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Hoofdlijnen
Kwaliteit mbo-onderwijs tijdens coronapandemie
zwaar onder druk • Sinds maart 2020 wordt
het onderwijs in het mbo gedomineerd door
afstandsonderwijs. Om meerdere redenen is
afstandsonderwijs en het mbo geen gelukkig huwelijk.
Digitale lessen op afstand sluiten in het algemeen
niet goed aan bij de behoefte van mbo-studenten om
praktische vaardigheden te leren, bij de motivatie van
docenten voor het beroep en bij de socialiserende functie
van het mbo-onderwijs. De beperktere mogelijkheden
in de beroepspraktijkvorming door de pandemie maken
de situatie voor het mbo nog nijpender. Daarbij komen
nog de gevolgen voor de afname van de beroepsgerichte
examens in de praktijk. Wat de gevolgen zijn voor
studenten op de korte en langere termijn, zal later
moeten blijken. Al met al kan het haast niet anders dan
dat het onderwijs in het mbo heeft moeten inboeten
op kwaliteit, ondanks alle inspanningen van besturen
en docententeams. Dat deze periode tegelijkertijd ook
positieve ervaringen voor een kleine groep studenten
en kansen voor de toekomst in het onderwijs met zich
meebrengt, is een schrale troost.
Studenten in kwetsbare positie • Voor studenten in
een kwetsbare positie blijft aandacht vereist. Dat geldt
vooral ook voor studenten die een niveau 2-opleiding
volgen. Niet alleen omdat hun positie op de arbeidsmarkt
kwetsbaar is, maar ook omdat ze, als ze opstromen
naar een hoger opleidingsniveau dat meer kans biedt
op een stevige positie op de arbeidsmarkt, in veel
gevallen het diploma niet halen. De kwaliteitsagenda’s
van instellingen die vaak speerpunten bevatten gericht
op deze doelgroep, zijn door de coronapandemie
onder druk komen te staan. Belangrijk is dat er zo snel
mogelijk weer ruimte komt om de focus te richten op de
langetermijndoelstellingen.

in op krimp door samenwerkingsverbanden en fusies
met elkaar aan te gaan, dikwijls ook om nog andere
redenen. Daarbij bieden nieuwe flexibele trajecten, zoals
voor het behalen van mbo-certificaten, instellingen
de mogelijkheid om het Leven Lang Ontwikkelen
vorm te geven en onderwijs te verzorgen aan andere
doelgroepen. Zeker in het licht van de ontwikkelingen op
de arbeidsmarkt als gevolg van de coronapandemie is het
mogelijk dat instellingen een rol voor zichzelf zien in de
om- en bijscholing van werkzoekenden.
Studiesucces schommelt • Het studiesucces in het
mbo vertoonde de jaren vóór corona een lichte daling,
maar steeg in 2020 weer. De vraag is hoe de bijzondere
omstandigheden waarin het examenjaar afgesloten
moest worden daaraan hebben bijgedragen. Om een
volwaardig diploma toe te kennen hebben de instellingen
de verantwoordelijkheid om de competenties van
studenten in huidige cohorten voldoende op peil
te brengen. Dat vraagt van instellingen energie en
inventiviteit, van studenten flexibiliteit en uithoudingsvermogen en van de overheid de ruimte en middelen om
hieraan vorm te geven.

Krimp en verbreding • Het aantal studenten in het mbo
is in de schooljaren 2019/2020 en 2020/2021 nog steeds
gegroeid, maar daar gaat de komende jaren een einde
aan komen. De totale instroom is dit schooljaar voor het
tweede jaar op rij gedaald, ondanks een opleving in de
instroom van vmbo’ers in de bol-opleidingen, die toe te
schrijven is aan de hogere slagingspercentages tijdens
de coronapandemie. Een deel van de instellingen speelt
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De inspectie voerde tijdens de scholensluiting en aan het begin van het schooljaar 2020/2021 een
monitoringsonderzoek uit naar de manier waarop het onderwijs zich aanpaste aan de coronaomstandigheden. Dit onderzoek bestond uit drie metingen (april 2020, juni 2020 en oktober 2020),
waarbij we telkens een interview via telefoon- of beeldverbinding hielden met de besturen van
vrijwel alle 63 bekostigde mbo-instellingen. Daarnaast hebben we zowel in juni als in september
2020 in totaal 18 opleidingen bezocht, waarbij we gesprekken voerden met studenten, docenten en
opleidingsmanagers. In oktober 2020 hebben we een telefonisch interview gehouden met 30 van
de ongeveer 110 niet-bekostigde mbo-instellingen. In dit hoofdstuk besteden we op verschillende
plekken aandacht aan de uitkomsten van deze onderzoeken.

5.1 De student
In deze paragraaf hebben we, waar mogelijk, de recentste voorlopige cijfers meegenomen om
eventuele gevolgen van de coronapandemie in beeld te brengen. Op sommige vlakken zien we (al)
verschuivingen, op andere (nog) niet. De effecten van de pandemie zullen de komende jaren pas
echt duidelijk worden.

Populatie en instroom
Totaal aantal studenten neemt nog toe • In 2020/2021 is de totale studentenpopulatie aan bekostigde
instellingen weer toegenomen ten opzichte van het voorgaande jaar, tot bijna 520.000 studenten. De
instroom van eerstejaars is wel afgenomen. Sinds schooljaar 2015/2016 is de populatie gegroeid met 7,4
procent. Er zijn vooral meer niveau 4-studenten, namelijk 57,3 procent van het totale aantal studenten
tegenover 51,5 procent 6 jaar eerder. Het aantal studenten op niveau 2 en 3 nam af naar respectievelijk
16,6 en 22,9 procent in 2020/2021. Het aandeel studenten in entreeopleidingen is na een paar jaar van
groei de afgelopen 2 jaar min of meer stabiel met 3,2 procent in 2020/2021.
Alleen afname in Friesland • In alle provincies groeit de studentenpopulatie nog, alleen in de
provincie Friesland is sprake van krimp. Daar hebben twee van de drie instellingen te maken met
minder studenten. De meeste groei is er in de provincies Flevoland en Zuid-Holland. Bij agrarische
onderwijscentra (aoc’s) daalt de populatie vaker, bij regionale opleidingscentra (roc’s) is vaker sprake
van groei.
Instroom in bbl afgenomen • De instroom in het mbo is voor het tweede jaar op rij gedaald. In
vergelijking tot een jaar eerder zijn in 2020/2021 ongeveer 4.300 studenten minder ingestroomd. Deze
afname komt geheel voor rekening van de beroepsbegeleidende leerweg (bbl). Na een toename van
het aandeel bbl-studenten sinds 2015/2016, nam de instroom in de bbl in 2020/21 zowel absoluut
als relatief af (figuur 5.1a). Dit kan komen door de verminderde beschikbaarheid van werkplekken
vanwege de coronacrisis. In lijn hiermee nam ook de instroom van studenten van 23 jaar en ouder af.
De instroom in de beroepsopleidende leerweg (bol) groeide absoluut en relatief, ook door de hogere
slagingspercentages in het voortgezet onderwijs (vo).
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Figuur 5.1a Percentage instromers naar leerweg in de jaren 2016/2017-2020/2021 (n 2020/2021*=160.995)

*voorlopige cijfers
Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2021c

Instroom vanuit praktijkonderwijs stijgt • Het aandeel instromers met een vmbo-t-diploma is in
2020/2021 met bijna 2 procentpunt toegenomen naar ruim 29 procent. Ten opzichte van 2019/2020
stroomden minder havisten en vwo’ers zonder diploma in. Dit komt waarschijnlijk doordat een groter
deel van de leerlingen in het vo slaagde, door het vervallen van het centraal examen als gevolg van de
coronasituatie. Al sinds 2015/2016 is er een absolute en procentuele toename van de instroom vanuit
het praktijkonderwijs (pro) in het mbo. Een toenemend aantal pro-leerlingen stroomt in op niveau 2.
Deze leerlingen volgen steeds vaker binnen hun praktijkschool de entreeopleiding en stromen daarna
door naar niveau 2 (zie ook paragraaf 5.5).
Mannen met kaderdiploma veel lager geplaatst dan vrouwen • In schooljaar 2020/2021 is twee
derde van de studenten geplaatst op het niveau dat op grond van de vooropleiding verwacht mag
worden. Ruim 10 procent is onder dat niveau geplaatst en 23 procent erboven. Het aandeel studenten
dat onder, op of boven het verwachte niveau terechtkomt, is de afgelopen jaren min of meer stabiel.
Nieuwkomers worden het vaakst onder niveau geplaatst. Vrouwen worden vaker boven het verwachte
niveau geplaatst en mannen vaker onder hun niveau (figuur 5.1b). Vmbo-kader-gediplomeerden
worden relatief het vaakst boven hun niveau geplaatst. Dit komt doordat zij de laatste jaren, ook door
het toelatingsrecht, steeds vaker op niveau 4 geplaatst worden, wat geldt als boven niveau. Maar
mannen profiteren hier veel minder vaak van dan vrouwen.
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Figuur 5.1b Percentage studenten dat onder of boven niveau geplaatst wordt, naar vooropleiding en
geslacht in 2020/2021* (n=102.801)

*voorlopige cijfers
Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2021c

Opstroom
Minder opstroom • Sinds schooljaar 2016/2017 neemt het percentage studenten dat opstroomt
vanuit niveau 2 en 3 af. Dit komt onder andere doordat in de afgelopen jaren een hoger percentage
studenten op niveau of boven niveau werd geplaatst, waardoor zij al op een hoger niveau startten. In
de sectoren zorg en welzijn en economie stromen meer studenten op naar een hoger niveau dan in de
andere sectoren. Mogelijk komt dit doordat het arbeidsmarktperspectief voor afgestudeerden met
een niveau 2-diploma in deze sectoren slechter is dan in andere sectoren (Gelderblom, Gravesteijn, De
Vleeschouwer, & Stegehuis, 2016; Meng & De Lombaerde, 2019). Een diploma op niveau 3 of niveau 4
verbetert het arbeidsmarktperspectief. Vanuit niveau 2 (30,6 procent) stroomt een groter gedeelte op
dan vanuit niveau 3 (18,9 procent). Van de opstromers vanuit niveau 2 stroomde in 2020 29,0 procent
direct op naar niveau 4 (tabel 5.1a). Dit is meer dan een verdubbeling ten opzichte van 5 jaar eerder.
Mogelijk heeft de Wet vroegtijdige aanmelddatum en toelatingsrecht in het mbo hiermee te maken.
Door deze wet hebben studenten sinds 2018/2019 het recht om toegelaten te worden op de opleiding
van hun keuze, als zij voldoen aan de vooropleidingseisen. Dit recht geldt dus ook voor studenten die
opstromen van niveau 2 naar niveau 4.
Tabel 5.1a Percentage studenten dat opstroomt naar een hoger niveau vanuit niveau 2 in de jaren 2016-2020
(n 2020*=18.350)
2016

2017

2018

2019

2020

Van niveau 2 naar 3

86,6

85,9

79,8

73,4

71,0

Van niveau 2 naar 4

13,4

14,1

20,2

26,6

29,0

*voorlopige cijfers
Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2021c

Opstroom leidt niet altijd tot diploma • Niet alle studenten die opstromen halen een diploma op het
hogere niveau. Studenten die een grotere stap maken halen minder vaak een diploma dan studenten
die een kleinere stap maken. Zo haalt van de studenten die van niveau 2 naar niveau 3 opstromen ruim
twee derde een diploma, en van de studenten die van niveau 3 naar niveau 4 opstromen ongeveer
driekwart. Dit percentage ligt een stuk lager voor studenten die van niveau 2 naar niveau 4 opstromen.
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Van hen haalt ruim de helft een diploma op niveau 4. De stap van een niveau 2- naar een niveau
4-opleiding lijkt voor een groot deel van de opstromende studenten te groot te zijn. Maar voor een
deel van de studenten met de wens om op te stromen is deze stap noodzakelijk, omdat er geen niveau
3-opleiding in dezelfde richting bestaat.
Zicht op opstroomwensen niveau 2-studenten kan beter • De begeleiding van studenten die willen
opstromen kan beter (Inspectie van het Onderwijs, 2020h). Zo is de wens van studenten om op te
stromen naar een hoger niveau niet altijd in beeld. Daarnaast zien veel opleidingen een belemmering in
de zelfstandigere werkhouding die gevraagd wordt van studenten op niveau 3 en niveau 4. De studenten
worden nu niet altijd begeleid naar steeds meer zelfstandigheid en het is de vraag wiens taak dit is: de
taak van de niveau 2-opleiding van waaruit de student wil opstromen, of die van de niveau 3- of niveau
4-opleiding waar de student naar opstroomt. Instellingen hebben vaak nog geen beleid opgesteld over
de begeleiding van studenten die de wens hebben om op te stromen. Dit bemoeilijkt het succesvol
doorlopen van de vervolgopleiding voor studenten. Het is de verantwoordelijkheid van het bestuur om te
zorgen voor instellingsbrede afspraken over de begeleiding van opstromende studenten.

Studiesucces
Meeste diploma’s in de sector zorg en welzijn • In schooljaar 2019/2020 hebben ruim 150.000
studenten een mbo-diploma gehaald. De meeste diploma’s werden behaald in de sector zorg en welzijn
(bijna 35 procent). De instroom en het totaal aantal studenten in deze sector groeien sinds schooljaar
2016/2017. In totaal worden de meeste diploma’s behaald op niveau 4 (ruim 45 procent).
Stijging diplomarendement • Na 2 jaar van daling is het percentage studenten dat het mbo verlaat
met een diploma in 2019/2020 gestegen naar 81,5 procent (figuur 5.1c). Hierin kan hebben meegespeeld
dat de examinering en diplomering in schooljaar 2019/2020 vanwege de coronapandemie anders was
dan in andere jaren (zie paragraaf 5.3). De stijging van het diplomarendement is op alle niveaus te zien,
en het sterkst op niveau 2. Vooral het diplomarendement van studenten met een westerse en met een
niet-westerse migratieachtergrond van de tweede generatie is sterk gestegen. In de berekening van het
diplomarendement zijn diploma’s van de entreeopleiding en eerdere diploma’s die langer dan 6 jaar
voor uitstroom werden gehaald, niet meegenomen. Van de studenten in de entreeopleiding verlaat
56,4 procent het mbo met een diploma. Dit percentage is hoger dan in voorgaande jaren.
Figuur 5.1c Percentage studenten dat gediplomeerd het mbo verlaat in de jaren 2015/2016-2019/2020
(n 2019/2020*=147.921)

*voorlopige cijfers
Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2021c
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Vaker een passend diploma • In 2019/2020 haalden meer studenten dan voorgaande jaren een
diploma dat past, of hoger is dan past, bij hun vooropleiding (tabel 5.1b). Het aandeel studenten dat een
lager diploma haalt dan past bij hun vooropleiding is sinds 2014/2015 niet zo klein geweest. Vrouwen
halen vaker dan mannen een passend of hoger diploma. Ook studenten zonder migratieachtergrond
halen vaker een passend diploma dan studenten met een tweede generatie niet-westerse migratieachtergrond. Het verschil is wel afgenomen ten opzichte van voorgaande jaren. Om te bepalen of een
diploma passend is, is met terugwerkende kracht alleen naar de hoogst behaalde vooropleiding in het
voortgezet onderwijs gekeken en niet naar behaalde diploma’s in het mbo.
Tabel 5.1b Percentage studenten dat een passend diploma haalt in de jaren 2014/2015-2019/2020
(n 2019/2020=153.606)
2014/2015

2015/2016

2016/2017

2017/2018

2018/2019

2019/2020*

Diploma onder
niveau

29,2

29,1

27,6

28,2

28,8

26,4

Diploma op niveau

43,8

45,4

46,1

45,2

44,6

45,1

Diploma boven
niveau

27,0

25,5

26,3

26,6

26,6

28,5

*voorlopige cijfers
Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2021c

Percentage voortijdig schoolverlaters daalt • Het percentage studenten onder de 23 jaar dat zonder
startkwalificatie het mbo verlaat, is in 2019/2020 na 3 jaar van stijging gedaald naar 4,6 procent. De
daling van het percentage voortijdig schoolverlaters (vsv’ers) geldt voor alle leerwegen en niveaus.
Het percentage vsv’ers is hoger onder bbl-studenten dan onder bol-studenten. Ook de daling van het
percentage vsv’ers is sterker in de bol dan in de bbl. Het is waarschijnlijk dat de economisch onzekere
tijden als gevolg van de coronapandemie invloed hebben op het percentage vsv’ers. Pas volgend jaar is
zichtbaar of er sprake is van een trendbreuk. Het is dan ook voorbarig om de daling van het percentage
vsv’ers toe te schrijven aan de inzet op regionale samenwerking in de aanpak van het terugdringen van
vsv (OCW, 2020).
Prestaties taal en rekenen moeten in beeld zijn • De hogere vmbo-slagingspercentages in het
schooljaar 2019/2020 (door het vervallen centraal examen) kunnen ervoor gezorgd hebben dat er
onder dit schooljaar ingestroomde mbo-studenten grotere verschillen zijn in de beheersing van de
basisvaardigheden taal en rekenen. Het mbo moet hierdoor meer inspanning leveren om de taal- en
rekenvaardigheden van hun studenten te onderhouden of te verhogen, een opdracht die al complex
was, omdat de prestaties op taal en rekenen in het voortgezet onderwijs sowieso, in internationaal
opzicht, een dalende trend kennen (OECD, 2019). Het zicht op de prestaties in de basisvaardigheden in
het mbo is echter beperkt. De prestaties van mbo-studenten op de centrale examens taal en rekenen
worden namelijk niet stelselmatig gemonitord. Het is belangrijk dat er op stelselniveau zicht is op de
taal- en rekenprestaties van studenten die het mbo verlaten richting arbeidsmarkt of vervolgonderwijs.
Het ministerie van OCW, het College voor Toetsen en Examens en de Inspectie van het Onderwijs
zouden hierover afspraken moeten maken.
Onderwijsresultaten variëren over domeinen • Opleidingen in de domeinen handel en ondernemerschap en media en vormgeving halen vaker langdurig resultaten onder de normen die de inspectie
hanteert voor onderwijsresultaten dan andere opleidingen. Opleidingen in het groene domein,
in de techniek- en procesindustrie en zorg en welzijn scoren juist minder vaak onder de norm. Die
normen hebben niet alleen te maken met het aantal studenten dat een diploma behaalt, maar ook
met het behoud van studenten in het eerste jaar van hun opleiding. Daarnaast is er een verband met
de tevredenheid van studenten. Opleidingen die vaker onder de norm scoren, krijgen ook vaker een
onvoldoende rapportcijfer van studenten in de JOB-monitor.
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Arbeidsmarktsucces
Kans op een baan hangt steeds minder af van migratieachtergrond • Na het mbo hebben studenten
met een niet-westerse migratieachtergrond van de tweede generatie nog steeds een kleinere kans
op een baan dan studenten zonder migratieachtergrond, maar de verschillen zijn in het afgelopen
decennium wel kleiner geworden (figuur 5.1d). Dat geldt alleen niet voor gediplomeerden op niveau 1.
Bij hen is het verschil tussen studenten zonder en met een migratieachtergrond van de tweede
generatie in de laatste jaren juist weer toegenomen.
Figuur 5.1d Verschil in baankansen* tussen studenten zonder migratieachtergrond en studenten met een
niet-westerse migratieachtergrond van de tweede generatie, naar uitstroomniveau (n 2016-2018=218.269)

*gecorrigeerd voor studentkenmerken en opleidingskenmerken
Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2021d, eigen berekeningen op basis van CBS-microdata

Baanverlies in coronacrisis vooral voor mbo-uitstromers op lage niveaus • In veel sectoren was
de positie op de arbeidsmarkt van uitstromers uit het mbo zonder diploma of met een diploma op
niveau 1 of 2 al vóór de coronacrisis kwetsbaar. Veel beroepen op de lagere mbo-niveaus verdwijnen
door technologische ontwikkelingen of worden ingenomen door hoger opgeleiden (Meng &
Sijbers, 2017; CMMBO, 2017). De positie op de arbeidsmarkt van deze groepen is daarnaast sterk
conjunctuurafhankelijk: in vergelijking met gediplomeerden op niveau 3 en 4 hebben zij de meeste
kans op werkloosheid in perioden van laagconjunctuur (Inspectie van het Onderwijs, 2021d). Hoewel
voor alle werknemers met een mbo-achtergrond de kans op baanverlies sinds het uitbreken van
de coronapandemie is toegenomen, nam deze kans voor werknemers zonder mbo-diploma of een
diploma op niveau 1 of 2 het meeste toe. Zij werken vaak in branches met een arbeidsintensievere,
persoonlijke dienstverlening, zoals de horeca, de schoonmaak, de facilitaire dienstverlening en
de beveiliging. Juist die sectoren worden hard geraakt tijdens de coronacrisis. Daarnaast hebben
uitstromers op niveau 1 en 2 relatief vaak een contract voor bepaalde tijd.
Economische krimp vraagt extra om aandacht voor arbeidsmarktrelevantie • De coronapandemie
zet het arbeidsmarktperspectief voor afgestudeerden in beroepen met een matige arbeidsmarktpositie
verder onder druk. De kans op werk in de administratieve en financiële sector, grafische beroepen en
bepaalde sociale beroepen, zoals activiteitenbegeleider, was al klein vóór de coronacrisis, zeker op de
lagere mbo-niveaus, maar is in deze periode doorgaans verslechterd (UWV 2020; Inspectie van het
Onderwijs, 2019a; 2020g). Instellingen hebben de verantwoordelijkheid om hun studenten op te leiden
voor de arbeidsmarkt en mee te bewegen met ontwikkelingen op die arbeidsmarkt, zowel wat betreft
de inhoud van de beroepen als wat betreft het aantal op te leiden beroepsbeoefenaars. In tijden van
economische crisis wordt deze verantwoordelijkheid voor responsiviteit op arbeidsmarktontwikkelingen nog pregnanter.
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Doorstroom naar het hoger onderwijs
Leenstelsel verkleint motivatie om door te studeren in hoger onderwijs • In het schooljaar
2020/2021 is 44,1 procent van de mbo-studenten die in 2019/2020 hun niveau 4-diploma in de bol
haalden, begonnen aan een opleiding in het hoger beroepsonderwijs (hbo). Dit is 3,5 procent meer dan
in 2019/2020 en is vermoedelijk het gevolg van de corona-omstandigheden. In het algemeen nam het
percentage mbo-studenten dat doorstroomt naar het hoger onderwijs (ho) in de afgelopen jaren af.
Vooral de invoering van het leenstelsel in 2015 heeft het doorstroomgedrag van gediplomeerde mbo
4-studenten van de afgelopen jaren beïnvloed (Van den Broek, Cuppen, Ramakers, Termorshuizen, &
Vroegh, 2020). De invloed van de aantrekkelijke arbeidsmarkt was minder groot. Deze impact is groter
op studenten met een niet-westerse migratieachtergrond en mannelijke studenten dan op studenten
zonder migratieachtergrond en vrouwelijke studenten. Studenten zelf geven aan dat hun keuze om al
dan niet door te stromen naar het hbo inderdaad wordt beïnvloed door financiële motieven, zoals de
vrees om een studieschuld op te bouwen. Uit onderzoek onder meer dan 600 mbo 4-studenten blijkt
dat de coronacrisis de leenangst verder heeft vergroot: een kwart van de respondenten is door de
coronacrisis negatiever gaan denken over het leenstelsel (Inspectie van het Onderwijs, 2021e).
Deel mbo’ers vindt zichzelf niet geschikt voor hoger onderwijs • Niet alleen het leenstelsel is een
belemmerende factor in de doorstroom naar het ho. Een deel van de studenten geeft aan dat ze denken
dat ze het hbo niet aankunnen: dat het niveau te hoog is, hun zelfvertrouwen te laag en/of dat ze over
te weinig studievaardigheden en zelfstandigheid beschikken (Inspectie van het Onderwijs, 2021e).
Dat onderstreept het belang van een realistische informatievoorziening vanuit het hbo, voldoende
ondersteuning van studieloopbaanbegeleiders in het mbo en een goede voorbereiding, bijvoorbeeld
door studenten de mogelijkheid te bieden alvast vakken te volgen op hbo-niveau (Mulder & Cuppen,
2018; Mulder et al., 2019). Naast voorlichting over het leenstelsel en de financiële gevolgen van verder
studeren kan dit eraan bijdragen dat studenten een realistisch beeld hebben van hun mogelijkheden
en capaciteiten. Op die manier krijgen studenten die wel willen en kunnen doorstromen naar het hbo,
maar nu belemmeringen ervaren, gelijke kansen om door te studeren in het hbo.
Mbo’ers’ in hbo: minder overstap, wel meer uitval in eerste jaar • Ruim 1 op de 5 mbo 4gediplomeerden die in 2018 begon aan een hbo-bacheloropleiding, viel binnen een jaar uit. Dat aandeel
is al jaren veel hoger dan het uitvalpercentage onder studenten met een havodiploma, dat rond de 12
procent ligt. De uitval onder mbo-gediplomeerden die in het schooljaar 2019/2020 begonnen aan een
hbo-opleiding en dus in de coronapandemie hun eerste jaar moesten afronden, was lager, maar nog
steeds hoger dan van hun medestudenten met een havodiploma. Tegelijkertijd stappen studenten
met een mbo-achtergrond in het eerste jaar van de hbo-bachelor beduidend minder vaak over op
een andere opleiding dan studenten met een havodiploma (respectievelijk 17 en 26 procent in 2018).
Mbo’ers hebben, als ze eenmaal het eerste jaar in het hbo gehaald hebben, een vergelijkbare kans
hun bachelordiploma te halen als studenten met een havo-achtergrond: ruim 56 procent van de mbo
4-gediplomeerden die in 2014 begon met een hbo-bachelor had 5 jaar later zijn diploma gehaald, tegen
een kleine 55 procent van de studenten met een havo-achtergrond.
Voorbereiding door keuzedelen • Mbo-instellingen proberen studenten onder meer voor te bereiden
op een opleiding in het hbo met keuzedelen die gericht zijn op doorstroom in het hbo. Inmiddels zijn er
veertien doorstroomkeuzedelen (SBB, 2019). Steeds meer (oud) hbo-studenten met een mbo-diploma
hebben een doorstroomkeuzedeel gevolgd. Ruim vier op de tien studenten die in 2019/2020 begonnen
aan een hbo-opleiding, geeft aan dat ze in het mbo zo’n doorstroomkeuzedeel hebben gevolgd. De
eerste indicaties zijn dat deze studenten een betere aansluiting met het hbo ervaren dan studenten
die geen doorstroomkeuzedeel hebben gevolgd. Maar een direct verband tussen het volgen van
een doorstroomkeuzedeel en studiesucces in het hbo is nog niet gevonden (Van den Broek, Warps,
Cuppen, Termorshuizen, & Lodewick, 2020). Omdat het aanbod aan keuzedelen zich blijft ontwikkelen,
evenals de status ervan – vanaf het huidige schooljaar telt het keuzedeel mee voor het diploma – is
het belangrijk dat instellingen de bijdrage die deze keuzedelen hebben aan het vervolgsucces van hun
studenten in het ho monitoren.
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5.2 Het bestuur
Kwaliteitszorg
Kwaliteitszorg en ambitie bij 1 op 5 besturen onvoldoende • In de schooljaren 2017/2018 tot en
met 2019/2020 hebben we bij meer dan de helft van de bekostigde besturen het kwaliteitsgebied
kwaliteitszorg en ambitie onderzocht. Bij 29 van 37 besturen oordeelden we dat de kwaliteitszorg
en ambitie voldoende of goed was. Bij ongeveer 1 op 5 besturen was deze onvoldoende (tabel
5.2a). Bij al deze besturen was de standaard Kwaliteitszorg onvoldoende, in een enkel geval samen
met de standaarden Kwaliteitscultuur en/of Verantwoording en dialoog. Bij de 7 besturen die voor
kwaliteitszorg en ambitie de waardering Goed kregen, was in elk geval de kwaliteitscultuur goed.
Tabel 5.2a Oordelen voor kwaliteitszorg en ambitie in de periode 2017/2018- 2019/2020
Aantal besturen
Onvoldoende
Voldoende

8
22

Goed

7

Totaal

37

Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2021c

Systeem van kwaliteitszorg niet effectief • Bij de instellingen met onvoldoende kwaliteitszorg is er
vaak wel een systeem van kwaliteitszorg, maar is het niet effectief: het draagt niet systematisch bij
aan de verbetering van het onderwijs. De beoordeling van de onderwijs- en examenkwaliteit is in veel
gevallen van onvoldoende kwaliteit. Bijvoorbeeld doordat die niet systematisch wordt aangepakt, de
zelfevaluaties van de teams kwalitatief niet voldoen, de analyse te weinig grondig is, of de focus van
het bestuur te eenzijdig is op kwantitatieve gegevens en te weinig op minder snel meetbare aspecten
van onderwijskwaliteit. Daarnaast zijn vaak de doelen van de instelling te weinig concreet, waardoor
de voortgang moeilijk te bepalen is en ontbreekt de relatie met de doelen die opleidingsteams stellen.
Daardoor kan het beleid niet goed doorwerken. Ten slotte blijft de kwaliteitszorgcyclus vaak steken
bij de eerste stap van het formuleren van de doelen en maatregelen. Vervolgens sturen het bestuur
en het management te weinig op die acties en wordt binnen de instelling te weinig beoordeeld of ze
voldoende effectief waren om het doel te behalen.
Goede kwaliteitscultuur • Bij instellingen met een goede kwaliteitscultuur is sprake van een
professionele en transparante kwaliteitscultuur die boven de basiskwaliteit uitstijgt. Deze instellingen
hebben gemeenschappelijk dat het bestuur een duidelijke voorbeeldfunctie vervult wat betreft
de waarden van de instelling. We zien bijvoorbeeld dat het bestuur professionele ruimte biedt,
initiatieven stimuleert, vertrouwen geeft, transparant communiceert en toegankelijk is. Tegelijkertijd
biedt het bestuur heldere kaders, toont lef als dat moet en is zichtbaar waar dat nodig is. Bij al deze
instellingen zijn de opleidingsteams eigenaar van de kwaliteit van het onderwijs bij de teams. Dankzij
het vertrouwen dat zij krijgen, dragen zij bij aan een kwaliteitscultuur waarin zij niet alleen verantwoordelijk zíjn maar zich ook verantwoordelijk vóélen voor de kwaliteit van het onderwijs. Wat wij
dan zien, zijn betrokken en bevlogen medewerkers, die ruimte krijgen voor professionalisering en zich
gesteund en gestimuleerd voelen door het management.
Kort-cyclische kwaliteitszorg in coronacrisis • Tijdens de coronapandemie bleek het voor besturen
een uitdaging om zicht te krijgen op de kwaliteit van het onderwijs op afstand. Daarbij vroeg de omslag
in het onderwijs ook om een herijking van het begrip onderwijskwaliteit en van de normering: wat is
goed onderwijs in deze omstandigheden, welk effect willen we zien, wat willen we de student minimaal
bieden en wat mogen we van het personeel verwachten? Daarbij moest het zicht ook anders tot stand
komen dan voorheen; veel vanzelfsprekendheden vielen weg bij het werken en studeren vanuit huis.
Instellingen hebben frequenter dan anders enquêtes uitgezet onder studenten, om zicht te krijgen
op hun welzijn en de tevredenheid over het onderwijs en de begeleiding. Ook bij medewerkers werd
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gepeild hoe zij het onderwijsgeven ervaarden en wat zij nodig hadden aan ondersteuning. Dat leidde
dikwijls tot aanpassingen in het onderwijs, bijvoorbeeld een beperking van de begeleide onderwijstijd,
geïntensiveerde communicatie of tot een extra professionaliseringsaanbod.
Langetermijnambities onder druk • In het begin van de coronapandemie lag de focus van het beleid
van besturen vrijwel alleen op de continuïteit van het onderwijs. Besturen maakten zich toen al zorgen
over wat dat zou betekenen voor de ambities op de langere termijn en de uitvoering van de activiteiten
in het kader van de kwaliteitsagenda, zoals die voor jongeren in een kwetsbare positie en de aansluiting
met de regionale arbeidsmarkt. Na de zomer waren sommige instellingen er nog niet over uit wat
ze daarmee gingen doen, of parkeerden de ontwikkeling van bepaalde beleidsthema’s voorlopig, al
was het maar om de belasting van medewerkers niet nog verder te vergroten. Andere instellingen
begonnen met het herijken of opnieuw prioriteren van hun speerpunten, om daarmee in te spelen op
de nieuwe werkelijkheid. Ook opleidingsteams worstelden met de langetermijndoelen, nu de doorgang
van het primaire proces zo veel aandacht vroeg. 		

Financiën
Toename onderwijsgevend personeel in lagere schalen • De personele lasten zijn de afgelopen 5
jaar toegenomen, zowel in absolute zin als in percentage van de totale uitgaven. In 2019 groeiden de
personeelslasten met 3,5 procent naar ruim 4 miljard euro. Dat is bijna driekwart van de totale uitgaven
van de instellingen (Inspectie van het Onderwijs, 2020f). De toename van de personele lasten is slechts
deels te verklaren uit een toename van het aantal werknemers (met 1,5 procent). Deze groei zit geheel
in de toename van onderwijsgevend personeel en ligt ongeveer in lijn met de toename van het aantal
studenten. De toename van personeelslasten komt ook niet door een toename van hogere functies.
Er is juist sprake van een toename van onderwijsgevend personeel in de lagere schalen. Een mogelijke
verklaring voor de gestegen personeelslasten is een snellere doorgroei van werknemers binnen de
schalen. In het mbo zijn in 2019 ongeveer 46.000 fte werkzaam, waarvan 57 procent onderwijsgevend
en 38 procent onderwijsondersteunend.
Financiële positie sector is goed • Voor het vijfde jaar op rij sloot de sector het jaar af met een positief
resultaat, dat in 2019 51,5 miljoen euro bedroeg (Inspectie van het Onderwijs, 2020f). Wel stegen de
totale lasten in 2019 (à 5,4 miljard euro) harder dan de totale baten (à 5,5 miljard euro). Daardoor is het
totale eigen vermogen van de sector minder hard gestegen dan in 2018. De financiële kengetallen van
de afzonderlijke instellingen zijn, naast die van de sector als geheel, ook goed te noemen. Wel was het
resultaat over 2019 bij 17 instellingen negatief en dat is een toename ten opzichte van 2018. Mogelijk
komt dit door de inzet van opgebouwde reserves voor investeringen in de kwaliteit. In de afgelopen
jaren stond steeds een handvol instellingen onder aangepast financieel toezicht. In 2019 was dat er nog
1 (een aoc) en op 1 augustus 2020 stond geen enkele mbo-instelling meer onder aangepast financieel
toezicht.
Prognoses goed, maar toekomst onzeker • Als we afgaan op de prognoses van de instellingen in hun
jaarverslagen, dan ziet de financiële positie van de sector er ook voor de periode 2020-2022 gunstig
uit (Inspectie van het Onderwijs, 2020f). De rentabiliteit schommelt in die periode enigszins en daalt
naar een waarde rond de nul. Dat wil niet zeggen dat het resultaat van de instellingen zorgelijk is. Het
betekent eerder dat de instellingen hun inkomsten inzetten voor het onderwijs en daarop gerichter
sturen. In deze prognoses waren de financiële gevolgen van corona nog niet verwerkt. Dit maakt
de toekomst onzeker. Vanwege mogelijke extra lasten, maar ook omdat mbo-instellingen naast de
rijksbekostiging van meer geldstromen afhankelijk zijn, zoals maatwerktrajecten en andere vormen
van scholing voor bedrijven.
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5.3 De opleidingen
Didactisch handelen
Een goede les kenmerkt zich door effectieve interactie • Bij de meeste onderzochte opleidingen is
het didactisch handelen tenminste voldoende (tabel 5.3a). De geobserveerde lessen vertonen in het
algemeen een heldere opbouw en een stevige verbinding met de beroepspraktijk. In goede lessen
is er daarnaast een effectieve interactie tussen docent en studenten. De docent die vragen stelt en
doorvraagt tot hij goed in beeld heeft waar de student staat in zijn leerproces, is in staat zijn instructie
en feedback zo in te richten dat deze aansluit bij de leerbehoefte van de student. Bovendien peilt hij zo
niet alleen of de leerdoelen behaald zijn, maar zet hij door het vragen zelf de student aan tot nadenken
en geeft hij de student inzicht in zijn eigen leerproces.
Tabel 5.3a Oordelen over het didactisch handelen in de periode 2018/2019-2019/2020
Aantal opleidingen
Onvoldoende
Voldoende

3
66

Goed

5

Totaal

74

Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2021c

Taal- en rekenlessen nog steeds minder effectief • Aandacht voor de taal- en rekenlessen blijft
nodig. Regelmatig zien we dat vooral de taallessen te weinig aansluiten bij de doelgroep. Dat kan in de
vorm zitten, bijvoorbeeld hoofdzakelijk digitaal en zelfstandig werken, of juist eenzijdig een frontaalklassikale les. Maar ook in de inhoud, die te vaak geen relatie heeft met het beroep waarvoor de
studenten worden opgeleid. Daardoor zijn de studenten te weinig betrokken en is het leereffect gering.
Differentiëren blijft lastig • Hoewel het veld het belang van differentiatie erkent, blijft het een
uitdaging om in te spelen op de individuele verschillen en leerbehoeften van studenten. Docenten
vinden het lastig om differentiatie toe te passen (Inspectie van het onderwijs, 2021a). Toch zijn er
teams die erin slagen differentiatie gestructureerd vorm te geven. Zij doen dat op verschillende
wijzen, bijvoorbeeld door hun onderwijsconcept vraaggericht te maken en studenten op basis van hun
leerdoelen keuzes te geven in het (modulaire) onderwijsprogramma. Of ze organiseren het onderwijs
praktijknabij en groeperen studenten op opgedane praktijkervaring, gewenste beroepspraktijk
of persoonlijkheidskenmerken. En als laatste zijn er teams die differentiëren naar bijvoorbeeld
opleidingsduur, tempo- of niveauverschillen. Dat kan op individueel niveau tot uitdrukking komen
in gepersonaliseerde leeromgevingen, en in ondersteuning van studenten met achterstanden door
extra verwerkingsopdrachten en zelfontwikkeld leermateriaal. Maar het wordt ook groepsgewijs
gerealiseerd in bijvoorbeeld excellentietrajecten.
Het team is aan zet • Cruciaal voor een succesvolle invoering van meer differentiatie in het onderwijs,
is dat het team zelf de handschoen oppakt en zich committeert aan een gezamenlijk ontwikkelde
visie. Dat kost vaak tijd, lef en doorzettingsvermogen en vraagt om vertrouwen in elkaar. Essentieel
is dat teams investeren in het echt leren kennen van de studenten, bijvoorbeeld in de intake of een
introductieweek. Daarnaast helpt het om studenten, bedrijfsleven en externe deskundigen om
feedback te vragen op differentiëren en deze mee te nemen in de kwaliteitszorgcyclus. Het vraagt ook
om bewust personeelsbeleid met aandacht voor de teamsamenstelling. Wat voor studenten geldt,
geldt evenzogoed voor docenten: differentiatie naar rollen en taken zorgt ervoor dat iedereen kan doen
wat bij hem of haar past.
Differentiatie levert veel op • De winst van het gestructureerd en beredeneerd inbedden van
differentiatie in het onderwijsproces is groot. Docenten zien dat studenten meer betrokken zijn: ze
stellen gerichter vragen, nemen meer initiatief en tonen meer zelfvertrouwen en verantwoordelijkheid.
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Docenten ervaren meer plezier in hun werk, hebben meer connectie met de studenten en zijn
meer bezig met de kern van het beroepsonderwijs. En zowel studenten als docenten ervaren meer
betrokkenheid van het werkveld en een betere onderlinge relatie, gebaseerd op gedeelde verantwoordelijkheid en wederzijds respect.
Onderwijs op afstand minder effectief • In de coronaperiode vond het onderwijs in het mbo
aanvankelijk helemaal, en vanaf de zomer 2020 voor een groot deel, op afstand plaats (Inspectie
van het Onderwijs 2020a; 2020b; 2020c). Het bleek een enorme uitdaging om in zeer korte tijd
een aantrekkelijk aanbod aan onderwijs te ontwikkelen dat aansluit bij de behoeften van de
praktijkgerichte mbo’er. Veel onderwijs in de beroepsgerichte vaardigheden laat zich moeilijk in
een les op afstand gieten. Uit onze gesprekken met studenten én docenten bleek dat beide groepen
het afstandsonderwijs als een verarming van het onderwijs zien. Vooral de interactie als wezenlijk
bestanddeel van effectief onderwijs stond onder druk. Studenten ervoeren een hogere drempel om
vragen te stellen door het digitale medium. Docenten misten de mogelijkheden direct feedback te
geven, mee te kijken en vragen te stellen bij de taakuitvoering van de student. Ze konden moeilijk
peilen of studenten ook daadwerkelijk betrokken waren bij de les. Het kan niet anders of de effectiviteit
van het onderwijs moet hieronder te lijden hebben gehad.
Fysieke lessen met beperkingen • Na de zomer werd gemiddeld 30 procent van de lessen weer fysiek
op locatie gegeven. De lessen vonden vaak in kleinere groepen plaats, wat docenten de gelegenheid
bood meer aandacht te schenken aan het leerproces van individuele studenten in plaats van het
klassenmanagement, een vaak al langer gekoesterde wens van opleidingsteams. Maar ook bij de
fysieke lessen was afstand een belemmerende factor voor interactie en het geven van feedback.
Doordat studenten onderling en tot hun docenten 1,5 meter afstand moesten houden, konden
docenten minder goed meekijken met studenten die om feedback vragen, was groepswerk niet goed
mogelijk en verminderde de interactie en dynamiek tussen studenten onderling.
Afstandsonderwijs in de toekomst • Toch zijn de meeste instellingen het erover eens dat het
afstandsonderwijs ook voordelen heeft. Het biedt in potentie veel mogelijkheden voor differentiatie
en meer gepersonaliseerd onderwijs. Sommige studenten varen wel bij de vrijheid om in eigen tempo
te kunnen werken aan uitdagingen op hun niveau, zo heeft de coronaperiode ook aangetoond. Deze
studenten vinden het positief dat ze meer regie en eigenaarschap hebben over hun eigen leerproces.
Ook vanwege de logistieke voordelen van afstandsonderwijs kan een duurzame omslag naar een
onderwijsconcept met een evenwichtige balans tussen onderwijs op de instelling en op afstand,
kansrijk zijn. Dat vraagt van besturen en opleidingsteams om een heldere visie op de voorwaarden
waaronder de verschillende manieren van onderwijs elkaar kunnen versterken. Eén voorwaarde is
zonder meer de verdere ontwikkeling van de didactiek in het digitale onderwijs van docenten. Dat
vraagt om een investering waarvoor ruimte en tijd nodig is.

Beroepspraktijkvorming
Studenten en bedrijven voorbereid op beroepspraktijkvorming • Bij de meeste onderzochte
opleidingen is de beroepspraktijkvorming (bpv) ten minste voldoende (tabel 5.3b). Vrijwel alle
opleidingen informeren zowel studenten als leerbedrijven, zodat de verwachtingen van de opleiding
omtrent de bpv vooraf duidelijk zijn. Dit doen zij bijvoorbeeld door het organiseren van gastlessen,
het vooraf delen van de praktijkopdrachten en het laten maken van een persoonlijk ontwikkelplan
door studenten, waarin zij aangeven welke vaardigheden ze in de bpv willen ontwikkelen. Een deel
van de opleidingen matcht de studenten aan de beschikbare leerbedrijven. Dit doen zij op basis van de
leerdoelen, competenties en persoonlijke kenmerken van de studenten.
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Tabel 5.3b Oordelen over de beroepspraktijkvorming in de periode 2018/2019-2019/2020
Aantal opleidingen
Onvoldoende
Voldoende

4
64

Goed

6

Totaal

74

Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2021c

Goede begeleiding cruciaal • Het leereffect van de bpv voor de studenten is het grootst als er een
goede verbinding is tussen de bpv en de lessen op school. Zicht op de voortgang van de studenten
zorgt ervoor dat opleidingen op tijd kunnen bijsturen als studenten te weinig leren tijdens de bpv.
De opleidingen verkrijgen dit zicht door tijdens de bpv-periode meermaals contact te hebben met de
leerbedrijven en gesprekken te voeren met de studenten. Ook bekijken de opleidingen de opdrachten
die de studenten maken. Toch voldoet de begeleiding niet helemaal aan de verwachtingen van de
studenten. Uit de JOB-monitor blijkt dat ruim een kwart van de bol-studenten ontevreden is over de
begeleiding vanuit de opleiding bij de bpv (JOB, 2020). Ook vindt ongeveer een kwart van de studenten
dat de opdrachten vanuit school niet aansluiten bij het werk op de bpv-plek.
Aandachtspunten • Uit de opleidingsonderzoeken volgen ook enkele aandachtspunten. Zo kan de
informatievoorziening aan studenten en leerbedrijven verbeterd worden, zowel inhoudelijk als qua
tijdigheid. Zeker de communicatie met leerbedrijven over de begeleiding aan studenten met een extra
ondersteuningsbehoefte kan beter. Nu zijn leerbedrijven niet altijd van tevoren op de hoogte van de
ondersteuningsbehoefte van de studenten, waardoor zij de begeleiding van deze studenten niet altijd
van tevoren goed kunnen inrichten en de begeleiding niet passend is. Ook krijgen we signalen van
studenten dat het moeilijk is om een stageplaats te vinden. Ook vóór de coronapandemie al, had een
op de vijf studenten moeite met het vinden van een stageplaats, waarbij er wel verschillen zijn tussen
sectoren (JOB, 2020). De begeleiding bij het vinden van een stageplaats blijft daarom een belangrijk
aandachtspunt.
Stagediscriminatie • Niet alle studenten vinden met hetzelfde gemak een stageplaats. Studenten
met een niet-westerse migratieachtergrond moeten vaker meer brieven schrijven om een stageplaats
te vinden dan studenten zonder migratieachtergrond. Bij het Meldpunt Stagediscriminatie van de
Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) zijn in schooljaar 2019/2020 47
meldingen van stagediscriminatie binnengekomen, ten opzichte van 62 meldingen in het jaar ervoor. In
enkele gevallen kon stagediscriminatie aangetoond worden en heeft het Meldpunt Stagediscriminatie
maatregelen genomen. Stagediscriminatie wordt niet altijd gemeld en bespreekbaar gemaakt, eerder
wordt ervoor gekozen om een ander leerbedrijf te zoeken (Van Kapel & Bellaart, 2016; SER, 2019).
In onze onderzoeken gericht op de bpv zien we dat er vooral aandacht aan stagediscriminatie wordt
geschonken in bij de opleiding bekende voorkomende gevallen en minder in preventieve zin. Het
is voor alle studenten van belang dat stagediscriminatie op de agenda staat, zodat opleidingen en
studenten het herkennen en ernaar kunnen handelen.
Minder stageplaatsen • Als gevolg van de coronapandemie zijn er aan het begin van schooljaar
2020/2021 minder stageplaatsen dan een jaar eerder (SBB, 2020b). Wel zijn er grote verschillen tussen
de sectoren. Zorg en welzijn, horeca, toerisme, recreatie, luchtvaart en office worden door instellingen
genoemd als sectoren waar grote tekorten zijn (Inspectie van het Onderwijs, 2020a; 2020b; 2020c).
Instellingen maken zich zorgen dat de tekorten verder oplopen en het steeds moeilijker wordt om
studenten aan een stageplaats te helpen. Dit heeft tot gevolg dat studenten vertraging oplopen.
Naast het tekort aan stageplaatsen, maken instellingen zich ook zorgen over de kwaliteit van de
stageplaatsen die er wel zijn. De begeleiding van studenten staat onder druk, enerzijds omdat de druk
op de sector hoog is en anderzijds omdat er bij het leerbedrijf thuisgewerkt wordt. Dat is niet alleen
nu een probleem, maar roept ook de vraag op of studenten de juiste vaardigheden voor in de latere
beroepspraktijk wel voldoende aanleren.
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Studenten maken zich zorgen over afronden opleiding • Tussen maart en november 2020 hebben
we meerdere signalen binnengekregen van studenten en hun ouders dat zij geen stageplaats konden
vinden vanwege de coronapandemie. Hierdoor maken studenten zich zorgen of zij hun opleiding
binnen de gestelde tijd kunnen afronden, of dat zij uitgeschreven worden als zij niet snel genoeg een
stageplaats vinden. Daarnaast zijn er ook melders die zich zorgen maken over het mogelijk ziek worden,
of besmetten van andere personen op hun stageplaats. Studenten ervaren niet altijd voldoende
begeleiding vanuit de opleiding bij deze problemen.
Beroepsgerichte vaardigheden opdoen • Door de beperkingen als gevolg van de coronapandemie
krijgen studenten minder kans om zich volledig te ontwikkelen. Het onderwijs op afstand sluit minder
aan op de leerbehoeften van de studenten. Zo is er minder gelegenheid om praktijkervaring op te
doen, terwijl dat juist een belangrijke component is van het praktijkgerichte onderwijs dat in het mbo
gegeven wordt. Veel studenten hebben te maken gekregen met afgebroken of verplaatste stages.
Waar opleidingen aan het begin van de pandemie veelal kozen voor het verplaatsen van stages en het
aanbieden van vervangende opdrachten, zochten zij naarmate deze periode langer duurde juist vaker
naar alternatieve stageplaatsen. Dit waren zowel plaatsen in dezelfde branche als in andere branches
waar dezelfde werkprocessen uitgevoerd konden worden. Daarnaast zijn steeds vaker creatieve
oplossingen nodig om voor voldoende stageplaatsen te zorgen, bijvoorbeeld het inrichten van een
coronatestlocatie om daar de bpv te laten plaatsvinden.

Examinering en diplomering
Kwaliteitsborging examinering moet nog steeds beter • In gesprekken met examencommissies
merken we dat zij bewuster worden van hun rol en verantwoordelijkheid. Toch slaagt ruim een kwart
van de onderzochte commissies er niet in de kwaliteit vóór, tijdens en na de examinering voldoende
te borgen (tabel 5.3c). Deze examencommissies vertrouwen te veel op de deskundigheid van de
examinatoren op school en in de praktijk, waardoor zij geen zicht hebben op het verloop van de
examens en de totstandkoming van de beoordeling. Daardoor kunnen zij niet instaan voor de gelijkwaardigheid van de examens en de beoordeling. Soms is er wel zicht op eventuele tekortkomingen,
maar ontbreekt het aan een analyse van de oorzaken. Of opleidingsteams geven onvoldoende
gehoor aan de volgens de examencommissie benodigde verbeteringen. Het bevoegd gezag moet de
teams hier dan op aansturen. Verder stellen sommige examencommissies onvoldoende objectief
vast of studenten voldoen aan de voorwaarden om een diploma te halen. Soms is de controle puur
administratief en wordt onvoldoende gekeken naar de kwaliteit van onderliggende bewijsstukken.
In enkele gevallen worden diplomabesluiten genomen op basis van incomplete dossiers. Daardoor
kan niet vastgesteld worden of een student wel aan alle eisen voldoet. Ten slotte voldoen in enkele
gevallen examencommissies niet aan de wettelijke eis om zich in een jaarverslag te verantwoorden
over de werkzaamheden en de examenkwaliteit van de opleidingen. Bij voldoende functionerende
examencommissies kan de verantwoording betekenisvoller, met minder beschrijving en meer reflectie
op de bereikte examenkwaliteit.
Tabel 5.3c Oordelen over kwaliteitsborging examinering en diplomering in de periode 2017/2018-2019/2020
(in percentages, n=121)
Percentage opleidingen
Onvoldoende

28

Voldoende

67

Goed

5

Totaal

100

Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2021c

Examinering tijdens corona in aangepaste vorm • Uit onze monitoronderzoeken (Inspectie van
het Onderwijs, 2020a; 2020b) komt naar voren dat vrijwel alle examencommissies noodgedwongen
vaker met teams en het bestuur overlegden over aanpassingen in de examinering. In verschillende
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instellingen had dit tot effect dat het belang van examinering meer op de kaart kwam te staan, en
dat de examencommissie zichtbaarder werd en zijn borgende rol meer oppakte. Vooral voor de
laatstejaarsstudenten pasten instellingen de examens aan, voor de overige studenten werden examens
vaak uitgesteld. De meest voorkomende aanpassingen zaten in alternatieve manieren van afnemen
en de vervanging van examens in de bpv door examens op school. Zo namen scholen examens en
eindgesprekken digitaal af, maakten ze gebruik van criteriumgerichte interviews, vervingen ze proeven
door eindexamenopdrachten en simulaties en zetten ze ook formatieve gegevens in als examenbewijsmateriaal. Laatstejaarsstudenten hebben dus soms op andere gronden diploma’s ontvangen
dan in voorgaande jaren, wat mogelijk bijdroeg aan het gestegen diplomarendement. Bij een aantal
instellingen vervielen de rekenexamens en de examens van de keuzedelen, die voor dit cohort nog niet
meetellen voor de slaag/zakbeslissing.
Studenten last van uitstel examens • In het najaar van 2020 maakte de helft van de bevraagde 600
laatstejaarsstudenten op niveau 4 zich zorgen over de doorgang van hun examens (Inspectie van
het onderwijs, 2021e). Dat die zorg niet altijd onterecht is, bleek uit de signalen over examens die wij
tussen maart en november 2020 ontvingen van studenten en ouders. Studenten en ouders maken
zich daarnaast vooral zorgen over gezondheidsrisico’s bij examinering op locatie, en de gebrekkige
voorbereiding op examens door herhaalde uitval van lessen. Ook hadden studenten last van de
logistieke problemen waar instellingen bij de examinering tijdens corona mee kampten. De beschikbaarheid van voldoende praktijkruimten voor de afname van examens was bijvoorbeeld een knelpunt
voor instellingen. Studenten klaagden over lastminute-oproepen voor examens, of juist annuleringen
vanwege surveillanten die niet aanwezig waren. Andere signalen lagen vooral op het vlak van
communicatie en administratie: kwijtgeraakte (opnames van) examens, verkeerde of niet-geregistreerde
resultaten en diploma’s die niet bij de student aankwamen, of niet geregistreerd werden in het diplomaregister. Van deze laatste soort signalen ontvingen we er ongeveer evenveel als in andere jaren.
Herijking visie op examinering • Besturen en examencommissies voorzien ook in schooljaar
2020/2021 en daarna wijzigingen in de examinering (Inspectie van het Onderwijs, 2020c; 2021b).
Aanvankelijk noodgedwongen vanwege corona, maar ook daarna, doordat de pandemie eerder
ingezette ontwikkelingen heeft versneld. Een goed voorbeeld hiervan is de inzet bij de diplomabeslissing van formatief verkregen informatie uit het onderwijs (Inspectie van het Onderwijs, 2021b;
Willemse en Van der Neut, 2020). Examencommissies kunnen meer informatie over examinering in
de coronaperiode ophalen door het proces met geëxamineerde studenten te evalueren (Inspectie van
het Onderwijs, 2021b). Voor sommige examencommissies zijn de ontwikkelingen aanleiding om hun
visie op examinering te herijken. Evaluatie van de coronaperiode met studenten kan nuttige lessen
opleveren om de visie aan te scherpen en de diplomawaarde te borgen.
Handhaven diplomawaarde punt van zorg • De komende jaren blijft aandacht voor de
diplomawaarde van belang, omdat aankomende diplomakandidaten een groter deel van hun opleiding
te maken hebben gehad met de gevolgen van de coronacrisis. Vooral de mogelijkheden om de bpv af
te kunnen ronden, vormen hierbij een struikelblok. Ook de examinering in de beroepspraktijk is niet
altijd mogelijk, waardoor instellingen vaker gebruik maken van simulaties. Sommige besturen geven
aan dat, ondanks hun inspanningen om een volwaardige opleiding te blijven bieden, verlenging van
de studieduur onvermijdelijk lijkt om de diplomawaarde te garanderen (Inspectie van het Onderwijs,
2020b).

Vavo
Examinering vavo goed verlopen • Door de sluiting van de scholen moesten voortgezet algemeen
volwassenenonderwijs (vavo)-afdelingen de afname van de examens aanpassen. Zo zijn examens in
kleinere groepen op locatie afgenomen of is er gekozen voor andere toetsvormen, waardoor afname
op locatie niet nodig was (Inspectie van het Onderwijs, 2020e). Doordat de centraal examens net als in
het vo niet doorgingen, was het mogelijk om resultaatverbeteringstoetsen (RV-toetsen) in te zetten.
Deze RV-toetsen boden studenten een extra kans om de cijfers van de schoolexamens te verhogen,
naast de reguliere herkansingen die vavo-afdelingen in hun Programma van Toetsing en Afsluiting
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hadden opgenomen. De teams van de vavo-afdelingen die we gesproken hebben, gaven aan dat ze het
belangrijk vonden om de kwaliteit van de RV-toetsen te bewaken. Zo maakten ze vóór het opstellen
van de toetsen afspraken over uitgangspunten waar de toetsen aan moesten voldoen en hebben er
vooraf kwaliteitscontroles plaatsgevonden. Uit evaluaties die de vavo-afdelingen hebben uitgevoerd,
bleek dat veel afdelingen de mogelijkheden om online-examens en RV-toetsen af te nemen in de
komende jaren willen behouden. Ondanks dat, hechten veel vavo-afdelingen wel aan de centraal
examens. De aangepaste afname van de examens is zonder veel problemen verlopen, maar leidde wel
tot een hogere werkdruk. De instroom bij de vavo-afdelingen van mbo-instellingen is in het schooljaar
2020/2021 fors lager dan andere jaren. Een verklaring hiervoor is dat de slagingspercentages in het vo
het afgelopen schooljaar een stuk hoger lagen.

Sociale veiligheid
Meldingen vertrouwensinspecteurs • Ouders, leerlingen, docenten, directies en besturen, maar
ook vertrouwenspersonen, kunnen vertrouwensinspecteurs raadplegen wanneer zich in of rond de
school (ernstige) problemen voordoen op het gebied van seksuele intimidatie en seksueel misbruik,
psychisch en fysiek geweld of discriminatie en radicalisering. In het schooljaar 2019/2020 kwamen 56
meldingen over het mbo binnen. In verband met de periode van scholensluiting is het aantal niet goed
te vergelijken met eerdere jaren.

5.4 Niet-bekostigde instellingen
Populatie en onderwijsresultaten
Veel studenten in het domein zorg en welzijn • In Nederland zijn er naast de bekostigde instellingen
ook ruim 100 niet-bekostigde instellingen (nbi’s) die erkende mbo-opleidingen aanbieden. De grootte
van deze nbi’s verschilt. De kleinste instellingen bieden slechts 1 opleiding aan, terwijl de grootste
instelling 145 opleidingen aanbiedt. Ruim 40.000 studenten volgen een opleiding aan een nbi. Dit
is ruim 7 procent van het totaal aantal mbo-studenten. Ruim de helft van de studenten aan een nbi
volgt een opleiding in het domein zorg en welzijn, bijvoorbeeld doktersassistent of pedagogisch
medewerker. Daarnaast volgen veel studenten een opleiding in het domein veiligheid en sport en in
het domein economie en administratie. Bijna de helft van de studenten volgt een opleiding in de derde
leerweg.
Veel vrouwen en oudere studenten in het niet-bekostigd onderwijs • De populatie van het
niet-bekostigd onderwijs verschilt van die van het bekostigd onderwijs. Zo is ongeveer twee derde van
de studenten in het niet-bekostigd onderwijs vrouw, tegenover ongeveer de helft van de studenten in
het bekostigd onderwijs. Een verklaring hiervoor is het grote aandeel studenten dat een zorgopleiding
volgt. Ruim de helft van de studenten is ouder dan 30 jaar en 17 procent van de studenten jonger dan
23 jaar. In het bekostigd onderwijs is het grootste deel van de studenten jonger dan 23 jaar en slechts 7
procent ouder dan 30 jaar.
Lage opbrengsten • Anders dan in het bekostigd onderwijs, kijken we voor de berekening van de
opbrengsten in het niet-bekostigd onderwijs naar het behalen van een diploma binnen 12 maanden na
de verwachte diplomadatum (hierna: binnen de gestelde tijd). In het niet-bekostigd onderwijs behaalde
in 2018/2019 42 procent van de studenten binnen de gestelde tijd een diploma (figuur 5.4a). Van de
studenten onder de 23 die een bol- of bbl-opleiding volgen, haalde ruim 53 procent een diploma binnen
de gestelde tijd. Dit percentage ligt lager dan een jaar eerder. Dit is zorgelijk, omdat instellingen ervoor
moeten zorgen dat studenten onder de 23 een startkwalificatie halen. Voor studenten is het van belang
een startkwalificatie te halen, omdat dat hun kansen op de arbeidsmarkt vergroot. Studenten van 23
jaar en ouder die een bol- of bbl-opleiding volgen, halen vaker een diploma binnen de gestelde tijd.
Met 56 procent was dit percentage hoger dan voorgaande jaren. De opbrengsten in de derde leerweg
liggen lager dan in de overige leerwegen. In 2018/2019 haalde slechts 29 procent van de studenten
in de derde leerweg een diploma binnen de gestelde tijd. Het kan zijn dat de zware combinatie van
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een opleiding met werk en mogelijk ook nog een gezin het lastig maakt een verkort opleidingstraject
binnen de gestelde tijd af te ronden. Wel ligt hier nog een opgave voor instellingen, omdat een groot
deel van de studenten een opleiding in de derde leerweg volgt.
Figuur 5.4a Percentage gediplomeerden binnen de gestelde tijd naar leeftijdscategorie en leerweg in het
niet-bekostigd onderwijs in de jaren 2016/2017-2018/2019 (n 2018/2019=13.947)

Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2021c

Niet-bekostigde instellingen in coronatijd
Effecten van corona zo divers als nbi’s zelf • Vanwege de grote diversiteit onder nbi’s in termen
van aantallen studenten en opleidingen, doelgroep, branche en regio, zijn ook de effecten van de
coronaperiode op deze instellingen zeer uiteenlopend. Ongeveer de helft van de directies van de
instellingen gaf in interviews aan dat zij de effecten van de coronacrisis konden hanteren (Inspectie
van het Onderwijs, 2020d). Deze instellingen hadden minder last van de crisis, doordat zij bijvoorbeeld
opleiden voor een branche die minder getroffen is door de coronacrisis. Ook komt het voor dat hun
onderwijs al plaats- of tijdonafhankelijk georganiseerd was. Soms konden zij ook snel inspelen op
gewijzigde omstandigheden, bijvoorbeeld door hun beperkte omvang of een voortvarende aanpak.
Voor andere instellingen waren de uitdagingen groter. De omschakeling naar onlineonderwijs, het
grotere beroep dat studenten deden op begeleidingscapaciteit van hun docenten, de onvoldoende
beschikbaarheid van bpv-plekken en logistieke uitdagingen op locatie vergden veel van de organisatie.
Ook de werkdruk bij medewerkers was voor veel instellingen een zorg. Daarnaast speelde voor
sommige instellingen de vraag welke consequenties deze periode zou hebben voor de financiële
continuïteit van de onderneming, omdat zij niet door de overheid bekostigd worden.
Examinering in aangepaste vorm • Bij ongeveer de helft van de instellingen vond de examinering
in gewijzigde vorm plaats. De wijzigingen betroffen in overgrote meerderheid een verschuiving van
fysieke afname naar digitale afname. In incidentele gevallen waren er wijzigingen in de planning,
bijvoorbeeld door examens te verzetten naar een later moment. Dat laatste werd bevestigd door
signalen die we ontvingen van studenten van niet-bekostigde instellingen in de periode vanaf maart
2020. Deze betroffen vooral klachten over langdurig uitgestelde examens.
Kansen voor de toekomst • Sommige nbi’s zijn, net als bekostigde instellingen, van plan om de
mogelijkheden die onlineonderwijs biedt ook in de toekomst te benutten, door (deels) digitale lessen
te blijven verzorgen. Ook willen sommige instellingen in de toekomst de meer individuele begeleiding
van studenten verder doorzetten, zoals in deze periode noodzakelijk was. Ook zien sommige nbi’s een
kans simulaties van de beroepspraktijk verder uit te bouwen.
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Kwaliteit opleidingen beveiliger
Borging examinering beveiligers onder de maat • In 2019/2020 onderzochten we 9 van de 22 opleidingen
binnen de beveiligingsbranche bij niet-bekostigde aanbieders van deze opleidingen. Deze opleidingen
leiden beveiligers voor bijvoorbeeld winkels, evenementen, geld- en waardetransporten, ziekenhuizen
of (lucht)havens op. Van de onderzochte instellingen kregen er 4 een onvoldoende voor de kwaliteitszorg
op instellingsniveau. De kwaliteitsborging van de examinering was bij 6 opleidingen onvoldoende. De
kwaliteit van de lessen en de bpv waren bij vrijwel alle onderzochte beveiligersopleidingen in orde. Geen
van de opleidingen ontving de waardering Goed voor een van de onderzochte standaarden.
Landelijke beroepsgerichte examinering • Een mogelijke verklaring voor de achterblijvende
resultaten op het terrein van examinering is dat het takenpakket, en daardoor mogelijk ook de
taakopvatting, van de examencommissies beperkt is. Alle beveiligingsopleidingen besteden namelijk
de beroepsgerichte examinering uit aan de landelijke examenorganisatie voor particuliere beveiligers,
die als enige diploma’s en certificaten verstrekt die noodzakelijk zijn om het beroep te kunnen
uitoefenen. Maar dit ontslaat examencommissies niet van de plicht toe te zien op de kwaliteit van de
generieke examinering, en vast te stellen of studenten voldoen aan de voorwaarden voor diplomering.
De examencommissies waren vaak niet op de hoogte van de wet- en regelgeving, bijvoorbeeld op
het gebied van vrijstellingen terwijl die wel verleend werden. Soms werkte de examencommissie
onvoldoende onafhankelijk, bijvoorbeeld doordat de voorzitter ook taalexamens beoordeelde. In
een enkel geval opereerde de examencommissie in feite geheel niet en nam de directie alle diplomabesluiten. Ook hadden de commissies niet altijd zicht op de kwaliteit van de exameninstrumenten voor
de taalexamens. Tot slot verantwoordden zij zich niet altijd in een jaarverslag.
Geen stelselmatige aanpak van kwaliteit • Bij de besturen met een onvoldoende kwaliteitszorg
ontbrak het aan een stelselmatige verbeteraanpak. Hoewel we vaak wel een gedrevenheid zagen om
goed onderwijs te leveren, bleef deze steken in ad-hocverbeterpogingen die geen resultaat hadden.
Soms werden wel doelen gesteld, zonder doordachte aanpak om die te bereiken. Ook was er geen zicht
op en verantwoording van de eigen kwaliteit.

5.5 Samenwerkingsvormen en flexibilisering
Bakens worden verzet, grenzen vervagen • De aankomende en in sommige regio’s al optredende
krimp, maakt het voor instellingen een uitdaging om (ook in de toekomst) een toegankelijk, breed,
kwalitatief goed en doelmatig aanbod in stand te houden. Tegelijkertijd vraagt het beroepenveld om
snelle incorporatie van innovatieve ontwikkelingen in het onderwijs. In anticipatie en reactie op deze
opgaven zien we verschillende ontwikkelingen in het veld, die met elkaar gemeen hebben dat bakens
worden verzet en grenzen vervagen: de grenzen tussen instellingen, tussen publiek en privaat, tussen
instelling en leerbedrijf en tussen kwalificaties. Partijen binnen en buiten het onderwijsveld weten
elkaar steeds vaker te vinden. Ook wordt het onderwijs flexibeler, in aansluiting op de wensen en
levensfase van verschillende doelgroepen of om barrières bij doorstroom naar het vervolgonderwijs
weg te nemen. Zo zien we ook de grens tussen vmbo en mbo vervagen. Wel is het zo dat er grote
verschillen zijn hoe instellingen op al deze ontwikkelingen inspringen. De toekomst moet leren wat het
betekent voor studenten en hun positie op de arbeidsmarkt.
Versnelling afname aantal instellingen • De demografische krimp brengt financiële risico’s op de lange
termijn met zich mee, vooral voor aoc’s en kleinere roc’s (Inspectie van het Onderwijs, 2018; 2020g). Voor
de vakinstellingen is dit minder het geval, omdat zij slechts een beperkt aantal opleidingen verzorgen.
Ook hebben ze vanwege hun landelijk voedingsgebied minder last van de krimp. We zien dat aoc’s en
(kleinere) roc’s in de krimpgebieden vaker anticiperen, dan wel reageren op afnemende studentenaantallen door te fuseren. Ook bundelen instellingen hun krachten uit kwaliteitsoverwegingen. Er zijn 13
instellingen (6 aoc’s en 7 roc’s) die in 2021, of kort daarna, willen fuseren tot 6 nieuwe instellingen (figuur
5.5a). Van deze instellingsfusies zijn er 2 al goedgekeurd. Wanneer al deze fusieplannen werkelijkheid
worden, daalt het aantal instellingen verder van 63 naar 56 (zie ook tabel 5.5a).
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Tabel 5.5a Ontwikkeling van het aantal besturen en instellingen in de jaren 2015-2020
2015

2016

2017

2018

2019

2020

Instellingen

68

67

67

64

63

63

Besturen

66

65

65

62

61

61

Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2021c

Figuur 5.5a Voorgenomen instellingsfusies per 2021

De kleur geeft aan welke besturen met elkaar willen fuseren. De opvulling geeft het onderscheid tussen de fusiepartners aan.
Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2021c

164

5 middelba ar beroepsonderwijs

Toegankelijkheid en regionale focus • Aoc’s hebben doorgaans veel kleine opleidingen en een groot
voedingsgebied. Een fusie tussen meerdere aoc’s vergroot dat nog eens. In één geval leidt dat tot
een instelling met vestigingen in zes provincies (blauw in figuur 5.5a), en bijbehorende bestuurlijke
complexiteit. Hier staan schaalvergroting, de menselijke maat en toegankelijkheid mogelijk op
gespannen voet. Bij slechts één van de fusies is er sprake van een combinatie van een aoc met een
roc in dezelfde regio (bruin in figuur 5.5a). Dit biedt meer synergie, omdat het leidt tot meer regionale
focus en verbinding. Ook is het in dat geval eenvoudiger om combinaties (zogenoemde cross-overs)
van groene en reguliere opleidingen aan te bieden en daarmee in te spelen op de onderwijsvraag
vanuit het bedrijfsleven (Inspectie van het onderwijs, 2018). Tegelijkertijd hangt synergie van meerdere
factoren af, zoals de cultuur van beide instellingen. We constateren dat het vinden van een geschikte
fusiepartner niet altijd zonder slag of stoot verloopt.
Vele vormen van samenwerking tussen instellingen • Door het bundelen van menskracht en
expertise kunnen samenwerkende instellingen een breder aanbod (blijven) bieden, beter aansluiten
op ontwikkelingen in het werkveld en als gezamenlijk aanspreekpunt fungeren voor werkgevers in de
regio. De wettelijk verankerde vorm van het zogeheten samenwerkingscollege heeft voordelen voor
bijvoorbeeld het toezicht en de registratie van studenten. Maar veel vaker werken instellingen binnen
de regio op andere basis samen in het afstemmen van studentenstromen en/of opleidingsaanbod
of het gezamenlijk aanbieden van (clusters van) opleidingen, al dan niet in samenwerking met het
beroepenveld op bijvoorbeeld een campus of lab. Soms is daarbij ook het toeleverend of het afnemend
onderwijs aangesloten, om de instroom te verhogen en/of de aansluiting te verbeteren.
Publiek-private samenwerking • De overheid zet met verschillende instrumenten in op betere
aansluiting op de arbeidsmarkt door versterking van de verbinding met het regionale beroepenveld. Zo
heeft het Regionaal Investeringsfonds (RIF) in de periode 2014-2020 geresulteerd in 161 publiek-private
samenwerkingsverbanden, waarbij in ongeveer een derde van de gevallen ook het vo betrokken is
(DUS-I, 2019; 2020). Ook het aanbod van cross-overs groeit, soms voortkomend uit RIF-projecten.
In 2020 telde Nederland 156 van deze experimentele domeinoverstijgende opleidingen die zijn
vormgegeven in samenwerking met het bedrijfsleven (tabel 5.5b). Daarnaast zijn in het eerste jaar
van het experiment met regionale kwalificaties (2020-2026) 4 kwalificaties goedgekeurd, die worden
aangeboden in het noorden en oosten van het land. Ook bij deze opleidingen op het vlak van zorg,
duurzame installatietechniek en contentcreatie zijn regionale werkgevers betrokken, met als doel hun
eigenaarschap van het onderwijs te vergroten en innovaties sneller in het onderwijs te integreren.
Tabel 5.5b Ontwikkeling aantal* cross over-opleidingen aan roc’s en aoc’s in de jaren 2017-2020
Roc
Bol

Aoc
Bbl

Bol

Bbl

2017

6

3

1

0

2018

18

9

3

1

2019

41

22

6

1

2020

89

60

6

1

*sommige worden zowel in bol als bbl aangeboden
Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2019b, 2020j, 2021c

Groei derde leerweg aan roc’s en aoc’s • De mismatch op de arbeidsmarkt vraagt maatwerk en
flexibiliteit in het onderwijs, de mogelijkheid om tijd- en plaatsonafhankelijk te leren en verkorte
trajecten om leren aantrekkelijk en haalbaar te maken voor werkende en werkzoekende volwassenen.
Met subsidies en experimenten stimuleert de overheid de aandacht voor Leven Lang Ontwikkelen
en het aanbieden van niet-bekostigd onderwijs. Niet alle bekostigde instellingen zijn even actief op
deze markt, die van oudsher wordt gedomineerd door nbi’s. Wel hebben steeds meer roc’s, aoc’s en
vakinstellingen erkenningen ontvangen voor het aanbieden van niet-bekostigde opleidingen in de
derde leerweg (tabel 5.5c). Dat doen zij vaak om een wettelijk erkend certificaat te kunnen uitreiken
aan studenten die bepaalde beroepsgerichte onderdelen van een opleiding volgen, en niet om een
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volledige opleiding in de derde leerweg aan te bieden. Er zijn inmiddels wettelijk erkende certificaten
vastgesteld voor zo’n 40 beroepsgerichte onderdelen en 200 keuzedelen (SBB, 2020a). Op dit moment
is er weinig bekend over de waarde van deze certificaten op de arbeidsmarkt: hoe zij werkzoekenden
en werkenden ondersteunen een baan te vinden of door te groeien naar een andere functie.
Tabel 5.5c Ontwikkeling van het aantal opleidingen in de derde leerweg naar instellingstype in de jaren
2017-2020
Roc

Aoc

Vakinstelling

Nbi

2017

287

13

1

984

2018

320

17

1

1.031

2019

615

48

3

1.092

2020

881

95

4

977

Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2019b, 2020j, 2021c

Doorlopende leerlijnen vmbo-mbo voor kleine groep • De flexibilisering van overgangsmomenten
in het onderwijs is onder meer gericht op warme overdracht, het voorkomen van uitval, het
vormgeven van efficiënte leerloopbanen door het voorkomen van dubbel aanbod en het begeleiden
van specifieke doelgroepen. In het kader van het Experiment doorlopende leerlijnen zijn tot en met
schooljaar 2019/2020 293 doorlopende leerroutes vmbo-mbo aangevraagd (De Graaf et al., 2020).
Het aantal leerlingen in de routes is in het schooljaar 2018/2019, na een piek twee jaar eerder (rond
de 2.500), afgenomen naar een kleine 2.000. Dit komt mogelijk door het gebrek aan meerwaarde van
de experimenteerregeling. De nieuwe Wet doorlopende leerroutes vmbo-mbo beoogt het vanaf het
schooljaar 2020/2021 eenvoudiger te maken voor het vmbo en mbo om gezamenlijk een doorlopend
onderwijsprogramma aan te bieden.
Aanbod entreeopleiding binnen voortgezet speciaal onderwijs en pro • Een groot deel van de
mbo-instellingen heeft een samenwerkingsrelatie met een school voor voortgezet speciaal onderwijs
(vso), praktijkonderwijs en/of school voor vmbo-basis. Dit neemt verschillende vormen aan, met als
gemeenschappelijk kenmerk dat de v(s)o/pro-leerling onderwijs volgt op entreeniveau en de mbo-instelling de examinering verzorgt. In de meeste gevallen vindt het onderwijs plaats op de v(s)o- of
pro-school, al dan niet door entreedocenten die een deel van hun tijd daar onderwijs geven. Vooral
de praktijkvakken of een keuzedeel vinden soms plaats op het mbo, of op een aparte praktijklocatie.
Voordeel van deze samenwerking is, dat v(s)o- en pro-leerlingen in hun vertrouwde kleinschalige
omgeving begeleiding en ondersteuning krijgen van mentoren en stagecoördinatoren die hun
onderwijsbehoeften kennen, en daarmee weten om te gaan. Dit zijn goede voorwaarden om de kans
op studiesucces te vergroten. Leerlingen uit pro en vso mogen drempelloos instromen in de entree
opleiding, maar succesvolle doorstroom is niet voor alle vso- en pro-leerlingen haalbaar. Instellingen
in zowel mbo als pro pleiten ervoor voorwaarden te verbinden aan de instroom van leerlingen met een
negatief bindend studieadvies vanuit de vooropleiding.
Meer ruimte en duidelijkheid gewenst • Succesfactoren van deze intensievere samenwerking
tussen v(s)o, pro en mbo zijn volgens de instellingen de warme overdracht, aanscherping van
de procesafspraken, het leren van elkaar en de gedeelde verantwoordelijkheid om kwetsbare
doelgroepen perspectief te bieden. Wat de instellingen naar eigen zeggen beter kunnen doen, is het
borgen van processen en het uitwisselen van expertise. Zo missen mbo-docenten soms specifieke
deskundigheid om de vso-doelgroep goed te kunnen begeleiden. Andere belemmerende factoren voor
de samenwerking zijn: de administratieve lasten (bij het in- en overschrijfproces), de verdeling van
de financiën en onvoldoende ruimte voor maatwerk, zoals het aanbieden van een tweejarig traject in
plaats van een eenjarige entreeopleiding. Ook is het niet alle partijen duidelijk welke werkzaamheden
de nog jonge leerlingen mogen uitvoeren in de bpv. Ten slotte worden niet alle vereiste onderwerpen
in een samenwerkingsovereenkomst uitgewerkt, of op een andere manier vastgelegd. Het is de
instellingen onvoldoende duidelijk aan welke wettelijke eisen de samenwerkingsovereenkomst moet
voldoen.
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