in Koers bve gehouden pleidooi voor soepele overgangen tussen 
vmbo en mbo en mbo en hbo plaatste hij de kanttekening dat de betrokken partijen elk 
vanuit hun eigen situatie aan doorlopende leerlijnen werken en dat het goed zou zijn 



306

overheid en onderwijsbestel

als er, in aanvulling op persoonlijke contacten, een geautomatiseerd systeem van ken-
nisuitwisseling zou komen tussen ‘toeleverende’ en ‘aannemende’ scholen. Bij de ver-
nieuwing van de vakgerichte kwalificatiestructuur naar een meer competentiegerichte 
kwalificatiestructuur (hetgeen volgens de raad een belangrijke ontwikkeling was) wer-
den een proefperiode voor de invoering en een onderzoek naar mogelijke risico’s ervan 
aanbevolen (Onderwijsraad 2004).

Vernieuwing van het onderwijs: competentiegericht onderwijs5

Aanpassingen in het onderwijsstelsel gaan in de regel gepaard met onderwijs-
vernieuwingen. In het voortgezet onderwijs was dat bijvoorbeeld het geval bij de 
basisvorming en bij de tweede fase: het zogeheten ‘nieuwe leren’. In het beroeps-
onderwijs ging zowel de invoering van het kort mbo als de operatie sectorvorming en 
vernieuwing (svm) gepaard met onderwijsinhoudelijke vernieuwingen (volgens de prin-
cipes van het participatieonderwijs).
Bij de invoering van de w eb kregen de Landelijke Organen voor het Beroepsonderwijs 
(l ob’s) tot taak de kwalificatiestructuur te ontwikkelen. Het aantal kwalificaties was 
zeer omvangrijk: de kwalificatiestructuur bestond uit 700 kwalificaties. Deze waren 
sterk geënt op de programma’s van het voormalige leerlingwezen, terwijl het mid-
delbaar beroepsonderwijs na de invoering van de w eb niet alleen het leerlingwezen 
(beroeps begeleidende leerweg bbl), maar ook het voltijdse beroepsonderwijs (beroeps-
opleidende leerweg bol) omvatte. Er werd dan ook al snel aangedrongen op een breder 
kwalificatiebegrip. Naar aanleiding van enkele studies en van adviezen van de ser (1997: 
sleutelkwalificaties) en de Onderwijsraad (1998: competenties) kwam de adviescommis-
sie Onderwijs en arbeidsmarkt (acoa) in 1999 met een advies met de veelzeggende titel 
Een wending naar kerncompetenties (acoa 1999).
Hoewel er vanuit zowel het bedrijfsleven als het georganiseerde onderwijsveld werd 
aangedrongen op een beweging naar meer competentiegericht onderwijs, ontstond er 
al snel verwarring over de invulling het competentiebegrip. Vanuit de landelijke koepel-
organisaties van sociale partners en onderwijsinstellingen werd het competentiebegrip 
vooral geïnterpreteerd in termen van geconstrueerde standaarden. De onderwijsinstel-
lingen vulden het begrip veel meer in vanuit een sociaal constructivistische opvatting 
(met veel nadruk op zelfstandig en actief leren) en het principe ‘de leerling centraal’. 
Die uiteenlopende opvattingen leidden bij de uitwerking van een nieuwe competentie-
gerichte kwalificatiestructuur tot heftige meningsverschillen tussen het Colo (de over-
koepelende organisatie van de kenniscentra voor beroepsonderwijs en bedrijfsleven, 
voorheen Landelijke Organen) en de Bve-raad (later mbo Raad). Waar bij de vertegen-
woordigers van de arbeidsmarkt de behoeften van het bedrijfsleven centraal stonden, 
stelden de onderwijsinstellingen en hun vertegenwoordiger juist de behoeften en talen-
ten van de deelnemers voorop.
In 2003 tekenden de vier betrokken koepelorganisaties Colo, Bve-raad, aoc Raad (agra-
risch onderwijs) en pa epon (organisatie van particulier, niet van overheidswege bekos-
tigd onderwijs) een convenant waarin afspraken werden vastgelegd over de ontwikkeling 
van een nieuwe kwalificatiestructuur en de implementatie daarvan in het onderwijs 
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(project Herontwerp mbo). Voor dat laatste werd in 2004 het Procesmanagement Her-
ontwerp Mbo ingesteld.
De eerste competentiegerichte kwalificatiestructuur was in 2004 gereed. Er kwamen 
eerst ‘proeftuinen’ en vanaf 2005 in experimenten met competentiegericht onderwijs 
(cgo). Tijdens de testfase bleek de kwalificatiestructuur echter kwalitatief onder de maat: 
onderwijsinstellingen konden er moeilijk mee werken. In 2007 volgde een tweede versie 
van de competentiegerichte kwalificatiestructuur. Het aantal onderwijsinstellingen en 
opleidingen dat met cgo ging experimenteren nam tussen 2004 en 2008 sterk toe: was in 
2004 nog maar 2% van de deelnemers ingeschreven bij een experimentele competentie-
gerichte opleiding, in 2008 gold dat al voor bijna driekwart van de mbo-deelnemers. De 
experimenten met competentiegericht onderwijs waren overigens geen experimenten 
in onderzoekstechnische zin (waarbij effecten van experimentele opleidingen kunnen 
worden vastgesteld), maar experimenten in juridische zin (waarbij opleidingen met een 
experimentenstatus mogen afwijken van de wettelijk vastgelegde eisen).
De verschillen in opvattingen en belangen tussen het bedrijfsleven aan de ene kant en de 
onderwijsinstellingen (en met name roc’s) aan de andere kant manifesteren zich overi-
gens niet alleen bij de interpretatie van het competentiebegrip, maar ook bij discussies 
over ontwikkelingen in het aanbod van opleidingen (ofwel de macrodoelmatigheid, 
waarover later meer).

Competentiegericht onderwijs meegezogen in de discussie over ‘het nieuwe leren’ 
(2006-2007)
In de periode dat de nieuwe competentiegerichte kwalificatiestructuur werd ingevoerd 
raakte het algemeen voortgezet onderwijs verzeild in een heftige discussie over het 
zogeheten ‘nieuwe leren’. In de bovenbouw van havo/vwo werd deze nieuwe didactische 
aanpak aangeduid met de term studiehuis. De verschillende vormen van ‘nieuw leren’ 
gaan uit van de cognitieve theorie van het sociaal constructivisme. Daarin wordt de 
leerling beschouwd als iemand die actief en in interactie met zijn omgeving kennis en 
inzicht construeert. De verschillende verschijningsvormen van het nieuwe leren hebben 
gemeen dat er afstand wordt genomen van de overwegend klassikale werkwijze, dat de 
leerling regisseur wordt van zijn eigen leerproces en de leraar meer een begeleider wordt 
van dat leerproces dan onderwijs geeft en vakkennis overdraagt.
De maatschappelijke discussie over het nieuwe leren leidde tot veel onrust en polarisa-
tie. Dat vormde een belangrijke aanleiding tot de instelling, in 2007, van de parlemen-
taire onderzoekscommissie die de onderwijsvernieuwingen in het voortgezet onderwijs 
moest onderzoeken (commissie-Dijsselbloem). In de jaren 2006-2007 werd het compe-
tentiegericht onderwijs (cgo) vaak in één adem genoemd met het ‘nieuwe leren’. Het cgo 
kwam, net als het studiehuis, in een kwaad daglicht te staan. Toch is competentiegericht 
onderwijs niet hetzelfde als het ‘nieuwe leren’. In het beroepsonderwijs beoogt men met 
cgo het onderwijs beter af te stemmen op de beroepspraktijk. Het gaat daarbij niet alleen 
om kennis en vaardigheden, maar ook om het ontwikkelen van denkvermogen, sociale 
vaardigheden en houdingen die voor de uitoefening van een beroep noodzakelijk zijn.
Het competentiebegrip is afkomstig uit het bedrijfsleven. Dat was van meet af aan een 
uitgesproken voorstander van competentiegericht onderwijs, en is dat nog steeds. 
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Competenties staan in het bedrijfsleven voor houding- en gedragselementen als 
stressbestendigheid, initiatief, flexibiliteit en inlevingsvermogen, waarover iemand 
bovenop de reeds verworven kennis en vaardigheden moet beschikken. Veel van deze 
gedragselementen en houdingen zijn moeilijk trainbaar, laat staan in het onderwijs 
zelf te verwerven. Mede om die reden wordt een steeds groter deel van de onderwijstijd 
in de beroepspraktijk doorgebracht. In de praktijk leidde deze ontwikkeling echter, in 
combinatie met de toename van zelfwerkzaamheid in het onderwijs zelf, tot een sterke 
extensivering van het onderwijs (minder contacturen op school), waardoor de aandacht 
voor vakkennis en vaardigheden in het beroepsonderwijs afnam (Bronneman-Helmers 
2006a).

10.2.3 Agenda- en beleidsvorming m.b.t. de positie en functie van het mbo: 2007-
2010

Welke (nieuwe) invalshoeken verschenen er op de agenda en wanneer en door wie 
gebeurde dat?
In de jaren 2006/2007 namen de klachten over de kwaliteit van het onderwijs toe, ook in 
het middelbaar beroepsonderwijs. Leerlingen en studenten voerden actie, stuurden een 
brandbrief aan de verantwoordelijke staatssecretaris en zetten daarmee de kwaliteit van 
het onderwijs prominent op de beleidsagenda.
In diezelfde periode (februari 2007) trad het vierde kabinet-Balkenende (cda/PvdA/cu) 
aan. Er verschenen drie nieuwe bewindslieden op het ministerie van Onderwijs: minis-
ter Plasterk (PvdA) (hoger onderwijs), staatssecretaris Van Bijsterveldt (cda) (voortgezet 
onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs) en staatssecretaris Dijksma (PvdA) (primair 
onderwijs). De kwaliteit van het onderwijs werd het belangrijkste aandachtspunt: in de 
beleidsagenda’s voor de verschillende onderwijssectoren die in deze kabinetsperiode 
zouden verschijnen stond de kwaliteit van het onderwijs centraal.
In die jaren verschenen regelmatig berichten in de media over het gebrek aan structuur 
en het geringe aantal lesuren, wat vragen opriep over het bestuurlijk gedrag van de mbo-
instellingen. Waren de roc’s niet te groot en te complex geworden? Vanuit het bedrijfs-
leven werd geklaagd over de toename van het aantal modieuze opleidingen waaraan op 
de arbeidsmarkt geen behoefte bestond. Er kwamen een onderzoek en een commissie 
die moest adviseren over de doelmatigheid van het opleidingenaanbod. In februari 2010 
viel het kabinet-Balkenende i v echter voortijdig, en in oktober 2010 trad het kabinet-Rut-
te (v v d/cda met gedoogsteun van de pp v) aan. Van Bijsterveldt (cda) werd minister. In 
het regeerakkoord dat aan dit kabinet ten grondslag ligt komt een aantal onderwerpen 
en voorstellen terug die in eerdere jaren aan de orde waren gesteld. Daarbij nemen de 
aansluiting op de arbeidsmarkt en de rol van het bedrijfsleven een belangrijke plaats in.

Klachten van studenten (2007)
In de jaren 2006/2007 liep in het mbo het aantal klachten over het onderwijs sterk op. 
Ook de ernst van de kritiek nam toe. Daar kwam bij dat de instellingen volgens de kla-
gers niet adequaat reageerden op hun klachten. Volgens de Inspectie van het Onderwijs 
was de wijze waarop instellingen met klachten omgingen duidelijk voor verbetering 



de p osit ie en func tie van he t middelba ar beroep sonderwijs (mbo)

309  

 vatbaar. De onvrede kwam onder andere naar buiten via acties van de Jongeren Orga-
nisatie Beroepsonderwijs job (Inspectie van het Onderwijs 2009a: 115-117). Begin 2007 
stuurden drie landelijke organisaties van scholieren en studenten − l a k s (vo); job (mbo) 
en l s vb (hoger onderwijs) − een brandbrief aan de toenmalige staatssecretaris van 
Onderwijs (Bruins v v d), waarin zij onder de titel ‘Wij willen leren, geef ons ook de kans’ 
meer lessen en beter onderwijs eisten.
De mbo Raad reageerde op alle kritiek met de brochure Tien punten voor goed mbo, die in 
april 2007 aan staatssecretaris Van Bijsterveldt (cda) werd aangeboden. In de inleiding 
geeft de raad aan dat door alle discussies over de vernieuwingen het zicht op wat men 
van het mbo mag verwachten dreigt te verdwijnen. De gezamenlijke mbo-instellingen 
zetten daarom nog eens uiteen waarvoor het mbo staat en welke kwaliteit er van het 
mbo verwacht mag worden. De scholen zouden zich inzetten voor een zo snel mogelijke 
realisatie van deze punten en beloofden onder meer dat ‘iedere student een evenwichtig 
pakket van theorie en praktijk heeft, met gegarandeerd minimaal 850 uur onderwijs (bij 
deeltijdonderwijs 300 uur). Onderwijs en instructie zullen plaatsvinden onder bege-
leiding en verantwoordelijkheid van gekwalificeerd personeel’. Nog dezelfde maand 
besloot de staatssecretaris de experimenteerperiode met het competentiegericht onder-
wijs met twee jaar te verlengen tot augustus 2010.
Uit onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs naar de naleving van de norm van 850 
uur onderwijs in 2009 blijkt overigens dat in dat jaar nog 17% van de opleidingen in een 
of meer jaren onvoldoende onderwijstijd realiseerde (in 2007 gold dat voor een kwart 
van de opleidingen). De problemen deden zich vooral voor in de hogere leerjaren van de 
lange (drie- en vierjarige) opleidingen. Een substantieel deel van de onderwijstijd werd 
in die leerjaren ingevuld met beroepspraktijkvorming. Daar stond volgens de inspectie 
echter onvoldoende geprogrammeerde onderwijstijd in de eerste leerjaren tegenover 
(Inspectie van het Onderwijs 2010a: 122-123).

Strategische agenda bve 2008-2011 (2008)
In maart 2008 bracht staatssecretaris Van Bijsterveldt (cda) (kabinet-Balkenende i v 
− cda/PvdA/cu: 2007-2010) de Strategische Agenda Beroepsonderwijs en Volwassenen-
educatie uit. Deze kreeg de inhoudelijke titel Werken aan vakmanschap mee. In de agenda 
worden onder meer de volgende beleidsdoelen nagestreefd:
– een betere aansluiting op de arbeidsmarkt, met als belangrijke punten inspelen op 

personeelstekorten op de arbeidsmarkt en verbetering van de kwaliteit van de be-
roepspraktijkvorming;

– verbeteren van de onderwijskwaliteit door onder andere aandacht voor een goede 
beheersing van rekenen en taal en het realiseren van de wettelijk vastgestelde mini-
mumnorm van 850-uren begeleid onderwijs;

– een betere aansluiting in de beroepskolom door middel van onder andere een expe-
riment met een leergang vmbo-mbo2, een verkenning van mogelijkheden voor een 
efficiëntere leerweg mbo-hbo en experimenten met Associate-degreeprogramma’s 
(kort hbo) in de mbo-instelling, waarbij een hogeschool de eindverantwoordelijkheid 
houdt voor de waarde van het diploma.
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Deze beleidsdoelen zullen op regionaal niveau moeten worden uitgevoerd. Daarvoor 
zullen de mbo-instellingen niet-vrijblijvende afspraken moeten maken met andere 
betrokken instellingen (kenniscentra voor beroepsonderwijs en bedrijfsleven, bedrijfs-
leven, gemeenten, andere onderwijsinstellingen in de beroepskolom en organisaties in 
de keten van werk en inkomen (c w i, u w v, gemeente): de regionale agenda middelbaar 
beroepsonderwijs.
Op het punt van de beroepspraktijkvorming (bpv) constateerde de staatssecretaris dat 
uit onderzoek was gebleken dat de nieuwe competentiegerichte opleidingen op ver-
schillende manieren meer tijd aan bpv zijn gaan besteden en dat het beroepsonderwijs 
zich steeds meer verplaatst naar bedrijven. Ook andere vormen van praktijkgericht 
onderwijs, zoals snuffelstages en het werken met praktijksimulaties, zijn in omvang 
toegenomen. Bedrijven hebben veel moeite om die groei op te vangen. De begeleiding 
van studenten vergt steeds meer tijd en de kosten van het opleiden binnen het bedrijf 
worden als hoog ervaren. Het georganiseerde bedrijfsleven is dan ook van mening dat er 
een betere balans moet worden gevonden tussen wat redelijkerwijs van het bedrijfsleven 
mag worden verwacht en de ondersteuning door onderwijsinstellingen en de overheid.
De staatssecretaris kondigde ook een nieuwe bekostigingssystematiek voor het mbo 
en voor de kenniscentra aan. Bij de bekostigingssystematiek voor het mbo zal gestreefd 
worden naar groot onderhoud van het systeem in verband met de invoering van het 
competentiegericht onderwijs. Op de bekostiging van de kenniscentra wordt structureel 
bezuinigd (oc w 2008a).

Adviezen van de Onderwijsraad (2008) en de ser (2008)
In mei 2008 bracht de Onderwijsraad het advies Richtpunten bij onderwijsagenda’s uit. Daar-
in reageert de raad uit eigen beweging op de uitgebrachte strategische beleidsagenda’s 
voor de vier onderwijssectoren (primair onderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar 
beroepsonderwijs en hoger onderwijs) en op de beleidsagenda voor ‘een leven lang 
leren’ en het convenant Actieplan leerkracht.
In het advies geeft de raad aan de betrokken bewindslieden vijf concrete bouwstenen 
mee voor het verdere beleidstraject en de daaruit voortvloeiende afspraken:
– uitbouw naar leerstandaarden voor de basisvakken Nederlands, Engels en rekenen/

wiskunde;
– betrekken van burgerschapsvorming en socialisatie bij de uitwerking van de agenda’s;
– de overheid moet geen speler worden in discussies over didactische werkvormen;
– prestatieafspraken op realistische basis;
– een afgebakend programmamanagement rond rekenen, taal, wiskunde en Neder-

lands en de beroepsgroep.

Met betrekking tot de beleidsagenda voor het middelbaar beroepsonderwijs (Werken 
aan vakmanschap) gaf de raad in overweging het Europese Kwalificatiekader als uit-
gangspunt te nemen en goed te kijken wat andere landen doen. Daarmee kan worden 
voorkomen dat het veld verzeild raakt in debatten over begrippen en definities (zoals het 
begrip competentie). Aansluiting bij het Europese kwalificatiekader kan ook een oplos-
sing bieden voor de niveauverschillen in het middelbaar beroepsonderwijs waarmee de 
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huidige formuleringen in de (competentiegerichte) kwalificatiestructuur geen rekening 
houden. In dat verband merkt de raad op dat competentiegerichte kwalificaties met 
name van belang zijn voor het kort mbo (niveau 2), maar minder voor het lang mbo. Dat 
betreft immers ook leerlingen die doorstromen naar het hoger beroepsonderwijs. Dit 
zou ook een andere taakverdeling met zich meebrengen, waarbij de kenniscentra (voor-
heen Landelijke Organen) zich concentreren op het kort mbo, en de scholen zelf het 
lang mbo inrichten, waarbij ze rekening houden met doorstroomvereisten, regionale 
arbeidsmarktbehoeften en andere signalen van de kenniscentra.
Volgens de Onderwijsraad zou, in navolging van de aanbevelingen van de commissie-
Dijsselbloem, ook een scherper onderscheid moeten worden gemaakt tussen ‘het wat’ 
en ‘het hoe’.

‘De raad is niet tegen vraaggestuurd en leerlinggericht opleiden, maar zet vraagtekens bij 
de noodzaak om dit als opleidingsconcept per se landelijk te moeten uitdragen, te sturen en 
te legitimeren. (…) De keuze voor een bepaalde didactiek is uiteindelijk aan de opleidingen 
zelf. Deze ruimte wordt door invoering op landelijke schaal aangetast (…) Er is bovendien niet 
goed in te zien waarom een ro c, mede gezien zijn diverse doelstellingen en doelgroepen, niet 
meerdere didactieken tegelijkertijd kan toepassen.’ (Onderwijsraad 2008b: 31)

In dat verband pleitte de raad ook voor herziening van het onder verantwoordelijkheid 
van oc w opererende landelijke procesmanagement: het procesmanagement mbo 2010, 
dat in 2007 het procesmanagement Herontwerp Mbo was opgevolgd. Volgens de raad is 
er eerder behoefte aan ondersteuning op het vlak van professionalisering en bedrijfsvoe-
ring dan aan ondersteuning van een mbo-brede invoering van een competentiegericht 
onderwijsmodel (Onderwijsraad 2008b).
Ook de ser bracht naar aanleiding van de Strategische agenda bv e 2008-2011 een brie-
fadvies uit. Dat advies richt zich uitsluitend op de herziening van de bekostiging van 
het middelbaar beroepsonderwijs. In de inleiding merkt de raad nog eens op dat in 
discussies over de financiering van het mbo de aandacht veelal uitgaat naar de overheids-
bekostiging, maar dat ook het bedrijfsleven een belangrijk aandeel levert, met name in 
het kader van de beroepspraktijkvorming (stages, leerwerkplekken). De omvang van de 
beroepspraktijkvorming (bpv) is onder invloed van de invoering van competentie gericht 
onderwijs sterk toegenomen. Tegenover deze extra inspanning van bedrijven staat 
echter geen financiële compensatie. In het briefadvies passeren diverse bekostigings-
modaliteiten (zoals de verhouding tussen input- en outputfinanciering) de revue. In dat 
verband komt ook het onderscheid tussen het voltijdse beroepsonderwijs/de beroeps-
opleidende leerweg (bol) en het voormalige leerlingwezen/beroepsbegeleidende leer-
weg (bbl) aan de orde.
Volgens de ser zou het ministerie van oc w overwegen bij de aanpassing van de bekos-
tiging6 een scherper onderscheid tussen deze twee leerwegen te maken, in die zin dat 
de norm voor het maximale aandeel bpv in het voltijdse onderwijs zou worden terug-
gebracht van 60% naar 40% van de onderwijstijd. Dit om te voorkomen dat de bol-
opleidingen een ‘werkzwaar’ in plaats van een ‘schoolzwaar’ karakter krijgen. Hoewel 
naar het oordeel van de ser het onderscheid tussen bol en bbl van belang blijft, onder-
steunt de raad het voornemen tot een beperking van het maximale aandeel bpv. Bij de 
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 onderwijsinstellingen spelen wat dit betreft naar het oordeel van de raad namelijk niet 
alleen onderwijskundige, maar ook financiële overwegingen een rol. Met een kleiner 
aandeel bpv kan ook de belasting voor het bedrijfsleven afnemen: praktijkgerichtheid 
kan immers ook via simulaties in het onderwijs zelf worden gerealiseerd (ser 2008).

ak a-opleiding wordt als entreekwalificatie opgenomen in de kwalificatiestructuur 
(2008)
In het schooljaar 2008/2009 telde de in 2004 gestarte experimentele Arbeidsmarkt Kwa-
lificerende Assistentenopleiding (a k a) ruim 9.500 deelnemers. De meesten van hen 
komen zonder diploma uit het vmbo en is tussen de 16 en 23 jaar. Het overgrote deel 
stroomt na de a k a door naar niveau 2 van het mbo.
De georganiseerde sociale partners hebben duidelijk moeite met de opleiding; werk-
gevers hebben allereerst en vooral behoefte aan schoolverlaters met een beroepsge-
richte kwalificatie. v no -nc w was in 2005 zelfs nog van mening dat de a k a maar moest 
worden stopgezet. Onderzoek onder leerbedrijven wees uit dat a k a-leerlingen op de 
werkplek een ander soort begeleiding nodig hebben dan andere niveau-1-deelnemers. 
Het procesmanagement mbo 2010 adviseerde de staatssecretaris de a k a-opleiding niet 
in de bestaande kwalificatiestructuur op te nemen.
Ondanks de kritische opstelling van de georganiseerde sociale partners besloot staats-
secretaris Van Bijsterveldt (cda) in december 2008 toch de a k a-opleiding in de kwalifi-
catiestructuur op te nemen als entreekwalificatie.
Volgens de staatssecretaris had de experimentele a k a inmiddels zijn waarde bewezen 
als aanvulling op de beroepsgerichte kwalificaties voor een beperkte groep deelnemers. 
Voor deelnemers die na de entreekwalificatie nog niet toe zijn aan een vervolgopleiding 
biedt de opleiding mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Opname in de kwalificatiestruc-
tuur en de aansluiting op beroepsgerichte kwalificaties en de arbeidsmarkt beperken 
het risico dat deze voorziening net als de oriëntatie- en schakelcursussen (die bij de 
invoering van het w eb in 1996 als niet-kwalificerende voorzieningen waren geschrapt) 
zal stranden.

Experimenten vmbo-mbo niveau 2 (vm2) (2008)
In 2008 startte ook een experiment waarin combinaties van samenwerkende vmbo- en 
mbo-scholen de mogelijkheid krijgen een leertraject te ontwikkelen dat begint in het 
derde leerjaar van de basisberoepsgerichte leerweg van het vmbo en na drie of vier jaar 
afsluit met een mbo-niveau-2-kwalificatie. Leerlingen blijven gedurende het hele leer-
traject op dezelfde (vmbo-)locatie. Het traject wordt aangeduid als v m 2-experiment en 
kan door scholen programmatisch zo worden ingedeeld dat de kans op het behalen van 
een startkwalificatie zo groot mogelijk is. Daarbij kan men desgewenst afzien van een 
standaardafname van het vmbo-examen of al in een vroeg stadium beginnen met mbo-
onderdelen van het programma. In 2008 begon de eerste tranche van 40 experimenten 
met ruim 1000 leerlingen; in 2009 startte een nieuwe tranche met ongeveer 160 experi-
menten en 2000 leerlingen (Van Schoonhoven 2010: 144-145).
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Vakcolleges (2008)
In hoofdstuk 9 werd al melding gemaakt van een ander initiatief waarin het vmbo en 
mbo samenwerken. In 2007 presenteerde Hans de Boer, scheidend voorzitter van Task-
force Jeugdwerkloosheid en oud-voorzitter van mk b-Nederland, een plan om te starten 
met vmbo-vakcolleges. Hiermee wordt beoogd leerlingen een integrale leerroute aan te 
bieden van de brugklas tot en met minimaal mbo niveau 2 (zes leerjaren). Het vakcollege 
is bedoeld voor jongeren die al op hun twaalfde een loopbaan in de techniek ambiëren 
en liever met de praktijkvakken dan met theorie bezig zijn. Door deze leerlingen snel aan 
het werk te zetten willen scholen en bedrijven voorkomen dat zij de school voortijdig 
verlaten en verloren gaan voor de techniek.
Het bedrijfsleven voorziet namelijk grote tekorten aan goed opgeleide vakmensen. In 
het schooljaar 2007/2008 begonnen 15 vmbo-scholen in nauwe samenwerking met het 
regionale bedrijfsleven aan een experimentele techniekopleiding. De bedrijven hebben 
veel invloed op de inhoud van de opleiding en verzorgen werkplekken voor de leerlin-
gen. Gediplomeerden zijn verzekerd van een baan. Inmiddels werken vmbo en mbo 
nauw samen in de zesjarige opleiding (vier jaar vmbo en twee jaar mbo). In 2010 waren er 
al meer dan 40 Vakcolleges Techniek.
In mei 2010 gaven minister Klink van v ws (cda), staatssecretaris van Bijsterveldt van 
oc w (cda) en Hans de Boer het startsein voor het Vakcollege Zorg. Daarbij zijn onder 
andere zorginstellingen en zorgverzekeraars betrokken. In het pilotjaar 2010 gingen 
17 Vakcolleges Zorg van start. Werkmaatschappijen voor respectievelijk de Vakcolleges 
Techniek en de Vakcolleges Zorg waken over de formule, houden toezicht op de kwali-
teit, verlenen service aan scholen en vertegenwoordigen het werkveld en sponsoren bij 
de landelijke politiek (zie www.hetvakcollege.nl).

wrr-rapport over schooluitval onder overbelaste jongeren (2009)
In januari 2009 publiceerde de w r r het rapport Vertrouwen in de school. Over de uitval van 
overbelaste jongeren. Het advies behandelt met name de vraag wat scholen voor voortgezet 
en middelbaar beroepsonderwijs kunnen doen voor overbelaste jongeren, dat wil zeg-
gen leerlingen die gebukt gaan onder een opeenstapeling van problemen, variërend van 
beperkte vaardigheden en gedragsproblemen tot gebroken gezinnen, schulden, versla-
ving en criminaliteit in de directe omgeving. Volgens de w r r moeten scholen aan deze 
jongeren niet alleen onderwijs geven, maar ook alle sociaal-emotionele zorg en steun 
die nodig is om een plaats in de samenleving te veroveren. Alleen scholen met zo’n brede 
taakopvatting zouden kunnen voorkomen dat deze meest kwetsbare jongeren volledig 
buiten de maatschappij komen te staan. De regering zou scholen en roc’s daarom actief 
moeten stimuleren dit bredere ‘pluspakket’ aan te bieden (w r r 2009).
In juni 2009 verscheen een uitvoerige kabinetsreactie op het rapport. De toenmalige 
minister van Jeugd en Gezin Rouvoet (cu) en staatssecretaris van Onderwijs Van Bijster-
veldt gaven daarin aan de analyses en aanbevelingen uit het rapport op hoofdlijnen te 
delen. Ze stelden voor 2009 en 2010 in totaal 30 miljoen euro ter beschikking voor stimu-
lering van plusvoorzieningen bij scholen.
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Korte hbo-opleidingen: Associate degree
In het afgelopen decennium ontstonden er niet alleen allerlei nieuwe sectoroverstij-
gende (vmbo-mbo) voorzieningen aan de onderkant van het mbo, maar werd ook aan 
de bovenkant van het mbo een nieuwe voorziening tot ontwikkeling gebracht: het kort 
hoger beroepsonderwijs. Vanuit twee invalshoeken werd voor zo’n opleiding gepleit. De 
landelijke organisatie voor het midden- en kleinbedrijf, mk b-Nederland, had behoefte 
aan schoolverlaters met een wat hoger opleidingsniveau en drong al enige tijd aan op het 
ontwikkelen van korte arbeidsmarktgerichte hbo-opleidingen met een niveau tussen 
het mbo-4 en het hbo-bachelorniveau. De overheid had naar aanleiding van de Lissa-
bonagenda de ambitie geformuleerd om 50% van ieder cohort aan het hoger onderwijs 
te laten deelnemen. Die ambitie kon alleen maar worden gerealiseerd indien meer 
jongeren uit de lange mbo-opleidingen zouden doorstromen naar het hbo. In de vs 
bestonden al langer Associate-degreeopleidingen (Ad-opleidingen), die daar verbonden 
zijn aan de community colleges die in Nederland model hadden gestaan voor de ontwik-
keling van regionale opleidingencentra (roc’s).
De positionering van Ad-opleidingen was van meet af aan dan ook onderwerp van dis-
cussie tussen de bve- en de hbo-sector. Het mbo had van oudsher namelijk een aanbod 
van postinitiële mbo-plusopleidingen. De hbo -raad was al vanaf het begin van de jaren 
negentig zeer actief in het ontwikkelen van allerlei nieuwe onderwijsvormen, zoals 
coöperatief onderwijs (1992), de zogeheten mk b-route (1996) en diverse andere vormen 
van duaal opleiden. Dat gebeurde meestal in samenwerking met het bedrijfsleven of het 
afnemende beroepenveld (Bronneman-Helmers 2006a: 72-74).
In het studiejaar 2006/2007 gingen de eerste experimenten met korte hbo-opleidingen 
van start. Die moeten leiden tot een Associate degree, als onderdeel van een hbo-
bacheloropleiding. Ze worden aangeboden door de hogescholen, die bij de invulling van 
de programma’s wel moesten samenwerken met een of meer bve-instellingen.
In de strategische agenda Werken aan Vakmanschap kondigde het ministerie van oc w aan 
ook enkele a d -experimenten te starten waarbij de roc’s een steviger positie innemen 
en samen met hbo-instellingen een a d -programma ontwikkelen. De opleiding wordt 
dan op de mbo-locatie gegeven, waarbij de hbo-instelling verantwoordelijk blijft voor de 
graadverlening. Een nieuwe beleidsregel zorgt dat hogescholen die al a d -opleidingen 
aanbieden de mogelijkheid krijgen om deze ook binnen mbo-instellingen in te richten. 
De positie van roc’s bij de a d -opleidingen kan zo worden versterkt (oc w 2008a). Ver-
moedelijk zullen vooral hogescholen die zich niet langer met a d -opleidingen willen 
profileren een dergelijke samenwerking met het middelbaar beroepsonderwijs aangaan 
(Van Lieshout en Scholing 2009: 42-43).

Onderzoek Tweede Kamer naar competentiegericht onderwijs (2008/2009)
Naar aanleiding van alle commotie over de invoering van het competentiegericht 
onderwijs (cgo) besloot de Tweede Kamer zelf onderzoek te doen naar de vraag of het 
cgo wel ‘Dijsselbloemproof’ was. Het rapport Tijd voor onderwijs van de parlementaire 
onderzoekscommissie naar de onderwijsvernieuwingen in het voortgezet onderwijs 
(commissie-Dijsselbloem) lag immers nog vers in het geheugen. De commissie-Dijssel-
bloem had aangedrongen op een scherper onderscheid tussen ‘het wat’ (de inhoud van 



de p osit ie en func tie van he t middelba ar beroep sonderwijs (mbo)

315  

het onderwijs, die de overheid moet vaststellen) en ‘het hoe’ (de onderwijsmethode die 
aan de scholen moet worden overgelaten).
In februari 2009 verscheen het onderzoeksrapport. Daarin concludeerde de Tweede 
Kamer dat er weliswaar met cgo was geëxperimenteerd, maar dat er eerder sprake was 
van een gefaseerde invoering dan van een proces van wetenschappelijke validatie. Het 
draagvlak onder direct betrokkenen liet volgens het onderzoek te wensen over. Bestuur-
ders en managers waren veel positiever over het cgo dan de leraren en bedrijven. Bijna 
twee van de drie leraren vond dat het cgo ten koste ging van de vakkennis. De kwalifica-
tiedossiers op mbo-4-niveau zouden onvoldoende aandacht besteden aan de competen-
ties die nodig waren om met succes te kunnen doorstromen naar het hbo (t k 2008/2009, 
31524, nr. 2).
De centraal georganiseerde werkgevers − v no/nc w en mk b-Nederland − hadden al eer-
der, in het kader van een rondetafelgesprek met de leden van de vaste Kamercommissie 
van Onderwijs, naar voren gebracht dat de bedrijven veel waarde hechten aan de invoe-
ring van het cgo. Hoewel er nog wel wat knelpunten waren, waren de bedrijven positief 
over de resultaten. Leerlingen waren gemotiveerder en toonden meer eigen initiatief 
dan voorheen. Volgens de beide organisaties zou het cgo in 2010 moeten worden inge-
voerd en vervolgens goed moeten worden geëvalueerd.
Naar aanleiding van het advies van de Raad van State paste de staatssecretaris het voor-
stel tot wijziging van de w eb inzake de invoering van het cgo (december 2009) nog op 
enkele punten aan. De invoering van het competentiegericht onderwijs in het mbo werd 
nog één jaar uitgesteld (tot 1 augustus 2011).

Een noodkreet van een roc-bestuurder (2008)
Bij de opening van het schooljaar 2008/2009 hield de algemeen directeur van het Koning 
Willem I College (een roc gevestigd in ’s-Hertogenbosch), Coen Free, een rede waarin 
hij aangaf dat de vernieuwingen die met de in 1996 ingezette roc-vorming werden 
beoogd niet zijn gehaald. Hoewel het de bedoeling was dat het imago van de lagere 
opleidingen (niveau 1 en 2) zou kunnen meeliften met de kracht van de hogere oplei-
dingen (niveau 3 en 4) gebeurde het tegendeel. Het mbo wordt vooral geassocieerd met 
moeilijke jongeren, een laag niveau, zwakke taal- en rekenvaardigheid, slecht onderwijs 
en veel drop-outs. En dat terwijl inmiddels rond de 60% van de mbo-4-leerlingen door-
stroomt naar het hbo en er met moeilijke doelgroepen spectaculaire successen worden 
geboekt.
Volgens Free zijn bedrijfsleven en politiek (bewust of onbewust) stelselmatig bezig 
de roc’s uit te kleden. Na het gedoe rond de educatie, die in twee jaar bijna geheel 
geëlimineerd is, de bedrijfsscholen die als paddenstoelen uit de grond schieten en de 
vakcolleges vanuit het vmbo − die zich richten op de mbo-opleidingen (niveau 1 en 2) 
en niet op de zwakke, maar juist op de goede leerlingen − lopen regionale opleidingen-
centra het gevaar aan de onderkant geamputeerd te worden. Aan de bovenkant wordt de 
doorstroom van mavo (vmbo theoretisch) naar havo, die in de jaren negentig vanuit de 
politiek (bewindslieden) juist werd ontmoedigd, weer sterk gestimuleerd, met negatieve 
gevolgen voor de instroom in de langere mbo-opleidingen (niveau 3 en 4); een ontwikke-
ling waardoor het mbo aan de bovenkant dreigt te worden onthoofd.



316

overheid en onderwijsbestel

Het eigenaarschap van het mbo ligt volgens Free te veel bij het bedrijfsleven, terwijl het 
bij de samenleving zou moeten liggen. Hij kondigde aan de opleidingen binnen zijn 
eigen roc zo te gaan hergroeperen dat ze beter tegemoetkomen aan de uiteenlopende 
kenmerken van de onderwijsdeelnemers en de gevarieerde eisen van de afnemers 
(bedrijfsleven en vervolgopleidingen):
– primaire beroepsopleidingen (voorheen niveau 1) die vooral een sociaal-integratieve 

functie hebben en leerlingen opleiden voor een diploma of vakcertificaat voor een-
voudige beroepen;

– middelbare vakopleidingen, die conform de opzet van de vakcolleges opleiden voor 
een diploma volgens het leerling-gezel-meesterprincipe; een functiegerichte vak-
opleiding met veel aandacht voor vakspecifieke kennis;

– middelbaar beroepsonderwijs: dubbel kwalificerende opleidingen die voorbereiden 
op functies op minimaal middenkaderniveau en tegelijkertijd recht geven op door-
stroming naar het hbo; deze opleidingen omvatten geen substantiële beroepsprak-
tijkvorming, maar alleen stages die maximaal 20% van de onderwijstijd in beslag 
nemen (Free 2008).

Deze indeling sluit naadloos aan bij de overwegingen en aanbevelingen uit het eerder 
besproken advies van de Onderwijsraad. Ze zijn ook zonder problemen binnen het be-
staande wettelijke kader in te voeren. Het was bij de invoering van de w eb immers niet 
verplicht om het aandeel beroepspraktijkvorming in alle opleidingen gelijk te laten 
zijn. De marge bij de voltijdse opleidingen is ruim: 20-60%. Kennelijk vonden de meeste 
onderwijsinstellingen dat zij in het kader van de invoering van de competentiegerichte 
kwalificatiestructuur een zwaarder gewicht moesten toekennen aan de beroepspraktijk, 
ook al dat ging in de langere beroepsopleidingen ten koste van het niveau van vak-
theoretische kennis. Bij sommige instellingen werd de ruime bpv-marge vermoedelijk 
dankbaar aangegrepen om op de personeelskosten te kunnen besparen.

Opnieuw kritiek op de kwaliteit van het onderwijs, en reacties van politiek en 
onderwijsveld (2010)
In februari 2010 ontstond opnieuw onrust over de kwaliteit van het mbo-onderwijs. 
Ditmaal was het Ahmed Marcouch (destijds stadsdeelvoorzitter in Amsterdam-West, 
tegenwoordig lid van de Tweede Kamer voor de PvdA) die de knuppel in het hoenderhok 
gooide. Hij had tijdens een bezoek aan een roc vastgesteld dat veel mbo-leerlingen les 
krijgen in een systeem dat er niet op gericht is ze elementaire kennis bij te brengen, maar 
van leerlingen verwacht dat ze zelf problemen oplossen en vragen stellen. Leerlingen die 
van huis uit geen structuur meekrijgen belanden in het mbo in een systeem waar ze 70% 
van de lesuren besteden aan zelfstandig werken. Er zijn te veel onbevoegde docenten en 
er vallen te veel lessen uit.
Marcouch’ noodkreet werd breed uitgemeten in de media. In het programma Pauw en 
Witteman ging hij in debat met staatssecretaris Van Bijsterveldt en met studenten. De 
scholierenorganisatie job organiseerde een staking, er werden Kamervragen gesteld 
en op 10 maart volgde een debat over de kwaliteit van het middelbaar beroepsonderwijs 
in de Tweede Kamer. Dat debat betrof niet alleen de klachten over de kwaliteit van het 
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onderwijs en de lesuitval, maar ook (zeer) zwakke scholen, de aanpak van de inspectie 
bij die scholen, de schaalgrootte in het mbo, het deel van de beschikbare middelen dat 
besturen besteden aan het personeel en de mate waarin dat personeel bevoegd is en de 
850-urennorm. De inmiddels demissionaire staatssecretaris kondigde aan dat medio 
2010 een evaluatie van de 850-urennorm gereed zou zijn en dat nagegaan zou worden of 
de drempelloze instroom in het mbo beperkt kan worden. Bovendien zegde ze een spoe-
dige invoering van een mbo-ombudslijn voor klachten toe (t k 2009/2010).
De Ombudslijn mbo voor klachten van studenten en ouders werd op 1 april 2010 
geopend. De lijn is bedoeld om de klachtenafhandeling in het mbo te verbeteren en een 
beter zicht te krijgen op de omvang en aard van de klachten. De scholen blijven zelf ver-
antwoordelijk voor de afhandeling van de klachten. De Ombudslijn is tijdelijk, voorlopig 
tot aan het eind van het schooljaar 2011.
Eind mei 2010 verscheen een tussentijdse evaluatie. Daaruit bleek dat er in de maand 
april 50 klachten waren binnengekomen, waarvan 80% was op te lossen door aandacht 
of een gesprek. Conclusie van de tussentijdse evaluatie was dat de meeste scholen klach-
ten serieus nemen en deze over het algemeen binnen de gestelde tijd van tien werkdagen 
afhandelen, maar dat die termijn soms te kort blijkt (www.mbo2010.nl).

Half maart 2010 kondigde de voorzitter van de mbo Raad, Jan van Zijl, aan rondetafel-
gesprekken te gaan voeren met criticasters en opiniemakers van binnen en buiten het 
beroepsonderwijs. De sectororganisatie wilde de problemen boven tafel krijgen. De eer-
ste bijeenkomst, met Ahmed Marcouch en mbo-bestuursleden, vond kort daarna plaats. 
Uit een verslag van die bijeenkomst in de Volkskrant komt naar voren dat het mbo volgens 
de aanwezige bestuurders met een fors imagoprobleem kampt als gevolg van de negatie-
ve berichtgeving in de media. Men benadrukte dat het in de meeste gevallen goed gaat, 
maar dat de opleidingen met name in de laagste niveaus te maken hebben met een heel 
moeilijke groep. Volgens een bestuurder uit Rotterdam wordt de school een vergaarbak 
van maatschappelijke problemen. Volgens een andere bestuurder is het plannen van 
voldoende lessen niet zo’n probleem, maar de uitvoering ervan wel. Bij een zieke leraar 
zak je zo 50 uur onder de urennorm. De roosters zijn kwetsbaar en het is een heksentoer 
om goede vervangers te vinden. Toch signaleert men ook een kentering: ‘Een paar jaar 
geleden waagde je het als bestuurders niet iets kritisch over elkaars school te zeggen. We 
spraken in de mbo Raad nooit over onderwijskwaliteit. Louter over werkgeverszaken en 
hoe je de overheid buiten de deur hield. Dat is echt aan het veranderen’ (Gerrits 2010b).
In een tweede bijeenkomst gingen enkele mbo-bestuurders in debat met vertegenwoor-
digers van de vereniging Beter Onderwijs Nederland (bon), die in de afgelopen jaren fel 
van leer was getrokken tegen het competentiegericht onderwijs. Uit een verslag van die 
bijeenkomst in het dagblad Trouw wordt duidelijk dat de aanwezige schoolbestuurders 
het eigenlijk wel eens waren met de bon. Ze erkenden dat de vernieuwing naar compe-
tentiegericht onderwijs te rigide was ingevoerd, dat de vakkennis is ‘ondergewaardeerd’ 
en dat er te veel zelfstandigheid van de leerlingen is gevraagd. De bestuurders legden 
daarbij de zwartepiet echter vooral bij het bedrijfsleven. Dat vulde de kwalificatie-
dossiers vooral in met beroepsvaardigheden en zo min mogelijk met algemene vakken 
als Nederlands en wiskunde. Volgens de mbo-bestuurders heeft het mbo zelf veel te 
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weinig invloed op die kwalificatiedossiers, waarop de eindtermen van de opleidingen 
 uiteindelijk worden gebaseerd. Om daar iets in te veranderen moest je volgens een 
onderwijsbestuurder eindeloos langs vergadertafels met het bedrijfsleven. ‘Hoezeer ik 
me ook geërgerd heb aan de bon-kritiek, het is mede aan jullie te danken dat het besef 
nu doorgedrongen is dat het anders moet,’ aldus een mbo-bestuurder (Obbink 2010).

mbo Raad stuurt brief aan de kabinetsformateur (juni 2010)
Tijdens de formatie van het nieuwe kabinet stuurde ook de mbo Raad een brief aan de 
formateur (Rosenthal). Daarin bracht de raad nog eens het belang van de mbo-sector als 
belangrijke opleider voor de arbeidsmarkt onder de aandacht. De kans op een diploma 
zou gebaat zijn bij afschaffing van de drempelloze instroom in de niveaus 2, 3 en 4. Toe-
gang zonder vmbo-diploma kan dan alleen nog in niveau 1 plaatsvinden. Een nieuwe 
naamgeving biedt ook meer helderheid over de niveaus binnen het mbo:
– niveau 1 wordt sectorstartniveau ten behoeve van eenvoudige arbeidsplaatsen in 

bepaalde sectoren;
– niveau 2 en 3 leiden op tot vakman/vakvrouw en worden middelbaar vakonderwijs 

(mvo);
– niveau 4 gaat middelbaar beroepsonderwijs (mbo) heten en leidt op voor functies in 

het bedrijfsleven (leidinggevend middenkader) en voor doorstroming naar het hbo.

Bij het toezicht op scholen zou vertrouwen het uitgangspunt moeten zijn. Politiek, 
openbaar bestuur en inspectie zouden zich terughoudender moeten opstellen en niet 
bij elk incident of kleinschalig probleem het volledige onderzoeksregister moeten open-
trekken.

Evaluatie van de 850-urennorm (juli 2010)7

De 850-urennorm in het middelbaar beroepsonderwijs vindt zijn oorsprong in de Wet 
op de studiefinanciering (wsf), die de norm directe koppelt aan het recht op studie-
financiering (of tegemoetkoming in de studiekosten). De 850-urennorm werd in 1996 
overgeheveld naar de Wet educatie en beroepsonderwijs (w eb), fungeert sindsdien 
als voorschrift voor de inrichting van het onderwijs en bepaalt of de opleiding in aan-
merking komt voor voltijd bekostiging. Het bestuur van de onderwijsinstelling moet 
zorgen dat studenten in instellingstijd een onderwijsprogramma krijgen dat ten minste 
850 uren per volledig studiejaar omvat. Het niet naleven van de norm leidt tot sancties 
voor de instelling.
De w eb kent nog een andere norm, die verband houdt met de verantwoordelijkheid 
van de instelling voor het hele onderwijsprogramma. Daarbij speelt (net als in het 
hoger onderwijs) het aantal uren studiebelasting een rol. Voor een voltijd student is 
de nominale studietijd vastgesteld op 1600 uur (40 weken van 40 uur) per jaar. Elk stu-
diejaar omvat 1600 uur, waarvan er 850 worden verzorgd in instellingstijd. In de w eb 
is bovendien vastgelegd dat in elke beroepsopleiding onderricht in de praktijk van het 
beroep moet plaatsvinden; de beroepspraktijkvorming (bpv) is een onderdeel van het 
onderwijsprogramma. De uren die in de beroepspraktijk worden doorgebracht tellen als 
begeleide onderwijstijd mee voor de 850-urennorm.
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In juli 2010 verscheen Tijd voor kwaliteit. Evaluatie van de 850-urennorm in het mbo (Van den 
Broek et al. 2010b; Van den Broek et al. 2010c). Daarin concluderen de onderzoekers dat 
de 850-norm wel geschikt is als minimumnorm om vast te stellen of de instelling een 
inspanning levert die bekostiging rechtvaardigt, maar onvoldoende waarborg biedt voor 
voldoende kwalitatief begeleide leertijd onder verantwoordelijkheid van een docent. Er 
bestaat volgens deskundigen ook geen directe relatie tussen onderwijstijd en de kwalita-
tieve invulling daarvan. De kwaliteit van onderwijs wordt bepaald door zaken als goede 
docenten, gerichte instructie, bieden van structuur, een adequate spreiding van uren, 
een goede afweging tussen contacturen, beroepspraktijkvorming en zelfstudie en een 
instellingsbeleid dat de ontwikkeling van de kwaliteit volgt en transparant is over de 
resultaten.
De evaluatie maakt ook duidelijk dat er grote verschillen zijn tussen instellingen en 
opleidingen. Negatieve berichtgeving straalt echter uit naar de hele mbo-sector. Bestu-
ren zijn niet altijd goed op de hoogte van wat zich op de werkvloer afspeelt. Docenten 
klagen soms over te veel flexibilisering en te veel tussentijdse bijstelling. Ook uit het 
onderzoek onder studenten blijkt niet dat er over de hele linie problemen zijn met de 
hoeveelheid begeleide onderwijstijd. Daar waar studenten klagen, gaat het over de kwa-
litatieve invulling van de uren, niet over het aantal uren zelf.
Op basis van de verzamelde onderzoeksgegevens kon niet worden vastgesteld of de 
norm te hoog of te laag is. Het blijkt in veel gevallen mogelijk een standaardprogramma 
te verzorgen waarmee bevredigende resultaten worden bereikt, en waarover studenten 
redelijk tevreden zijn. Wel bestaat de indruk dat mbo-instellingen de minimumnorm 
van 850 uur soms opvatten als een maximumnorm.
De 850-urennorm is een van de parameters voor de bekostiging, en het niet naleven 
ervan kan tot sancties leiden. Het toezicht en het handhavingsbeleid van de inspectie 
leiden soms tot krampachtige situaties bij instellingen. Dat hangt deels samen met een 
gebrek aan informatie of verkeerde informatie over onderwijsactiviteiten die binnen 
de norm vallen. De overheid en de mbo Raad zouden hierover volgens de onderzoekers 
meer duidelijkheid moeten verschaffen.
Het competentiegericht onderwijs lijkt niet veel hinder te ondervinden van de norm. Er 
bestaat wel behoefte aan een verduidelijking van de verhouding tussen de 850-urennorm 
en de beroepspraktijkvorming. Een norm die voorschrijft dat een voltijdse mbo-student, 
in aanvulling op de 850-urennorm, een hoogwaardig en aantrekkelijk programma 
voor in totaal 1600 uur leertijd wordt aangeboden zou volgens het evaluatierapport een 
mogelijk alternatief kunnen zijn.

Onderzoek naar de organisatie en bestuurbaarheid van het mbo (november 2010)
In april 2010 stelde de toenmalige staatssecretaris van oc w Van Bijsterveldt de commis-
sie Onderwijs en besturing bv e in; dat gebeurde in verband met de maatschappelijke 
en politieke discussie naar aanleiding van negatieve publiciteit over het mbo. De com-
missie, onder voorzitterschap van Marjan Oudeman (AkzoNobel), bracht eind 2010 
rapport uit. Daarin wordt allereerst geconstateerd dat de bv e een complexe sector is. 
Die complexiteit hangt samen met de brede taakopdracht en de pluriforme doelgroep, 
maar ook met de talrijke betrokken partijen en de niet altijd consistente aansturing door 
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en beleidsinterventies van de rijksoverheid. De hoge maatschappelijke verwachtingen 
voegen daar nog de nodige druk aan toe. Qua prestaties vertoont de sector volgens 
de commissie een gevarieerd beeld. Er zijn echter te veel instellingen waar de basis-
kwaliteit, de onderwijskwaliteit en de examenkwaliteit onvoldoende zijn.
De goede prestaties van sommige instellingen tonen aan dat bve-instellingen wel 
degelijk bestuurbaar zijn. Een stelselwijziging acht de commissie dan ook niet nodig, 
en bovendien onwenselijk omdat stabiliteit nodig is om verbeteringen te kunnen door-
voeren. Naast stabiliteit heeft de bve-sector ook ruimte, focus en betere besturing nodig. 
De commissie doet met het oog daarop de volgende aanbevelingen aan de rijksoverheid:
– geen stelselwijziging, wel een meerjarige verbeterkoers;
– proportioneel toezicht, minder verantwoordingslast voor goed presterende instellin-

gen en verscherpt toezicht bij instellingen die structureel ondermaats presteren;
– afschaffing van de drempelloze instroom in niveau 2 en een apart bekostigingsmodel 

voor niveau 1;
– meer samenwerkingsmogelijkheden ten behoeve van de doorlopende leerlijn;
– een aanpak die bijdraagt aan de verbetering van het opleidingenaanbod;
– het ‘groene’ onderwijs naar het ministerie van oc w;
– vereenvoudiging van de kwalificatiestructuur, met in het uiterste geval een mogelijk-

heid tot overheidsingrijpen en standaardisering van de examinering (zie commissie 
Kwalificeren en examineren, waarover later in deze paragraaf meer);

– verplichte na- en bijscholing van docenten.

Bestuurders benutten nog onvoldoende de mogelijkheden om focus aan te brengen op 
het onderwijs en in hun organisatie. De commissie beveelt aan te focussen op de op-
leidingen op niveau 2, 3 en 4, kleine opleidingen te saneren en het aanbod op niveau 1 
apart te organiseren (commissie-Oudeman 2010).

Inspectierapport over de relatie tussen bestuurlijk vermogen en onderwijskwaliteit
Begin 2011 publiceerde de Inspectie van het Onderwijs een themarapport over de relatie 
tussen het bestuurlijk vermogen van een mbo-instelling en de onderwijskwaliteit. Het 
rapport laat zien dat het bestuurlijk vermogen van instellingen gemiddeld genomen 
weliswaar toeneemt, maar dat er nog steeds grote verschillen zijn: er zijn koplopers en 
achterblijvers. Kenmerkend voor de koplopers (circa 15% van de instellingen) zijn een 
goede kwaliteitszorg, een grote organisatie-effectiviteit en een relatief hoge onderwijs- 
en examenkwaliteit. Bij de achterblijvers (eveneens ongeveer 15%) is sprake van (veel) 
minder bestuurlijk vermogen en een relatief lage onderwijs- en examenkwaliteit.
Het monitoren van de onderwijskwaliteit is bij de meeste instellingen goed ontwik-
keld. Met de bijsturing naar aanleiding van de uitkomsten daarvan is het echter minder 
goed gesteld. Bij gebrek aan een goede normering voor het beoordelen van zaken als 
opbrengsten, schoolverzuim, voortijdig schoolverlaten en tevredenheid bij deelnemers 
en bedrijven worden de uitkomsten vaak onvoldoende benut.
Bij de effectiviteit van de organisatie spelen de stabiliteit van bestuur en management, 
de resultaatgerichtheid van de organisatie en de informatievoorziening over het onder-
wijs een belangrijke rol. Onvoorziene wisselingen in het college van bestuur en in het 
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middenmanagement komen vaak voort uit problemen met de kwaliteit, of spelen een 
rol bij het ontstaan ervan. Bovendien schort het nogal eens aan duidelijke doelstellingen 
en een goede informatievoorziening (Inspectie van het Onderwijs 2011). Het bestuurlijk 
vermogen laat, met andere woorden, bij veel onderwijsinstellingen duidelijk nog te 
wensen over.

Beleid rond de doelmatigheid van het middelbaar beroepsonderwijs (1996-2009)
Sinds de invoering van de w eb hebben onderwijsinstellingen een grote mate van vrij-
heid bij het aanbieden van opleidingen. Van die vrijheid hebben de zij de afgelopen 
vijftien jaar in ruime mate gebruikgemaakt. Om mogelijke wildgroei van opleidingen 
tegen te gaan werd in 1996 de adviescommissie Onderwijs en arbeidsmarkt (acoa) in het leven 
geroepen, die de minister moest adviseren over de macrodoelmatigheid van het mid-
delbaar beroepsonderwijs. Onder het bewind van minister Hermans (v v d) werd de 
macrodoelmatigheidstoets echter afgeschaft: vanaf 1999 werden instellingen geacht 
zelf na te gaan of een nieuwe opleiding wel macrodoelmatig is. Bij deze ‘zelfregulering’ 
wordt het aan de instellingen overgelaten om de eigen positie ten opzichte van andere 
instellingen en de afnemende arbeidsmarkt te bepalen, en al dan niet samen te werken.
In de daarop volgende jaren ging de overheid bve-instellingen steeds meer beschouwen 
als ‘maatschappelijke ondernemingen’ die op regionaal niveau in goed overleg met hun 
omgeving (concurrerende instellingen en afnemers als het bedrijfsleven en de hoge-
scholen) besluiten namen over hun aanbod aan beroepsopleidingen. ‘Responsiviteit en 
innovatievermogen’ en ‘inbedding in de regio’ waren in de periode tussen 2000 tot 2007 
belangrijke begrippen in het beleidsjargon (oc w 2004b).
In de loop der jaren kwamen er echter steeds meer klachten over de toename van het 
aantal ‘modieuze beroepsopleidingen’ die roc’s gingen aanbieden: beroepsopleidingen 
die door onderwijsinstellingen in de markt worden gezet om met behulp van eigentijdse 
taal, thema’s en vormgeving nieuwe deelnemers te trekken. Voorbeelden van derge-
lijke opleidingen, vaak met een Engelse naam, zijn de opleidingen ‘sport en bewegen’, 
‘fashion design support’ en ‘international retail management’ (acoa 2006: 64). Deze 
ontwikkeling wordt in belangrijke mate ingegeven door de wijze waarop instellingen 
van overheidswege worden bekostigd; een bekostigingssystematiek waarbij het over-
heidsbudget dat voor de mbo-sector beschikbaar is over de onderwijsinstellingen wordt 
verdeeld op basis van het aantal ingeschreven deelnemers (80%) en het aantal afgegeven 
diploma’s (20%). Een dergelijke bekostigingswijze, die ook in het hoger beroepson-
derwijs en het wetenschappelijk onderwijs wordt toegepast, beoogt (vanuit de veron-
derstelling dat betere instellingen meer deelnemers trekken) de concurrentie tussen 
instellingen te vergroten, maar leidt in de praktijk tot strategisch gedrag om maar zo veel 
mogelijk leerlingen te trekken, bijvoorbeeld door opleidingen die bij andere instellingen 
goed in de markt blijken te liggen te kopiëren.
De acoa probeerde in 2006 na te gaan hoe het de afgestudeerden van deze ‘modieuze’ 
opleidingen op de arbeidsmarkt verging, en constateerde dat er geen aanwijzingen zijn 
dat afgestudeerden van deze opleidingen in groten getale werkloos worden. De com-
missie was daarom niet geneigd deze opleidingen bij voorbaat in een negatief daglicht 
te zetten. Dat wil overigens niet zeggen dat er helemaal geen problemen zijn. Bij een te 
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grote toeloop kan de situatie op de arbeidsmarkt op termijn wel degelijk verslechteren. 
De groei van ‘modieuze’ opleidingen kan bovendien ten koste gaan van opleidingen 
waaraan op de arbeidsmarkt duidelijk behoefte bestaat. Bij ‘modieuze’ opleidingen 
lopen jongeren vermoedelijk bovendien een grotere kans om op verkeerde gronden voor 
de opleiding te kiezen. Daar staat echter tegenover dat arbeidsmarktonderzoek heeft 
uitgewezen dat er geen strikte koppeling bestaat tussen opleidingen en beroepen. In 
‘modieuze’ opleidingen verwerven jongeren veelal competenties die voor de arbeids-
markt zeer relevant zijn, zoals op tijd komen, omgaan met klanten en kunnen organise-
ren. Bij schoolverlaters uit de lagere opleidingsniveaus letten werkgevers vooral op dat 
soort competenties (acoa 2006: 63-71).
Sinds augustus 2008 hebben bekostigde onderwijsinstellingen een wettelijke zorgplicht 
tot het (uitsluitend) aanbieden van beroepsopleidingen met arbeidsmarktperspectief. 
Uit een eerste verkennend onderzoek, in 2009, van de Inspectie van het Onderwijs blijkt 
dat de instellingen nog maar op heel beperkte schaal invulling geven aan deze plicht 
(Inspectie van het Onderwijs 2010b).

Onderzoek naar de doelmatigheid van het middelbaar beroepsonderwijs (2010)
Op verzoek van de mbo Raad voerden twee onderzoeksinstituten (i va en k ba) een tren-
danalyse uit om na te gaan of het stelsel van beroepsonderwijs doelmatig is en op welke 
aspecten de doelmatigheid kan worden vergroot. In het in november 2010 uitgebrachte 
rapport Doelmatigheid van het middelbaar beroepsonderwijs (Vink et al. 2010) wordt het begrip 
doelmatigheid gedefinieerd als het zo efficiënt mogelijk realiseren van bepaalde doe-
len. Als één ding uit het rapport duidelijk wordt dan is het wel dat de onderzoeksvraag 
eigenlijk niet eenduidig valt te beantwoorden. Dat heeft te maken met het feit dat de 
doelen die met het mbo worden nagestreefd zeer divers en vaak onderling tegenstrijdig 
zijn en de betrokken partijen aan het begrip doelmatigheid bovendien een verschillende 
betekenis toekennen. Zo beoordeelt de overheid doelmatigheid vanuit de vraag of de 
publieke doelstellingen zo effectief en efficiënt mogelijk worden gerealiseerd, kijkt het 
bedrijfsleven veel meer naar de bruikbaarheid van de ‘producten’ die het mbo aflevert 
(voldoende en goed opgeleide schoolverlaters) en letten de onderwijsinstellingen vooral 
op de ontwikkeling van het aantal onderwijsdeelnemers en de kwaliteit die met de 
beschikbare middelen wordt gerealiseerd.
Het antwoord op de vraag of het middelbaar beroepsonderwijs doelmatig is hangt dus 
af van de positie en het perspectief van waaruit men naar het mbo kijkt. Terwijl instel-
lingen proberen om hun onderwijs zo effectief en efficiënt mogelijk in te richten, wordt 
hun door bedrijven en deelnemers steeds vaker gevraagd maatwerk te bieden en het 
onderwijs flexibel in te richten. Maatwerk en flexibiliteit kunnen echter ten koste gaan 
van effectiviteit en efficiency.
Er vindt ook al jaren discussie plaats over de voor- en nadelen van breed (generiek) dan 
wel smal (specifiek) opleiden. Onderwijsopleidingen hebben belang bij breed opleiden, 
omdat dat door de mogelijkheid onderdelen van opleidingen te combineren doelmatiger 
is. Daarentegen is voor belangrijke delen van het bedrijfsleven (met name het midden- 
en kleinbedrijf ) specifiek opleiden aantrekkelijker, omdat het onderwijs dan pasklare 
‘producten’ aflevert, in de zin van direct inzetbare werknemers. Grotere bedrijven 
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hebben vaker een voorkeur voor breed opgeleide schoolverlaters, want zij hebben de 
mogelijkheid hen binnen de onderneming verder te scholen en op termijn te laten door-
groeien. Het antwoord op de vraag wat beter is: breed of smal opleiden, valt dan ook 
niet los te zien van de vraag wie voor de opleiding betaalt: de overheid (via de bekostigde 
onderwijsinstellingen) of het bedrijfsleven (bijvoorbeeld via eigen scholingsvoorzienin-
gen of via O&O-fondsen) (Vink et al. 2010).

Advies van de adviescommissie Kwalificeren en examineren (2010)
Eind november 2010 verscheen nog een rapport: Naar meer doelmatigheid in het mbo, ditmaal 
opgesteld door de adviescommissie Kwalificeren en examineren. Voormalig staatssecre-
taris (nu minister) van Onderwijs Van Bijsterveldt (cda) (kabinet-Rutte − v v d/cda: vanaf 
oktober 2010) vroeg de Vereniging/Stichting Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (in oprich-
ting) advies uit te brengen over drie vragen.
– Is het opleidingenaanbod niet veel te gedifferentieerd (aantal kwalificaties en diffe-

rentiaties daarbinnen), en zo dat het geval is, wat kan daaraan gedaan worden?
– Is er meer sturing nodig ten aanzien van de besluitvorming van onderwijsinstellingen 

om nieuwe opleidingen te starten; ligt hier wel altijd een gedegen afweging aan ten 
grondslag en zijn de consequenties (financieel en organisatorisch) goed doordacht?

– Is er bij de examinering efficiencywinst te boeken door zaken collectief aan te pak-
ken? Er zijn nu grote verschillen tussen opleidingen en branches bij de nieuwe vor-
men van examinering.

De paritair samengestelde commissie − bestaande uit vertegenwoordigers van het on-
derwijs en van het bedrijfsleven (sociale partners) − onder voorzitterschap van Loek 
Hermans (voorzitter mk b; namens de centrale sociale partners) en Jan van Zijl (voorzitter 
mbo Raad; namens de onderwijsinstellingen) richtte zich op drie thema’s: de kwalifica-
tiestructuur, het opleidingenaanbod en de examinering.
Ten aanzien van de kwalificatiestructuur beveelt de commissie aan een onderscheid te 
maken tussen opleidingen die vakgericht en arbeidsmarktgeoriënteerd zijn (niveau 2 
en 3) en opleidingen die meer beroepsgeoriënteerd zijn en doorstroommogelijkheden 
bieden naar het hbo (niveau 4). Voor de positionering van de niveau-1-opleidingen ver-
wijst de commissie naar het advies van de commissie Werkscholen (commissie-Kamps), 
waarover meer in paragraaf 8.4. Waar dat relevant is geeft de commissie ook inzicht in 
de bestaande verhoudingen binnen de bestuurlijke arena. Vanuit het perspectief van de 
onderwijsinstellingen en studenten én vanuit de arbeidsmarkt en het bedrijfsleven doet 
de commissie uiteindelijk zes aanbeveling om de doelmatigheid van de kwalificatie-
structuur, het opleidingenaanbod en de examinering te vergroten (commissie-Hermans/
Van Zijl 2010).

Een Stuurgroep en een Stichting Beroepsonderwijs-Bedrijfsleven (2010)
In maart 2010 ondertekenden de centrale sociale partners, de mbo Raad en het Colo 
in het bijzijn van de staatssecretaris van Onderwijs, Van Bijsterveldt, een gemeen-
schappelijk intentieverklaring. Daarin spraken de partijen af dat er een Stuurgroep 
Beroepsonderwijs-Bedrijfsleven zou worden ingesteld. Deze zou bestaan uit:
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– de voorzitter van de mbo Raad;
– de voorzitter van mk b-Nederland, mede namens v no-nc w;
– een tweede vertegenwoordiger van de mbo Raad en de werkgeversorganisaties;
– bestuurlijke vertegenwoordigers van de vakcentrales fn v, cn v en mhp;
– de voorzitter van Colo (waarover meer in paragraaf 10.3).

Er was sprake van een duovoorzitterschap (mbo Raad en mk b-Nederland). In afwach-
ting van te nemen formele stappen (respectievelijk wetgeving en bestuurlijke structuur) 
werkten het georganiseerde bedrijfsleven en beroepsonderwijs in paritair verband van 
onderop aan het (verder) realiseren van sectorale bindende afspraken rond de kwalifica-
tiestructuur, beroepspraktijkvorming en examinering.
Op 1 januari 2011 werd een paritair samengestelde Stichting Beroepsonderwijs-Bedrijfsleven 
opgericht, die het veranderingsproces verder aanstuurt en standpunten formuleert over 
sectoroverstijgende vraagstukken. De Stuurgroep werd toen opgeheven

‘Nieuw Platform van beroepsonderwijs bedrijfsleven moet een einde maken aan het 
gesteggel tussen het beroepsonderwijs en het bedrijfsleven,’ zo luidde de kop boven een 
artikel in de Volkskrant van 8 februari 2011 met de titel mbo en mkb slaan de handen eindelijk 
ineen. In het artikel komen de twee initiatiefnemers van de Stichting Beroepsonderwijs-
Bedrijfsleven (sbb) aan het woord: Loek Hermans (voormalig minister van oc&W 
(1998-2002), die als voorzitter van mk b-Nederland vertrekt en voorzitter wordt van de 
v v d -fractie in de Eerste Kamer, en Jan van Zijl, voorzitter van de mbo Raad en voormalig 
lid van de Tweede Kamerfractie van de PvdA (Gerrits 2011). De volgende citaten uit het 
artikel geven een goed beeld van het gesteggel:

‘(…) want de s bb moet een einde maken aan jaren van wederzijds onbegrip en jij-bakken. “We 
beschoten elkaar vanuit schuttersputjes,” zegt Hermans. “Als het bedrijfsleven met een onder-
zoek kwam waaruit bleek dat de mbo-stagiairs niet goed voorbereid op de werkplek kwamen, 
reageerde de m b o Raad met een onafhankelijk onderzoek dat onze stagiairs alleen maar als 
goedkope arbeidskrachten werden ingezet. Daar kwam niemand verder mee,” aldus Van Zijl. 
(…) “Er is een platform nodig met de nodige ‘doorzettingsmacht’,” zegt Hermans. “Dat wordt 
ook de lakmoesproef; als straks ergens onenigheid ontstaat, bijvoorbeeld over de aansluiting 
tussen scholen en bedrijven, dan moeten niet beide partijen zelf de politiek gaan bewerken, 
zoals tot nu toe gebruikelijk, maar moet binnen de stichting een oplossing worden gevonden 
waar iedereen zich aan bindt.” “Tot nu toe gingen drie partijen over het beroepsonderwijs: de 
sociale partners, met name m k b-Nederland, de m b o Raad, namens het onderwijs, en Colo, 
de koepel van de kenniscentra. (...) Een van de drie, het Colo, wordt er tussenuit gehaald. De 
m b o Raad en sociale partners runnen samen het bestuur van de stichting” (…) “Als we over 
anderhalf jaar zien dat het niet verbetert, stoppen we er weer mee. Het platform moet echt 
leiden tot een betere praktijk. Geen bureaucratische laag erboven, geen toren van Babylon,” 
aldus vertrekkend m k b-voorzitter Hermans.’
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10.3 Kenniscentra voor beroepsonderwijs en bedrijfsleven en particuliere, niet-
bekostigde instellingen

De kenniscentra voor beroepsonderwijs en bedrijfsleven speelden de afgelopen twintig 
jaar een belangrijke rol in de voorbereiding en uitvoering van het beleid. Ze vervullen 
wettelijke taken, maar voeren ook private activiteiten uit. Het zijn hybride organisaties 
op het grensvlak van publiek en privaat (paragraaf 10.3.1).
Bij de invoering van de w eb (1996) kregen ook particuliere, niet-bekostigde instellingen 
met erkende opleidingen een plaats in het beroepsonderwijsbestel. Daarmee werd de 
monopoliepositie van het bekostigde onderwijs doorbroken (paragraaf 10.3.2).

10.3.1 Ontwikkelingen rond de kenniscentra voor beroepsonderwijs en 
bedrijfsleven

De kenniscentra voor beroepsonderwijs en bedrijfsleven vervullen een intermediaire 
functie tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Zij hebben niet alleen publieke taken (de 
eerder genoemde wettelijke taken op grond van de w eb), maar voeren daarnaast ook 
private activiteiten uit (bijvoorbeeld het bijscholen dan wel opleiden van werknemers). 
Ze worden voor hun publieke taken bekostigd uit de rijksbegroting (oc w) en ontvangen 
voor hun niet-wettelijke taken bijdragen vanuit bedrijfstakken, meestal vanuit oplei-
dings- en ontwikkelingsfondsen (O&O-fondsen).

Wettelijke taken van de kenniscentra
Het overleg tussen het middelbaar beroepsonderwijs en het afnemende werkveld over 
de eindtermen van het beroepsonderwijs8 vond begin jaren negentig nog plaats in 
18 Bedrijfstakgewijze Overlegorganen Onderwijs-Bedrijfsleven (boob’s). Bij de invoering 
van de w eb, in 1996, werden hun taken overgenomen door de 31 Landelijke Organen 
voor het Beroepsonderwijs (l ob’s), die voor die tijd alleen ten behoeve van de oplei-
dingen in het kader van het leerlingwezen werkzaam waren. Het voltijdse middelbaar 
beroepsonderwijs ging in de jaren daarna dan ook steeds meer op het leerlingwezen 
lijken (dualisering).
De Landelijke Organen voor het Beroepsonderwijs, die later kenniscentra voor beroeps-
onderwijs en bedrijfsleven gingen heten, kregen net als de onderwijsinstellingen een 
plaats in w eb. Daarmee werd de invloed van het georganiseerde bedrijfsleven op de 
inhoud van het middelbaar beroepsonderwijs ook wettelijk vastgelegd. De kennis centra 
voor beroepsonderwijs en bedrijfsleven zijn niet alleen belast met het ontwikkelen 
(en onderhouden) van een landelijke kwalificatiestructuur voor het hele middelbaar 
beroepsonderwijs, maar ook met het werven, erkennen en begeleiden van leerbedrijven 
ten behoeve van de beroepspraktijkvorming van de deelnemers aan het beroepsonder-
wijs.
Het aantal kenniscentra voor beroepsonderwijs en bedrijfsleven nam de afgelopen 
jaren af van 20 in 2000 tot 17 in 2010. De huidige 17 kenniscentra ondersteunen 44 ver-
schillende branches bij het ontwikkelen van beroepsonderwijs dat aansluit bij de eisen 
van de arbeidsmarkt op landelijk en regionaal niveau. In dat kader publiceren ze ook 
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actuele informatie over de arbeidsmarktontwikkelingen in de verschillende branches. 
Op leidingsadviseurs van de kenniscentra ondersteunen ongeveer 210.000 erkende leer-
bedrijven bij hun rol als praktijkopleider van meer dan 500.000 mbo-deelnemers.
Het Centraal Orgaan van Landelijke Opleidingsorganen (Colo), ook wel aangeduid als 
Vereniging van Kenniscentra voor Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven, heeft als taak de 
belangen van de kenniscentra te behartigen en met betrekking tot hun wettelijke taken 
te fungeren als aanspreekpunt en gesprekspartner voor de overheid. Het bestuur bestaat 
uit negen leden: een onafhankelijke voorzitter, vier leden op voordracht van de lande-
lijke organisaties van werkgevers en werknemers (cn v, fn v, mk b-Nederland en v no -
nc w) en vier leden die worden voorgedragen door de kenniscentra.
Kenniscentra worden voor hun wettelijke taken van overheidswege gefinancierd. Dat 
gebeurt in de vorm van outputfinanciering op basis van het aantal erkende leerbedrij-
ven, kwalificatiedossiers, en het aantal gerealiseerde plaatsen voor beroepspraktijk-
vorming (bpv). De Inspectie van het Onderwijs houdt sinds enkele jaren toezicht op de 
kwaliteit van de kenniscentra.

Ontwikkeling van het aantal kwalificaties
De kenniscentra hebben sinds 2003 gewerkt aan de vernieuwing van de kwali-
ficatiestructuur van een op eindtermen gerichte kwalificatiestructuur naar een 
competentiegerichte kwalificatiestructuur. De afgelopen jaren kwam er vanuit het 
onderwijs echter veel kritiek op het grote aantal kwalificaties, waardoor de kwalificatie-
structuur onuitvoerbaar zou zijn. Het grote aantal kwalificaties hangt niet alleen samen 
met de horizontale differentiatie naar bedrijfstakken en branches, maar ook met de ver-
ticale differentiatie naar opleidingsniveau. Scholen zijn overigens niet verplicht voor alle 
kwalificaties op te leiden, ze kunnen hun eigen opleidingenaanbod bepalen. Volgens het 
Colo, dat de kwalificatiestructuur ontwikkelt, zijn de uitvoeringsproblemen die scholen 
ondervinden vooral een gevolg van hun (gebrek aan) strategische keuzes.
In het schooljaar 2008/2009 bedroeg het aantal kwalificatiedossiers (waarin kerntaken, 
werkprocessen en competenties zijn neergelegd ) 237 en bedroeg het aantal daarvan 
afgeleide kwalificaties (uitstroomeisen voor een beginnend beroepsbeoefenaar) 643. 
In het schooljaar 2011/2012 zal de kwalificatiestructuur bestaan uit 238 dossiers met 
627 uitstroomeisen (diploma’s). Vergeleken met de situatie voor 2003 is de huidige com-
petentiegerichte kwalificatiestructuur minder gedetailleerd (in 2003 waren er nog 661 
eindtermen) (Van Lieshout en Scholing 2009).

Visie van de Stichting van de Arbeid op de kenniscentra en het Colo (2008)
In 2008 bracht de Stichting van de Arbeid (SvA) − het overlegorgaan van de centrale orga-
nisaties van werkgevers en werknemers – een notitie uit waarin ze haar visie geeft op de 
positie en taken van de kenniscentra voor beroepsonderwijs en bedrijfsleven en op de 
rol van het Colo.
Volgens de SvA hebben de kenniscentra bij de samenwerking tussen het beroepsonder-
wijs en het bedrijfsleven een duidelijke, doch afgebakende uitvoerende taak. Ze zijn faci-
literend en ondersteunend bij het realiseren van optimale relaties tussen bedrijfsleven 
en beroepsonderwijs en tussen bedrijf en school. De kenniscentra kunnen volgens de 
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stichting op dit punt een duidelijke meerwaarde hebben. Bij de uitvoering van de wet-
telijke taken verlenen ze diensten aan het bedrijfsleven (articuleren van behoeften van 
het bedrijfsleven door middel van kwalificatiedossiers) en aan de scholen (zorgen voor 
voldoende bpv-plaatsen). Bij het werven, erkennen en begeleiden van leerbedrijven is 
het van belang dat bpv-plekken direct gerelateerd zijn aan de behoefte op arbeidsmarkt, 
zodat scholen weten aan welk type opleidingen behoefte bestaat.
Ten aanzien van de niet-wettelijke taken (zie hieronder) is er sprake van marktwerking, 
bijvoorbeeld bij het uitvoeren van arbeidsmarktonderzoek, het verzorgen van postini-
tiële of brancheopleidingen of bij het beschikbaar stellen en/of verzorgen van examens 
voor de van overheidswege bekostigde opleidingen (Crebo-opleidingen). Wettelijke 
taken en niet-wettelijke activiteiten behoren volgens de SvA wel duidelijk en transparant 
gescheiden te zijn.
Het Colo fungeert als aanspreekpunt en gesprekspartner van de overheid waar het de 
uitvoering van de wettelijke taken van de kenniscentra betreft. Het kan volgens de stich-
ting op generlei wijze het (sectorale) georganiseerde bedrijfsleven vertegenwoordigen. 
Het is niet de bedoeling dat het Colo de rol overneemt van de centrale sociale partners 
en van het sectorale bedrijfsleven in het stelsel van beroepsonderwijs (Stichting van de 
Arbeid 2008). Kennelijk hadden de kenniscentra en het Colo zich in de jaren daarvoor al 
te nadrukkelijk gemanifesteerd als dé vertegenwoordigers van de georganiseerde sociale 
partners, en voelde de SvA zich genoodzaakt hun positie en taken nog eens duidelijk af te 
bakenen.

Niet-wettelijke taken van de kenniscentra
Bij het merendeel van de kenniscentra is de omvang van de private activiteiten (uitge-
drukt in geld) groter (soms zelfs een veel groter) dan de omvang van de publieke taken, 
zo blijkt uit een recent onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs. Private activitei-
ten, zoals het opleiden of bijscholen van werknemers, worden uitgevoerd in opdracht 
van en gefinancierd door de eigen bedrijfstak. Daarmee zijn kenniscentra bij uitstek 
hybride organisaties. Hun private en publieke activiteiten liggen duidelijk in elkaars 
verlengde. Dat kan een positief effect hebben op de kwaliteit van het beroepsonderwijs, 
maar ook leiden tot oneerlijke concurrentie tussen de onderwijsinstellingen (en in het 
bijzonder hun contractactiviteiten voor bedrijven) en de kenniscentra. De inspectie 
vond in haar onderzoek overigens geen aanwijzingen van oneerlijke concurrentie en kon 
evenmin vaststellen dat er publieke middelen worden gebruikt voor private doelen. Ken-
niscentra die veel private activiteiten uitvoeren leveren volgens de inspectie een grotere 
impuls aan de kwaliteitsverbetering van het beroepsonderwijs dan kenniscentra die dat 
niet doen. Die extra impuls manifesteert zich bijvoorbeeld in het veel vaker bezoeken 
van leerbedrijven (Inspectie van het Onderwijs 2010c).

10.3.2 De positie van het niet-bekostigd onderwijs

Volgens de Wet educatie en beroepsonderwijs (w eb) mogen ook particuliere, niet van 
overheidswege bekostigde aanbieders erkende opleidingen in het kader van de kwa-
lificatiestructuur verzorgen, en diploma’s uitreiken met hetzelfde civiele effect als de 
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diploma’s in het bekostigd onderwijs (zie paragraaf 10.2.1). Niet-bekostigde instellingen 
die erkende opleidingen verzorgen vielen eerder onder de Wet erkende opleidingen 
(w eo), die vooral gericht was op consumentenbescherming. Onder de w eb hebben 
de kwaliteitseisen om in het Centraal Register Educatie en Beroepsonderwijs (cr ebo) 
te kunnen worden opgenomen betrekking op de registratie van de opleiding, de kwa-
liteitsbewaking, de onderwijsorganisatie en de consumentenbescherming. Erkende 
particuliere opleidingen moeten dus sinds 1996 aan meer eisen voldoen.
Er waren verschillende redenen om ook niet-bekostigde aanbieders in het bestel op te 
nemen. De overheid verwachtte in de eerste plaats dat hun omvangrijke infrastructuur 
zou kunnen bijdragen aan een verhoging van het kwalificatieniveau van de beroepsbe-
volking. De overheid zou daardoor bovendien haar eigen aanbod niet hoeven te vergro-
ten. Bij een beslissing om een nieuwe opleiding te gaan bekostigen zou het aanbod aan 
niet-bekostigd onderwijs immers kunnen worden meegewogen. De overheid zou selec-
tiever kunnen optreden, hetgeen destijds paste binnen de beleidsfilosofie om zich op de 
kerntaken te richten. Een andere reden was dat de minister afwilde van de bestuurslast 
die de Wet erkende opleidingen (w eo) met zich meebracht. Door de opname van niet-
bekostigde erkende onderwijsinstellingen te koppelen aan de kwalificatiestructuur kon 
de bemoeienis van de overheid zich op een beperkter deel van het particuliere beroeps-
onderwijs richten. Er zijn namelijk heel veel niet-erkende particuliere beroepsopleidin-
gen (Honingh 2008).
In 2009 waren er ongeveer 85 niet-bekostigde instellingen bij het cr ebo ingeschreven, 
zo kan uit een document van de onderwijsinspectie worden afgeleid (Inspectie van 
het Onderwijs 2009b). Met de invoering van de w eb verviel de monopoliepositie van 
de bekostigde instellingen op het uitreiken van diploma’s uit de kwalificatiestructuur. 
Concurrentie tussen bekostigde en niet-bekostigde instellingen zou de kwaliteit van het 
onderwijs van het onderwijs ten goede komen, zo verwachtte men.

10.4 De stand van zaken anno 2010

Hoe staat het er eind 2010 voor met het mbo? Is er, vergeleken met de stand van zaken 
begin jaren negentig, sprake van verbetering of verslechtering? Het aanbod aan scholen 
en instellingen is de afgelopen twintig jaar een stuk overzichtelijker geworden. Het aan-
tal scholen en instellingen voor beroepsonderwijs nam sterk af. De roc-vorming leidde 
niet alleen tot een flinke schaalvergroting, maar resulteerde bovendien in een enorme 
variëteit aan opleidingen, met name binnen de roc’s. De bestuurlijke complexiteit 
nam, in het verlengde daarvan, eveneens toe. De in hoofdstuk 6 onderscheiden stelsel-
problemen doen zich in het mbo alle drie voor.

10.4.1 Ontwikkelingen in het aantal instellingen, aantal deelnemers en in de 
overheidsuitgaven

Het aantal van overheidswege bekostigde scholen en instellingen nam de afgelopen 
twintig jaar sterk af. De cijfers in tabel 10.1 maken het effect van achtereenvolgens de 
s v m-operatie (1986) en de roc-vorming (1996) zichtbaar.
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Tabel 10.1 

Ontwikkeling van het aantal scholen/instellingen voor middelbaar beroepsonderwijs (1990-2010)

1990 1995 2000 2005 2010

Scholen voor mbo (bol) 242 141
Scholen voor leerlingwezen (bbl) 258 73
Bve − instellingen (roc, aoc, vakinstelingen) 73 70 68

Bron: cbs 1992; cbs 2009a; cbs 2010a

Anno 2010 zijn er nog 68 bekostigde bve-instellingen:
– 42 regionale opleidingencentra (roc);
– 11 agrarische opleidingscentra (aoc);
– 14 vakscholen, gericht op een specifieke branche;
– 1 instituut voor doven en slechthorenden (ontleend aan www.mboraad.nl).

Daarnaast zijn er ongeveer 85 niet-bekostigde instellingen die erkende beroepsopleidin-
gen aanbieden.

Het aantal deelnemers in het grotendeels van overheidswege bekostigde mbo nam tus-
sen 1990 en 2000 af, om daarna flink toe te nemen. Vergeleken met 1990 is het aantal 
deelnemers in 2010 12% hoger.

Tabel 10.2: 

Ontwikkeling van het aantal deelnemers naar soort en niveau van onderwijs (1990-2010)

1990 1995 2000 2005 2010

Totaal aantal deelnemers (x 1000) 469 436 452 483 524

Voltijd mbo (bol) (x 1000) 288 288 272 331 343
Deeltijd mbo (bol) (x1000) 44 32 27 15 9
Leerlingwezen (bbl) (x1000) 137 116 153 137 172

Korte opleidingen/niveau1-2 ( %) 10 17 32 30 30
Lange opleidingen/niveau 3-4 ( %) 90 83 68 70 70

Bron: cbs 1992; cbs 2009a; cbs 2010a

De sterkste stijging deed zich bij de voltijdse opleidingen voor (+19%); de sterkste da-
ling bij het deeltijd mbo (−80%). De schommelingen in het aantal deelnemers aan de 
beroepsbegeleidende leerweg hangen samen met conjuncturele ontwikkelingen en het 
daaraan gerelateerde aanbod van leerarbeidsplaatsen.

Bij de invoering van de w eb (1996) werd het middelbaar beroepsonderwijs opgedeeld in 
vier niveaus, voor die tijd in kort mbo (1-2 jaar) en lang mbo (3-4 jaar). De toename van 



330

overheid en onderwijsbestel

het percentage leerlingen in de niveaus 1 en 2 hangt in belangrijke mate samen met de 
invoering van het startkwalificatieniveau en de introductie van assistentenopleidingen 
op niveau 1. Als gevolg daarvan moeten alle leerlingen na het vmbo nog ten minste 
een mbo-2-diploma halen. De in 2007 ingevoerde kwalificatieplicht geldt voor zowel 
gediplomeerde als ongediplomeerde schoolverlaters uit het vmbo. Op de niveaus 1en 2 
is het beroepsonderwijs ook zonder diploma (drempelloos) toegankelijk. Dat zal in de 
toekomst overigens veranderen. Voor niveau 2 is dan een vmbo-diploma of een diploma 
op niveau 1 noodzakelijk.
Van de 513.000 deelnemers aan beroepsonderwijs in het schooljaar 2007/2008 volgde 
4% in een assistentenopleiding (niveau 1), 26% een basisberoepsgerichte opleiding 
(niveau 2), 26% een vakopleiding (niveau 3) en 44% een middenkaderopleiding (niveau 
4). Bij die verdeling past wel de kanttekening dat de assistentenopleidingen van relatief 
korte duur zijn (maximaal een jaar), terwijl de middenkaderopleidingen vier jaar duren 
(cbs 2009a).

In het schooljaar 2009/2010 waren ruim 61.000 deelnemers in het middelbaar be-
roepsonderwijs 30 jaar of ouder. Negen van de tien 30-plussers nemen deel aan de 
beroepsbegeleidende leerweg (bbl), vooral in opleidingen op het gebied van de gezond-
heidszorg en de techniek. Het gaat meestal om werknemers die naast hun werk een 
opleiding volgen. Een klein percentage heeft een uitkering of is (deeltijd)werknemer met 
een uitkering (in 2009 in totaal iets meer dan 5% van de instroom) (cbs 2010a).

Het middelbaar beroepsonderwijs wordt niet alleen door de overheid bekostigd, ook het 
bedrijfsleven levert een financiële bijdrage, die met name de kosten die samenhangen 
met stages (bol) en leerarbeidsplaatsen (bbl) en met de begeleiding van deelnemers tij-
dens de beroepspraktijkvorming betreft. Daar staat tegenover dat bedrijven ten behoeve 
van die begeleidingskosten voor duale leerlingen en stagiaires van overheidswege subsi-
die en een (fiscale) tegemoetkoming ontvangen. Tabel 10.3 laat zien om welke bedragen 
het in periode tussen 2000 en 2007 ging.

Tabel 10.3 

Uitgaven van overheid en bedrijfsleven aan beroepsonderwijs en volwasseneneducatie (in mln. euro)

2000 2007 stijging in %

Uitgaven van de overheid aan onderwijsinstellingen bve 1833 3088 68
Uitgaven van bedrijven aan onderwijsinstellingen bve 1026 1531 49
Uitgaven van de overheid aan bedrijven (subsidies) 162 227 40

Bron: cbs (2009a: 238-240 en 255)

De stijging in de overheidsuitgaven aan onderwijsinstellingen is opmerkelijk. Die stij-
ging wordt volgens berekeningen van het cbs voor een belangrijk deel verklaard door 
investeringen in gebouwen en inventaris, zoals meubilair, lesmaterialen en computers, 
en in mindere mate door de toegenomen deelname (cbs 2010b).
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De toename van de uitgaven van bedrijven en van subsidies van de overheid aan bedrij-
ven heeft vermoedelijk te maken met de sterke toename van de hoeveelheid tijd die 
jongeren in het kader van het competentiegericht onderwijs in de beroepspraktijk door-
brengen. Deze laat duidelijk zien dat het middelbaar beroepsonderwijs de afgelopen 
jaren steeds meer een opleiding op de werkplek is geworden (dualisering).

Belastinguitgaven van de overheid aan bedrijven ontbreken in de tabel, omdat in de 
beschikbare gegevens geen onderscheid wordt gemaakt tussen belastinguitgaven in 
verband met stages en leerwerkplekken in het middelbaar beroepsonderwijs en in het 
hoger onderwijs. Bedroeg de totale zogeheten (fiscale) afdrachtvermindering onderwijs 
in het jaar 2000 nog 162 miljoen euro (20.000 werkgevers), in 2009 was dat bedrag op-
gelopen tot 345 miljoen euro (39.000 werkgevers). De belastinguitgaven aan werkgevers 
stegen met 113% dus veel sterker dan de subsidies ten behoeve van de beroepspraktijk-
vorming (40%) (Bronneman-Helmers 2006a: 137; Financiën 2009: 78).

10.4.2 Stelselproblemen.

In hoofdstuk 6 zijn drie typen stelselproblemen onderscheiden: aansluitingsproblemen, 
problemen die samenhangen met een discrepantie tussen vraag en aanbod en proble-
men in de opbrengsten en prestaties van het mbo-stelsel.

Aansluitingsproblemen: vmbo-mbo en mbo-hbo
De doorstroom van het vmbo naar het mbo nam niet alleen sterk toe, maar veranderde 
tegelijkertijd van karakter: het cognitieve niveau van het leerlingenpopulatie nam af. 
Deze ontwikkeling was enerzijds een gevolg van het aangescherpte beleid om voortijdig 
schoolverlaten zonder startkwalificatie tegen te gaan, waardoor steeds meer vmbo’ers 
zonder diploma overstapten naar het mbo, en vloeide anderzijds voort uit de na jaren 
van teruggang weer groeiende doorstroom vanuit de theoretische leerweg van het vmbo 
(mavo) naar de havo, een trend die voor een deel samenhangt met de eind jaren negentig 
ontstane tweedeling in het voortgezet onderwijs tussen vmbo en havo/vwo.
De doorstroom van de lange mbo-opleidingen naar het hbo groeide eveneens. Die 
ontwikkeling werd versterkt door het beleid om het percentage hoogopgeleiden sterk 
te doen toenemen (doorstroom via de beroepskolom). Deze doorstroom levert in het 
hbo overigens de nodige problemen op; de hogescholen worden geconfronteerd met 
mbo’ers die sinds de invoering van de w eb overwegend praktijk- en arbeidsmarktgericht 
zijn opgeleid en op (vak)theoretisch vlak vaak onvoldoende zijn toegerust.

Discrepantie tussen aanbod en vraag
Het aanbod aan mbo-opleidingen nam de afgelopen jaren sterk toe, in het schooljaar 
2009/2010 tot maar liefst 1360. Bij het starten van nieuwe opleidingen richtten de grote 
brede instellingen (roc’s) zich in de regel meer op de (veronderstelde) behoefte van 
jongeren dan op de vraag van het afnemende regionale bedrijfsleven. Die fixatie op 
vergroting van de instroom hangt samen met de bekostigingswijze van onderwijsinstel-
lingen, die voornamelijk plaatsvindt op basis van het aantal ingeschreven deelnemers 
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(80%), en voor een beperkt deel op basis van het aantal afgegeven diploma’s (20%). De 
kwaliteit van het onderwijs en de tevredenheid van het afnemende bedrijfsleven en ver-
volgonderwijs spelen bij de bekostiging geen enkele rol.
Naast een discrepantie op het niveau van de opleidingen werd de afgelopen jaren ook 
een discrepantie zichtbaar op het niveau van het onderwijsaanbod zelf. De invoering van 
het competentiegericht onderwijs leidde tot veel problemen en frustraties: niet alleen 
bij leerlingen, maar ook bij docenten. Leerlingen kregen te weinig lessen, moesten veel 
zelfstandig werken en klaagden over gebrek aan structuur. Docenten vinden dat ze hun 
vakkennis onvoldoende kunnen overdragen.

Tekorten op het gebied van de opbrengsten en prestaties
Het rendement van het middelbaar beroepsonderwijs nam de afgelopen jaren, ondanks 
de veranderde leerlingenpopulatie, met enkele procentpunten toe tot ongeveer 65%. 
Hoe hoger het niveau van de opleiding, hoe vaker leerlingen deze met succes weten af te 
sluiten. Op de niveaus 1 en 2 behaalt nog altijd een aanzienlijk percentage geen diploma 
(respectievelijk 42% en 44%). Een groot deel van de leerlingen slaagt er dus niet in het 
niveau van de startkwalificatie te behalen. Dat ligt niet alleen aan het mbo. De leer-, 
motivatie- en gedragsproblemen die aan de uitval ten grondslag liggen manifesteerden 
zich vaak al in het voortgezet onderwijs. De rendementsproblemen in het voortgezet 
onderwijs (vmbo) zijn de afgelopen jaren in belangrijke mate doorgeschoven naar het 
mbo (drempelloze toelating).
De kwaliteit van de examens in het mbo is al vele jaren onderwerp van zorg. Het mbo 
kent sinds de start van de operatie sectorvorming en vernieuwing (s v m) in de tweede 
helft van de jaren tachtig geen centrale examens meer, maar alleen decentrale exami-
nering. Dat betekent dat elke instelling zelf verantwoordelijk is voor de examinering 
van haar beroepsopleidingen. Daarvoor worden opgaven en exameninstrumenten 
ingekocht bij zogeheten exameninstellingen. Onderwijsinstellingen kunnen ook dien-
sten in kopen, zoals de afname van examens en de beoordeling van gemaakte opgaven. 
Examenleveranciers zijn in veel gevallen gelieerd aan een bedrijfstak. Dat biedt een 
waarborg voor het vertrouwen van het beroepenveld in de kwaliteit van de examinering. 
De producten en diensten van deze examenleveranciers voldoen echter lang niet alle-
maal aan de kwaliteitsmaatstaven van de inspectie. De kwaliteit van de examens laat op 
diverse punten nog steeds te wensen over (Inspectie van het Onderwijs 2010a: 116-117 en 
249-251).

Ook in bestuurlijk opzicht zijn er problemen: imagoproblemen, besturingsdilemma’s en 
voortdurende spanningen tussen onderwijs- en arbeidsmarktorganisaties.

Imagoproblemen
Het mbo kampt net als het vmbo met imagoproblemen. Berichten in de media over inci-
denten spelen daarbij een belangrijke rol. Het slechte imago hangt voor een deel samen 
met de moeilijke leerlingenpopulatie, met name in de niveaus 1 en 2. De negatieve 
berichtgeving over de kwaliteit van het onderwijs in sommige instellingen en bij som-
mige opleidingen heeft het imago van het mbo ook geen goed gedaan. Hieronder lijdt de 
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hele mbo-sector, inclusief de instellingen en opleidingen waar het wel goed gaat. Onder 
ouders en aspirant-leerlingen geeft dit aanleiding tot onzekerheid, en vermoedelijk ook 
tot vluchtgedrag naar de havo.
Het imagoprobleem wordt nog versterkt door het feit dat de meeste beleidsmakers de 
mbo-sector niet uit eigen ervaring kennen. Beleidsmedewerkers en politiek verantwoor-
delijken hebben zelf meestal de havo/vwo-route naar het hoger onderwijs gevolgd.

Besturingsdilemma’s
In bestuurlijk opzicht verkeert het mbo in een moeilijk positie. Mbo-instellingen worden 
door de rijksoverheid aan de ene kant benaderd als maatschappelijke ondernemingen 
met veel ruimte om in onderhandeling met hun omgeving (toeleverende opleidingen, 
bedrijfsleven, werkgevers uit de publieke sector, gemeenten, afnemende onderwijs-
instellingen) hun eigen beleid te bepalen. Aan de andere kant worden ze door dezelfde 
overheid behandeld als taakorganisaties die bij hun beleidsvoering zijn gebonden 
aan allerlei voorschriften en kwaliteitseisen van de inspectie, zoals de urennorm, de 
kwalificatieplicht, het rugzakje, burgerschapsvorming en sinds kort ook de referentie-
niveaus. Die bestuurlijke spagaat hangt gedeeltelijk samen met het feit dat het mbo ook 
onderwijs aanbiedt aan leerlingen onder de18 jaar, die nog onder leerplicht of kwalifica-
tieplicht vallen.
Werden de mbo-instellingen in de w eb nog op een vergelijkbare wijze gepositioneerd en 
benaderd als de hogescholen (hbo) en universiteiten (wo), sinds een aantal jaren worden 
ze in bestuurlijk opzicht steeds meer behandeld als scholen voor voortgezet onderwijs. 
roc’s, die beide leerwegen, alle sectoren en alle niveaus aanbieden, hebben meer last 
van die dubbele bestuurlijk agenda dan vakinstellingen en aoc’s, die zich op één seg-
ment van de arbeidsmarkt (beroep, branche of bedrijfstak) richten.

Voortdurende fricties tussen onderwijsbelangen en arbeidsmarktbelangen
De belangrijkste betrokken partijen (bestuurders van onderwijsinstellingen en ver-
tegenwoordigers van bedrijfstakken en branches) keken de afgelopen vijftien jaar 
meestal uitsluitend vanuit hun eigen referentiekader en belangen naar het mbo. 
Onderwijsinstellingen geven vaak de voorkeur aan brede opleidingen, omdat die vaak 
efficiënter zijn, terwijl werkgevers uit het midden- en kleinbedrijf in de regel smalle, 
meer functiegerichte opleidingen prefereren. Werkgevers zien graag dat schoolverlaters 
na hun opleiding direct inzetbaar zijn, zodat er geen kosten meer hoeven te worden 
gemaakt voor inwerktijd en scholing, streven onderwijsinstellingen eerder naar oplei-
dingen die leiden tot een duurzame positie op de arbeidsmarkt. De conflicten tussen 
beide partijen manifesteerden zich vooral naar aanleiding van de door het Colo ontwik-
kelde kwalificatiestructuur.
De fricties tussen onderwijs en bedrijfsleven zijn ook te duiden in termen van het ver-
schil tussen forward mapping en backward mapping (Mertens 1997). Het afnemende 
bedrijfsleven en beroepenveld gaan bij het denken over de inhoud van het beroeps-
onderwijs uit van backward mapping, van de kennis, vaardigheden en houdingen waar-
over beginnende beroepsbeoefenaren moeten beschikken. In economische termen: het 
product dat scholen geacht worden op te leveren.
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Het onderwijs vertrekt echter niet vanuit het op te leveren product, maar vanuit de voor-
kant: de leerling die een keuze moet maken voor een opleiding. Bij forward mapping 
gaat men uit van de behoeften, talenten en voorkeuren van jongeren die een beroeps-
opleiding gaan volgen. Onderwijsinstellingen proberen zo goed mogelijk aan te sluiten 
bij de (veronderstelde) behoeften en wensen van aankomende studenten. Ze hebben 
voor de invulling van hun onderwijsprogramma’s echter wel de medewerking van het 
bedrijfsleven nodig.

10.5 De beleidsarena rond het mbo

In de voorafgaande paragrafen zijn de beleidsontwikkelingen gedurende de afgelopen 
twintig jaar in beeld gebracht. Welke rol hebben de verschillende beleidsactoren daarbij 
gespeeld?

De politiek (bewindslieden)
In de afgelopen twintig jaar waren achtereenvolgens bewindslieden van de PvdA (1990-
1998), de v v d (1998-2007) en het cda (2007-2010) verantwoordelijk voor de sector van 
het middelbaar beroepsonderwijs. De eerste periode (1990-1998) stond vrijwel volledig 
in het teken van structuurverandering: de roc-vorming. De basis voor deze ontwikke-
ling was al in de jaren tachtig gelegd (commissie-Wagner, hoa k-nota, s v m-operatie). 
De community colleges in de Verenigde Staten stonden model voor het roc-concept, 
waarin zowel het beroepsonderwijs als voorzieningen voor volwasseneneducatie werden 
ondergebracht. Minister Ritzen vroeg de commissie-Rauwenhoff dit concept, waarin 
ook de scholing in het kader van de arbeidsvoorziening een plaats zou moeten krijgen, 
verder uit te werken. Een belangrijk element in het advies van de commissie was de 
zelfstandige school, die in onderhandeling met het bedrijfsleven en overheden op regio-
naal niveau zelf tot een aanbod zou moeten komen. De relatie met de sociale partners 
werd echter al snel verstoord doordat de minister alvast in de conceptbegroting 1991 had 
opgenomen dat het bedrijfsleven 150 miljoen gulden zou gaan bijdragen in de kosten 
van het beroepsonderwijs. De w eb verplichtte de scholen en instellingen tot de vor-
ming van roc’s, en legde de invloed van het georganiseerde bedrijfsleven op de inhoud 
van het onderwijs wettelijk vast. De positionering en de functie van het middelbaar 
beroepsonderwijs veranderden eveneens. Het mbo werd in principe eindonderwijs en de 
beroepspraktijk kwam centraal te staan.
In de tweede periode (1998-2007) kregen de nieuw gevormde instellingen voor beroeps-
onderwijs en volwasseneneducatie alle ruimte om, in overleg met betrokken partijen 
uit de regio (bedrijven en gemeenten), zelfstandig en vraaggericht te opereren. De over-
heid gaf daarbij in bestuurlijke zin weinig richting. Na het jaar 2000 werden de Lissa-
bonagenda en daarvan afgeleide nationale doelstellingen (startkwalificatie, 50% hoger 
opgeleiden) richtinggevend voor de ambities van de overheid. Om die ambities te rea-
liseren kwam de beroepskolom centraal te staan en werden diverse regelingen getrof-
fen om de doorstroom binnen de beroepskolom te bevorderen. Er kwam een regeling 
die de samenwerking tussen vmbo en mbo bevorderde, om zo het voortijdig school-
verlaten zonder startkwalificatie tegen te gaan. Er werd ook een begin gemaakt met de 
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 inhoudelijke vernieuwing van het middelbaar beroepsonderwijs: competentiegericht 
onderwijs, dat door werkgevers- en werknemersorganisaties sterk werd bepleit. De 
positie van het mbo veranderde in deze periode van eindonderwijs tot spil in de beroeps-
kolom.
De derde periode (2007-2010) stond in het teken van incidenten en klachten over het 
gebrek aan structuur en het te het geringe aantal contacturen op school. Als gevolg 
van de invoering van het competentiegericht onderwijs en het centraal stellen van de 
beroepspraktijk daalde het niveau van vakkennis. In het onderwijs (vooral bij de leraren) 
groeide de kritiek op de invulling van de competentiegerichte kwalificatiestructuur. 
De experimenteerperiode met het competentiegericht onderwijs werd in deze periode 
tweemaal verlengd, eerst met twee jaar tot 2010, daarna tot 2011. Volgens de inspectie 
waren te veel opleidingen kwalitatief onder de maat. Verbetering van de kwaliteit van 
het onderwijs werd het centrale beleidsthema. Aan het eind van deze periode verscheen 
ook de doelmatigheid van het onderwijs op de beleidsagenda. Er waren te veel kleine 
opleidingen, en ook te veel modieuze opleidingen waarvan de arbeidsmarktrelevantie 
twijfelachtig was. Er werden diverse commissies ingesteld die advies moesten uitbren-
gen over de bestuurbaarheid en doelmatigheid van het onderwijs. De aanbevelingen uit 
al die adviezen zullen neerslaan in het eind 2010 aangekondigde Actieplan mbo voor de perio-
de 2011-2015, dat in februari 2011 onder de titel Focus op vakmanschap verscheen (oc w 2011a).

De politiek (Tweede Kamer)
De politiek had lange tijd weinig belangstelling voor het mbo. De onbekendheid met 
de sector speelde daarbij een rol, maar ook de complexiteit ervan. De Tweede Kamer 
ging zich pas in de laatste periode intensief bemoeien met het mbo, met name naar 
aanleiding van toenemende klachten van leerlingen en van signalen over frustraties bij 
leraren. Die leidden niet alleen tot Kamervragen, spoeddebatten en een eigen onderzoek 
van de Kamer naar het competentiegericht onderwijs, maar ook tot verscherpte aan-
dacht van de inspectie en tot nieuwe regelgeving die de eerder genoemde bestuurlijke 
spagaat nog vergroot.

Adviesorganen
De Onderwijsraad en de Sociaal-Economische Raad zijn de belangrijkste adviesorganen 
op het gebied van het beroepsonderwijs. Ze brachten de afgelopen twintig jaar regel-
matig advies uit, meestal naar aanleiding van beleidsdocumenten. De adviezen waren 
constructief, maar vaak ook kritisch van toon. De Onderwijsraad vroeg zich al in 2000 af 
of de inhoudelijke ontwikkelingen niet te veel werden overgelaten aan de verschillende 
actoren in het veld, die allemaal zo hun eigen belangen hebben. De overheid zou volgens 
de raad een rol moeten vervullen die verder gaat dan een regierol. In 2004 constateerde 
de Onderwijsraad dat de betrokken partijen weliswaar van goede wil waren, maar dat 
elke belanghebbende zich inzette vanuit een eigen referentiekader, waarbij soms duide-
lijk botsende belangen aan de dag traden. Daarbij zat er volgens de raad vooral veel ruis 
in de driehoek onderwijsinstellingen, kenniscentra en bedrijven. De rol van de overheid 
was daarbij niet altijd even duidelijk, ook al omdat meerdere vakdepartementen zich met 
vraagstukken op het snijvlak tussen onderwijs en arbeid bemoeien.
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De ser miste in 2000 een eenduidige doordachte visie op het toekomstige sturings-
model voor de bve-sector. De raad was in 2004 van mening dat de overheid te terug-
houdend was over haar eigen rol in het beleidsproces en met meer elan en daadkracht 
invulling moeten geven aan haar richtinggevende taak.
De botsende belangen tussen de onderwijsinstellingen (mbo Raad), de koepelorgani-
satie van de kenniscentra (Colo) en de landelijke organisatie van het midden- en klein-
bedrijf (mk b-Nederland) hebben het mbo sinds de invoering van de w eb voortdurend 
parten gespeeld. Ondanks de door de Onderwijsraad en de ser afgegeven signalen greep 
de overheid niet in. Zij schoot op dit punt duidelijk tekort in haar bestelverantwoorde-
lijkheid.
De voorzitters van mk b-Nederland en de mbo Raad waren al het gesteggel uiteindelijk 
zat en richtten in 2010 de Stichting Beroepsonderwijs-Bedrijfsleven op, die moet zorgen 
dat de problemen in goed overleg worden opgelost. De toekomst zal leren of de kibbe-
lende partijen in staat zijn tot een werkzame samenwerking te komen.

Ad-hoccommissies
Ten behoeve van de beleidsvorming rond het mbo werden de afgelopen jaren diverse 
commissies ingesteld. De meest invloedrijke daarvan was ongetwijfeld de com-
missie-Rauwenhoff (1990), die met vergaande voorstellen kwam die voor een deel 
voortbouwden op het voorwerk dat al eerder binnen het departement was gedaan. Deze 
commissie legde de basis voor de zelfstandige school, de startkwalificatie, de dualisering 
van het beroepsonderwijs en de niet-vrijblijvende relatie met de beroepspraktijk.
De Stuurgroep die in 2001 de evaluatie van de w eb uitvoerde, had daarentegen nauwe-
lijks impact op het beleid. De invloed van de adviezen van de commissie-Oudeman (2010) 
over de bestuurbaarheid en de commissie-Hermans/Van Zijl (2010) over de doelmatig-
heid zal in 2011 duidelijk worden.

Koepelorganisaties in het mbo-veld
De mbo Raad is een brancheorganisatie waarbij alle bekostigde bve-instellingen 
zijn aangesloten. De raad behartigt de gemeenschappelijke belangen van zijn leden, 
biedt diensten aan en onderneemt gezamenlijke acties die samenhangen met de 
belangenbehartiging. Naast werkgeversorganisatie is deze landelijke organisatie van 
instellingsbesturen ook het belangrijkste aanspreekpunt voor de overheid. Tussen de 
aangesloten instellingen bestaan grote verschillen: niet alleen qua omvang, maar ook 
qua samenstelling van de deelnemerspopulatie (bijvoorbeeld het percentage leerlingen 
dat veel extra zorg en aandacht behoeft) en qua missie (meer op de arbeidsmarkt gericht 
of juist meer op de behoefte van de (aspirant)deelnemers). De belangen van instellingen 
kunnen daardoor sterk uiteenlopen, waardoor gemeenschappelijke belangenbehar-
tiging moeilijk is. De eerder aangehaalde interviews uit 2010 naar aanleiding van de 
klachten over de kwaliteit van het onderwijs lieten mooi zien waarmee de mbo Raad 
zich vooral bezighield: met werkgeverszaken en manieren om de overheid buiten de deur 
te houden, maar niet met de kwaliteit van het onderwijs. Op dat laatste punt gold het 
non-interventieprincipe. Bij problemen rond het competentiegericht onderwijs bestond 



de p osit ie en func tie van he t middelba ar beroep sonderwijs (mbo)

337  

bovendien de neiging de zwartepiet vooral bij het bedrijfsleven te leggen. De mbo Raad 
was onvoldoende in staat de problemen in eigen kring goed aan te pakken.
De positie van het Colo stond de afgelopen jaren van verschillende kanten ter discussie.
De ontwikkelde kwalificatiestructuur stuitte bij de onderwijsinstellingen op groot ver-
zet. De koepelorganisatie van de kenniscentra nam, naar het lijkt, te weinig afstand van 
de gedetailleerde wensen uit de verschillende branches. De landelijk georganiseerde 
werkgevers- en werknemersorganisaties lieten in 2008 hun ongenoegen blijken over het 
feit dat het Colo zich te veel manifesteerde als dé vertegenwoordiger van het sectorale 
bedrijfsleven. De organisatie zou zich volgens de landelijke sociale partners, verenigd 
in de Stichting van de Arbeid, moeten beperken tot haar uitvoerende (wettelijke) taken. 
Beide koepelorganisaties zijn er de afgelopen vijftien jaar niet in geslaagd in de beleids-
vorming rond het mbo een gezaghebbende rol te vervullen.
Voor de circa 80 aangewezen/erkende particuliere instellingen was de belangrijkste 
gesprekspartner van de overheid het Platform van Aangewezen/Erkende Particuliere 
Onderwijsinstellingen Nederland (pa epon), dat in 2010 is opgegaan in de Nederlandse 
Raad voor Training en Opleiding (nrto).

Centrale organisaties van werkgevers (en werknemers)
De centrale organisaties van werkgevers hadden veel meer invloed op de beleidsvor-
ming rond het beroepsonderwijs. Daarbij benutten zij diverse kanalen: 1) rechtstreekse 
contacten met bewindslieden en topambtenaren, 2) voorzitterschap van of deelname 
aan belangrijke commissies, 3) het uitdragen van standpunten van de eigen organisa-
tie (bijvoorbeeld mk b-Nederland), 4) het samen met andere werkgeversorganisaties 
(v no-nc w) en werknemersorganisaties innemen en uitdragen van standpunten via de 
Stichting van de Arbeid en 5) het leveren van een bijdrage aan de adviezen van de ser. 
Die beïnvloedingslijnen werden de afgelopen twintig jaar effectief benut. Het beroeps-
onderwijs werd in alle leerwegen en op alle niveaus gedualiseerd; het werd werkgericht 
en beroepsnabij. Schoolverlaters werden daardoor, meer dan voorheen, direct inzetbaar 
op de werkplek. Kortetermijnbelangen van het bedrijfsleven, zoals een vermindering 
van werving-, selectie- en inwerkkosten, werden daarmee gehonoreerd. Of het overwe-
gend werkgerichte beroepsonderwijs daarmee schoolverlaters oplevert met voldoende 
theoretische bagage om ook op langere termijn (duurzaam) inzetbaar te kunnen blijven 
is echter de vraag.
Aan het beroepsnabije beroepsonderwijs hangt voor werkgevers (en werknemers via 
O&O-fondsen) wel een prijskaartje. De uitgaven van bedrijven aan stages en leerwerk-
plekken namen sterk toe. Daar stonden echter de nodige subsidies en fiscale tegemoet-
komingen tegenover.

Organisatie van studenten: job
De Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (job) bestond in 2009 tien jaar en heeft 
zich ontwikkeld tot een organisatie waarnaar in beleidskringen steeds beter wordt 
geluisterd. job neemt deel aan het reguliere overleg tussen de overheid en de ouder- en 
studentenorganisaties, publiceert sinds 2001 elke twee jaar de zogeheten job-monitor 
(odin) waarin studenten hun oordeel geven over het beroepsonderwijs, opende een 
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klachtenlijn waarop in 2010 ruim 1300 klachten binnenkwamen (bijna tweemaal zo 
veel als in 2009) en voert met enige regelmaat actie (vaak met de andere leerling- en 
studentenorganisaties l a k s, l s vb en iso), bijvoorbeeld naar aanleiding van klachten 
over de kwaliteit van het onderwijs (in 2007 en 2008) of als reactie op aangekondigde 
bezuinigingen (in 2010). De ervaring van de afgelopen jaren leert dat klachten en acties 
van leerling- en studentenorganisaties meestal niet zonder gevolgen blijven. In 2007 was 
de brandbrief ‘Wij willen leren, geef ons ook de kans’ mede aanleiding tot de instelling 
van de parlementaire onderzoekscommissie (commissie-Dijsselbloem) die de onderwijs-
vernieuwingen in het voortgezet onderwijs onderzocht. In 2009 onderzocht de Tweede 
Kamer, eveneens naar aanleiding van klachten, of de invoering van competentiegericht 
onderwijs wel verantwoord was. Acties van studentenorganisaties als job leiden ook 
geregeld tot Kamervragen of spoeddebatten. De commissie-Oudeman kwam in haar rap-
port over de bestuurbaarheid van het mbo (2010) met de aanbeveling instellingsbesturen 
te verplichten bij kwalitatief slechte opleidingen met studenten van die opleidingen te 
praten.

Internationale organisaties
De Lissabonagenda, waarin de regeringsleiders afspraken dat de Europa de meest 
dynamische en concurrerende regio ter wereld moest worden, heeft de beleidsontwik-
keling rond het mbo op twee punten sterk beïnvloed: in de eerste plaats vanwege de 
onderwijsdoelstellingen met betrekking tot de startkwalificatie (tegengaan voortijdig 
schoolverlaten, drempelloze instroom in het mbo, overgangsvoorzieningen vmbo-mbo) 
en in de tweede plaats als gevolg van de door Nederland zelf geformuleerde doelstelling 
met betrekking de deelname aan hoger onderwijs (50%), die later werd vervangen door 
het percentage van 50% gediplomeerden (25–34 jaar) met een hogere opleiding.
De Nederlandse overheid is buitengewoon gevoelig voor de positie van Nederland op de 
verschillende prestatieladders van de eu en de oeso: een hoge score levert internatio-
naal prestige op. Daarbij wordt nogal eens over het hoofd gezien dat er bij internationale 
vergelijking heel vaak appels met peren worden vergeleken. Dat geldt bijvoorbeeld voor 
het niveau van onze lange mbo-opleidingen dat, zeker voor de invoering van de w eb, 
vergelijkbaar was, zo niet hoger lag dan dat van de korte hogere beroepsopleidingen in 
veel andere landen.

Media
Ook de media hadden duidelijk invloed op de beleidsvorming, en wel in tweeërlei 
opzicht. Hun invloed was positief in de zin dat in de media kwaliteitsproblemen en 
tekorten aan het licht kwamen die lange tijd onzichtbaar waren. Dat heeft vervolgens tot 
beleidsacties geleid. Maar zij oefenden ook een negatieve invloed uit, namelijk in de zin 
dat alleen negatieve berichten in de media aan bod komen. Dat veroorzaakt niet alleen 
imagoschade, maar roept onder beleidsmakers ook wantrouwen op ten opzichte van 
scholen (vaak met geïntensiveerd toezicht en meer regelgeving als gevolg).
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10.6 Slotbeschouwing

Net als in de hoofdstukken 7, 8 en 9 vindt de beoordeling van de beleidsvorming ook in 
deze slotbeschouwing langs twee lijnen plaats. Anders dan in de vorige hoofdstukken 
komt hier echter niet één onderwerp of thema aan de orde, maar wordt het proces van 
beleidsvorming rond de positie en functie van een hele onderwijssector besproken. In 
paragraaf 10.6.1 passeren de belangrijkste bevindingen over het beleidsvormingsproces 
de revue, waarna in paragraaf 10.6.2 de vraag aan de orde komt in hoeverre de oorspron-
kelijke doelstellingen van het beleid zijn gerealiseerd.

10.6.1 Het beleidsvormingsproces rond de positie en functie van het mbo

Wie zetten de positie en functie van het mbo (web) op de agenda?
Begin jaren negentig viel het middelbaar beroepsonderwijs nog onder de Wet op het 
voortgezet onderwijs. Na het hoger beroepsonderwijs (in 1985) kreeg ook het mbo (in 
1996) een eigen wettelijk kader. De ideeën over de institutionele inrichting waren al in 
de tweede helft van de jaren tachtig op het departement ontstaan: de schaalvergroting 
en sectorvorming in het voltijds mbo (s v m-operatie) was in 1986 in gang gezet, en de 
idee van een autonome zelfstandige school was in de hoa k-nota (1985) ontwikkeld. 
Binnen de nieuw te vormen instellingen voor beroepsonderwijs en volwasseneneducatie 
(roc) zou naast een aantal onderdelen van de volwasseneneducatie (basiseducatie, vavo) 
ook het leerlingwezen moeten worden ondergebracht. Daarbij stond het voorbeeld van 
de community colleges in de vs model. Binnen het departement werd eind jaren tach-
tig al een directie Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie gevormd. De toenmalige 
minister stelde in 1989 de commissie-Rauwenhoff in om de ideeën hierover nader uit 
te werken, en daarbij eveneens aandacht te schenken aan de verantwoordelijkheids-
verdeling tussen de overheid en het afnemende veld. De belangrijkste aanbevelingen 
van deze commissie voor het mbo waren: het realiseren van een ‘zelfstandige school’ 
die op regionaal niveau nauw moest gaan samenwerken met de arbeidsvoorziening en 
het afnemende bedrijfsleven/beroepenveld, de introductie van het niveau van de start-
kwalificatie (twee jaar mbo of primair leerlingwezen) als een minimum niveau en een 
dualisering (combinatie of afwisseling van werken en leren) van het hele beroepsonder-
wijs. De verantwoordelijkheidsverdeling kreeg in het advies weinig aandacht. Bedrijven 
en onderwijsinstellingen moesten samen concrete opleidingstrajecten zien te realise-
ren.
Rond de eeuwwisseling veranderden de opvattingen rond de positie en functie van het 
mbo. Economische ontwikkelingen (globalisering, ic t) en de Lissabonagenda vorm-
den de context voor een belangrijke wijziging in de positie en functie van het mbo. 
Dat werd niet alleen verantwoordelijk voor de doelstelling zo veel mogelijk jongeren 
en volwassenen aan een startkwalificatie te helpen, maar moest ook een bijdrage leve-
ren aan de doelstelling zo veel mogelijk mbo’ers te laten doorstromen naar het hoger 
beroeps onderwijs − dat laatste in het kader van de nationale ambitie om 50% van de 
beroepsbevolking op een hbo/universitair niveau te brengen. Het mbo veranderde van 
eindonderwijs (voorbereiding op de arbeidsmarkt) naar spil binnen de beroepskolom 
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(naast voorbereiding op de arbeidsmarkt ook zorgen voor een startkwalificatie en voor 
doorstroom naar het hbo).
Rond 2007 veranderde het denken over de positie en functie van het mbo opnieuw. Dit-
maal speelden niet alleen problemen bij de overgang van het vmbo naar het mbo (ten 
behoeve van het behalen van een startkwalificatie) een rol, maar ook de toenemende 
van klachten van leerlingen over de kwaliteit van het nieuwe competentiegerichte 
onderwijs. De bestuurlijke drukte nam flink toe: experimenten met overgangsvoor-
zieningen vmbo-mbo, de discussie over en onderzoek naar het competentiegericht 
onderwijs en de instelling van diverse commissies die advies moesten uitbrengen over 
de kwaliteit, doelmatigheid en bestuurbaarheid van het mbo. Op basis van al deze acti-
viteiten en adviezen zal de inrichting en positie van het mbo de komende jaren opnieuw 
de nodige veranderingen ondergaan.

Onduidelijkheid in verantwoordelijkheidsverdeling
De onduidelijkheid met betrekking tot de verantwoordelijkheidsverdeling tussen over-
heid, onderwijsveld en bedrijfsleven heeft de ontwikkeling van het mbo van meet af aan 
parten gespeeld.
Begin jaren negentig ontstond meteen een conflict over de bekostiging. Minister Ritzen 
had namelijk al direct een bezuiniging ingeboekt: het bedrijfsleven zou 150 miljoen 
gulden moeten bijdragen in de kosten van het beroepsonderwijs. Dat viel bij de sociale 
partners niet in goede aarde. De roc-vorming bleef als gevolg van die actie beperkt 
tot de onderwijs- en educatievoorzieningen van oc w. De scholingsvoorzieningen van 
Arbeidsvoorziening bleven erbuiten.
De positionering van het Colo (de koepelorganisatie van de kenniscentra voor beroeps-
onderwijs en bedrijfsleven) als verantwoordelijke organisatie voor de ontwikkeling van 
de inhoud voor het hele beroepsonderwijs (inclusief de lange opleidingen) was onver-
standig. De sterk op het leerlingwezen geënte aanpak van de kenniscentra heeft tot een 
permanente conflictsituatie met het georganiseerde onderwijsveld geleid. De beoogde 
dialoog tussen onderwijsveld en bedrijfsleven over de inhoud van het beroepsonderwijs 
kwam nauwelijks tot stand.

Onderwijsinstellingen lieten bij de dualisering de eigen belangen prevaleren
Bij de ontwikkeling van de kwalificatiestructuur werd onvoldoende rekening gehouden 
met de verschillen in soorten opleidingen (leerwegen en niveaus) binnen het mbo. Bij 
de invoering van de w eb werd het middelbaar beroepsonderwijs gepositioneerd als 
eindonderwijs. Daarbij paste een meer op de beroepspraktijk gerichte invulling. De 
onderwijsinstellingen schoten daarin echter door. Ze gebruikten de dualisering ook 
om kosten te besparen. Zo nam het deel van de onderwijstijd dat aan beroepspraktijk-
vorming (stages) werd besteed flink toe. Tegelijkertijd werd ook ‘het nieuwe leren’ 
omarmd. Door de (veronderstelde) behoeften en wensen van de leerling (inspelen op 
hun belangstelling, eigen verantwoordelijkheid en zelfstandigheid) centraal te stellen 
zetten de onderwijsinstellingen zich af tegen de gedetailleerde productspecificaties 
(kwalificaties) uit de kwalificatiestructuur. Dat leerlingen moeite hadden met de nieuwe 
onderwijsaanpak werd lange tijd genegeerd. Dat deze bovendien ten koste ging van 
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de vakkennis werd pas echt een probleem toen de functie van het mbo veranderde van 
eindonderwijs naar spil in de beroepskolom, en de doorstroom naar het hoger beroeps-
onderwijs in de lange beroepsopleidingen steeds belangrijker werd.
In het in februari 2011 door Van Bijsterveldt (cda) (kabinet-Rutte − v v d/cda: vanaf 2010) 
uitgebrachte mbo-actieplan Focus op vakmanschap 2011-2015 kondigde de minister aan 
de onderwijstijd voor het voltijdse beroepsonderwijs/de beroepsopleidende leerweg 
(bol) te intensiveren. Daarmee wordt de urennorm van 850 uur onderwijstijd (inclusief 
beroepspraktijkvorming) duidelijk aangescherpt. Tegelijkertijd wordt de duur van de 
vierjarige opleidingen echter naar drie jaar teruggebracht (oc w 2011a).

De overheid schoot tekort in haar bestelverantwoordelijkheid
De overheid heeft de problemen rond de verantwoordelijkheidsverdeling tussen het 
georganiseerde onderwijsveld en het Colo vele jaren laten voortbestaan. Zij veranderde 
wel de functie van het beroepsonderwijs (beroepskolom), maar deed niets aan de ver-
antwoordelijkheidsverdeling voor de inhoud van het onderwijs. Niet alleen de overheid 
en de voor de kwalificatiestructuur verantwoordelijke organisatie (Colo), maar ook het 
onderwijsveld zelf (mbo Raad en instellingen) maakte onvoldoende onderscheid tussen 
de diverse opleidingen (leerwegen en niveaus) en hun verschillende functies. De mbo 
Raad bracht pas in 2010 – in een brief aan de kabinetsformateur − voor het eerst een 
duidelijk onderscheid aan tussen de opleidingen op niveau 1, middelbare vakopleidingen 
(niveau 2 en 3) en middelbaar beroepsonderwijs (niveau 4).
Zo’n indeling naar functie van de opleiding zou gepaard moeten gaan met een aanpas-
sing in de verdeling van verantwoordelijkheden voor de inhoudelijk invulling van de 
verschillende opleidingen. Daarbij ligt voor niveau 1 een stevige relatie met gemeenten 
en de jeugdzorg in de rede, kan voor de niveaus 2 en 3 worden volstaan met een conti-
nuering van de huidige opzet en is voor niveau 4 ook een duidelijke inbreng vanuit het 
vervolgonderwijs (hbo) noodzakelijk.
In het eerder genoemde mbo-actieplan Focus op vakmanschap 2011-2015 kondigt minister 
Van Bijsterveldt (cda) aan dat de eerder genoemde nieuwe Stichting Beroepsonderwijs-
Bedrijfsleven (sbb) de opdracht krijgt om de komende drie jaar de kwalificatiestructuur 
te herzien. In die opdracht zullen heldere doelstellingen en randvoorwaarden worden 
aangegeven waaraan de kwalificatiestructuur moet voldoen. De regie en verantwoorde-
lijkheid voor het ontwikkelen en onderhouden van de kwalificatiestructuur komen bij 
de sbb te liggen. De stichting wordt de bestuurlijke partner van de minister. Het Colo 
krijgt als taak de ontwikkeling en instandhouding van de kwalificatiestructuur, onder 
regie van de sbb, uit te voeren. De kenniscentra blijven wel volledig verantwoordelijk 
voor de erkenning en werving van leerbedrijven.

10.6.2 De resultaten van het beleid en nieuwe beleidsvoornemens

Er zijn vijftien jaar na invoering van de web nog veel problemen
De afgelopen jaren is duidelijk geworden dat de sector van het middelbaar beroeps-
onderwijs nog niet op orde is. De problemen werden voor een deel veroorzaakt door 
achtereenvolgende koerswijzigingen van de overheid.
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Opleidingen voor jongeren met uiteenlopende problemen
Bij de invoering van de w eb verdwenen de niet-kwalificerende opleidingen, zoals het 
vormingswerk voor jeugdigen en de oriëntatie- en schakelcursussen. De startkwali-
ficatienorm, die uitgangspunt werd bij het terugdringen van het aantal voortijdige 
schoolverlaters, bracht echter al snel een gat in het opleidingenaanbod aan het licht. Een 
flink percentage jongeren bleek grote problemen te hebben bij de doorstroom van het 
vmbo naar het mbo.
Deze problemen deden zich zowel voor bij jongeren die in het vmbo geen diploma had-
den behaald maar wel toegang kregen tot het mbo als bij jongeren die in het mbo moei-
lijk een keuze konden maken voor een sector of beroep. Voor de eerste groep werden al 
snel assistentenopleidingen (niveau 1) in het leven geroepen, voor de tweede groep werd 
later de Arbeidsmarkt Kwalificerende Assistentenopleiding (a k a) opgericht. De gedacht 
dat alle schoolverlaters uit het vmbo direct een kwalificerende opleiding zouden kunnen 
volgen moest dus al snel worden verlaten.
Als gevolg van de participatieplicht en het niet langer in aanmerking komen voor een 
uitkering neemt de groep jongeren die extra zorg en begeleiding nodig heeft om een 
start op de arbeidsmarkt te kunnen maken de komende jaren vermoedelijk nog verder 
toe. Voor de overbelaste jongeren, wier bestaan in 2009 door de w r r gesignaleerd werd, 
zijn tijdelijk extra middelen beschikbaar gesteld. Voor jongeren die al wat langer uit het 
onderwijs zijn vertrokken zijn wellicht andere voorzieningen nodig.
Volgens het mbo-actieplan Focus op vakmanschap 2011-2015 krijgt het mbo-1-niveau een 
eigen positie binnen het mbo-stelsel: alleen dit niveau wordt toegankelijk zonder diplo-
ma. De drempelloze toegang tot niveau 2 wordt beëindigd. De nieuwe naam voor niveau 
1 wordt ‘entreeopleiding’. Hieronder gaan ook de a k a-opleiding en de vakgerichte 
assistentenopleidingen vallen. Voor de uitwerking van de Werkschool – een voorziening 
ten behoeve van de groep jongeren met een fysieke of psychische handicap of een laag 
iq die zonder hulp niet aan de arbeidsmarkt kan deelnemen (zie hoofdstuk 8) − worden 
pilots overwogen. Als de uitkomsten bekend zijn wordt nagegaan of deze voorziening in 
de ‘entreeopleiding’ kan worden ingepast.

Problemen bij de aansluiting tussen mbo en hbo
Als gevolg van de verschillende koerswijzigingen in de afgelopen twintig jaar ontston-
den er ook problemen in de aansluiting tussen het mbo en het hbo. Begin jaren negentig 
maakte het voltijdse mbo nog onderdeel uit van het voortgezet onderwijs; het was toen 
overwegend op kennisoverdracht gericht. De centrale examinering was al eerder, bij 
de start van de s v m-operatie (1986), verlaten. De instellingen zijn zelf verantwoordelijk 
voor de kwaliteit van het onderwijs. De examens in het mbo werden al snel een onder-
werp van zorg. De kwaliteit van het beroepsonderwijs is anno 2010 nog steeds niet in alle 
opleidingen voldoende geborgd.
Gediplomeerden van de lange opleidingen waren voor de invoering van de w eb breed 
opgeleid. Daarna werden zowel de korte als de lange mbo-opleidingen sterk praktijk-
gericht (dualisering). In de verhouding tussen theorie en praktijk werd nauwelijks onder-
scheid gemaakt tussen korte en lange opleidingen. Dat veroorzaakte problemen toen in 
jaren na de eeuwwisseling de doorstroom naar het hoger onderwijs (beroepskolom) een 
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belangrijke doelstelling werd. Gediplomeerden van het mbo worden qua kennisniveau 
niet goed op het hbo voorbereid, maar primair klaargestoomd voor de arbeidsmarkt.
Kennistekorten veroorzaken veel aansluitingsproblemen in het hoger beroepsonder-
wijs. Het mbo heeft daar zelf overigens niet direct last van: het wordt niet afgerekend op 
een goede aansluiting op de arbeidsmarkt of het vervolgonderwijs. Alleen het behalen 
van een diploma telt mee bij de bekostiging.
In 2010 zijn onderwijssectoroverstijgende referentieniveaus voor Nederlandse taal en 
rekenen ingevoerd. Bij de mbo-opleidingen op niveau 4 zullen deze vakken en het vak 
Engels verplicht in het examen worden opgenomen. Daarbij plaatste het bedrijfsleven 
overigens de kanttekening dat zulke scherpe exameneisen wellicht niet nodig zijn voor 
schoolverlaters die na het behalen van hun diploma gaan werken.
In het studiejaar 2011-2012 zullen ook vijf pilots van start gaan waarbij het Associate 
degree (ad)-programma (kort hbo) op de locatie van een mbo-instelling wordt aangebo-
den.

Ondoelmatigheid
Door de onderlinge concurrentiestrijd tussen onderwijsinstellingen is het opleidin-
genaanbod in sommige regio’s nogal versnipperd. Met de arbeidsmarktrelevantie van 
nieuwe vaak nogal ‘modieuze’ opleidingen werd lang niet altijd rekening gehouden. In 
het in februari 2011 uitgebrachte mbo-actieplan Focus op vakmanschap 2011-2015 wordt aan-
gegeven dat onderwijsinstellingen verantwoordelijk zijn voor een doelmatig aanbod aan 
beroepsopleidingen, dat ze keuzes moeten maken en, waar nodig, samen met andere 
instellingen en het regionale bedrijfsleven moeten komen tot taakverdeling en concen-
tratie. Er zullen pilots worden gestart waarin dit proces door een gezaghebbend persoon 
ondersteund zal worden. Wanneer partijen er niet uitkomen zal er arbitrage plaatsvin-
den door een onafhankelijke geschillencommissie die ressorteert onder de Stichting 
Beroepsonderwijs Bedrijfsleven.
Een andere vorm van ondoelmatigheid vloeit voort uit het soms te lage instapniveau en 
het daardoor onnodig stapelen van opleidingen (van niveau 1 naar niveau 2, van niveau 2 
naar niveau 3 en van niveau 3 naar niveau 4. De doorstroom binnen de mbo-sector is de 
afgelopen jaren sterk toegenomen. In het schooljaar 2009/2010 stroomde van de jonge-
ren met een diploma op niveau 1 ruim de helft (54%) door naar een hoger niveau van het 
mbo, van de gediplomeerden op niveau 2 deed bijna de helft (49%) dat en van de gediplo-
meerden op niveau 3 ruim een derde (35%) (mbo Raad 2010).
In Focus op vakmanschap 2011-2015 wordt aangekondigd dat in januari 2012 een uitgewerkt 
wetsvoorstel zal worden ingediend om de bekostigingswijze te moderniseren. Daarin 
zullen studenten die voor het eerste jaar worden ingeschreven zwaarder wegen dan stu-
denten al één jaar zijn ingeschreven, die op hun beurt weer zwaarder wegen dan studen-
ten die al twee jaar zijn ingeschreven, enzovoort. Een dergelijke bekostigingswijze zet 
een rem op strategische stapelroutes binnen het mbo.

Tekortschietende kwaliteit bij zowel het onderwijs als de examens
Er zijn grote schillen in kwaliteit tussen instellingen en opleidingen. De Inspectie van 
het Onderwijs publiceert sinds kort overzichten van zeer zwakke opleidingen en van 
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opleidingen waarbij de examinering onder de maat is. Focus op vakmanschap 2011-2015 
meldt dat de overheid samen met de sector drie instrumenten gaat invoeren om per 
instelling de tevredenheid te meten van studenten, medewerkers en bedrijfsleven. Alle 
instellingen worden wettelijk verplicht hieraan deel te nemen, en de resultaten zullen 
openbaar worden gemaakt. De inspectie zal deze onderzoeken ook gebruiken bij het 
toezicht.

Samenwerking tussen vmbo-scholen en mbo-instellingen
Er zijn de afgelopen jaren diverse nieuwe sectoroverstijgende onderwijsvoorzieningen 
ontwikkeld, zoals de v m 2-opleidingen en de Vakcolleges Techniek en Zorg. De v m 2-
regeling zal worden verlengd en de vakcolleges krijgt een financiële impuls met het oog 
op structurele samenwerking met het mbo, zo vermeldt Focus op vakmanschap 2011-2015. 
In deze nota wordt echter niet ingegaan op de gevolgen van deze ontwikkelingen voor 
de reguliere mbo-2-opleidingen. De komende jaren zal het aantal leerlingen in de basis-
beroepsgerichte leerweg van het vmbo naar verwachting verder teruglopen; daarvan 
zal vermoedelijk een groeiend percentage deel gaan deelnemen aan voornoemde v m 2-
opleidingen en Vakcolleges. Daarmee kan wellicht de daling van het aantal leerlingen 
binnen het vmbo worden tegengegaan, maar worden de problemen in de niveau-2-oplei-
dingen van het mbo groter.

Het ‘een leven lang leren’ verdwijnt langzaam maar zeker uit de bve-sector
De oorspronkelijke gedachte achter de roc-vorming, een regionaal opleidingsinstituut 
dat een breed scala aan opleidingen kan aanbieden, variërend van basiseducatie, taal-
cursussen en algemeen vormend onderwijs voor volwassenen tot en met functiegerichte 
trainingen voor werknemers, is de afgelopen twintig jaar steeds verder uit beeld geraakt. 
In het regeerakkoord van het kabinet-Rutte werd aangekondigd dat ook de publieke 
bekostiging van mbo-opleidingen voor deelnemers vanaf 30 jaar zou worden beëindigd. 
In het kader van de verantwoordelijkheidsverdeling tussen overheid en bedrijfsleven 
werd jaren geleden al afgesproken dat de overheid verantwoordelijk is voor het initiële 
onderwijs en dat de sociale partners verantwoordelijk zijn voor het postinitiële onder-
wijs voor werkenden. De aangekondigde bezuiniging past in dit beeld. Met het oog op 
het maatschappelijk belang van het opleiden van 30-plussers in sectoren als de gezond-
heidszorg, waar op termijn grote personeelsproblemen dreigen te ontstaan, is echter na 
protesten uit de Tweede Kamer en in overleg met sociale partners een alternatief arran-
gement ontwikkeld. Daarin wordt de beroepsopleiding van deelnemers die ouder zijn 
30 jaar nog maar voor iets meer dan de helft (54%) uit publieke middelen bekostigd. De 
rest zal door werkgevers en werknemers moeten worden opgebracht.9

De titel Wet ‘educatie en beroepsonderwijs’ is steeds minder van toepassing. De Bve-
raad heeft enkele jaren geleden zijn naam al veranderd in mbo Raad. Misschien moet de 
naam van de wet maar veranderen in Wet op het middelbaar beroepsonderwijs.
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Noten

1 Voor de examens geldt in het mbo een regeling die afwijkt van die in zowel het voortgezet onderwijs 

als het hoger onderwijs. Ontwikkelingen in de regelgeving met betrekking tot de examens (exa-

meninstituten, Kwaliteitscentrum Examens (kce)) en de overdracht (in 2007) van het toezicht op de 

examens aan de Inspectie van het Onderwijs komen in dit hoofdstuk verder niet aan de orde.

2 Deze paragraaf is in belangrijke mate gebaseerd op Veld (1994), Bronneman-Helmers (2006) en 

 Honingh (2008).

3 Zie voor een uitgebreide beschouwing over ontwikkelingen in de volwasseneneducatie Bronneman-

Helmers (1992). 

4 Artikel 1.2.1 van de w eb omschrijft de doelstelling van het beroepsonderwijs als volgt: ‘Beroepson-

derwijs is gericht op de theoretische en praktische voorbereiding voor de uitoefening van beroepen, 

waarvoor een beroepskwalificerende opleiding is vereist of dienstig kan zijn. Het beroepsonder-

wijs bevordert tevens de algemene vorming en persoonlijk ontplooiing van de deelnemers en 

draagt bij tot het maatschappelijk functioneren. Beroepsonderwijs sluit aan op het voorbereidend 

beroeps onderwijs en het algemeen voortgezet onderwijs. Beroepsonderwijs omvat niet het hoger 

 onderwijs.’ 

5 Deze paragraaf is gedeeltelijk ontleend aan acoa (2006) en Van der Meijden et al. (2009).

6 Brief van staatssecretaris Van Bijsterveldt aan de Tweede Kamer over Modernisering van de bekosti-

ging mbo, 23 december 2008.

7 Deze paragraaf is grotendeels gebaseerd op Van den Broek et al. (2010b) en Van den Broek et al. 

(2010c).

8 Eindtermen: kwaliteiten waaraan een gediplomeerde moet voldoen op het gebied van kennis, 

 inzicht, vaardigheden en beroepshouding.

9 Op 11 maart 2011 werd bekendgemaakt dat de financiering van mbo-opleidingen voor 30-plussers 

wordt begrensd tot twee jaar en in sterkere mate zal worden opgebracht door private partijen. Jaar-

lijks blijven er voor 47.000 deelnemers van 30 jaar of ouder publiek bekostigde leerplaatsen beschik-

baar. Er komt een nieuw, arbeidsmarktgericht programma voor 30-plus-studenten in het mbo.




