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Woord vooraf
Het Max Goote Kenniscentrum voor beroepsonderwijs en volwasseneneducatie (MGK bve) heeft als doelstelling kennis over het stelsel van
beroepsonderwijs en volwasseneneducatie (bve) te bewerken en te
analyseren en de productie van die kennis te bevorderen. Daarbij past
het doen van onderzoek maar ook het overdragen van kennis over en
inzicht in het bve-stelsel en de beleidsontwikkelingen daarbinnen.
MGK organiseert dan ook jaarlijks een leergang voor (nieuwe) beleidsen stafmedewerkers in en rondom het bve-bestel.
In de leergang maken mensen die aan een nieuwe baan beginnen in het bveveld kennis met de actuele beleidvraagstukken in deze sector én met elkaar.
Onderdeel van de leergang vormt het maken van een werkstuk; daarin verwoordt de deelnemer waar zijn of haar interesse tijdens de leergang naar uit is
gegaan en welke inzichten bij de leergang zijn opgedaan. Het werkstuk vormt
ook input tijdens het slotseminar; de deelnemers maken dan gezamenlijk een
presentatie van wat zij als dé kernpunten zien van het bve-beleid op middellange
termijn. Deze kernpunten worden met een panel van deskundigen besproken.
In 2008 heeft tijdens de leergang en het afrondende paneldebat het accent
gelegen op de prestaties van het bve-bestel. Wat verwacht de overheid, het
bedrijfsleven en de samenleving van het bestel? Wat is de achtergrond van die
verwachtingen? In welke zin wordt aan die verwachtingen voldaan?
Het gaat dan om vragen als het onderwijsaanbod voor laaggeletterden en voor
jongeren die het traject van de arbeidsmarktgekwalificeerd assistent (AKA)
willen volgen. Past dat aanbod wel in het bestel en hebben samenleving en
bedrijfsleven deze voorzieningen nodig? In breder opzicht gaat het om de bijdrage die wordt geleverd aan de bestrijding van voortijdig schoolverlaten, een
inspanning die nodig en wenselijk is om van Nederland een kenniseconomie te
maken.
Belangrijk is voorts dat het geboden onderwijs goed aansluit bij datgene wat
werkgevers nodig hebben en dat het tegemoet komt aan de wensen en talenten
van de deelnemers. Daarbij is een gedegen loopbaanoriëntatie en -begeleiding
onmisbaar. Om aan deze verwachting tegemoet te komen, is het nodig dat
onderwijs, bedrijfsleven en overige organisaties intensief samenwerken in hun
regio.
Ten slotte verwachten we van het bve-veld dat het tegemoet komt aan de wensen en verlangens van de politiek en samenleving. Dat vereist vernieuwing en
verbetering, en ook passend toezicht.
Tijdens de leergang is over deze vraagstukken veel gedebatteerd en nagedacht.
Een neerslag ervan treft u aan in deze bundel met werkstukken.
Prof. dr. Sjoerd Karsten
Directeur Max Goote Kenniscentrum bve
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1

Kansen versterken
Marjan Osendarp

In deze bijdrage gaat de auteur in op de arbeidsmarktgekwalificeerd assistent (AKA). Zij richt
de aandacht op de vraag voor welke doelgroep de opleiding ooit was bedoeld en welke deelnemers anno 2008 feitelijk gebruik maken van deze opleidingen. In de beantwoording van deze
vragen komt een verschil aan het licht: de AKA-opleiding was ooit bedoeld voor de groep die
alleen met meer aandacht voor sociale competenties effectief richting arbeidsmarkt geleid kan
worden; maar feitelijk is een enorme diversiteit aan typen deelnemers waarneembaar. Aan het
eind van het artikel stelt de auteur dan ook een aantal vragen voor de toekomst, waaronder: is
voor een deel van de huidige AKA-deelnemers een beroepskwalificerend traject niet veel
geschikter?

1.1

Inleiding
In de experimenten met competentiegericht beroepsonderwijs neemt de
arbeidsmarktgekwalificeerd assistent (AKA) een bijzondere plaats in. Om de
positie van alle jongeren op de arbeidsmarkt te versterken heeft het ministerie
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) in 2004 gevraagd een kwalificatiedossier voor een ‘brede assistent’ te ontwikkelen. Deze kwalificatie op
niveau 1 kan jongeren die dreigen uit te vallen een extra steuntje in de rug
bieden bij de doorstroom naar de arbeidsmarkt of een vervolgopleiding.
AKA is gestart als een experimentele opleiding en bevindt zich nog in een
proeffase. In de Strategische agenda Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie 20082011 (Min. OCW, 2008) geeft staatssecretaris Van Bijsterveldt aan dat zij
samen met de relevante betrokken partijen wil nagaan wat de gewenste positionering van de AKA-opleiding in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) zou
moeten zijn. De kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven (KBB’s) hebben
deze zomer een advies uitgebracht aan de staatssecretaris. Dit advies richt zich
op een AKA met toekomst: hoe bieden wij deelnemers in AKA het meeste perspectief?
In deze bijdrage wil ik dieper ingaan op het type deelnemer dat momenteel een
AKA-opleiding volgt.
Diverse partijen plaatsen namelijk vraagtekens bij het relatief grote aantal deelnemers in AKA. De Adviescommissie Onderwijs-Arbeidsmarkt vraagt zich in
Over hamers en vasthouden gesproken (ACOA, 2006) af of de opleiding zijn
snelle groei niet te danken heeft aan het niet oppakken van problemen elders
binnen de beroepsonderwijskolom. Een aantal brancheorganisaties constateert
een ‘verdringing’ van de beroepskwalificerende assistentenopleidingen door
7

verkeerde prikkels aan regionale opleidingencentra (ROC’s) (Colo, 2008). In
deze bijdrage beschrijf ik eerst de achtergrond en kenmerken van het AKAdossier. Vervolgens ga ik in op de vraag wie momenteel een AKA-opleiding
volgen. Ten slotte zal ik een aantal conclusies trekken en aanbevelingen doen.

1.2

Achtergrond: risicojongeren pre- en post-WEB
Voor 1996 werden jongeren die uitvielen of dreigden uit te vallen, opgevangen
door het vormingswerk: kleinschalige opvangprojecten waarin met behulp van
oriëntatie- en schakelprogramma’s en ondersteuning van hulpverlening werd
geprobeerd uitvallers uit het onderwijs weer terug te leiden naar opleiding of
werk. De Wet educatie beroepsonderwijs (WEB) van 1996 moest leiden tot een
samenhangend onderwijsstelsel met vier niveaus, aangeboden door de ROC’s.
Het vormingswerk ging op in de ROC’s (Min. OCW, 2006).
Met de invoering van de WEB verschoof ook het paradigma van het perspectief van de jongere zelf naar het arbeidsmarktperspectief. Iedere burger zou
minimaal moeten beschikken over een startkwalificatie: een kwalificatie op
niveau 2, het niveau van een beginnend beroepsbeoefenaar. Tegelijkertijd werd
echter erkend dat het niet reëel was te veronderstellen dat iedereen in staat zou
zijn deze kwalificatie te behalen; ook werd erkend dat er betaald werk bestaat
ónder het niveau van de startkwalificatie. Deze werkzaamheden net onder het
niveau van de startkwalificatie werden daarom beschreven in de assistentenopleidingen op niveau 1 (ACOA, 2006). Momenteel bestaan er 22 kwalificaties
op niveau 1 (Colo, 2008).

1.3

De arbeidsmarktgekwalificeerd assistent
Hoewel het accent van persoonlijke problemen en mogelijkheden van deelnemers naar de arbeidsmarkt verschoof, bleef er een behoefte aan socialisatie
en re-integratie. De toestroom van jongeren die te kampen hadden met diverse
problemen die hun onderwijsprestaties belemmerden, bleef met de invoering
van de WEB natuurlijk onveranderd. De toestroom van deze jongeren concentreerde zich vooral in niveau 1. De assistentenopleidingen waren door hun
beroepskwalificerende taakstelling niet toegerust voor de opvang van dit type
jongeren (ACOA, 2006).
In het Plan van aanpak Jeugdwerkloosheid (Min. OCW, 2003) worden diverse
maatregelen aangekondigd om de positie van jongeren op de arbeidsmarkt te
versterken. Een van deze maatregelen was de ontwikkeling van een breed
dossier voor een assistent op niveau 1. Deze kwalificatie zou de behoefte aan
socialisatie en re-integratie ondervangen door deelnemers te scholen op brede,
voornamelijk sociale competenties. In maart 2004 gaf toenmalig staatssecre-
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taris Nijs de stuurgroep Kwalificatiestructuur de opdracht de coördinatie van
de experimentele assistentenopleiding op zich te nemen, binnen het kader van
de experimenten met competentiegericht onderwijs (cgo). Om de start van de
experimentele assistentenopleiding op korte termijn mogelijk te maken, werd
afgesproken dat er sprake moest zijn van een simpele procedure met zo min
mogelijk randvoorwaarden. De stuurgroep was daartoe bereid en een samenwerkingsverband van zes kenniscentra ontwikkelde het eerste kwalificatiedossier voor deze arbeidsmarktgekwalificeerd assistent.
Dit dossier heeft een bijzondere positie omdat het de enige kwalificatie is waar
geen beroepsprofiel aan ten grondslag ligt, dat door een bedrijfstak erkend is.
Met andere woorden: het is tot nu toe de enige kwalificatie die niet is ontstaan
uit een vraag van het bedrijfsleven, maar vanuit een politiek-maatschappelijke
vraag en die is gericht op een doelgroep in plaats van op een beroep.

1.4

Deelnemers in AKA
Inmiddels wordt bijna vijf jaar geëxperimenteerd met de arbeidsmarktgekwalificeerd assistent. Het totaal aantal leerlingen in AKA stijgt snel. Van 5.789
deelnemers in het jaar 2005, naar 8.005 in het jaar 2006 naar 9.207 in het jaar
2007. Opvallend hierbij is dat het totaal aantal deelnemers op niveau 1 stabiel
blijft rond ruim 22.000 leerlingen. De stijging van AKA is ten koste gegaan
van het aantal deelnemers in beroepskwalificerende assistentenopleidingen
(BKA).

Tabel 1.1

Ontwikkeling aantal deelnemers mbo niveau 1
2004

Totaal niveau 1

2005

2006

2007

#

%

#

%

#

%

#

%

22.293

100

22.481

100

22.182

100

22.104

100

AKA

-

-

5.789

25

8.005

36

9.207

42

BKA

22.293

100

16.692

75

14.177

64

12.897

58

Uit het activiteitenverslag 2006-2007 van het Gemeenschappelijk procesmanagement (GPM, tegenwoordig MBO 2010) kan worden opgemaakt dat de
grootste groep deelnemers (31%) een vmbo-opleiding heeft gevolgd maar geen
diploma heeft (GPM, 2007); 9% van de deelnemers heeft een mbo-opleiding
gevolgd en heeft ook geen diploma.
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Tabel 1.2

Herkomst AKA-instromers
Aantal

Percentage

Vmbo met diploma

101

8

Vmbo zonder diploma

404

31

Mbo zonder diploma

119

9

73

6

Praktijkonderwijs
Vso zmok

45

3

Overig vso

77

6

NT2/edu-traject

67

5

Basisonderwijs

92

7

Onderwijs in land van herkomst

21

2

Sociale werkvoorziening

68

5

Re-integratietraject

43

3

Anders*
Totaal bekende herkomst

186

14

1.296

100

* In de categorie ‘Anders’ vallen onder meer deelnemers die voorlopers van het vmbo bezocht
hebben, maar ook havisten en instromers vanuit een hulpverleningstraject.
Bron: GPM, 2007.

De AKA-kwalificatie is gericht op doorstroom. Ruim 53% van de ex-AKAleerlingen volgt een vervolgopleiding. Hiervan volgt:
11% een beroepskwalificerende opleiding op niveau 1;
76% een opleiding op niveau 2; en
13% een opleiding op niveau 3 of 4.
Bijna 28 % van de ex-leerlingen heeft een betaalde baan. Van de leerlingen die
geen AKA-diploma hebben behaald is 46% een opleiding gaan volgen, 31%
stroomt door naar werk (Eimers, 2006).
In het activiteitenverslag voor het experimenteerjaar 2006-2007 tracht het
Gemeenschappelijk procesmanagement de deelnemers in de AKA-opleidingen
te typeren, gebruik makend van het onderscheid dat Eimers maakt tussen
‘opstappers’ en ‘risicojongeren’ (GPM, 2007). Eimers constateert in Vroeg is
nog niet voortijdig dat een groot aantal uitvallers -bijna twee derde deeljongeren zijn die vastlopen in het onderwijs en kiezen voor werk. Zij stappen
op uit vrije keuze en uit onvrede met school. In tegenstelling tot de risicojongeren hebben zij niet te maken met complexe problematiek (Eimers, 2006).
Het Gemeenschappelijk procesmanagement brengt deze theorie een stap
verder en onderscheidt vijf typen deelnemers in de AKA- trajecten:
de niet-kunner (18%) heeft niet het leervermogen om een startkwalificatie
te behalen;
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-

de verhinderde (49%) heeft misschien wel de capaciteiten, maar wordt
verhinderd door persoonlijke problemen;
de zoeker (14%) heeft geen duidelijk beeld van studie, beroep en sector;
de anders-kiezer (11%) wil niet meer naar school, maar kiest voor iets
anders;
de herstarter (11%) stroomt in via een re-integratietraject.

Concluderend kunnen we stellen dat de deelnemers in de AKA erg divers zijn.
Er is sprake van verschillende vooropleidingen én individuele redenen om deel
te nemen aan de AKA.

1.5

Perspectief voor iedereen
De kwalificatie arbeidsmarktgekwalificeerd assistent voorziet in een behoefte.
Dat blijkt wel uit de enorme groei van het aantal leerlingen in de opleiding.
Bovendien lijkt de opleiding geslaagd in haar oorspronkelijke opzet, namelijk
het binnenboord houden van deelnemers: een groot aantal deelnemers stroomt
door naar een vervolgopleiding op niveau 2 of naar werk. De vliegende start
van AKA kan als succes kan worden gezien.
Als de groep deelnemers echter van dichtbij wordt bekeken, is er reden om aan
te nemen dat de opleiding ook deels als vangnet wordt gebruikt voor groepen
die elders in het onderwijs niet goed worden geholpen. De opleiding is een
curatieve maatregel, die nu echter deels wordt ingezet voor een groep die
geholpen is bij een preventieve aanpak.
Met de ontwikkeling van het kwalificatiedossier is bewust een uitzondering
gemaakt voor de groep risicojongeren met vaak complexe problemen. In de
praktijk blijkt de AKA echter ook als vangnet te worden gebruikt voor ándere
doelgroepen. Als de gegevens over de deelnemers worden vergeleken met de
doelstelling die voor ogen stond bij de ontwikkeling van de kwalificatie, valt op
dat een flink aantal huidige deelnemers niet binnen de doelgroep valt waar
AKA oorspronkelijk voor was bedoeld. Het gaat hier om 51% (GPM, 2007)
tot twee derde (Eimers, 2006) van de deelnemers. Naast de vraag of verschillende typen deelnemers niet gebaat zijn bij verschillende aanpakken, is het in
het belang van iedereen dat AKA beperkt blijft voor de doelgroep waar ze
oorspronkelijk voor was bedoeld. De ‘opstappers’ van Eimers (2006) en de
‘zoekers’ en ‘anders-kiezers’ van het Gemeenschappelijk procesmanagement
zouden door een betere aansluiting tussen vmbo en mbo, een betere beroepenen loopbaanoriëntatie en bovenal beter en boeiender onderwijs, geen gebruik
hoeven te maken van AKA. En het is in hun belang, dat er dan ook aan wordt
gewerkt om dit te voorkomen. Een beroepskwalificerende opleiding biedt
namelijk betere arbeidsmarktperspectieven.
Momenteel is het arbeidsmarktperspectief voor deelnemers nog relatief gunstig
(Colo, 2008). Het economische tij is de laatste tijd ook erg gunstig geweest.
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Hoe zal het de AKA-gediplomeerde echter vergaan in tijden van laagconjunctuur? De huidige motieven om een arbeidsmarktgekwalificeerd assistent aan te
nemen -maatschappelijke verantwoordelijkheid en het interesseren van een
nieuwe doelgroep voor de sector (Colo, 2008)- zullen minder zwaar gaan
wegen in tijden van laagconjunctuur. Er moet dus voor gezorgd worden dat de
mogelijkheden die de branches en sectoren bieden op niveau 1 en 2 optimaal
worden benut. Alleen de beroepskwalificerende opleidingen leiden op vanuit
een vraag van de sector, en bieden daarom de beste kansen op de arbeidsmarkt.
Uitval en jongeren met problemen zullen altijd blijven bestaan. En daarom is
het goed om mogelijkheden zoals AKA te hebben. Maar veel jongeren zouden
door een beter preventief beleid een schoolloopbaan kunnen hebben met meer
perspectief. Dit zorgt er ten slotte ook voor dat de middelen die voor AKA ter
beschikking staan optimaal kunnen worden ingezet voor de doelgroep die ze
ook echt nodig heeft.
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Lezen en schrijven in 2015
Pauline Coppens

De geschiedenis van het dossier ‘Lezen en schrijven’ (laaggeletterdheid) is geen eenvoudige,
onder meer omdat het gaat over verschillende doelgroepen, regelingen, wetten en definities. In
deze bijdrage doet de auteur deze geschiedenis stapsgewijs uit de doeken. Duidelijk wordt dat
door de komst van het zogeheten participatiefonds, de trajecten lezen en schrijven die nu nog
via de WEB-gelden worden bekostigd, in de toekomst waarschijnlijk meer langs lijnen van nonformeel leren hun beslag gaan krijgen.

2.1

Inleiding
Laaggeletterdheid is een thema dat de laatste jaren steeds vaker onder de aandacht komt. Het heeft in de achterliggende periode wel steeds verschillende
benamingen gehad: functioneel analfabetisme, functionele ongeletterdheid en
de laatste jaren laaggeletterdheid. Bij laaggeletterden gaat het om volwassenen
die dagelijks moeite hebben met het lezen en schrijven van teksten.
In het begin van de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw werden cursussen om (beter) te leren lezen en schrijven voornamelijk in de non-formele sfeer
gegeven door vrijwilligers, sociaal-cultureel werkers en soms particulieren.
Eind jaren tachtig werd ‘het leren lezen en schrijven’ voor autochtone volwassenen ondergebracht in de Rijksregeling basiseducatie (RRBE). De basiseducatie beoogde basisvaardigheden als lezen, schrijven, rekenen en sociale vaardigheden aan te bieden aan laagopgeleide volwassenen. De rijksregeling werd
halverwege de jaren negentig ondergebracht in de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB). Door deze veranderingen kwam het cursusaanbod ‘lezen en
schrijven’ binnen de muren van het formele onderwijs terecht.
Na een verschuiving van prioriteiten van de basiseducatie voor autochtonen
naar (basis)opleidingen voor allochtonen (van NT1-onderwijs naar NT2onderwijs), staan sinds het begin van deze eeuw de schijnwerpers weer volop
gericht op de laaggeletterden in de Nederlandse samenleving. In eerste instantie waren deze alleen gericht op de volwassen autochtone laaggeletterden, vervolgens op álle Nederlandssprekende volwassenen die moeite hebben met het
lezen en schrijven van de Nederlandse taal.
De actieve strijd tegen laaggeletterdheid die momenteel wordt gestreden moet
ervoor zorgen dat laaggeletterdheid in 2015 voor een zeer groot deel is verdwenen. Om laaggeletterdheid te laten verdwijnen is niet alleen een actieve strijd
nodig vanuit beleid, overheid en praktijk; het is voornamelijk de laaggeletterde
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zelf die de strijd moet aangaan. De strijd zal dan ook voor een groot deel in
het (klas)lokaal worden gestreden.
Een cursus (beter) leren lezen en schrijven wordt tot op heden nog voornamelijk op het regionaal opleidingencentrum (ROC) binnen de sector Educatie
aangeboden. Gezien de mogelijke afschaffing van de verplichte winkelnering
bij ROC’s met betrekking tot de volledige educatie kan de vraag worden
gesteld of educatie bij ROC’s in 2015 nog bestaat. Stel dat educatie verdwijnt,
waar gaan de cursisten dan naartoe? Wie zal zich op deze vrije markt ‘storten’?
In deze bijdrage zal ik mij beperken door deze vraag alleen te stellen voor de
laaggeletterden die een lees- en schrijfcursus volgen bij de educatie-units van
de ROC’s. Zal in de toekomst de non-formele educatie een meer zichtbare
aanbieder in het veld kunnen worden?
In deze bijdrage ga ik eerst kort in op de omschrijving van laaggeletterden.
Daarna duiken we in de geschiedenis en komen weer boven in 2008: de strijd
tegen laaggeletterdheid is op dit moment nog in volle gang. Tot slot ga ik in op
de mogelijkheid dat de educatie bij ROC’s zal verdwijnen en bekijk ik of de
laaggeletterde cursist in het non-formele onderwijs een plek zou kunnen vinden.

2.2

Laaggeletterdheid: what’s in a name?
Iemand is ongeletterd of analfabeet als hij 15 jaar of ouder is en niet kan lezen
en schrijven en dit ook niet heeft geleerd. Dit geldt ook voor allochtonen die
ongeletterd naar Nederland zijn gekomen en zich in Nederland de lees- en
schrijfvaardigheid niet eigen hebben gemaakt. Voor deze laatste groep zijn in
eerste aanleg de inburgeringcursussen ontwikkeld.
De groep laaggeletterden omvat ook volwassenen die als kind wel lezen, schrijven en rekenen hebben geleerd maar niet voldoende om zich (goed) te kunnen
redden. Deze groep bestaat uit allochtonen maar vooral ook uit autochtonen.
Van de 1,5 miljoen volwassenen die moeite hebben met lezen en schrijven is
een derde allochtoon en twee derde autochtoon (STAR, 2007). Onder dit aantal bevinden zich volgens de Stichting Belangenbehartiging Alfabetisering
ongeveer 250.000 autochtone volwassenen die helemaal niet kunnen lezen en
schrijven (ABC, 2003).
Kijkend naar het niveau van lezen en schrijven kan worden gesteld dat laaggeletterdheid -of zoals dat enkele jaren geleden nog werd aangeduid als ‘functioneel ongeletterdheid’ of ‘functioneel analfabetisme’- voorkomt bij die volwassenen van wie de lees- en schrijfvaardigheden in het Nederlands onder
KSE-niveau 3 of IALS-niveau 2 ligt. In het nieuwe ‘Raamwerk Nederlands’ is
dat het niveau B1 (Neuvel et al., 2008).
Uit de jaarlijkse monitor ‘Deelname aan het lees- en schrijfonderwijs door
laaggeletterden’ van CINOP (in opdracht van het ministerie van Onderwijs,
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Cultuur en Wetenschap - OCW) blijkt dat in 2007 bij 39 ROC’s die NT1-taalonderwijs aanbieden, om en nabij 9.000 cursisten een lees-, schrijf- en/of
rekencursus hebben gevolgd. De laatste jaren neemt het aantal laaggeletterden
dat een dergelijke cursus volgt, gestaag toe. Maar laten we niet vergeten dat er
in Nederland 1,5 miljoen volwassen laaggeletterden zijn. Dat houdt in dat nog
zeer veel laaggeletterden geen cursus volgen om beter te leren lezen, schrijven
en rekenen.
Lezen en schrijven: het is zo vanzelfsprekend als ademhalen voor velen in
Nederland. Maar voor veel anderen is het dus helemaal niet zo vanzelfsprekend. Een schok? Als het goed is zijn veel van ons inmiddels wel op de hoogte
van het aantal laaggeletterden in Nederland of in ieder geval van het feit dat er
veel laaggeletterden in Nederland zijn, zowel autochtoon als allochtoon.
Landelijke campagnes, een zeer actieve en betrokken prinses en bovendien de
vele activiteiten die door ROC’s in de regio’s worden uitgevoerd hebben daaraan bijgedragen.

2.3

Er was eens…
Vormingswerk
In het verleden werd door vrijwilligers, sociaal-cultureel werkers en soms particulieren, lesgegeven in het leren lezen en schrijven. In de jaren zestig werd het
Nederlands Centrum voor Volksontwikkeling (NCVO) opgericht (Doets et al.,
2008). De doelstelling van het NCVO was het vormings- en ontwikkelingswerk
te stimuleren. Het vormingswerk was voor zowel jeugdigen als volwassenen
bedoeld. “Het vormingswerk vervulde voor volwassenen een emancipatorische
functie en beoogde onder meer de verbetering van de positie in achterstandssituaties. Vormingswerk werd gezien als een belangrijke werksoort als aanvulling op het opbouwwerk dat zich richtte op het oplossen van maatschappelijke
vraagstukken” (Doets et al., 2008). Naast het vormingswerk bestond het volksontwikkelingswerk dat meer op de persoon en de persoonlijke ontplooiing was
gericht.
Rijksregeling basiseducatie
Midden jaren tachtig werd de Rijksregeling basiseducatie (RRBE) ingevoerd.
Daarin werd naast de gelden voor het vormingswerk voor jongvolwassenen ook
een aanzienlijk deel van de middelen ondergebracht van het plaatselijk vormingswerk en het sociaal-cultureel werk (Doets et al., 2008). Door de invoering van de regeling werd ook de regelgeving aan laaggeschoolde volwassenen
vastgelegd. In het Landelijk Overzicht Basiseducatie wordt de doelgroep als
volgt omschreven: “[...] personen die verkeren in educatieve achterstandssituaties en die als gevolg van maatschappelijke, sociaal-economische en technologische ontwikkelingen steeds meer achterop raken en zich nauwelijks meer weerbaar kunnen opstellen” (Janssen et al., 1993). In deze omschrijving wordt
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duidelijk dat het niet alleen gaat om een educatieve achterstand, maar ook de
problemen betreft die men daardoor in het dagelijks leven ondervindt.
De doelstelling van de RRBE is deze mensen in staat te stellen kennis, houdingen en vaardigheden te verwerven die minimaal nodig zijn om persoonlijk en
in het maatschappelijk verkeer te kunnen functioneren. Om deze doelstelling te
kunnen behalen heeft de RRBE een aantal randvoorwaarden opgesteld.
Het educatieve aanbod dient op plaatselijk en regionaal niveau aangeboden te worden.
Het aanbod moet op plaatselijk en regionaal niveau samenhangend zijn.
De uitvoering van het aanbod dient door betaalde professionele werkers
te gebeuren en waar mogelijk, ondersteund te worden door vrijwilligers.
De uitvoering van het aanbod behoort plaats te vinden binnen instellingen voor basiseducatie (Janssen et al., 1993).
In de handleiding van de RRBE worden drie hoofdelementen onderscheiden
ten aanzien van de inhoud van het educatieve aanbod, zijnde taal, rekenen en
sociale vaardigheden. Voor de instellingen voor basiseducatie blijft het echter
een taak om uitvoerbare leerdoelen te laten aansluiten bij het persoonlijk en
maatschappelijk functioneren van de doelgroep. Naast de drie hoofdelementen
moet het programma-aanbod toeleidingsmogelijkheden bevatten voor diegenen
voor wie de drempel anders te hoog zou zijn én de mogelijkheid bieden om
zich binnen de genoemde hoofdelementen voor te bereiden op doorstroming
naar vervolgeducatie of andere maatschappelijke activiteiten (Janssen et al.,
1993).
De WEB en educatie
In 1996 werd de basiseducatie in Nederland ondergebracht in nieuwe wetgeving: de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB). De WEB verzamelde de
voorheen gescheiden sectoren van de basiseducatie, voortgezet algemeen vormend volwassenenonderwijs (vavo) en beroepsonderwijs op mbo-niveau. Met
deze nieuwe wetgeving werden de regionale opleidingencentra opgericht. Eén
van de doelen van de WEB was meer samenhang aan te brengen in het onderwijs en de doorstroom van educatie naar beroepsonderwijs te bevorderen
(Bohnenn et al., 2004). Door de ROC’s in het leven te roepen kon er beter
aan de randvoorwaarden van de RRBE worden voldaan.
Met betrekking tot educatie krijgen de ROC’s de volgende doelstelling mee uit
de WEB: educatie verzorgen “ter bevordering van de persoonlijke ontplooiing
ten dienste van het maatschappelijk functioneren van volwassenen door de ontwikkeling van kennis, inzicht, vaardigheden en houdingen op een wijze die
aansluit bij hun behoeften, mogelijkheden en ervaringen alsmede bij de maatschappelijke behoeften” (art. 1.2.1 WEB). Daarbij wordt aangegeven dat educatie de volgende vier soorten opleidingen omvat:
vavo-opleidingen voortgezet algemeen volwassen onderwijs;
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opleidingen gericht op breed maatschappelijk functioneren;
de opleiding Nederlands als tweede taal (NT2);
de NT2-opleidingen gericht op alfabetisering; en
andere opleidingen, gericht op sociale redzaamheid.
Kijkend naar de beschreven vier opleidingen uit de WEB zijn opleidingen om
(beter) te leren lezen en schrijven te plaatsen onder ‘andere opleidingen,
gericht op sociale redzaamheid’. De opleidingen die namelijk gericht zijn op
breed maatschappelijk functioneren beogen volgens de WEB aan te sluiten bij
de basisberoepsopleidingen (niveau 2 mbo).
De ROC’s boden vanaf 1996 basiseducatie aan op plaatselijk en regionaal
niveau. Daarnaast vond de uitvoering plaats door professionele werkers
(docenten), waar mogelijk ondersteund door vrijwilligers. Door deze laatste
randvoorwaarde veranderde het een en ander in het aanbod van de basiseducatie, aangezien er voorheen vaak door het sociaal-cultureel werk of vrijwilligers,
in bijvoorbeeld buurthuizen, les werd gegeven. Invulling van de lessen en
omgang met de doelgroep was toen nog vaak gebaseerd op jarenlange praktijkervaring. Een gerichte opleiding bestond er niet. Met de komst van de RRBE
en later de WEB kregen de praktijkdeskundigen een andere positie, aangezien
betaalde professionals het aanbod moesten gaan aansturen en uitvoeren
(Coppens, 2005). De basiseducatie veranderde hiermee van non-formele educatie in formele educatie. Ik kom later in deze bijdrage nog op deze begrippen
terug.
Kritische geluiden
Bijna vijf jaar na de invoering van de WEB werden kritische geluiden hoorbaar
ten aanzien van het educatie-aanbod van de ROC’s, onder andere vanuit de
Inspectie van het Onderwijs en de stuurgroep Evaluatie WEB. Zo gaf de stuurgroep aan dat de prioriteit van het gemeentelijk beleid vooral uitging naar
nieuwkomers (Wet inburgering nieuwkomers, WIN) en naar werkzoekenden.
“Deze prioriteitstelling resulteert in verdringing van andere groepen, waarbij
met name oudkomers en laagopgeleide autochtonen worden genoemd” (Van
der Kamp, 2002). Ook de Inspectie gaf aan dat deze prioriteitstelling van de
gemeenten leidde tot verdringing van andere groepen waaronder autochtone
functioneel analfabeten (Van der Kamp, 2002).
Volgens de Stichting ABC heeft de invoering van de RRBE meer kwaad dan
goed gedaan voor de basiscursussen lezen en schrijven. “De cursussen voor
functioneel analfabeten stellen inhoudelijk en financieel de hoogste eisen en
komen bij ‘stroomlijning’ van een educatieve organisatie het eerst aan de beurt
om te verdwijnen. In een tijd van oriëntatie op de arbeidsmarkt werd ook in de
cursussen alfabetisering die nog wel gegeven werden, voorrang verleend aan
mensen die konden doorstromen naar het beroepsonderwijs of direct naar een
baan. Heel veel andere cursisten met specifieke problemen konden niet meer
terecht en raakten totaal uit beeld” (ABC, 2003). Daarnaast geeft de Stichting
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ABC aan dat de invoering van de WEB de positie van de functioneel analfabeten in de basiseducatie verder heeft verslechterd. De ROC’s werden opgericht;
de zwakke positie van de basiseducatie was er de oorzaak van dat deze tak van
onderwijs nauwelijks in de bestuurscolleges van de ROC’s was terug te vinden.
Bovendien kregen de gemeenten de beschikking over het budget voor basiseducatie. Volgens de Stichting ABC hadden gemeenten geen andere keus dan
bij ROC’s cursussen en bijscholing in te kopen die op korte termijn tot banen
voor de cursisten zouden kunnen leiden. Alfabetiseringsgroepen vallen daardoor buiten de boot. Deze cursussen vergen veel investering, zowel financieel
als inhoudelijk.
Een laatste punt van aandacht waar de Stichting ABC op wijst is dat door de
invoering van de WEB veel vrijwilligers en andere deskundigen werden losgemaakt van de doelgroep. De Stichting ABC geeft nog aan dat naast de
afschaffing van het vrijwilligerswerk, de professionals werden ingezet op andere
doelgroepen, met name deelnemers aan NT2-cursussen, taalondersteuning en
inburgeringslessen voor allochtonen. De aandacht werd verschoven van NT1naar NT2-onderwijs.

2.4

Actie en aanval op laaggeletterdheid
In 2000 moest worden geconstateerd dat de problematiek van het aantal laaggeletterden nog altijd even groot was als tien jaar daarvoor. In 1992 namen
64.839 autochtone cursisten deel aan de basiseducatie. In 1998 was dit aantal
drastisch gezakt naar 22.938 autochtone cursisten (ABC, 2003). De Stichting
ABC plaatst hierbij nog de kanttekening dat van de 22.938 cursisten een groot
deel al ver is gevorderd en niet meer tot de groep functioneel analfabeten
behoort. Nog maar enkele duizenden van hen volgen de lees- en schrijfcursussen op KSE-niveau 1 en 2.
Onder andere door deze cijfers en de uitkomsten van de International Adult
Literacy Survey (IALS) in 1995 en 2000 -waaruit bleek dat Nederland 1,5
miljoen laaggeletterden kent- werd duidelijk dat laaggeletterdheid nog lang niet
verdwenen was.
Actieplan
Het uitroepen door de Verenigde Naties van het ‘Alfabetisering Decennium’
2003-2013 werd door de Nederlandse overheid, in het bijzonder door het
ministerie van Onderwijs, aangegrepen om iets aan het probleem van laaggeletterdheid te doen (Neuvel et al., 2008). Vanuit OCW ontstond het initiatief
voor het Landelijk Actieplan Alfabetisering Autochtonen. Dit actieplan ging in
2003 van start en had een looptijd van vijf jaar (2003-2006). De hoofddoelstelling van het actieplan was een substantiële toename van het aantal alfabetiseringstrajecten in de educatie te bewerkstellingen (Neuvel et al., 2008).
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Aanvalsplan
Toen duidelijk werd dat de landelijke en regionale campagnes om laaggeletterde volwassenen op te roepen een lees- en schrijfcursus te gaan volgen weinig
succesvol waren, werd in 2005 een nieuw plan ter bestrijding van laaggeletterdheid opgesteld door de drie OCW-bewindslieden. Dit plan genaamd Van A
tot Z betrokken: Aanvalsplan laaggeletterdheid 2006-2010 (Min. OCW, 2006) is
breder dan het vorige plan en omvat zowel het initieel onderwijs als de scholingsmogelijkheden na die fase. Het aanvalsplan richt zich niet meer alleen via
mediacampagnes op directbetrokkenen, maar wil daarnaast op verschillende
niveaus beleidsmakers en personen op verantwoordelijke posities in zoveel
mogelijk lagen van de samenleving betrekken bij het opsporen en werven van
laaggeletterden. Het gaat daarbij om het openbaar bestuur en maatschappelijke
organisaties die een rol kunnen spelen in de verzorgingsstructuur van laaggeletterden en het bedrijfsleven (Neuvel et al., 2008).
In het aanvalsplan treedt een verschuiving op van de doelgroep. Ging de aandacht in het actieplan nog uit naar de volwassen autochtone laaggeletterden, in
het aanvalsplan is de aandacht verbreed naar álle volwassenen die laaggeletterd
zijn in het Nederlands, ongeacht afkomst. Benadrukt moet worden dat de
voorwaarde is gesteld dat de betreffende volwassenen een redelijke spreekvaardigheid in het Nederlands dienen te hebben. Wanneer dat niet het geval is en
het accent bij de volwassenen van allochtone afkomst nog op het leren spreken
van de Nederlandse taal ligt, is die groep aangewezen op het NT2-onderwijs
(Neuvel & Bersee, 2006).
Convenant Laaggeletterdheid 2007-2015
In 2007 is het Convenant Laaggeletterdheid 2007-2015 opgesteld. Daarin hebben
de bewindslieden van OCW, Jeugd en Gezin en Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) met de sociale partners verenigd in de Stichting van de Arbeid
(STAR) afgesproken gezamenlijk laaggeletterdheid onder Nederlandssprekenden tegen te gaan. Het convenant is te beschouwen als een belangrijke aanvulling op het Aanvalsplan 2006-2010 van OCW, maar staat op zichzelf (STAR,
2007). In het uitvoeringsplan staan de belangrijkste doelstellingen van het convenant beschreven. De twee algemene doelstellingen zijn: 1) het aantal laaggeletterden terugbrengen met 60% tot maximaal 600.000 laaggeletterden in
2015 en 2) het aantal werkende laaggeletterden (thans circa 420.000) is in
2015 gedaald met 60% tot maximaal 168.000 werkende laaggeletterden
(STAR, 2007).

2.5

Donkere wolken aan de horizon
Duidelijk is dat de aandacht voor laaggeletterdheid de laatste jaren enorm is
toegenomen; menig landgenoot is inmiddels bekend met het probleem. Het
streven is dat laaggeletterdheid in 2015 voor een zeer groot deel is verdwenen.
Maar laaggeletterdheid verdwijnt niet zomaar, daar zal iedere laaggeletterde
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zelf onderwijs voor moeten volgen. Tot op heden worden de cursussen voornamelijk door de educatie-units van ROC’s aangeboden.
Binnen educatie kent het cursusaanbod over het algemeen een onderscheid
tussen drie typen inhouden en doelstellingen: sociale redzaamheid, educatieve
redzaamheid en professionele redzaamheid. Cursussen kunnen op twee van die
gebieden zijn gericht; het komt niet of nauwelijks voor dat aan alle drie de
doelstellingen in een en dezelfde cursus wordt gewerkt. Uit eerdere rapportages van de Monitor deelname aan het lees- en schrijfonderwijs door laaggeletterden is
gebleken dat de meerderheid van de laaggeletterden een cursus volgt die primair is gericht op het vergroten van sociale redzaamheid; ongeveer 70% van de
cursisten volgt zo’n lees en schrijfcursus. Zo’n 20% van de cursisten wil de
lees- en schrijfvaardigheid verbeteren primair voor de professionele redzaamheid, gericht op participatie op de arbeidsmarkt. Voor de educatieve redzaamheid was de belangstelling het geringst: 10% (Neuvel et al., 2008).
Zal er in de toekomst nog lesgegeven kunnen worden aan laaggeletterden binnen de educatie? Er zijn geluiden dat er het een en ander staat te veranderen.
In de Strategische agenda Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie 2008-2011 staat
geschreven: “Het kabinet is voornemens om vanaf 1 januari 2009 de diverse
gemeentelijke budgetten gericht op participatiebevordering samen te voegen.
Dat betekent dat gemeenten het geld voor volwasseneneducatie (OCW), inburgering (WWI) en re-integratie (SZW) niet meer apart krijgen, maar in één keer
tegelijk. Ook in de verantwoording wordt per 1 januari 2009 eenheid aangebracht. Gemeenten krijgen daardoor meer ruimte om zelf beleid te maken en
hebben minder administratieve lasten. Het is de bedoeling dat ze die vrijheid
gebruiken om voortvarend aan de slag te gaan met projecten, onder andere
voor educatie. […] Om de publieke infrastructuur voor educatie bij ROC’s te
beschermen en zo invloed te behouden op voldoende instroomplaatsen en voldoende kwaliteit, zal in de aanloopfase van het participatiefonds een gedwongen winkelnering bij ROC’s gaan gelden van circa 10% van het totale participatiebudget. Dit budget zal vooralsnog worden geoormerkt voor educatie tot
het moment waarop wordt besloten dat prestatieafspraken daarvoor in de
plaats komen. Op basis van onderzoeken naar de effecten van de invoering van
marktwerking bij de inburgering zal worden nagegaan of en hoe de gedwongen
winkelnering bij ROC’s kan worden afgebouwd. Mogelijkerwijs zal er op termijn in de educatie vrije marktwerking zijn. De instellingen zullen zich hierop
moeten voorbereiden. Voor de educatie is besloten met de afschaffing te wachten tot de effecten van de marktwerking zijn geëvalueerd” (Min. OCW, 2008).
Van Schoonhoven (2008) stelt de vraag of educatie toekomst heeft. Zij geeft
aan dat er naar alle waarschijnlijkheid tussen nu en 2011 een einde komt aan
de positie van educatie in het bestel dat we kennen als beroepsonderwijs en
volwasseneneducatie. De komst van het participatiebudget houdt waarschijnlijk
in dat per 1 januari 2011 de gedwongen winkelnering van gemeenten bij
ROC’s ten aanzien van vavo en overige trajecten komt te vervallen.
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Opvallend is dat er in de strategische agenda een aparte alinea wordt gewijd
aan laaggeletterdheid. Daarbij wordt gewezen op het aanvalsplan en het convenant 2007-2015. Er zijn ambitieuze doelstellingen geformuleerd waarbij laaggeletterdheid in 2015 voor een groot deel zal zijn verdwenen. Maar wie geeft in
2015 de laaggeletterden les als het educatieaanbod zoals we dat nu kennen
dreigt te verdwijnen? Mogelijk dat de cursisten -werkzaam bij bedrijven die de
strijd tegen laaggeletterdheid zijn aangegaan- inmiddels onderwijs ‘op de werkvloer’ volgen. Maar waar gaat 70% van de cursisten naartoe die willen leren
lezen en schrijven om hun sociale redzaamheid te vergroten? De cursist die
niet hoeft te re-integreren of in te burgeren? De cursist die zijn administratie
nu zelf moet leren doen omdat zijn steun en toeverlaat is weggevallen? De cursist die zijn of haar kleinkinderen wil kunnen voorlezen?

2.6

Terug naar vroeger maar dan anders
Is het mogelijk om de laaggeletterde cursist ‘terug te laten keren’ naar het nonformele onderwijs? Een antwoord heb ik niet direct. Een poging wagen -in termen van een ‘wat als-scenario’- kan echter geen kwaad.
In (aanvals)plannen en onderzoek wordt af en toe een enkele opmerking
geplaatst over het betrekken of in ieder geval aftasten van de betrokkenheid
van non-formele educatie. Het aanvalsplan Van A tot Z betrokken (Min. OCW,
2006) heeft door de verbreding van het actieplan reeds een opening geboden.
Al in de monitor Deelname aan lees- en schrijfonderwijs door laaggeletterden wordt
een eventuele verandering van cursusaanbieders aangestipt: “In de tweede
plaats is er een verbreding door andere organisaties dan de educatie in te schakelen in het terugdringen van de laaggeletterdheid. De educatie zal ongetwijfeld een belangrijke ‘speler’ blijven, maar wellicht dat andere organisaties
bepaalde groepen laaggeletterden kunnen bereiken die de stap naar educatie
niet (snel) zullen zetten” (Neuvel et al., 2006).
Verder wordt in de monitor van kalenderjaar 2007 aangegeven dat de educatie
niet langer de enige plek is waar laaggeletterden terechtkunnen om hun leesen schrijfvaardigheden te verbeteren. Private aanbieders zullen een rol gaan
spelen evenals organisaties die kiezen voor een minder formele aanpak, zoals
buurthuizen dat deden voor de komst van de educatie. “Het non-formele
onderwijs biedt een kansrijke oplossing om veel laaggeletterden te bereiken”
(Neuvel et al., 2008).
Non-formele educatie
Met non-formeel leren wordt bedoeld: intentioneel en systematisch leren dat
zich in een ander institutioneel verband dan de school afspeelt. Voorbeelden
hiervan zijn te vinden in werkgerelateerde activiteiten, zoals activiteiten die
gericht zijn op maatschappelijke participatie, en in activiteiten die primair
gericht zijn op persoonlijk ontplooiing (Doets et al., 2008, p. 20). Non-formeel
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leren wordt non-formele educatie zodra personen en instellingen leermogelijkheden aanbieden.
De non-formele educatie wordt gekenmerkt door een mix van aanbodsturing
en vraaggerichtheid, de vrije keuze tot deelname, de invloed van deelnemers op
het programma en een informele sfeer. Toegankelijkheid en laagdrempeligheid
zijn belangrijke organisatorische waarden. Mede hierdoor worden ook specifieke, kwetsbare en laagopgeleide doelgroepen bereikt. In de praktijk wordt de
non-formele educatie zowel individueel (bijvoorbeeld de tv-uitzendingen als
‘Lees & schrijf!’ van ETV.nl) als groepsgewijs georganiseerd.
Laaggeletterd en non-formele educatie?
Zouden laaggeletterden die momenteel nog bij educatie een cursus volgen,
kunnen gaan deelnemen aan de non-formele educatie? De doelstelling uit de
WEB, geformuleerd voor educatie, sluit aan op de kenmerken en (indirecte)
doelstellingen van non-formele educatie. Bovendien is uit onderzoek gebleken
dat de meerderheid van de laaggeletterden een cursus volgde die primair
bedoeld was om de sociale redzaamheid te vergroten; ongeveer 70% van de
cursisten volgde zo’n lees- en schrijfcursus.
Laaggeletterd en formele educatie?
Een tegenargument zou kunnen zijn dat de non-formele educatie niet gebonden is aan eindtermen waar de formele educatie wel gebonden is aan wettelijk
verankerde eindtermen. De verschuiving van laaggeletterde cursisten naar nonformeel onderwijs houdt dan in dat deze cursisten hooguit een certificaat ontvangen en waarschijnlijk geen niveaustijging kunnen aantonen. Maar is dit een
probleem?
Voor de educatie bestaat er een basisstructuur die tot doel heeft inzichtelijk te
maken waartoe de educatietrajecten opleiden. In de structuur is de koppeling
met de kwalificatiestructuur aangegeven. Van Schoonhoven geeft in haar onderzoek aan dat in de praktijk blijkt dat de basisstructuur bij educatie(-units) hier
en daar wordt gebruikt om het aanbod inhoudelijk te programmeren. Echter,
er wordt tevens opgemerkt dat in de praktijk met de basisstructuur in veel
gevallen niet duidelijk kan worden gemaakt wat de unieke inhoudelijke
opbrengsten zijn van het vavo en de overige trajecten. Daarbij merken geïnterviewden op dat ten aanzien van de trajecten sociale redzaamheid in de meeste
gevallen geen sprake is van een koppeling met de kwalificatiestructuur beroepsonderwijs (Van Schoonhoven, 2008).
Opvallend is dat door Doets et al. (2008) wordt aangegeven dat de grens
tussen non-formele educatie en formele educatie in de praktijk niet altijd even
scherp is aan te geven. Door de komst van de WEB werd de basiseducatie
ondergebracht binnen de muren van het formele onderwijs. Zouden deze
muren reeds aan het afbrokkelen zijn afzonderlijk van de toekomstige visioenen?
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2.7

Financiën
Het is niet eenvoudig aan te geven wat het budget is dat in de non-formele
educatie omgaat. Dit komt mede doordat het budget op veel verschillende
manieren tot stand komt. Er wordt aangegeven dat bijdragen komen van fondsen, sponsoren en in toenemende mate van deelnemers zelf. Wanneer er sprake
is van subsidies dan worden deze voornamelijk verstrekt door lokale overheden
en als het gaat om specifieke projecten, door de provinciale overheden. De
gemeenten en provincies vormen daarmee hun eigen beleid voor de nonformele educatie.
De gemeentelijke subsidies komen veelal uit verschillende diensten, voornamelijk uit de diensten Onderwijs, Welzijn en Cultuur. De periode waarvoor subsidieverplichtingen worden aangegaan varieert sterk en subsidies worden onder
verschillende noemers verstrekt, bijvoorbeeld in de vorm van projectsubsidie of
een eenmalige subsidie voor een bijzondere activiteit. Nieuwe initiatieven (bijvoorbeeld laaggeletterdheid) worden met name betaald via projectsubsidies. Zij
vervullen vaak een aanjaagfunctie, met als nadeel dat dergelijke financieringsvormen een sterk afbreukrisico hebben (Doets et al., 2008). Deze projectafhankelijke financiering is niet bevorderlijk voor de duurzaamheid van de
non-formele educatie.
Voor het welzijnswerk is de geringe kans op subsidiëring een belangrijke reden
dat het tot op heden geen rol speelt in het organiseren of aanbieden van leesen schrijfcursussen (Boerma et al., 2006). Uit een pilotstudie bij buurthuizen,
uitgevoerd in het kader van de monitor Deelname aan lees- en schrijfonderwijs
door laaggeletterden (Neuvel et al., 2006), blijkt dat bijna geen enkel buurthuis
subsidie ontvangt dat bestemd is voor hulp aan en/of ondersteuning van laaggeletterde volwassenen. Een aantal buurthuizen uit deze pilotstudie heeft wel
voldoende deskundigheid in huis voor het geven van lees- en schrijfcursussen,
maar van een feitelijke aanbieding is geen sprake noch van toekomstplannen in
die richting. Laten we het hierbij zitten of gaan we op zoek naar mogelijkheden
om wel in deze non-formele sfeer toekomstplannen te bewerkstelligen in de
richting van het organiseren en aanbieden van lees- en schrijfcursussen?

2.8

Zichtbaarheid
Er is sprake van een groeiende belangstelling voor de non-formele educatie,
maar de werksoort is als geïnstitutionaliseerd werkveld minder zichtbaar
geworden, mede door de opheffing van een aantal landelijke organisaties en
het onderbrengen van veel instellingen voor vormings- en ontwikkelingswerk
bij ROC’s of brede welzijnsinstellingen. “In feite gaat het hierbij om een transitie van educatie werksoort naar educatie functie” (Doets et al., 2008). Er
wordt aangegeven dat een nadeel van de werksoort als zodanig is, dat het zich
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minder heeft kunnen profileren en werksoortgerichte innovatie en bijscholing
slechts incidenteel en niet structureel kunnen worden ontwikkeld. Tot slot
wordt nog opgemerkt dat op landelijk niveau de non-formele educatie niet bij
een departement is ondergebracht. Gevolg is dat hierdoor de ‘zichtbaarheid’
van de non-formele educatie ook op landelijk niveau beperkt is.

2.9

Tot slot: participatiefonds en non-formele educatie
Zou het participatiefonds dat in de strategische agenda wordt besproken het
een en ander kunnen gaan veranderen binnen de non-formele educatie?
Zouden door het participatiefonds andere (non-formele) aanbieders de mogelijkheid krijgen en vooral ook grijpen om projecten op te zetten waar laaggeletterden in worden opgenomen?
Non-formele educatie (aangeboden door onder andere welzijnsorganisaties,
buurthuizen, vrijwilligersorganisaties et cetera) wordt gekenmerkt door een
informele sfeer. Toegankelijkheid en laagdrempeligheid zijn belangrijke organisatorische waarden. Mede hierdoor worden ook specifieke, kwetsbare en laagopgeleide doelgroepen bereikt. Hoe zou het zijn wanneer organisaties in de
non-formele sfeer in de toekomst zouden offreren op de vrije markt en
(wederom) cursussen zouden aanbieden voor laaggeletterden? Een doelgroep
die vaak gekenmerkt wordt als kwetsbaar, laagopgeleid en moeilijk toegankelijk. Misschien dat juist door dit cursusaanbod de groep wordt bereikt voor wie
de drempel om een cursus te volgen binnen de muren van het formele onderwijs te hoog is.
Veel provincies en gemeenten zijn inmiddels de strijd tegen laaggeletterdheid
aangegaan door onder andere het opstellen van aanvalsplannen in de eigen
regio. Daarnaast wordt het beleid van de non-formele educatie gevormd door
dezelfde gemeenten en provincies. Zou bundeling van krachten voor zowel de
lokale overheden als instellingen waar non-formele educatie wordt aangeboden
en uiteindelijk de laaggeletterde cursist positief zijn? Investering in non-formele
educatie zal niet alleen ten goede komen aan de zichtbaarheid en professionaliteit van non-formele educatie maar met name aan degenen die zelf de strijd
met laaggeletterdheid willen aangaan.
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3

BRON en VSV-beleid
Erik Keppels & Koen Kauffman

Sinds de invoering van het individugebonden onderwijsnummer wordt de onderwijsloopbaan
van elke mbo-deelnemer op unieke wijze geregistreerd in de zogeheten ‘basisregistratie onderwijs’, oftewel BRON. Daarmee is het mogelijk leerloopbanen in beeld te brengen. Deze data
kunnen worden benut bij de evaluatie en/of ontwikkeling van beleid, met name daar waar het
gaat om het beleid ter voorkoming van voortijdig schoolverlaten.

3.1

Inleiding
In deze bijdrage snijden we twee thema’s aan. In eerste instantie verdiepen we
ons in de kwaliteit en beschikbaarheid van de ‘basisregistratie onderwijsnummer’ (BRON). Dit databestand wordt onder meer gebruikt in de benchmark mbo. Deze benchmark wordt jaarlijks gepubliceerd door de MBO Raad
en komt tot stand met ondersteuning van PriceWaterhouseCoopers (PWC) en
het Kenniscentrum Beroepsonderwijs Arbeidsmarkt (KBA). Het doel hierbij is
om het mogelijk te maken dat mbo-instellingen op diverse beleidsgebieden
-zoals financiën, succes en deelnemersoordeel- onderling te vergelijken zijn. Op
deze wijze ontstaan er in de sector beroepsonderwijs en volwasseneneducatie
(bve) goede voorbeelden, oftewel ‘best practices’, die zogezegd als benchmark
fungeren.
Structureel bijgehouden databestanden als de BRON worden niet zomaar
ingezet. De BRON is in eerste instantie ontwikkeld om de bekostiging van
onderwijsinstellingen te bepalen; het ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap (OCW) wil in tweede instantie de BRON gebruiken als centrale
bron van beleidsinformatie, onder meer over voortijdig schoolverlaten (VSV)
(Deloitte, 2006). In deze bijdrage zoomen we dieper in op de relatie tussen
VSV-beleidsontwikkeling en het databestand BRON. Hiertoe zijn twee centrale
vraagstellingen geformuleerd:
a
Welke rol speelt de BRON in het VSV-beleid?
b
Welke mogelijkheden biedt de BRON voor de verdere ontwikkeling van
het VSV-beleid?
In paragraaf 3.2 nemen we het databestand BRON onder de loep. Welke gegevens bevat de BRON, hoe en tussen wie worden de gegevens uitgewisseld, en
voor wie zijn de gegevens eigenlijk toegankelijk? In paragraaf 3.3 behandelen
we de belangrijkste ontwikkelingen en beleidsspeerpunten op het gebied van
voortijdig schoolverlaten. Vervolgens onderzoeken we in paragraaf 3.4 de relatie tussen een landelijke structureel bijgehouden dataset als de BRON en de
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primaire beleidsvraagstukken over VSV en geven we tevens aan in hoeverre
deze relatie kan worden geoptimaliseerd. We sluiten deze bijdrage in paragraaf
3.5 af met conclusies en aanbevelingen.

3.2

Basisregistratie onderwijsnummer
Om een betrouwbaarder beeld te krijgen van deelnemersstromen in het onderwijs -en daarmee ook van voortijdig schoolverlaters- heeft de Eerste Kamer op
4 december 2001 de Wet onderwijsnummer (WON) goedgekeurd. Deze wet
staat toe dat individuele gegevens van deelnemers in de bve-sector met behulp
van persoonsgebonden nummers uitgewisseld worden (door wettelijk bepaalde
instanties voor de uitvoering van in de wet bepaalde taken). In principe dient
het burgerservicenummer (BSN) -het vroegere sofinummer- als persoonsgebonden nummer. Is dit om een of andere reden in eerste instantie niet voorhanden, dan wordt een individueel onderwijsnummer (ON) toegewezen aan
een deelnemer. Met de introductie van de WON werd het mogelijk het belangrijke bestand over deelnemers in het mbo en het voortgezet onderwijs -de
Basisregistratie Onderwijs- te creëren. De BRON is in eerste instantie ontwikkeld om de bekostiging van onderwijsinstellingen te bepalen. Momenteel wil
OCW de BRON gebruiken als centrale bron van beleidsinformatie, onder
meer over voortijdig schoolverlaten (Deloitte, 2006). Vandaar dat we in deze
beleidsnotitie de BRON als uitgangspunt nemen.
De onderwijsinstellingen leveren via een beveiligd geautomatiseerd uitwisselingsproces geïndividualiseerde gegevens over a) in- en uitschrijvingen, b)
examenresultaten en c) de onderwijsdeelnemers en sinds 2006 ook over d)
beroepspraktijkvorming (bpv) en leerbedrijven aan de Informatie Beheer
Groep. De IB-Groep is de wettelijke beheerder van de BRON en verantwoordelijk voor de gegevenslevering aan overige instanties. Welke gegevens de
BRON bevat wordt hierna behandeld; tevens gaan we in deze paragraaf dieper
in op de vraag hoe en tussen wie de gegevens worden geleverd, en bespreken
we voor welke instanties de BRON toegankelijk is.
Beschrijving van BRON
In tabel 3.1 staat een beknopte beschrijving van de BRON voor het mbo.1

1

Een meer gedetailleerde beschrijving van de inhoud van de BRON-mbo is opvraagbaar bij
de auteurs. Tevens is meer informatie te vinden in het Programma van Eisen (IB-Groep,
2008).
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Tabel 3.1

Beschrijving van BRON-mbo*

Doelpopulatie

Mbo-deelnemers

Soort bestand

Basisregistratie van alle mbo-deelnemers door mbo-instellingen

Entiteiten

Personen

Verzamelmethode

Verplichte deelname (op grond van de WEB) van mbo-instellingen via elektronisch
uitwisselingsprogramma

Opdrachtgever

Nederlandse overheid

Uitvoerder
dataverzameling

IB-Groep (wettelijke beheerder)

Frequentie

Jaarlijks vanaf schooljaar ‘03-’04 (testfase), ‘04-’05 (schaduwdraaien), ‘05-’06 (start)
(peildatum = 1 oktober, mutatiestop gegevensuitwisseling = 1 maart)

Meting

A) actieve inschrijvingen op de peildatum van 1 oktober
B) alle beëindigde inschrijvingen tijdens de 12 maanden voorafgaand aan die peildatum
C) alle examenresultaten uit het kalenderjaar waarin de peildatum valt met de bijbehorende
inschrijvingen voor zover deze niet onder (A) en (B) vallen.

Dekkingsgraad

Vanaf schooljaar ‘05-’06 is dit 100%

Doel

Betrouwbaarder beeld krijgen van deelnemersstromen in het onderwijs (bve-sector)

Publicatie

2 voorlopige + 1 definitieve (na accountantscontrole) ‘BRON-foto’ door de IB-Groep voor
die instanties die bij wet daarvoor toegang hebben, zie paragraaf 3.2

Toegankelijkheid

Alleen voor de in de wet geregelde instanties, zie paragraaf 3.2

Variabelen *

Op te leveren door onderwijsinstelling
Instellingsgegevens (zoals BRIN-nummer)
Sleutelgegevens deelnemer (zoals BSN of onderwijsnummer)
Persoonsgegevens **
In- en uitschrijvinggegevens
Bpv- en leerbedrijfsgegevens
Examenresultaten

* We richten ons hier op de gegevensset voor het beroepsonderwijs.
** Worden alleen gemeld indien geen BSN voorhanden is. Deze persoonsgegevens worden
gebruikt om het BSN te achterhalen. In een later stadium wordt met behulp van BSN
persoonsgegevens uit Gemeentelijke Basis Administratie toegevoegd aan BRON.
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Tabel 3.1

Beschrijving van BRON-mbo (vervolg)
Verrijking BRON vanuit GBA
Door koppeling met gemeentelijke basis administratie (GBA) op basis van BSN worden
persoonsgegevens -zoals postcode, nationaliteit en geboorteland van deelnemer en de
ouders- toegevoegd aan de BRON, mits er sprake is van een unieke match tussen het BSN
opgeleverd door de instelling en die in de GBA.

Verrijking BRON door CFI (BION ***-ééncijferdefinities mbo)
Verrijking door CFI op basis van de BION-ééncijferdefinities mbo verzekert een eenduidige
interpretatie van basisgegevens in de BRON voor beleidsdoeleinden. Zodoende wordt een
deelnemer maar eenmaal geteld (met maximaal één inschrijving en één behaald diploma)
in het geval dat hij/zij bij meer dan één opleiding bij verschillende instellingen ingeschreven staat of wanneer hij/zij meerdere diploma’s gehaald heeft.

Andere verrijkingsmogelijkheden
Door het BSN/ON is de BRON gemakkelijk te verrijken met data van andere instanties,
zoals de regionale meld- en coördinatiefunctie (RMC) of het Centraal Bureau voor de
Statistiek (CBS). Het CBS koppelt op basis van het burgerservicenummer gegevens uit de
BRON met achtergrondkenmerken uit het Sociaal Statistisch Bestand (SSB). Het CBS mag
gegevens publiceren (via Statline), mits de privacy van de individu gewaarborgd blijft.

*** BION staat voor beleidsinformatie onderwijsnummer en is een werkgroep die zich buigt
over in- en extern gebruik van de BRON-gegevens en de interpretatie van de gegevens.
De betrokken partijen zijn: CBS, MBO Raad, gemeenten, VNG, Onderwijsinspectie, CFI,
IB-Groep en de directies van OCW.
Bronnen: IB-Groep, CBS, CFI

Gegevenslevering aan de BRON
De gegevens in de BRON die afkomstig zijn van de onderwijsinstellingen hebben betrekking op zowel beroepsonderwijs als op volwasseneducatie (inclusief
vavo). In het vervolg van deze bijdrage zullen we ons bezighouden met de
gegevensset voor het middelbaar beroepsonderwijs. Gegevens kunnen dagelijks
geleverd en gewijzigd worden in de BRON. De IB-Groep (Informatie Beheer
Groep) levert per jaar drie keer een overzicht van de gegevens op, de zogenoemde BRON-foto’s. Elke BRON-foto is een actuele momentopname met:
alle op de peildatum (= 1 oktober) actieve inschrijvingen;
alle beëindigde inschrijvingen tijdens de twaalf maanden voorafgaand aan
die peildatum;
alle resultaten uit het kalenderjaar waarin de peildatum valt met de bijbehorende inschrijvingen voor zover deze niet onder de twee voorgaande
punten vallen.
De eerste (voorlopige) BRON-foto wordt gemaakt op 15 november (of de
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eerste werkdag erna) en bevat actuele inschrijvings-, uitschrijvings- en examengegevens. Daarna krijgen de bve-instellingen tot 1 maart de tijd om mutaties
op inschrijvingscijfers en examenresultaten door te geven. Vanaf 1 maart geldt
dan een mutatiestop. In de loop van maart wordt de tweede (voorlopige)
BRON-foto (één voor beroepsonderwijs en één voor volwasseneneducatie)
opgeleverd door de IB-Groep. Na de accountantscontrole en levering van de
accountantsverklaring (op uiterlijk 1 juli) wordt uiteindelijk op 8 juli (of de
eerste werkdag erna) de derde (definitieve) BRON-foto opgemaakt.
Toegankelijkheid van de BRON
Vanwege de Wet bescherming persoonsgegevens is het niet toegestaan gegevens
van bijvoorbeeld onderwijsdeelnemers uit te wisselen. Om dit toch mogelijk te
maken is een nieuwe wet nodig, in dit geval de Wet onderwijsnummer. In de
WON (artikel 9) is tevens bepaald welke instanties gebruik mogen maken van
de basisregistratie onderwijsnummer. Het is de IB-Groep die de gegevens van
onderwijsinstellingen verzamelt. Daarbij maakt zij zelf gebruik van de BRON
voor de uitvoering van studiefinanciering, tegemoetkoming in de schoolkosten
en voor de uitvoering van de Wet les- en cursusgelden. Ook de onderwijsinstellingen mogen gebruik maken van de BRON voor contacten met leerlingen,
IB-Groep en gemeenten. Andere instellingen die gebruik mogen maken van de
BRON zijn:
Centrale Financiën Instellingen (CFI): gebruikt geanonimiseerde gegevens uit de BRON voor het berekenen en toekennen van de bekostiging
van onderwijsinstellingen en tevens voor het maken van beleidsinformatie.
Gemeenten: maken geen direct gebruik van de BRON, maar mogen wel
losgekoppelde gegevens -zoals deze verkregen zijn via de onderwijsinstellingen- gebruiken om de wetgeving op het gebied van de leerplicht en
VSV en de Wet inburgering nieuwkomers (WIN) na te leven.
Centraal Bureau voor Statistiek: het CBS krijgt een exacte kopie van de
BRON voor beleidsvoorbereidingen door de minister van OCW; tevens
mag het CBS geanonimiseerde gegevens uit de BRON verstrekken aan
gemeenten voor de toekenning van geldmiddelen ter plaatse en de voorbereiding van begrotings- en beleidszaken; verder mag het CBS gegevens uit
de BRON publiceren, mits de privacy van het individu gewaarborgd blijft.
Inspectie van het Onderwijs en de minister van OCW: de Inspectie en de
minister gebruiken geanonimiseerde gegevens uit de BRON voor toezicht
op (de bekostiging van) het onderwijs in Nederland en ter voorbereiding
van begrotings- en beleidszaken van de minister.
Sociale Verzekeringsbank: de SVB maakt gebruik van gegevens uit de
BRON voor de uitvoering en verificatie van de Algemene wet kinderbijslag.
Onderwijsdeelnemer: de onderwijsdeelnemer heeft volgens de Wet op de
persoonsbescherming (WPB) inzagerecht op zijn eigen gegevens; daartoe
moet hij/zij een verzoek indienen bij de decentrale Privacy Officer van de
IB-Groep.
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3.3

Overige instanties: geïnteresseerde partijen, zoals (beleids)onderzoeksbureaus, kunnen ook aan gegevens uit de BRON komen; hiertoe dienen zij
een verzoek in te dienen bij de IB-Groep, die elke aanvraag individueel
beoordeelt; bij de beoordeling wordt onder meer gekeken naar de WON
en de WPB; geïnteresseerde partijen kunnen tevens informatie uit de
BRON -voor zover aanwezig- halen via de databank ‘Statline’ van het
CBS.

Beleid voortijdig schoolverlaten
Deze paragraaf gaat in op de belangrijkste beleidsontwikkelingen rondom het
voortijdig schoolverlaten. Alvorens hier op in te gaan, bespreken we eerst
enkele beleidsonderzoeken en de relatie met databestandeninhouden. Hierop
volgt een beschrijving van de Europese en Nederlandse doelstelling ten aanzien van voortijdig schoolverlaten. Ten slotte komen de belangrijkste beleidsontwikkelingen aan bod en staan we stil bij de huidige aanpak van de overheid
in de strijd tegen VSV.
Korte inleiding beleidsonderzoek
Beleidsonderzoek heeft in Nederland zijn prille begin in de periode rond 1920,
sociografen hielden zich bezig met beleidsvraagstukken en er waren enkele
economische onderzoeksinstituten. Het onderzoek werd echter nog niet als
‘beleidsonderzoek’ betiteld. Dit besef groeide pas eind jaren zeventig.
Beleidsonderzoekers kregen notie van het feit dat ze een eigen professie aan
het ontwikkelen waren. Er waren steeds meer professionele competenties nodig
die niet vanzelfsprekend in de academische wetenschapsbeoefening voorkwamen (zoals advisering, commerciële eigenschappen, gevoel voor politieke
tegenstellingen, aansluiting zoeken bij de doelgroep et cetera). Vanaf die tijd
kwamen ook commerciële onderzoeksbureaus van de grond, naast de reeds
bestaande instituten in de non-profitsector (Hoesel et al., 2005). In principe is
academisch onderzoek en beleidsonderzoek verschillend, qua probleemstelling
en theoretisch gehalte, maar ze sluiten elkaar niet uit. Beleidsonderzoek kan
bijvoorbeeld ook antwoorden geven op vragen die vooral academisch van aard
zijn, en omgekeerd: academisch onderzoek werpt in sommige gevallen ook
licht op beleidsvraagstukken. Hoesel et al. (2005) definiëren beleidsonderzoek
op de volgende manier: beleidsonderzoek is toepassingsgericht onderzoek van
veelal gammawetenschappelijke aard ten behoeve van instanties die beleid voor
de samenleving ontwikkelen, uitvoeren en evalueren.
Een aantal aspecten uit deze definiëring valt op. Het gaat veelal om wetenschappelijke onderzoek dat gebaseerd is op de gammadisciplines, echter het
toepassingsgerichte karakter staat voorop. Bruikbaarheid ten dienste van ontwikkeling of evaluatie van beleid (maatschappelijke relevantie) gaat dus voor de
wetenschappelijke kennisgroei. Nogmaals, ze hoeven elkaar niet uit te sluiten.
Qua methodologie moet beleidsonderzoek goed wetenschappelijk verankerd
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zijn om er zeker van te zijn dat de resultaten objectief en repliceerbaar zijn.
Opdrachtgevers stellen onder andere daarom een begeleidingscommissie in om
het onderzoek te volgen en te voorzien van commentaar. Er dient meestal een
keuze gemaakt te worden voor een kwantitatieve of kwalitatieve aanpak, of een
combinatie van beiden. Volgens Verra (2001) is zo’n combinatie, ofwel triangulatie, de beste keuze.
In deze bijdrage staat de BRON centraal; dit bestand wordt in eerste instantie
gebruikt in het kader van kwantitatief onderzoek. In paragraaf 3.4 zullen we dit
illustreren aan de hand van Europese en Nederlandse doelstellingen met
betrekking tot VSV-beleid. Het BRON-bestand kan daarbij complementair zijn
aan kwalitatief onderzoek en zodoende het beleid (op het gebied van VSV) versterken. We zullen aan de hand van een aantal beleidslijnen nader ingaan op de
rol die de BRON speelt in het huidige VSV-beleid.
Europese en Nederlandse doelstellingen
Een belangrijk speerpunt in het onderwijsbeleid van Nederland en Europa is
het terugdringen van voortijdige schooluitval. De Europese Raad van Ministers
van het Onderwijs heeft in navolging van de Lissabon-ambities -uitgesproken
in maart 2000- vijf doelstellingen met concrete streefwaarden geformuleerd.
Eén daarvan heeft direct betrekking op voortijdige schooluitval. Hiervoor is
een EU-indicator afgesproken, die jaarlijks wordt bijgehouden met de gegevens
uit de Labour Force Survey. De Europese doelstelling is als volgt geformuleerd:
In 2010 mag niet meer dan 10% van de 18- tot 24-jarigen in de EU
voortijdig schoolverlater zijn. In 2000 was dit 19,6%. Het streven is dus
een halvering van het aantal voortijdige schoolverlaters.
De Nederlandse overheid gaat mee in dit streefdoel, ondanks dat het Nederlandse gemiddelde in 2000 (15,5%) onder het Europese gemiddelde zat. De
overheid denkt dit doel te kunnen realiseren door het aantal jaarlijkse nieuwe
voortijdige schoolverlaters te halveren van 70.500 in 2002 naar 35.000 in
2012. Het betreft jongeren die op het moment van de enquête geen startkwalificatie (d.w.z.: minimaal een diploma van havo-, vwo- of mbo-niveau 2) hebben en de afgelopen maand geen regulier onderwijs, cursussen of andere korte
opleidingen hebben gevolgd (Min. OCW, 2007). Daarbij moeten we aanmerken dat de Nederlandse leeftijdscategorie van een VSV’er van 12 tot 23 jaar is.
Het monitoren van de doelstelling vond in eerste instantie plaats via de RMCvoortgangsrapportages; sinds 2004/2005 worden deze cijfers gehaald uit de
BRON.
Belangrijke beleidslijnen
Beleidsontwikkelingen voortijdig schoolverlaten
De huidige (nationale) aanpak rondom voortijdig schoolverlaten hangt samen
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met diverse ontwikkelingen. We zullen in deze paragraaf een aantal de revue
laten passeren. Eimers (2006) onderscheidt vanaf begin jaren negentig een
viertal beleidsontwikkelingen. Allereerst werd met de beleidsnota Een goed
voorbereide start een verandering in gang gezet met meer focus op de school zelf
als het gaat om de VSV-aanpak. Daarnaast werd de startkwalificatie geïntroduceerd als ijkpunt voor de succesvolle schoolloopbaan. Men was ervan overtuigd
dat lokale, regionale (gedecentraliseerde) partijen het beste inzicht hadden in
de complexiteit van deze problematiek. Lokale samenwerking tussen gemeenten, ROC’s, zorginstellingen en andere organisaties werd daarom van belang
gevonden. Naast deze decentralisatie werd ook preventie belangrijker in plaats
van de curatieve voorzieningen, zoals spijbelopvangprojecten en het vormingswerk. Er werd veel geïnvesteerd in leerlingenzorg. Dit kwam onder andere tot
uiting in het ontstaan van zorgadviesteams (ZAT’s), leerlingenbegeleiding en
het streven naar een betere afstemming met de Wet op de jeugdzorg.
Een tweede ontwikkeling met betrekking tot het VSV-beleid betreft het beleid
Weer Samen Naar School (WSNS). Het houdt in dat de zogenoemde risico- of
zorgleerlingen zoveel mogelijk binnen het reguliere onderwijs worden gehouden. Het afzonderen in aparte groepen, zoals het speciaal basisonderwijs, werd
belemmerd. De scholen moesten zwaarder inzetten om de betreffende groep
binnenboord te houden en een reguliere, normale schoolloopbaan aan te
bieden. De commissie-Dijsselbloem (2008) merkt in dit verband op dat in het
beleid te grote risico’s zijn genomen met kwetsbare leerlingen voor wie het
onderwijs te (lang) theoretisch was en voor wie er geen aparte leerroutes
mochten komen. Voor deze leerlingen is de nadruk komen te liggen op wat ze
niet konden, in plaats van op benutting van hun talenten.
De derde ontwikkeling heeft betrekking op de toegenomen decentrale rol van
de gemeente. De positie van de gemeente werd sterker; beoogd werd een
natuurlijke samenwerking met scholen en lokale partijen. Het gemeentelijk
onderwijsachterstandenbeleid (GOA) is daar een voorbeeld van. De toegenomen rol van de gemeente ging echter ook gepaard met tegenstrijdigheid.
Immers, het waren de scholen die primair verantwoordelijk waren en het
zwaartepunt moesten vormen in de aanpak van voortijdige schooluitval. De
regionaal meld- en coördinatiefunctie kwam van de grond met als doelstelling
verzuim en uitval regionaal te coördineren. De laatste jaren is de gemeentelijke
rol toch weer afgezwakt. Het onderwijs is de laatste tijd op lokaal niveau beter
georganiseerd, terwijl tegelijkertijd het geloof in de gemeentelijke regierol blijkt
te zijn afgenomen. Daarnaast werd duidelijk dat kleinere gemeenten niet goed
in staat zijn met elkaar samen te werken in bovenlokale samenwerkingsverbanden.
Een vierde beleidsontwikkeling die Eimers (2006) noemt betreft de aansluitingen in de beroepskolom. De laatste tijd is duidelijk geworden dat de meeste
voortijdige schooluitval vóórkomt ná het vmbo (bij de overgang van vmbo naar
mbo, in de eerste jaren van het mbo) terwijl de aandacht zich vooral richtte op
het voortgezet onderwijs. De centrale overheid gaf subsidies om de aansluitingen in de (verticale) beroepskolom te vernieuwen. Conform de decentralisatie33

strategie van de centrale overheid moesten scholen en andere partijen lokaal
passende oplossingen bedenken. Hierdoor ontstond een groot aantal lokale
experimenten ter verbetering van de aansluiting in de beroepskolom.
Kortom, het VSV-beleid kan sinds de jaren negentig gekenmerkt worden met
de trefwoorden: startkwalificatie en leerlingenzorg, de WSNS-gedachte, decentralisatie en versterking van lokale partijen (school, gemeente), beroepskolomontwikkeling.
Huidige aanpak
Het beleidsprogramma rondom VSV van het huidige kabinet -naar buiten
gebracht eind 2007- is getiteld Aanval op de schooluitval (Min. OCW, 2006) en
zet het beleid van het vorige kabinet voort; daarom wordt het beleidsprogramma ook wel ‘vervolgaanval’ genoemd. Het VSV-beleid is erop gericht om
zowel vanuit het onderwijs als vanuit de arbeidsmarkt jongeren een startkwalificatie te laten behalen.
Het overheidsbeleid is met name gericht op het voorkomen van voortijdige
schooluitval, ofwel preventieve maatregelen. Daarnaast wil de overheid uitvallers weer richting onderwijs of leerwerktrajecten terugleiden, de zogeheten
curatieve maatregelen. Vanuit de arbeidsmarkt wil het kabinet zodoende werkende en werkzoekende jongeren stimuleren om via aanvullende scholing of
EVC-trajecten (erkenning van eerder verworven competenties) alsnog een
startkwalificatie te behalen. De belangrijkste speerpunten in het landelijke
overheidsbeleid om VSV tegen te gaan, worden hieronder kort beschreven.
Preventief
Extra aandacht voor de overgang van vmbo naar mbo. In 2007 schreven
7.000 jongeren met een vmbo-diploma zich niet in voor een vervolgopleiding. Er wordt getracht te voorzien in extra begeleiding vanuit het vmbo
naar het mbo voor deelnemers die nog geen keuze gemaakt hebben voor
een vervolgopleiding. Daarnaast is in augustus 2008 een experiment
begonnen met één geïntegreerde leerroute vmbo-mbo2 (VM2) die leidt
tot een startkwalificatie. Hier krijgen leerlingen les op één school en met
één pedagogisch-didactische aanpak.
Meer en betere loopbaanoriëntatie, studiekeuze en -begeleiding. Naar
aanleiding van het onderzoek Leerloopbanen en loopbaanleren (Meijers et
al., 2006), maar ook adviezen van de Onderwijsraad en ouders, worden
individuele aandacht en begeleiding als belangrijke succesfactor genoemd
voor goed onderwijs.
De praktijk als leermeester. Er moet meer ruimte komen voor vmboscholieren die het best leren met hun handen in speciale trajecten in
zogenoemde vmbo-vakcolleges (zoveel mogelijk integreren in de organisatie van de school). Belangrijk is ook tot een goede afstemming te komen
in de vraag en aanbod van stageplaatsen. Beroepsonderwijsinstellingen
krijgen via de stageboxregeling gelden om (begeleiding naar) stageplaatsen te regelen voor met name moeilijk plaatsbare deelnemers.
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Meer en betere zorg op school. Doelstelling is een 100% dekkingsgraad
van en een betere toeleiding vanuit zorgadviesteams in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. Hiervoor
zijn een goede samenwerking tussen betrokken partijen en op elkaar afgestemde informatiesystemen nodig.
Aantrekkelijker onderwijs, met sport en cultuur. Vernieuwende en aantrekkelijke onderwijsvormen met sport en cultuur worden ingezet -aan de
hand van goede voorbeelden vanuit scholen en gemeenten- om zo deelnemers op school te houden.
Voorkom schooluitval in de klas; een centrale rol voor docent. Op basis
van het onderzoek Voorkomen is beter dan uitvallen, docenten willen minder
vrijblijvendheid (Organise to Learn, 2007) kwam naar voren dat docenten
graag hun verantwoordelijkheid willen nemen bij het voorkomen van
schooluitval. Belangrijk daarbij is dat verzuim (tijdig) gemeld wordt.
Verbeterd meld- en registratiesysteem voor verzuim met de één-loketaanpak. Verzuim wordt gezien als een voorloper van uitval en dus is er
alles aan gelegen verzuim tegen te gaan. Daarvoor is het nodig dat er een
betere registratie en melding van verzuim komt (harmonisering van verzuimregelgeving in verschillende wetten). Via de één-loket-aanpak kunnen onderwijsinstellingen digitaal hun verzuimgegevens melden bij één
loket, de IB-Groep, in plaats van bij elke gemeente afzonderlijk. Deze
gegevens gaan dan automatisch naar de betreffende gemeente (RMC/
leerplicht). Er is vanaf schooljaar 2008/2009 ook een tweede teldatum in
het mbo, namelijk 1 februari. Dit is een extra stimulans voor de onderwijsinstellingen om deelnemers vast te houden, aangezien de bekostiging
van schooluitvallers na 1 oktober dan wel gestopt wordt.
Wijkenaanpak. Op wijkniveau wordt onder andere schooluitval bestreden;
dit maakt deel uit van een integraal sociaal-maatschappelijke aanpak
waarbij de gemeente de regie voert en die samenhangt met de veertig
aandachtswijken van minister Vogelaar van WWenI.

Curatief
De inzet van 7.000 maatwerktrajecten voor jongeren tot 23 jaar uit zwakkere groepen van de beroepsbevolking. De kwalificatieplicht heeft tot veel
nieuwe aanmeldingen geleid in het mbo. Daarom zijn er meer extra
maatwerktrajecten nodig om dit op te vangen. De idee is voorts een leerwerkplicht in te voeren; jongeren tot 27 jaar die niet leren of werken krijgen geen bijstand.
De inzet van 20.000 extra EVC-trajecten voor schooluitvallers in de leeftijdscategorie van 18 tot 23 jaar.
Tegelijk met bovengenoemde speerpunten worden voorwaarden geschept om
het VSV-beleid succesvol te laten verlopen. Daartoe dienen alle betrokken
partijen -onderwijsinstellingen, gemeenten, bedrijfsleven, ouders, jeugdzorg,
politie, justitie, maatschappelijk werk et cetera- tot een goede (regionale)
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samenwerking te komen. Vanuit OCW worden daarom onder andere vernieuwde vierjarige prestatieconvenanten gesloten met gemeenten en onderwijsinstellingen waarin staat dat het aantal VSV’ers jaarlijks met ten minste 10%
moet dalen. Het ministerie is tevens van mening dat het tijdens de rit mogelijk
moet zijn bij te sturen. Daarom worden resultaten bijgehouden via monitors.
Aan de hand hiervan wordt bekeken wat wel en niet werkt en er worden goede
voorbeelden uitgewisseld. Voor dit proces heeft het ministerie vijf accountmanagers ingezet die zullen sturen op resultaat.
In de genoemde prestatieconvenanten legt de overheid de gemeenten de taak
op het aantal voortijdig schoolverlaters jaarlijks met 10% te verminderen. Het
is aan de gemeenten zelf om de manier te bepalen waarop dat gebeurt. Daarbij
krijgen ze als hulpmiddel een menulijst met diverse aanpakken voorgeschoteld
waaruit de gemeenten zelf het beleid kunnen samenstellen. Volgens de decentralisatiestrategie van de centrale overheid moeten scholen en andere partijen
immers lokaal passende oplossingen bedenken.
Eimers (2006) merkt in dit verband op dat enerzijds de decentrale aanpak
heeft geleid tot praktische kennis en ervaring. Anderzijds blijkt uit deze aanpak
het onvermogen te komen tot een landelijke dekkende werkwijze en blijven
kwantitatieve resultaten vooralsnog uit. Een menulijst, in combinatie met de
prestatieconvenanten, beoogt regionale ‘good practices’ landelijk te implementeren met de verwachting kwantitatieve resultaten te boeken.
We kunnen tot slot van deze paragraaf het bovengenoemde VSV-beleid plaatsen in de zogenoemde Strategische agenda beroepsonderwijs en volwasseneneducatie
2008-2011; Werken aan vakmanschap (Min. OCW, 2008). De strategische
agenda onderscheidt vijf hoofdcategorieën: 1) betere aansluiting van het
beroepsonderwijs op de arbeidsmarkt; 2) verbeteren van de onderwijskwaliteit;
3) een betere aansluiting in de beroepskolom; 4) actieve en duurzame participatie aan onderwijs, arbeidsmarkt en samenleving; en 5) meer samenhang in
het educatiebeleid. Het VSV-beleid (en tevens de rol van de BRON hierbij)
kunnen we vooral onder het derde en vierde agendapunt scharen. Bijvoorbeeld
de ambitie voor een beter functionerende beroepsonderwijskolom (vmbo-mbohbo) die ervoor zorgt dat er minder studenten uitvallen en dat zoveel mogelijk
studenten een diploma halen op een zo hoog mogelijk niveau. Het experiment
met één geïntegreerde leerroute vmbo-mbo2 valt hier ook onder. Het vierde
agendapunt behelst onder andere een sluitende registratie (met behulp van de
BRON), een betere zorgstructuur inclusief loopbaanadvies voor leerlingen, het
behalen van de startkwalificatie en een betere samenwerking tussen alle betrokken partijen.
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3.4

Relatie VSV-beleid en BRON
In deze paragraaf bekijken we de relatie tussen het VSV-beleid en de BRON.
We beschrijven de huidige rol van de BRON in het VSV-beleid. Vervolgens
geven we aan welke extra mogelijkheden de BRON biedt in het kader van verdere ontwikkeling van het huidige VSV-beleid.
Relatie BRON en VSV-beleid
De relatie tussen beleid en datasets geven we in figuur 3.1 schematisch weer,
waarbij drie vlakken te onderscheiden zijn:
match tussen data en beleid, databestanden die als empirische basis hebben gediend bij de vorming van beleid (1);
‘witte vlekken’, beleidsvraagstukken die niet ondersteund worden door
landelijke structureel bijgehouden databestanden als de BRON (2);
extra mogelijkheden van databestanden/BRON (3).

Figuur 3.1

Relatie datasets en beleidsvraagstukken

2
Witte vlekken

Datasets

Beleidsvraagstukken

1

3
Extra mogelijkheden

De vlakken 1 en 2 lichten we hieronder nader toe met voorbeelden, waarbij
we ons concentreren op de hiervoor beschreven preventieve en curatieve maatregelen uit het huidige VSV-beleidsprogramma.
Vlak 1: de BRON levert informatie voor huidige beleidsvraagstukken
Monitoren van de Lissabon-doelstellingen (prestatieconvenanten): zoals hiervoor beschreven is vanuit het Europese beleid voor elke lidstaat een nationale
doelstelling geformuleerd. De Nederlandse overheid wil het aantal jaarlijkse
nieuwe voortijdige schoolverlaters halveren van 70.500 in 2002 naar 35.000 in
2012. Het monitoren van deze doelstelling vond in eerste instantie plaats via
de RMC-voortgangsrapportages; sinds 2004/2005 worden deze cijfers gehaald
uit de BRON.
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Verzuim melden met de één-loket-aanpak: onderzoek van de departementale
auditdienst van OCW en de Onderwijsinspectie is aanleiding voor deze nieuwe
aanpak. Doelstelling van dit onderzoek was inzicht te geven in de eventuele
knelpunten in het meldingsproces en in de mogelijke oorzaken van het niet of
niet tijdig melden van verzuim aan gemeenten en de IB-groep. De één-loketaanpak is een apart registratiesysteem naast de BRON dat als middel fungeert
om VSV sneller aan te pakken. Dit systeem is zo opgezet dat na registratie van
een verzuimende deelnemer de juiste gemeente (RMC/leerplicht) onmiddellijk
op de hoogte gesteld wordt van dit feit. Zo hoeft de onderwijsinstelling niet
meerdere gemeenten op de hoogte te stellen, maar alleen de IB-Groep. Op dit
moment bevindt de één-loket-aanpak zich nog in de experimentele fase. Doel
is om dit op 1 september 2009 landelijk in te voeren voor zowel het bve-veld
als het voortgezet onderwijs.
Maatwerk gericht op risicogroepen: de groep voortijdig schoolverlaters bestaat
uit jongeren met zeer verschillende achtergronden, verschillende problemen en
verschillende uitvalmotieven. Op basis van individueel maatwerk vanuit een
sluitende ketenaanpak wil de overheid deze jongeren helpen op de weg terug
naar school, naar werk of naar een slimme combinatie van die twee. Het is van
belang de heterogene groep voortijdig schoolverlaters in beeld te hebben en
exact te weten wie deze jongeren zijn, waar ze zijn en wat ze doen. Sinds de
verrijking van de BRON door de koppeling met de GBA is het nu gemakkelijker typologieën te construeren van VSV’ers. Er bestaan overigens al typologieën en onderverdelingen van het begrip voortijdig schoolverlater. Eimers
(2006) maakt een onderscheid tussen de klassieke risicoleerling en de opstapper. Bij de klassieke risicoleerling gaat het om jongeren die te maken hebben
met (omgevings)condities die het voor hen zeer moeilijk maken om onderwijs
te kunnen volgen, terwijl de opstapper het onderwijs voortijdig verlaat zonder
dat daar een probleemgeschiedenis aan ten grondslag ligt. In potentie zouden
zij een startkwalificatie kunnen halen, maar een combinatie van push- en pullfactoren doet hen besluiten om het onderwijs de rug toe te keren.
Extra aandacht voor de overgang van vmbo naar mbo: momenteel lopen er experimenten voor een doorlopende leergang vmbo-mbo niveau 2. Reden voor het
experiment is dat veel vmbo-leerlingen stranden bij de overstap naar het mbo.
Een deel (7.000 leerlingen) schrijft zich niet in voor een vervolgopleiding in het
mbo, ook deze gegevens zijn gebaseerd op de BRON. Uit de BRON kan dus niet
alleen gedistilleerd worden wanneer VSV op het mbo en wanneer VSV op het
voortgezet onderwijs optreedt (in- en uitschrijvingen worden daar geregistreerd),
maar ook hoeveel VSV optreedt in de overgang van vmbo naar mbo (door de
koppeling van de BRON voor vo en mbo op basis van het onderwijsnummer).
Wijkenaanpak: in de BRON zijn er via de verrijking met de gemeentelijke
basisadministratie postcodes opgenomen. Daaruit zijn de veertig aandachtswijken of krachtwijken te herleiden alsook hun cijfers rondom het voortijdig
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schoolverlaten. In de eerdergenoemde prestatieconvenanten wordt prioriteit
gelegd bij de grote steden, omdat daar veel VSV optreedt. Kortom, met de
BRON is het mogelijk te achterhalen waar VSV ontstaat zodat een regionale/
stedelijke aanpak of zelfs een wijkenaanpak gebruikt kan worden in het VSVbeleid.
Vlak 2: BRON levert geen informatie voor het gevoerde beleid, de zogenoemde ‘witte
vlekken’
Naast de voorgaande voorbeelden zijn er ook verschillende beleidsspeerpunten
die of niet gebaseerd zijn op empirische data of wel gebaseerd zijn op kwalitatieve en kwantitatieve data, maar voor zover bekend niet op een structureel
bijgehouden landelijk dekkend databestand als de BRON. Het betreft hier
incidentele onderzoeken naar aanleiding van voorliggende beleidsvragen. Ter
illustratie drie voorbeelden:
Voorkom uitval in de klas met een centrale rol voor docent: het ministerie
van OCW laat de rol van de docent in relatie tot VSV onderzoeken.
Welke rol zouden docenten willen vervullen en wat hebben zij nodig om
effectief invloed te hebben op VSV? Uit het onderzoek blijkt dat docenten
zeer gedreven zijn uitval van deelnemers te beperken en zien zij zichzelf
daarbij een centrale rol vervullen (Organise to Learn, 2007).
Betere loopbaanoriëntatie, studiekeuze en begeleiding: het initiatief voor
dit beleid is gebaseerd op verschillende onderzoeken -waaronder Leerloopbanen en loopbaanleren (Meijers et al., 2006) en onderzoek van de Taskforce Jeugdwerkloosheid- volgens de uitvoeringsbrief Aanval op de schooluitval van OCW (2006). Volgens betreffende onderzoekers is een krachtig
loopbaangerichte leeromgeving nodig.
Aantrekkelijker onderwijs, met sport en cultuur: OCW werkt aan een
plan van aanpak om sport en cultuur meer in het onderwijs te integreren.
Er wordt in deze context ook wel gesproken over de zogenoemde ‘brede
scholen’. In het regeerakkoord en het beleidsprogramma zijn ambitieuze
doelen gesteld die het kabinet met partners -gemeenten en de onderwijs-,
sport- en cultuursector- wil realiseren. Hierbij zijn voorbeelden vanuit
scholen en gemeenten belangrijke input alsmede een integrale aanpak
tussen de hiervoor genoemde partijen.
Naar aanleiding van de in deze paragraaf genoemde beleidsitems kunnen we
het volgende samenvatten. Beleidsontwikkeling rondom voortijdig schoolverlaten komt via diverse wegen tot stand. We hebben dit kunnen zien aan de hand
van de beleidsvoorbeelden die onderverdeeld zijn in de eerste twee vlakken.
Een deel is dus gebaseerd en afgeleid op de gegevenslevering vanuit de BRON
(vlak 1), daarnaast wordt er beleid gevoerd dat gebaseerd is op incidenteel
kwalitatief en kwantitatief onderzoek (vlak 2).
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Hiervoor is reeds opgemerkt dat de BRON een steeds prominentere rol speelt
bij het kwantitatief onderzoek ten behoeve van beleidsinformatie over VSV. Het
vormt op dit moment een brede empirische basis bij de ondersteuning van een
belangrijk gedeelte van het huidige VSV-beleid. Het gaat met name om monitoring van de volgende beleidsvragen: hoeveel VSV’ers zijn er, wie zijn ze, wanneer (in welke fase) en waar vindt VSV plaats? Naast deze brede empirische
basis kan de BRON een complementaire rol spelen om kwalitatief onderbouwd beleid verder te sterken.

Figuur 3.2

Schematisch overzicht van het inzichtelijk, transparant en toegankelijk maken dan wel het herschikken en combineren van
bestaande databestanden (BRON)
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Toelichting: beide vlakken (datasets en beleidsvraagstukken) blijven even groot. Het vlak van de
datasets verschuift naar het vlak van de beleidsvraagstukken. Dit wil zeggen dat er geen nieuwe
data of beleidsvraagstukken gecreëerd worden en dat de huidige data zodanig worden bewerkt
dat ze meer ondersteuning geven voor het beleid.
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Figuur 3.3

Schematisch overzicht van het verrijken van bestaande databestanden (BRON) met nieuwe data.
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1
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Toelichting: door de bestaande datasets te verrijken wordt het vlak van de datasets groter. Dit
leidt tot een grotere overlap (vlak 1 is uiterst rechts groter) en tot ongebruikte data en/of tot
nieuwe, door data ondersteunde, beleidsspeerpunten (de zwart-wit gestreepte vlakken).

Extra mogelijkheden BRON voor verdere ontwikkeling VSV-beleid
De BRON biedt mogelijkheden om te dienen als empirische basis voor de
verdere ontwikkeling van het VSV-beleid. Deze extra mogelijkheden, waarvan
we hier een aantal zullen bespreken, leiden tot meer inzicht in de VSV-problematiek en een nog beter onderbouwd beleid, met als doel het boeken van meer
kwantitatieve resultaten (minder VSV) te boeken. Deze extra mogelijkheden
kunnen enerzijds de ‘witte vlekken’ invullen en anderzijds leiden tot geheel
nieuwe inzichten mogelijk leidend tot nieuw VSV-beleid. Realisatie hiervan kan
op verschillende manieren.
Bovenstaande twee manieren worden hierna met enkele voorbeelden duidelijk
gemaakt, waarbij we ons focussen op de BRON.
41

1
Gemakkelijker toegang tot ruwe geanonimiseerde BRON-bestanden
De toegankelijkheid van de BRON is geregeld in de WON. Andere geïnteresseerde partijen die gebruik willen maken van de ruwe BRON-data moeten een
verzoek indienen bij de IB-Groep. Per aanvraag wordt beoordeeld, onder
andere op basis van de WON en de WBP, of hieraan kan worden voldaan. Een
andere manier om aan gegevens uit de BRON te komen is via het CBS. Het
CBS heeft toestemming geanonimiseerde gegevens naar buiten te brengen,
mits de privacy van personen gewaarborgd blijft. Er is dus wel degelijk informatie uit de BRON beschikbaar voor andere partijen dan de instanties die
door de WON bevoegd zijn. Echter, het CBS levert geen ruwe data op, maar
bewerkte data in hun datasysteem Statline. Hoewel dit goede, op maat gesneden informatie oplevert, beperkt het ook in de onderzoeksmogelijkheden. Er
valt immers niet naar eigen wens BRON-gegevens te herschikken. Onderzocht
zou kunnen worden op welke manier meerdere geïnteresseerde partijen, zoals
onderzoeksbureaus, gemakkelijker toegang kunnen krijgen tot de ruwe geanonimiseerde BRON-bestanden, uiteraard met inachtneming van de Wet bescherming persoonsgegevens.
2
Combineren van de BRON met andere bestanden op basis van BSN/ON
De BRON-gegevens zijn gebaseerd op het onderwijsnummer (BSN-nummer).
Hierdoor is de BRON te koppelen met alle bestanden die ook het onderwijsnummer gebruiken, zoals nu al plaatsvindt met de verrijking GBA en CFI
(BION-1-cijferdefinities mbo). Doordat de ruwe data ook het BSN-nummer
bevatten, zijn er theoretisch gezien legio mogelijkheden om de BRON te combineren met andere gegevens. Een voorbeeld hiervan is het lopende onderzoek
van de ministeries van OCW en VWS naar het verband tussen sociaal-economische en gezondheidsfactoren (waaronder drugs en alcohol) met leerprestaties en uitval. Op deze manier kan wellicht een beter antwoord gegeven worden
op de vraag wie er voortijdig de school verlaten.
3

Doorontwikkeling BRON naar gegevensset voor gehele leerloopbaan plus
arbeidsmarkt
Op dit moment is het al mogelijk om de BRON voor het voortgezet onderwijs
te koppelen aan die van het mbo. Gegevens uit het primair onderwijs (po) zijn
echter nog niet op onderwijsnummer beschikbaar; deze worden per 1 oktober
2009 toegevoegd. Dit betekent dat onderwijsdeelnemers een onderwijsnummer
toegewezen krijgen bij de start van het po en dat men een aaneengeschakeld
registratiesysteem heeft voor de gehele leerloopbaan van een onderwijsdeelnemer. Het in beeld brengen van de gehele leerloopbaan met de daarin belangrijke gebeurtenissen is een eerste aanzet tot een duidelijker beeld van de VSVproblematiek. Mogelijk kan dit aanwijzigingen opleveren om VSV in een eerder
stadium aan te pakken. De achterliggende oorzaken van VSV liggen niet altijd
vlak voor het moment van uitval, maar ook (ver) daarvoor.
Daarbij is het wenselijk informatie te verkrijgen over waar VSV’ers van het
mbo op de arbeidsmarkt terechtkomen. Het toevoegen van arbeidsmarkt42

gegevens (bijvoorbeeld door koppeling van de BRON met CBS- en ROAcijfers, zoals geopperd in de benchmark 2007) geeft waardevolle informatie
over de prestaties van het onderwijs in het algemeen en over de arbeidsprestaties van VSV’ers in het bijzonder. Tevens kan de BRON uitgebreid met
arbeidsmarktgegevens gebruikt worden als monitor van VSV’ers en handhaving
van een leerwerkplicht. VSV’ers hebben bij de komst van de leerwerkplicht
geen recht op bijstand als ze geen baan hebben. De handhaving van deze
plicht, registratie en monitoring van de VSV’ers tot 27 jaar kan plaatsvinden
met behulp van een meld- en registratiesysteem zoals de één-loket-aanpak.
4

Toekomstig (VSV-)beleid gefocust op de prestaties van instellingen en daarbij
gebruikmakend van een verder ontwikkelde benchmark mbo
Doordat in de toekomst met behulp van een doorontwikkelde benchmark mbo
een meerdimensionaal beeld gegeven kan worden van de prestaties van instellingen in het mbo, is het ook mogelijk het overheidsbeleid te richten op instellingen. Daar waar de BRON de overheid van informatie voorziet over individuele onderwijsdeelnemers, voorziet de benchmark de overheid van informatie
over (de prestaties van) instellingen. Of de overheid dan ook financiële consequenties verbindt aan slecht presterende instellingen of dat de benchmark
alleen gebruikt wordt om stuurinformatie te geven aan de onderwijsinstellingen om hun eigen beleid te analyseren, is een politieke zaak en ligt buiten het
bereik van deze bijdrage.
5
Uitvalsredenen toevoegen aan de BRON
Hiervoor is duidelijk geworden dat de BRON redelijke tot goede informatie
levert over wie er waar en wanneer de school voortijdig verlaat. De vraag
waarom bepaalde deelnemers uitvallen kan echter niet direct uit de BRON
gehaald worden. Het voornemen om uitvalsredenen, waarmee succesvol
geëxperimenteerd is in het project ‘Benchmark mbo’, toe te voegen geeft antwoord op deze vraag. Zo is het ook denkbaar dat andere gegevens -mits valide
en betrouwbaar- toegevoegd worden aan de BRON. Keerzijde van het toevoegen van gegevens is wel de extra belasting die het meebrengt voor de onderwijsinstellingen.
In de benchmark mbo zijn de volgende hoofdcategorieën van uitvalsredenen
vastgesteld:
1
persoonsgebonden factoren waar de instelling in principe absoluut geen
invloed op kan uitoefenen, zoals: verhuizing, ziekte, overlijden, geografische afstand;
2
persoonsgebonden factoren waar de instelling in principe niets kan doen
aan de oorzaken, maar wellicht wel aan de opvang, zoals: sociaal-emotionele problemen, psychische stoornissen, leerproblemen, problemen in de
thuissituatie;
3
instellingsgebonden factoren: hierbij gaat het om factoren waarop de
instelling in principe wél zelf of samen met andere instanties invloed
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4

5

6

7

3.5

heeft, en die kunnen variëren van problemen met de inhoud en/of vormgeving van opleidingen en het gedrag van docenten tot de ervaren veiligheid op school;
studie- en beroepskeuzegebonden factoren; hierbij gaat het om factoren
waarop de instelling zelf of samen met andere instanties deels wel en
deels geen invloed kan uitoefenen; deels wel voor zover deze factoren
liggen in de sfeer van de intake en leerloopbaanbegeleiding; deels niet
voorzover in een eerder stadium bepaalde studie-schoolberoepskeuzebeslissingen zijn gemaakt;
arbeidsmarkt- en (externe) omgevingsfactoren; hierbij gaat het om
factoren waarop de instelling merendeels geen invloed heeft, zoals bijvoorbeeld het opzeggen van een arbeidsovereenkomst, ‘groenpluk’ of
sollicitatieplicht;
zonder diploma, maar wel succesvol/afgesproken resultaat behaald; dit is
een categorie die verwijst naar afspraken in de onderwijsovereenkomst die
gemaakt zijn met deelnemers en die gerealiseerd zijn, zonder dat dat
gepaard gaat met een diploma;
onbekend; daarbij wordt aangegeven waarom de uitvalsreden onbekend is
gebleven, zoals bijvoorbeeld ‘niet bereikbaar’.

Conclusies en aanbevelingen
Het ministerie van OCW kiest in zijn huidige VSV-beleid vooral voor een
preventieve aanpak van voortijdig schoolverlaten en investeert in doorlopende
leer- en zorglijnen. Daarbij gaat veel aandacht uit naar de verbetering van de
overgang tussen vmbo en mbo en een persoonlijke benadering met de verbetering van maatwerk, persoonlijke begeleiding en ZAT’s. Tevens is het VSVbeleid gericht op verbetering van de registratie, toezicht en handhaving van de
leerplicht. Daarbij zijn of worden de juiste voorwaarden gecreëerd, waarvan de
belangrijkste zijn:
WON-BRON, één-loket-aanpak, betrouwbaardere registratie, één verzamelaar van informatie, IB-Groep ontwikkeling van de benchmark;
kwalificatieplicht, leerwerkplicht;
prestatieconvenanten;
aandacht voor verbeterde samenwerking tussen alle betrokken partijen.
Voorts komt het VSV-beleid tot stand via diverse wegen. Een deel is gebaseerd
op en afgeleid van de gegevenslevering vanuit de BRON, daarnaast wordt er
beleid gevoerd dat gebaseerd is op incidenteel kwalitatief en kwantitatief
onderzoek. Beide typen onderzoek bieden een empirische basis bij de vorming
van beleid. Het triangulatieprincipe speelt hierbij een belangrijke methodische
rol. Maar, welke rol speelt de BRON in het VSV-beleid? Dit was onze eerste
vraagstelling van deze bijdrage.
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De BRON is de laatste jaren een steeds prominentere rol gaan spelen als
monitor van VSV’ers en bij het kwalitatieve onderzoek voor beleidsinformatie
ten behoeve van VSV-beleid. OCW heeft ook uitgesproken de BRON als centrale bron voor informatie omtrent VSV te willen gebruiken (Deloitte, 2006).
Men is al overgestapt van RMC-registratie naar de BRON om als monitor van
de nieuwe lichting voortijdig schoolverlaters te fungeren. Het is nu mogelijk de
nieuwe stroom VSV’ers te vergelijken per regio, onderwijsinstelling, opleiding,
gemeente, postcode en door de koppeling aan de GBA ook op geslacht, leeftijd
en etniciteit. Op basis van het onderwijsnummer kan een beter beeld geschetst
worden van wie er wanneer en waar uitvalt. Tevens is het in de nabije toekomst
mogelijk ‘het waarom’ van de uitval uit de BRON te halen (MBO Raad, 2008).
Daarvoor is in de benchmark 2006 een uniforme registratiemethode van uitvalsredenen ontwikkeld om op te nemen in de BRON, waarmee in de benchmark 2007 door acht onderwijsinstellingen succesvol is geëxperimenteerd.
Deze methode is tevens te gebruiken om overige uitschrijvingen, zoals doorstroom en uitstroom met diploma, te registreren. Kortom, de BRON biedt
inmiddels een goede en brede empirische basis als monitor van VSV’ers en bij
kwantitatief onderzoek ten behoeve van VSV-beleidsinformatie.
De komst en ontwikkeling van de BRON leidt tot veel optimisme. De BRON
heeft echter nog wel een aantal belangrijke beperkingen.
Het is niet mogelijk om met de BRON het totale aantal VSV’ers in kaart
te brengen, aangezien er slechts BRON-gegevens beschikbaar zijn vanaf
het schooljaar 2004/2005 voor de bve-sector en vanaf 2003/2004 voor het
voortgezet onderwijs. Het aantal VSV’ers van voor die tijd is dus niet met
de BRON te achterhalen. Voor de Europese vergelijking van het totale
aantal VSV’ers wordt daarom nu (nog) gebruik gemaakt van de cijfers uit
de Enquête Beroepsbevolking (EBB) van het CBS. Deze cijfers zijn
afkomstig uit een steekproef, net als in de rest van Europa waar een
soortgelijke ‘Labour Force Survey’-methode gebruikt wordt.
In de BRON wordt het niet-bekostigde onderwijs niet meegeteld.
VSV’ers die in het buitenland een opleiding volgen worden evenmin
meegeteld; dit betekent ook dat een in het buitenland behaalde startkwalificatie niet wordt meegeteld.
Verwacht wordt dat de dekking van het totale aantal VSV’ers in de BRON op
termijn (enkele jaren) verbeterd zal zijn (Deloitte, 2006).
De tweede vraagstelling van deze bijdrage was: welke mogelijkheden biedt de
BRON voor verdere ontwikkeling van het VSV-beleid?
De BRON biedt meer mogelijkheden als empirische basis bij de vorming van
VSV-beleid. Deze mogelijkheden zouden benut kunnen worden door bijvoorbeeld de ruwe BRON-data toegankelijker te maken voor geïnteresseerde
partijen. Een bredere toegankelijkheid kan bijvoorbeeld innovatie van beleidsonderzoek stimuleren en zodoende resulteren in nieuwe beleidsinzichten op
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het terrein van VSV. Een tweede mogelijkheid die de BRON biedt voor de verdere ontwikkeling van het VSV-beleid is gelegen in de verrijking van de BRON
op basis van BSN/ON. Hierdoor kan de BRON, en daarmee dus de VSV-gegevens, aan allerlei andere bestanden gekoppeld worden. Ten derde kan de
BRON binnenkort een beter antwoord geven op de vraag waarom VSV’ers uitvallen, door toevoeging van de eerdergenoemde uitvalsredenen aan de BRON.
Twee andere mogelijkheden willen we hieronder in de vorm van aanbevelingen
nader belichten.
Aanbeveling 1: doorontwikkeling BRON naar gegevensset voor gehele leerloopbaan
plus arbeidsmarkt (ter ondersteuning van het beleid gericht op doorlopende leerlijnen
en doorlopende zorglijnen)
Op dit moment geeft de BRON goede, rijke en betrouwbare informatie over
vo- en mbo-deelnemers. Het ontbreekt echter nog aan informatie -op basis van
het ON- van het primair onderwijs. Het toevoegen van gegevens uit het po
(circa 8.000 scholen sluiten aan bij de BRON per 1 oktober 2009) en de
koppeling van BRON-gegevens van po met vo en mbo geeft een beeld van de
gehele leerloopbaan van VSV’ers. Dit sluit aan bij andere discussies om de
gehele leerloopbaan van onderwijsdeelnemers in beeld te brengen. Onder
andere Peschar (2007) heeft onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om de
BRON te gebruiken om leerwinst of competentiegroei van het onderwijs vast
te stellen. Hier gaat het dus niet over VSV, maar over het vaststellen van de
toegevoegde waarde van het onderwijs. Leerloopbaaninformatie van onderwijsdeelnemers kan daarbij ook gebruikt worden om (externe) opstroomresultaten
van het onderwijs vast te stellen. Naar onze mening geeft het in beeld brengen
van de gehele loopbaan echter ook waardevolle informatie over de oorzaken
van VSV, zoals nu bijvoorbeeld gebeurt door de informatie die de BRON levert
over VSV dat optreedt in de overgang van vmbo naar mbo. Bovendien kunnen
met meer gegevens, waaronder het toevoegen van uitvalsredenen, de VSV-typologieën (zoals de klassieke risicoleerling en de opstappers; Eimers, 2006) doorontwikkeld worden. Dit kan helpen bij een vroegtijdige bestrijding van VSV.
Het is namelijk een probleem dat zijn wortels vaak dieper heeft zitten dan op
het moment dat een deelnemer het (v)mbo instroomt. Toevoeging van Citotoetsscores zou waardevol kunnen zijn.
Naast gegevens over de gehele leerloopbaan is het ook nuttig gegevens te
verkrijgen over de situatie van VSV’ers op de arbeidsmarkt. Dit kan vragen
beantwoorden als: op welk niveau vinden VSV’ers een baan en hoe hoog is hun
salaris in vergelijking met schoolverlaters met diploma? Worden VSV’ers eerder
werkloos dan schoolverlaters met diploma bij een dalende economische conjunctuur? Kortom, wat is het succes van VSV’ers op de arbeidsmarkt in vergelijking met dat van schoolverlaters met een diploma? In de benchmark 2007
wordt het toevoegen van de bouwsteen ‘arbeidsmarktsucces’ ook serieus overwogen (MBO Raad, 2008). De registratie van de gehele leerloopbaan (inclusief
po) en toevoeging van arbeidsmarktgegevens is een goede ontwikkeling, waardoor de BRON nog betere beleidsinformatie omtrent VSV kan leveren. In dit
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verband bevelen we dan ook aan om in de komende jaren in te zetten op deze
longitudinale ontwikkeling van de BRON (zie figuur 3.4).

Figuur 3.4

Longitudinale ontwikkeling van de BRON
Koppeling bestaande BRON-bestanden vo en mbo

Po

Vo

Arbeidsmarkt

Mbo

Kwalificatieplicht

Leerwerkplicht

(a) Toevoegen van arbeidsmarktgegevens,
zoals het vinden van werk, soort werk,
salaris.
(b) Toevoegen van gegevens uit po, zoals
bijvoorbeeld Cito-toetsscores.

In figuur 3.4 worden ook de kwalificatie- en leerwerkplicht genoemd bij de
overgang van respectievelijk vo-mbo en mbo-arbeidsmarkt. De overgang van
vmbo naar mbo blijkt een moment te zijn waar VSV veelvuldig optreedt. Om
dit tegen te gaan heeft de overheid per 1 augustus 2007 de kwalificatieplicht
ingevoerd, waardoor jongeren ook in het eerste jaar van het mbo leerplichtig
zijn. De BRON levert een belangrijke bijdrage bij de handhaving van deze
kwalificatieplicht door informatie over VSV’ers te leveren. Op deze manier is
de BRON ondersteunend bij dit VSV-beleidsspeerpunt. Momenteel lopen al
experimenten om te zorgen voor extra begeleiding voor groepen vmbo’ers die
zich bij het einde van hun vmbo-opleiding nog niet ingeschreven hebben voor
een mbo-opleiding. Deze ‘warme overdracht’ moet zorgen voor een afname
van het aantal voortijdig schoolverlaters. Een goede samenwerking tussen deze
vmbo- en mbo-instellingen is hierbij noodzakelijk.
De BRON zou ook een belangrijke bijdrage kunnen leveren bij de handhaving
van de nog in te voeren leerwerkplicht. De leerwerkplicht stelt dat jongeren tot
27 jaar zonder startkwalificatie en baan geen recht hebben op bijstand. Door
deze regelgeving ontstaat een betere basis om VSV’ers tot hun 27ste jaar te
kunnen volgen. Momenteel registreren gemeenten VSV’ers tot hun 23ste jaar.
Het toevoegen van additionele informatie omtrent de arbeidsmarktsituatie van
voortijdig schoolverlaters zal meer inzicht in de problematiek rond VSV
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kunnen bieden. Bijkomend voordeel van het monitoren van VSV’ers tot 27 jaar
is dat aangesloten wordt bij de Europese leeftijdscategorie van de VSV’er (tot
24 jaar).
Aanbeveling 2:VSV-beleid gericht op onderwijsinstellingen en de doorontwikkeling
van de benchmark.
Naast het doorontwikkelen van de BRON moet ook de daarmee verbonden
benchmark doorontwikkeld worden. Daar is men op dit moment ook mee
bezig, zoals de volgende bouwstenen toe te voegen:
uitvalsredenen; deze geven een beter beeld van het waarom van VSV;
arbeidsmarktsucces; sluit aan bij onze vorige aanbeveling.
De benchmark is er in principe op gericht om vanuit meerdere dimensies
(‘bouwstenen’) de prestaties van onderwijsinstellingen vast te stellen.
Benchmarken betekent in deze context “het systematisch vergelijken van
prestaties van instellingen, met als doel het genereren van stuurinformatie door
het beschikbaar stellen van spiegelinformatie” (MBO Raad, 2006). De volgende bouwstenen worden momenteel genoemd in de benchmark 2007:
processen - medewerkersoordeel - deelnemersoordeel - stakeholdersoordeel financiële prestaties - succes. De bouwsteen (kwalificatie)succes geeft met
behulp van de BRON antwoord op de vraag: “Hoeveel procent van de deelnemers die in de meetperiode van 1 oktober jaar T tot 1 oktober jaar T+1 de
mbo-sector hebben verlaten, doet dat met een diploma?” (MBO Raad, 2006).
Het kwalificatiesucces is daarmee ongeveer het tegenovergestelde van het aantal nieuwe VSV’ers in hetzelfde jaar. Succes wordt gemeten naar instelling sector - opleidingssector - leerweg - niveau.
Tot op heden is er in de benchmark nog geen volledig beeld te geven van de
totale prestaties van een instelling. Wanneer dit wel het geval is, kunnen ‘best
practices’ ontstaan. Een ‘best practice’ is in dit verband een onderwijsinstelling
die op alle of een combinatie van onderdelen/bouwstenen goed scoort. Deze
instelling dient dan als voorbeeld voor minder presterende instellingen. Op dit
moment geeft de benchmark met name stuurinformatie die teruggekoppeld
wordt aan de onderwijsinstellingen, zodat zij hun interne beleid kunnen analyseren en verbeteren. Het is echter ook denkbaar dat het toekomstige onderwijsbeleid en daarmee ook het VSV-beleid zich specifieker gaat richten op de
prestaties van instellingen. Op basis van de verschillende bouwstenen is dan
per instelling goed te onderscheiden waar de probleemgebieden liggen. Dit
instellingsgerichte beleid gaat dus verder dan een beoordeling op het gebied
van VSV, namelijk over de gehele prestatie van instellingen. Het gaat ook om
bijvoorbeeld de financiële prestaties en het oordeel van medewerkers/deelnemers en mogelijk in de toekomst zelfs om de mate van arbeidsmarktsucces
van deelnemers die de instelling verlaten.
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4

Perspectief geeft houvast
Een bijdrage aan verbetering van studie- en beroepskeuzebegeleiding waardoor voortijdige schooluitval in het mbo
vermindert
Cecile Lambregts

Deze bijdrage gaat in op het belang van studie- en beroepskeuzebegeleiding bij effectieve leerloopbanen. De auteur gaat met name in op de relatie met het voorkomen van voortijdig schoolverlaten (VSV). Samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven is ook in dit perspectief van
groot belang. De auteur formuleert aan het eind van haar bijdrage enkele aanbevelingen voor
scholen en bedrijven.

4.1

Inleiding
Schooluitval is een groot probleem in Nederland. Jaarlijks verlaten ongeveer
50.000 jongeren op (v)mbo-niveau het onderwijs voortijdig, zonder startkwalificatie. Bijna twee derde van deze jongeren komt uit het mbo, een klein deel uit
het vmbo en een klein deel uit het havo of vwo. Voor deze groep voortijdig
schoolverlaters zijn de kansen op de arbeidsmarkt aanzienlijk kleiner dan voor
jongeren die, al dan niet voortijdig, mét startkwalificatie (minimaal diploma
havo, vwo of mbo-2) de arbeidsmarkt betreden. De laatstgenoemde groep
ondervindt beduidend minder problemen bij het vinden van een baan.
Voortijdige schooluitval is een probleem dat niet alleen gevolgen heeft voor de
jongeren zelf maar ook voor de samenleving als geheel. Het gaat immers, in
tegenstelling tot de eveneens behoorlijk grote groep hbo- en universitaire uitvallers, vaak om nogal kwetsbare jongeren aan de onderkant van de samenleving. Waar het perspectief op een baan kleiner wordt, wordt de kans op een
plek in de criminaliteit juist groter. In zijn Kohnstammlezing Niemand houdt
van ze… geeft Pieter Winsemius aan dat 28% van de uitvallers op mbo 1niveau wordt verdacht van een misdrijf (Winsemius, 2008).
Overigens is VSV géén allochtonenprobleem. Het is wel een grotestadsprobleem: de uitval in de drie grote steden is de helft hoger dan gemiddeld over
de rest van Nederland. Bovendien is het een armoedeprobleem. In een wijk
waar het percentage uitkeringen hoog is, is ook het aantal voortijdig schoolverlaters hoog. Wanneer VSV in de grote steden kan worden teruggedrongen
en jongeren daardoor minder gauw ontsporen, dan wordt niet alleen het probleem van schooluitval aangepakt, maar heeft dit ook effect op andere maatschappelijke verschijnselen (armoede, buurtoverlast, criminaliteit, verslaving,
jeugdprostitutie, et cetera). Het bestrijden van VSV is dus lonend. De maat-
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schappelijke kosten van het onbenut laten van talent zijn hoog. Hoewel de
aanpak van schooluitval al jarenlang prominent op de agenda van de verschillende kabinetten staat, heeft deze tot nu toe weinig resultaat.

4.2

Probleemstelling
In dit betoog ga ik in op de relatie tussen voortijdig schoolverlaten en een
onvoldoende of gebrekkige studie- en beroepskeuzevoorlichting en -begeleiding. Daarnaast geef ik aan welke rol het bedrijfsleven en andere actoren kunnen vervullen bij de verbetering van de voorlichting en begeleiding zodat het
aantal voortijdig schoolverlaters in het (v)mbo kan worden teruggebracht.
In paragraaf 4.3 geef ik een overzicht van de oorzaken van voortijdig schoolverlaten. Onvoldoende studie- en beroepskeuzebegeleiding is één van de oorzaken waarop in paragraaf 4.4 dieper wordt ingegaan. Vervolgens geef ik in
paragraaf 4.5 aan welke actoren kunnen worden betrokken bij de verbetering
en uitbreiding van de studie- en beroepskeuzevoorlichting en -begeleiding.
Naast scholen zijn dat ouders (en directe omgeving), overheid en bedrijfsleven.
In paragraaf 4.6 beschrijf ik hoe het bedrijfsleven daaraan een bijdrage kan
leveren en daarmee het aantal voortijdig schoolverlaters in het (v)mbo kan
terugbrengen. Tot slot volgt de conclusie in paragraaf 4.7.

4.3

Oorzaken van voortijdig schoolverlaten
Schooluitval is een vraagstuk dat meerdere wortels heeft, er kunnen vele oorzaken zijn. Het vraagt om een multilaterale aanpak. Er zijn vele redenen van
uiteenlopende aard waarom een jongere voortijdig het onderwijs verlaat. De
volgende aspecten kunnen een rol spelen:
a
weinig of geen perspectief, laag zelfbeeld (ik kan toch niks, leren is niks
voor mij);
b
weinig motivatie (waarom een opleiding, laat mij maar werken en geld
verdienen);
c
weinig of verkeerde stimulans vanuit de omgeving (laagopgeleide ouders,
vrienden, ‘peergroup’ leeftijdsgenoten, achterstandsbuurt);
d
problematische thuissituatie (scheiding ouders, relationele problemen met
stief- of pleegouders, woonsituatie, schulden);
e
ziekte, drank-, drugs-, game- en internetverslaving (van jongere zelf of
van ouders of familieleden);
f
aantrekkelijkheid van het snelle geld in het criminele circuit;
g
weinig interesse (onderwijs is niet boeiend, te weinig praktisch, te theoretisch, verborgen laaggeletterdheid);
h
gebrekkige aansluiting/doorstroming vmbo-mbo;
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i
j

bedrijfsleven lonkt (er is werk genoeg, liever snel een baan en geld verdienen, zogenoemde groenpluk);
verkeerde keuze voor opleiding en/of beroep.

Meestal is niet één reden aan te wijzen die heeft geleid tot voortijdige uitval
maar gaat het om een combinatie van factoren die ervoor zorgen dat een leerling gedemotiveerd raakt, het bijltje erbij neergooit en uiteindelijk de school
verlaat zonder startkwalificatie. Ook moet niet worden vergeten dat het gaat om
jongeren in de puberleeftijd. Hormonen zitten in de weg en hebben invloed op
het zelfbeeld, het toekomstperspectief, het vermogen om te reflecteren en het
vermogen om afgewogen keuzen te maken. Bovendien gaan de drie dimensies
van hun leefwereld -thuis, school en derden- vanaf het twaalfde jaar steeds
meer een eigen leven leiden, ze overlappen elkaar nauwelijks meer. ‘Thuis’ raakt
minder betrokken bij de school, terwijl de groep ‘derden’ -alles wat niet thuis of
school is: buurt, sportclub, internet et cetera- zich uitbreidt van de eigen straat
naar de gehele wijk of zelfs de stad. Hierdoor verliest de nabije kring (ouders,
buurt, wijkgebonden welzijnswerk) makkelijker het zicht op de jongeren.
Ad a t/m f
Een aantal oorzaken is persoonsgebonden en vraagt om een individuele,
gerichte aanpak. Door een opeenstapeling van problemen zijn jongeren erg
kwetsbaar en is er weinig voor nodig om ze te laten ontsporen. Scholen zijn in
toenemende mate bezig om leerlingen begeleiding te bieden, vaak door de
hulpverlening meer in de school te halen (maatschappelijk werk of jeugdzorg).
Deze problematiek laat ik verder buiten beschouwing.
Ad g t/m i
Ten aanzien van de oorzaken g t/m i kan worden gesteld dat deze deels buiten
de directe beïnvloedingssfeer van de leerlingen, ouders en omgeving liggen.
Hier kunnen scholen, overheid en bedrijfsleven een rol van betekenis spelen
om VSV te voorkómen.
Sluit het onderwijs voldoende aan bij de belevingswereld van de leerling, is de
lesinhoud voldoende gericht op de beroepspraktijk, worden verschillende
didactische lesvormen gehanteerd, heeft de docent voldoende voeling met de
beroepspraktijk én met de leerlingen? Dit zijn enkele vragen die scholen zichzelf regelmatig moeten stellen. Deze aspecten hebben invloed op de mate
waarin leerlingen voldoende structuur ervaren binnen het onderwijs en of zij
zich verbonden voelen met de school.
De overheid bepaalt in overleg met onderwijsveld en bedrijfsleven de programmering van het onderwijs. Wel of geen centrale examens, competentiegericht
leren, budgettaire ruimte voor scholing van docenten, goede doorstroming van
vmbo naar mbo. De wijze waarop het onderwijs is ingericht en vorm krijgt,
bepaalt mede de mate waarin leerlingen zich ‘thuis’ voelen op school.
Het bedrijfsleven heeft behoefte aan gekwalificeerd personeel. Het heeft te
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kampen met krapte en zoekt naar manieren om arbeidskrachten te krijgen.
Jongeren die toch al niet erg gemotiveerd zijn om een opleiding te volgen
-zoals gezegd, kunnen daarvoor vele redenen zijn- kunnen zich laten verleiden
om op aanbiedingen vanuit het bedrijfsleven in te gaan en voortijdig het
onderwijs verlaten.
Ad j
Bij de laatstgenoemde oorzaak -verkeerde keuze voor opleiding en/of beroepzijn vele organisaties en personen betrokken: scholen, overheid, kenniscentra,
(leer)bedrijven, ouders, vrienden en niet te vergeten de jongeren zelf. Op welke
wijze en door wie de begeleiding en voorlichting op het gebied van opleiding
en beroep ook plaatsvindt, uiteindelijk is het de jongere die al dan niet samen
met zijn ouders een keuze maakt. Hoe zorgvuldiger en uitgebreider die begeleiding en voorlichting is, hoe groter de kans dat een keuze de juiste blijkt te zijn.
Voortijdige schooluitval is dus niet een probleem van de school alleen. Daarom
moet bij het zoeken naar oplossingen niet alleen naar de school worden gewezen.

4.4

Studie- en beroepskeuzebegeleiding en gesignaleerde
knelpunten
Of een (school)loopbaan succesvol is, hangt af van verschillende factoren.
Cognitieve vermogens, motivatie en vaardigheden van de leerling en sociale
omstandigheden spelen een belangrijke rol. Daarnaast is een bewuste, goed
overwogen keuze voor opleiding en beroep van grote betekenis omdat een
duidelijk en aantrekkelijk arbeidsperspectief het volgen van een opleiding
‘draaglijker’ kan maken.
Een goede studie- en beroepskeuze vergt een afgewogen, complexe beslissing
waarmee leerlingen al op jonge leeftijd worden geconfronteerd. De verschuiving van een industriële/diensteneconomie naar een e-economie heeft die keuze
niet gemakkelijker gemaakt aangezien er meer abstracte beroepen zijn gekomen. Wat een loodgieter of kapster doet, is wel duidelijk, maar wat doet een
senior e-banking projectmanager of een HRM-assistente precies? Leerlingen
worden in hun keuze begeleid door de scholen die daarvoor de primaire verantwoordelijkheid hebben. De begeleiding, verder ook wel loopbaanoriëntatie
en -begeleiding (LOB) genoemd, heeft op het vmbo vooral betrekking op de
keuze voor leerwegen en sectoren in de onderbouw en een vervolgopleiding in
de bovenbouw. Er wordt kennisgemaakt met verschillende richtingen en regionale opleidingencentra (ROC’s) worden bezocht. In het mbo staat de aansluiting op de arbeidsmarkt centraal: daar gaat het om de keuze voor al dan niet
verder leren en de eventuele richting van een vervolgopleiding. Leerlingen
lopen stages in bedrijven en vanuit het bedrijfsleven worden gastlessen gegeven
op scholen.
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Financiering
Sinds augustus 2000 is LOB een geïntegreerd onderdeel in de lumpsumfinanciering van de Wet op het voortgezet onderwijs. Dit betekent dat er geen geoormerkte middelen zijn voor LOB noch dat er richtlijnen en regels zijn voor de
invulling ervan. Die situatie kan voor scholen weinig prikkelend zijn om effectief LOB te ontwikkelen. Scholen zijn wel verantwoordelijk voor de inhoud en
de kwaliteit ervan, maar worden daarop niet getoetst of beoordeeld. Elke
school kan dus een eigen invulling geven.
Knelpunten
Desondanks kan worden aangegeven welke knelpunten zich in het algemeen
voordoen bij de studie- en beroepskeuze in het (v)mbo. Knelpunten zijn:
Informatie over studies en beroepen wordt grotendeels schriftelijk gegeven via folders en internet. Schriftelijke informatie is vaak zeer gedetailleerd.
Het beeld van een beroep en het bijbehorende salaris wijkt vaak af van de
werkelijkheid. Ten onrechte wordt gedacht dat bijvoorbeeld een bankemployé (kantoorbaan) meer verdient dan een loodgieter of timmerman.
De keuze wordt vaak uitgesteld, de leerling is er niet mee bezig en kiest
op het laatste moment maar wat.
De keuze is vaak niet gebaseerd op een rationele afweging, maar meer op
gevoel.
Ouders zijn belangrijk in het keuzeproces. Dit kan positief uitpakken
wanneer zij hun kind stimuleren om een doordachte keuze te maken. Het
kan ook negatief zijn omdat ook ouders lang niet altijd een goed en volledig beeld hebben van (nieuwe) beroepen.
De rol en de invloed van de ‘peergroup’, de groep leeftijdsgenoten, kan
groot zijn: je verdiepen in studie- en beroepskeuze is niet ‘cool’ en zeker
niet als het om afwijkende keuzen gaat.
Er wordt vaak te weinig gekeken naar de arbeidsmarktperspectieven. Een
leerling kijkt eerder naar het ‘gemak’ van een opleiding: welke opleiding
kan met zo weinig mogelijk inspanning worden gevolgd? Of er voldoende
mogelijkheden zijn om met die opleiding een (interessante) baan te vinden, is van minder belang.
In paragraaf 4.5 ga ik nader in op de wijze waarop dit kan worden opgelost
door een vertaalslag te maken naar een verbeterd LOB.

4.5

Verbetering en uitbreiding van studie- en beroepskeuzevoorlichting en -begeleiding
Een juiste studie- en beroepskeuze is van belang voor zowel de leerling als de
arbeidsmarkt. Zeker nu sprake is van arbeidsmarktkrapte moeten jongeren zo
snel mogelijk worden opgeleid in een richting die én aansluit bij hun talenten,
interesses en vaardigheden, én bij de vraag op de arbeidsmarkt. Een verkeerde
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keuze kan leiden tot verlenging van de studieduur als gevolg van het switchen
van opleiding of tot het volgen van een tweede studie. Deze vertraging is ongewenst en kan bovendien uitmonden in voortijdige schooluitval. De arbeidsmarkt is gebaat bij afgewogen keuzen van jongeren omdat daardoor onnodige
knelpunten in de personeelsvoorziening worden voorkomen. Een goede oriëntatie op de beroepenmarkt zorgt voor een realistisch beroepsbeeld, draagt bij
aan een juiste studie- en beroepskeuze en leidt meestal tot een gewenste plek
op de arbeidsmarkt. Uit onderzoek blijkt dat ruim een derde van de mbo’ers
die voortijdig hun opleiding hebben gestaakt een verkeerde studiekeuze als
motief aangeeft. Meer aandacht voor LOB leidt tot een meer gefundeerde
keuze en dus tot minder spijt achteraf over de gemaakte studie- en beroepskeuze.
Voorwaarden voor verbetering van begeleiding en voorlichting:
Leerlingen moeten in contact worden gebracht met de latere
beroepspraktijk.
Leerlingen moeten worden aangezet tot reflectie. Zij moeten worden
geprikkeld om na te denken over de toekomst, hún toekomst: wat wil ik,
wat kan ik?
De begeleiding moet structureel gebeuren.
De begeleiding moet worden ingebed in de dagelijkse praktijk.
Zoals gezegd, ligt de verantwoordelijkheid voor LOB primair bij de scholen.
Scholen kunnen die begeleiding echter niet zonder hulp van andere betrokkenen uitvoeren. Om de begeleiding te verbeteren, is het nodig dat verschillende
actoren de scholen versterking bieden: overheid, ouders/directe omgeving en
bedrijfsleven.
Rol van de scholen
Docenten, mentoren en decanen zijn al lang niet meer alleen vakmensen die
hun kennis overdragen aan leerlingen. Zij begeleiden als coach de leerlingen bij
het uitstippelen van hun (school)loopbaan en bij de keuzen die gemaakt
worden. Deze professionals hebben een niet te onderschatten rol in het gehele
proces.
Maar hoe zou een effectieve begeleiding eruit moeten zien? Uit verschillende
onderzoeken is naar voren gekomen dat hierover onder deskundigen op dit
gebied een grote mate van overeenstemming bestaat. Tabel 4.1 geeft een overzicht van de kenmerken van effectieve LOB versus niet-effectieve LOB.
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Tabel 4.1

Kenmerken van effectieve LOB

Effectieve LOB

Niet-effectieve LOB

Praktijkervaring/contact met de beroepspraktijk: leerlin-

Theorie/alleen verbale en schriftelijke informatie

gen in het (v)mbo moeten beroepen zelf ervaren en
contact hebben met beroepsbeoefenaren uit de praktijk
Dialoog/reflectie: leerlingen laten communiceren over

Monoloog/overdracht en feedback op opdrachten

praktijkervaringen (stages) en ze uitdagen te reflecteren
over eigen toekomstbeeld
Zelfmanagement leerling/vraaggericht: leerling bewust

Kennisoverdracht/sturing door docent

maken van de eigen verantwoordelijkheid voor de keuze
Docent als coach

Docent als leraar

Duurzame en geïntegreerde begeleiding: oriëntatie op

Oriëntatie op korte termijn en ad-hoc-begeleiding/

langere termijn en geïntegreerd in curriculum

losstaand vak

Gebruik maken van beïnvloedingskanalen in de

Interne focus: alleen naar de leerling binnen de context

omgeving: ouders en ‘peergroups’

van de school kijken

Differentiatie: wijze van ondersteuning aanpassen aan

Blauwdruk voor alle leerlingen

fase van besluitvorming
Confrontatie met eisen/vraag arbeidsmarkt

Keuze voor opleiding staat op zichzelf

De samenhang tussen de bovengenoemde elementen is van wezenlijk belang.
De school moet een visie ontwikkelen op de manier waarop een samenhangende LOB het beste is te realiseren. Met een duidelijke rolverdeling tussen
docenten, mentoren en decanen. Ieder vervult zijn eigen rol, maar er is wel
sprake van een samenspel. De docent brengt de praktijk in de klas door
praktijkopdrachten te geven maar ook door bijvoorbeeld een opdracht ‘sollicitatiebrieven schrijven’. Contacten met de beroepspraktijk zijn hiervoor onontbeerlijk. De mentor is de aangewezen professional om leerlingen aan te zetten
tot reflectie. Hij voert gesprekken met leerlingen over ervaringen tijdens stages
en over hun toekomstverwachtingen. De decaan ten slotte is degene die zowel
de docent als de mentor kan inspireren en ondersteunen. Hij regelt bedrijfsbezoeken en initieert contacten tussen leerlingen en bedrijfsleven bijvoorbeeld
door informatiemarkten te organiseren op school. Zowel de decaan als de
mentor begeleiden en adviseren individuele leerlingen.
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Ook leerlingen kunnen een rol spelen in de voorlichting. Mbo-leerlingen zijn
als ‘ervaringsdeskundigen’ goed in staat om leerlingen in het vmbo te informeren over hun ervaringen op het mbo, over de stages, over de manier waarop
hun studiekeuze tot stand is gekomen en over de voor- en nadelen van het
beroep waarvoor ze worden opgeleid. Eerlijke voorlichting die niet zozeer
gericht is op het promoten van een opleiding of beroep, maar gebaseerd op
ervaring en waarneming.
Maar ook jongeren uit de ‘peergroup’ die een verkeerde studiekeuze hebben
gemaakt, kunnen vertellen hoe hun keuze indertijd tot stand is gekomen en
waarom deze verkeerd bleek te zijn. Voortijdig schoolverlaters kunnen eveneens
hun motieven geven voor hun stap het onderwijs te verlaten en aangeven hoe
zij nu in het leven staan (al dan niet een baan gevonden, toch weer een studie
opgepakt, et cetera). Overwogen kan worden om hiervoor een soort datingsessies te organiseren met oud-leerlingen. Hun verhalen kunnen een bijdrage
leveren aan de beeldvorming van opleidingen en beroepen.
Onderzoek van het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA,
2008) bevestigt de analyse zoals weergegeven in tabel 4.1. Bijvoorbeeld leerlingen die zich bij hun opleidingskeuze vooral lieten informeren via minder persoonlijke kanalen zoals folders en internetsites, blijken vaker spijt te hebben
van hun keuze en vaker de opleiding voortijdig te verlaten. Dergelijke informatie lijkt alleen nuttig te zijn wanneer die onderdeel is van een breder proces van
zoeken, oriënteren, ‘proeven’ en leren kiezen. Daarbij moet gedacht worden
aan gesprekken met ouders en leerlingen, bezoek aan bedrijven, stages et
cetera.
Elementen die bijdragen aan een weloverwogen keuze zijn dus: systematische
aandacht voor LOB, toespitsing op het individu en kennismaking met de
beroepspraktijk.
Rol van de overheid
Eind 2007 hebben minister Plasterk en staatssecretaris Van Bijsterveldt van het
ministerie van Onderwijs de uitvoeringsbrief Aanval op de schooluitval: een
kwestie van uitvoeren en doorzetten aan de Tweede Kamer (TK) geschreven.
Hierin wordt “geen nieuw beleid aangekondigd maar de huidige inzet versterkt
met acties om het ingezette beleid nog krachtiger uit te voeren.” (Min. OCW,
2007). Aansluitend aan deze uitvoeringsbrief hebben de minister en staatssecretaris bij brief van 18 maart 2008 de Tweede Kamer geïnformeerd over de
cijfers met betrekking tot voortijdig schoolverlaten in het schooljaar 20062007. Daaruit blijkt dat het aantal nieuwe schoolverlaters is gedaald met 3.400
ten opzichte van het jaar ervoor (van 56.500 in 2005-2006 naar 53.100 in
2006-2007). Voor een deel is deze daling het gevolg van de invoering van het
‘basisregister onderwijs’ (BRON), waardoor nieuwe VSV’ers beter kunnen
worden geïdentificeerd en het aantal VSV’ers nauwkeuriger kan worden vastgesteld. De komende jaren zal de invoering van de BRON nog meer effect
57

hebben omdat hiermee een link kan worden gelegd met de SUWI-gegevens,
zodat op landelijk niveau kan worden onderzocht welk deel van de vmbo- en
mbo-1-gediplomeerden of jongeren met een getuigschrift praktijkonderwijs een
baan heeft ondanks het ontbreken van een startkwalificatie; die groep wordt
nu, ten onrechte, meegeteld bij de VSV’ers. Ook leerlingen zonder startkwalificatie die overstappen naar privéscholen worden nu nog meegenomen in het
aantal VSV’ers.
Ook in de Strategische agenda beroepsonderwijs en volwasseneneducatie 2008-2011;
Werken aan vakmanschap die in maart 2008 is verschenen, neemt de aanpak
van voortijdig schoolverlaten een prominente plaats in (Min. OCW, 2008). Een
van de speerpunten is het verbeteren van de doorstroom van vmbo naar mbo.
OCW heeft met gemeenten en onderwijsinstellingen convenanten afgesloten
waarin afspraken worden gemaakt om het voortijdig schoolverlaten te bestrijden. Het kabinet heeft de doelstelling geformuleerd dat het aantal nieuwe
voortijdig schoolverlaters tussen 12 en 23 jaar in 2012 moet zijn gehalveerd
ten opzichte van het jaar 2002. Dat betekent een daling van 71.000 VSV’ers in
2002 naar 35.000 VSV’ers in 2012.
Op het gebied van goede studie- en beroepskeuzevoorlichting stelt het kabinet
vast dat scholen vaak onvoldoende op de hoogte zijn van de beroepsmogelijkheden bij regionale bedrijven. Daarom vindt het kabinet het wenselijk dat
scholen en het regionale bedrijfsleven meer samenwerken op dit punt. De volgende taken liggen op het bordje van de overheid:
scholen en regionale bedrijven faciliteren en stimuleren om overleg met
elkaar te voeren;
extra middelen ter beschikking stellen om de sociale problematiek aan te
pakken (hulpverlening aanbieden) en VSV te monitoren;
goede voorbeelden van kwaliteitsverbetering van LOB verzamelen en verspreiden;
samenhang bevorderen in de aanpak van achterstandswijken, schooluitval
en armoedebeleid.
Rol van de ouders en directe omgeving
De ouders, of ruimer gesteld: de directe omgeving van de jongere (gezin,
familie, buren, vereniging) spelen eveneens een grote rol in de studie- en
beroepskeuzebegeleiding. Het is van essentieel belang dat kinderen al op jonge
leeftijd worden aangemoedigd om over hun toekomstige opleiding en beroep
na te denken. De vraag ‘wat wil je later worden’ die aan zesjarige kinderen
wordt gesteld, klinkt clichématig maar is relevant. Dat het antwoord naarmate
de leeftijd van het kind vordert, verschuift van brandweerman, piloot en juf
naar wat minder spectaculaire beroepen, geeft aan dat een kind zich een steeds
realistischer beeld gaat vormen. Alhoewel het beroep van e-banking projectmanager of HRM-assistente door een 16-jarige nog niet vaak genoemd zal
worden.
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Ouders en directe omgeving kunnen uiteraard meer betekenen bij de studieen beroepskeuzebegeleiding en -voorlichting dan alleen van jongs af aan aanmoedigen om na te denken over mogelijke beroepen. Een goede communicatie
tussen ouders en docenten is dan wel onontbeerlijk. Als ouders op de hoogte
zijn van de manier waarop LOB op school wordt vormgegeven, kunnen zij
daarop inspelen en bij het keuzeproces van hun kind worden betrokken.
De inbreng van ouders en de directe omgeving (familie, buurtwerk) kan op
verschillende manieren in samenwerking met of op school gestalte krijgen.
Het starten van een soort databank van organisaties die bereid zijn om
een of enkele keren per jaar een groepje leerlingen te ontvangen en hen in
contact te brengen met medewerkers om iets over de inhoud van hun
functie te vertellen. Welke vooropleiding is nodig, wat is de inhoud van
het takenpakket, hoe ziet een gemiddelde werkdag eruit, hoe ziet de
werkomgeving eruit et cetera. Dit kunnen organisaties zijn waar een van
de ouders werkzaam is, maar ook kan wat verder worden gekeken naar de
kring van familie, buren of sportvereniging.
Ouders worden uitgenodigd in de klas om iets te vertellen over hun
beroep en de route die daarheen heeft geleid.
Leerlingen krijgen de opdracht om een interview te houden met enkele
mensen uit hun omgeving die een beroep hebben dat de betreffende
leerling aanspreekt. De leerling kan vragen om een dagje te mogen
meelopen.
Een andere opdracht is om uit te zoeken in wat voor beroepen mensen
terechtkomen na het volgen van een opleiding die de leerling leuk lijkt.
Veel leerlingen hebben een bijbaantje. Hoewel er meestal geen directe
link met de toekomstige studie- en beroepskeuze zal zijn, kunnen hieraan
wel opdrachten worden gekoppeld. Wat leert een bijbaantje je over de
werkomgeving in deze sector, wat staat je daarvan aan en wat niet? Ook
het nadenken over mogelijk negatieve ervaringen draagt immers bij aan
een weloverwogen studie- en beroepskeuze.
Rol van het bedrijfsleven
Contacten met het bedrijfsleven zijn voor scholen zeer functioneel bij de vormgeving van LOB. Het vormen van een actueel beroepsbeeld en kennismaking
met de beroepspraktijk zijn essentiële elementen van effectief LOB. Voor
bedrijven geldt dat het in deze tijd van arbeidsmarktkrapte interessant is om
leerlingen in een vroeg stadium te interesseren voor hun sector en hun beroepen. Het bedrijfsleven neemt graag de gelegenheid te baat om leerlingen
kennis te laten maken met wat een sector te bieden heeft.
In paragraaf 4.6 komen concrete activiteiten van het bedrijfsleven aan de orde.
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4.6

Bijdrage vanuit bedrijfsleven aan het terugdringen
van VSV
Het bedrijfsleven heeft er belang bij heeft om het aantal VSV’ers in het (v)mbo
terug te brengen. Op de langere termijn is gekwalificeerd personeel onontbeerlijk. Het bedrijfsleven kan hieraan zelf een actieve bijdrage leveren op verscheidene terreinen.
Preventie groenpluk
Eerst iets over de zogenoemde groenpluk. Naast een gebrekkige studie- en
beroepskeuzevoorlichting is groenpluk een van de andere oorzaken van voortijdige schooluitval. Door de gunstige economische omstandigheden is het voor
een aantal jongeren aantrekkelijk om zo snel mogelijk het onderwijs te verlaten
en te gaan werken. Er zijn immers veel vacatures in de sectoren Handel,
Zakelijke dienstverlening en Horeca. In het schooljaar 2006-2007 hebben naar
schatting 3.000 leerlingen zonder startkwalificatie de overstap naar de arbeidsmarkt gemaakt. Dit is voor jongeren op korte termijn aantrekkelijk, maar wanneer de werkgelegenheid weer afneemt, lopen juist deze jongeren het grootste
gevaar om werkloos te worden.
Maatregelen zoals de invoering van de werkleerplicht en afspraken die op de
participatietop in juni 2007 tussen kabinet en sociale partners zijn gemaakt,
moeten groenpluk tegengaan. Juist omdat er voor jongeren veel mogelijkheden
zijn om tegelijkertijd te werken en te leren, moeten alle inspanningen erop
gericht zijn hen een startkwalificatie te laten halen. Werkgevers zouden jongeren zonder startkwalificatie daarom alleen op leerbanen moeten aannemen
zodat zij die startkwalificatie alsnog kunnen halen. Dat kan bijvoorbeeld via de
zogenoemde ‘ervaringscertificaten’ (tot voor kort EVC genoemd: erkenning
van eerder verworven competenties). Dit zijn trajecten waarbij jongeren de
kennis en vaardigheden kunnen certificeren die zij hebben opgedaan met
activiteiten of opleidingen, zowel op het werk als in hun vrije tijd.
Het bezitten van een startkwalificatie is niet alleen voor de jongeren zelf de
beste garantie op het krijgen én behouden van werk, ook voor de arbeidsmarkt
als geheel is het de meest wenselijke situatie. Op korte termijn heeft een bedrijf
profijt van een ‘groengeplukte’ jongere, maar op langere termijn zal het bedrijf
er de nadelen van ondervinden (bijvoorbeeld omdat er te weinig basiskennis
aanwezig is om scholing te kunnen volgen).
Studie- en beroepskeuzevoorlichting en -begeleiding
Zoals al eerder opgemerkt, is een goede communicatie tussen scholen en regionale bedrijven van groot belang. Scholen zijn niet altijd voldoende op de
hoogte van de beroeps(opleidings)mogelijkheden bij regionale bedrijven.
Bedrijven op hun beurt voelen zich vaak te weinig betrokken en gehoord door
de scholen als het gaat om de inhoudelijke aansluiting tussen de beroeps-
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praktijkvorming en het onderwijsprogramma van studenten. Een goede uitwisseling van informatie tussen scholen en regionale bedrijven is essentieel.
Het bedrijfsleven biedt, al dan niet in samenwerking met de kenniscentra
beroepsonderwijs bedrijfsleven (KBB’s), diverse instrumenten aan ter bevordering van een effectieve studie- en beroepskeuzevoorlichting en -begeleiding.
-

Stages: zowel vmbo- als mbo-leerlingen lopen stage in bedrijven. Stages
kunnen variëren van enkele dagen per jaar tot een of meerdere dagen per
week, en van snuffelstages (vmbo) tot beroepspraktijkvorming (mbo).
Door deze praktijkervaring leren leerlingen wat een beroep inhoudt, hoe
de werkomgeving is, welke werkattitude nodig is et cetera. De praktijkopleider in het bedrijf begeleidt de leerlingen tijdens hun stages en koppelt de bevindingen terug naar de school.

-

Websites: het bedrijfsleven en de kenniscentra leveren via websites
(www.stagemarkt.nl, www.kansopwerk.nl en www.kansopstage.nl) informatie en adviezen over arbeidsmarkt, stagemarkt en onderwijs. Daarmee
wordt de aandacht gevestigd op het arbeidsmarktperspectief van opleidingen. Scholen (docenten, mentoren en decanen) kunnen gebruik maken
van deze informatie en leerlingen hierop attenderen.

-

Brochures: Colo (vereniging van de achttien kenniscentra) brengt vier keer
per jaar de zogenoemde Colo-barometer uit. Deze barometer geeft ieder
kwartaal een actueel overzicht van de situatie op de stageplaatsen- en
leerbanenmarkt. Aan informatiemateriaal voor scholen over arbeidsmarkt,
branches en beroepen ontbreekt het niet. Het is echter lastig voor docenten, mentoren en decanen om dat materiaal op een effectieve manier aan
te wenden en in te bedden in het onderwijs. Bovendien is al eerder vastgesteld dat folders, internetsites, informatieverstrekking door docenten et
cetera, hoogstens ondersteunend kunnen zijn. Voor (v)mbo-leerlingen is
contact met de beroepspraktijk een essentieel onderdeel van effectief
LOB dat meer effect heeft.

-

Realistisch beroepsbeeld: bedrijven kunnen een actueel en reëel beeld schetsen van wat leerlingen te wachten staat als zij voor een bepaald beroep
kiezen. De voor- en nadelen moeten daarbij ter sprake worden gebracht
evenals de mogelijkheden van het beroep. Deze informatie kan worden
overgebracht in de beroepspraktijk tijdens stages of bedrijfsbezoeken,
maar ook op school tijdens gastlessen of informatiemarkten.

-

Keuzebegeleiding: praktijkopleiders begeleiden leerlingen die stage lopen in
hun bedrijf. Zij beoordelen de leerling en hebben contact met de school
over de vorderingen en resultaten. Bij die begeleiding hoort een kritische
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houding. De leerling moet worden gestimuleerd te reflecteren over zijn eigen
functioneren en over zijn keuze voor het beroep: is dit wat hij had verwacht,
biedt het beroep voldoende perspectief, is de leerling geschikt voor dit beroep
et cetera? De praktijkopleider binnen het bedrijf is de aangewezen persoon om
tijdig te interveniëren bij een mogelijk verkeerde studie- en/of beroepskeuze.
Activiteiten
‘Kom in het leerbedrijf’
Eén van de activiteiten die jaarlijks worden georganiseerd is ‘Kom in het leerbedrijf’. Zo hebben in maart 2008 ongeveer 9.000 vmbo-leerlingen, afkomstig
van 92 scholen, leerbedrijven bezocht om zich te oriënteren op verschillende
beroepen. Deze korte bedrijfsbezoekjes bieden de leerlingen een eerste kennismaking met de praktijk. Er is gelegenheid om te kijken, vragen te stellen en uit
te proberen.
Vmbo-carrousel
Vmbo-leerlingen binnen diverse sectoren doen beroepenervaring op bij een
reeks bedrijven. Binnen de bedrijven worden verschillende opdrachten uitgevoerd. Hierdoor krijgen leerlingen een beter en breder beeld van een bedrijf of
sector en meer inzicht in het soort banen dat bijvoorbeeld in een ziekenhuis
wordt uitgeoefend (naast artsen en verpleegkundigen zijn er ook mensen werkzaam in catering, vervoer, logistiek et cetera). Inmiddels zijn er dertien sectoren betrokken bij de carrousel.
Leerwerkhuis
Onder verschillende benamingen worden praktijkomgevingen nagebootst waar
leerlingen ervaring kunnen opdoen. De praktijk wordt hiermee zowel binnen
als buiten de school aangeboden.
Meetingpoints
Mbo-instellingen en vmbo-scholen richten gezamenlijk een meetingpoint op:
een dienstverlenende organisatie binnen de school die samenwerkt met bedrijven, instellingen en buurt om netwerken aan te gaan. Scholen geven aan welke
stages zij nodig hebben, bedrijven in de regio geven aan welke vraag zij hebben. Het meetingpoint matcht en acquireert stageplaatsen.
Docentstages en gastlessen
Docentstages en gastlessen bieden de mogelijkheid om een kijkje in elkaars
keuken te nemen. Docenten (of decanen) maken kennis met de beroepspraktijk door een dag(deel) mee te lopen in regionale bedrijven. De opgedane ervaring kunnen zij delen met hun leerlingen waardoor de beroepspraktijk meer
gaat leven. Ook andersom zijn gastlessen die op scholen worden gegeven door
praktijkbegeleiders uit leerbedrijven een verrijking voor leerlingen (én voor de
praktijkbegeleiders).
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4.7

De wil is er wel, maar tijd en menskracht ontbreken
Waarom hebben echter tot nu toe alle genoemde activiteiten te weinig effect
op de vermindering van voortijdige schooluitval? Volgens de scholen en de
bedrijven lopen zij aan tegen een tekort aan tijd en menskracht als het gaat om
een goede communicatie, een effectieve samenwerking en een adequate uitwisseling van informatie. De wil is er wel, zo wordt gesteld.
Scholen hebben te maken met een complexe arbeidsmarkt. Daardoor kost het
veel tijd en moeite om contacten met het bedrijfsleven tot stand te brengen en
te onderhouden. Scholen hebben in veel sectoren niet de juiste contacten en te
weinig tijd om deze te leggen en te onderhouden. Bedrijven zijn snel geneigd
om een verzoek tot stage of presentatie op school te weigeren omdat het te veel
werk (tijd en geld) zou kosten.
Bedrijven worden op hun beurt geconfronteerd met een groot aantal onderwijsinstellingen die alle mogelijke vormen van samenwerking vragen (stages,
gastdocenten, snuffelstages et cetera). De begeleiding van leerlingen in het
bedrijf vergt steeds meer tijd van de praktijkopleider: de begeleiding van een
leerling in de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) kost gemiddeld 25 werkdagen
per jaar.
Maar, is het vrijmaken van tijd en menskracht niet een kwestie van prioriteiten
stellen? Willen scholen en bedrijfsleven echt de handen ineenslaan en echt het
probleem van de voortijdige schooluitval gezamenlijk oplossen, dan zullen zij
daaraan prioriteit moeten geven. Daarom formuleer ik tot slot de volgende
aanbevelingen aan scholen en bedrijfsleven.
-

Investeer op lange termijn: uiteindelijk levert investeren in tijd en geld
resultaat op.
Reserveer meer geld uit de lumpsum voor dit doel; als dan alsnog blijkt
dat geld echt het probleem is, kaart dit dan aan bij de overheid.
Besteed minder tijd en geld aan het maken van folders, brochures et
cetera en meer aandacht aan contacten met de beroepspraktijk.
Leer van voortijdig schoolverlaters: hun ervaringen geven meer inzicht
dan alle onderzoeken die worden gedaan.
Evalueer (in de kenniscentra) de leermomenten.

Perspectief geeft houvast, perspectief houdt leerlingen vast. Het is de moeite
waard om te bereiken dat een 16-jarige weet waarom hij kiest voor het beroep
van kapper en niet voor dat van HRM-assistent. En dat zijn 15-jarige buurmeisje weet waarom zij e-banking projectmanager wil worden en geen loodgieter.

63

Geraadpleegde literatuur
Berenschot (2007). Studie- en beroepskeuzeoriëntatie op het vmbo en het mbo - impulsen voor het
implementeren van een effectieve Loopbaan Oriëntatie en -Begeleiding (LOB).
Utrecht: Berenschot.
Borghans, L., J. Coenen, B. Golsteyn, T. Huijgen & I. Sieben (2008). Voorlichting en begeleiding
bij de studie- en beroepskeuze en de rol van arbeidsmarktinformatie. Maastricht:
Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt, Universiteit Maastricht.
Min. OCW (2007). Uitvoeringsbrief schooluitval. Den Haag: Ministerie van Onderwijs, Cultuur
en Wetenschap.
Min. OCW (2008a). Werken aan vakmanschap. Strategische agenda Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie 2008-2011. Den Haag: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap.
Min. OCW (2008b). Cijfers 2006-2007 Voortijdig Schoolverlaten. Brief aan Tweede Kamer,
18 maart 2008. Den Haag: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
ROA (2008). Studie- en beroepskeuze bij de overgang van Vmbo naar mbo - analyses op basis van de
VO-monitor. Maastricht: Researchcentrum Onderwijs en Arbeidsmarkt,
Universiteit Maastricht.
RWI (2006). Talent ontwikkelen, talent benutten; Een gezamenlijke aanpak van het kennistekort.
Den Haag: Raad voor Werk en Inkomen.
RWI (2008). ‘Voor de keuze’ - Voorstellen voor een betere studie- en beroepskeuzebegeleiding. Den
Haag: Raad voor Werk en Inkomen.
Winsemius, P. (2008). Niemand houdt van ze…. Amsterdam: Kohnstammlezing.

64

5

Loopbaanoriëntatie en -begeleiding is
vakwerk!
Martijn van Blitterswijk

Waarom is loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) van deelnemers in het mbo noodzakelijk
en wenselijk? De auteur staat in deze bijdrage stil bij die vraag en beargumenteert dat LOB de
effectiviteit van leerloopbanen bevordert. Hij gaat tevens in op de belangrijkste kenmerken
ervan. Belangrijk is dat de oriëntatie en begeleiding in samenwerking met het bedrijfsleven vorm
en inhoud krijgt.

5.1

Inleiding
De begeleiding van leerlingen tijdens de opleiding door onderwijsinstellingen
is een veelgenoemd knelpunt (AR, 2008). Er zijn echter verschillende vormen
van begeleiding te onderscheiden, zoals didactische begeleiding, sociaal-maatschappelijke begeleiding én loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB). De
loopbaanoriëntatie en -begeleiding staat vaak verder af van docenten dan de
andere vormen van begeleiding. Wie is dan de meest geschikte partij om de
loopbaanoriëntatie en -begeleiding te verzorgen? Is dat de docent of de professional/beroepsbeoefenaar uit het bedrijfsleven? En hoe ziet de ideale loopbaanoriëntatie en -begeleiding eruit?

5.2

Het belang van loopbaanoriëntatie en -begeleiding
Het beroepsonderwijs moet leerlingen goed voorbereiden op zowel de samenleving als de arbeidsmarkt. Een goede loopbaanoriëntatie en -begeleiding is
daarbij belangrijk. Ondanks de complexe besluitvorming verloopt voor de
meeste jongeren de overgang van voortgezet onderwijs naar vervolgonderwijs
en de arbeidsmarkt zonder al te veel problemen. Helaas geldt dit niet voor alle
jongeren. Een gebrekkige studie- of beroepskeuze is een van de oorzaken van
voortijdig schoolverlaten (VSV) en voortijdig afhaken van studenten in het
hoger onderwijs. Een keuze die niet aansluit bij de vraag op de arbeidsmarkt
kan bovendien leiden tot problemen met het vinden van een baan of stage.
De arbeidsmarkt vraagt ook om een goede loopbaanoriëntatie en -begeleiding.
Het is belangrijk dat het onderwijs aansluit op de wensen en behoeften van de
arbeidsmarkt. Het aanbod van goed gekwalificeerd personeel moet zo goed
mogelijk aansluiten op de vraag, zowel kwalitatief als kwantitatief. Leerlingen
in het beroepsonderwijs moeten daarom een goed beeld hebben van het
arbeidsmarktperspectief van opleidingen. Daarnaast moeten mensen zo snel
65

mogelijk op het voor hen hoogst haalbare niveau worden opgeleid, in een
richting die aansluit bij hun talenten en de vraag op de arbeidsmarkt.
De Strategische agenda beroeponderwijs en volwasseneneducatie 2008-2011 (Min.
OCW, 2008) vermeldt dat gebrek aan inzicht in keuzeprocessen bij jongeren,
onvoldoende inzicht in loopbaanroutes en gebrekkige beroepskeuzevoorlichting
over beroepsinhoud en arbeidsmarktperspectieven vaak leiden tot verkeerde
beroepskeuzen. Met als gevolg dat leerlingen voortijdig uitvallen of stage of
werk willen doen waar zij eigenlijk niet voor zijn opgeleid. Dit verlaagt het
rendement van het beroepsonderwijs en werkt slecht uit voor de betreffende
jongeren.
Loopbaanoriëntatie en -begeleiding is heel belangrijk, maar wordt momenteel
nog te veel vanuit het onderwijs vormgegeven. Is de docent wel de meest aangewezen persoon om de loopbaanoriëntatie en -begeleiding te verzorgen of
moet dit worden overgelaten aan de professional/de praktijkdeskundige uit het
bedrijfsleven? Op welke wijze kan de leerling optimaal worden voorbereid op
zijn vervolgopleiding, deelname aan de arbeidsmarkt en de maatschappelijke
participatie?

5.3

De ontwikkeling van LOB
Van studie- en beroepskeuze naar LOB
Al aan het begin van de vorige eeuw ontstaan de eerste initiatieven om
beroepskeuzevoorlichting te geven aan leerlingen. In de jaren zestig van de
vorige eeuw heeft de studie- en beroepskeuzebegeleiding op grote schaal
intrede gedaan in het onderwijs. Sinds die tijd is er veel veranderd in het
onderwijs, op de arbeidsmarkt en in de maatschappij zelf. De begeleiding van
de studie- en beroepskeuze is daarbij mee veranderd. De arbeidsmarkt heeft
zich ontwikkeld tot een complexe omgeving met een groeiend aantal beroepen
en functies. Als gevolg van technologische ontwikkelingen zijn ook de beroepen
zelf continu in beweging. Sociaal-culturele veranderingen hebben ertoe geleid
dat ook in de verhouding tussen werk en privé er veel meer keuzemogelijkheden zijn ontstaan.
De economische, maatschappelijke en sociaal-culturele ontwikkelingen zorgen
ervoor dat mensen een veel grotere mate van sturing van de eigen loopbaan
nodig hebben, waarbij maatwerk noodzakelijk is. Deze sturing eindigt niet na
de keuze voor een studie of een beroep, maar strekt zich uit over de gehele
loopbaan en staat hoog op de agenda van zowel het onderwijs als het bedrijfsleven. Inmiddels spreken we ook niet meer van de begeleiding van studie- en
beroepskeuze, maar loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB). De landelijke
vereniging van schooldecanen en leerlingbegeleiders (NVS-NVL) definieert
LOB daarbij als een geïntegreerd, dynamisch en continu proces van voorbereiding op de toekomstige vervolgopleiding, de arbeidsmarkt en de maatschappelijke participatie, waarin bovendien wordt gewerkt aan het verwerven
van loopbaancompetenties (Berenschot, 2008).

66

Loopbaanoriëntatie en -begeleiding wordt vraaggericht
In de in 1996 ingevoerde Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB) wordt ook
de term ‘studiekeuze- en beroepskeuzevoorlichting’ beschreven. Volgens de
WEB zijn onderwijsinstellingen verantwoordelijk voor het “[…] aanbieden van
doelmatige leerwegen, in het bijzonder door het zorgdragen voor een zorgvuldige afstemming tussen opleidingen voor educatie en beroepsonderwijs en het
bieden van mogelijkheden voor studiekeuze- en beroepskeuzevoorlichting”
(WEB, artikel 1.3.5). In deze omschrijving ligt de nadruk op de voorlichting
en is de studiekeuze- en beroepskeuzevoorlichting toch vooral aanbodgericht.
In de hedendaagse praktijk heeft de studiekeuze- en beroepskeuzevoorlichting
zich echter breder ontwikkeld tot loopbaanoriëntatie en -begeleiding.
De nadruk is bij loopbaanoriëntatie en -begeleiding steeds meer komen te
liggen op de vraagzijde. Hierbij wordt niet alleen uitgegaan van de wensen en
ambities van de leerling. Er is sprake van een krachtenveld van wensen, waarbij
een goede balans moet worden gevonden tussen de behoefte van de leerling,
het onderwijs, het bedrijfsleven/de arbeidsmarkt en de maatschappij (Van den
Dungen, 2004). Het beroepsonderwijs heeft immers niet alleen te maken met
het individu als klant, maar moet ook tegemoet komen aan de eisen van de
overheid als opdrachtgever en van het bedrijfsleven als afnemer.
Loopbaanoriëntatie en -begeleiding wordt praktijkgericht
Voor een effectieve loopbaanoriëntatie en -begeleiding is een loopbaangerichte
leeromgeving nodig die authentiek en krachtig is (Meijers et al., 2006). Volgens
Meijers et al. kenmerkt een krachtige loopbaangerichte leeromgeving zich door
het feit:
1
dat leerlingen veelvuldig in contact komen met de ‘echte’ beroepspraktijk;
2
dat het maatschappelijk belang of nut van deze beroepspraktijk zichtbaar
wordt;
3
hoe leerlingen in staat zijn te communiceren over zowel de maatschappelijke betekenis van bepaalde beroepsactiviteiten als over de persoonlijke
zin daarvan;
4
dat leerlingen daarbij goed gecoacht worden en tegelijkertijd een eigen
verantwoordelijkheid krijgen wat betreft het maken van keuzen; en
5
dat leerlingen kunnen spreken met ervaren beroepsbeoefenaars die als
mogelijk gedragsmodel kunnen functioneren.
Naast de toenemende mate van vraaggerichtheid zal de effectieve loopbaanoriëntatie en -begeleiding ook moeten plaatsvinden in een praktijkgerichte
context. Een goede samenwerking tussen de onderwijsinstelling en het bedrijfsleven en docent en mensen uit de beroepspraktijk is daarom noodzakelijk.
Loopbaanoriëntatie en -begeleiding is een dialoog
Een kwalitatief goede loopbaanbegeleiding kan -de inzichten uit de moderne
leer- en onderwijspsychologie volgend- gedefinieerd worden als een dialoog
over de gewenste (studie)loopbaan tussen leerling en docent/stagebegeleider
vanuit het bedrijf op basis van concrete ervaringen die in zo levensecht moge67

lijke situaties zijn opgedaan (Meijers & Kuijpers, 2007). Volgens Meijers en
Kuijpers worden in de loopbaandialoog op school en de loopbaangesprekken
in de praktijk drie loopbaancompetenties gevormd, te weten loopbaanreflectie
(i.e. capaciteits- en motievenreflectie), loopbaanvorming (i.e. werkexploratie en
loopbaansturing) en netwerken. Daarnaast draagt een goede loopbaanoriëntatie en -begeleiding bij aan het inzetten van deze competenties bij het maken
van concrete keuzen en het opdoen van leerervaringen.
Loopbaanoriëntatie en -begeleiding: van dialoog naar trialoog
De docent geeft als loopbaanbegeleider mede vorm en inhoud aan een loopbaangerichte leeromgeving. Hij gaat uit van en stimuleert loopbaanvragen bij
zijn leerlingen en is gericht op de ontwikkeling van loopbaancompetenties en
die van een beroeps- en arbeidsidentiteit (Stufkens, 2008). Voor het ontwikkelen van een goede beroeps- en arbeidsidentiteit is het essentieel dat leerlingen
de mogelijkheid hebben om met ervaren vaklui een dialoog te voeren over
kernproblemen en beroepsdilemma’s (Meijers, 2005). Ervarend leren, bijvoorbeeld in de vorm van een stage, kan daaraan bijdragen. De vraag is of docenten
voor leerlingen deze gesprekspartners kunnen zijn. Er zijn verschillende redenen waarom dat waarschijnlijk moeilijk zal worden. Leerlingen zien docenten
vaak niet als ‘echte’ vaklieden. Docenten zijn vaak al jarenlang uit het bedrijfsleven weg (als zij daar al ooit gewerkt hebben) en krijgen (en nemen) nauwelijks de kans om regelmatig in het bedrijfsleven stage te lopen om zo geïnformeerd te blijven over de nieuwste technologische en organisatorische ontwikkelingen binnen een branche. Daarbij komt dat de interacties tussen docenten en
leerlingen in het beroepsonderwijs nog altijd vooral plaatsvinden binnen het
format ‘de ruil van kennis voor orde’. Voor de vorming van de arbeidsidentiteit
zullen leerlingen dus meer vertrouwen op de echte vakman of vakvrouw.

5.4

De rol van docenten in de LOB
Drie vormen van begeleiding
De onderwijsinstellingen zijn in het beroepsonderwijs verantwoordelijk voor de
begeleiding van de leerling. De docent speelt hierbij een belangrijke rol. De
begeleiding kan worden onderverdeeld in drie vormen (Van Veen et al., 2002).
Deze vormen van begeleiding zijn:
de begeleiding van het leerproces;
de begeleiding van het sociaal-emotionele (persoonlijke) proces;
de begeleiding van het proces van studie- en beroepskeuze.
De rol van de docent kan per onderwijsinstelling of zelfs per afdeling binnen
de onderwijsinstelling verschillen. Afhankelijk van de mate van specialisatie kan
de docent alle bovenstaande vormen van begeleiding verzorgen of zich beperken tot een of twee vormen van begeleiding. Een vakdocent zal bijvoorbeeld
eerder met alle drie de vormen van begeleiding te maken hebben, terwijl een
decaan zich vooral richt op de begeleiding van de studie- en beroepskeuze.
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Begeleiding van het leerproces
De primaire rol van de docent is die van begeleider van het didactische proces.
Het gaat hierbij om hoe het leren wordt georganiseerd, welke leervormen daarbij worden gebruikt, de keuze van de hulpbronnen en de in te zetten leermiddelen en de beoordeling van het geleerde (De Bruijn et al., 2004). Op deze
punten is de afgelopen jaren een ontwikkeling te zien van instructie naar constructie. De invoering van competentiegericht onderwijs heeft hierbij een
belangrijke rol gespeeld. Bij de vormgeving van het didactische proces speelt
de docent uiteraard een belangrijke rol.
Begeleiding van het sociaal-emotionele (persoonlijke) proces
Naast de didactische rol heeft de docent ook een sociaal-maatschappelijke rol
bij de begeleiding van de leerling. Deze rol heeft betrekking op de persoonlijke
ontwikkeling van de leerling. Onderdeel van dit proces zijn de houding en het
gedrag van de leerling, veelal beïnvloed door achterliggende sociaal-emotionele
problematiek. Docenten worden geconfronteerd met allerlei persoonlijke
omstandigheden van leerlingen die individueel aandacht en maatwerk nodig
hebben.
Begeleiding van het proces van studie- en beroepskeuze
Het beroepsonderwijs is voorbereidend op een functie op de arbeidsmarkt
en/of gericht op het vervolgonderwijs. Vanzelfsprekend is een goede loopbaanoriëntatie en -begeleiding van de leerling belangrijk voor het verdere verloop
van zijn loopbaan. De docent begeleidt de leerling door de gewenste studie- en
beroepskeuze te bespreken, relevante informatievoorziening te organiseren, de
aansluiting met de praktijk te bevorderen en reflectie te plegen over de reeds
opgedane ervaringen en kennis.
Professionalisering van de rol van docenten
De loopbaanoriëntatie en -begeleiding staat vaak verder af van docenten dan
de andere vormen van begeleiding. Bij de professionalisering van docenten kan
uiteraard ook gekeken worden naar functiedifferentiatie en het inzetten van het
instrument outsourcing van bepaalde taken. Het inzetten van specialisten is
een mogelijke oplossing om maatwerk te bieden aan de leerling bij loopbaanoriëntatie en -begeleiding en kan bijdragen aan het ontlasten van de docent op
deze taak. Onderzoek onder een aantal colleges van bestuur (CvB’s) van regionale opleidingencentra (ROC’s) heeft echter aangetoond dat de outsourcing
van deze strategische onderdelen door de betreffende onderwijsinstellingen
niet als alternatief wordt gezien (McDaniël & Wanders, 2006).
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5.5

De praktijk van loopbaanoriëntatie en -begeleiding
LOB in het mbo
In het mbo is veel aandacht voor loopbaanoriëntatie en -begeleiding. Uit
onderzoek van de Raad voor Werk en Inkomen (RWI, 2008) blijkt dat in het
mbo duidelijk positieve ontwikkelingen zichtbaar zijn. Door onder meer het
competentiegericht onderwijs (cgo) is het beter mogelijk een praktijkgerichte
leeromgeving vorm te geven. Door toename aan praktijkgerichte leeromgevingen krijgen leerlingen beter zicht in de wijze waarop de opleiding aansluit op
hun wensen voor het beroep, en komen ze er dus eerder achter of ze de juiste
keuze hebben gemaakt. Beroepenoriëntatie wordt daarmee in toenemende
mate ingebed in de onderwijsvormen. Bovendien lopen leerlingen stage op het
mbo, waardoor ze inzicht kunnen krijgen in het beroep waarvoor ze aan het
leren zijn.
De gesprekken over de loopbaanbegeleiding zijn echter niet optimaal. Te vaak
gaan de gesprekken met name over de eisen van de onderwijsinstelling en de
werkplek en te weinig over de wensen en ontwikkelingen met betrekking tot de
loopbaan van de leerling. De begeleiding van veel ROC’s richt zich ook vooral
op de mbo-opleiding en niet op de wereld daarna. Ruim een derde van de
ex-mbo-studenten is ontevreden over de hulp bij de keuze van een vervolgopleiding of beroep, slechts een kwart is tevreden (ROA, 2008). Mbo-scholen
zitten nog volop in de transitiefase naar competentiegericht onderwijs. De
potentiële opbrengsten voor de loopbaanbegeleiding van de leerlingen komen
tot op heden nog onvoldoende tot uiting.
Meer praktijkgerichte LOB is noodzakelijk
Uit onderzoek onder gediplomeerde schoolverlaters blijkt de studiekeuzebegeleiding een belangrijke invloed te hebben op de mate waarin men tevreden is
over de beroepsloopbaan (ROA, 2008). Leerlingen die zich een beeld hebben
gevormd van de vervolgopleiding of een beroep door werkervaring of stage
hebben een significant betere aansluiting tussen opleiding en beroep, zijn meer
tevreden over hun functie, minder vaak werkloos en hebben vaker een baan in
de richting van hun opleiding.
Een andere opvallende uitkomst van het onderzoek is dat leerlingen die alleen
een docent of decaan betrekken bij de loopbaanoriëntatie en -begeleiding
gemiddeld een minder goede aansluiting tussen opleiding en beroep hebben,
minder tevreden zijn over hun functie, vaker werkloos zijn en minder vaak een
baan hebben in de richting van hun opleiding. Degenen die gingen praten met
mensen uit een voor hen interessant vakgebied, scoren op deze aspecten
gemiddeld juist beter.
Bij de analyses heeft het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeid (ROA)
ook gekeken naar de verbanden tussen de informatievoorziening tijdens de
opleiding over de vervolgopleidingen en de beroepen en de tevredenheid met
de huidige beroepsloopbaan. Leerlingen die aangeven dat zij te weinig informatie hebben gehad, hebben een minder goede aansluiting tussen functie en

70

opleiding, zijn minder tevreden over de functie en hebben vaker een baan buiten de richting van de opleiding. Voorlichting tijdens de opleiding blijkt van
groot belang voor een succesvolle intrede op de arbeidsmarkt.

5.6

Optimale loopbaanoriëntatie en -begeleiding
LOB heeft zich in de laatste jaren sterk ontwikkeld en staat hoog op de agenda
bij onderwijsinstellingen, het bedrijfsleven en de overheid. Toch is het nog vaak
te aanbodgericht, gefocust op de eerstvolgende studiekeuze en niet de keuzen
daarna en is de beroepspraktijk niet of nauwelijks betrokken. Informatie over
arbeidsmarktperspectieven van opleidingen blijft relatief onderbelicht (RWI,
2008).
Een goede en effectieve loopbaanoriëntatie en -begeleiding is daarom noodzakelijk. Uit onderzoek onder gediplomeerde schoolverlaters blijkt dat zij die
een goede studiekeuzebegeleiding hebben gehad gemiddeld een betere aansluiting tussen opleiding en beroep ervaren, meer tevreden zijn over de functie,
gemiddeld minder vaak werkloos zijn en vaker een baan hebben in de richting
van hun opleiding.
Kern van een effectieve loopbaanoriëntatie en -begeleiding is een krachtige,
loopbaangerichte leeromgeving, waarin de verbinding met de beroepspraktijk is
gelegd. Leerlingen moeten het beroep zelf kunnen ervaren en in contact
komen met professionals uit de praktijk. Loopbaanoriëntatie en -begeleiding
moet vraaggericht zijn, waarbij het keuzeproces van de leerling centraal staat
om te ontdekken welk beroep of welke vervolgopleiding geschikt is. Dit vraagt
om een meer individuele begeleiding van het proces om de leerling een goede
en weloverwogen keuze te laten maken. Een kwalitatief goede loopbaanbegeleiding kan -de inzichten uit de moderne leer- en onderwijspsychologie volgendgedefinieerd worden als een dialoog over de gewenste (studie)loopbaan tussen
leerling, docent en praktijkopleider vanuit het bedrijf op basis van concrete
ervaringen die in zo levensecht mogelijke situaties zijn opgedaan.
Professionalisering van de rollen
De docent speelt een belangrijke rol bij de begeleiding van leerlingen. Deze
begeleiding kan worden onderverdeeld in begeleiding van het leerproces, begeleiding van het sociaal-emotionele (persoonlijke) proces en loopbaanoriëntatie en
-begeleiding. De LOB staat vaak verder af van docenten dan de andere vormen
van begeleiding. In Leerkracht van Nederland, de beleidsreactie van de minister
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) op het advies van de commissieLeraren, geeft het ministerie aan meer ruimte te willen voor taken die samenhangen met het primaire proces en professionalisering (OCW, 2007). Bovendien
blijkt uit onderzoek dat leerlingen docenten niet zien als de deskundigen uit het
bedrijfsleven, die hen een goed beeld kunnen geven van de beroepspraktijk. Al
deze factoren pleiten ervoor werk te maken van de professionalisering van de rol
van de docent en de deskundige loopbaanbegeleider.
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Professionalisering van de rol van docent betekent dat de docent zich concentreert op de taken waar hij of zij primair voor is opgeleid en een hoge mate van
deskundigheid heeft. Dit zijn met name de didactische en in toenemende mate
ook de sociaal-emotionele begeleiding. Voor de loopbaanoriëntatie moet de
docent als professional gebruik maken van deskundigen die in de praktijk van
het bedrijfsleven staan. De docent is daarbij niet alleen vakman of -vrouw die
lesgeeft, maar ook een coach die betrokken is bij het proces van loopbaanbegeleiding en die de link legt met het didactische programma.
Professionals uit de beroepspraktijk
De meest ideale situatie is dat de loopbaangesprekken worden gevoerd tussen
de docent, de leerling en een deskundige die op de hoogte is van het gebied
waarvoor de leerling zich kwalificeert. Hoe concreter de oriëntatie, hoe meer
de focus kan komen te liggen op een bepaald beroep of een bepaalde functie.
Om een realistisch beeld van de beroepspraktijk te kunnen geven is het belangrijk dat de deskundige een vakman of vakvrouw is die afkomstig is uit de
dagelijkse praktijk. Door de loopbaangesprekken te koppelen met de concrete
praktijkervaringen van de leerling en gezamenlijk te reflecteren op deze ervaringen kan de effectiviteit worden vergroot.
De beroepspraktijkvorming (bpv) is, naast de kennismaking met de beroepspraktijk en het opdoen van specifieke beroepscompetenties, ook belangrijk
voor de loopbaanoriëntatie en -begeleiding. De rol van de deskundige in de
loopbaangesprekken kan in dat geval worden ingevuld door de praktijkopleider
van het leerbedrijf. Op basis van zijn ervaring en kennis is hij in staat om de
leerling te confronteren met de in de praktijk opgedane ervaring. Bovendien
kan hij als insider ervoor zorgen dat de leerling een realistisch beeld krijgt van
de beroepspraktijk en de vereiste competenties om het beroep te beoefenen.
Professionalisering van de bredere oriëntatie
Niet iedere leerling is al zover dat hij of zij een concrete oriëntatie op een
specifiek beroep of een specifieke functie heeft. Vaak zal de leerling al wel een
interessegebied hebben of een vooropleiding in een bepaalde richting. In dat
geval is het betrekken van een vakman uit de beroepspraktijk in veel gevallen
een te beperkte keuze. De leerling heeft dan baat bij een bredere loopbaanoriëntatie en -begeleiding.
De inhoudelijke beroepskennis en inzicht in verschillende beroepen en functies
en de mogelijkheden tot vervolgonderwijs moeten bij een bredere oriëntatie
worden ingebracht door een deskundige met kennis van (gedeelten van) de
arbeidsmarkt en het vervolgonderwijs. Deze deskundige dient een persoon te
zijn die goed op de hoogte is van de actuele beroepspraktijk. Te denken valt
hierbij aan een vertegenwoordiger van een branchevereniging.
Een andere deskundige die een rol kan spelen in de loopbaanoriëntatie en
-begeleiding is de opleidingsadviseur van het kenniscentrum. Deze komt vrijwel dagelijks in de beroepspraktijk, heeft goed zicht op de verschillende beroe72

pen en functies in sectoren, weet welke competenties, vaardigheden en kennis
noodzakelijk zijn om een beroep uit te oefenen en kent de relevante vormen
van vervolgonderwijs.
Ondersteunend aan een kwalitatief goede loopbaanoriëntatie en -begeleiding
kan gebruik worden gemaakt van arbeidsmarktinformatie. Kenniscentra en
brancheorganisaties beschikken vaak over een uitstekend inzicht in de vraag
naar en de inhoud van beroepen in hun branche. Het gaat daarbij niet alleen
over de beroepsvereisten, maar ook over praktische informatie over kansen op
werk in een beroep, het startsalaris en de ontwikkelmogelijkheden. Voor de
mbo-beroepen ontwikkelen de kenniscentra met deze kennis informatieproducten ten behoeve van de studie- en beroepskeuze, zoals beroepenfilmpjes,
websites en brochures

5.7

Conclusie
Loopbaanoriëntatie en -begeleiding in het beroepsonderwijs is volop in ontwikkeling. De aandacht voor de professionalisering van de docenten biedt kansen
voor verbetering van deze loopbaanoriëntatie en -begeleiding. Een kwalitatief
goede loopbaanoriëntatie en -begeleiding zal bestaan uit een continu en vraaggestuurd proces waarbij in een driegesprek tussen leerling, docent en praktijkdeskundige gewerkt wordt aan de voorbereiding op de beroepsloopbaan en de
vervolgopleiding. Dit vergt een goede samenwerking tussen de partijen en de
bereidheid om elkaar de ruimte te geven vanuit de eigen expertise, de docent
als coach en begeleider van het keuzeproces en de praktijkdeskundige als
specialist van de beroepspraktijk, de loopbaanoriëntatie en -begeleiding verder
te professionaliseren. Kortom: loopbaanoriëntatie en -begeleiding moet vakwerk worden!
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6

De praktijk als kern van het
beroepsonderwijs
Michel Jehee

In deze bijdrage gaat de auteur in op het belang van de praktijkgerichte component in beroepsopleidingen. Hierin kunnen verschillende varianten worden onderscheiden, van meer onderwijs
naar meer bedrijfsintern. Doel moet altijd zijn de deelnemers reële opdrachten aan te bieden om
zo werkervaring op te doen.

6.1

Inleiding
Competentiegericht onderwijs (cgo) staat hoog op de agenda van het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). 2010 is het zo langzamerhand magische jaartal
waar naartoe wordt gewerkt. Dit is een uitgestelde datum, eerst zou het 2008
zijn. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft het
uitstel verleend op basis van sterke signalen van betrokkenen bij het mbo.
Maar zelfs de uitgestelde datum wordt onder invloed van de resultaten van de
commissie-Dijsselbloem (2008) door een aantal betrokkenen in twijfel getrokken. Is de politiek ‘onbezonnen’ voorzichtig geworden? In deze bijdrage wordt
ingezoomd op het aspect praktijkleren. Praktijkleren wordt hier breed geïnterpreteerd, van simulatie en practica tot en met beroepspraktijkvorming (bpv).
Het fenomeen leer- en werkbedrijven krijgt extra aandacht. Betoogd zal worden dat het de hoogste tijd is om naar de kern van het onderwijs te kijken om
oplossingen te vinden voor knelpunten die de sector ervaart. Ook kan vanuit
een inhoudelijke invalshoek antwoord worden gegeven op de kritische geluiden
uit politiek en maatschappij over de kwaliteit van het onderwijs.
Stellingen
Het is de primaire verantwoordelijkheid van regionale opleidingencentra
(ROC’s) initiërend en activerend en vanuit inhoudelijke expertise betrokken te
zijn bij het ontwerpen, ontwikkelen en inrichten van leeromgevingen. De
onderwijsinstellingen hebben de expertise die hiervoor nodig is: inhoudelijke
(domein) knowhow en kennis en ervaring op het terrein van leren en onderwijzen. Erkenning van die positie en het aanspreken op de kwaliteit van de
expertise (resultaten) zijn de sturingselementen waar de sector volwassener van
kan worden.
De schil om de onderwijsinstellingen heen straalt wantrouwen uit, heeft de
neiging om te betuttelen en werkt daardoor contraproductief op de professionalisering van de sector.
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6.2

De praktijk als kern van het beroepsonderwijs
Zoals in de onderwijsvisie van ROC Leiden (2004) geformuleerd is praktijkleren een van de pijlers van het onderwijs.
Bij het leerproces kiezen wij de reële leeromgeving, de beroepspraktijk, als het
belangrijkste uitgangspunt. Het leerproces in de beroepsopleidingen staat in
het teken van de beroepspraktijk als leerplek en referentiekader. Waar aangetoond wordt dat leren in de beroepspraktijk niet mogelijk of wenselijk is, kiezen
wij voor een realistische leeromgeving, zoals een practicum of simulatie. Als
ondersteuning van het leerproces bieden wij de theorie aan, als het leerproces
in de beroepspraktijk of de gesimuleerde omgeving daarom vraagt. Bij de educatie staat het toekomstperspectief van de deelnemer centraal in het leerproces.
Leren kan gericht zijn op maatschappelijke en arbeidsparticipatie of dient ter
voorbereiding op een vervolgopleiding.
Concreet betekent dit in de uitvoering het volgende:
de deelnemer leert zoveel als mogelijk is in de reële praktijk;
praktijkervaringen sturen het integrale leren aan (van geheel naar delen);
trainingen en theorielessen worden ingezet op het moment dat het aansluit bij de leerbehoefte van de deelnemer;
de binnenschoolse leeromgeving is praktijkgericht en activerend, waarbij
ICT een onmisbaar hulpmiddel is;
er is sprake van diversiteit in leerruimten: instructieruimten, praktijkruimten, ruimte om in groepsverband te werken, open leercentra, verspreide individuele werkplekken, buitenschoolse leerplekken et cetera.
Dat het in onderwijs in de kern aankomt op leerprocessen, wil iedereen wel
beamen. We gaan er hier dan ook vanuit dat dit vrij algemeen geaccepteerd is
(hoewel het nog lang niet altijd consequent in praktijk wordt gebracht).
Scholen zijn om te leren, dat leren vormt de kern, dat is het primaire proces.
Scholen zijn er dus niet om roosters te maken, om gebouwen vol te krijgen,
om docenten klassikaal les te laten geven en om een schoonmaakbedrijf en een
cateraar aan werk te helpen. Daar zijn we het wel over eens. Kritisch kijken
naar de kwaliteit van leerprocessen mag, moet zelfs.
Dus: wat draagt bij aan die kwaliteit van leerprocessen, wat zijn werkzame
ingrediënten? Daar weten we eigenlijk al heel lang het een en ander over, hieronder noemen we een aantal bekende aspecten.
Motivatie
Basisvoorwaarde om leerprocessen op gang te brengen is in ieder geval dat
iemand iets wil leren. Wie niets wíl leren, leert geheid niets. Dat betekent dat
we in ons onderwijs studenten op hun willen behoren aan te spreken.
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Uitdagen
Leren is echt waardevol als het een ontdekkingstocht is -denk daarbij aan
(be)geleid zelf-ontdekken. Dit denken heeft al een hele traditie, vanaf het
‘discovery learning’ (Dewey, 1938) tot aan het ‘natuurlijk leren’ (Van Emst,
2004). De docent laat de student geheimen ontdekken, dat daagt uit, dat
maakt nieuwsgierig. Hij formuleert uitdagende opdrachten, geeft informatie
die bruikbaar en toepasbaar is. De docent kauwt het niet zodanig voor zodat
de student nog wel op zijn hoofd moet krabben en zelf bewust moet nadenken
bij wat er te doen is.
Zelfsturing van de student
Initiatief nemen door de student plaatsen we tegenover ‘aanbodgericht onderwijs’ dat nog redelijk vaak voorkomt. We snappen in ieder geval wat met zelfsturing bedoeld wordt, al valt het ons nog moeilijk om het voluit te realiseren.
Het lukt ons wel hier en daar een beetje, want we wijzen op het interessante
leren van studenten in projecten. Het zou een hele vooruitgang zijn als we dat
soort leren al vanaf het eerste studiejaar konden stimuleren.
De voorwaardelijke rol van kennis
De rol van kennis is complex. Het gaat niet om het ‘hebben’ van kennis, maar
het gaat om met die kennis iets kunnen ‘doen’. Wie een beroep leert, heeft aan
kennis niet genoeg. Het gaat in een beroep om bekwaamheden en daarin
vormt kennis een onderdeel -een onmisbaar onderdeel, laat dat duidelijk zijn.
Maar dat heeft wel consequenties voor het leren van die kennis -we leren die
kennis bij voorkeur in het perspectief van de bekwaamheid.
Competentiegericht
Overigens, ook vaardigheden staan niet apart net zo min als houding (attitude).
In een bekwaamheid komen kennis, houding en vaardigheden samen, en wat
ligt er dan meer voor de hand om dat ook in gezamenlijkheid te leren? Zeker
binnen de voor het leren van die bekwaamheden relevante situaties: de
beroepscontext.

6.3

Aandacht voor de vormgeving van het onderwijs
De stage hergewaardeerd
We gaan de stage herwaarderen. Rond beroepspraktijkvorming zijn de laatste
tijd een aantal kritische geluiden gehoord (AR, 2008). Kun je een beroep
eigenlijk wel in de onderwijsinstelling leren? Kun je op het droge zwemmen
leren? Dat zal van beroep tot beroep anders liggen, maar het antwoord zal
overwegend ‘nee’ luiden; je leert het beroep door het uit te oefenen. De werkplek is dan ook de rijkste leeromgeving, zo wordt het op veel plaatsen geformuleerd (ROC Leiden, 2004). Op de werkplek is van nature sprake van
integratie, realisme, motivatie. Dat geeft ons een uiterst intrigerend vraagstuk:
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het vraagstuk van de beroepsdidactiek. Hoe leert een student een beroep, of
nog specifieker: hoe leert een student dít beroep? Misschien heeft ieder beroep
wel een eigen beroepsdidactiek. We weten dat niet, want we hebben er tot nog
toe nauwelijks onderzoek naar gedaan. Maar het is wel aannemelijk om te veronderstellen dat er verschillen zullen zijn van sector tot sector, het ene beroep
is het andere niet. De veelheid aan expertisecentra van de diverse branches
gaan daar ook vanuit, legitimeren zelfs hun bestaan daaraan. Het is de uitdagende taak van het opleidingsinstituut om de beroepsspecifieke context binnen
het curriculum gestalte te geven! Hiervoor zijn onderwijsvormen als simulatie,
casuïstiek, en projectonderwijs naast stage zeker geschikt. De medewerkers van
de opleidingen zijn wat dat betreft de experts die de specifieke leeromgevingen
kunnen ontwerpen en ontwikkelen.
Het ontwerpen van leeromgevingen
Hieronder ga ik in op een aantal ontwerpaspecten voor onderwijs en leeromgevingen. Er wordt ingegaan op het fenomeen opdrachten, vervolgens wordt een
aantal varianten gepresenteerd van praktijkgerichte leeromgevingen.
Afhankelijk van de interne en externe omstandigheden en de beleidskeuzen die
men binnen een instelling maakt, zal men keuzen maken in de leeromgevingen
die ontwikkeld worden. Dat er meerdere wegen naar Rome leiden is al vele
jaren bekend en ook voor de ontwikkeling van adequate opleidingswegen is dit
van toepassing. Allereerst staan we stil bij een aantal kwaliteitskenmerken van
een krachtige praktijkleeromgeving.
Kwaliteitskenmerken van een krachtige praktijkleeromgeving
a
De praktijkleeromgeving is gericht op persoonlijke ontwikkeling en groei
naar de startbekwaamheden.
b
De praktijkleeromgeving kent een adequate ‘mentoring’ en ‘coaching’.
c
De praktijkleeromgeving kenmerkt zich door een uitdagend en stimulerend leerwerkklimaat.
d
De praktijkleeromgeving is emotioneel veilig en inspirerend.
e
Binnen de praktijkleeromgeving is sprake van voldoende professionaliteit.
f
Binnen de praktijkleeromgeving is gezorgd voor een geleidelijke overgang
naar zelfsturend leren en werken.
g
In de praktijkleeromgeving bestaat een evenwichtige balans tussen theorie
en praktijk.
h
Het aanbod in de praktijkleeromgeving is afgestemd op de onderwijsbehoeften van de aanstaande beroepsbeoefenaar.
i
De praktijkleeromgeving bevat kritische voor het beroep kenmerkende
situaties.
j
Binnen de praktijkleeromgeving is sprake van een lerende organisatie.
k
De praktijkleeromgeving kenmerkt zich door een voldoende facilitering
en prioritering.
l
De praktijkleeromgeving omvat stimulansen tot ontwikkeling van de zelfevaluatie en het competentiegevoel.
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De praktijkleeromgeving kenmerkt zich door ‘ownership’.
Binnen de praktijkleeromgeving bestaat afstemming tussen de virtuele en
fysieke functies.
De praktijkleeromgeving kent een doordacht en functioneel gebruik van
ICT-mogelijkheden.
De praktijkleeromgeving is up-to-date, compleet en rijk aan middelen.
De praktijkleeromgeving zorgt voor een doorgaande lijn in het aanbod.
In de praktijkleeromgeving is sprake van het systematisch volgen van de
ontwikkeling.
Voor de praktijkleeromgeving is gezorgd voor een doelmatige inzet van
personele en materiële middelen.

De opdracht als vormgever
De opdracht is het herkenbare instrument zowel in onderwijs- als in werksituaties. We werken met een verscheidenheid aan inspirerende en uitgekiende
opdrachten. De onderwijsopdrachten vormen de kern van het onderwijsleerproces. De student beschikt als het ware over een portefeuille aan opdrachten.
Er zijn groepsopdrachten, er zijn individuele opdrachten, er zijn kortlopende
opdrachten, er zijn langlopende opdrachten, er zijn opdrachten binnen de
onderwijsinstelling, opdrachten buiten de instelling, er zijn opdrachten die de
student aan het werk zetten met traditionele leermiddelen als het boek en de
videoband, er zijn opdrachten die de student met de neus op de informatie- en
communicatietechnologie (ICT) drukken.
De opdrachten voor studenten zijn uiteraard afgeleid van de te leren bekwaamheden. Leren lijkt tot verrassing van menigeen dan ook merkwaardig veel op
werken en de docent moet nog altijd wennen aan het feit dat hij of zij opdrachtgever van studenten is. De opleiding lijkt op een werkplaats (denk aan de
integrale praktijkcentra, IPC’s), docenten spreken in toenemende mate over
werkbesprekingen en werkoverleg in plaats van les en practica. De ontscholing
van het onderwijs is bezig.
Leren van bekwaamheden gaat trouwens concentrisch. Dat geldt voor kennis,
en zeker voor een bekwaamheid: die leer je niet in één keer, maar in meer
keren, herhalend, verdiepend, verbredend. Je bent trouwens ook nooit klaar
met het leren van een bekwaamheid. Ja, misschien wel voor eenvoudige
bekwaamheden, maar dat zijn uitzonderingen.
Hieronder worden aandachtspunten genoemd die een opleiding kan gebruiken
bij de keuze tussen echte en gesimuleerde opdrachten. Hoe de keuze uitvalt,
hangt af van doelen en context. Tevens zijn er allerlei tussenvormen mogelijk
tussen echte en gesimuleerde opdrachten.
We gebruiken hier het begrip opdracht als er een probleem is (er is een verschil tussen de gewenste en de huidige situatie en de wens om het probleem op
te lossen) en één of meer studenten de taak hebben zich op het probleem te
oriënteren, het probleem te onderzoeken, oplossingen voor te stellen en keuzen
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te verantwoorden. Studenten kunnen in projecten (prestaties), stages en in
andere onderwijsvormen aan opdrachten werken.

6.4

Echte of gesimuleerde opdrachten
Echte opdracht
Onder een echte opdracht wordt hier verstaan: er is een persoon (de opdrachtgever) in een bedrijf of organisatie uit de beroepspraktijk die in zijn werk een
probleem heeft waarvoor hij een oplossing zoekt. Studenten zoeken een oplossing voor dit probleem met als intentie dat de oplossing zal worden gebruikt
om het probleem op te lossen. Afhankelijk van de situatie zijn studenten ook
betrokken bij het uitvoeren en evalueren van de oplossing. Bij een omvangrijk
probleem kunnen studenten ook aan een deelprobleem werken.
Voordelen van echte opdrachten
De kans is groot dat de opdracht lijkt op de toekomstige beroepssituatie,
dit vergroot de kans op transfer van het geleerde naar die toekomstige
beroepssituatie.
De opdracht is authentiek; er is een context met actoren, randvoorwaarden et cetera.
De relevantie voor de beroepspraktijk zal vrijwel altijd duidelijk zijn.
Studenten leren de beroepsmoraal kennen.
Opdrachten zullen bijna altijd complex zijn door de combinatie van vaardigheden die nodig is (denk aan communicatie, verschillende actoren,
andere ontwikkelingen en problemen die een link hebben met het probleem, tijdsdruk, onverwachte aspecten et cetera).
Studenten zien het belang van een goede oplossing en zullen zich daar
waarschijnlijk voor inzetten. Als de kans groot is dat studenten de
opdracht niet goed kunnen uitvoeren omdat de opdracht te moeilijk is,
vervalt dit argument.
De opdracht hoeft niet ontwikkeld te worden; de opdracht moet wel
geworven worden en aangepast worden aan een onderwijsleersituatie.
Nadelen van echte opdrachten
De meeste nadelen van echte opdrachten staan bij de voordelen van gesimuleerde opdrachten. Enkele nadelen willen we hier toch benoemen.
Er zijn veel begeleiders nodig. Als er veel studenten aan dezelfde
opdracht werken, wordt de opdracht al snel minder echt. Er zullen dan
waarschijnlijk minder mogelijkheden zijn om te overleggen met de
opdrachtgever en betrokkenen en het belang om een goede oplossing te
vinden wordt kleiner.
Als de opdracht wordt uitgevoerd in de beroepspraktijk, zoals bij een
stage, kunnen zich nog andere nadelen voordoen. Zo is in de echte praktijk lang niet altijd de gelegenheid te werken volgens geleerde metho-
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dieken, bijvoorbeeld vanwege tijdsdruk of kosten. Daarnaast kan het zo
zijn dat studenten zich in de echte praktijk moeten aanpassen aan verouderde werkmethoden.
Gesimuleerde opdracht
Onder een gesimuleerde opdracht wordt hier verstaan: een beschrijving van
een probleem, inclusief de context, gebaseerd op een echte situatie. Studenten
gaan dit probleem oplossen. Afhankelijk van de didactische vorm die wordt
gekozen, krijgen studenten bij aanvang meer of minder informatie. Het is
mogelijk dat er gastsprekers uit het beroepenveld bij zijn betrokken. Het is
mogelijk dat er rollen worden gespeeld, bijvoorbeeld door een docent die
opdrachtgever speelt.
Voordelen van gesimuleerde opdrachten
Opdrachten kunnen zorgvuldig gekozen of ontwikkeld worden. Er kan
goed rekening worden gehouden met niveau, omvang, te ontwikkelen
competenties, toe te passen kennis, te verwerven kennis.
Het is goed mogelijk flankerend onderwijs (workshops en trainingen) te
organiseren of ervoor te zorgen dat studenten over de juiste voorkennis
en vaardigheden beschikken.
De docent kent het probleem en kan daarom goed begeleiden bij te verwerven kennis en vaardigheden en bij reflectie.
Zwakke punten in de opdracht kunnen verbeterd worden, zodat de
opdracht bij een volgende keer beter voldoet.
Nadat de opdracht ontwikkeld is, kan deze vaker gebruikt worden.
De opdracht kan starten op het moment dat de opleiding dat wil.
De beoordeling is objectiever omdat er weinig onverwachte of onbekende
invloeden zijn op de opdracht en zijn context.
Nadelen van gesimuleerde opdrachten
Nadelen van simulatie staan voor een deel bij de voordelen van echte
opdrachten. We noemen hier expliciet:
Het is moeilijk en tijdrovend een realistische context te beschrijven of te
spelen.
Er is in veel mindere mate dan bij een echte opdracht sprake van een
risico. Dat maakt dat studenten zich anders zullen gedragen.

6.5

Casus ‘Koop een auto op de sloop’
In Koop een auto op de sloop geeft Alex van Emst (2004) een voorbeeld van een
‘krachtige’ leeromgeving. Hij beschrijft een situatie waarin leerlingen een auto
kopen op de sloop. De auto wordt opgeknapt en vervolgens verkocht.
Leerlingen worden opgedeeld in teams en ieder neemt een onderdeel voor zijn
of haar rekening. Er wordt een duidelijk doel omschreven en leerlingen krijgen
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de vrijheid zelf het subdoel of proces te kiezen dat zij willen uitvoeren.
Om een auto te repareren is feitenkennis over de werking van auto-onderdelen
nodig. Feitenkennis wordt zo als een handig gereedschap ervaren en minder
ervaren als ‘balast’.
Docenten met verschillende expertises coachen de leerlingen om gezamenlijk
de auto op te knappen. Door het teamverband heeft de leerling interpersoonlijke vaardigheden ontwikkeld. De leerling is ook in staat om een vergelijkbare
auto te repareren.
Leren doe je het efficiëntst in een context. Voor het repareren van een andere
auto dan de auto uit de specifieke situatie moet die kennis worden geabstraheerd. Er moet zodanig geabstraheerd worden dat er een fundamentelere
kennis van auto-repareren ontstaat. De stap van contextgebonden kennis naar
onderliggende principes wordt niet altijd gemaakt. Deze stap is echter wel
essentieel, het wordt in de theorie ook wel decontextualiseren genoemd.

6.6

Varianten in praktijkgerichte leeromgevingen
Bij de inrichting van het onderwijs wordt in toenemende mate gebruik gemaakt
van het fenomeen leer- en werkbedrijf. Gemeenschappelijk bij alle verschillende vormen van leer- en werkbedrijven die we in de praktijk tegenkomen, is
dat ze worden ingezet om de relatie tussen praktijk en onderwijs te versterken.
Doel is om studenten reële opdrachten aan te bieden om daarmee werkervaring op te doen in hun werkveld. De visie is ‘leren door te doen’. De opdrachten variëren in complexiteit, duur en mono- of multidisciplinaire aard. Een
leer- en werkbedrijf benadert een authentieke werkomgeving: er wordt immers
gewerkt aan echte opdrachten van (liefst externe) opdrachtgevers. Het werken
met leer- en werkbedrijven kan gezien worden als zinvol antwoord op de wens
om een nauwere aansluiting tussen leren en werken, dus ook tussen onderwijs
en praktijk, te realiseren.
Het is belangrijk om te weten dat de term leerbedrijf binnen het mbo en in de
praktijk verschillend wordt gebruikt. In de praktijk wordt de term van oudsher
gebruikt om het bedrijf waar de student opdrachten uitvoert, aan te duiden als
leerbedrijf. Hier wordt immers geleerd: op de werkvloer, in een bestaand
bedrijf. In het mbo beschikken leerbedrijven over een fysieke ruimte (vaak
binnen of in de buurt van de school) waarin beroepsopdrachten worden uitgevoerd (denk bijvoorbeeld aan een garage, een kapsalon of een restaurant).
Het beschikken over een eigen ruimte is niet altijd vanzelfsprekend. Ook is het
leerbedrijf zelf niet altijd in handen van studenten (leiding/management).
Vanwege het type opdrachten kan ervoor gekozen worden dat opdrachten bij
de opdrachtgever worden uitgevoerd.
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Vanuit de theorie volgen verschillende definities. Zo spreekt Kikkert-van der
Griendt (2006) over een onderwijsleerbedrijf en omschrijft dit als “een leeromgeving in de vorm van een realistisch bedrijf dat gerund wordt voor en door
leerlingen.” Dit sluit aan bij het idee dat ROC Leiden heeft van een leerbedrijf:
het is geen echt bedrijf, maar een bedrijf dat is opgezet vanuit een onderwijsinstelling met als doel te leren. Het gaat daarbij altijd om echte opdrachten
vanuit de praktijk. Er wordt gewerkt met een echte deadline van een echte
opdrachtgever, die wacht op een interessante oplossing of advies als resultaat
van het groepswerk. Naast het uitvoeren van de opdrachten, kunnen de
studenten ook een functie vervullen binnen het leerbedrijf zelf.
Uitgangspunt is en blijft het leren. Er is een inspanningsverplichting naar de
opdrachtgever toe, maar geen resultaatverplichting. Leren gaat dus altijd voor
werken!
Overzicht typen leer- en werkbedrijf ROC Leiden, een continuüm
Er is hierboven aangegeven dat er een verscheidenheid is aan praktijkgerichte
leeromgevingen. In 2008 heeft ROC Leiden een overzicht gemaakt van diverse
typen leer- en werkbedrijven die gerealiseerd zijn of in planvorming zijn
betrokken. Het overzicht geeft aanknopingspunten om beleid op te baseren
(ten aanzien van bijvoorbeeld begeleiding en bedrijfsvoering).
Tabel 6.1 toont schematisch een aantal varianten van praktijkgerichte leeromgevingen zoals die binnen ROC Leiden functioneren.
ROC Leiden participeert in een landelijk project ‘werkplekleren’ dat door Het
Platform Beroepsonderwijs (HPBO) wordt gesubsidieerd. Dit project volgt de
‘doorbraakmethode’ waarbij het doel is om empirisch bewijsmateriaal te verzamelen voor succesvolle methoden, en methodieken inclusief instrumenten.
Het doel is om methoden en methodieken te identificeren en kenbaar te
maken die ‘evidence based’ zijn. Op deze wijze wordt er getracht een stevigere
basis te geven aan de handelswijze van betrokkenen bij het praktijkgerichte
onderwijs. ROC Leiden zal zich binnen de landelijke kaders onder andere richten op organisatorische aspecten zoals de bedrijfsvoering van de verschillende
varianten die binnen Leiden onderscheiden worden in de leer- en werkbedrijven. Het begrip werkplekleren zal dan ook breed gedefinieerd worden om de
verscheidenheid aan praktijkgerichte leeromgevingen te kunnen betrekken bij
het project.
In een anderhalf jaar durend project naar praktijkgestuurd leren binnen de
Hogeschool Rotterdam (HR) is ontwikkelingsgericht onderzoek uitgevoerd
naar onder meer varianten van leerbedrijven. Hier worden de resultaten van dit
onderdeel beknopt gepresenteerd als een onderverdeling van interne leerwerkbedrijven. Voor het mbo kunnen deze varianten relevant zijn bijvoorbeeld in
samenwerking met het hbo. Door samenwerking kunnen alle niveaus in de
bedrijfsvoering door deelnemers/studenten vervuld worden.
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Tabel 6.1

In het project zijn vier vormen van leerbedrijven onderscheiden:
1
het uitzendbureaumodel;
2
het detacheringsmodel;
3
het studiomodel;
4
het projectbureaumodel.
Deze typen worden hier beschreven. Ook wordt er een korte beschrijving
gegeven van een andersoortig type: de leerwerkplaats. Deze vorm betreft een
specifieke stagevorm. We beschrijven dit initiatief kort, omdat de verbeterering
van de relatie tussen onderwijs en praktijk en het leren in een echte omgeving
centraal staat.
Het uitzendbureaumodel
In het curriculum kunnen studenten in het eerste jaar kiezen voor een oriënterende stage of een opdracht van drie studiepunten via dit model. In het tweede
jaar doen alle studenten verplicht een opdracht van één studiepunt. Het leerbedrijf wordt bemand door derdejaars stagiairs en verwerft opdrachten, plaatst
studenten en onderhoudt contact met de opdrachtgever gedurende de looptijd
van de opdracht inclusief de nazorg. Het is dus echt een soort uitzendbureau
voor en door studenten.
Het detacheringsmodel
Hoofdkenmerk van het detacheringsmodel is dat studenten bij opdrachtgevers
gedurende ongeveer twaalf weken in duo’s een opdracht uitvoeren. De student
is in dit geval drie à vier dagen per week bij de opdrachtgever aan het werk. De
organisatie van het leerbedrijf is in handen van een coördinator. De begeleidende docentenduo’s coachen op het product en op het proces.
Het studiomodel
Kenmerk van dit model is dat de studenten werken aan opdrachten van
externe opdrachtgevers in een omgeving (de studio) die zo werkelijkheidsgetrouw mogelijk is ingericht. Studenten voeren de praktijkopdrachten in de
studio uit (gesimuleerde praktijk). Inrichting en faciliteiten, werktijden en
organisatie van de begeleiding en beoordeling worden zo echt mogelijk
nagebootst binnen de muren van de hogeschool.
Het projectbureaumodel
Het leerbedrijf, bestaande uit twee studenten die de directie voeren tijdens hun
stageperiode, verwerft externe opdrachten en tracht deze te plaatsen bij de
deelnemende opleidingen. Hierbij is het tevens mogelijk dat studenten deze
opdrachten uitvoeren binnen de vrijekeuzeruimte. Met de studenten die de
opdrachten uitvoeren worden individueel afspraken gemaakt over de uitvoering
van de opdracht, inclusief contact met de opdrachtgever. In principe voeren de
deelnemende studenten de opdrachten niet bij de opdrachtgever uit.
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De leerwerkplaats
Sinds 2002 is er een nieuwe stagevorm ontwikkeld. In plaats van individueel
stage te lopen, zijn er meerdere stagiairs tegelijk aanwezig: een bestaande afdeling wordt gerund door een groep stagiairs uit verschillende leerjaren. Dit
wordt een leerwerkplaats of leerafdeling genoemd. Een leerwerkplaats is
gericht op de verbetering van de aansluiting tussen onderwijs en beroepspraktijk en wordt in sommige gevallen ingezet om de doorstroom mbo-hbo te
stimuleren. Drenth en Havekes (2004) geven hier in hun publicatie De leerwerkplaats meer informatie over.

6.7

Is het accent op praktijkleren een oplossing voor
knelpunten in de sector?
Voor de knelpunten voor de sector nemen we de aspecten die benoemd worden in de Strategische agenda Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie 2008-2011
(Min. OCW, 2008). Onder de noemer ‘Wat kan beter?’ worden daar onder
andere de voor deze bijdrage relevante knelpunten geformuleerd: een tekort
aan stageplaatsen, verkeerde beroepskeuze en mismatch op de stagemarkt, toename van het praktijkleren en een betrokkenheid van het bedrijfsleven die nog
niet optimaal is.
Tekort aan stageplaatsen
Geconstateerd wordt dat er een tekort is aan stageplaatsen (bpv). In het mbo
is dit primair de taak van de expertisecentra; de Algemene Rekenkamer (AR,
2008) constateert dat er onvoldoende stageplekken zijn. De ROC’s dienen
naar mijn mening de handschoen op te pakken en authentieke uitdagende leeromgevingen te ontwerpen zodat studenten op een adequate wijze voorbereid
worden op hun toekomstige beroep. Door een weloverwogen kwalitatief hoogwaardig continuüm van ontwikkelen van praktijkgerichte leeromgevingen en
door te zorgen voor een goede intensieve samenwerking met de organisaties in
de omgeving, is de kwaliteit van het opleidingstraject gewaarborgd.
Verkeerde beroepskeuze en mismatch op de stagemarkt
Het aantal uitvallers respectievelijk ‘switchers’ van opleiding is binnen het mbo
een hardnekkig fenomeen. De voortijdig schoolverlaters (VSV’ers) zijn hier het
schrijnende voorbeeld van. Hier wordt niet gepretendeerd dat het praktijkleren
de oplossing voor de VSV’ers zal zijn maar het kan zeker een bijdrage leveren
aan de oplossing van deze complexe en hardnekkige problematiek. Met name
de beroepskeuze kan gefundeerd plaatsvinden indien de studenten vanaf het
eerste moment tijdens de opleiding in aanraking komen met de praktijk van
het beroep. Nu is het helaas nog vaak zo dat de student tijdens de bpv de conclusie trekt dat hij/zij niet het juiste beroepsbeeld voor ogen had en stopt.
Vormen van praktijkleren kunnen hierin iets betekenen.
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Toename praktijkleren
Onder deze noemer staat een knelpunt geformuleerd. Het gaat er hierbij dan
met name om een goede balans te vinden tussen wat redelijkerwijs van het
bedrijfsleven verwacht mag worden en van de ondersteuning door onderwijsinstellingen en overheid. Het verzorgen van beroepsopleidingen (vmbo, mbo en
hbo) is onder andere een overheidstaak. Bedrijven voelen zich (terecht) deels
verantwoordelijk voor de voorbereiding van de toekomstige beroepsbevolking.
De expertisecentra zijn drukdoende om voldoende stageplekken te organiseren
bij erkende leer- en werkbedrijven maar slagen daar niet voldoende in. De
hierboven geformuleerde ideeën over het ontwikkelen van een continuüm van
praktijkleervormen kan in een behoefte voorzien door het feit dat studenten
niet alleen maar bij externe bedrijven aan praktijkleren kunnen doen.
Betrokkenheid van het bedrijfsleven is nog niet optimaal
Bedrijven en hun vertegenwoordigers voelen zich te weinig betrokken en
gehoord door de onderwijsinstelling als het gaat over de inhoudelijke aansluiting tussen de beroepspraktijkvorming en het onderwijsprogramma van studenten. Dit punt kan niet opgelost worden via het aspect praktijkleren. Wel is
het van belang dat bij de ontwikkeling van een continuüm van vormen van
praktijkleren, intensief samengewerkt moet worden met partners uit de omgeving. Willen de studenten aan de slag gaan met reële opdrachten uit de
beroepspraktijk dan is een open relatie met de omgeving van het grootste
belang. Illustrerend voor de betrokkenheid van alle partijen is het volgende
citaat: “De onderwijspartijen vinden het zeer belangrijk dat het gebied een echt
leerwerklandschap wordt. Het terrein biedt daarom geen plaats aan productiebedrijven die er alleen willen zitten vanwege goedkope accommodatie of
vanwege minder regels. Daarom wordt behalve een huurcontract ook een
kenniscontract met bedrijven afgesloten. Hierbij wordt vastgelegd hoe bedrijven
studenten inzetten en betrekken. Het kenniscontract met bedrijven moet zorgen voor passende stage-, afstudeer- en werkervaringsplaatsen die ook gericht
zijn op de doelen van het onderwijs” (Onderwijsraad, 2007).
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7

Regionale samenwerking voor LLL:
estafette of individuele krachtmeting?
Lian Bastiaansen, Edwin Paardekooper & Wim Zwanenburg

In deze bijdrage gaan de auteurs in op het belang van een leven lang leren (LLL) en op de voorwaarden die nodig zijn om de benodigde regionale samenwerking te realiseren. Aansluitend
wordt stilgestaan bij de beleidslijn van de projectdirectie Leren & Werken: sturen op aantallen,
duurzaamheid en kennisuitwisseling. Om LLL nóg een stap verder te brengen zou echter ook
naar oplossingen in de sfeer van aansturingsmodellen kunnen worden gekeken. Auteurs bespreken in dat verband sturing op afstand, marktsturing, netwerksturing en zelfregulering. In het
verlengde daarvan pleiten zij voor een gedifferentieerd sturingsmodel waarin ook de VNG zal
moeten afstappen van uniforme standpunten (‘voor heel Nederland hetzelfde’). Voorgesteld
wordt tevens over te gaan tot een meer prestatiegerichte financiering van het postinitiële onderwijs en een meer open scholingsmarkt.

7.1

Inleiding
Het is het jaar van de Olympische Spelen in Beijing. Bijna iedereen weet dat de
moderne Olympische Spelen zijn geïnitieerd door De Coubertin. In 1894 vonden de eerste spelen plaats in Athene met slechts negen sporten, inclusief de
beroemdste: de 42 km lange marathon. Weinigen weten dat de Spelen in eerste
instantie gebaseerd waren op individuele sporten en dat teamsporten pas later
werden toegelaten. De estafette is bij uitstek zo’n type sportbeoefening waarin
zowel het individu als het team zich moet etaleren. Door het stokje door te
geven komen de individuele teamspelers tot een teamprestatie. Het behalen van
de gouden plak is alleen mogelijk als de individuele sporters met hun talenten
maximaal presteren en vooral ontzettend goed met elkaar kunnen samenwerken en elkaar haarfijn aanvoelen om zo tot een topprestatie te komen.
Werkt het bij leven lang leren niet net zo? Kunnen we niet gewoon de scholen
aanspreken om het aanbod voor volwassenenonderwijs in Nederland goed te
organiseren, omdat zij de middelen, de infrastructuur en de kennis in huis hebben? Of is het organiseren van leven lang leren toch meer een kwestie van een
gezamenlijke inspanning, een teamsport, waar verschillende partners nauw
moeten samenwerken om op tijd en effectief het stokje door te geven? Wat is er
voor nodig om het stokje geruisloos van elkaar over te nemen, zonder haperingen en in één vloeiende beweging?
Leven lang leren is van belang voor het individu, het bedrijf en voor de samenleving. Ieders talenten kunnen worden ontplooid en benut. Scholing en onderwijs zijn essentieel voor een goed werkende arbeidsmarkt. Maar scholing is
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voor laagopgeleide mensen en 40-plussers geen vanzelfsprekendheid, werkgevers zijn soms lastig te overtuigen van de noodzaak en scholen richten zich
liever op het initieel onderwijs. Ondertussen worden de problemen op de
arbeidsmarkt steeds groter, omdat steeds meer vacatures blijven openstaan.
Deze bijdrage zal het belang van leren en werken doorvertalen naar de samenwerking tussen overheid, onderwijs en bedrijfsleven, omdat naar ons gevoel
daar de sleutel ligt voor succes.
In paragraaf 7.2 geven we een introductie op het thema leren en werken en
verkennen we de verschillende belangen die spelen vanuit het perspectief van
de werkgever, de werknemer, de werkzoekende, het onderwijs en de lokale
overheid. Deze bijdrage concentreert zich op de (regionale) samenwerking
tussen partners. Daar gaan we in paragraaf 7.3 op in, waarbij we eerst de
bestuurlijke structuur onder handen nemen, om vervolgens in te zoomen op de
condities die nodig zijn om regionale samenwerking van de grond te krijgen
en, nog belangrijker, te verduurzamen. Paragraaf 7.4 belicht de werkwijze van
de projectdirectie Leren & Werken (PLW) en de inzet voor een leven lang
leren. Deze bijdrage wordt afgesloten in paragraaf 7.5 met een visie op de toekomst en aanbevelingen voor een verdere aanpak.

7.2

Belang en betekenis van een leven lang leren (LLL)
Het thema leven lang leren concentreert zich rond de problematiek van de
arbeidsmarkt. Van september 2004 tot september 2006 is het aantal openstaande vacatures bijna verdubbeld tot 200.000. Het aantal vacatures dat
moeilijk vervulbaar is, is in die periode zelfs verdrievoudigd. Vooral de bouwnijverheid en de industrie kampen met dit probleem (CBS, 2008).
In het algemeen bestaan er drie manieren om de arbeidskrapte aan te pakken.
De eerste is zorgen voor een betere kwaliteit van de uitstroom van onderwijsdeelnemers en een betere doorstroom naar vervolgopleidingen; de tweede is de
arbeidsmigratie; de derde is een leven lang leren. (Houtkoop, 2008).
De publicaties en rapporten over een leven lang leren nemen de laatste tijd
gestaag toe, zowel vanuit het onderwijs als vanuit de sociale zekerheid. De problematiek rond de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt wordt nijpender en de personeelstekorten worden groter. Onze beroepsbevolking wordt niet
alleen grijzer, maar blijft ook qua beroepskwalificatie achter bij die van andere
Europese landen. Tegelijkertijd blijft er een hardnekkige discrepantie tussen
vraag en aanbod op de arbeidsmarkt en de inschakeling van werkzoekenden.
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In Werken aan vakmanschap; Strategische agenda Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie 2008-2011 staat dat het mbo beter en aantrekkelijk kan worden en dat
het rendement hoger kan zijn (Min. OCW, 2008). De agenda voorziet een aantal maatregelen variërend van beter inspelen op personeelstekorten tot en met
het stimuleren van werkende jongeren om een startkwalificatie te behalen. De
ketenpartners in de sociale zekerheid (CWI, UWV en gemeenten) hebben
samen met de MBO Raad in de verkenning Scholing, een sterke schakel een sterk
pleidooi gehouden om de deuren van de ketenpartners, het regionale bedrijfsleven en de onderwijsinstellingen naar elkaar open te zetten in het belang van
goed opgeleide werkenden en werkzoekenden (MBO Raad, 2008). De Raad
voor Werk en Inkomen (RWI, 2008) heeft samen met het publieke en private
onderwijs en in samenwerking met het nationaal initiatief Lang Leve Leren een
gezamenlijke inzet bepaald voor een leven lang leren, uitmondend in kwalitatieve en kwantitatieve afspraken.
Deze markante en recente documenten geven in steeds andere bewoordingen
hetzelfde beeld als het gaat om het belang van een leven lang leren. De economie krijgt steeds meer het karakter van een kenniseconomie. Er is sprake van een
kennisintensivering, kennis wordt steeds belangrijker. De transitie naar een kennissamenleving duidt erop dat de rol van kennis en leren verandert (Min. OCW,
2004). Naast het formele leren (het behalen van een diploma) en leren van de
arbeidsmarkt, groeit het besef dat employability ook van belang is voor de ontwikkeling van het individu, de zelfontwikkeling en het benutten van ieders talenten. In Koers BVE (Min. OCW, 2004) wordt aangegeven dat het mbo een
belangrijke functie heeft voor mensen die de ontwikkelingen in de complexer
wordende samenleving niet bij kunnen houden. In de strategische agenda bve is
neergelegd dat het mbo zijn functie als drempelloze instroom en laatste schakel
in de arbeidsmarktkwalificerende keten moet behouden (Min. OCW, 2008).
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Ten slotte is het maatschappelijk belang van een leven lang leren steeds prominenter in beeld. In het Europees Memorandum over een leven lang leren wordt
het bevorderen van actief burgerschap als een doelstelling van een leven lang
leren genoemd (EU, 2000). Deze doelstelling refereert met name aan de vraag
of en zo ja, hoe mensen aan alle domeinen van het sociaal-economische leven
deelnemen. Het gaat dan meer om maatschappelijke participatie, het voorkómen van sociaal isolement en het meedoen aan de samenleving op allerlei
manieren en niveaus. In de Strategische agenda voor het hoger onderwijs wordt het
belang aangegeven van een steeds hoger opgeleide beroepsbevolking als basis
voor een gezonde kenniseconomie (Min. OCW, 2007). Willen we de welvaart
en het welzijn voor de toekomst zeker stellen, dan moeten zo veel mogelijk
mensen op een hoog kennisniveau werk kunnen verrichten. Dat aantal hoogopgeleiden stijgt de laatste jaren wel (CBS, 2008). Het aandeel hoogopgeleiden
is in de groep 25- tot 34-jarigen het sterkst gestegen. Deze groep is tevens het
hoogst opgeleid: in 2007 had ruim een derde van de Nederlanders in deze
leeftijdsgroep een opleiding afgerond op minimaal hbo-niveau.

Figuur 7.2
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Ondanks de stijging van het aantal hoogopgeleiden, heeft de Organisation for
Economic Co-operation and Development (OECD) onlangs gewezen op het
feit dat in Nederland te weinig volwassenen deelnemen aan het hoger onderwijs in vergelijking met de ons omringende landen (OECD, 2006). Dat geldt
dan met name voor 30-plussers. Dit wordt bevestigd door een studie van de
Organisatie voor Strategisch Arbeidsmarktonderzoek (OSA). Volgens de OSA
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kampen oudere werknemers in Europa met een forse achterstand in scholingsdeelname ten opzichte van jongeren. Dit verschil is groter in Nederland dan in
andere Europese landen (vooral Denemarken, Finland en het Verenigd
Koninkrijk). De OSA stelt tevens dat ouderen die training op het werk volgen,
ook langer blijven doorwerken. Training blijkt het meest effectief voor laag
opgeleide oudere werknemers (OSA, 2008).
Kortom een leven lang leren bestaat dus niet alleen uit onderwijs en scholing
in de meer traditionele betekenis, maar richt zich ook op ‘empowerment’ van
(zwakkere) doelgroepen en heeft uiteindelijk sociaal-maatschappelijke effecten.
Groot en Maassen van den Brink (2003) geven bijvoorbeeld aan dat hoger
opgeleiden zich over het algemeen gezondere en verantwoordelijke burgers
tonen waardoor zij een minder zwaar appel doen op de gezondheidszorg en
bijdragen aan sociale cohesie.

Hoger opgeleiden
Hoger opgeleiden (Groot et al., 2003) dragen vaker autogordels en blijken minder autoongelukken te veroorzaken, waardoor zij minder schade aan zichzelf en anderen toebrengen.
Ze beschikken, in het algemeen, over een gezonder leefpatroon, ze roken minder en hebben
minder overgewicht, hetgeen de kosten van de gezondheidszorg drukt.
Hoger opgeleiden maken betere keuzen ten aanzien van hun gezondheid; ze leven langer en
zijn in vergelijking tot lager opgeleiden gezonder.
Onderwijs, een leven lang leren en een daaraan gerelateerd hoger opleidingsniveau dragen bij
aan vormen van sociale cohesie. Hoger opgeleiden nemen vaker deel aan het democratisch
proces, hebben meer vertrouwen in anderen en participeren vaker in maatschappelijke organisaties. Ook blijkt dat zij meer tevreden zijn met de kwaliteit van het eigen leven dan lager
opgeleiden. Daarnaast blijkt dat kinderen van hoger opgeleiden zelf meer scholing ontvangen
en dat zij meer maatschappelijk succes boeken.

Voor de verdere positiebepaling van deze bijdrage beschouwen wij daarom een
leven lang leren vanuit een breed perspectief. Het gaat om formeel, non-formeel en informeel leren voor arbeidsmarkt, maatschappelijke participatie en
functioneren in sociale context. Wij hebben het dan ook liever niet over levenslang leren alsof mensen tot de laatste levensfase als het ware veroordeeld zijn
in de schoolbanken te blijven studeren.
Deelname aan een leven lang leren
Als we praten over een leven lang leren, dan bedoelen we daar in het algemeen
de doelgroep volwassen werkenden en werkzoekenden mee. Als we de situatie
in Nederland vergelijken met die in andere landen in Europa, dan ligt in
Nederland de deelname van deze doelgroep aan scholing weliswaar boven het
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Europees gemiddelde (15,6% ten opzichte van 9,6 voor EU gemiddeld), maar
met name de Scandinavische landen en het Verenigd Koninkrijk scoren aanmerkelijk hoger (Eurostat, 2007). Het streven van Nederland is deze deelname
aan scholing in 2010 te verhogen naar 20%.

Tabel 7.1

Deelname scholing 25-64 jaar in Europa, 2006
Percentage
Zweden*

32,1

Denemarken

29,2

Finland

23,1

Verenigd Koninkrijk

26,6

Noorwegen

18,7

Nederland

15,6

België

7,5

Frankrijk*

7,8

Duitsland

7,5

EU**

10,0

* Betreft 2005.
** Betreft 2004.

Als we kijken naar de leeftijd van de doelgroep (zie tabel 7.2), dan valt op dat
vooral jong volwassenen (25-29 jaar) aan scholing deelnemen (20,8%). Op
hogere leeftijd (40-plus) is de deelname duidelijk lager. Men zou kunnen zeggen dat in die hogere leeftijdsklasse winst behaald zou kunnen worden om de
doelstelling van 20% deelname te kunnen bereiken.

Tabel 7.2

Deelname postinitieel onderwijs in Nederland naar leeftijd
1995

2000

2003

2005

25-29 jaar

18,6%

20,6%

22,8%

20,8%

45-49 jaar

7,6%

11,2%

13,1%

12,7%

60-64 jaar

3,5%

4,4%

5,0%

4,5%

Kijken we naar het opleidingsniveau van de doelgroep (tabel 7.3), dan blijkt
dat lager opgeleiden minder deelnemen aan scholing dan hoger opgeleiden.

94

Tabel 7.3

Deelname postinitieel onderwijs in Nederland naar opleidingsniveau
1995

2000

2003

2005

8,7%

9,3%

11,4%

8,0%

Mavo/vbo
Havo/vwo/mbo

13,0%

15,4%

16,0%

14,3%

Hbo

17,8%

18,9%

20,0%

18,9%

Waarom zouden mensen (blijven) leren?
Je blijven ontwikkelen, leren op het werk of in de vrije tijd, een opleiding of
training volgen, een diploma halen: iedereen weet eigenlijk wel dat het noodzakelijk is om te kunnen functioneren in de kennis- en dienstensamenleving
die Nederland wordt. Zoals we hiervoor hebben laten zien, is scholing voor
laagopgeleide mensen en 40-plussers echter geen vanzelfsprekendheid. Zij
hebben toerusting nodig.

Tabel 7.4

Belemmeringen en kansen werknemers
Belemmeringen en excuses van
werknemers

Kansen benutten

- Het kost extra tijd

- Leren op de werkplek

- Gebrek aan interesse

- Door EVC (erkenning van eerder

- Vroegere (negatieve) ervaringen met scholing

verworven competenties) is een kortere

- Laaggeletterdheid

leerweg mogelijk

- Faalangst als gevolg van onzekerheid over
eigen talenten
- Geen geschikt aanbod van scholing of
onbekendheid hiermee
- Kosten verbonden aan leren

- Nieuwe baan of behoud van de baan
- Promotiekansen
- Meer salaris
- Een onderneming met een actief
personeels- en scholingsbeleid

- Onbekendheid met de voordelen en opbrengsten

Volgens het midden- en kleinbedrijf (MGK) neemt 45% van de werknemers
volgens hun werkgever nooit of zelden het initiatief om een cursus of opleiding
te volgen (Van der Valk, 2006). Er is dus nog een wereld te winnen.
Wat drijft een werkgever om te investeren in een leven lang leren?
Uit verschillende onderzoeken blijkt dat investeringen in onderwijs goed
bestede uitgaven zijn. Het geschatte langetermijneffect op de economische
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productie van één extra jaar onderwijs in de OECD-landen is over het algemeen tussen 3% en 6% (OECD, 2006). Maar hiermee is een individuele werkgever nog niet overtuigd. Ontwikkelen van de medewerkers is nodig om een
bedrijf of organisatie flexibel, winstgevend en toekomstbestendig te maken.
Het innovatief vermogen van een bedrijf, de economisch kurk, is in grote mate
afhankelijk van de kwaliteit van het personeel. Grote bedrijven ontwikkelen via
een aparte HRM-afdeling (human resource management) specifiek beleid,
maar hoe combineer je leren en werken in kleinere ondernemingen? Iedere
ondernemer weet ondertussen wel dat dit wenselijk is, maar hoe urgent is het?
Wie moet worden geschoold, hoe en hoe lang en wat levert het op?

Tabel 7.5

Belemmeringen en kansen werkgevers
Belemmeringen en excuses van
werkgevers

Argumenten pro scholing

- Kosten van scholing

- Employable en flexibele personeelsbestand

- Werktijd die verloren gaat

- Hogere omzet/productie

- Verloop bij werknemers

- Kwaliteitsverbetering

- Geen geschikt cursusaanbod

- Gemotiveerde medewerkers/minder

- Subsidiemogelijkheden zijn onbekend of
ontoegankelijk
- Geen noodzaak/groenpluk

ziekteverzuim en dus kostenbesparing
- Bredere inzetbaarheid medewerkers
- Imago bedrijf(stak)

- Onwillige werknemers

Uit onderzoek blijkt dat meer dan 60% van de werknemers en werkgevers
interesse heeft in leren en werken (RM Interactive, 2007). Aan belangstelling
of onbegrip kan het dus niet liggen om leren en werken vanuit ondernemingen
te versterken.
Wat houdt scholen tegen om te investeren in postinitieel onderwijs?
In een economie die steeds kennisintensiever wordt, neemt het belang van
goed onderwijs en goede scholing alleen maar toe. Veel scholen zijn echter primair gericht op het initieel onderwijs en zijn onvoldoende toegerust om het
onderwijs aan volwassen werkenden en werkzoekenden vorm te geven. Alleen
in de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) zien we relatief veel oudere leerlingen
(CBS, 2008). Opvallend is dat het dan vooral gaat om vrouwen en om deelnemers in de sector Zorg & welzijn.
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Figuur 7.3

Leerlingen in het mbo naar leeftijd*, 2006-2007
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Ook in Europees verband wordt geconstateerd dat het mbo in Nederland te
veel gericht is op jongeren en op initieel onderwijs (EC, 2006). De Europese
Commissie formuleert voor de lidstaten een tweevoudige uitdaging: ten eerste
het verhogen van het volume van deelname aan leeractiviteiten voor volwassenen en ten tweede het bestrijden van de onevenwichtigheid in deelname door
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het motiveren, aanmoedigen en ondersteunen van volwassenen die het minst
deelnemen. Het gaat dan om leren in al z’n verschijningsvormen: formeel,
non-formeel en informeel (Doets et al., 2008).
Daar komt volgens Houtkoop bij dat jongeren in het mbo over het algemeen
onvoldoende bagage meekrijgen voor de langere termijn, waardoor zij onvoldoende worden voorbereid op een leven lang leren (Houtkoop, 2008). Het
beeld dat je iemand opleidt en dat diegene daar de rest van zijn leven mee
toekan, is verouderd.

Tabel 7.6

Belemmeringen en kansen onderwijs
Belemmeringen voor scholen bij

Kansen voor scholen bij postinitieel

postinitieel onderwijs

onderwijs

- ROC’s/AOC’s zijn primair op initieel
onderwijs gericht
- Traditionele schoolorganisatie

- Nieuwe markt
- Flexibele productielijnen voor verschillende
doelgroepen

- Didactisch niet op volwassenen gericht

- Kansen voor personeel

- Geen financiële prikkel

- Hogere omzet met concurrentiekracht

- Sturing op beheer en verantwoording

- Sturing op kwaliteit

- Bureaucratie

- Diplomabekostiging als outputfinanciering

Samenvattend is de kern dat goed onderwijs en uiteenlopende vormen van
leren (op de werkplek, e-learning et cetera) van belang zijn voor het individu,
het bedrijf en voor de samenleving. Zo kunnen ieders talenten worden ontplooid en benut. Scholing en onderwijs zijn essentieel voor een goed werkende
arbeidsmarkt. Het zorgt ervoor dat mensen voorbereid aan hun loopbaan
kunnen beginnen en tijdens hun loopbaan kennis en vaardigheden kunnen
onderhouden en verder kunnen ontwikkelen. In deze bijdrage zullen we het
belang van leren en werken doorvertalen naar de samenwerking tussen overheid, onderwijs en bedrijfsleven, omdat daar de sleutel ligt voor succes.
Uiteraard zijn er ook onderwijskundige en meer didactische dimensies verbonden aan het versterken van leren en werken en zijn er voor onder andere het
mbo organisatorische en personele vraagstukken op te lossen, maar de kern ligt
in een effectief samenspel met regionale partners. Wij maken daarom in de
volgende paragraaf eerst een uitstapje naar de bestuurlijke structuur in
Nederland.
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7.3

De bestuurlijke structuur en de puzzel van regionale
samenwerking
Het huis van Thorbecke staat nog. Er is veel aan gesleuteld en er zijn veel plannen in elkaar gezet en weer uit elkaar gehaald. Waar is men steeds naar op
zoek, waar bevinden zich de lege kamers in het huis van Thorbecke en wie
moeten er in wonen en werken? Dat zijn met wisselende bestuurlijke opportuniteit steeds de vragen geweest waar bestuurlijk Nederland mee worstelt.
Kern blijkt telkens dat problemen uit de samenleving zich niet (altijd) rechttoe
rechtaan laten ordenen langs de grenzen van ons bestuurlijk huis. Voor sommige problemen zijn gemeenten te klein en provincies te groot en tot nu toe is
zonder veel succes geprobeerd het zogenaamde regionale gat bestuurlijk op te
vullen. De commissie-Lodder heeft recent het advies uitgebracht om het middenbestuur (samenwerkingsverbanden van grote steden binnen een provincie
zoals Arnhem-Nijmegen) te beperken tot het regionaal ruimtelijk economisch
beleid en cultuur van de provincie. De stadsregio’s zijn faliekant tegen. Dit laat
zien dat de praktijk zich niet laat leiden door de structuurdiscussie, maar dat
deze meandert tussen de drie bestuurslagen; de praktijk benut van alle overheidsorganen net datgene wat nodig is om problemen aan te pakken en op te
lossen. De praktijk zoekt naar mengvormen waarbij de bestuurlijke structuur
meer als raamwerk wordt gekozen voor informele samenwerking en vormen
van netwerksturing.
Als er dan geen duidelijke bestuurslaag is voor de regio, hoe komt dan een
regiogebied toch tot gezamenlijke daden? Wie dragen daarin dan wel verantwoordelijkheden, welke prikkels en drijfveren zitten er dan achter regionale
samenwerking? Voor beantwoording van die vragen gaan we eerst in op de
voorwaarden die nodig zijn om tot regionale samenwerking te komen. Wij
onderscheiden daarbij grofweg vier algemene voorwaarden.
Regionale partijen hebben gezamenlijke ambities en deze zijn tevens
gerelateerd aan landelijke ambities.
Er is voldoende stuurkracht op bestuurlijk niveau.
Er is voldoende stuurkracht op operationeel niveau.
Het samenwerkingsverband is duurzaam voor wat betreft de samenstelling van het partnerschap en de ambities.
We zullen deze vier voorwaarden belichten vanuit het perspectief van de 46
projecten die door de projectdirectie Leren & Werken worden gefaciliteerd.
Regionale partijen hebben gezamenlijke ambities en deze zijn
tevens gerelateerd aan landelijke ambities
Een belangrijke voorwaarde voor regionale samenwerking is dat partijen
samenwerken vanuit een gezamenlijk ervaren probleem en een gezamenlijk
belang. Uitgangspunt is de regionale arbeidsmarktsituatie en de problemen die
zich in die situatie voordoen, zowel op korte termijn als op langere termijn. De
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problemen hebben in vrijwel alle projecten betrekking op de personele
schaarste en het dreigende tekort aan hoger opgeleiden. Niet iedere partij is
zich echter terdege bewust van de urgentie van dit probleem. Bovendien hebben partijen -in hoofdzaak scholen, bedrijven en de lokale overheid- vaak verschillende belangen die moeilijk met elkaar in evenwicht kunnen worden
gebracht. We komen daar in paragraaf 7.4 uitgebreid op terug. In sommige
regio’s is sprake van een lappendeken van projecten, initiatieven en loketten en
daar zijn de uiteindelijke gebruikers (werkenden en werkzoekenden) niet mee
gediend. Als partijen stug blijven vasthouden aan de eigen voorzieningen, kan
dat de samenwerking behoorlijk onder druk zetten. Daarom is het belangrijk
dat de belangen van de verschillende partijen voor iedereen helder zijn. Er is
geen verborgen agenda. Alleen dan kan er sprake zijn van een regionale infrastructuur, waarin alle partijen mede verantwoordelijk zijn voor de uitvoering en
het resultaat, knelpunten samen oplossen in plaats van ze uit de weg te gaan en
waarin optimaal gebruik wordt gemaakt van elkaars expertise, voorzieningen
en netwerken.
Aangezien het hier gaat om een regionale infrastructuur rond een leven lang
leren, is evenwichtige betrokkenheid vanuit de drie O’s (overheid, ondernemers, onderwijs) essentieel. Deze betrokkenheid uit zich zowel in financiële
zin als in inhoudelijke zin (het uitvoeren van activiteiten, het delen van kennis,
het beschikbaar stellen van faciliteiten et cetera). Afspraken hierover zijn vastgelegd in een document, bijvoorbeeld in de vorm van een intentieverklaring,
een convenant of een projectplan. In het document is tevens afgesproken hoe
de taken en verantwoordelijkheden zijn verdeeld. Als het nodig is kunnen partijen elkaar aanspreken op deze afspraken. Zij leggen als het ware onderling
verantwoording af.
Regionale ambities zijn een afgeleide van landelijk geformuleerde ambities
rond een leven lang leren. De landelijke overheid heeft dus ook een belang.
Om die reden stelt het Rijk subsidies beschikbaar die de regionale samenwerkingsverbanden ondersteunen bij het opzetten van een regionale infrastructuur. Om voor deze subsidies in aanmerking te komen moeten regionale
partijen het project willen gebruiken om de landelijke ambities ook in de eigen
context tot stand te brengen. Partijen bepalen gezamenlijk welke ambities zij
reëel achten om binnen de gestelde termijn waar te maken en zij conformeren
zich om deze ambities daadwerkelijk te realiseren. Er zit altijd een zekere spanning tussen landelijke en regionale ambities. Het is een taak van de landelijke
overheid de landelijke ambities op zodanige wijze naar de regio te vertalen, dat
deze ook in de regio geaccepteerd zijn. Op dit moment neemt de projectdirectie Leren & Werken deze taak op zich.
Er is voldoende stuurkracht op bestuurlijk niveau
De ervaring met de regionale projecten Leren & Werken leert dat de kwaliteit
van de interactie tussen het operationele en het bestuurlijke niveau een uitermate belangrijke succesfactor is. Bestuurlijk draagvlak begint vaak met elkaar
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informeren en overtuigen dat er gezamenlijke actie nodig is. Dit is een intensieve wisselwerking tussen operationeel en bestuurlijk niveau, maar vooral ook
tussen besturen van de betrokken partijen onderling (in ieder geval een
vertegenwoordiging van de drie O’s). Het uiteindelijke doel is bestuurlijk
commitment van alle betrokken partijen. Zonder bestuurlijk commitment kan
regionale samenwerking niet goed van de grond komen, zoals ook blijkt uit
enkele regionale projecten. Projectuitvoerders opereren dan in een vacuüm of
in een bestuurlijk wespennest. In één project heeft het bestuur nagelaten om
de partners te blijven wijzen op hun verantwoordelijkheden en hun commitment. Hoewel deze partijen een intentieverklaring hebben ondertekend, is
gebleken dat daarmee hun bestuurlijke betrokkenheid niet voor de eeuwigheid
is gegarandeerd. Tijdens de uitvoering zal ook dezelfde bestuurlijke kracht aanwezig moeten zijn om de juiste dingen op de juiste tijd te doen.
Hiervoor is al gesproken over het belang van door de partijen gedeelde ambities. Ook op bestuursniveau worden ambities gedeeld, maar deze moeten niet
worden geclaimd. Als regionale ambities worden opgeknipt in allerlei deelverantwoordelijkheden, is van een gezamenlijk project natuurlijk geen sprake
meer.
Ook ná de ondertekening van een intentieverklaring moeten bestuurders
achter de doelstelling van Leren & Werken blijven staan, het project steunen en
de doelstelling vertalen in opdrachten voor hun organisaties. Mensen en middelen moeten beschikbaar komen of liever gezegd: de juiste mensen en voldoende middelen. Tijdens de uitvoering is het bestuur van de verschillende
partijen verenigd in een stuurgroep. De stuurgroep toetst de voortgang van het
project en neemt beslissingen op momenten dat deze nodig zijn. De stuurgroep speelt ook een rol in de verdere netwerkvorming door een breder draagvlak te creëren in de omgeving van het project. Het gaat dan bijvoorbeeld om
belangrijke stakeholders op regionaal of sectorniveau.
Er is voldoende stuurkracht op operationeel niveau
De regionale projecten Leren & Werken vallen of staan met de kwaliteit van de
projectleider. Om in het regionale krachtenveld het hoofd boven water te houden en ook nog vooruit te komen, is sterk leiderschap nodig. De projectleider
is eigenlijk meer een procesarchitect, die voortdurend oog heeft voor:
gezamenlijk inhoudelijk commitment; dit vraagt om heldere definities,
een duidelijke taakverdeling en sturing op het resultaat. De projectleider
bereidt de leden op hun taak voor en zorgt voor de nodige bezieling en
inspiratie; gaandeweg wordt regelmatig bezien of de ambitie nog steeds
klopt en of men met de gehanteerde formule nog steeds op de goede weg
is;
interactie met het bestuurlijke niveau, waardoor voldoende mensen en
middelen kunnen worden ingezet, snelle besluitvorming kan plaatsvinden
en er het nodige vertrouwen wordt verkregen om het project naar eigen
inzicht uit te voeren;
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-

goede communicatie, zowel intern (andere afdelingen bij de betrokken
partijen) als extern (andere partijen in de regio en op landelijk niveau).

De interne communicatie laat bij de regionale projecten Leren & Werken vaak
nog te wensen over. Binnen het ROC of de gemeente zijn vaak maar enkele
mensen ervan op de hoogte dat men in een project deelneemt. Het project
staat gewoonweg niet of te weinig op de agenda. Brede communicatie in het
ROC kan ertoe leiden dat het totale opleidingsaanbod beter wordt toegesneden op het postinitieel onderwijs. Brede communicatie in de gemeente (in
ieder geval richting de afdelingen Onderwijs, Sociale Zaken en Economische
Zaken) kan het politieke draagvlak voor een leven lang leren in de regio versterken. Daar valt vaak nog een wereld te winnen.
Externe communicatie is minstens even belangrijk als interne communicatie
en deze is in de projecten vaak wat beter georganiseerd. Kerndoel van de
regionale projecten is het opleidingsaanbod -zowel bekostigd als particulieraf te stemmen op de vraag van het regionale bedrijfsleven. Dit dwingt de
samenwerkende partijen ertoe het netwerk in de regio voortdurend uit te breiden en de opleidingsvraag van bedrijven helder te krijgen. Dat is geen eenvoudige taak. Het vergt doorzettingsvermogen (het kost vaak moeite een gesprek
te regelen met de juiste persoon in het bedrijf), overtuigingskracht (vooral
EVC is voor veel bedrijven een nieuw en onbekend product) en een onafhankelijke positie (‘ik kom hier geen opleidingsaanbod verkopen, uitgangspunt is
uw mobiliteitsbeleid’). In elke regio hebben de samenwerkende partijen hiervoor een strategie afgesproken, een zogenaamde werkgeversbenadering. In veel
gevallen is deze taak ondergebracht bij een leerwerkloket dat als gezamenlijk
frontoffice fungeert. Het leerwerkloket zorgt voor een bij de opleidingsvraag
passend aanbod, waardoor de onafhankelijkheid van het loket wordt gewaarborgd. Om deze reden kiezen sommige regio’s ervoor het loket op een onafhankelijke locatie te vestigen, en dus niet bij een onderwijsinstelling of CWI.
De regionale projecten Leren & Werken breiden hun communicatieactiviteiten
ook actief uit naar andere regio’s, waardoor op landelijk niveau kennisdeling
plaatsvindt. Het gaat daarbij vooral om het delen van goede voorbeelden,
leerervaringen, handboeken, methodieken (EVC), communicatieplannen, knelpunten en oplossingen die men daarvoor heeft bedacht. Hierdoor hoeft niet
iedereen opnieuw het wiel uit te vinden.
Het samenwerkingsverband is duurzaam voor wat betreft de
samenstelling van het partnerschap en de ambities
Het opzetten van een regionale infrastructuur wordt op dit moment nog voor
een belangrijk deel bekostigd met rijkssubsidies. Partijen dragen zelf ten minste
25% van de kosten bij. Een belangrijke voorwaarde voor regionale samenwerking is dat de gezamenlijke partijen uiteindelijk op eigen kracht de infrastructuur
staande kunnen houden. Men moet zich realiseren dat de subsidiekraan op enig
moment zal worden dichtgedraaid. De subsidie is immers bedoeld als aanzet
voor een blijvende infrastructuur. Partijen moeten hierop anticiperen door in een
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vroeg stadium financiering te vinden voor continuering van de voorzieningen.
Dit vergt een proactieve inspanning van de projectleider en de bestuurders.
Duurzaamheid van de samenwerking kan ook worden gestimuleerd door evaluatie en monitoring en de vertaling van de resultaten daarvan naar de eigen
organisatie. Als de resultaten de ambities van de projectpartners ondersteunen,
mag worden verondersteld dat de gezamenlijke acties steeds meer tot de kernactiviteiten van de betrokken partijen gaan behoren.
De eerdergenoemde werkgeversbenadering is er vaak niet alleen op gericht om
de opleidingsvraag van bedrijven helder te krijgen, maar ook om EVC en scholing permanent op de beleidsagenda van de bedrijven te krijgen of als onderdeel van de CAO. Bedrijven worden op den duur ‘lerende organisaties’, waarbij
het vanzelfsprekend is dat werkgevers en werknemers voortdurend oog hebben
voor de persoonlijke ontwikkeling. Effectieve methoden daarvoor zijn EVC en
scholing nadrukkelijk in verband te brengen met het bredere HR-beleid van
het bedrijf. Lastiger is de bedrijven in het MKB in dit proces mee te krijgen.
Sommige regio’s hebben daar een oplossing voor gevonden, bijvoorbeeld door
grotere bedrijven in te zetten om kleinere bedrijven (vaak toeleveranciers) te
overtuigen. Een regio die in staat is het netwerk van ‘bedrijven als lerende
organisaties’ steeds verder uit te breiden, heeft een lange houdbaarheid.
Om deze regionale structuur op te bouwen en vooral op termijn een duurzaam
karakter te geven, zijn er eveneens condities nodig vanuit landelijk perspectief.
In paragraaf 7.4 gaan wij in op de keuze om daarvoor een projectdirectie in
het leven te roepen en de instrumenten die zij hanteren om regionale samenwerking verder te versterken.

7.4

Werkwijze projectdirectie Leren & Werken
De departementen SZW en OCW -maar ook EZ en LNV- waren al verschillende jaren ieder op een eigen manier bezig met (delen van) een leven lang
leren en de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Om echt vooruitgang
te boeken was samenwerking en ontkokering van beleid nodig. Daarom
besloten op 17 december 2004 de toenmalige bewindslieden een gezamenlijke
projectdirectie op te richten. De opdracht voor de nieuwe gezamenlijke projectdirectie was dan ook te komen tot ontkokering van het beleid van de departementen en tot een integraal kader voor acties op het terrein van een leven
lang leren. De projectdirectie moest vooral actiegericht zijn en concrete resultaten bereiken via kwantitatieve doelstellingen, gekoppeld aan de Lissabondoelstellingen voor een leven lang leren. Maar dan niet vanuit de kantoren in
Den Haag en ‘opgelegd’ aan de regio’s/sectoren. Nee, het land in trekken om
met de partijen, overheid, ondernemers en onderwijs, op lokaal, regionaal en
sectoraal niveau afspraken te maken over samenwerking en concrete doelstellingen. Samenwerken, actievoeren en communiceren zijn de kernbegrippen van
de projectdirectie.
103

De projectdirectie is in maart 2005 opgericht en bestaat uit medewerkers van
OCW, SZW, EZ, LNV en Colo. De bewindslieden van SZW en OCW zijn
gezamenlijk verantwoordelijk voor de aansturing. Oorspronkelijk zou het gaan
om twee jaar (tot maart 2007), maar dit is eerst verlengd tot eind 2007 en vervolgens tot 2011.
Aan de uitgangspunten voor de oprichting van de projectdirectie is invulling
gegeven in het plan van aanpak van de projectdirectie 2005-2007 (PLW, 2005)
en in het plan van aanpak 2008-2011 (PLW, 2007). De ambities zijn doorvertaald in concrete doestellingen voor instrumenten gericht op om-, op- en bijscholing van werknemers en werkzoekenden.
In de periode 2005-2007 is ingezet op het realiseren van 15.000 combinaties
van leren en werken (zogenoemde duale trajecten), 20.000 EVC-trajecten en
een infrastructuur voor een leven lang leren via zogenoemde leerwerkloketten.
De projectdirectie heeft zich ook tot doel gesteld om goede voorbeelden op te
sporen en te verspreiden en eventuele knelpunten die de drie O’s bij de realisatie van deze doelstellingen signaleren, te tackelen via informatie of agendering
bij de politiek.
Om deze doelstellingen te realiseren is subsidie beschikbaar gesteld voor regionale samenwerkingsverbanden en sectoren. De projectdirectie heeft met 32
regionale samenwerkingsverbanden en sectoren afspraken gemaakt over het
realiseren van 15.000 duale trajecten, 20.000 EVC-trajecten en het opzetten
van leerwerkloketten.
Tabel 7.7 toont welke resultaten eind 2007 zijn bereikt (PLW, 2008).

Tabel 7.7

Realisatie doelstellingen PLW
Doelstelling

Realisatie eind 2007

In procenten

15.000 duale trajecten

28.844 duale trajecten

192%

20.000 EVC-trajecten

15.318 EVC-trajecten

77%

4 leerwerkloketten

16 leerwerkloketten

10 samenwerkingsverbanden

32 samenwerkingsverbanden

Via de Tijdelijke regeling Stimulans Toepassing Effectieve Projecten (STEP)
zijn, in het kader van het ‘spotten en verpotten van best practices’, zeventien
succesvolle initiatieven voor een leven lang leren ondersteund en uitgebreid.
Tevens worden diverse regionale projecten ondersteund. Daarmee is sprake
van een bijna landelijke dekking.
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Voor 2008-2011 is de insteek om 90.000 leerwerktrajecten te realiseren, waaronder voor werkende jongeren zonder startkwalificatie en moeilijk bemiddelbare werkzoekenden.
Waar stuurt de projectdirectie op?
Gelet op de concreet te behalen resultaten stuurt de projectdirectie op aantallen. Maar dat niet alleen. Belangrijke voorwaarde voor subsidieverlening is de
duurzaamheid van de samenwerkingsverbanden. De subsidie is immers
bedoeld om de samenwerking aan te jagen. Vervolgens is het aan de regio of
sector om vanuit een gezamenlijk belang voor de regio/sector de samenwerking
en de opgezette infrastructuur via de leerwerkloketten in stand te houden. Om
dit te stimuleren is een voorwaarde voor subsidie 25% cofinanciering van de
regionale partijen.
Ook wordt gestuurd op kennisuitwisseling. Om te zorgen dat de regio’s/sectoren bij de opzet en de verdere ontwikkeling van hun projecten van elkaar
kunnen leren wordt regelmatig (minimaal vier keer per jaar), een bijeenkomst
georganiseerd door de projectdirectie voor de projectleiders om met elkaar en
met de projectdirectie van gedachten te wisselen over verschillende thema’s.
In de sturing op aantallen, duurzaamheid en kennisuitwisseling speelt de
accounthouder van de projectdirectie een belangrijke rol. Elke regio/sector
heeft een accounthouder vanuit de projectdirectie. Rol van deze accounthouder is de kwantitatieve afspraken te maken met de regio/sector uitgaande
van de specifieke arbeidsmarktproblematiek in die regio/sector. Vervolgens
geeft de accounthouder advies bij het opstellen van het projectplan op basis
waarvan subsidie kan worden verkregen. Om de onafhankelijkheid te waarborgen beoordeelt een adviescommissie bestaande uit een vertegenwoordiging van
wetenschap, werkgevers en werknemers, de projectplannen. Na goedkeuring
monitort de accounthouder de uitvoering van het plan; hoe loopt het, worden
de doelstellingen gehaald, moet er bijgestuurd worden et cetera? Binnen de
projectdirectie is het de rol van de accounthouder om te zorgen voor de
kennisdeling over de eigen projecten. Richting de projecten is het de rol van
de accounthouder om vooral de projectleider scherp te houden op het halen
van de doelstellingen, het organiseren van een basis voor duurzaamheid, het
informeren over andere projecten waarvan geleerd kan worden et cetera.
Leerpunten
Wat zijn nu opvallende punten in de aanpak van de projectdirectie die benut
kunnen worden voor de verdere aanpak richting de regio’s?
Een belangrijk punt is de ontkokering van het landelijke beleid. De bewindslieden van OCW en SZW hebben een gezamenlijk programma ter bevordering
van een leven lang leren.
Het wordt door de regionale partijen als prettig ervaren dat er niet allerlei
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beleid wordt uitgezet, maar dat het vooral gaat om doen. De praktijk geeft ook
het signaal af het belangrijk te vinden dat de ‘de Haagse wereld’ ook weet wat
er zich in de uitvoeringspraktijk afspeelt en niet vanuit ‘de Hoftoren’
achter de tekentafel beleid maakt. Ook zijn de korte lijnen van de regio naar
de projectdirectie en naar de politiek effectief.
De concrete doelstellingen worden enerzijds als belemmerend ervaren in de
zin dat ze leiden tot een zekere gejaagdheid om de doelstellingen maar te
halen, en dat er niet voldoende aandacht is in de regio voor het neerzetten van
een duurzame samenwerking. Anderzijds worden de concrete doelstellingen
ook als positief ervaren omdat ze dwingen tot actie en daarmee wordt voorkomen dat er alleen gepraat wordt in allerlei werkgroepen en er niet voldoende
van de grond komt.
Binnen de rijksoverheid kan geconstateerd worden dat de aanpak van de projectdirectie in het stimuleren van de regio en het werken met accounthouders
populair is geworden. Binnen OCW en SZW zijn er verschillende projecten
waarbij op deze manier gewerkt wordt. Dit met het reële risico dat de regio
door verschillende onderdelen van deze departementen wordt aangesproken op
aanverwante thema’s. In de agenda mbo wordt geconstateerd dat er sprake is
van bestuurlijke drukte. De insteek is te komen tot een gezamenlijke regionale
agenda. Daarbij zij opgemerkt dat de departementen ieder een eigen regionale
partij aanspreken. OCW richt zich op de scholen, SZW op de gemeenten, EZ
op de bedrijven. Een regionale agenda vraagt dus zeker ook om afstemming op
wie binnen de regio de trekkersrol kan vervullen om regionale samenwerking
tussen de drie partijen duurzaam mogelijk te maken.

7.5

Visie naar de toekomst
In paragraaf 7.3 hebben we laten zien wat de belangen zijn achter samenwerking en hoe ingewikkeld de relaties onderling in de regio zijn verdeeld. Ook
hebben we laten zien dat het eeuwenoude bestuurlijke huis nog steeds in tact is
en dat er geen nieuwe bijgebouwen nodig zijn, dat we het vooral zullen moeten
hebben van slim gebruik van dat bestuurlijke huis om het voor iedere bewoner/partner effectief in gebruik te laten zijn. We hebben het dan over andere
sturingsconcepten. De meer traditionele sturing van boven af met een vaak
eenzijdig karakter, maakt plaats voor meerdere sturingsmodellen. Deze beweging wordt ook wel aangeduid als een verschuiving van government naar
governance. Op basis van deze verschuiving zien wij in de regio vier sturingsmodellen of scenario’s die van elkaar zijn te onderscheiden.
Sturing op afstand
Bij sturing op afstand krijgen partners aanzienlijke ruimte en verantwoordelijkheid om zelf vorm te geven aan het beleid, alhoewel er nog steeds sprake is van
een hiërarchische relatie tussen de rijksoverheid als sturende partij en de
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andere partners als uitvoerende partij. Gestuurd wordt op de uitkomsten van
het proces, in plaats van op het proces zelf. Zo min mogelijk regels, prestatiesturing en verantwoordingsmechanisme dat zich concentreert op de ‘outcome’,
horen bij dat scenario. Elementen van deze vorm van sturing zien we terug in
de stimuleringsregeling Leren & Werken, maar ook bij het beleid rond het
voortijdig schoolverlaten (VSV) of de innovatiebox voor het mbo en het stimuleringsbeleid rond ‘Beroepsonderwijs in Bedrijf’ van het ministerie van EZ.
Met partners in regio’s worden resultaatgerichte afspraken gemaakt waar
tegenover een pakket aan rijksfaciliteiten beschikbaar komt terwijl de ‘hoe’vraag volledig wordt overgelaten aan de visie die partners daarover zelf hebben.
De manier waarop de prestatieafspraak uiteindelijk wordt gerealiseerd is dus
voor de rijksoverheid niet opportuun als met succes het beoogde resultaat
bereikt wordt. Instrumenten die hierbij het beste passen zijn bestuurlijke
convenanten, projectmatige subsidies en verantwoording op resultaat.
Marktsturing
In deze vorm van sturing staat het marktmechanisme van vraag en aanbod
centraal. Idee is dat door de werking van dat mechanisme een efficiënte allocatie van hulpbronnen zal ontstaan. Het overheidsoptreden richt zich op het
wegnemen van de barrières voor een goede werking van het marktmechanisme.
Hiervoor worden vaak juridische instrumenten gebruikt als markttoezicht en
mededingingswetgeving. In de zorg zien we de marktwerking zijn intrede doen
met persoonsgebonden budgetten. Ook in de sociale zekerheid wordt dat concept voor de re-integratie beproefd zoals individuele re-integratieovereenkomsten. Ook het onderwijs wordt niet onberoerd gelaten als we kijken naar ideeën
om de toekenning van middelen voor scholing aan individuen te verstrekken in
plaats van aan de instelling. Vele vormen zijn denkbaar: van individuele leerrekening of leerbudget, trekkingsrechten op opleidingsfondsen tot aan fiscale
maatregelen (studietoeslag) bij de belastingsaangifte. In de lijn van een leven
lang leren zou het moeten gaan om een ‘babygebonden budget’.
Netwerksturing
Bij netwerksturing in de meest zuivere vorm staat een concreet probleem centraal en werken partners die raakvlakken hebben met dat probleem, samen aan
de oplossing daarvan. Er is geen sprake van een hiërarchische sturingsrelatie,
maar van een relatie van onderlinge uitwisseling van hulpbronnen gebaseerd
op wederzijds vertrouwen. De basisfilosofie van Leren & Werken is op deze
vorm van sturing gebaseerd. Het uiteindelijke doel is om regionale netwerken
op te bouwen die uiteindelijk de transitie tussen vraag en aanbod voor de
arbeidsmarkt en voor scholing van werkenden en werkzoekenden zelfstandig
kunnen organiseren en implementeren.
Zelfregulering
Bij zelfregulering treedt de overheid helemaal terug en laat ze het beleid en de
uitvoering over aan de samenleving. Een vaak gebruikt argument daarbij is dat
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op deze wijze dienstverlening op maat kan ontstaan, die door burgers herkend
wordt. In Nederland komen we geen vergaande vormen van dit type sturing
tegen; in het Verenigd Koninkrijk worden voorzichtige stappen gezet door vrijwilligersorganisaties in te schakelen (‘the third sector’, waar zelfs een aparte
minister voor is) om de eigen verantwoordelijkheid van de samenleving te vergroten en de overheidsrol te verkleinen (Nederland Kennisland, 2004).
Kracht van differentiatie
De hiervoor beschreven sturingsconcepten lopen in de praktijk meestal door
elkaar en bevatten vaak een mix van elementen. Valkuil bij de sturingsconcepten en het denken daarover is dat ze te snel gestold raken in debatten over
structuur, organisatie en uitvoering. Het gaat dan ook over vraagstukken zoals
schaalgrootte, legitimiteit en ordening van gebieden. Zo zijn de principes van
werk boven inkomen in de sociale zekerheid jarenlang overheerst door de aanwijzing van CWI-regiogebieden en de strijd over vestigingplaatsen.
Voorstanders van een sturing op uniforme schaal en regio-indeling wijzen vaak
op de toenemende complexiteit van regelgeving, de steeds stijgende prestatiedruk, de transparantie voor burgers en de versnipperde bestuurlijke legitimiteit. Hiervoor hebben wij willen aantonen dat het aangaan van samenwerking
zich niet in een vaste schaal laat vangen, maar dat geografische omvang en
ligging, interne samenhang (integraal beleid), de aanwezige infrastructuur, de
natuurlijke leef- en woonpatronen en beleidsmatige en bestuurlijke motieven
uiteindelijk bepalend zijn of samenwerking meerwaarde oplevert. Uiteindelijk
gaat het om de durf naar vraagstukken te kijken vanuit een gedifferentieerd
perspectief (zie ook Hagelstein, 1998).
Geen gelijkheidsdenken en voor iedereen hetzelfde, maar inspelen op en rekening houden met verschillen tussen regio’s, tussen grote en kleine gemeenten,
tussen posities en omstandigheden van groepen. In het gemeentelijke domein
is een doorbraak gaande, ingezet door de Commissie Toekomst van Lokaal
Bestuur (Cie.-Bovens, 2007). Deze commissie bepleit om af te stappen van de
idee dat het takenpakket van alle gemeenten nagenoeg identiek moet zijn en
dat daarmee de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) voor alle
gemeenten dezelfde belangenbehartiging moet uitvoeren. De commissie houdt
een sterk en warm pleidooi om in plaats daarvan op zoek te gaan naar een
gedifferentieerd takenpakket en identiteit van gemeenten en daarmee expliciet
ook voor een meer pluriforme opstelling van de VNG. De recente beweging
om 56 (regio)gemeenten in de positie te zetten als voortrekker voor de aansturing van het regionaal arbeidsmarktbeleid, is trendsettend en wordt door
regionaal functionerende instellingen zoals ROC’s, CWI’s, werkgevers met
open armen en een zekere verzuchting ontvangen. Differentiatie dus op basis
van inhoud en niet op grond van tamelijk willekeurig gekozen grenzen en
maatwerk om vraagstukken op te lossen.
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Van de gemeenten met meer dan 100.000 inwoners (G26) heeft Utrecht het hoogste aantal
hoogopgeleiden van zijn beroepsbevolking namelijk 51%. De gemeente Emmen heeft het kleinste aantal met 11%. Dat zijn enorme verschillen terwijl de omvang van de gemeente toch redelijk vergelijkbaar is. Navenant hoort het sociaal-economische beleid en het aanbod vanuit het
onderwijs in Utrecht er dan anders uit te zien dan in Emmen (Atlas, 2008)

Sturing via netwerken in combinatie met principes van het marktmechanisme
kan een route zijn om aan te sluiten bij de gedifferentieerde vraag in regio’s en
naar kwalificaties. Maar ja, wat omvat dan die sturing en wie draait er aan de
knoppen? Kunnen we dat rustig (gaan) overlaten aan het spel van vraag en
aanbod tussen werkzoekenden/werknemers enerzijds en scholen/werkgevers
anderzijds of zijn daar extra prikkels voor nodig?
De Raad voor Werk en Inkomen spreekt in zijn advies over een leven lang leren
over een ‘open netwerk’ en een min of meer spontane krachtenbundeling van
publieke en private onderwijsaanbieders (RWI, 2008). Is er een basis voor deze
spontaniteit of moeten er toch wat paaltjes verzet worden in het systeem om
regionale samenwerking tussen de drie O’s tot stand te brengen?
Vraagstukken om aan te pakken
De functie van de projectdirectie Leren & Werken is te beschouwen als wegvoorbereider, een opmaat naar de ontwikkeling van een volwaardige, zelfstandige leerweg voor volwassenen in het postinitieel onderwijs met een sterke
focus op vraagsturing. De subsidieregeling is bedoeld om een blijvende infrastructuur voor postinitieel onderwijs te ontwikkelen. Als de regionale partijen
voldoen aan de criteria die eerder zijn genoemd, mag worden verondersteld
dat zij, na het wegvallen van de subsidie, gezamenlijk de infrastructuur voor
postinitieel onderwijs draaiende kunnen houden. Maar kan voldaan worden
aan deze criteria zonder dat de landelijke overheid daarvoor een kader schept?
Een van de belangrijkste voorwaarden voor regionale samenwerking is dat partijen samenwerken vanuit een gezamenlijk ervaren probleem en een gezamenlijk belang. Alle partijen zijn het erover eens dat leven lang leren belangrijk is.
Dit wil echter niet zeggen dat de drie O’s zich daarmee als ‘van nature’ samen
inzetten om leven lang leren in de regio van de grond te krijgen. Anders dan
bij jeugdwerkloosheid is leven lang leren geen ‘hot topic’.
Niemand is er tegen, maar het is zo breed dat niemand zich er ook direct
verantwoordelijk voor voelt. Om leven lang leren in de regio van de grond te
krijgen is dan ook een duidelijke landelijke ambitie en inzet nodig om partijen
vanuit de ervaren arbeidsmarktproblematiek in de regio aan te spreken op
regionale doelstellingen met betrekking tot scholing voor werknemers en werkzoekenden. Daarbij is een tweede voorwaarde voor regionale samenwerking
van belang, namelijk een trekker. Eén van de partijen moet ervoor zorgen dat
ieder vanuit de eigen rol en verantwoordelijkheid de inzet levert (wat betreft
mensen en financiën) om de gezamenlijke regionale ambities te halen.
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Nederland wil een concurrerende kenniseconomie zijn. Daarvoor is het van
belang dat we het optimale rendement halen uit de reguliere onderwijsstromen
om zorg te dragen voor het talent van de toekomst. Maar ook is het zaak de
regionale samenwerking en infrastructuur voor leren en werken te versterken.
Immers daar zijn op de korte termijn directe kansen te benutten.
In diverse sectoren -bijvoorbeeld zorg, ICT en technische beroepen- is er
sprake van een structureel tekort. De economische groei staat hiermee onder
druk en wordt in ieder geval geremd. Daarnaast is het maatschappelijk gezien
wenselijk dat ook personen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt snel
aan het werk komen. Scholing kan hierbij een belangrijke rol spelen, bijvoorbeeld om voortbouwend op eerder verworven competenties daarmee ook de
specifieke kennis en beroepsvaardigheden te leren die nodig zijn om een vak
uit te oefenen. Het betreft dan veelal volwassenen. Tenslotte is scholing ook
noodzakelijk om de kennis en vaardigheden van personen die op dit moment
werkzaam zijn in een bepaalde sector actueel te houden. Bijscholen en opscholen zijn doelstellingen die bijdragen aan een betere employability en inzetbaarheid van personeel, en zorgen er daarnaast voor dat de noodzakelijke innovatie
in bedrijven gerealiseerd kan worden.
Gesteld kan worden dat het volwassenenonderwijs op dit moment niet in de
behoefte voorziet die de markt heeft. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de aanwezige
tekorten, de moeite die men heeft om vacatures te vervullen en de doorstroom
in het bedrijf te regelen.
Diverse verkenningen, onder andere van het Researchcentrum voor Onderwijs
en Arbeidsmarkt (ROA) en het Platform Bèta Techniek (PBT) laten zien dat in
de sector Techniek in diverse beroepen sprake is van een structureel tekort.
Maar ook in de sectoren Zorg en ICT worden deze tekorten nadrukkelijk
ervaren. Vanuit Colo en de kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven wordt
bovendien aangeven dat het huidige reguliere onderwijs niet in staat is om in
de behoefte te voorzien, als op dezelfde wijze wordt voortgegaan. Dit maakt
het zoeken naar methoden om het aanbod te vergroten noodzakelijk en maatschappelijk relevant.
Het is duidelijk dat niet alleen onderwijsinstellingen een belangrijke rol spelen
bij het realiseren van oplossingen. Ook de arbeidsmarkt zelf zal zich duidelijk
moeten profileren. Bijvoorbeeld waar het gaat om verheldering van carrièrepaden, beroepsprofielen, de kansen en mogelijkheden die er in diverse sectoren
zijn. Door de vraagzijde beter te articuleren zal de interesse voor bepaalde
sectoren kunnen toenemen en wordt de instroom in de toeleidende studierichtingen vergroot. Het is in het belang van de tekortsectoren zelf om hier aan te
werken. Dat neemt niet weg dat de aansluiting van het onderwijs op de vraag
van de arbeidsmarkt verbeterd kan worden. Er is behoefte aan flexibel onderwijs, dat in staat is om volwassenen op te leiden voor specifieke arbeidsmarktvraagstukken, daarbij inspelend op de wensen van zowel de individuele student, het bedrijf als de sector. Een onderwijsinstelling zal met andere woorden
succesvol kunnen zijn als er sprake is van een externe gerichtheid, een marktfocus en ondernemingszin. Dat stelt eisen aan de organisatorische inrichting,
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de competenties van onderwijzend en leidinggevend personeel, de kwaliteit van
logistiek en studeerbaarheid en de cultuur. Snelheid van reageren en handelen
is daarbij een ‘Leitmotiv’. Het gaat om het kunnen vertalen van specifieke
wensen uit de omgeving (klanten, bedrijfsleven, studenten) naar organisatie en
bedrijfsvoering om zo tot een efficiënte en klantgerichte inrichting te komen.
Het kan daarbij zinvol zijn om een regionale oriëntatie aan te houden, omdat
duidelijk is dat zeker voor mbo en hbo geldt dat het bedrijfsleven zich sterk
oriënteert op aanbieders uit de eigen regio.
Scholen zijn daarbij gebonden aan de spelregels die de onderwijswetgeving hen
in deze biedt. Vanuit het zoeken naar een efficiënte bekostiging zijn er diverse
pogingen gedaan om bijvoorbeeld in publiek-private samenwerkingsconstructies tot betere samenwerking te komen. Er is zeker nu sprake van voorzichtigheid bij scholen in dit type experimenten na de resultaten van de commissieSchutte, hoewel de notitie Helderheid (Cie.-Schutte, 2004) hierin duidelijke
richtlijnen geeft waarbij er ook ruimte is voor samenwerking met andere
partijen.
Er ligt dus een uitdaging om -van buiten naar binnen denkende- onderwijsinstellingen bedrijfsmatiger te laten werken op het onderdeel volwassenenonderwijs. Dit is op zich een manier van denken die al enige jaren vorm begint
te krijgen. Gegeven de actuele knelpunten in tekortsectoren en de maatschappelijke urgentie om meer mensen via scholing aan het werk te krijgen, is het
echter nu meer dan eens van belang om te onderzoeken op welke wijze scholen
hierin versneld kunnen slagen.
Naast de omslag die de scholen moeten maken zullen gemeenten hun verantwoordelijkheid voor regionaal arbeidsmarktbeleid moeten waarmaken.
Jarenlang hebben zij via de VNG deze rol en verantwoordelijkheid bepleit,
maar uit de diverse monitoren van onder andere Divosa komt nog sterk het
beeld naar voren dat regionaal arbeidsmarktbeleid niet de sterkste kant is van
het gemeentelijk takenpakket. Ook werkgevers zullen het belang van leven lang
leren moeten doorvertalen naar personeelsbehoefte voor de lange termijn en
niet uitsluitend gespitst zijn op vervulling van de kortetermijnvacaturevraag.
Kern bij alle hiervoor genoemde partners is wat ons betreft dat de mate waarin
zij (regionaal) samenwerken in hoge mate het succes voor leven lang leren
bepaalt. Naar ons idee moeten we gezamenlijk op zoek naar welke prikkels er
nodig zijn om die samenwerking in de regionale infrastructuur duurzaam te
laten functioneren in het belang van de 23+.
We hebben een aantal varianten doorgedacht, die wat ons betreft het onderzoeken waard zijn. Ze zijn niet op alle punten concreet uitgewerkt of volledig
geanalyseerd, maar het gaat in dit stadium over een hoofdrichting voor een
verdere aanpak.
Convenanten
Elke kabinetsperiode worden met de regionale betrokkenen vanuit de drie O’s
afspraken gemaakt over hun bijdrage aan de regionale onderwijsarbeidsmarkt.
De afspraken in het convenant hebben betrekking op participatie en in samen111

hang daarmee leven lang leren/postinitieel onderwijs. Voor de bekostiging van
deze afspraken wordt gebruik gemaakt van de bestaande middelen (het participatiebudget, reguliere bekostiging van de scholen, O&O-fondsen en dergelijke). De coördinerende rol wordt gelegd bij de zogenoemde voortrekkersgemeenten.
Een dergelijke convenant kan deel uitmaken van de strategische agenda’s voor
het mbo en het hbo en de akkoorden die via het voor- en najaarsoverleg met
sociale partners worden afgesloten. In het convenant kan sprake zijn van een
‘package deal’ tussen overheid en werkgevers en scholen met prestatieafspraken
(inzet van O&O-fonds voor één euro wordt verhoogd met één euro vanuit de
overheid en vanuit de scholen).
Regionaal organiserend vermogen
Alle partners beschikken over uitvoeringsbudgetten voor leven lang leren, zij
het met ieder eigen accenten, voorwaarden, toegangseisen en financieringsvoorwaarden. Aan middelen voor het aanbod van leven lang leren ontbreekt
het niet. Het ontbreekt aan een gezamenlijk budget voor het organiserend vermogen. Nodig is een duurzaam platform van de partners, een netwerkorganisatie die onder gezamenlijk gezag de huidige uitvoeringsbudgetten aan elkaar
verbindt op basis van de vraag in de regionale arbeidsmarkt. Prikkel ligt dan bij
het faciliteren van dit netwerk, zodat middelen inzetbaar zijn om de netwerkorganisatie effectief te laten functioneren. In feite is deze denkrichting een
voortzetting van de visie van de projectdirectie Leren & Werken met dien verstande dat nu de prikkel via een stimuleringsbeleid extra aan het uitvoeringsbudget wordt toegevoegd, terwijl bij verduurzaming partijen deze kosten
gezamenlijk zelf moeten opbrengen.
Prestatiefinanciering invoeren voor regionaal postinitieel
onderwijs
De scholingsmarkt wordt momenteel verzorgd door zowel particuliere aanbieders als openbaar bekostigde instellingen (de ROC’s, AOC’s, vakscholen en
hogescholen). Particuliere aanbieders zijn in staat flexibel in te spelen op de
vraag van bedrijven door kortdurende, maatwerkgerichte trajecten aan te bieden. Willen de openbaar bekostigde instellingen samenwerken in een regionale
markt, dan vereist dit aanpassing voor wat betreft hun interne bedrijfsvoering
en financiering. De ambitie, knowhow, kwaliteit en toegang zijn niet de zorgpunten. Vele ROC’s kunnen nu niet of nauwelijks bepalen wat het economische rendement is van contractonderwijs c.q. leven lang leren, mede vanwege
de verwevenheid met het openbaar bekostigde deel. Naast ongewenste concurrentie ten opzichte van de private markt, betekent het dat er niet of nauwelijks
een prikkel uitgaat om het aanbod te vergroten. Er gaat ook geen prikkel uit
om maatwerk te verrichten voor een voor het onderwijs moeilijke doelgroep als
de harde kern van werkzoekenden. En ook niet onbelangrijk, een regionale
oriëntatie, een verbinding met de regionale arbeidsmarkt te maken. Een meer
prestatiegerichte financiering bijvoorbeeld via outputfinanciering, kan de
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onderwijsinstellingen aansporen deze omslag daadwerkelijk te realiseren. De
outputfinanciering kan vorm krijgen door als basis niet in hoge mate zoals nu
het geval is de instroom te belonen, maar het behalen van de kwalificatie meer
centraal te stellen. Voor arbeidsmarktrelevante opleidingen ligt een andere
financiële verdeelsleutel (wegingsfactor) als extra prikkel. Wat als arbeidsrelevant wordt beschouwd, wordt bepaald door de samenwerkende partners in de
regio, werkgevers, gemeenten en CWI/UWV. De rijksoverheid kan landelijke
tekortsectoren laten doorwerken in de outputfinanciering.
Onderscheid tussen initieel en postinitieel onderwijs
De landelijke overheid zorgt voor een financiële prikkel om een leven lang
leren in de regio op de agenda te houden. Daarvoor zou een apart budget
gereserveerd kunnen worden. Op dit moment is er geen duidelijke scheiding in
de financiering tussen initieel en postinitieel onderwijs. Er geldt nu geen leeftijdsgrens voor het bekostigd (middelbaar beroeps)onderwijs. Een nieuwe
afbakening tussen initieel en postinitieel is nodig, bijvoorbeeld aansluitend op
de studiefinancieringsgrens van 30 jaar. Dit zou betekenen dat opleidingstrajecten van deelnemers vanaf 30 jaar niet meer worden bekostigd. Voor het
postinitieel onderwijs moet een open scholingsmarkt ontstaan. Het budget dat
vrijkomt voor het postinitieel onderwijs, kan op drie manieren worden ingezet.
a
Toevoegen aan het participatiebudget. Dit budget bestaat nu uit middelen voor inburgering, educatie en re-integratie, maar wordt dan uitgebreid met middelen voor postinitiële scholing. De gemeente krijgt
hiermee als vanzelfsprekend de regie over de regionale onderwijsarbeidsmarkt. Dit heeft als voordeel dat er dus een duidelijke trekker binnen de
regio is. Een risico is dat de nadruk in de regio dan wat meer op de werkzoekende komt te liggen dan op de werknemer.
b
Toeschrijven aan het regionale samenwerkingsverband bestaande uit de
overheid, onderwijs (publiek en privaat) en het bedrijfsleven in de regio.
Dit is als het ware een voortzetting van de huidige subsidieregeling voor
leren en werken. Nadeel hiervan is dat het een behoorlijke uitvoeringslast
voor de overheid (en/of een agentschap) betekent. Er moet immers een
subsidieregeling komen, er dient afgerekend te worden et cetera. Vraag is
ook wie de trekker binnen de regio wordt. Dit kan (zoals ook nu gebeurt)
overgelaten worden aan de regio. Voordeel is dat er een duidelijkere (dan
bij a) sturing op ambities blijft vanuit de landelijke overheid.
c
Gebruiken voor een individueel leerbudget voor iedereen vanaf 30 jaar.
De regie ligt hiermee bij de deelnemer zelf. Postinitieel onderwijs wordt
vraaggestuurd gefinancierd. Vraag is hoe de uitvoering te regelen. Dit kan
bijvoorbeeld via een bankrekening waarop de deelnemer ook (eventueel
fiscaal gefaciliteerd) zelf kan sparen. Vraag is ook hoe om te gaan met dit
budget voor een werknemer of werkzoekende. Voor een werknemer geldt
nu dat de werkgever de kosten van scholing voor een groot deel financiert. Moet een werknemer nu eerst het eigen budget opmaken voordat
hij weer een cursus via de werkgever gefinancierd kan krijgen? Hetzelfde
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geldt in feite voor een werkzoekende. Komt de werkzoekende dan pas in
aanmerking voor re-integratiebudget voor scholing als het eigen budget
volledig is benut? En als een werkzoekende van het eigen budget scholing
gaat volgen en dan niet voor arbeid beschikbaar is, is dat dan wenselijk?
Geen eenvoudige weg dus, maar wel een met aantrekkelijke kanten.
Wij sluiten af met de kanttekening dat de projectdirectie Leren & Werken een
projectperiode kent tot 2011. In deze bijdrage zijn wij niet verder ingegaan op
de implicaties voor de rijksoverheid als de projectdirectie haar projecttaak heeft
afgerond. Voor ons is in ieder geval helder dat -ongeacht welke denkrichting
hierboven ook verder wordt aangepakt- er op landelijk niveau een verantwoordelijkheid ligt om voor regio’s een platform te bieden, regio’s met elkaar in
contact brengen, te laten leren van elkaars ervaringen en te benchmarken wat
de effectiviteit is van de inzet van middelen. Daarnaast is signalering van knelpunten in de uitvoering en agendering daarvan op het politieke niveau een blijvende rol voor de landelijke overheid.
De beleidsverantwoordelijkheid voor leven lang leren vanuit de rijksoverheid
op langere termijn vergt dus afzonderlijke aandacht en kan niet veronachtzaamd worden. Het advies van de RWI (2008) over leven lang leren heeft een
soortgelijke strekking. Hoe we het ook organiseren naar de regio, de landelijke
overheid heeft ook in de toekomst een voorwaardenscheppende rol om leven
lang leren tot volle wasdom te laten komen.
Afsluiting
Deze bijdrage begon met de Olympische Spelen met als metafoor de vraag of
leven lang leren een individuele (hardloop)wedstrijd is of dat op dezelfde
sintelbaan een estafette wordt gelopen met teamspelers uit dezelfde ploeg die
met elkaar verantwoordelijk zijn voor de teamprestatie.
We hebben geprobeerd uiteen te zetten dat leven lang leren alleen maar een
groei kan doormaken als de huidige partners hun krachten bundelen en een
weg vinden om institutionele belangen in dienst te stellen van gemeenschappelijke regionale arbeidsmarkt- en scholingsvraagstukken. De rijksoverheid moet
daarvoor de kaders scheppen en het organiserend vermogen regisseren. De
spelers moeten zelf de (top)prestaties leveren; de rijksoverheid zorgt voor de
condities en de juiste prikkels. Alle spelers in de schakel van de estafette zijn
onmisbaar. In die zin kan het adagium van de Olympische spelen: ‘meedoen is
belangrijker dan winnen’ voor leven lang leren niet toepasselijker zijn. Dan
geldt voor de werkzoekenden en werkenden om permanent ‘mee te doen’ en
te participeren in de maatschappij en voor de betrokken maatschappelijke
organisaties om het beste uit mensen te halen en ieders talent naar vermogen
te ontwikkelen. Zo gaat leven lang leren een boeiende estafette tegemoet en
kan het eens per vier jaar zijn prestaties laten zien.
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8

Mbo: een markt in verandering,
een markt een verwarring
Judith Kuipéri

In deze bijdrage beschrijft de auteur de -vele- ontwikkelingen en trends die het mbo beïnvloeden.
Ze schetst algemene trends in het onderwijs en trends die vooral de uitgeverij-in-het-onderwijs
raken. Aan het eind benoemt de auteur enkele mogelijke scenario’s, zoals: competentiegericht
onderwijs wordt niet verplicht per 1-8-2010, centrale examens komen er niet (wel: alternatieven)
en het internet wordt geen geschikte vervanger van leermiddelen.

8.1

Inleiding
Aanleiding van deze bijdrage is enerzijds de leergang bve 2008 van het Max
Goote Kenniscentrum, anderzijds het optreden van flinke wijzigingen in zowel
de markt als de maatschappelijke en politieke mbo-arena. Deze veranderingen
maken het noodzakelijk opnieuw de belangrijkste trends en ontwikkelingen te
analyseren en in kaart te brengen die van invloed zijn op de markt waarop
Noordhoff Uitgevers zich richt.
Op basis van deze bijdrage zal opnieuw de uitgeefstrategie en de bijbehorende
financiële uitwerking voor het mbo-fonds van Noordhoff Uitgevers in de planperiode 2009-2011 worden opgesteld. Primair is deze bijdrage derhalve een
middel om te komen tot een strategisch plan en een begroting. De uitwerking
in deze strategische en financiële stukken maken geen onderdeel uit van het
artikel gezien de vertrouwelijke aard ervan.
Het opstellen van deze bijdrage stelde mij in staat eens langer dan ik me
normaal toesta, stil te staan bij de analysefase. In de jachtige financieel gedreven praktijk van de uitgeverij zijn we nog wel eens geneigd (te?) snel in de
conclusiefase te duiken.
Eerst belicht ik in deze bijdrage het werkveld van Noordhoff Uitgevers-mbo.
Daarna volgt in het tweede deel een uitwerking van de trends die van invloed
zijn op de educatieve uitgeverij. In het laatste deel is een aantal scenario’s en
speculaties opgenomen, maar dus niet de verdere uitwerking daarvan.
Ik sluit deze inleiding af met een tegelwijsheid die ik het mbo van harte aanbeveel: “Creëer nu je eigen toekomst, voordat een ander het voor je doet.”
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8.2

Het werkveld van Noordhoff Uitgevers mbo
Noordhoff Uitgevers (NU) is eigendom van Bridgepoint Capital: een internationaal ‘private equity fund’. De uitgeverij is onderdeel van Infinitas, een groep
Europese educatieve uitgeverijen die voorheen ondergebracht waren bij het
Wolters Kluwerconcern. In totaal werken er momenteel 1.450 medewerkers
verspreid over zeven Europese landen die onder diverse imprints publiceren.
De belangrijkste landen en imprints zijn:
Zweden met het imprint Liber;
Groot Brittannië met Nelson Thornes;
België met Plantyn;
Nederland met twee imprints: Noordhoff Uitgevers en EPN (Educatieve
Partners Nederland);
verder is Infinitas actief in: Duitsland, Oostenrijk en Hongarije.
NU publiceert leermiddelen voor basisonderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs (bao, vo, mbo en ho).
Van alle markten die NU bedient, is de mbo-markt veruit het meest versnipperd.1 In totaal worden er 760 mbo-opleidingen aan 44 regionale opleidingencentra (ROC’s) gegeven.2 Oorzaak van dit hoge aantal opleidingen is niet
alleen de enorme hoeveelheid beroepen en specialismen die allemaal een
aparte opleiding kennen, maar ook het feit dat er verschillende generaties van
kwalificatiedossiers naast elkaar bestaan.
Noordhoff Uitgevers mbo (NU-mbo) geeft slechts voor een klein aantal van
deze opleidingen leermiddelen uit. Het fonds (een groep titels die een uitgever
beheert) richt zich alleen op de qua studentenaantallen grote mbo-opleidingen. De focus is gericht op ontwikkeling van digitale leermiddelen voor het
competentiegericht onderwijs (cgo)op het gebied van:
detailhandel;
economisch-administratieve beroepen (secretarieel, commercieel en
administratief);
horecamanagement (HRM, marketing, juridisch);
bouw en infra;
welzorg (welzijn, verpleging en verzorging).
En de avo-vakken:
talen (Frans, Spaans, Engels en Nederlands voor met name de sector
economie);
leren, loopbaan en burgerschap; en
basisvaardigheden rekenen en taal.

1

60% van de jongeren volgt een mbo-opleiding. De leermiddelenmarkt is echter heterogeen.

2

Dit aantal is afgeleid uit het aantal CREBO-nummers van het ministerie van OCW.
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De mbo-opleidingen die NU-mbo niet (of niet langer) bedient, zijn onder
andere:
vakopleidingen waarop sterke concurrentie vanuit de voormalige uitgeverijen van de kenniscentra bestaat (bijvoorbeeld de auto- of de kappersbranche);
opleidingen met lage studentenaantallen (bijvoorbeeld veel niveau 1opleidingen en specialistische beroepen).
Tevens bedienen we niet (of niet langer) de aanpalende onderwijsvormen en
onderwijsinstellingen:
agrarisch onderwijs (dat gegeven wordt aan de AOC’s: agrarische
opleidingscentra)3;
vakspecialismen, bijvoorbeeld glas, edelsmeden, grafische technieken
(opleidingen op de vakscholen);
NT2-onderwijs en inburgeringcursussen (die worden verzorgd door
diverse particuliere onderwijsinstellingen, Volksuniversiteiten en ROC’s).
Op deze onderwerpsgebieden wordt het oude (folio-)fonds4 gesaneerd en er
worden geen marktintroducties op deze vlakken gepland.
Uitgangspunt van de leermiddelen die NU-mbo uitgeeft, zijn de competenties
van de nieuwste kwalificatiedossiers. Een kwalificatiedossier specificeert einddoelen en exameneisen per opleiding en wordt opgesteld door de kenniscentra,
die een brug vormen tussen onderwijs en bedrijfsleven. De nieuwste generatie
leermiddelen wordt ontwikkeld op basis van werkprocessen. Deze bepalen de
kennis en competenties die benodigd zijn voor het presteren in het beroep. De
leerinhouden van onze leermiddelen voor taalonderwijs voldoen aan het Europees Referentiekader voor moderne vreemde talen. De omvang van onze leermiddelen is afgestemd op het aantal beschikbare studiebelastingsuren (SBU’s)
binnen de opleiding.
Onze digitale leermiddelen zijn curriculumdekkend (of er wordt aan gewerkt
in verschillende releases om zover te komen) en kennen twee releases per jaar.
Met elke release worden ze waar nodig uitgebreid, aangepast aan de actualiteit
en voorzien van nieuwe functionaliteiten. Boeken maken dus geen deel uit van
het arrangement of van het actuele fonds van NU-mbo.
Uitlevervorm
NU-mbo levert de digitale leermiddelen uit ten behoeve van het gebruik in de
elektronische leeromgeving (ELO) van het ROC, maar ook voor netwerken en
stand alone pc’s/laptops.
In een ELO zijn de leermiddelen arrangeerbaar: de volgorde en hoeveelheid
leerstof kan per groep studenten of individueel door de docent in de ELO
3

Dat betreft 85 opleidingen: dit aantal is afgeleid uit het aantal CREBO-nummers van het
ministerie van LNV.

4
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Vakterm: ‘folio’ is ‘op papier’.

worden klaargezet. Wanneer de digitale leermiddelen in de ELO staan, zijn ze
flexibel in te richten en is het mogelijk om individuele leerroutes te bepalen.
De leerroute in het leermiddel kan worden afgestemd op:
de reeds verworven competenties van de student; 5
de leerstijl van de student;
het leertempo van de student;
de leerroute van de student;
dat wat de student leert in de beroepspraktijkvorming (bpv);
het gewenste studieprogramma van de student;
de organisatie- en werkvorm die de docent verkiest;
het gewenste (kwalificatie)niveau, et cetera.
Daarmee bieden de digitale leermiddelen, vooral wanneer ze in de ELO staan,
veel keuzevrijheid en flexibiliteit voor student en docent. Bovendien kan de
docent in de ELO het ingekochte materiaal met eigen materiaal verweven om
zo in een regionale of persoonlijke behoefte te voorzien. Wanneer de leermiddelen in de ELO zijn ondergebracht, hoeft de docent niet per se te arrangeren,
maar kan hij/zij ook beslissen de leerstof gewoon in het standaardarrangement
te laten staan zoals het door NU-mbo is aangeleverd. Bovendien is lesmateriaal
dat in de ELO van het ROC is ondergebracht, door de student vanuit de bpv
of vanuit huis te benaderen: de student kan onafhankelijk van tijd en plaats
leren. Zo faciliteert de ELO ook continu ondersteuning door leraren, coaches
en praktijkopleiders op afstand. De docent kan de voortgang van de student
monitoren en de door de student opgeleverde resultaten beoordelen en
gerichte adviezen geven.
Wanneer het ROC geen ELO heeft, maar wel wil gebruiken, levert NU-mbo
op verzoek de leermiddelen uit in Noordhoff-Plaza. Dat is een ELO die door
de ROC’s flexibel gebruikt kan worden. NU-mbo richt Noordhoff-Plaza in
met de leermiddelen die het ROC verlangt en voor het studentenaantal dat ze
opgeven.
Van de digitale leermiddelen kunnen kleine of grote selecties door het ROC
worden geprint die eventueel als master kunnen dienen voor een reader, die
het ROC zelf kan vermenigvuldigen. Deze readerservice is voor het komend
schooljaar sterk verbeterd en online toegankelijk gemaakt voor licentiehouders.
Tevens ondersteunt NU-mbo docenten en schoolleiders bij de invoering van
competentiegericht onderwijs met implementatietrainingen en -advies op maat.
Doelgroep
In 2006 studeerden er aan de 44 ROC’s in Nederland, ongeveer 466.000
studenten waarvan er 320.000 de beroepsopleidende leerweg (bol) volgden en
146.000 de beroepsbegeleidende leerweg (bbl).

5

Het mbo kent een drempelloze instroom. De mate waarin de studenten over reeds verworven kennis beschikken, verschilt enorm. De ene student werkt al jaren in zijn vakgebied en
heeft veel voorkennis, de ander nog niet.
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De ‘decision making unit’ (DMU) voor leermiddelen valt uiteen in drie
groepen:
de beslissers over de aanschaf;
de eindgebruikers;
de financiers.
Beslissers over de aanschaf van de leermiddelen zijn:
centrale beslissers: directie, colleges van bestuur, onderwijs & ICT-staf;
zij kiezen voor ROC-brede aanschaf van (e-)leermiddelen6;
decentrale beslissers: de opleidingsmanagers die beslissen over de
aanschaf voor een bepaalde opleiding sector of locatie.
In tegenstelling tot het voortgezet en basisonderwijs, is de beslissing voor een
bepaald leermiddel in het mbo er niet een voor vijf à zes jaar. Ieder jaar
opnieuw wordt de keuze ter discussie gesteld; verlenging van licenties is niet
vanzelfsprekend. Beslissingen voor een bepaald leermiddel worden vaak met de
onderbuik genomen en pas achteraf onderbouwd met rationele argumenten.
Argumenten die overigens dikwijls niet valide zijn of die ook van toepassing
zijn op andere leermiddelen in de markt.
De eindgebruikers zijn de docenten7 en de studenten. De docenten en de studenten vormen niet direct de DMU, maar zij beïnvloeden de DMU wel sterk.
Immers, zij moeten er dagelijks mee aan de slag.
De financiers zijn niet degenen die beslissen over de aanschaf en meestal ook
niet degenen die het leermiddel gebruiken. De financierder, degene die
(momenteel) de aanschaf betaalt, is in de regel de ouder/verzorger van de
student. Er zijn ook praktijkopleiders/werkgevers die de kosten van de leermiddelen dragen.
Hoe gaat NU-mbo te werk?
NU-mbo geeft vorm aan ‘customer intimacy’ door het zogenoemde netwerkuitgeven: het in consortiumverband ontwikkelen van leermiddelen samen met
de scholen. In consortia leveren ROC’s input voor de content en voor projecten. Via ‘buy ins’ worden ROC’s verbonden aan het concept. Dit biedt garantie
voor relevante leermiddelen voor het onderwijs en garantie voor afname door
de betrokken ROC’s. Wanneer de leermiddelen eenmaal in eerste release op de
markt zijn gebracht, verbindt NU-mbo ROC’s met elkaar via gebruikersplatforms waarin ze ervaringen met het leermiddel onderling uitwisselen. NU-mbo
keert een deel van de omzet uit aan de participerende ROC’s om mede sturing
te geven aan verbeteringen en uitbreidingen in daaropvolgende releases.
6

E-leermiddel: e- staat voor elektronisch, dus: digitaal leermiddel.

7

De gemiddelde mbo-docent is behoorlijk vergrijsd, de meerderheid is rond de 50 jaar.
Hierover later meer.
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Deze werkwijze geldt voor de beroepsgerichte leermiddelen. Voor de algemeen
vormende (avo-) vakken reageert NU als uitgever op politieke en maatschappelijke ontwikkelingen die de marktkansen beïnvloeden: bijvoorbeeld nieuwe
regelgeving voor leerinhouden burgerschap, de standaardisatie van taalniveaus
(CEFR: Common European Framework of References) of de invoering van
verplichte vakken als basisvaardigheden rekenen en taal.

8.3

Trends, ontwikkelingen en maatregelen
In deze paragraaf ga ik in op 26 belangrijke trends, ontwikkelingen en maatregelen die van invloed zijn op de business van NU-mbo. Voor het leesgemak
zijn de items geordend als trend a tot en met z. Trends a tot en met m betreffen de trends op macroniveau; landelijke trends die voor iedere docent, mboopleiding en student gelden en dus ook voor de educatieve uitgeverij. De
trends n tot en met z betreffen trends die speciaal van invloed zijn op de
educatieve uitgeverij.
Trends in het onderwijs, algemeen
Trend a: invoering competentiegericht leren
Leermiddelen die geschikt zijn voor het competentiegericht leren (cgl)8 moeten
niet alleen andere kwalificatiedossiers volgen, maar moeten ook andere leerprocessen, onderwijsorganisatievormen en nieuwe instrumenten ondersteunen dan
de oude (folio-)leermiddelen die ingezet worden voor klassikaal onderwijs:
assessment: toets om beginniveau en EVC (eerder verworven competenties) vast te stellen;
persoonlijk ontwikkelplan: document waarin leerdoelen worden vastgelegd; het niveau en de aard van de te ontwikkelen competenties;
praktijkleren ondersteunen: opdracht/project centraal, theorie volgt;
individueel traject faciliteren: tempo, begin- en eindniveau op maat van
de student;
portfolio: met de ‘bewijslast’ van EVC et cetera.
De e-leermiddelen van NU-mbo zijn inzetbaar bij individuele leertrajecten en
niet uitsluitend in klassikaal onderwijs. Individuele leertrajecten ontstaan bij
cgl doordat studenten allemaal hun eigen beginniveau hebben, hun individuele
leerroute en hun eigen eindniveau en vrijstellingen krijgen voor EVC’s.9
8

Ik geef de voorkeur aan het gebruik van de term ‘competentiegericht leren’ boven ‘competentiegericht onderwijs’ omdat in mijn visie op leermiddelen, niet het onderwijs leidend is,
maar het leren door de student.

9

Het aanbod van onderwijsleereenheden waaruit de student vrijelijk kan kiezen, wordt
meestal aangeduid met de term ‘ballenbak’. Geestelijk vader van dit begrip is Marc
Veldhoven, CvB-voorzitter van ROC de Leijgraaf.
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Digitale leermiddelen stellen docent en student in staat die manier van onderwijs te ondersteunen. De interactie en de feedback die het leermiddel biedt,
verhoogt de motivatie en de effectiviteit. Onderwijs gericht op de individuele
student, is alleen mogelijk zonder een uitgebreid docentencorps wanneer er
digitale leermiddelen worden ingezet. Digitale leermiddelen zullen met invoering van cgl versneld de rol van folio gaan overnemen. Uiteraard zullen nog
vier jaar na verplichte invoering, opleidingen op basis van oude kwalificatiedossiers uitgefaseerd worden. Dit omdat cohorten studenten die zijn gestart
voor de datum van verplichte invoering hun opleiding nog op de oude voet
zullen afronden. De omslag naar cgl zal dus altijd geleidelijk zijn en niet
plotseling.
Trend b: opschorten datum van verplichte invoering cgl
Cgl wordt momenteel gefaseerd ingevoerd bij experimenteerscholen en proeftuinen. Begin april 2007 is door het ministerie van Onderwijs (OCW) besloten
dat niet op 1 augustus 2008, maar pas op 1 augustus 2010 de invoering van
cgl verplicht wordt voor alle ROC’s. Dit uitstel heeft voor NU-mbo tot gevolg
dat klanten langer dan verwacht de oude titels blijven afnemen. Enkele van de
nieuwe digitale methoden zullen minder breed geïntroduceerd worden dan
verwacht; dit verlengt de terugverdientijd van de investeringen.
De strategische agenda Werken aan vakmanschap (Min. OCW, 2008a) gaat er
nog steeds van uit dat per augustus 2010 alle mbo-opleidingen geënt zijn op
de nieuwe kwalificatiedossiers. Hoe de ROC’s het onderwijs zullen vormgeven
(de programmering, didactische aanpak, de begeleidingsvorm et cetera) wordt
aan de scholen zelf overgelaten. Ook het inrichten van de randvoorwaarden
voor kwalitatief goed onderwijs is de taak van de ROC’s: zorgen voor goede
vakkundige docenten die voorbereid zijn op hun taak in het nieuwe onderwijs,
ervoor zorgen dat de examens op orde zijn, dat er voldoende onderwijstijd
(norm voor de bol is 850 contacturen) wordt vrijgemaakt en dat er een
adequate bedrijfsvoering (organisatorische en logistieke processen) wordt
behaald. OCW wil dit bevorderen door de ROC’s een plan te laten opstellen
van invoering van cgl en jaarlijks dit plan te laten actualiseren. Op basis van
die plannen zal procesmanagement MBO2010 met de scholen de dialoog
aangaan en desgewenst individuele ROC’s adviseren en helpen de problemen
op te lossen.
Momenteel (mei 2008) tekenen de eerste signalen zich al af dat 1 augustus
2010 als datum van de verplichte invoering van cgl niet strikt gehanteerd zal
gaan worden. Op 16 april 2008 schreef de Volkskrant al: “Op één puntje wordt
de Kamer het eens: de beoogde invoerdatum van het competentiegerichte
leren in het mbo (2010) is niet langer heilig.”
Politieke en maatschappelijke reuring in het afgelopen jaar omtrent het onderwijs heeft in ieder geval niet de invoering op 1 augustus 2010 bespoedigd.
Treedt de overheid terug in haar bemoeienis en wordt cgl alleen nog op vrijwillige basis ingevoerd? Wordt daarmee geleidelijkheid en versnippering een
permanente tijdelijkheid? De komende maanden zullen dit moeten uitwijzen.
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Trend c: verschillende didactische keuzen bestaan naast elkaar
In de mbo-markt is een enorme didactische variëteit ontstaan. Er zijn opleidingen als cgl-experiment van start gegaan, maar er zijn ook opleidingen die nog
steeds klassikaal onderwijs geven. Het hele spectrum komt voor: van het ene
uiterste tot het andere en alle onderwijsvormen daar tussenin. Hierdoor is een
verre van homogene markt ontstaan, sterk versnipperd in inhoud en
didactiek.10
Trend d: implementatie van cgl stuit op problemen
Problemen bij implementatie van cgl openbaren zich vaak nadat e-leermiddelen aangeschaft zijn en gebruikt gaan worden. Docenten stellen allerlei vragen
aan NU-mbo over de implementatie van e-leermiddelen: hoe het leermiddel in
de lessen wordt ingezet of hoe de software werkt. Maar ook voor vragen over
didactiek en onderwijsorganisatie, examinering, lesroosters, de inrichting van
begeleidingsuren (problemen dus die niet primair aan het leermiddel gerelateerd zijn), klopt men bij NU aan. NU-mbo heeft een implementatiecoördinator aangesteld die trainingen ‘on the job’ verzorgt (of laat verzorgen) en dit
soort vragen beantwoordt. Gevaar is namelijk dat eenmaal aangeschafte leermiddelen onvoldoende of niet daadwerkelijk worden gebruikt en het jaar erna
weer van de boekenlijst verdwijnen. De implementatieadviezen zijn een manier
om de licentieretentie te bevorderen.
Trend e: voortdurende tijdelijkheid en bijstelling van kwalificatiedossiers
Vooral in de sectoren Zorg & welzijn en Economie worden in hoog tempo het
ene na het andere kwalificatiedossier opgesteld, ter goedkeuring voorgelegd, al
dan niet goedgekeurd en opnieuw gewijzigd. Op het ogenblik moet NU-mbo
de inhoud van de e-leermiddelen ieder half jaar screenen en aanpassen aan de
nieuwe kwalificatiedossiers en een nieuwe release uitbrengen. Dit doen we
voortdurend, omdat het voor de mbo-markt van groot belang is dat de leermiddelen voldoen aan de laatste kwalificatiedossiers.
Trend f: intredend docententekort en vergrijzing docenten
De helft van de mbo-docenten is 50-plusser, bijna driekwart is 45 jaar of
ouder. We kunnen er dus van uitgaan dat over tien jaar 50% van het onderwijzend personeel met de VUT of met pensioen gaat. Ten opzichte van de totale
Nederlandse arbeidsmarkt is het onderwijs behoorlijk ‘grijzer’: 10% van de
totale arbeidsmarkt is ouder dan 50 jaar. De meeste vacatures in het onderwijs
ontstaan momenteel door het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.
Daarnaast ontstaan vacatures steeds vaker doordat leraren kiezen voor een
carrière buiten het onderwijs. De verwachting is dat wanneer de conjunctuur
10 Wie denkt dat iedereen heeft leren lezen met het Aap, noot, mies-leesplankje, een uitgave
uit 1807 van Wolters (één van de rechtsvoorgangers van Noordhoff Uitgevers) heeft het
mis. Het plankje kende destijds ook al een joodse, een katholieke variant en een editie
speciaal voor leerlingen in Nederlandsch-Indië en in Zuid-Afrika.
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daalt, deze zogenoemde ‘stille reserve’ weer terugkeert naar het onderwijs.
Er staan momenteel veel vacatures open in het onderwijs en de vacatures blijven langer open staan dan vroeger. Vacatures worden nu nog intern opgelost
door een beroep te doen bij het zittend personeel om bij te springen en door
tijdelijke krachten in te huren. Verwacht wordt dat in 2010 het aantal vacatures
zal stijgen tot 1.900 fte. Vacatures overigens niet alleen voor docenten, maar
ook managementfuncties en ondersteunende posities.
Door de instroom van nieuwe docenten, daalt de gemiddelde leeftijd van de
mbo-docent ook nauwelijks. De gemiddelde leeftijd van het personeel dat aangenomen wordt in het mbo-onderwijs is namelijk 46 jaar. Die gemiddelde leeftijd van instromers is zo hoog, omdat het merendeel al een carrière achter de
rug heeft in het bedrijfsleven of omdat ze vanuit een baan als docent in het vo,
de overstap maken naar het mbo.
Jaarlijks studeren er 2.000 à 3.000 aankomende docenten af aan een lerarenopleiding. Die studenten vinden voornamelijk hun weg naar een baan in het vo
en bao. Daarbij is de vervangingsvraag groter dan het aantal afgestudeerden
aan de lerarenopleidingen.
Om het docententekort te bestrijden wil men de stille reserves oproepen weer
te gaan werken in het onderwijs (de terugkeer uit het bedrijfsleven en de VUT
bevorderen). Veel valt of staat met de financiering van het plan: de budgetten
om een en ander te realiseren worden gefaseerd ter beschikking gesteld. Verder
is het van belang voldoende geld te reserveren in de OCW-begroting om de
CAO-verhoging te financieren waarmee in elk geval de beloning van het vak
weer aantrekkelijker moet worden. E-leermiddelen zijn een goede manier om
de kwaliteit van onderwijs op peil te houden met minder docenten.
De volgende trends zijn van invloed op het ontwerp van onze e-leermiddelen
en docententrainingen. In het verband van deze bijdrage voert het te ver om
expliciet te benoemen welke gevolgen ze zullen hebben.
Trend g: kwaliteit docenten wordt punt van aandacht
Naast het kwantitatieve lerarentekort is er een kwalitatief tekort. Om docententekorten te compenseren worden met name in het mbo onbevoegde docenten
aangesteld. Reden hiervan is dat in het mbo, in tegenstelling tot het bao en vo,
minder stringente eisen aan opleiding en bevoegdheid van docenten worden
gesteld. De commissie-Rinnooy Kan heeft zich hierover gebogen en onder
andere de volgende maatregelen voorgesteld:
fors hogere beloning;
verhoging van de kwaliteit van de docentenopleidingen met het instellen
van een scholingsfonds;
instellen van een beroepsregister voor docenten (vergelijk met het register
van accountants);
het verbeteren van de school als moderne arbeidsorganisatie (onder
andere door betere HRM);
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invoering van een functionerings- en beoordelingssysteem (nog geen 20%
van de scholen houdt beoordelingsgesprekken met de docenten (!);
docenten meer bij beleid betrekken;
verbreden professionele ruimte van de docent.

Trend h: publieke opinie over kwaliteit van het mbo
Nederlanders waarderen de kwaliteit van het onderwijs op het mbo met een
rapportcijfer 6,3. Dit rapportcijfer is gedaald sinds 2004 (6,4). Alleen het
vmbo krijgt van de Nederlander een lager cijfer: een 6,1. De mbo-docenten
worden van alle onderwijssoorten door Nederlanders het laagst gewaardeerd
met een 6,5. En de mening van ouders over de kwaliteit van de school van hun
kind is bij het mbo het laagst van alle onderwijstypen: 6,8. Dit allemaal overigens, ondanks dat de OCW-uitgaven voor het mbo per student meer dan
6.000 euro per jaar bedraagt. Dat is het op een na hoogste bedrag van alle
onderwijstypen (vo ligt net iets hoger). Je kunt stellen dat het publieke imago
van het mbo er beroerd aan toe is (Min. OCW, 2008c).
Trend i: maatschappelijke onrust over kwaliteit onderwijs in het algemeen
Helaas is onderwijsvernieuwing (ook cgl en het nieuwe leren) het afgelopen
jaar in een kwaad daglicht komen staan. De algemene opinie is dat studenten
te weinig contacturen krijgen en dat de lesorganisatie rommelig is. Dit zouden
ongewenste neveneffecten zijn van de onderwijsvernieuwing waarvan de student de dupe werd. Studentenstakingen en de installatie van de commissieDijsselbloem waren het gevolg. De media deden uitgebreid verslag. Hoewel de
problemen niet primair betrekking hebben op het mbo, heeft het tumult wel
effect op de publieke opinie en op het huidige en toekomstige mbo.
Trend j: de commissie-Dijsselbloem; onderzoek naar onderwijsvernieuwingen
Opdracht van de commissie-Dijsselbloem was op basis van de ervaringen met
en resultaten van de onderwijsvernieuwing in de achterliggende jaren te komen
tot aanbevelingen voor de toekomst. Daartoe analyseerde de commissie in haar
rapport Tijd voor onderwijs de drie grootste onderwijsvernieuwingen die in de
jaren negentig werden doorgevoerd: de invoering van de basisvorming, de
tweede fase en het vmbo.11
In het eindrapport doet de commissie uitspraken over de manier waarop deze
onderwijsvernieuwingen tot stand zijn gekomen en waarom ze omstreden raakten. De belangrijkste conclusies van de commissie-Dijsselbloem zijn samengevat:
de overheid heeft haar kerntaak verwaarloosd: het zorg dragen voor
kwalitatief goed onderwijs;
de overheid heeft zich ten onrechte begeven op het terrein van de scholen
en onnodig de pedagogisch-didactische vrijheid van scholen gestuurd;

11 Onderwerp van de commissie was dus niet een onderwijsvernieuwing die het mbo betrof!
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op basis van een reconstructie van de drie vernieuwingen constateerde de
commissie-Dijsselbloem dat in alle drie de gevallen sprake was van een
onzorgvuldig beleidsproces;
de uitvoering van de onderwijsvernieuwingen is ernstig onderschat.

De commissie heeft naar aanleiding van deze vier hoofdconclusies uitspraken
gedaan over de huidige staat van het onderwijs en de manier waarop de
overheid de kwaliteit bewaakt. De commissie heeft tevens welgeteld 52 aanbevelingen voor de toekomst geformuleerd. Wat wordt overgenomen van de
aanbevelingen van de commissie-Dijsselbloem en in welke vorm ze in regelgeving worden vervat, is nog gissen. Iedereen in het onderwijs en de onderwijsverzorgingsstructuur gaat momenteel aan de wandel met de aanbevelingen in
het rapport en zet ze naar zijn eigen hand.
Trend k: veranderingen en onzekerheden rondom examinering
In september 2007 werd het KwaliteitsCentrum Examinering (KCE) als organisatie opgeheven en werden de taken in gewijzigde vorm ondergebracht bij de
Inspectie van het Onderwijs. Hiermee is er nog slechts één toezichthouder op
onderwijs en examinering. De discussie over centrale examinering is opgepakt
door Colo. Ben Rijgersberg (directeur Colo) ontvouwde tijdens de Leergang
bve zijn eerste plannen voor de toekomst van de examens in 2010. De overheid
wil:
meer vertrouwen in examinering;
meer efficiency (bijvoorbeeld door meer samenwerking tussen de ROC’s
ten behoeve van examenontwikkeling te bevorderen);
proportioneel toezicht: dat wil zeggen dat als een ROC het slecht doet, er
meer inspectie op wordt losgelaten; en een school die het goed doet,
wordt beloond.
De vrees in mbo-land is de invoering van centrale examinering, in de zin van
dat op uur X álle mbo’ers op een centrale plaats hetzelfde examen afleggen.
Dit wordt door het mbo ervaren als inperking van de verworven autonomie. In
antwoord daarop is daarom een concept-examenprofiel opgesteld. Dat is een
format voor het examineren van het ‘hoe’ van de 34 sectoren. Op het ogenblik
start een pilot met zes sectoren om het format te toetsen. Het is de bedoeling
dat de scholen er zelf een examenregeling bij maken. MBO Raad, AOC Raad,
Colo, PAEPON, MKB-Nederland en VNO-NCW doen na de pilot een voorstel om het vertrouwen in de kwaliteit van examinering en de waarde van het
mbo-diploma te verhogen. Dit moet gebeuren door het bedrijfsleven te betrekken bij de beoordeling van het beroepsgerichte deel van de opleiding. Tevens
moet de bureaucratie teruggedrongen worden en moet een efficiëntere werkwijze overeengekomen worden die meer ruimte biedt aan het ROC om professionaliteit te tonen. De organisaties adviseren een examenprofiel met standaardisering op drie niveaus:
een format als kader;
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een per kwalificatiedossier;
een examenregeling per ROC.
Het examenprofiel moet worden gevalideerd door onderwijs en bedrijfsleven
en onderwijsinspectie. In het komende schooljaar 2008/2009 wordt met het
examenprofiel geëxperimenteerd (Min. OCW, 2008a).
Het plan komt er in grote lijnen op neer dat men een landelijk format
nastreeft, maar alles in stelling brengt tegen centrale examinering. Kortom:
“Laat het hoe aan de scholen over, en beregel alleen het wat.”
Het format wordt branchegewijs ontwikkeld en het biedt ruimte voor verschillen per kwalificatiedossier. Het format doet uitspraken over randvoorwaarden
van gestandaardiseerde examinering.12 Het format doet geen uitspraken over
de inhoud van het beroep. Immers: de inhoud is al in het kwalificatiedossier
vastgelegd.
De groep onder leiding van Colo stelt verder voor:
dat de beslissingsbevoegdheid van de scholen over de examenregeling
vastgelegd wordt;
dat nagestreefd wordt examenbanken per sector in te richten en de vorm
van toetsing te standaardiseren; en
dat er standaarden komen voor algemene vaardigheden (lees voornamelijk taal en rekenen).
Daartegenover stelde Rijgersberg dat de wens van de overheid om centrale
examens voor taal en rekenen in te voeren, gaat sneuvelen in de praktijk. Het
mbo zal wijzen naar gebrekkig taal- en rekenonderwijs in de vooropleiding
(vmbo). Bovendien is de instroom tot mbo niveau 1 en 2 drempelloos. “Dus je
kunt wel stoer eisen stellen maar het moet wel haalbaar zijn die eisen te stellen
in de praktijk,” aldus Rijgersberg.
Voor taal en rekenen zou een vorm van centrale examinering ingevoerd worden. Op 30 april 2008 is er een advies aan de Tweede Kamer gegeven waarin
staatssecretaris Van Bijsterveldt onder andere reageerde op het eindrapport van
de Expertgroep Doorlopende Leerlijnen Taal en Rekenen. “Binnen het mbo
zal centrale examinering van de Nederlandse taal, rekenen en wiskunde op
niveau 4 zo snel mogelijk moeten worden ingevoerd. Voor mbo niveau 1, 2 en
3 is meer maatwerk nodig bij de vormgeving: centraal ontwikkelde examens
waar het kan, decentraal ontwikkelde examens waar dat beter past.” Centrale
examinering op andere gebieden dan rekenen en taal wordt nog meer aan de
scholen zelf overgelaten (Min. OCW, 2008b).
Trend l: effectueren diplomaplicht tot 18 jaar
Vanaf 1 augustus 2007 geldt de kwalificatieplicht tot 18 jaar. Dat houdt in dat
iedereen die nog geen 18 jaar is en geen startkwalificatie heeft, naar school
12 Let op het gevoel voor politiek dat in deze formulering is gelegd!
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moet (of verplicht wordt werkend te leren). Een startkwalificatie is een
diploma op vwo-, havo- of mbo 2-niveau. Deze regelgeving is een wapen in de
strijd tegen ongediplomeerd schoolverlaten en moet leiden tot 19.000 minder
voortijdig schoolverlaters en moet een goede start op de arbeidsmarkt bevorderen.
Te verwachten is dat er een opleving van de markt komt voor leermiddelen op
niveau 2. De tijdsduur waarin studenten in niveau 2 opgeleid worden, zal door
deze diplomaplicht toenemen, evenals het aantal studenten op niveau 2. Tevens
zal naar verwachting op niveau 2 het aandeel bbl-studenten groeien.
Trend m: OCW wil leerstandaarden die door de politiek worden vastgesteld
OCW wil in nauw overleg tussen docenten, schoolleiders, wetenschappers en
de onderwijsinspectie leerstandaarden ontwikkelen en vaststellen. Ook de commissie-Meijerink heeft uitspraken gedaan over de wens te komen tot leerstandaarden op elementaire basisvaardigheden als rekenen en taal. Dijsselbloem
vraagt opnieuw te overwegen of Nederlandse taal en wiskunde al dan niet in
het geïntegreerd vakkenaanbod moeten opgaan. De commissie-Dijsselbloem
beveelt tevens aan dit proces geleidelijk te verbreden naar andere vakken.
“Naast het kerncurriculum blijft er voldoende vrijheid bestaan voor de school
en de student om het eigen onderwijs verder in te vullen,” aldus de commissie.
Er zullen nu concrete maatregelen moeten worden getroffen om de beheersing
van taal en rekenen van mbo’ers te verbeteren en de aanbevelingen van de
commissie-Meijerink op te volgen. De competenties taal en rekenen worden
niet alleen in het kwalificatiedossier Leren, loopbaan en burgerschap ondergebracht, maar de reken- en taalvaardigheden van de hogere niveaus zullen
ook ondergebracht moeten worden in alle beroepsgerichte kwalificatiedossiers.
Het is weer een voorbode dat in de toekomst de kwalificatiedossiers hierop
ingrijpend aangepast worden.
Na de succesvolle introductie van de geschiedeniscanon, is er een hausse van
canons op diverse onderwerpsgebieden ontstaan. De commissie-Dijsselbloem
beveelt aan het proces van canonisering geleidelijk te verbreden naar andere
vakken om “een bredere gedeelde kennisbasis voor gedeelde waarden in de
samenleving een groter accent te geven.” Deze laatste passage nuanceert de
gedachte van cgl dat de praktijk volledig centraal zou moeten zijn bij het leren.
Trends in het onderwijs, met name van invloed op de uitgeverij
Trend n: de besteding aan leermiddelen in het mbo loopt terug
Hoewel het aantal mbo-studenten in de afgelopen vijf jaar gestegen is, is er per
student in deze periode minder besteed aan leermiddelen. Die daling is dusdanig dat de mbo-markt in zijn geheel is gekrompen. De marktomvang is sinds
2003 gedaald van een kleine 30 miljoen naar 25 miljoen in 2007.13
13 Overigens is in dezelfde periode de markt van educatie meer dan gehalveerd: van ruim
10 miljoen naar 5 miljoen in 2007.
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Trend o: studeergedrag studenten verandert
De mbo-student kenmerkt zich steeds vaker door:
korte aandachtsboog;
weinig leeslust;
enorm hoge voortijdige uitval (maar liefst 53% van de studenten op
niveau 2 valt voortijdig uit);
wil met minimale inspanning een maximaal resultaat;
wordt veel blootgesteld aan games, MSN en stelt daardoor hoge eisen
aan het vermaakgehalte van leermiddel en onderwijs.
Trend p: invoering ‘gratis schoolboeken’
Nederland tekende in 1978 het IVESCR-verdrag (Internationaal Verdrag
inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten) waarin besloten werd dat
basisonderwijs voor ouders kosteloos moet zijn. In de slipstream daarvan
zouden het vo en ho geleidelijk kosteloos moeten worden voor de ouders. Dit
betreft niet alleen het lesgeld maar ook het boekengeld. Bezuinigingen in de
kabinetten in de jaren direct na 1978, weerhield de overheid ervan dit verdrag
voor het vo na te leven. Sindsdien is wel voor de laagste inkomens een
tegemoetkoming voor de leermiddelen ingevoerd. Maar slechts twee derde van
de gezinnen die er recht op hebben, maakt er gebruik van.
In het regeerakkoord van het kabinet Balkenende-IV stond het voornemen met
ingang van het schooljaar 2008/2009 voor funderend onderwijs (vo) de schoolboeken te financieren via de lumpsumbekostiging. In een later stadium zou dit
ook voor het mbo ingevoerd moeten worden. Doel van de overheid is niet
alleen het ontlasten van ouders maar ook een ‘betere marktwerking op de educatieve boekenmarkt’ en scholen kritischer te laten kijken naar de boekenlijst
en efficiënter met middelen te laten omgaan. In de pers heet dit politieke issue
vanuit consumentenperspectief: ‘gratis schoolboeken’.
Hoe nader de datum van invoering, hoe meer het politieke draagvlak aanvankelijk afkalfde om de leermiddelen te financieren vanuit de lumpsum. Als het
totaalbedrag voor aanschaf van leermiddelen namelijk per school uitkomt
boven € 236.945,- exclusief BTW 14, dan zijn scholen verplicht ze aan te
schaffen via Europese aanbesteding. Europese aanbesteding is nodig om ook
uitgeverijen in andere Europese landen dan Nederland in staat te stellen
(Nederlandstalige!) leermiddelen aan te bieden aan onderwijsinstellingen.
De juridische vraag is nu óf de schoolboeken zelf worden aanbesteed -dan schrijven scholen een opdracht uit en mogen uitgeverijen een bod doen en krijgt de
beste aanbieder de opdracht- óf dat de levering van de boeken wordt aanbesteed. In dat laatste geval geven scholen een lijstje met gewenste boeken aan
een boekhandel en vervolgens gaat de boekhandel de uitgeversmarkt afstruinen
naar geschikte koopjes.
14 Dat is bij € 308,– per leerling al zover als er bij een school meer dan 770 leerlingen staan
ingeschreven.
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De legaliteit van de tweede variant wordt betwist door vooraanstaande juristen.
Bij Europese aanbestedingen is het nu eenmaal niet toegestaan om te vragen
om een specifiek product: in dit geval de titel van een lesboek of e-leermiddel.
Scholen mogen best een lijstje geven aan een boekhandel, maar die lijst mag
alléén omschrijvingen van lesmethodes bevatten. Gevolg is dus dat bij de
eerste variant de docenten nog wel vrij zijn in hun keuze voor een bepaalde
lesmethode, maar in de tweede variant niet.15 De overheid vreest tevens dat
scholen de juridische rompslomp van de Europese aanbesteding niet correct
zullen afhandelen en dat juridische claims niet zullen uitblijven.
Besloten is dat in het schooljaar 2008/2009 de ouders voor studenten in het vo
nog zelf de schoolboeken zullen betalen. Zij ontvangen in december 2008
vervolgens een tegemoetkoming van de overheid van € 308,-. Dit bedrag is
vastgesteld op basis van de prijs van een gemiddeld schoolboekenpakket. Door
deze hele discussie is wel ter sprake gekomen dat het Nederlandse schoolboekenpakket voor vo veel duurder is (tot wel drie keer zo duur) dan de schoolboekenpakketten in de ons omringende landen. Voordat de algehele stemming
‘Scholen kopen boeken in met de creditcard van de ouders’ geluwd is, duurt
het nog even. In het mbo wordt nu met graagte de discussie in het vo gevolgd
en de daarin aangevoerde argumenten een-op-een overgenomen. Invoering van
lumpsumbekostiging van schoolboeken in het vo zal nog niet onmiddellijk
gevolgen voor het mbo hebben. De lobby is wel ingezet om lumpsumbekostiging ook voor de leermiddelen voor de mbo-student in te gaan voeren. Maar
de invoering ervan kan niet op korte termijn geëffectueerd worden. Er wordt
momenteel voor het vo een werkgroep ingesteld die de scholen helpt met de
aanbestedingsprocedures. Mochten er voor 1 augustus 2009 nieuwe bezwaren
en onoverkomelijke problemen aan het licht komen, dan wordt de invoering
voor het vo alsnog met één jaar uitgesteld.
In 2011 wordt de financiering in het vo uitgebreid geëvalueerd. Alleen als de
tekenen positief zijn, zal de lumpsumbekostiging ook voor mbo ter sprake
komen. Opnieuw is dan de hoogte van het gemiddelde bedrag dat besteed
wordt aan de boekenlijst, onderwerp van discussie.
Trend q: financieringsproblemen
Nog steeds krijgen we signalen dat er op ROC’s te weinig computers beschikbaar zijn om digitale leermiddelen te gaan gebruiken. Anderzijds zijn er ROC’s
die de ouders op afbetaling laptops laten aanschaffen via het ROC. Niet altijd
is daarbij rekening gehouden met de financiering van de leermiddelen. In die
gevallen valt men terug op zelfontwikkeld materiaal en vrij op internet verkrijgbare teksten.

15 In de Volkskrant van 16 mei 2008 werd melding gemaakt dat het juridisch toch mogelijk is
dat scholen naar een specifieke titel vragen.
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Trend r: imago van bedrijven in het algemeen en uitgeverijen in het bijzonder
Veel beslissers in het mbo hebben enorme argwaan tegenover commerciële
partijen. Zij hebben een ideële grondhouding en hechten sterk aan onderwijs
dat onafhankelijk blijft van commerciële invloeden. Professionele uitgevers
hebben de naam te dure, grootse leermiddelen te maken. Onbekend is dat
NU-mbo werkt in samenspraak met ROC’s en in nauw overleg en samen met
ROC’s dàt maakt wat gewenst is. Persoonlijke noot: ik ben van mening dat bij
educatieve uitgeverijen allemaal mensen werken die het onderwijs een warm
hart toedragen en vanuit hun expertise een bijdrage leveren aan goed onderwijs.
Trend s: publiceren verandert van commerciële in maatschappelijke activiteit
Door internet rijst in de maatschappij de beleving dat content niet langer een
schaars goed is. Met name bij digitale content gaat men er steeds vaker van uit
dat die gratis is. Films, muziek en spelletjes worden al dan niet legaal gedownload en men kopieert voor eigen gebruik. De hele speelfilm- en muziekindustrie verdient nog maar een fractie aan verkoop van dvd’s en cd’s. Dit wordt
versterkt door de opkomst van gratis ‘user generated content’: het ontstaan van
Wikipedia, Oercommons.org,Youtube en Teachertube, ‘blogging’ en het aanbieden van gratis onderwijsmateriaal door onder andere de Open Universiteit
en de MIT.
Vooral de doelgroep van NU-mbo (tieners en jonge twintigers) overtreedt
bijna dagelijks de auteurswet met het illegaal downloaden. Maar niet alleen de
afnemers, ook de leveranciers zijn door deze maatschappelijke verandering
gevoelig. Ook auteurs worden onverschillig over hun auteursrecht. Men hecht
minder aan exclusiviteit en bescherming tegen (onrechtmatige) overnamen.
Kortom er is een groeiende democratisering van content: publiceren is niet
langer uitsluitend een economische activiteit, maar daarnaast een groeiende
maatschappelijke activiteit geworden. Vroeger was publiceren een vak uitsluitend voorbestemd aan uitgevers in driedelig pak, nu kan iedereen zijn verhaal
breed verspreiden digitaal en in druk (bijvoorbeeld via lulu.com).
Uitgevers hebben jarenlang de exclusieve kanalen naar de consument beheerd.
Iedereen leert nu zelf de kracht van internet als distributiekanaal kennen.
Informatie is niet langer een schaars goed, relevante informatie voor de context
van het mbo-onderwijs wel. Anders dan hbo- en academische studenten, zijn
mbo-studenten minder bereid of in staat zelf informatie te zoeken en op
waarde te schatten. Een kritische houding ten aanzien van de inhoud en de
drive om alternatieve informatiebronnen op te zoeken ontbreekt doorgaans bij
de mbo-student.
Trend t: ROC’s maken in groepsverband eigen leermiddelen
In reactie op ontevredenheid over de leermiddelen die door professionele,
commerciële uitgevers vervaardigd worden, maar meer nog naar aanleiding van
het denken over de voorbereiding van de inrichting van cgl, hebben ROC’s
zich verenigd in stichtingen en zijn gezamenlijk lesstof en projecten aan het
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schrijven. Voorbeeld hiervan is voor de sectoren Techniek en Welzorg de Stichting Consortium Beroepsonderwijs, en voor de sector Economie de Stichting
Praktijkleren. ROC’s ontwikkelen hun eigen visie op leermiddelen en zetten
vervolgens docenten in om die leermiddelen zelf te laten schrijven. Andere
ROC’s kiezen uit principe ervoor om docenten primair te laten doceren en
betrekken hun leermiddelen van professionele uitgevers die continuïteit en
actualiteit bieden.
Trend u: de inzet van elektronische leermiddelen in het onderwijs verandert
Het gebruik van de ELO is in het verleden door het management aan de
docenten opgelegd. De aanschaf van de ELO was duur en de ELO moest en
zou gebruikt worden: niet alleen om de lesorganisatie te administreren maar
ook om er de leerinhouden in op te nemen. Maar het uploaden in de ELO
brengt veel werk met zich mee en de docenten gebruiken slechts een beperkt
aantal ELO-functionaliteiten in de praktijk. Naar onze beleving arrangeert
slechts een handvol docenten in de ELO. En áls ze arrangeren is een nieuwe
release van een e-leermiddel niet altijd even welkom omdat het werk dan overgedaan moet worden. Daarom vragen steeds meer ROC’s (met of zonder
ELO) naar webbased leermiddelen.
Trend v: groeiende weerstand tegen uitsluitend elektronische leermiddelen
NU-mbo krijgt veel signalen dat docenten de computer en de digitale leermiddelen heel eenzijdig inzetten. De lesuren worden ingericht als zelfstandig leeren werkuur. De docent neemt te weinig de rol van toelichter en individueel
begeleider/coach op zich en zet de e-leermiddelen in als ware het afstandsonderwijs.
Maar NU-mbo heeft niet de intentie leermiddelen voor afstandsonderwijs te
leveren. De e-leermiddelen zijn geen LOI-cursus, die zelfstandig doorlopen kan
worden. De rol van de docent blijft nodig en is cruciaal voor het leerproces,
net zoals de rol van de praktijkbegeleider en die van medestudenten. Om het
geleerde te internaliseren, te oefenen en te reflecteren op het geleerde zijn er
meer werkvormen nodig, net als bij het aloude schoolboek. Docenten die de
student uitsluitend zelfstandig achter de pc aan het werk zetten, gebruiken het
e-leermiddel niet zoals het bedoeld is.
Opmerkelijk is dat met name docenten klagen dat de student met elektronische leermiddelen de hele dag achter de computer zit. Inderdaad computeren
jongeren intensief en graag. Maar wie klaagt? De oudere generatie docenten
die dat zelf niet gewend is? Of de student die ervaart dat computeren niet
alleen leuk gamen en chatten is, maar ook het leren kan ondersteunen? En
leren is niet altijd per definitie ‘leuk’.
Dit neemt niet weg dat docenten steeds vaker behoefte hebben om de leerstof
afwisselend van papier en van scherm aan te bieden, en om individueel en
klassikaal onderwijs te mengen.
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Trend w: de arbeidsmarkt verandert
De arbeidsmarktverwachting in 2011 is het meest gunstig voor mbo’ers die een
technische opleiding hebben afgerond. Tegen die tijd is de arbeidsmarkt enigszins positief in de zorgsector, maar er zal dat jaar een overschot zijn bij de
economische sector. Met andere woorden: de vraag naar mbo’ers in de sector
Economie is kleiner dan het aanbod gediplomeerden (Min. OCW, 2008a).
Trend x: invoering scholings- en leerwerkplicht voor uitkeringsgerechtigden
Overwogen wordt een scholingsplicht in te stellen voor alleenstaande ouders
met kinderen jonger dan vijf jaar die een bijstandsuitkering ontvangen. Overwogen wordt ook een werkleerplicht tot 27 jaar in te stellen en het recht op
bijstand af te schaffen voor jongeren die nog niet over een startkwalificatie
beschikken, maar die wel in staat worden geacht dat niveau te halen (Min.
OCW, 2008a).
Trend y: invoering loopbaanoriëntatie en -begeleiding
Loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) moet studenten helpen een opleiding te kiezen die past bij hun talenten en interesses. LOB moet een middel
zijn in de strijd tegen voortijdige uitval.
Trend z: opstarten en afronden experimenten mbo
Dit voorjaar moet besloten worden of de opleidingen voor arbeidsmarktgekwalificeerd assistent (AKA) officieel deel zullen uitmaken van het mbo-stelsel. In
het schooljaar 2008/2009 wordt een nieuw experiment gestart om de doorstroom van vmbo naar mbo 2 te verbeteren en de voortijdige uitval terug te
dringen. In het experiment vmbo-mbo 2 wordt getracht de aansluiting tussen
de basisberoepsgerichte leerweg van het vmbo naar het mbo te verbeteren door
praktijkgerichter onderwijs te geven en de student in de vertrouwde vmboschool te laten doorleren op mbo-niveau 2.

8.4

Markt in verandering, verwarring en afwachting
Op basis van deze bijdrage is opnieuw de uitgeefstrategie en de bijbehorende
financiële uitwerking voor de planperiode 2009-2011 voor de mbo-markt
opgesteld. Maar de uitwerking in deze documenten zijn geen onderdeel van
deze bijdrage. Een paar algemene scenario’s en speculaties wil ik de lezer toch
niet onthouden.
De trend dat docenten zelf leermiddelen maken, is tijdelijk
Vroeg of laat komen ROC’s er weer achter dat docenten zich beter met
hun kerntaak kunnen bezighouden en die kerntaak is: studenten begeleiden en stimuleren bij het leren.
Een goede docent is nog geen goed auteur. Goede auteurs zijn zeldzaam.
Bovendien investeert een uitgever door auteursmanagement in het ver133

groten van de expertise van zijn auteurs en voegt daar gespecialiseerde
redactiecapaciteit aan toe om de gewenste kwaliteitsstandaard te waarborgen.
Docenten zijn goed in lesgeven. Professionele uitgevers ondersteunen
docenten met lesmateriaal waardoor ze in staat zijn effectief en efficiënt
onderwijs te geven met leermiddelen die de student motiveren.
Het ontwikkelen van eigen materiaal lijkt goedkoper, maar brengt veel
verborgen kosten met zich mee: het uurloon van docenten die schrijven
en vergaderen, uitwisseling en vermenigvuldiging van het materiaal.
Hierin zijn professionele uitgevers vele malen kostenextensiever.
Met de oplevering van de eerste versie lopen de kosten nog niet ten
einde: ook het updaten van het leermiddel en het beschikbaar houden is
kostbaar.
Neemt niet weg dat eigen materiaal een waardevolle aanvulling kan zijn op een
leermiddel van een uitgeverij. Vooral als het schooleigen materiaal complementair is aan het materiaal van de uitgever. Bijvoorbeeld informatie die voor een
bepaald ROC of voor een specifieke regio van belang is, of informatie die gerelateerd is aan de lokale arbeidsmarkt of aan een belangrijke bpv.
Professionele educatieve uitgevers leveren enorm veel meerwaarde aan het onderwijs
Dit doen ze met leermiddelen die:
nauwkeurig afgestemd zijn en blijven op de laatste kwalificatiedossiers;
nauwkeurig afgestemd zijn op de hoeveelheid studentbelastingsuren;
gedidactiseerd materiaal bevatten;
compleet zijn: alle leerjaren en niveaus, ook de lastige onderwerpen en
kleine specialisaties; met andere woorden: leermiddelen die een hele
opleiding bedienen en niet alleen de krenten uit de pap;
continu leverbaar en up to date zijn; met het verschijnen van het leermiddel is het werk niet gedaan: herdrukken en releases zijn nodig (voor
-groepen- docenten die hun eigen materiaal maken blijkt het lastig de
kwaliteit te bewaken en de continuïteit te garanderen);
zodanig opgesteld zijn dat ze ook bij andere ROC’s ingezet kunnen
worden;
in professionele teams gemaakt zijn waarbij ieder vanuit zijn eigen expertise bijdraagt aan de kwaliteit van de leermiddelen. Leermiddelen maken
is een vak.16 Het vereist een combinatie van deskundigheid op diverse
vlakken: inhoudelijk, didactisch, structurering, vormgeving en interactiviteit. Dat wordt geleverd door een team onder leiding van een doelgericht
effectief projectmanagement dat tevens de kwaliteits-, kosten- en tijdsbewaking garandeert.

16 NU heeft bijvoorbeeld 172 jaar ervaring met leermiddelen maken.
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Invoering cgl duurt langer
Cgl wordt niet verplicht ingevoerd in augustus 2010. De timing zal worden overgelaten aan de scholen. Deadline van 2010 zal niet strak worden
gehanteerd.17
Cgl zal minder uitgesproken worden ingevoerd dan gepland. Uit onvrede
en wantrouwen ontstaan er gradaties van cgl 18 en alternatieve vormen
voor cgl. Was men aanvankelijk stellig dat projecten centraal staan en de
theorie moeten volgen, daar is men nu minder uitgesproken over.
Er zal meer balans komen tussen onderwijs waarin de praktijk centraal
staat en onderwijs dat een solide theoretische basis biedt zodat studenten
niet alleen worden opgeleid voor een vak, maar ook voor een loopbaan.
Er komen geen centrale examens voor het mbo
Om de maatschappij en het bedrijfsleven aan te tonen dat mbo-studenten
voldoende niveau hebben, zal er gezocht moeten worden naar alternatieven
voor centrale examens. E-leermiddelen kunnen een fantastisch instrument zijn
om te weten te komen of ROC’s of studenten onder of boven het gemiddelde
scoren.
Internet is geen alternatief voor leermiddelen
Niet alle informatie is geschikt en relevant in de context van het onderwijs. Het niveau, de diepgang, omvang, inhoud en kwaliteit van informatie
op het web is niet afgestemd op de behoefte van een student in het mbo.
Mbo-studenten hebben nog niet de kritische houding tegenover informatie die nodig is om de bruikbaarheid van de informatie ten bate van hun
leerproces te kunnen beoordelen. Dat vereist de hulp en inzet van een
deskundig docent.
Met Google krijgt de student duizenden niet-relevante links. Doorklikken
leidt naar geïsoleerde informatie zonder context en zonder daarbij aanverwante, voorwaardelijke lesstof aan te bieden. Bovendien leidt een link
niet naar informatie die geheel binnen het beroepsprofiel en bij het opleidingsniveau past.
Neemt niet weg dat voor onderwijs internet een waardevolle en goedkope
additionele informatiebron is en dat er heel zinvolle toepassingen van internet
mogelijk zijn voor het beroepsonderwijs. Bijvoorbeeld wanneer studenten in
plaats van een werkstuk webpagina’s maken: een eigen website maken, een
ROC-vestiging op Second Life oprichten, lemmata aanmaken op Wikipedia of
een community opzetten.
17 Jan van Zijl, voorzitter van de MBO Raad op 20 maart 2008 in Trouw: “[…] mbo-docenten
vragen vaak om meer tijd bij de invoering (van cgl, JK).” Van Zijl steunt hen: “Ons vertrekpunt is: wij beginnen als de opleidingen er klaar voor zijn.”
18 ROC van Amsterdam heeft drie (inmiddels vijf) gradaties gedefinieerd die er populair
gezegd op neerkomen: een beetje cgl, een beetje meer cgl en echt cgl om de docenten over
de streep te trekken ieder naar zijn eigen vermogen en bereidheid, cgl in te gaan voeren.
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Digitale leermiddelen zijn de enige sleutel voor de toekomst van
het mbo
Individuele trajecten kunnen alleen ondersteund worden door enorme uitbreiding van het docentenkorps of door inzet van e-leermiddelen. Een dergelijke uitbreiding van docenten is onmogelijk gezien het ontstane lerarentekort en vanwege budgettaire redenen. Het enige alternatief is het inzetten
van digitale leermiddelen waarbij de student delen van het onderwijs zelfstandig doorloopt (op ieder gewenst tijdstip en op iedere gewenste plek).
Digitale leermiddelen bieden voordelen waarnaar het mbo nu vraagt:
ze brengen de (beroeps)praktijk in de klas en maken individueel leren
mogelijk:
in eigen tempo;
op individueel beginniveau ;
tot gewenst individueel eindniveau;
via de individuele leerroute.
Voor uitgevers is het alleen mogelijk om de jaarlijkse veranderingen in de
kwalificatiedossiers te kunnen blijven volgen door digitale leermiddelen te
maken. Digitale leermiddelen kunnen ieder half jaar bijgesteld worden,
boeken zijn bij verschijnen al verouderd.
Interactie verhoogt de effectiviteit en motivatie. E-leermiddelen geven
direct feedback en bieden (mits goed gebruikt) veel afwisseling: video,
tekst, beeld, simulaties afgewisseld met ‘klassieke’ werkvormen als klassikale uitleg, werken in groepjes, veldopdrachten et cetera.
Digitale leermiddelen stellen de docent in staat individueel lesstof aan te
passen, te selecteren en te arrangeren. Daarmee is de docent in staat de
lesstof af te stemmen op de regionale arbeidsmarktsituatie, op de specialistische expertise van de docent en op de individuele behoefte van de
student.
Digitale leermiddelen maken het mogelijk de leerstof snel te doorzoeken
tijdens het werken aan projecten of in de bpv.
Digitale leermiddelen stellen de gebruiker in staat zonder schade aan
mens, milieu en bedrijf toe te brengen, te oefenen vóórdat het geleerde in
de praktijk wordt gebracht.
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9

Slimmer durven innoveren
Over innovatie in het middelbaar beroepsonderwijs
Christa Eringa

Het innovatief vermogen van de instellingen in de bve-sector zou wel iets hoger mogen liggen,
stelt de auteur. Zo hebben de zogeheten innovatiearrangementen (nog?) niet tot de beoogde
resultaten geleid: de reikwijdte van de projecten is gering en van opschaling van projecten is
geen sprake. Een alternatieve benadering zou de zogeheten ‘doorbraakmethode’ kunnen zijn,
een methode die afkomstig is uit de gezondheidszorg. De auteur neemt deze methode onder de
loep en plaatst aan het slot van deze bijdrage enkele kanttekeningen bij de toepassing van deze
methode.

9.1

Inleiding
In de eerste maanden van 2008 hebben we veel in de media kunnen lezen over
de onderwijsvernieuwingen van de jaren negentig en de wijze waarop het anders
zou moeten. We kwamen veel koppen in de kranten tegen als: “Staat schuldig
aan drama in onderwijs”, “Commissie tikt overheid op vingers”; “Deugdelijk
onderwijs niet veilig gesteld” en “Politiek moet de klas uit”, “Zware kritiek
commissie op onderwijsvernieuwing” en “Overheid betweterige bemoeial”.
De commissie-Dijsselbloem is na het parlementaire onderzoek naar de grote
onderwijsvernieuwingen tot de conclusie gekomen dat de innovaties hun doel
gemist hebben (Cie.-Dijsselbloem, 2008). Terugkijkend oordeelt de commissie
dat de grote onderwijsvernieuwingen werden ingevoerd zonder dat daarvoor
draagvlak was op de scholen. Regeerakkoorden forceerden de doorbraak en de
overeenstemming vond plaats met ‘beroepsvertegenwoordigers van belangenorganisaties’ die ver waren losgezongen van hun eigen achterban. De overheid
moet in het onderwijs verantwoordelijk zijn voor het ‘wat’ en de instellingen
voor het ‘hoe’.
Je zou kunnen zeggen dat op macroniveau de overheid er niet in geslaagd is
succesvol grootscheepse vernieuwingen in het onderwijs door te voeren. Maar
hoe zit het op microniveau? Zijn de instellingen zelf wel in staat om vernieuwingen door te voeren en zijn zij in staat op de werkvloer draagvlak voor
innovaties te creëren? Autonomie voor instellingen betekent ook dat zij zelf
creatiever moeten zijn in het vinden van oplossingen voor problemen die
spelen of in het zoeken naar wegen om nóg beter te worden. Hier komt het
aan op het innovatieve vermogen van instellingen. En dat is het waar het in
deze bijdrage om draait.
Het innovatief vermogen lijkt niet erg groot te zijn bij onderwijsinstellingen
binnen de sector beroepsonderwijs en volwasseneneducatie (bve). Er zijn
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natuurlijk goede voorbeelden van innovatieve projecten te vinden, maar over
het geheel genomen is de ‘sense of urgency’ om te innoveren in onvoldoende
mate aanwezig. Het lijkt er ook wel eens op dat men huiverig is om zaken
anders en beter te organiseren omdat men een ‘risico’ loopt efficiënter te
worden. En efficiënter worden kan betekenen dat middelen terugvloeien in de
staatskas. Er wordt wel gesteld dat innovatie binnen het beroepsonderwijs eerder een geldmachine dan een innovatiemachine is (Nieuwenhuis, 2007). De
koppeling van de uitkomsten van projecten aan het strategisch beleid ontbreekt
vaak. Als een project beëindigd is, wordt geen noodzaak gezien om daadwerkelijk iets met de resultaten te doen. Het tij moet gekeerd, maar hoe? Innovaties
bewerkstelligen en verspreiden via de doorbraakmethode kan een oplossing
zijn. Het is een methode uit de Verenigde Staten die in de gezondheidszorg is
toegepast om verbeteringen te realiseren. In deze bijdrage staat de vraag centraal of deze methode succesvol kan zijn door deze toe te passen in het
beroepsonderwijs. Daarvoor heb ik gesprekken gevoerd met een aantal onderzoekers: welke problemen komen zij tegen en welke verwachtingen worden
geuit? Ik maak ook een uitstapje naar de gezondheidszorg. Daar is vanuit het
ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) in het ziekenhuiswezen het programma ‘Sneller Beter’ opgestart. De doorbraakmethode maakt
deel uit van dit programma.
Voordat ik aan de doorbraakmethode toekom, ga ik eerst in op vragen als: wat
is innovatie? Wat is het beleidskader waar innovatie in het beroepsonderwijs is
vormgegeven? Wat zijn de resultaten van de Regeling innovatiearrangement?
Welke theorieën zijn er over succesvolle innovatie? Voorts leg ik de doorbraakmethode uit waarna ik mijn bevindingen uit de praktijk zal bespreken en zal
toetsen aan enkele voorwaarden uit de theorie. Ten slotte maak ik een vergelijking met het Sneller Beter-programma uit de zorg, waarin eveneens de doorbraakmethode wordt toegepast.

9.2

Definities van innovatie
Innovatie is een containerbegrip geworden dat te pas en te onpas wordt
gebruikt. Tekenend is dat in de online encyclopedie Encyclo (www.encyclo.nl)
dertien verschillende bronnen zijn gevonden die het begrip uitleggen/definiëren. Bijvoorbeeld:
Innovatie betekent letterlijk vernieuwing. Innovatie is de ontwikkeling en
succesvolle invoering van nieuwe of verbeterde producten en diensten,
productie- en distributieprocessen.
Zich met een onderzoekende en nieuwsgierige geest richten op toekomstige vernieuwing van strategie, producten, diensten, markten.
Na het instellen van het Innovatieplatform door het kabinet-Balkenende is
innovatie een hype en een modewoord geworden waarop de nodige organisa-
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ties hopen mee te liften en een subsidie hopen te verkrijgen. Ook in de internethype was er sprake van operationalisatie van nieuwe toepassingen. In de
operationalisatie zit de kracht en dat ís eigenlijk innovatie. Wij onderkennen
drie samenhangende stappen:
inventie: het uitvinden van nieuwigheden;
innovatie: toepassing van nieuwe mogelijkheden of producten/processen;
diffusie: verspreiding en algemeen toepassen van innovaties.
Enkele definities die uit de onderwijswereld komen zijn de volgende:
“Bij innovatie gaat het om activiteiten die samen een concept of idee
omvatten, de praktische vertaling daarvan en de daadwerkelijke uitvoering. Een innovatie voegt iets toe, genereert meerwaarde en is gericht op
de toekomst. Innoveren is een duurzame vernieuwing: het nieuwe gedrag
is ingebed in de dagelijkse routine” (Waslander, 2007).
“Bij innovatie gaat het wezenlijk om het aansturen van veranderingsprocessen waarbij oude gewoontes afgeleerd moeten worden en nieuwe
handelingspatronen ingeslepen moeten raken” (Nieuwenhuis, 2008).

9.3

Beleidskader
Het innovatiebeleid is lange tijd op een topdown-wijze tot stand gekomen. Via
afzonderlijke regelingen werden innovatiemiddelen aan de onderwijsinstellingen beschikbaar gesteld. Deze inzet van middelen was zo versnipperd dat deze
niet optimaal heeft bijgedragen aan het bereiken van integratie tussen werk en
leren op alle niveaus van het beroepsonderwijs. Daarom is in het beroepsonderwijs een omslag gemaakt. De kern is: een innovatiebeleid waar de eigen
verantwoordelijkheid van de sector voorop staat, waarbij de samenwerking
plaatsvindt tussen onderwijsinstellingen en hun regionale samenwerkingspartners (waaronder het bedrijfsleven) en waarbij innovatie integraal onderdeel is
van het beleid van de onderwijsinstelling. Aan de basis van deze verandering
ligt het rapport Koersen op vernieuwing van de Sociaal-Economische Raad
(SER, 2002). Hierin wordt gepleit voor een integrale aanpak voor innovatie
van het beroepsonderwijs door middel van drie op elkaar aansluitende innovatiestrategieën: een basis-, een breedte- en een dieptestrategie. In het huidige
innovatiebeleid binnen het middelbaar beroepsonderwijs is deze driedeling
duidelijk herkenbaar (Meijer, Keppels & Frietman, 2007).
Basisinnovatiestrategie
Basisinnovatiestrategie is gericht op het onderhouden en optimaliseren van het
primaire proces door een onderwijsinstelling voor middelbaar beroepsonderwijs (mbo) zelf. Deze strategie sluit aan op één van de, in de Wet educatie en
beroepsonderwijs (WEB) omschreven, reguliere taken van een instelling,
namelijk verbetering van het primaire (onderwijs)proces. De doelen van projecten binnen deze innovatiestrategie worden door elke onderwijsinstelling zelf
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bepaald. Elke instelling stelt zelf vast welke onderdelen van het primaire proces
verbeterd dienen te worden, waar de prioriteiten gelegd worden en hoe men de
vernieuwingen wil nastreven.
Breedte-innovatiestrategie
Bij breedte-innovatiestrategie gaat het om de voorbereiding en uitvoering van
ingrijpende en meestal veelomvattende vernieuwingen binnen een onderwijsinstelling, bijvoorbeeld de introductie van competentiegericht beroepsonderwijs
(cgo) of versterking van de beroepskolom. Vernieuwingen die vanuit de innovatiebox en de stagebox gerealiseerd worden, vallen binnen de breedtestrategische
aanpak. Qua doelen valt de breedtestrategie tussen de beide andere strategieën
in. Een onderwijsinstelling dient zich te richten op de doelen en thema’s die
vanuit de landelijke overheid voor de innovatiebox gesteld zijn. Echter, de
omschrijving van de doelen is zodanig dat instellingen in samenspraak met de
regionale partners daaraan een eigen, regionaal gekleurde, invulling kan geven.
Bovendien kan een instelling prioriteiten en accenten leggen door meer of minder omvangrijke budgetten op bepaalde doelen in te zetten.
Diepte-innovatiestrategie
Diepte-innovatiestrategie is gericht op de ontwikkeling van verdiepende
vernieuwingen via experimenten op regionaal en/of sectoraal niveau. Een innovatie die effectief is gebleken, dient daarna in het primaire onderwijsproces
geïntegreerd te worden. Projecten die via het landelijke budget voor het innovatiearrangement uitgevoerd worden, zijn voorbeelden van de dieptestrategische aanpak. Voorstellen voor dergelijke projecten worden door de instellingen
uitgewerkt. Het is de beoordelingscommissie die uiteindelijk bepaalt welke projecten (c.q. doelen) dermate relevant zijn voor het beroepsonderwijs dat ze
voor honorering in aanmerking komen.
Voor elk van de drie innovatiestrategieën is een eigen wijze van financiering
ingevoerd. Bovenstaand model is opgenomen in de ‘Innovatieagenda’ van de
Stichting van de Arbeid (STAR), opgesteld in samenwerking met Het Platform
Beroepsonderwijs (HPBO).
Een ander belangrijk basisdocument voor het ontstaan van het huidige systeem
voor het innoveren van het beroepsonderwijs is het rapport Beroepswijs beroepsonderwijs van de werkgroep Dynamisering Beroepsonderwijs (Leijnse et al.,
2004). De aanbevelingen voor vernieuwingen in het beroepsonderwijs in deze
publicatie zijn gericht op het creëren van dynamiek: dynamiek binnen de
beroepskolom door de doorlopende leerwegen tussen vmbo, mbo en hbo te
verbeteren; dynamiek tussen het beroepsonderwijs en de arbeidsmarkt door de
relatie met de beroepspraktijk te intensiveren en te verbeteren. Er wordt dringend geadviseerd te streven naar een betere en intensievere samenwerking
tussen het beroepsonderwijs en het regionale bedrijfsleven.
Een van de belangrijkste instrumenten om een krachtige samenwerking tussen
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het onderwijs en het bedrijfsleven te bewerkstellingen teneinde het innovatief
vermogen van het beroepsonderwijs te versterken, is het inzetten van innovatiearrangementen (diepte-innovatie).

9.4

De resultaten van de Regeling innovatiearrangement
In het kader van de Regeling innovatiearrangement worden initiatieven gesubsidieerd die innovaties vormgeven die nieuw zijn. Dergelijke diepteprojecten
dienen een R&D-karakter (research & development) te hebben. Inbedding en
verspreiding van opbrengsten dient te gebeuren via de basis- en breedtestrategie. De Subsidieregeling innovatiearrangement 2003 stelde een aantal voorwaarden aan subsidieverlening met als inhoudelijke eisen:
1
Het project is, binnen de context van de versterking van de relatie tussen
onderwijs en bedrijfsleven, gericht op ten minste een van de volgende
thema’s: vermindering van de uitval, verbetering van de doorstroom,
pedagogische en didactische vernieuwing.
2
Het project is innovatief.
3
Het project wordt uitgevoerd door een gelegenheidsbundeling van ten
minste een vmbo-school en een bve-instelling, een bve-instelling en een
hogeschool, of een scholengemeenschap van vmbo en bve en een bedrijf.
4
Het project past binnen de dieptestrategie en is gericht op de ontwikkeling van innovaties door middel van experimenten op regionaal en/of
sectoraal niveau.
5
Het project wordt uitgevoerd door een samenwerkingsverband dat over
de vereiste deskundigheid beschikt en dat duidelijke betrokkenheid kent
van uitvoerenden en management.
6
Het initiatief van het project ligt bij het onderwijs én bedrijfsleven.
Recentelijk is de eindrapportage van de eerste tranche vernieuwingsprojecten
verschenen (De Bruijn, Hermanussen & Van de Venne, 2007). In deze rapportage kunnen geen eenduidige uitspraken worden gedaan over de effecten, maar
de evaluatiegegevens geven wel zicht op eerste indicaties. Zo wordt er in plaats
van minder uitval en meer doorstroom een tegenovergestelde ontwikkeling
gesignaleerd.
Omdat deze bijdrage zich niet zozeer richt op de inhoudelijke resultaten van
innovatie maar meer op organisatie van innovatie, zal ik niet te veel uitweiden
over de inhoudelijke resultaten. Als het gaat om resultaten gelieerd aan reikwijdte, verankering en ontwikkelingspotentie is het volgende geconstateerd.
Tranche 2003 wordt gekenmerkt door enkele pareltjes, maar laat zich over de
gehele linie typeren als een serie projectpraktijken die er tot nu toe niet in
geslaagd zijn een verdergaande innovatie te realiseren (De Bruijn et al., 2007).
De reikwijdte van de innovatie is daarmee gering en van een echte opschaling
van de gerealiseerde praktijken is veelal geen sprake. Om aan deze tekortkomingen het hoofd te bieden heeft HPBO, verantwoordelijk voor de uitvoe141

ring van het innovatiearrangement, de doorbraakmethode geïntroduceerd.
Alvorens daar op in te gaan, zet ik eerst een aantal theorieën uiteen die de
voorwaarden voor succesvolle innovatie omschrijven.

9.5

Voorwaarden voor succesvolle innovatie: een aantal
theorieën
Zo veel definities er over innovatie er zijn, zo veel theorieën zijn er ook te
vinden over succesvolle innovaties. Zo is er de theorie van Van Hekkert die
zeven kenmerken of functies van een succesvol innovatiesysteem identificeert
(zie tabel 9.1; Hekkert, 2006).

Tabel 9.1

De zeven functies voor een succesvol innovatiesysteem

Functie

Omschrijving

Ondernemerschap (F1)

Ondernemers zijn actoren in het onderwijsveld: scholen, docenten, uitgeverijen, nieuwe
toetreders, die financiële risico’s durven te nemen en nieuwe kennis proberen om te zetten
in succesvolle producten of diensten.

Kennisontwikkeling (F2) Kennis over ‘wat werkt’ en over hoe innovaties toegepast moeten worden. Deze kennis kan
betrekking hebben op didactiek, op de organisatie van de schoolprocessen en het inzetten
van ICT-middelen. Kennis zorgt voor een vergroting van het spectrum aan innovatiemogelijkheden.
Kennisverspreiding (F3)

Betreft het op een toegankelijke manier beschikbaar stellen en actief onder de aandacht
brengen van relevante kennis over didactiek en onderwijsorganisatie. Zodat onderwijsinstellingen de beschikbare kennis kunnen omzetten in daadwerkelijke innovaties die
toegevoegde waarde hebben in hun specifieke situatie.

Middelen ter beschik-

Financieel en menselijk kapitaal (de juiste competenties en voldoende tijd) zijn nodig om

king stellen (F4)

innovatiekansen te ontdekken en te implementeren.

Richting geven (F5)

Duidelijk geformuleerde beleidsdoelen door de overheid of de onderwijsorganisatie zelf
geven een richting en een stimulans voor onderwijsinstellingen om hun prestaties te
verbeteren.

Creëren van markt (F6)

Er is sprake van een markt wanneer tegenover prestaties een beloning staat.

Doorbreken van

Innovaties kunnen nadelig zijn of lijken voor sommige bestaande partijen, wat een rem op

weerstand (F7)

innovatie kan betekenen.
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Jim Collins beschrijft in zijn boek Good to Great (2001) of en hoe goede bedrijven ook excellente bedrijven kunnen worden. Hiervoor is volgens Collins het
volgende nodig.
Discipline van mensen: niveau 5-leiderschap. Er zijn uiteraard 4 niveaus
hieronder, niveau 5 is een gecommitteerde leider die een duidelijke wil
heeft maar ook bescheiden is over zichzelf. Eerst wie en dan wat: zorg
voor de juiste mensen (en ook voor het vertrek van verkeerde mensen).
Discipline van denkwijze: harde feiten en hoop. Ga realistisch om met
tegenslagen maar hou vast en durf te hopen.
Discipline van activiteiten: bedrijfsdiscipline. Gedisciplineerde mensen,
gedisciplineerd denken, gedisciplineerd handelen.
In het rapport Innoveren voor kwaliteit (Nieuwenhuis, 2008) worden de lessen
uit het project Innovatieregisseur in vier steekwoorden samengevat.
Regie: organiseer verbinding tussen visie en strategie enerzijds en veranderprocessen op de werkvloer anderzijds. Communicatie, tijd en oog voor
elkaars vakmanschap zijn belangrijke aspecten van regie, binnen een helder, gefocust kader. Regie als collectief geheugen vergroot de kwaliteit
van collectieve leerprocessen en daarmee de toegevoegde waarde van de
instelling.
Ruimte: geef betrokkenen de ruimte om te leren en te experimenteren.
Ontwerpers hebben de ruimte nodig om creatieve oplossingen te bedenken, uitvoerders hebben de ruimte nodig om zich de nieuwe werkwijze
eigen te maken en in te passen in het eigen beeld van professionele
kwaliteit.
Reflectie: innovatie is geen rechtlijnig proces van probleem naar oplossing.
Het is veeleer te typeren als een adaptief leerproces, waarin met
vallen en opstaan uiteindelijk werkbare oplossingen worden ontwikkeld.
Kritische reflectie is continu nodig om dit leerproces scherp te houden en
om oogkleppen te vermijden.
Routine: in een dienstverlenende organisatie draait het altijd om mensenwerk. Routines maken mensenwerk behapbaar en geven ruimte om na te
denken over lastige veranderingen in de context van het werk.
Tegelijkertijd zetten routines de valkuil open voor onnadenkendheid.
Routineverandering is de kern van innovatie: innovatie is duurzame verandering van routines.
Ook Van den Berg en Geurts (2007) hebben vijf sleutels tot succes neergezet.
Helder eigenaarschap zorgt ervoor dat leerervaringen die in een innovatieproject waren opgedaan, relevant zijn voor de betrokken organisatie en dat er
iets mee wordt gedaan. Een inspirerend concept levert de leercontext een leervraag en daagt uit tot leren en reflectie op ervaringen. Een professionele aanpak creëert een krachtige leeromgeving waardoor leerprocessen kunnen plaatsvinden en schetst de noodzakelijke randvoorwaarden en condities om te kunnen leren van de innovatie. Duidelijke resultaten zorgen ervoor dat gespiegeld
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kan worden hoe het staat met de voortgang en resultaten van de innovatie.
Expliciet leren levert inzicht op over welke interventies bijdragen aan resultaten
en effecten en hoe het proces van denken, doen, beslissen verloopt.
Bovenstaande theorieën laten verschillen zien, maar over het geheel genomen
is er toch een grote mate van overlap en is er eerder sprake van het leggen van
andere accenten. Zo wordt er in het ene geval over ‘routineverandering’
gesproken, waar het in het andere geval over het ‘doorbreken van weerstand’
gaat. En zo spreken Van den Berg en Geurts over ‘expliciet leren’, waar
Hekkert de term ‘kennisontwikkeling’ hanteert. Hieronder ga ik in op de doorbraakmethode, een methode die gebruikt wordt om aan de tegenvallende
resultaten van het innovatiearrangement tegemoet te komen.

9.6

De doorbraakmethode
De doorbraakmethode is in de Verenigde Staten ontwikkeld door het Institute
of Healthcare Improvement. Het is een gestructureerde manier van werken,
bestaande uit een combinatie van interventies om verbeteringen te realiseren.
In de gezondheidssector werkt men nu al een aantal jaren met de doorbraakmethode om tegemoet te komen aan de problemen gelieerd aan met name de
traagheid van innovaties. In het programma ‘Sneller Beter’ participeren nu 24
ziekenhuizen (20%) en het is de bedoeling dat er uiteindelijk een plan van aanpak wordt opgesteld voor realisering van kwaliteitsverbeteringen in de overige
80% van de ziekenhuizen in Nederland.
Ook in het beroepsonderwijs wordt via Het Platform Beroepsonderwijs de
doorbraakmethode gestimuleerd. De kwaliteit van de projecten -zo is de ervaring van de commissie-Van der Zwan- laat te wensen over. De praktijk zou
meer moeten aansluiten met de kennis die er op universiteiten is. Toepassing
van de doorbraakmethode past in een tijd waarin het onderwijs behoefte heeft
aan een nieuwe vorm van professionaliteit. De professionele onderwijsorganisatie is in staat tot zelfonderzoek, zelfbeoordeling en zelfreflectie. Ze wordt
daardoor een lerende organisatie, die in staat is tot (verdere) verbetering van
eigen prestaties (De Vijlder, 2007b).
Resultaatgericht innoveren is overigens niet een trend die zich alleen in het
middelbaar beroepsonderwijs laat zien. Ook in het hoger beroepsonderwijs is
het binnen het Sprint-programma, dat valt onder de regie van Platform Bèta
Techniek (PBT), gekozen voor resultaatgericht innoveren. Hogescholen worden geacht op zoek te gaan naar een nauwe band tussen innoveren en presteren. De school moet weten of de ingezette vernieuwing een directe relatie heeft
met de richting die men op wil. Dit doelgericht koersen op resultaat maakt ook
deel uit van de doorbraakmethode en vormt een echte breuk met de gangbare
innovatietraditie in het beroepsonderwijs waar het vernieuwen zelf meestal
voorop stond (Geurts & Corstjens, 2007).
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Doorbraakprojecten binnen het mbo proberen forse doorbraken te realiseren
op de thema’s van de Innovatieagenda. In deze opzet werken verschillende
teams van instellingen uit het beroepsonderwijs in onderlinge competitie aan
veelbelovende en op de eigen praktijk gebaseerde oplossingen. De doorbraakmethode is gebaseerd op het onderstaande verbetermodel van Nolan.

Figuur 9.1

Verbetermodel van Nolan
1 Wat willen we bereiken? (Doel)
2 Hoe weten we dat een verandering een verbetering is? (Meten)
3 Welke veranderingen kunnen we invoeren, die resulteren
in een verbetering? (Verbetering)

Act

Plan

Study

Do

De deelnemende teams worden bij de uitvoering van het project geholpen
door onderzoekers die de effectiviteit van de gekozen aanpak toetsen. Reflectie
zorgt voor constante verbetering van de aanpak. Omdat alle deelnemende
teams regelmatig bijeenkomen om te bekijken in hoeverre de gemeenschappelijke doelstelling wordt gehaald, krijgt ieder team scherp zicht op effectieve
verbetering.
De deelnemers hebben zich vanaf het begin gecommitteerd om de meest effectieve aanpak ook in hun eigen praktijk in te voeren. HPBO verwacht dat, in
tegenstelling tot de gebruikelijke opzet met geïsoleerde projecten, de doorbraakprojecten leiden tot duurzamere innovaties. Daarnaast zorgt de combinatie tussen innoveren en onderzoeken voor een effectievere werkwijze. Ook de
oriëntatie op werkende aanpak van elders kan door de actieve rol van het
onderzoek een grotere vlucht nemen.
Het klinkt als een perfect recept om innovaties te doen beklijven binnen instellingen en daarnaast succesvolle innovaties te verspreiden. Maar is het recept
ook goed en gemakkelijk te bereiden in de keukens van de regionale opleidingencentra (ROC’s)? Met andere woorden: is het concept goed toepasbaar voor
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het middelbaar beroepsonderwijs? Om meer inzicht te krijgen in de toepasbaarheid van de doorbraakmethode voor het mbo, heb ik enkele gesprekken
gevoerd met directbetrokkenen, onderzoekers van twee universiteiten. Het gaat
om het project Werkplekleren (dat op moment van interviewen nog in de
steigers stond) en om het project Doorbraak in techniek (DiT).
Omdat er vooralsnog geen informatie is over de effectiviteit van de doorbraakprojecten zoals geïnitieerd door HPBO, ga ik voornamelijk in op de belemmeringen die bij het voortraject naar boven kwamen en op de kansen die deze
vorm van innoveren lijkt te bieden.

9.7

De praktijk: bevindingen
Wat op basis van de gesprekken duidelijk wordt, is dat de rol van onderzoek,
zoals dat ook volgens de theorie zou moeten, groot is. In de deelprojecten
plannen scholen hun eigen onderzoek- en ontwikkelactiviteiten. Daar bovenop
wordt een landelijk onderzoeksframe toegepast waarin in elk geval hetzelfde
analysekader en effectmaten worden gehanteerd. Alleen zo kunnen vergelijkende uitspraken gedaan worden. In het geval van het project Werkplekleren is
in het eerste onderzoeksjaar de inzet van de scholen onderwerp van onderzoek
(dat kan dus redelijk uiteen lopen), maar in het tweede jaar, op basis van een
stevig debat tussen de deelprojecten, zal geprobeerd worden de werkende
elementen van de verschillende varianten te combineren en te verfijnen. In het
tweede jaar is het de bedoeling dat de inzichten convergeren. Door de intensieve samenwerking tussen de instellingen en doordat er bewijs wordt verzameld over (elementen van) effectieve aanpakken, zullen instellingen de werkende elementen van elkaar overnemen.
Verder viel op dat de selectie van de projecten die binnen een doorbraaksamenwerkingsverband zouden kunnen passen, op verschillende wijzen verloopt. Van een uniforme opzet/organisatie met de daarbij behorende strakke
planning is geen sprake. Dit heeft ongetwijfeld ook te maken met een aantal
organisaties die bij het samenstellen van een doorbraaksamenwerkingsverband
betrokken zijn. Zo heeft Platform Bèta Techniek een grote rol gespeeld bij het
project DiT en is MBO2010 intensief betrokken bij het project Onderwijslogistiek. Een andere constatering is dat niet sterk gestuurd wordt op een centrale kwantitatieve doelstelling. Er is voorts geen expliciet commitment, in die
zin dat instellingen binnen een project zich op een of andere wijze verbinden
aan het overnemen van de best werkende aanpak.
Dat instellingen nog moeten wennen aan het concept van de doorbraakmethode blijkt uit het feit dat zij in eerste instantie terughoudend waren met
het overhevelen van budget voor het onderzoek dat ten behoeve van het gehele
samenwerkingsverband gedaan moet worden (dit geldt overigens alleen bij het
project Werkplekleren). In het samenwerkingsverband DiT is geconstateerd dat
instellingen wel willen participeren, maar niet met instellingen die geografisch
al te dicht in de buurt gevestigd zijn. Verder viel in de gesprekken op dat het
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voortraject erg lang duurde. Voordat daadwerkelijk aan de slag kan worden
gegaan, is men zo een paar maanden verder. Dit heeft te maken met het selecteren van projecten die op hetzelfde thema soortgelijke doelstellingen bereiken
en met het feit dat op grond van de regeling elk project individueel beoordeeld
moet worden. De grote uitdaging ligt volgens de onderzoekers in de professionalisering van de sector. Bve-instellingen zijn niet gewend om van elkaar te
leren. Het feit dat ze nu onderling met elkaar in gesprek zijn, is een eerste stap
in de goede richting.

9.8

Aandachtspunten bij toepassing van de doorbraakmethode in het mbo
Door de doorbraakmethode te toetsen aan de ‘sleutels van succes’ zoals
geformuleerd door Van den Berg en Geurts (2007), kan een beeld gegeven
worden waar de aandachtspunten liggen. Daarbij zal tevens gerefereerd worden
aan de mogelijke valkuilen die na de evaluatie van het Sneller Beter-programma naar voren zijn gekomen
Helder eigenaarschap
‘Eigenaarschap’ wordt zichtbaar in draagvlak en urgentiebesef. Bij het project
DiT is er volgens de onderzoekers heel wat energie gestoken om de projectleiders grip te laten krijgen op het project en ze enthousiast te maken. De
uitdaging voor deze projectleiders is om andere partners, zowel op management- als op uitvoerend niveau, mee te krijgen. De kracht van een project ligt
in het meten van resultaten; daarvan moet wel de noodzaak ingezien worden
en daarvoor moeten voorwaarden worden gecreëerd. Ook is het aan de projectleiders de terugkoppeling en het aldaar geleerde terug te koppelen binnen de
eigen organisatie. Daarnaast is het de taak van de projectleiders om ook het
bedrijfsleven en de andere partners (vmbo-scholen) mee te krijgen. Bij het
Sneller Beter-programma werd als faalfactor benoemd dat veel deelnemende
partijen leiden tot vertraging van de projecten. Te veel belangen en noodzaak
van afstemming met de ‘achterban’ leidden tot deze vertraging.
Een ander aandachtspunt is dat tijdens de projectfase allerlei prikkels worden
aangeboden om te leren en te verbeteren. Na de projectfase vallen deze teams
meestal uiteen, externe prikkels zijn niet meer aanwezig en gedeelde kernwaarden die belangrijk zijn voor een leercultuur raken in het slop. De leercultuur
die binnen het projectteam is ontstaan, is niet overgedragen aan de overige
medewerkers. Aan te bevelen is dat projectteamleden al in een vroeg stadium
nadenken over de verspreiding van de kennis, vaardigheden, kernwaarden én
cultuur naar de overige medewerkers.
Een inspirerend concept
Een inspirerend concept is herkenbaar aan beroepspedagogische idealen die
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worden nagestreefd en aan de resultaten die men wenst te behalen. Deze
idealen refereren niet zozeer aan het aanhangen van een specifiek pedagogischdidactisch concept, maar aan een onderwijsvisie die beroepspedagogische
uitdagingen omvat. Innovaties moeten daarnaast een antwoord geven op de
problemen die op de werkvloer of in samenspel met ketenpartners worden
gevoeld.
Een professionele aanpak
Een professionele aanpak is herkenbaar aan de inbedding van het innovatietraject in het beleid van de schoolorganisatie. Betrokkenheid van het (lijn)
management en het college van bestuur (CvB) is van doorslaggevend belang
voor zowel de uitvoering als het vasthouden van de resultaten. De evaluatie van
het Sneller Beter-programma geeft ook aan dat voldoende betrokkenheid van
het management van cruciaal belang is. Zij moeten bereid zijn om de behaalde
resultaten te borgen. In het rapport Innoveren voor kwaliteit (Nieuwenhuis,
2008) wordt het onderscheid opdrachtgever/opdrachtnemer gemaakt. De
opdrachtgever is eigenaar van de innovatie op organisatieniveau en zorgt
ervoor dat de vernieuwing wordt ingebed. Hij zorgt ervoor dat de leerprocessen worden afgemaakt: dat de uitkomsten worden verspreid en dat de uitkomsten van de trajecten worden vertaald naar het debat met externe partijen. De
opdrachtnemer is een projectleider of -groep die de innovatie uitvoert. De
opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het vernieuwingsproces. Onderwijsvernieuwing staat of valt bij een goede communicatie tussen
deze twee.
Duidelijke resultaten
Het maken van zowel kwantitatieve als kwalitatieve resultaatsafspraken is
cruciaal. Centrale kwantitatieve afspraken zijn niet gemaakt. Hierin ligt een
groot verschil met het Sneller Beter-programma waar doelstellingen wel
SMART (specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch, tijdgebonden) zijn
geformuleerd.
Voorts komt de vraag aan de orde: wat ga je meten? Bij het project DiT hebben de onderzoekers de projectleiders laten zien dat het DiT-project te breed
is om ‘evidence based’ te werken, en dat de werkzaamheden moeten worden
toespitst op één terrein. De projectleiders hebben te kennen gegeven dat ze
ook andere activiteiten in het samenwerkingsverband willen inbrengen. Hier
wordt nog gezocht naar een manier waarop dat vorm kan krijgen.
Door focus aan te brengen, zal het resultaat beter zichtbaar zijn. Uit het
Sneller Beter-programma is ook gebleken dat het zichtbaar zijn van resultaten
een belangrijke succesfactor is.
Expliciet leren
Is er sprake van een continu proces van systematische informatieverzameling,
analyse, reflectie op de resultaten en professionalisering? Alleen zo kunnen er
resultaten worden behaald. Uit de praktijk blijkt dat op instellingen veel
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gegevens beschikbaar zijn; instellingen weten deze gegevens echter niet om te
zetten in kennis. In de doorbraakprojecten ondersteunen onderzoekers dit
proces en bieden zij instrumenten waardoor de instellingen zelf de voortgang
kunnen meten. Bij de onderwijsinstellingen bestaat nog geen cultuur van zelfonderzoek. Het is een positieve ontwikkeling dat door middel van de doorbraakprojecten een dergelijke cultuur gestimuleerd wordt. Goede ICT-voorzieningen zijn onmisbaar in het succes van doorbraakprojecten. Zo blijkt uit de
evaluatie van NIVEL (Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg) over het Sneller Beter-programma dat in meer dan de helft van de
projectteams de aanwezige ICT als ontoereikend wordt beschouwd.

9.9

Resultaten van het Sneller Beter-programma
In 2006 zijn door NIVEL de resultaten in de eerste acht ziekenhuizen onderzocht. De onderzoeksuitkomsten zijn controversieel gebleken. Zo zou slechts
een op de vijf verbeterprojecten de doelstellingen hebben bereikt. Het CBO
(Centraal Begeleidingsorgaan voor Intercollegiale Toetsing) stelt dat 25 van de
64 projecten hun doelstellingen hebben bereikt. Wat er ook zij van deze controverse, over het geheel genomen wordt het Sneller Beter-programma positief
beoordeeld. De grootste winst wordt gezien in het feit dat de ziekenhuizen zijn
gaan meten. Daardoor zijn ze tot de conclusie gekomen dat dingen echt beter
kunnen. Er is een cultuurverandering in gang gezet. De ziekenhuizen geven
zelf ook aan dat Sneller Beter gefungeerd heeft als motor om verandertrajecten
in gang te zetten. Daarbij speelt ook mee dat marktwerking steeds belangrijker
wordt. Het CBO heeft de gevolgen van de gestandaardiseerde opzet verkeerd
ingeschat. In de loop van de tijd is gebleken dat projecten niet overal gelijk
werkten. “Niet het standaardmenu Sneller Beter er doorheen willen jassen. We
dachten dat we er in vier jaar Sneller Beter wel zouden zijn. Dat blijkt niet het
geval te zijn. Het borgen van projecten kost tijd en energie”
(L. Pijnenborg, programmamanager).

9.10

Het Sneller Beter-programma van VWS een voorbeeld
voor een toekomstig Sneller Wijzer-programma van
OCW?
Er zijn grote verschillen in de wijzen waarop de doorbraakprojecten in de
gezondheidszorg en het middelbaar beroepsonderwijs georganiseerd worden.
Zo is het Sneller Beter-programma een landelijk programma dat door het
ministerie van VWS geïnitieerd is. Zou een dergelijke landelijke opzet ook voor
het mbo kunnen werken?
Voordelen van een landelijk programma zijn dat er een sterker commitment
zal zijn om de projecten uit te voeren. Landelijke indicatoren zoals in het
Sneller Beter-programma worden gehanteerd, scheppen daarnaast duidelijk149

heid; ze geven een duidelijke kwantitatieve indicatie; bovendien wordt de
vergelijkbaarheid tussen de deelnemende teams vergemakkelijkt. De evaluatie
van NIVEL geeft echter ook aan dat het dirigerende karakter van het programma ook z’n nadelen kent. Zo is aanpassing aan de lokale omstandigheden
niet optimaal. Bovendien worden landelijke prestatie-indicatoren niet altijd
gehaald omdat deze ambitieuzer zijn dan de lokale streefcijfers. Wat hier ook
van waar zij, de verschillen tussen de gezondheidssector en het beroepsonderwijs zijn te groot om het Sneller Beter-programma een-op-een in te voeren in
het beroepsonderwijs. Dat het niet een blauwdruk is voor het beroepsonderwijs, wil niet zeggen dat er met betrekking tot de innovatiestrategie geen lessen
uit getrokken kunnen worden.
In het voorgaande is al ingegaan op de aandachtspunten die ook voor het
beroepsonderwijs gelden. Een adequate ICT-voorziening, een duidelijk
opdrachtgeverschap door het CvB, het stellen van duidelijke kwantitatieve
resultaatafspraken zijn essentiële factoren voor het welslagen van de doorbraakmethode binnen de bve-sector.
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10

Verantwoording door de jaren heen
en het toezicht
Van kwaliteitszorgverslag tot invoering van de governance
Henk van Steenis

In deze bijdrage wordt de ontwikkeling van verantwoording van bve-instellingen in de laatste
tien jaar in beeld gebracht. De auteur vergelijkt gegevens over deze periode met elkaar. Uit de
vergelijking komt verrassenderwijs naar voren dat het niveau van kwaliteitszorg bij de instellingen in de periode 1999-2008 niet zoveel is veranderd: nog steeds behaalt de meerderheid van
de instellingen geen voldoende. Deze constatering moet gerelativeerd worden doordat de
Inspectie van het Onderwijs in de loop der tijd de instellingen wel scherper is gaan beoordelen.
De auteur verwacht dat de instellingen ook de komende jaren ‘kritisch’ door de Inspectie
worden gevolgd.

10.1

Inleiding
Terug in de tijd
Het toezicht op onderwijs is niet nieuw. De werkzaamheden van onderwijzend
personeel worden al heel lang gecontroleerd en gewaardeerd. Verantwoording
van onderwijsinstellingen naar de maatschappij is niet alleen van deze tijd.
Het onderwijs moet erop gericht zijn om leerlingen en deelnemers een kans te
geven zich te ontwikkelen en ontplooien. Dat onderwijsinstellingen zich moeten verantwoorden naar de maatschappij, is van alle tijden. Om hiertoe te
komen is structuur en continuïteit nodig. Dat was vroeger zo en dat is nu nog
steeds het geval.
In lang vervlogen tijden waren kerkelijke functionarissen de inspecteurs van die
tijd. Meer dan de activiteiten in de klas controleren, omvatten hun werkzaamheden echter niet. Pas veel later namen rijksonderwijsinspecteurs de toezichtwerkzaamheden over. Er werd een start gemaakt om het schooltoezicht te laten
uitoefenen door de landelijke overheid.
De inspecteurs brachten rapporten uit van hun bevindingen. Iedereen die zichzelf in die tijd belangrijk vond, wilde op de hoogte zijn van de onderwijsactiviteiten in de scholen: van kerkelijke gezagsdragers en stadsbestuurders tot aan
de landelijke overheid. Het was de eerste aanzet tot publieke verantwoording.
Lange tijd ging de aandacht van het schooltoezicht uit naar het onderwijsleerproces. Pas vanaf de jaren zeventig en tachtig van de 20ste eeuw werd het
toezicht meer op afstand geplaatst en kwam er naast het toezicht op het onderwijsleerproces meer aandacht voor toezicht op instellingsniveau. Eind jaren
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tachtig vond de overheid dat de onderwijsinstellingen zelf meer verantwoordelijk waren voor de kwaliteit van het onderwijs. De onderwijsinstellingen werden
autonomer en dat bracht verplichtingen met zich mee.
Leeswijzer
Deze bijdrage is gericht op de ontwikkeling van de verantwoording van instellingen voor beroepsonderwijs en volwasseneneducatie (bve) gezien door de
ogen van de Inspectie van het Onderwijs. Verantwoording is een middel om
onder andere het onderwijsleerproces te verbeteren en om het rendement te
verhogen. Daarom heb ik in deze bijdrage deze twee aspecten van het toezicht
betrokken bij de ontwikkeling van de verantwoording en op verschillende
momenten in grafieken weergegeven. De onderwijsinstellingen maken een
ontwikkeling door; de Inspectie ook. De Inspectie heeft het toezicht voor de
huidige periode ingericht op basis van goed bestuur, selectief toezicht en aansluiting bij het perspectief van de deelnemers.
Na de inleiding volgt in paragraaf 10.2 een beschrijving van een aantal waarderingskaders van de Inspectie en de soorten verantwoording. Paragraaf 10.3
beschrijft de ontwikkeling van de verantwoording. Tot slot volgt in paragraaf
10.4 de conclusie.

10.2

De instrumenten
Waarderingskaders
In deze paragraaf bekijk ik aan de hand van drie waarderingskaders op welke
wijze de kwaliteitszorg of verantwoording is vormgegeven.
Toetsingskader IIT ROC’s Inspectie Bve 1999
Dit kader bevat vijf thema’s; het thema zelfregulering heeft betrekking op de
systematische evaluatie en verbetering van de kwaliteit van het onderwijs en
bestaat uit de volgende indicatoren:
de organisatie van de systematische kwaliteitszorg van het regionaal
opleidingencentrum (ROC) voldoet;
de kwaliteitszorg heeft betrekking op kwalificering, toegankelijkheid,
doelmatige leerwegen en studie- en beroepskeuzemogelijkheden;
de kwaliteitszorgcyclus voldoet;
er zijn ondernomen en/of voorgenomen verbeteractiviteiten;
de wijze waarop de kwaliteit van het onderwijs wordt beoordeeld,
voldoet.
Waarderingskader Bve 2003
Dit kader bevat drie domeinen; het domein kwaliteitsborging en -verbetering
heeft betrekking op de verantwoording. Het domein omvat een aantal kwaliteitsaspecten. Elk kwaliteitsaspect kent verschillende indicatoren.
Kwaliteitsaspecten kunnen betrekking hebben op instellings- of unitniveau:
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-

-

de instelling heeft relevante belanghebbenden bij haar (onderwijs)activiteiten geïdentificeerd en betrekt hun wensen bij het vaststellen van kwaliteitseisen;
de instelling heeft haar strategie, toetsbare doelen en prioriteiten bepaald
en omgezet in beleids-/kwaliteitsdoelen;
de kwaliteitszorg van de instelling is voldoende systematisch en maakt
een integraal onderdeel uit van de beleidscyclus;
de instelling geeft sturing op het voldoen aan de beleids-/kwaliteitsdoelen;
de instelling betrekt bij de beoordeling van de kwaliteit van het onderwijs
relevante belanghebbenden en onafhankelijke deskundigen;
de instelling legt verantwoording af aan de belanghebbenden over de
gerealiseerde onderwijskwaliteit.

Waarderingskader Bve 2007
Dit waarderingskader kent acht kwaliteitsaspecten; het aspect bestuurlijk vermogen heeft onder andere betrekking op de verantwoording en is opgebouwd
uit de volgende criteria:
beoordeling;
verantwoording;
verbetering;
intern toezicht.
Soorten verantwoording
Er zijn twee soorten verantwoording.
Publieke verantwoording
Instellingen gebruiken voor publieke verantwoording het jaarverslag en de
jaarrekening. Daarnaast wordt ook in andere documenten verantwoording
afgelegd, bijvoorbeeld in specifiek voor bepaalde belanghebbenden bedoelde
brochures.
Interne verantwoording
Interne verantwoording is te vinden in zelfevaluaties, managementrapportages
van het college van bestuur (CvB) naar de raad van toezicht (RvT) en van
instellingsonderdelen naar het CvB.
De instellingen beschikken daarnaast ook over aanvullende informatie zoals
resultaten van metingen en ander soort evaluaties.

10.3

Van kwaliteitszorg naar governance
Voor de invoering van de WEB
Door de groeiende autonomie van de onderwijsinstellingen ontwikkelt zich
gaandeweg de kwaliteitszorg. Eén van de eerste aanzetten wordt in 1990
gegeven door de introductie van het ontwikkelingsplan Open Beroepsonderwijs
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Innovatie en Kwaliteit (OBIK). Deze wordt aangeboden door de SVM-procescoördinatie (sectorvorming en vernieuwing in het mbo). De instellingen
worden zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs en willen
daarover communiceren met de omgeving. Vanaf 1991 is in het kader hiervan
een aantal projecten rond kwaliteitszorg van start gegaan. Deze projecten
kunnen gezien worden als zoektocht naar methoden van kwaliteitszorg. Ook
aspecten van zelfevaluatie, visitatie en accreditatie worden verkend.
Rond de invoering van de WEB
In de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB) wordt het belang van samenspraak aangegeven tussen instellingen en hun omgeving over de inrichting en
kwaliteit van het onderwijs. De bedoeling is om een systeem op te bouwen van
‘checks and balances’, waarin de instellingen rekening houden met de wensen
van alle betrokkenen. In 1996 ontstaat op basis hiervan het kwaliteitszorgverslag. In dit document geeft de instelling een tweejaarlijkse verantwoording over
de werking van haar kwaliteitsborging. Het verslag is bestemd voor alle belanghebbenden in haar omgeving. In de WEB staat een omschrijving over vorm en
inhoud van het verslag. Het kwaliteitszorgverslag moet in ieder geval betrekking hebben op de volgende terreinen: toegankelijkheid, doelmatigheid en
kwalificering, studie- en beroepskeuzevoorlichting.
Het kwaliteitszorgverslag biedt dus de mogelijkheid om de kwaliteitszorg
systematisch aan te pakken; het stellen van eigen doelen, deze te bewaken en
te verbeteren. Hierdoor is het mogelijk om een start te maken met het zelfcorrigerend vermogen van de instellingen. Zoals in de WEB is aangegeven, is er
afgesproken om binnen zeven jaar een systeem van kwaliteitszorg te ontwikkelen.
De Inspectie heeft in 1996 de eerste verslagen van de ROC’s beoordeeld op:
beschrijving van de opzet en organisatie van de systematische kwaliteitszorg;
beschrijving van de kwaliteitszorgcyclus;
beschrijving van de terreinen toegankelijkheid, doelmatigheid en kwalificering, studie- en beroepskeuzevoorlichting;
beschrijving van de wijze waarop de kwaliteit van het onderwijs wordt
beoordeeld;
beschrijving van een vorm van zelfcorrigerend vermogen.
De Inspectie concludeert dat de meeste ROC’s nog volop bezig zijn met het
ontwikkelen en inrichten van het kwaliteitszorgstelsel; de kwaliteitszorgcyclus
staat nog in de kinderschoenen. Uit de verslagen blijkt dat de instellingen
moeite hebben om de genoemde terreinen te beschrijven. Van enig zelfcorrigerend vermogen is op dit moment geen sprake, omdat de instellingen nog
zoekende zijn naar een optimale inrichting van hun kwaliteitszorgstelsel. Een
bijkomend probleem hierbij is dat er op het niveau van zowel het management
als de werkvloer onvoldoende draagvlak is. Dat neemt niet weg dat de onder155

zochte instellingen een forse inspanning hebben geleverd bij het opstellen van
de eerste kwaliteitszorgverslagen.
Twee jaar later blijkt een duidelijke vooruitgang in de ontwikkeling van de
kwaliteitszorgverslagen en het -stelsel. De opzet en organisatie van de systematische kwaliteitszorg zijn voldoende beschreven. Van de instellingen heeft 20%
toetsbare doelstellingen in het verslag vermeld. Dit laatste is een basisvereiste
om te komen tot een kwaliteitszorgcyclus; 80% voldoet hier dus niet aan.
Aandacht voor de examens (30%) en zelfcorrigerend vermogen (23%) komt
meer op gang.
Kwaliteitszorg en het toetsingskader IIT
Naast de invoering van het toetsingskader waarmee de Inspectie vanaf 1999 de
toezichtsystematiek toepast, worden de kwaliteitszorgverslagen beoordeeld aan
de hand van een specifiek toetsingskader. In 1999 vindt de beoordeling plaats
op basis van een aangepast kader naar aanleiding van de kwaliteitszorgverslagen van voorgaande jaren. Dit kader bestaat uit vijf prioriteiten:
verdere invoering van het kwaliteitszorgstelsel door meer betrokkenheid
van het CvB;
formulering van inhoudelijke beleidsprioriteiten voor kwaliteitszorg;
snelle ontwikkeling van het managementinformatiesysteem;
goede centrale en decentrale organisatie van het stelsel in de instellingen;
operationalisering van deelgebieden.
De inrichting van de kwaliteitszorg is in ontwikkeling, maar te veel instellingen
lopen nog achterop; 25% tot 60% van de instellingen voldoet niet aan de
gestelde prioriteiten. Vooral het in onvoldoende mate vastleggen van toetsbare
doelen is een probleem; hierdoor kan nog geen goedwerkend kwaliteitszorgstelsel worden ingericht.
Zelfcorrigerend vermogen
De instellingen worden zelf verantwoordelijk gehouden voor de inrichting van
het onderwijs en voor de bewaking van de kwaliteit ervan. Instellingen moeten
maatregelen nemen om de gewenste kwaliteit te kunnen waarborgen en verbeteren. De mate waarin een instelling dat kan, wordt aangeduid als het zelfcorrigerend vermogen. De Inspectie beoordeelt dit vermogen op opleidingsniveau.
Het kwaliteitszorgverslag op instellingsniveau is daarbij een belangrijke informatiebron.
In tabel 10.1 staat per type instelling het percentage onderzochte opleidingen
waarvan het zelfcorrigerend vermogen als voldoende werd beoordeeld. De
gegevens van de niet-bekostigde instellingen (NBI’s) zijn gebruikt om een
vergelijking te maken met de bekostigde instellingen.
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Tabel 10.1

Instellingen met voldoende zelfcorrigerend vermogen tijdens IIT
1999-2000
ROC

NBI’s

Vakinstellingen

Totaal

13%

20%

45%

18%

Verdere uitsplitsing van scores van aspecten van zelfcorrigerend vermogen is te
vinden in tabel 10.2. De gegevens hebben betrekking op de ROC’s waarbij
ongeveer 18% van het zelfcorrigerend vermogen van de instellingen als geheel
voldoende zichtbaar is (in 2000 was dat nog 13%).

Tabel 10.2

Voldoende scores op aspecten van zelfcorrigerend vermogen
in 2001
Organisatie

Cyclus

Verbetering

Wijze van beoordeling

64%

29%

93%

38%

Voortgang kwaliteitszorg
Uit de rapportage van de Inspectie in 2000 over de ontwikkeling van het kwaliteitszorgstelsel blijkt dat de meeste instellingen de organisatie van de kwaliteitszorg voldoende beschrijven. Maar de werking van het systeem laat te wensen
over; er is geen samenwerking tussen het centrale en decentrale niveau.
Betrokkenheid bij kwaliteitszorg is er nog niet op alle niveaus. Op veel beleidsterreinen ontbreekt het aan operationele kwaliteitsdoelen. Toch betekent dit
niet dat er geen verbeteringen plaatsvinden. Bij meer dan de helft van de
opleidingen zijn er verbeteracties. Vaak zijn dat echter initiatieven zonder een
duidelijke structuur binnen het beleid. We kunnen concluderen dat er geen
concrete managementinformatie aanwezig is en dat er geen sprake is van een
systematische beleidscyclus.
Een jaar later in 2001 hebben de instellingen voor de derde maal een kwaliteitszorgverslag ingediend. Wat opvalt is dat er nauwelijks een relatie is tussen
de verslagen van 1999 en 2000; doelstellingen uit een vorig verslag en voorgenomen verbeteracties komen in het volgend verslag niet meer voor.
In 2001 zijn de kwaliteitsterreinen toegankelijkheid, doelmatigheid en kwalificering, beoordeeld door middel van het integraal instellingstoezicht (IIT). In
figuur 10.1 zijn de beoordelingen van twee ronden kwaliteitszorgverslagen en
van het IIT met elkaar vergeleken.
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Figuur 10.1

Percentage instellingen met een voldoende op de kwaliteitsterreinen
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Een mogelijke verklaring voor de grote verschillen in de scores is dat de aandacht voor de kwaliteitsterreinen op instellingsniveau groter is dan op opleidingsniveau. Op het niveau van de opleiding blijkt bij 90% van de opleidingen
een cyclische kwaliteitszorg te ontbreken. Zoals al eerder opgemerkt betekent
dit niet dat er geen verbeteracties plaatsvinden, maar deze hebben vooral een
ad-hoc-karakter.
De verbeteracties komen ook voort uit de heronderzoeken van de Inspectie.
Deze hebben plaatsgevonden in 2000-2001 richting opleidingen of aspecten
die als onvoldoende waren beoordeeld. De instellingen zijn goed in staat om
deze verbeteracties binnen de gestelde termijnen door te voeren. In de scores
is te zien dat bij het aspect zelfregulering de score meer dan verdubbeld is:
tijdens de IIT in 2001 heeft 29% van de instellingen verbeteracties in gang
gezet, bij het heronderzoek is dat bij 67% het geval.
Deze kwaliteitsverbetering komt niet voort uit een goed werkend kwaliteitszorgsysteem, maar meer door externe onderzoeken. Dat neemt niet weg dat
hierdoor een begin ontstaat van een vorm van zelfevaluatie. Door het opstellen
van de kwaliteitszorgverslagen te laten samenvallen met de verbeteracties is er
een begin gemaakt met deze ontwikkeling. De instellingen gaan zich meer richten op de publieke verantwoording. In de beginnende zelfevaluaties worden
prestaties van de instellingen en een systematische waarborg zichtbaar gemaakt.
Zelfevaluatie en de WOT
Door de Inspectie wordt in 2003 het toezicht ingericht op basis van de Wet
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onderwijstoezicht (WOT). De zelfevaluatie wordt volgens de wet als uitgangspunt genomen bij het toezicht. De Inspectie constateert in eerste instantie dat
de zelfevaluatie nog te weinig aansluit bij eerdere resultaten en bevindingen
van de instellingen. Van een verbinding met het kwaliteitszorgsysteem en dus
met het zelfcorrigerend vermogen is nog geen sprake. Pas later is er een betere
samenhang tussen de beleids- en kwaliteitscyclus bij een aantal instellingen. Er
worden steeds vaker sturingsmiddelen gebruikt. Inschakeling van onafhankelijke deskundigen om de kwaliteit van het onderwijs te beoordelen gebeurt
echter maar zelden. De resultaten van tevredenheidsonderzoeken, voornamelijk
onder deelnemers en docenten, worden nog te weinig teruggekoppeld. Daar
waar de kwaliteitszorg verder ontwikkeld is zie je een meer betrokkenheid van
docenten bij de ontwikkeling van beleid. Toch is de ontwikkeling van de systematische kwaliteitszorg te traag. In nog geen 40% van de instellingen die
onderzocht zijn scoort kwaliteitszorg een voldoende. Op instellingniveau worden er kwaliteitsdoelen geformuleerd, maar van verdere doorwerking op het
niveau van de afdelingen is nagenoeg geen sprake. De koppeling tussen meten
van resultaten en verbetertrajecten wordt nauwelijks gemaakt. Dit maakt
duidelijk dat er zelfcorrigerend vermogen nog onvoldoende aanwezig is.

Tabel 10.3

Voldoende scores op aspecten van zelfcorrigerend vermogen
in 2001
1998 - 2003

2003 - 2004

Toetsingskader IIT instellingsniveau
Evaluatie/kwaliteitsverbetering

Waarderingskader instellingniveau
25%

Kwaliteitsborging en -verbetering

Evaluatie/kwaliteitsverbetering

38%

Kwaliteitsborging en -verbetering

27%

Onderwijsleerproces

93%

Onderwijsleerproces

92%

Toetsingskader IIT unitniveau

42%

Waarderingskader unitniveau

Deze lijn zet zich voort in 2004. In tabel 10.3 zien we dat de evaluatie en kwaliteitsverbetering op instellingsniveau in de loop van een aantal jaren sterk
verbeterd is, maar op afdelingsniveau juist is afgenomen. Verder zien we dat het
onderwijsleerproces nagenoeg gelijk is gebleven. De uitstroomgegevens over
dezelfde periode zijn vermeld in tabel 10.4.
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Tabel 10.4

Ongediplomeerd
Gediplomeerd

Uitstroomgegevens in het mbo, ongediplomeerd en
gediplomeerd (*1000)
1999

2000-2001

2001-2002

2002-2003

2003-2004

64,5

81,5

88,1

103,0

102,3

112,8

120,4

120,7

123,1

126,8

Ontwikkeling governance
Om het zelfcorrigerend vermogen van de instellingen verder te ontwikkelen,
wordt aangesloten bij de governancegedachte uit het bedrijfsleven. Grote
instellingen en dus ook ROC’s moeten in staat zijn om zich te verantwoorden
voor hun resultaten. Vanuit het bve-veld is een initiatief gestart voor de ontwikkeling van een governancecode voor de bekostigde bve-instellingen. Eind 2005
is deze code vastgesteld door de toenmalige Bve Raad (thans MBO Raad). Een
knelpunt in de ontwikkeling van de governance is de onvoldoende ontwikkeling van de kwaliteitszorg.
In de onderzoeken van de Inspectie komen hierbij drie knelpunten naar voren.
Ten eerste wordt er door de instellingen nog te weinig gebruik gemaakt van
onafhankelijke deskundigen. Een tweede knelpunt is de systematische inrichting van de kwaliteitszorg. Het gaat hierbij om een verbinding tussen kwaliteitszorg op instellingsniveau en de zorg op afdelings- en opleidingsniveau.
Daarbij doet zich ook regelmatig de situatie voor dat de inrichting van de organisatie verandert, bijvoorbeeld een nieuwe indeling van afdeling-/unitstructuur,
waardoor de kwaliteitszorg opnieuw opgebouwd moet worden. Als derde knelpunt wordt genoemd de nog tekortschietende verantwoording naar belanghebbenden.
Dit neemt niet weg dat instellingen op zoek zijn naar systemen van interne
sturing en verantwoording en zo de aansluiting maken met de governancegedachte.
Voortgang governance en het geïntegreerd jaardocument
In 2005 heeft de Inspectie 58 jaarverslagen beoordeeld op basis van criteria
die afgeleid zijn van de governance: 28% van de jaarverslagen scoort redelijk
tot goed, 28% voldoet in lichte mate aan de criteria; bij 45% voldoet de mate
van verantwoording onvoldoende. De governance zal zich de komende jaren
verder ontwikkelen. De governancecode is per 1 januari 2006 van start gegaan
en loopt volgens de Onafhankelijke Commissie Governance Code BVE goed.
Met de invoering van het geïntegreerd jaardocument in 2008 wordt een stap
gezet naar een verdere autonomie van de onderwijsinstellingen en de professionalisering van de verantwoording. Uitgangspunt voor deze nieuwe opzet is om
een zo volledig mogelijk beeld te schetsen van de gang van zaken gedurende
het verslagjaar. De verantwoording moet bestaan uit het verstrekken van infor160

matie over gevoerd beleid, behaalde resultaten en financiële middelen. Deze is
gericht op interne en externe betrokkenen.

10.4

Conclusie
Wanneer we een vergelijking maken tussen het niveau van de kwaliteitszorg
van 1999-2002 tot 2006 kunnen we concluderen dat het niveau van de kwaliteitszorg nagenoeg constant is gebleven. Op instellingsniveau is er sprake van
een beperkte stijging van de positieve oordelen.
De Inspectie is in de loop der jaren de kwaliteitszorg scherper gaan beoordelen. In de afgelopen periode is meer gekeken naar de feitelijke werking van de
kwaliteitszorg en de verantwoording en naar de betrokkenheid van onafhankelijke deskundigen. De stijging is dus wel iets groter dan de cijfers aangeven.
Het niveau van het onderwijsleerproces blijft in deze periode ongeveer gelijk.
Het niveau is hoog. Bij de beoordeling van de opbrengsten wordt in de eerste
jaren niet alleen gekeken naar het feitelijk rendement, maar ook naar de
beschikbaarheid en het gebruik van de gegevens. In de periode tussen 20032006 worden de opbrengsten bij meer dan de helft op afdelingsniveau
voldoende beoordeeld.

Tabel 10.5

Opleidingen/units met voldoende kwaliteit per aspect
ROC’s

Vakinstellingen

Waarderingskader 1999-2002
Onderwijsleerproces

89%

95%

Evaluatie en verbetering

17%

20%

Waarderingskader 2003-2006
Onderwijsleerproces

90%

90%

Kwaliteitszorg

24%

28%

Opbrengsten

60%

68%

Zoals in de inleiding is aangegeven, is de onderwijsinspectie voortdurend in
ontwikkeling. Er heeft een omslag plaatsgevonden naar selectief en risicogericht toezicht; dit toezicht is kritisch en daar waar een risico voor de kwaliteit
van het onderwijs wordt vermoed, wordt aanvullend onderzoek gedaan.
Toezicht op basis van vertrouwen, waarbij de eigen verantwoordelijkheid van
de onderwijsinstellingen voor de kwaliteit van hun onderwijs verder wordt
versterkt.
De komende jaren zal er veel aandacht zijn voor de verbetering van de onder161

wijskwaliteit. En dat is goed, want het gaat om de deelnemers en om hun
mogelijkheid zich te ontwikkelen en te ontplooien. De verdere invoering van
het competentiegericht onderwijs, aandacht voor individuele behoeften van de
deelnemers. De aansluiting op de arbeidsmarkt en de doorstroom in de
beroepskolom. Deze ontwikkelingen doen een beroep op de kwaliteit van de
bestuurders. De instrumenten voor kwaliteitszorg en verantwoording moeten
in dienst staan van deze verbetering.
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Lijst van gebruikte afkortingen
3 O’s
ABC
ACOA
AKA
APS
AR
Bao
Bbl
BION
BKA
Bpv
BRON
BSN
CAO
CBO
CBS
CEFR
CFI
Cgl
Cgo
CREBO
CvB
CWI
DiT
DMU
EBB
EC
Edu
EIM
ELO
EPN
EU
EVC
EZ
Fte
GBA
GOA
GPM
Havo
Hbo
HPBO
HR
HRM

Overheid, ondernemers, onderwijs
Stichting Belangenbehartiging Alfabetisering
Adviescommissie Onderwijs-Arbeidsmarkt
Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent
Algemeen Pedagogisch Studiecentrum
Algemene Rekenkamer
Basisonderwijs
Beroepsbegeleidende leerweg
Beleidsinformatie onderwijsnummer
Beroepskwalificerende assistentenopleidingen
Beroepspraktijkvorming
Basisregistratie onderwijsnummer
Burgerservicenummer
Collectieve arbeidsovereenkomst
Centraal Beleidsorgaan voor Intercollegiale Toetsing
Centraal Bureau voor de Statistiek
Common European Framework of References
Centrale Financiën Instellingen
Competentiegericht leren
Competentiegericht onderwijs
Centraal Register Beroepsopleidingen
College van bestuur
Centrum voor Werk en Inkomen
Doorbraak in Techniek
Decision making unit
Enquête beroepsbevolking
Europese Commissie
Top-level domein voor educatieve instellingen
Stichting Economisch Instituut voor de Middenstand
Elektronische leeromgeving
Educatieve Partners Nederland
Europese Unie
Erkenning van eerder verworven competenties
Ministerie van Economische Zaken
Fulltime equivalent
Gemeentelijke basisadministratie
Gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid
Gemeenschappelijk procesmanagement herontwerp mbo
Hoger algemeen voortgezet onderwijs
Hoger beroepsonderwijs
Het Platform Beroepsonderwijs
Hogeschool Rotterdam
Human resource management
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IALS
IB-Groep
ICT
IIT
IP
IPC
IVESCR

International Adult Literacy Survey
Informatie Beheergroep
Informatie en communicatietechnologie
Integraal instellingstoezicht
Innovatieplatform
Integrale praktijkcentra
Internationaal verdrag inzake economische, sociale en culturele
rechten
KBA
Kenniscentrum Beroepsonderwijs Arbeidsmarkt
KBB
Kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven
KCE
KwaliteitsCentrum Examinering
KSE
Kwalificatiestructuur educatie
LLL
Leven lang leren
LNV
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
LOB
Loopbaanoriëntatie en -begeleiding
Mavo
Middelbaar algemeen voortgezet onderwijs
Mbo
Middelbaar beroepsonderwijs
MKB
Midden- en kleinbedrijf
NBI
Niet-bekostigde instellingen
NCVO
Nederlands Centrum voor Volksontwikkeling
NIVEL
Nederlandse Organisatie voor Onderzoek van de Gezondheidszorg
NT1
Nederlands als eerste taal
NT2
Nederlands als tweede taal
NU
Noordhoff Uitgevers
NU-mbo
Noordhoff Uitgevers middelbaar beroepsonderwijs
NVS-NVL Nederlandse Vereniging van Schooldecanen en Leerlingbegeleiders
O&O-fonds Opleidings- en ontwikkelingsfonds
OBIK
Open Beroepsonderwijs Innovatie en Kwaliteit
OCW
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
OECD
Organisation for Economic Co-operation and Development
ON
Onderwijsnummer
OSA
Organisatie voor Strategisch Arbeidsmarktonderzoek
PAEPON
Platform van Aangewezen/Erkende Particuliere Onderwijsinstellingen in Nederland
PBT
Platform Bèta Techniek
PLW
Projectdirectie Leren & Werken
Po
Primair onderwijs
Pro
Praktijkonderwijs
PWC
PriceWaterhouseCoopers
RMC
Regionale meld- en coördinatiefunctie
ROA
Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt
ROC
Regionaal opleidingencentrum
RRBE
Rijksregeling basiseducatie
166

RvT
SBU
SER
SMART
SSB
STAR
STEP
SUWI
SVB
SVM
SZW
TK
UWV
Vavo
Vmbo
VNG
Vo
Vso
VSV
VUT
Vwo
VWS
WEB
WIN
WON
WOT
WPB
WSNS
WVO
ZAT
Zmok

Raad van toezicht
Studiebelastingsuren
Sociaal-Economische Raad
Specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch, tijdgebonden
Sociaal statistisch bestand
Stichting van de Arbeid
Stimulans Toepassing Effectieve Projecten
Structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
Sociale Verzekeringsbank
Sectorvorming en vernieuwing in het middelbaar beroepsonderwijs
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Tweede Kamer
Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen
Voortgezet algemeen volwassenenonderwijs
Voortgezet middelbaar beroepsonderwijs
Vereniging van Nederlandse gemeenten
Voortgezet onderwijs
Voortgezet speciaal onderwijs
Voortijdig schoolverlaten
Vervroegde uittreding
Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Wet educatie beroepsonderwijs
Wet inburgering nieuwkomers
Wet onderwijsnummer
Wet onderwijstoezicht
Wet op de persoonsbescherming
Weer samen naar school
Wet op het voortgezet onderwijs (Mammoetwet)
Zorgadviesteam
Zeer moeilijk opvoedbare kinderen
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