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Woord vooraf
Het Expertisecentrum Beroepsonderwijs (ecbo) verricht onder andere onderzoek naar leerloopbanen in en rond het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Geconstateerd is dat het toelatingsbeleid van instellingen van invloed is op onderwijsloopbanen van deelnemers (Westerhuis & Van Wijk, 2011).
Voorliggend onderzoek bouwt voort op deze bevindingen. Het brengt de diversiteit en de implicaties van toelatingsbeleid
in beeld. We hopen dat dit onderzoek bijdraagt aan de kennis en de discussie over de inrichting van het toelatingsbeleid.
En dat het een kader biedt dat onderwijsinstellingen kunnen gebruiken om hun eigen beleid kritisch te beschouwen en
om inspirerende ideeën op te doen.
De onderzoeksresultaten zijn gepubliceerd in een drieluik. Het eerste deel van het drieluik beschrijft de wet- en regelgeving
omtrent het toelatingsbeleid en hoe wet- en regelgeving soms botsen met ontwikkelingen in het beleid. Dit tweede deel
gaat in op de verschillende functies van het toelatingsbeleid: de deelnemer leren kennen, helpen met de beroepskeuze
en hem een haalbare opleiding laten kiezen. Het derde deel gaat over de organisatorische keuzes die instellingen maken
bij de vormgeving van hun toelatingsbeleid.
We willen de stafmedewerkers en intakers van de deelnemende regionale opleidingencentra (roc’s), agrarische opleidingscentra (aoc’s) en vakscholen en de juridische experts van Tilburg University, de Inspectie van het Onderwijs, het ministerie
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en Judion bedanken voor hun medewerking aan dit onderzoek.

Dr. Marc van der Meer			
Directeur Expertisecentrum Beroepsonderwijs
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Hoofdstuk 01:
Inleiding
In eerdere onderzoeken van ecbo gaven onderwijsinstellingen aan zoekende te zijn
naar de vormgeving van hun toelatingsprocedure. Daarom bracht ecbo in kaart welke
invulling mbo-instellingen kunnen geven aan hun beleid inzake de toelating van
vmbo’ers en wat de implicaties van dat beleid kunnen zijn.

1.1 Achtergrond
Deelnemers stromen via diverse routes door het onderwijs; logische routes en onlogische routes. De deelnemersstromen tussen onderwijstypen veranderen in omvang. Ook de samenstelling van deelnemersgroepen binnen de stromen
verandert (Westerhuis & Van Wijk, 2011).
In de organisatie van die veranderende stromen is een spanning zichtbaar tussen het bieden van kansen aan deelnemers die net iets meer begeleiding nodig hebben en de noodzaak om onderwijs te verzorgen binnen een gegeven
financieel kader. Enerzijds is er recht op onderwijs, anderzijds staan instellingen voor de vraag hoe zij om moeten gaan
met de toegenomen diversiteit aan deelnemers in de klassen en hoe zij kunnen zorgen dat alle deelnemers daadwerkelijk een voor de arbeidsmarkt relevant diploma halen. Zijn scholen bereid om een extra stap te zetten voor hun deelnemers? Of plaatsen zij alleen de deelnemers die vrijwel zeker succesvol zullen zijn in het bestaande opleidingsaanbod?
Wat is leidend; de vraag van de deelnemers, of het onderwijsaanbod en de doelmatigheid?
Scholen krijgen in hun toelatingsbeleid met deze spanning te maken. Onder toelatingsbeleid verstaan we in deze publicatie het proces van aanmelding tot plaatsing van de deelnemer. De voorlichting voorafgaand aan de aanmelding blijft
buiten beschouwing.
Vrijwel alle mbo-instellingen zijn de laatste jaren meer aandacht gaan besteden aan hun toelatingsprocedures (Inspectie,
2011). Veel scholen zijn echter nog zoekende naar de vormgeving van hun toelatingsprocedure. Ze proberen het
toelatingsbeleid aan te passen aan de ontwikkelingen in het landelijk beleid en de opvattingen binnen de onderwijsinstelling. De instellingen hebben behoefte aan houvast over wat toegestaan is binnen wettelijke kaders. Ze willen inzicht
in de mogelijkheden wat betreft de functie en de organisatorische invulling van de toelatingsprocedure.
De vraag hoe het toelatingsbeleid kan bijdragen aan het oplossen van de spanning tussen kansen enerzijds en het wettelijk en financieel kader anderzijds, kent geen eenduidig antwoord. De vormgeving van het toelatingsbeleid is namelijk
niet uitsluitend een technisch proces. Op diverse momenten tijdens de toelating moeten onderwijsprofessionals lastige
keuzes maken. Keuzes die voor alle betrokkenen implicaties hebben.
Het doel van dit onderzoek is om de bouwstenen van de toelatingsprocedure, de te maken keuzes, hun implicaties en
argumenten voor de te maken keuzes in beeld te brengen. We hopen dat het beschrijven van het wettelijk kader en
het in beeld brengen van de worsteling van de onderwijsinstellingen, bijdraagt aan de kennis en de discussie over de
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Figuur 1.1 Drie deelonderwerpen van het onderzoek

om hun eigen beleid kritisch te beschouwen en om inspirerende ideeën op te doen.

"Dit onderzoek gaat over de
diversiteit van het toelatingsbeleid,
kansen, valkuilen en worstelingen."

DEEL 01:
DE KADERS VAN HET
TOELATINGSBELEID

DEEL 02:
DE FUNCTIES VAN HET
TOELATINGSBELEID

DEEL 03:
DE INVULLING VAN DE
TOELATINGSPROCEDURE

1.2 Het onderzoek
Dit onderzoek gaat over de diversiteit van het toelatingsbeleid, over kansen en valkuilen en over de worsteling die een
deel van de instellingen ervaart bij het vormgeven en uitvoeren van dit beleid.
Centraal staat de vraag:
Welke invulling kunnen mbo-instellingen geven aan het beleid inzake de toelating van vmbo’ers en wat zijn de
implicaties van de keuzes?
De gegevens voor het onderzoek zijn verzameld aan de hand van:
Het antwoord op de vraag is uitgesplitst in drie onderwerpen. Over ieder onderwerp is een aparte publicatie geschreven.

• literatuuronderzoek;

Samen vormen deze publicaties een drieluik (zie figuur 1.1):

• webanalyse: analyse van de websites van alle mbo-instellingen;

1 De kaders benutten. Het eerste deel van het drieluik beschrijft de wet- en regelgeving omtrent toelating. Dit

• interviews: op 6 roc’s, 1 aoc en 1 vakschool vonden één of meerdere interviews plaats met in totaal 26 stafmede-

wettelijk kader blijkt niet altijd te passen bij ontwikkelingen waar de school mee te maken krijgt. Met lastige keuzes

werkers en intakers, waarbij niet gestreefd is naar representativiteit, maar naar diversiteit in de organisatie van het

tot gevolg als het gaat om het al dan niet plaatsen van deelnemers in de opleiding waarvoor zij zich aanmelden.

toelatingsbeleid;

2 De functie bepalen. Het tweede deel van het drieluik beschrijft de drie verschillende functies die toelatingsbeleid
kan hebben: de deelnemer leren kennen, helpen met de beroepskeuze en begeleiden bij het kiezen van een haalbare

• gesprekken met 7 juridische experts van het ministerie van OCW, de Inspectie van het Onderwijs, Tilburg University
en Judion.

opleiding. De publicatie voedt de discussie over de belangen die de verschillende betrokkenen – deelnemer, docent,
instelling of maatschappij – hebben bij deze functies, aan de hand van een aantal casussen.
3 De procedure invullen. Het derde deel van het drieluik beschrijft de organisatorische keuzes die instellingen maken

Voor de volledige onderzoeksresultaten en onderzoeksverantwoording verwijzen we naar de andere twee delen van het
drieluik en de onderzoeksverantwoording op www.ecbo.nl.

bij de vormgeving van hun toelatingsbeleid. Bijvoorbeeld over de te hanteren criteria, de betrokkenen of de afweging
tussen standaardisatie en maatwerk. Vervolgens bespreken we in de publicatie twee implicaties van de keuzes die
op instellingen vaak onbesproken blijven: wat zijn de gevolgen als instellingen verschillende keuzes maken en hoe

1.3 Leeswijzer

open communiceer je als instelling over de gemaakte keuzes?

Dit tweede deel van het drieluik over toelatingsbeleid beschrijft de focus die mbo-instellingen kunnen aanbrengen in hun
beleid. Welke functies kan het toelatingsbeleid van mbo-instellingen hebben en wat zijn de implicaties van die functies?
In dit hoofdstuk is de achtergrond en opzet van het onderzoek besproken. Hoofdstuk 2 geeft een beeld van de functies
van toelatingsbeleid. Hoofdstuk 3 gaat over de belangen van de verschillende betrokkenen bij de functies. In hoofdstuk 4
bespreken we de spanningen die ontstaan door de belangen. Hoofdstuk 5 gaat over de implicaties van de functies.
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Hoofdstuk 02:
Globaal beeld van de
functies
Waarom hebben mbo-instellingen eigenlijk een toelatingsbeleid? Waarom worden
intakegesprekken gevoerd, dossiers overgedragen en testen afgenomen? Het antwoord
op die vraag ligt in de functie van het toelatingsbeleid. De functie bepaalt voor een
groot deel de organisatorische inrichting van het toelatingsbeleid.

Op grond van het onderzoek zijn drie functies te onderscheiden: de deelnemer leren kennen, helpen met de beroepskeuze
en begeleiden bij het kiezen van een haalbare opleiding (figuur 2.1). Daarnaast kent het toelatingsbeleid een aantal
ondergeschikte functies.
Vaak dient het toelatingsbeleid van een instelling een combinatie van meerdere functies. Het belang dat instellingen aan
de verschillende functies hechten, verschilt; opleidingen kiezen voor een bepaalde richting van hun beleid.
Figuur 2.1 Overzicht van de functies van toelatingsbeleid

Heeft het toelatingsbeleid ook betrekking op plaatsing
na de poort?

De deelnemer

Helpen met

Een haalbare

leren kennen

de beroeps-

opleiding

keuze

kiezen

Hieronder beschrijven we de functies kort.

2.1 Functie 1: de deelnemer leren kennen
De intakers verzamelen tijdens de toelatingsprocedure informatie over de deelnemer. Het idee is dat als er vroegtijdig
informatie beschikbaar is over wat een deelnemer kan, wil en nodig heeft, het onderwijs vanaf de start van de opleiding
kan worden aangepast aan de behoefte van elke deelnemer.
Dankzij deze informatie komen docenten in de eerste weken minder vaak voor verrassingen te staan: zij weten wat hen te
wachten staat. Bovendien krijgen deelnemers vanaf het begin af aan het onderwijs dat het beste bij hen past. De achterliggende gedachte van deze functie is dat het helpt om deelnemers sneller én vaker hun opleiding met succes te laten afronden.
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De opbrengst kan divers zijn, maar ligt altijd besloten in het onderwijs dat de deelnemer ontvangt. Enkele voorbeelden:
• Begeleiding: de deelnemer krijgt een mentor toegewezen die gespecialiseerd is in de zorgvraag van de deelnemer,
er is al contact met de ambulante begeleider van de deelnemer of de docent krijgt inzicht in de begeleidingsstijl die
het beste bij de deelnemer past.
• Leeromgeving: de klassenindeling zorgt dat de deelnemer het beste tot zijn recht komt, of de lesmethode is
geschikt voor een deelnemer met een handicap.
• Curriculum: een deelnemer krijgt bijles in een bepaald vak, of wordt uitgedaagd om de opleiding versneld te
doorlopen.
Hoewel het toelatingsbeleid vaak deze functie beoogt, lukt het lang niet altijd om de verzamelde informatie te benutten
in het onderwijs. Vanwege tijdsgebrek, handelingsverlegenheid of gebrekkige communicatie lukt het niet om de informatie
in aanpassingen te vertalen. Soms besluit een docent de informatie niet te benutten omdat hij deelnemers een nieuwe

"Opleidingen kiezen voor één
of meerdere functies van hun
toelatingsbeleid."

start gunt. Tot slot kan een docent van mening zijn dat de informatie onbetrouwbaar is.
De verspreiding van de informatie blijft vaak beperkt tot de instelling; stagebegeleiders worden in geen van de onder-

2.3 Functie 3: een haalbare opleiding kiezen

zochte opleidingen in de beroepsopleidende leerweg (bol) op de hoogte gebracht van de bevindingen. In de beroeps-

De wet- en regelgeving voor toelating staat beschreven in de Wet educatie beroepsonderwijs (WEB) en de doorstroom-

begeleidende leerweg (bbl) vindt soms wel uitwisseling plaats.

regeling vmbo beroepsonderwijs (zie deel 1: De kaders benutten). Het niveau van het diploma van het voortgezet onderwijs en het gevolgde vakkenpakket bepalen samen op welk niveau een deelnemer in kan stromen in het mbo.

2.2 Functie 2: helpen met de beroepskeuze

Een deel van de opleidingen vindt dat deze gegevens onvoldoende zekerheid bieden. Zij ervaren dat niet alle deelnemers

Het is voor deelnemers vaak lastig de juiste opleidings- en beroepskeuze te maken. Het is echter van doorslaggevend

die aan de vooropleidingseisen voldoen in staat zijn om de opleiding met succes af te ronden. Het ontbreekt de deelnemers

belang voor het met succes afronden van een opleiding, zo ervaren veel scholen. Om deze reden wordt in het toelatings-

aan voldoende kennis, capaciteiten of motivatie. Zo geeft de wet- en regelgeving geen zekerheid als opleidingen specifieke

beleid aandacht besteed aan de beroepskeuze van de deelnemer. De belangrijkste vraag is of de verwachtingen van de

capaciteiten vragen die niet op het lesrooster van het voortgezet onderwijs staan, zoals acteertalent.

deelnemer van opleiding en beroep overeenkomen met de werkelijkheid.

Overigens geeft dit onderzoek niet de indruk dat het uitsluitend opleidingen zijn die specifieke capaciteiten vereisen die
tijdens de intake de haalbaarheid testen. Of deze functie een belangrijke rol speelt, lijkt meer afhankelijk van de visie

Met de aandacht voor de beroepskeuze hopen instellingen een switch van opleiding of zelfs uitval te voorkomen. De

van de instelling of het docententeam dan van de kenmerken van de opleiding.

vragen die intakers stellen, dwingen de deelnemer goed na te denken over zijn keuze. De ervaringen opgedaan tijdens
de toelatingsprocedure zorgen ervoor dat de deelnemer een beter beeld krijgt van de opleiding en het beroep. Het

Vaak zijn de instrumenten en procedures dusdanig van opzet dat deze de deelnemer aan het denken zetten over de

gesprek over de match tussen de competenties van de deelnemer en de benodigde beroepscompetenties helpt de

haalbaarheid van de opleiding. Het toelatingsbeleid draagt dan bij aan besluitvorming door de deelnemer zelf. Een

deelnemer te beseffen wat de voor- en nadelen zijn van een bepaalde keuze.

enkele opleiding kiest voor een procedure die veel tijd en inzet van de deelnemer vraagt om op die manier een drempel

Overigens zijn intakers het oneens of de focus moet liggen op de opleiding of op het beroep. Sommigen menen dat

op te werpen voor ongemotiveerde deelnemers. Andere opleidingen kiezen voor het in beeld brengen van bijvoorbeeld

vooral beroepskeuze van belang is en de deelnemer de opleiding dan wel doorkomt. Anderen vinden dat de nadruk

kennis, capaciteiten of motivatie en bepalen op grond daarvan of de deelnemer geplaatst wordt.

moet liggen op de opleidingskeuze en de deelnemer wel een plek op de arbeidsmarkt vindt.
Op veel scholen is de uitgebreide aandacht voor de opleidings- en beroepskeuze van recente datum. Niet alle intakers zijn

2.4 Overige functies

al aan deze nieuwe functie gewend. Diverse stafmedewerkers merken op dat intakers het intakegesprek nog onvoldoende

Het toelatingsbeleid kan ook nog andere functies hebben. Deze functies zijn zelden de belangrijkste reden om een

benutten om deelnemers met studie- en beroepskeuzeproblemen te signaleren en te helpen (zie ook: Neuvel & Van

toelatingsprocedure in te voeren en overstijgen soms het doel ‘toelaten’ op zich. Aangezien de opleiding echter een

Esch, 2010).

toelatingsprocedure toepast, kan deze ook gebruikt worden voor de volgende doelen. Tabel 2.1 geeft een overzicht.
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Tabel 2.1 Overige functies van het toelatingsbeleid
Binding

Deelnemers ervaren binding met de school omdat ze tijdens de toelatingsprocedure op de school
komen en kennismaken met medewerkers van de school. Door een persoonlijke intake krijgt een
deelnemer het gevoel geen nummer te zijn, maar een persoon die gekend wordt.

Ouderbetrokkenheid

De aanwezigheid bij het intakegesprek moet de ouderbetrokkenheid vergroten. De opleidingen
hopen dat de deelnemer hier steun aan kan ontlenen tijdens de opleiding en men snel contact op
kan nemen met ouders als dat noodzakelijk blijkt.

Profileren

Opleidingen gebruiken het toelatingsbeleid ook ter verbetering van het eigen imago. Hiertoe verzamelen opleidingen tijdens de intake enerzijds marktkennis, bijvoorbeeld over hoe de deelnemer
aan informatie over de opleiding komt. Anderzijds proberen opleidingen in de toelatingsprocedure
een goede indruk te maken. Dit uit zich in een zorgvuldige individuele toelatingsprocedure die
professioneel over moet komen op de deelnemer.

Omvang beperken

Een klein deel van de opleidingen kiest om uiteenlopende redenen voor het beperken van het aantal
deelnemers aan de opleiding. Deze opleidingen bouwen een omvangbeperkende maatregel in:
loting, plaatsen op volgorde van aanmelding of het plaatsen van de meest geschikte deelnemers.

Administratie

Om een deelnemer in te kunnen schrijven, zijn allerlei documenten van de deelnemer nodig, variërend
van een inschrijfformulier met contactgegevens tot bijvoorbeeld de uitslag van een medische test.
De toelatingsprocedure wordt hiervoor benut.

Deelnemersstromen beheersen

Een van de instellingen kent een regionaal administratiesysteem dat ontwikkeld is om deelnemersstromen te beheersen. Deze regio zet sterk in op het monitoren van de stromen en de individuele
deelnemers in de doorstroom van vmbo naar mbo. De administratie of de opleiding zelf houdt het
regionale registratiesysteem bij. Op de toelating van de deelnemers heeft een dergelijk doel echter
geen invloed.
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Hoofdstuk 03:
Belangen bij de functies
Bij het toelatingsbeleid is een groot aantal mensen betrokken. Al die betrokkenen hebben hun eigen belangen bij het toelatingsbeleid. De belangen leiden tot argumenten
om een functie wel of juist niet onderdeel te laten zijn van het toelatingsbeleid.
Hieronder geven we een indruk van de belangen vanuit het gezichtspunt van de deelnemer, de docent, de instelling en de maatschappij. We beperken ons tot de hoofdlijnen en de extremen.

3.1 Belangen bij functie 1: de deelnemer leren kennen
Zowel deelnemer, docent, instelling als de maatschappij hebben belang bij een toelatingsbeleid dat inzet op het leren
kennen van de deelnemer. Deze functie kan echter ook tegen het belang van een betrokkene ingaan. Of in het belang
van de ene betrokkene zijn en voor een andere betrokkene juist zeer slecht uitkomen. Een globaal overzicht is opgenomen
in tabel 3.1.
Tabel 3.1 Belangen bij de functie ‘de deelnemer leren kennen’
+

-

Deelnemer

De deelnemer krijgt vanaf het begin van zijn
opleiding onderwijs dat bij hem past. De begeleiding is afgestemd op zijn behoeften, de onderwijsomgeving is passend en het curriculum is
dusdanig opgesteld dat de deelnemer de
opleiding in een passend tempo en succesvol
kan doorlopen.

De deelnemer heeft geen volledige sturing in
wat voor informatie wordt overgedragen, of kan
niet overzien wat voor gevolgen de informatie kan
hebben. Hierdoor kan de informatieoverdracht
negatieve gevolgen hebben. Voorvallen tijdens
het voortgezet onderwijs kunnen de deelnemer
nog lang achtervolgen.

Docent

De docent kan zich goed voorbereiden op de
deelnemers in de les. Hij heeft vanaf begin af
aan aanwijzingen hoe iedere deelnemer het
beste onderwezen en begeleid kan worden.

Het doornemen en praktisch toepasbaar maken
van de informatie kost veel tijd. Het geven van
adaptief onderwijs is, mede afhankelijk van de
onderwijsomgeving, lastig.

Instelling

De deelnemers zijn tevreden over de opleiding en
adviseren anderen om de opleiding te gaan volgen,
waardoor het aantal aanmeldingen stijgt.

Het aanpassen van de leeromgeving of het
curriculum aan de deelnemer kan een complex
en kostbaar traject zijn.

Maatschappij

Meer jongeren volgen met succes een opleiding
doordat ze op hen afgestemd onderwijs krijgen.
Ze hebben hierdoor een grote waarde op de
arbeidsmarkt en veroorzaken minder problemen
in de maatschappij.

Het onderwijs is door het toelatingstraject en het
maatwerk kostbaarder. De tijd die de organisatie
en afhandeling van het toelatingsbeleid vraagt,
kan de instelling niet besteden aan het primaire
proces.
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3.2 Belangen bij functie 2: helpen met de beroepskeuze

3.3 Belangen bij functie 3: een haalbare opleiding kiezen

Tijdens de intake is vaak onderwerp van gesprek of de verwachtingen van de deelnemer van opleiding en beroep over-

Zowel deelnemer, docent, instelling als de maatschappij kunnen belang hebben bij een toelatingsbeleid dat inzet op

eenkomen met de werkelijkheid. Deze functie van het toelatingsbeleid heeft vanuit het gezichtspunt van de verschillende

het kiezen van een haalbare opleiding. De functie kan echter ook tegen het belang van een betrokkene ingaan. Of

betrokkenen zowel voor- als nadelen. Een overzicht staat in tabel 3.2.

in het belang van de ene betrokkene zijn en voor een andere betrokkene juist zeer slecht uitkomen. Een overzicht is
opgenomen in tabel 3.3.
Tabel 3.3 Belangen bij de functie ‘een haalbare opleiding kiezen’

"Alle betrokkenen hebben hun eigen
belangen bij het toelatingsbeleid."

+
Deelnemer

De deelnemer start niet met een opleiding die
hij door een gebrek aan competenties toch niet
succesvol af kan ronden.

De deelnemer wordt geweigerd of voelt zich
niet welkom in de opleiding en moet daarom
met een andere opleiding of een opleiding op
een lager niveau beginnen dan hij eigenlijk wil
en/of zou kunnen.

Docent

Docenten kunnen lesgeven aan een homogene,
capabele klas.

Sommige opleidingen krijgen te maken met
zeer veel deelnemers die zijn afgewezen voor
de opleiding waarvoor ze zich in eerste instantie
hadden aangemeld. Ze dreigen hierdoor een
‘afvalputje’ te worden.

Instelling

Instellingen kunnen hun rendement hoog houden
en komen zo positiever over in de keuzegids en
bij inspectiebezoek en krijgen meer subsidie
om voortijdige schooluitval te voorkomen.

Het vormgeven en aan- en bijsturen van een
toelatingsbeleid dat valide en betrouwbaar is,
vraagt veel tijd en kennis van de instelling.
Het belang van het oordeel leidt tot de neiging
om steeds meer informatie te verzamelen om
de zorgvuldigheid van het toelatingsbesluit te
garanderen. Docenten moeten tijdens de toelatingsprocedure taken vervullen waarvoor ze niet
direct zijn opgeleid, wat kostbare professionaliseringstrajecten noodzakelijk maakt.

Maatschappij

Minder voortijdig schoolverlaters.

De waarde van het vmbo-diploma wordt niet
altijd gerespecteerd, met het risico op diplomainflatie als gevolg.

Tabel 3.2 Belangen bij de functie ‘helpen met de beroepskeuze’

Deelnemer

+

-

De deelnemer krijgt hulp om tot een afgewogen
beroepskeuze te komen. Heeft hij het juiste
beeld van het beroep en de opleiding, of komen
zijn verwachtingen niet overeen met de werkelijkheid? Is hij geschikt voor het beroep? Dit
voorkomt dat de verwachtingen van de deelnemer
niet overeenkomen met de realiteit.

Jongeren die twijfelen over hun beroepskeuze
of minder geschikt zijn voor het beroep, krijgen
geen kans om met een opleiding te starten.
Opleidingen nemen vooral capabele jongeren
aan met een duidelijke beroepswens, andere
jongeren worden afgewezen en in een beroepsoriëntatietraject geplaatst waarna ze niet altijd
de kans krijgen om alsnog de opleiding van
hun eerste keuze te volgen.

Docent

Docenten hebben deelnemers in de klas met
reële verwachtingen van opleiding en beroep.

Om de beroepskeuze uit te stellen, bieden al
meer opleidingen brede opleidingen aan. In deze
opleidingen zijn deelnemers niet altijd gemotiveerd voor de volle breedte van de opleiding,
maar alleen voor een specifiek opleidingsdeel.

Instelling

De instelling voldoet aan haar doelstelling om
deelnemers op te leiden die daadwerkelijk aan
de slag willen in het beroep (in de regio).

Deelnemers schrijven zich in bij een andere
instelling die wel bereid is hen aan te nemen.

Maatschappij

Minder switchers en uitvallers en daardoor
meer deelnemers die sneller zijn opgeleid voor
een start op de arbeidsmarkt.

Jongeren die geen onderwijs volgen omdat ze
niet weten wat ze willen worden en daarom
nergens worden aangenomen.

-
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Hoofdstuk 04:
Spanningen door de
functies
Als we de functies van het toelatingsbeleid bezien vanuit de verschillende perspectieven, wordt direct duidelijk dat intakers en docenten voor diverse dilemma’s komen
te staan. Hieronder beschrijven we met behulp van casussen1 een aantal kenmerkende
spanningen vanuit de optiek van intakers en docenten. De casussen zijn niet uitputtend,
maar wel kenmerkend voor opleidingen die de intakeprocedure benutten om de deelnemer te leren kennen. De casussen zijn bedoeld als illustratie en discussiemateriaal.

4.1 Spanningen bij functie 1: de deelnemer leren kennen
Hieronder beschrijven we twee casussen die leiden tot vier spanningen die kenmerkend zijn als intakers proberen om
de deelnemer te leren kennen.
Casus 1: Joppe
Joppe was op het vmbo een ‘lastige’ leerling. Hij spijbelde veel en had zijn huiswerk niet altijd af. Hij zakt voor zijn
vmbo-kl-diploma en geeft aan liever verder te willen leren in het mbo dan nog een jaar naar het vmbo te moeten.
Hij kiest voor de bol niveau 2-opleiding tot loonwerker op het aoc.

Spanning a: sturen van de informatie
Het dossier van Joppe is ingevuld door de decaan van het vmbo. De intaker vraagt zich af in hoeverre Joppe zelf weet
welke informatie is opgenomen in het dossier en met welk doel dat is gedaan. Hij kan zich voorstellen dat Joppe ervan
baalt dat zijn nieuwe docenten op het mbo nu al weten dat hij in het verleden veel gespijbeld heeft. Verdient Joppe geen
nieuwe start en zou de intaker deze informatie dus moeten negeren? Of is de overdracht juist in het belang van Joppe
omdat de intaker hem al direct duidelijk kan maken dat spijbelen niet getolereerd wordt en docenten bovendien signalen
van problemen sneller op zullen pakken zodat de kans op uitval kleiner wordt?
Spanning b: kostbare intake
De intaker geeft aan het verstandig te vinden Joppe te testen zodat duidelijk wordt welke begeleidingsstijl het beste bij
Joppe past. De centrale dienst van de instelling kan daarnaar onderzoek doen, maar dit is kostbaar en tijdrovend en er
is nog maar weinig tijd beschikbaar tot aan de zomer. De manager die het doorverwijzingsbesluit moet nemen, vraagt zich
1

Alle casussen zijn fictief, maar wel gebaseerd op casussen zoals besproken tijdens de interviews.
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af of de test voldoende handelingskennis voor docenten op zal leveren. Kan de instelling het budget niet beter besteden

op uitval geeft; Carola aannemen in een wellicht niet passende opleiding of Carola plaatsen in een opleiding waarvan hij

aan andere zaken?

zeker weet dat ze een deel niet leuk vindt?

Casus 2: Cees

Spanning b: keuzestress
Carola is gemotiveerd om een opleiding te volgen, zoveel is de intaker wel duidelijk. Maar hij denkt tegelijkertijd dat ze

Cees meldt zich aan voor de opleiding financieel administratief medewerker op niveau 3. Tijdens het intakegesprek

nog niet echt weet wat ze later wil gaan doen. De docent vraagt zich af of een verwijzing naar een oriëntatietraject bij

vertelt hij dat hij een stoornis in het autistisch spectrum heeft. Zelf verwacht hij dat dit niet tot problemen zal leiden

Carola wenselijk is. Hij schat in dat ze zich niet welkom zal voelen en voor een andere instelling zal kiezen.

tijdens de opleiding.
Casus 2: Astrid
Spanning c: benutten van informatie

Astrid meldt zich met een vmbo-tl-diploma aan voor pedagogisch medewerker (niveau 4) richting jeugdzorg. Haar

Een docente wil graag de klas leren kennen waaraan zij les moet geven. Ze schrikt echter van de hoeveelheid informatie

portfolio wekt de indruk dat ze zich goed heeft georiënteerd en ze over de juiste competenties beschikt. Tijdens het

die na afloop van de intake is opgenomen in de LOB-dossiers2: kenmerken van de leerloopbaan, competenties, beroeps-

intakegesprek maakt ze echter duidelijk de opleiding echt als tussenstap te zien op weg naar het realiseren van haar

oriëntatie, leerstijl, zorgvraag, vrijetijdsbesteding en de thuissituatie. De hoeveelheid informatie is te groot om in één

droomberoep: psycholoog. Hoewel ze het probeert te verbergen, lijkt Astrid zich tijdens het intakegesprek af te

keer in zich op te nemen. Bij veel informatie vraagt zij zich af; hoe kan ik hiernaar handelen? De docent zou graag de

gaan vragen of ze het beroep pedagogisch medewerker op zich ook leuk vindt.

informatieoverdracht van intaker naar docent verbeteren. Misschien via een vergadering, of een handelingsgerichte
samenvatting op het formulier met het plaatsingsbesluit?
Spanning c: alternatief
Spanning d: andere onderwijsomgeving

De intaker vraagt zich af of het wel eerlijk is om deelnemers zoals Astrid te verwijzen naar de centrale dienst voor een

In de huidige opleiding werken deelnemers veel in groepen zelfstandig aan opdrachten. De intaker beseft dat Cees

heroriëntatie op de beroepskeuze. Voor andere mbo-opleidingen zal ze wellicht nog minder gemotiveerd zijn. En dus

in deze onderwijsomgeving misschien niet mee kan komen, maar met meer sturing en individuele opdrachten de

is de kans groot dat ze ook daar niet wordt aangenomen. Alle opleidingen proberen immers hun uitvalcijfers terug te

opleiding misschien wel af zou kunnen ronden. Het docententeam bespreekt daarom of men niet twee verschillende

dringen. Maar Astrid zal toch een opleiding moeten gaan volgen. Is direct plaatsen, ondanks het onrealistische beroeps-

onderwijsomgevingen zou moeten creëren: een groep met deelnemers die graag in groepen zelfstandig werken, en een

ideaal, niet toch de beste optie? Misschien gaat Astrid het toch wel heel erg leuk vinden?

groep die meer individuele sturing nodig heeft. Is dit te organiseren, of belast dit de docenten te veel, zo vraagt men
zich af. Oftewel: moet de opleiding worden aangepast aan de deelnemer met instroomrecht, of moet de deelnemer zich

Spanning d: reële verwachtingen

aanpassen aan de opleiding?

De intaker heeft in het verleden vaak meegemaakt dat deelnemers in de klas teleurgesteld waren over de lesstof omdat
ze een onrealistisch beeld hadden van het beroep. Deze deelnemers verstoorden de les en beïnvloedden soms hele klassen.
Zal Astrid de lessen te veel verstoren en is haar plaatsing daarmee nadelig voor de andere deelnemers, of moet zij toch

4.2 Spanningen bij functie 2: helpen met de beroepskeuze

geplaatst worden omdat de kans bestaat dat ze de opleiding wel afrondt?

Hieronder beschrijven we twee casussen die leiden tot vier spanningen die kenmerkend zijn als intakers proberen om
de deelnemers te helpen met hun beroepskeuze.

4.3 Spanningen bij functie 3: een haalbare opleiding kiezen
Casus 1: Carola

Hieronder beschrijven we twee casussen die leiden tot vier spanningen die kenmerkend zijn als het toelatingsbeleid
bedoeld is om de deelnemer te begeleiden bij het kiezen van een haalbare opleiding.

Carola heeft zich aangemeld voor de opleiding administratief medewerker. In de motivatiebrief die ze schrijft, houdt
ze een vlammend betoog over haar sterke kanten die precies passen bij de opleiding. De intaker twijfelt na het intake-

Casus 1: Maik

gesprek echter of het beroep wel echt bij Carola past. De docent kan dit niet echt hard maken, het is meer een gevoel.
Maik wil in de ict werken. Hij heeft zijn vmbo-kl-diploma en is volgens de doorstroomregeling dus toelaatbaar in een
bol-opleiding op niveau 3 of 4. Maar de docent die de intake verzorgt, twijfelt, want in het verleden bleken veel
Spanning a: breed of smal opleiden

vmbo-kl-leerlingen deze opleidingen te moeilijk te vinden. Bovendien is Maik met lage cijfers geslaagd en geeft ook

De docent stelt Carola voor om een brede beroepsopleiding te volgen; Carola krijgt dan langer de tijd om zich te oriën-

een test de indruk dat theorie niet zijn sterkste kant is.

teren en kan na tien weken alsnog instromen in een reguliere opleiding. In de brede opleiding zal Carola echter ook
kennismaken met beroepen in de horeca; iets wat ze echt niet ziet zitten. De docent vraagt zich af wat een groter risico
Spanning a: capabele klassen
2

LOB: loopbaanoriëntatie en -begeleiding.

De intaker zou eigenlijk liever zien dat Maik op niveau 2 begint. Deelnemers met een vmbo-kl-diploma passen beter
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op niveau 2, zo vindt hij. Daarna kan Maik altijd nog doorstromen naar niveau 3. Maar bij lagere plaatsing bestaat het
risico dat Maik er na niveau 2 mee ophoudt, terwijl hij wel capaciteiten voor niveau 3 of 4 heeft. En hij doet langer over
de totale opleiding, met financiële consequenties voor de instelling als gevolg. Is de verwijzing naar niveau 2 voldoende
onderbouwd, of meer in het belang van de docenten die graag met homogene en capabele klassen werken, zo vraagt
de intaker zich af.
Spanning b: diploma-inflatie
De opleidingsmanager overlegt met het vmbo over Maik. De decaan aldaar reageert furieus: het mbo zou de waarde
van het vmbo-kl-diploma niet serieus nemen. Hij noemt het diploma-inflatie. De opleidingsmanager twijfelt: ligt er een
inspanningsverplichting bij het mbo om de opleiding voor Maik haalbaar te maken, of kan Maik het niveau echt niet
aan en zal aanname alleen maar tot een negatieve onderwijservaring leiden?
Casus 2: Josefien
De opleiding juridisch secretaresse krijgt al jaren meer aanmeldingen dan de instelling aankan. Daarom is dit jaar
besloten om maximaal zestig deelnemers aan te nemen. Het team wil de selectie graag zo inrichten dat ze een hoog
rendement halen maar zorgleerlingen wel een kans krijgen. Ze besluiten daarom de deelnemers die het hoogst
scoren op de capaciteitentest te plaatsen. Uit de capaciteitentest blijkt dat Josefien niet erg leesvaardig is; ze komt
niet bij de beste zestig deelnemers. Tijdens het intakegesprek toont ze zich echter bijzonder gemotiveerd.

Spanning c: voorspellende waarde
Door het gesprek met Josefien gaat de intaker twijfelen of plaatsing naar aanleiding van capaciteiten wel een hoger
rendement zal geven. Josefien wil erg graag, heeft een duidelijke beroepswens en beseft dat taal een zwak punt is waar
ze hard aan moet werken. De intaker stelt daarom voor om niet meer te testen, maar te loten; in haar ogen een eerlijkere
methode. Een deel van het team vindt dit echter onverstandig, want waarom zou je niet plaatsen op capaciteiten als je
de kans hebt? De intaker beseft dat ze verantwoordelijk zijn voor een zorgvuldig toelatingsbeleid, maar vraagt zich af of
daar nu sprake van is.
Spanning d: afvalputje
Het plaatsen op grond van capaciteiten met behulp van een test leidt tot het weigeren van minder capabele deelnemers.
Deze deelnemers moet de instelling plaatsen in andere opleidingen, bijvoorbeeld managementassistente. De docenten
van deze opleiding voelen er echter weinig voor om een ‘afvalputje’ te worden voor de minder capabele deelnemers.
Het gevaar dreigt dat de deelnemers die de test slecht hebben gemaakt hierdoor nergens worden toegelaten.
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Hoofdstuk 05:
Implicaties van de
functies
De belangrijkste conclusie op grond van de vorige hoofdstukken is misschien wel
dat de beste keuze wat betreft de functie van het toelatingsbeleid niet bestaat. Wat in
het belang is van de ene betrokkene, kan in het nadeel zijn van de andere. En soms
kan een functie voor dezelfde persoon zowel voor- als nadelen hebben. Dit leidt
onvermijdelijk tot spanningen voor hen die het toelatingsbeleid vormgeven of
uitvoeren. Het is niet altijd mogelijk dit soort spanningen ‘weg’ te organiseren met
goede procedures en afspraken. Het zijn spanningen die altijd zullen bestaan binnen
onderwijsinstellingen (Commissie-Oudeman, 2010; Brandsen, Van de Donk & Kenis,
2006; Van Hout, 2007; Honingh, 2008).

Dit betekent niet dat onderwijsinstellingen geen aandacht hoeven te besteden aan de spanningen. Een spanning moet
ergens in de organisatie belegd worden. Dit zorgt ervoor dat de spanning onderkend is, dat duidelijk is welke professionals
met de spanning te maken hebben en dat de organisatie aanspreekbaar is op de implicaties van de gemaakte keuzes
(Honingh & Thomsen, 2011). In dit hoofdstuk behandelen we drie valkuilen en drie strategieën om met de spanningen
om te gaan.

5.1 Valkuilen
Tijdens de interviews zijn diverse situaties ter sprake gekomen waarin bij betrokkenen de indruk bestond dat de spanning
was opgelost, terwijl hier feitelijk geen garantie voor was. De drie belangrijkste valkuilen zijn:
• geen rekening houden met alle belangen;
• onzekerheid verbergen;
• zich beroepen op autoriteit.
Geen rekening houden met alle belangen
De vorige hoofdstukken laten zien dat het bij het vormgeven en toepassen van de toelatingsprocedure noodzakelijk is om
alle belangen mee te laten wegen. Indien dit niet gebeurt, bestaat het risico dat – wellicht zonder dat dit de bedoeling is –
een besluit sterk in het nadeel is van een van de betrokkenen.
Op dit moment houden de onderwijsinstellingen nog niet altijd rekening met alle belangen. Geregeld lijken betrokkenen
zich niet bewust van de belangen van andere betrokkenen. Beleidsmedewerkers vinden bijvoorbeeld dat intakers
tijdens het intakegesprek zich te weinig verplaatsen in het deelnemersperspectief. Intakers zouden te vaak een
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eenzijdig gesprek voeren gericht op het beoordelen en informeren van de deelnemer. Te weinig aandacht gaat uit naar

Kenmerkend voor de situatie waarin de intaker zich beroept op autoriteit is dat de toelatingsprocedure voor de deelnemer

de verwachtingen en behoeften van deelnemer.

vaak een ‘blackbox’ blijft. De deelnemers weten dat er een toelatingsprocedure is, maar de functie, instrumenten,
criteria en betrokkenen zijn onduidelijk. Dit geeft de intakers veel vrijheid om de naar hun idee juiste procedures te

De intakers zijn zich ook niet altijd bewust van de verantwoordelijkheid die een besluit met zich meebrengt. Kenmerkend

volgen en besluiten te nemen. Tegelijkertijd kunnen de deelnemer zelf, zijn ouders, het vmbo en eventueel betrokken

is de situatie waarin een intaker handelt in de overtuiging dat het ook in het belang van de deelnemer is om niet met de

hulpverlening verkeerde beelden ontwikkelen over de toelatingsprocedure. Uit onzekerheid over de consequenties

opleiding te starten, maar geen informatie heeft of de afgewezen deelnemer elders wel succesvol is. Is de deelnemer wel

zouden deelnemers bijvoorbeeld informatie achter kunnen houden of sociaal wenselijke antwoorden geven.

beter af in een andere opleiding? Het besluit om af te wijzen neemt de intaker, maar de consequentie van het besluit
wordt gevoeld door de deelnemer die niet met de opleiding van eerste keuze mag starten en de centrale dienst die de
deelnemer moet herplaatsen. Het is hierdoor zeer lastig om te leren van besluiten die achteraf gezien foutief bleken: de

5.2 Strategieën

intaker zelf wordt niet met de gevolgen van een besluit geconfronteerd.

Het inrichten van een zorgvuldig toelatingsbeleid dat met alle belangen rekening houdt, is niet altijd eenvoudig. Zelfs in
de meest ideale situatie komen betrokkenen voor afwegingen te staan waar de verschillende keuzes zowel voor- als

Onzekerheid verbergen

nadelen hebben.

In de vorige hoofdstukken zijn diverse situaties besproken waarin niet duidelijk is welke richting voor het beleid ‘het
beste’ is. Verschillende belangen vragen om verschillende keuzes tussen of binnen de functies. Desondanks is het

Om in dit soort situaties toch een besluit te nemen, hebben de opleidingen een aantal strategieën:

toelatingsbeleid op de instelling vaak zo ingericht dat de intaker een advies moet geven of een besluit moet nemen.

• duidelijk beleggen van de verantwoordelijkheid;
• delen van de verantwoordelijkheid;

Dit leidt tot situaties waarin intakers niet weten of ze het juiste besluit nemen, maar proberen hun onzekerheid over de

• onderbouwen van het advies of het besluit met onderzoek.

juistheid van de vormgeving en uitvoering van de toelatingsprocedure te verbergen. Als intakers hun onzekerheid proberen
te verbergen, sluiten zij overleg uit. Het toelatingsbesluit wordt eenzijdig door iemand van de onderwijsinstelling genomen.

Duidelijk beleggen van de verantwoordelijkheid

Hoewel deze besluiten juist kunnen zijn, blijkt uit onderzoek dat intuïtieve hypotheses van onderwijsprofessionals zeker

Een eerste stap is het duidelijk vastleggen van het toelatingsbeleid. Veel onderwijsinstellingen proberen spanningen te

niet altijd waar zijn (Schildkamp, 2012).

voorkomen door het standaardiseren van de toelatingsprocedure en het objectiveren van de criteria. Dit is een belangrijk streven, maar het is niet mogelijk om altijd alle spanningen weg te organiseren.

Het verbergen van de onzekerheid maakt het vrijwel onmogelijk om met de deelnemer en zijn omgeving te overleggen
over wat wijsheid is. Juist in de gevallen waar afwijzing niet evident is maar voor- en nadelen heeft, kan een dergelijk

Daarom is het noodzakelijk om te benoemen wie verantwoordelijk is voor het maken van een keuze als er een spanning

gesprek van meerwaarde zijn om tot het juiste besluit te komen. Discussie kan leiden tot een beter onderbouwd en

ontstaat. Het beleggen van de spanning zorgt ervoor dat deze onderkend is, dat duidelijk is welke professionals met de

beter geaccepteerd besluit.

spanning te maken hebben en dat de organisatie aanspreekbaar is op de gevolgen van gemaakte keuzes. Ook voorkomt het
dat de intakers het gevoel hebben dat ze een besluit moeten nemen dat tegen het (toelatings)beleid van de onderwijsinstel-

Zich beroepen op autoriteit

ling ingaat. Het voorkomt tevens dat de indruk ontstaat dat de spanning is opgelost, terwijl dit feitelijk niet het geval is.

De deelnemer en degenen die het toelatingsbeleid vormgeven en uitvoeren, bevinden zich niet in een gelijkwaardige
positie (Van Dyck, 1995; Huisman & Zoontjens, red., 2009; Luken, 2011; Noorlander, 2005; Lenssen, 2011). De instel-

Overigens hoeft de verantwoordelijkheid voor het toelatingsbesluit niet altijd bij een medewerker van de mbo-instelling

ling kan door haar positie en autoriteit gebruikmaken van een zekere machtspositie. Vaak betreft het situaties waarin

te liggen. Sommige instellingen kiezen ervoor om niet te weigeren, maar uitsluitend een goed onderbouwd negatief

onderwijsinstellingen stellen vanuit ‘ervaring’ het juiste besluit te kunnen nemen voor de vormgeving en uitvoering van

advies te geven. De verantwoordelijkheid voor het uiteindelijke besluit ligt dan bij de deelnemer.

het toelatingsbeleid.
Delen van de verantwoordelijkheid
Deze machtspositie leidt tot problemen als er sprake is van tegengestelde belangen. Een voorbeeld van tegengestelde

Een veelgebruikte strategie is het delen van de verantwoordelijkheid over het te nemen besluit of voor de te volgen

belangen ligt in de situatie waar het toelatingsbeleid voorschrijft dat deelnemers die een onvoldoende scoren op een

procedure. Hiervoor beschreven we al de mogelijkheid om in overleg met de deelnemer en eventueel zijn omgeving

capaciteitentoets naar een lager niveau worden verwezen omdat ze onvoldoende capabel zouden zijn. Deze verwijzing

een besluit te nemen.

is volgens de opleiding in het belang van de deelnemer, omdat alleen het lagere niveau haalbaar zou zijn. Anderen
menen echter dat niet alleen de deelnemer, maar ook de inrichting van het onderwijs van invloed is op het succes van

Daarnaast betrekken veel instellingen een tweede intaker bij de uitvoering van de toelatingsprocedure als de eerste

de leerling en dus op het rendement van de opleiding. Het gaat dan om de fit tussen leerling en school en niet om de

onzeker is over het te nemen besluit of de te volgen procedure. Ze voeren lastige intakegesprekken in tweetallen of

leerlingkenmerken op zich (Westerhuis & Van Wijk, 2011; Eimers, 2006). Als in het belang van de deelnemer was

houden een tweede gesprek met een andere intaker.

geredeneerd, was niet per definitie naar een lager niveau verwezen, maar was het eerst geprobeerd om het onderwijs

Een andere mogelijkheid is om tijdens een overleg met de opleidingsmanager of met collega-intakers de verschillende

zo aan te passen dat de deelnemer de opleiding wel met succes zou kunnen afronden. Bijvoorbeeld door extra lessen aan

argumenten bloot te leggen en af te wegen. In beide gevallen wordt de spanning onderkend en de verantwoordelijkheid

te bieden. Het gevaar bestaat dat de machtspositie instellingen de noodzaak van het ontwikkelen van op de deelnemer

ervoor gedeeld. Dit voorkomt eenzijdige beeldvorming over de deelnemer en maakt het makkelijker om alle belangen

aangepast onderwijs minder urgent maakt.

mee te wegen.
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Tot slot maken instellingen gebruik van onafhankelijke deskundigheid. Bijvoorbeeld door iemand van de centrale dienst
van de onderwijsinstelling in te schakelen of door gebruik te maken van gecertificeerde testen.
Onderbouwen van het toelatingsbeleid
Een laatste strategie is het doen van onderzoek met als doel om de toelatingsprocedure te verbeteren zodat het toelatingsbeleid in zijn vormgeving en uitvoering al beter onderbouwd met de spanningen om kan gaan.
Opleidingen maken op dit moment beperkt gebruik van onderzoek om de omgang met de spanningen te onderbouwen
en te ontwikkelen. Onderzoek kan echter helpen om de omgang met de ervaren spanningen te verbeteren. Opleidingen
kunnen verschillende typen onderzoeken uitvoeren, die zijn beschreven in tabel 5.1.
Tabel 5.1 Typen onderzoek
Tevredenheidsonderzoek onder
deelnemers

In dit onderzoek wordt deelnemers na toelating gevraagd hoe zij de toelatingsprocedure hebben
ervaren. Meestal blijft dit onderzoek beperkt tot deelnemers die daadwerkelijk geplaatst zijn en
met de opleiding zijn begonnen waarvoor ze zich hadden aangemeld. In een enkel geval worden
ook niet-geplaatste deelnemers bevraagd: heeft de toelatingsprocedure hen geholpen een passend
alternatief te vinden?

Tevredenheidsonderzoek onder alle
betrokkenen

In onderzoek onder intakers en andere bij de toelatingsprocedure betrokken professionals kan
worden nagegaan of de toelatingsprocedure naar hun inschatting goed werkt en wat eventueel
beter kan. Meestal vindt dit onderzoek plaats op het niveau van het instrumentarium, soms worden
ook vragen gesteld over de procedure en de functie.

Evaluatie van de uitvoering

Een voor dit doel in het leven geroepen werkgroep gaat na of de toelatingsprocedure is uitgevoerd
zoals deze is bedoeld. Hierbij staat niet de vraag centraal of de toelatingsprocedure goed werkt,
maar of deze uitvoerbaar is, of wat aan de uitvoering verbeterd kan worden.

Evaluatie van het aantal succesvolle
plaatsingen

Dit type evaluatie is interessant voor opleidingen of instellingen die met de toelatingsprocedure
(ook) beogen om het aantal switchers en voortijdig schoolverlaters terug te dringen. In dit type
evaluatie wordt het aantal deelnemers dat het diploma van de opleiding haalt, vergeleken met het
oorspronkelijke aantal dat met de opleiding is begonnen.
Dit type evaluatie kent twee beperkingen. Allereerst valt niet vast te stellen of wijzigingen in het
succespercentage exclusief zijn terug te voeren op wijzigingen in de toelatingsprocedure. Andere
factoren, bijvoorbeeld betere begeleiding in het onderwijs, kunnen ook van invloed zijn geweest.
Ten tweede blijft onbekend of niet-geplaatste deelnemers het succespercentage zouden hebben
beïnvloed. Met andere woorden: “Men is meer bezig met het effect van hen die geselecteerd
worden, dan van hen die afgewezen worden” (Elster, 1992; Van Dyck, 1995; zie ook deel 1: De
kaders benutten).
De Groot (1972) vult aan dat de nadruk op rendement om te bepalen of de toelatingsprocedure
geschikt is, een valkuil is. Niet alleen de keuzes rond plaatsing, maar ook de inrichting van het
onderwijs bepaalt of een deelnemer de eindstreep haalt. Het succes zou daarom gemeten moeten
worden aan de mate waarin de drempel het gewenste minimumniveau garandeert: als een goedwillende deelnemer te veel bijles nodig heeft, schort het aan de drempel (of aan de kwaliteit van
het onderwijs).

Monitoring

Monitoronderzoek waarin de opleiding structureel informatie verzamelt over een aantal indicatoren
op opleidingsniveau. Bijvoorbeeld het aantal aanmeldingen, het aantal directe plaatsingen, het
aantal deelnemers dat beslist om de inschrijving niet door te zetten, het aantal afgewezen deelnemers, het aantal heroriëntatietrajecten en het aantal plaatsingen op basis van heroriëntatie.
Opleidingen kunnen deze data vergelijken tussen opleidingen en over de tijd heen.

Onderzoek naar de voorspellende
waarde

Onderzoek dat de voorspellende waarde van de toelatingsprocedure analyseert. Op grond van
de tijdens de toelatingsprocedure verzamelde informatie worden deelnemers met een kleur
gemarkeerd. Groen geeft aan dat de intaker geen problemen verwacht, oranje indiceert lichte tot
middelzware problematiek bij deelnemers en rood zware problematiek die een verhoogde kans op
uitval geeft. Alle deelnemers mogen starten met de opleiding van hun voorkeur. Aan de hand van
systematische evaluaties gaat de instelling na of de indicatie juist was en welke interventies uitval
mogelijk hebben voorkomen. Ligt de oplossing in het weigeren van de deelnemers, of liggen de
mogelijkheden vooral tijdens het onderwijs?
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Bijlage 01:
Typering instellingen
Deze bijlage bevat een korte typering van de functie van het toelatingsbeleid op de aan
het onderzoek deelnemende instellingen en geeft een voorbeeld van hoe de instelling
omgaat met de spanning die voortkomt uit de gekozen richting. De typeringen zijn
niet per se uitputtend en representatief, wel geven ze een beeld van de diversiteit.

Onderwijsinstelling A
De belangrijkste functie van het toelatingsbeleid is deelnemers leren kennen. Zonodig helpt men ook met de beroepskeuze.
Als de intaker twijfelt of een negatief advies gewenst is, wordt de deelnemer in een aparte toelatingscommissie met
directie, zorgcoördinatoren en eventuele externen, zoals zorg- en hulpverleners, nogmaals besproken. Een verwijzing
naar de centrale dienst is ook mogelijk. De instelling probeert het negatieve advies zo te verwoorden dat deelnemers
zelf gaan inzien dat ze beter een andere opleiding kunnen gaan volgen.
De instelling doet onderzoek naar de voorspellende waarde van de toelatingsprocedure en voert tevredenheidsonderzoek
uit onder betrokkenen.

Onderwijsinstelling B
Het toelatingsbeleid dient vooral om de deelnemer te helpen om een haalbare opleiding te kiezen. Deelnemers met een
negatief advies wordt een second opinion aangeboden. Zo probeert de instelling de deelnemers die men niet geschikt
vindt de kans te geven om zich alsnog te bewijzen. Als een deelnemer met een negatief advies toch wil starten met de
opleiding vindt men dit niet zeer bezwaarlijk, omdat deze deelnemers in ieder geval aan het denken zijn gezet en een
bewuste keuze maken.
Ieder jaar vindt een tevredenheidsonderzoek plaats onder de betrokkenen.

Onderwijsinstelling C
De belangrijkste functie van het toelatingsbeleid is het kiezen van een haalbare opleiding. De instelling probeert op
basis van de ervaring van de intakers criteria te objectiveren.
Ieder jaar vindt een tevredenheidsonderzoek plaats onder de betrokkenen.

Onderwijsinstelling D
Het toelatingsbeleid dient om deelnemers te helpen met de beroepskeuze en in mindere mate om een haalbare opleiding
te kiezen en de deelnemer te leren kennen. Het benutten van de verzamelde informatie ziet men als een leerproces
voor de opleidingen.
De instelling brengt ieder jaar de tevredenheid van aangenomen deelnemers over de toelatingsprocedure in beeld. De
verantwoordelijkheid voor de evaluatie van de processen ligt op decentraal niveau.
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Onderwijsinstelling E
Op de locatie van onderzoek is de toelatingsprocedure vooral bedoeld om binding te organiseren. Het helpen met de
beroepskeuze en een haalbare opleiding kiezen, zijn nevenfuncties. In de toekomst wil men meer inzetten op de functie
de deelnemer kennen, vooral waar het zorg en LOB betreft. De opleidingen kennen vergaande vrijheid om zelf een
afweging te maken in de spanningen en gaan hier daarom ook allen op hun eigen manier mee om.
De instelling is terughoudend in het houden van evaluaties en tevredenheidsonderzoek. Er is geen recent onderzoek
bekend.

Onderwijsinstelling F
De functie van het toelatingsbeleid ligt op centraal niveau vooral in het beheersen van deelnemersstromen, op opleidingsniveau betreft het de deelnemer leren kennen. De instelling probeert door het centrale systeem de spanningen weg te
halen op het niveau van de intaker.
De instelling evalueert systematisch succespercentages en plaatsingskenmerken.

Onderwijsinstelling G
Het toelatingsbeleid is bedoeld om deelnemers te helpen met de beroepskeuze en om een haalbare opleiding te kiezen.
De intakers die afwijzen noodzakelijk vinden, ervaren hiervoor steun van het college van bestuur.
Op decentraal niveau nemen intakers zelf het initiatief om de procedure te evalueren.

Onderwijsinstelling H
De functie van het toelatingsbeleid is om deelnemers te helpen met de beroepskeuze en om een haalbare opleiding te
kiezen. Door het benutten van de kennis van het vmbo probeert men zo veel mogelijk deelnemers direct in te schrijven
en zo tijd over te houden om informatie te verzamelen over de deelnemers waarbij dit nodig is.
De instelling evalueert specifieke instrumenten en deelprocedures waarover beleidsmedewerkers twijfelen door middel
van tevredenheidsonderzoek onder betrokkenen.
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Gebruikte afkortingen
Aoc		

Agrarisch opleidingscentrum

Bbl		

Beroepsbegeleidende leerweg

Ict		

Informatie- en communicatietechnologie

Ecbo		

Expertisecentrum Beroepsonderwijs

Kl		

Kaderberoepsgerichte leerweg

LOB		

Loopbaanoriëntatie en -begeleiding

Mbo		

Middelbaar beroepsonderwijs

Min		

Ministerie

OCW		

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Roc		

Regionaal opleidingencentrum

Tl		

Theoretische leerweg

Vmbo		

Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs

WEB		

Wet educatie- en beroepsonderwijs
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Mbo-instellingen besteden steeds meer aandacht aan hun toelatingsbeleid. Toch leven er nog veel vragen
over dit onderwerp. Met deze publicatie wil ecbo de kennis over het toelatingsbeleid vergroten en de
discussie in de onderwijsinstellingen hierover voeden. Het onderzoek biedt een kader dat onderwijs-

instellingen kunnen gebruiken om hun eigen beleid tegen het licht te houden en om inspirerende ideeën
op te doen.

Voor u ligt het tweede deel van het drieluik over het toelatingsbeleid van mbo-instellingen. Dit deel beschrijft

de drie verschillende functies die het toelatingsbeleid kan hebben: de deelnemer leren kennen, helpen
met de beroepskeuze en begeleiden bij het kiezen voor een haalbare opleiding. De belangen van de

verschillende betrokkenen – deelnemer, docent, instelling en maatschappij – bij het toelatingsbeleid zijn
beschreven aan de hand van een aantal casussen.

Deel 1 beschrijft het wettelijk kader van het toelatingsbeleid. Deel 3 gaat over de organisatorische keuzes

die instellingen maken in de vormgeving van hun toelatingsbeleid. Een onderzoeksverantwoording is
beschikbaar via www.ecbo.nl.

Het Expertisecentrum Beroepsonderwijs (ecbo) is het landelijk expertisecentrum van en voor de sector

beroepsonderwijs en volwasseneneducatie. Doelstelling van ecbo is het ontsluiten, ontwikkelen en ver-

spreiden van wetenschappelijke en praktijkgerichte kennis die relevant is voor de sector en de samenleving.
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