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Stichting de Nationale DenkTank

Innovatie vereist niet alleen kennis, maar vooral 
ook ondernemende en creatieve mensen die sa-
men ideeën kunnen verwezenlijken. Met deze visie 
werd Stichting de Nationale DenkTank in 2005 
opgericht. Elf jaar later is de stichting uitgegroeid 
tot een ‘instituut’ dat jaarlijks met een onafhan-
kelijke blik gedegen analyses uitvoert, en innova-
tieve ideeën en concrete oplossingen ontwikkelt 
om de Nederlandse samenleving vooruit helpen. 
Dat doen wij door elk jaar met ongeveer twintig 
jonge academici vanuit totaal verschillende stu-
dieachtergronden een maatschappelijk probleem 
te lijf te gaan. 

Naast het aandragen van oplossingen zet de Na-
tionale DenkTank zich ook in om deze oplossingen 
daadwerkelijk te laten implementeren. Zo zijn de 
SIRE-campagne ‘Handen af van onze hulpverle-
ners’, de advieswinkel voor laagdrempelig psycho-
logisch advies en de medische start-up Pacmed 
voortgekomen uit de stichting.



5

N AT I O N A L E  D E N KTA N K  2 0 1 6  SA M E N VAT T I N G  A N A LYS E FAS E 

Nationale DenkTank 2016
In 2016 is het thema van de Nationale DenkTank ‘Het Beroepsonderwijs van de 

Toekomst’. In augustus 2016 is een groep van 42 mbo’ers, hbo’ers en wo’ers met 

uiteenlopende achtergronden aan de slag gegaan met de vraag hoe we in Nederland 

tot beroepsonderwijs komen dat de student stimuleert tot een blijvende persoon-

lijke ontwikkeling. Dit om te kunnen werken en leven in een permanent veranderende 

samenleving.

De jaarlijkse DenkTank beslaat een periode van vier maanden en bestaat uit een ana-

lysefase en een oplossingsfase. In de analysefase brengen de deelnemers de belang-

rijkste knelpunten in kaart. Dit gebeurt onder andere door interviews, data-analyse, 

enquêtes en literatuuronderzoek. Op 6 oktober 2016 presenteerde de Nationale 

DenkTank haar resultaten van de analysefase tijdens een ExpertForum aan ongeveer 

150 experts, waaronder studenten, leraren, beleidsmakers, wetenschappers en werk-

gevers. Dit document bevat de resultaten van die analysefase.
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Samenvatting 
Onderwijsinstellingen leiden studenten niet optimaal op voor de  
arbeidsmarkt
Op het mbo komt het aantal banen niet overeen met het aantal afgestudeerden 

doordat de financiering vooral kwantiteit stimuleert, onderwijsinstellingen geen reëel 

beeld bieden van de kans op werk, en studenten zich in hun studiekeuze niet richten 

op baankansen. Ook sluit de inhoud van opleidingen niet aan op de arbeidsmarkt. Cur-

riculumvorming duurt te lang en mbo-instellingen hebben ondanks een nieuwe kwalifi-

catiestructuur het gevoel dat ze te weinig kunnen innoveren.

Studenten kunnen zich niet optimaal persoonlijk en sociaal ontwikkelen
De overheid legt in de wet een sterke nadruk op vakkennis, en beïnvloedt zo de sa-

menstelling van het curriculum. Vakken zoals burgerschap en loopbaanontwikkeling 

worden niet als nuttig gezien door studenten, en de verbondenheid met medestuden-

ten die in deze vakken nodig is mist. Verder belemmert het negatieve imago van het 

mbo de motivatie van mbo’ers. Hbo’ers ervaren een prestatiedruk, die hinderlijk is 

voor een brede persoonlijke ontwikkeling. 

Een ‘leven lang leren’ wordt steeds urgenter, maar gebeurt nog te weinig
Vooral laagopgeleiden hebben weinig mogelijkheden om informeel te leren op de 

werkvloer, willen vaak niet terug naar school, en kunnen een leven lang leren niet be-

talen. In andere landen is een leven lang leren succesvoller. Zo kent Denemarken een 

separaat onderwijssysteem, financiële steun van de overheid en fondsen, en ligt het 

recht op ‘een leven lang leren’ vast in de cao’s.

Studenten hebben geen gelijke kansen in het beroepsonderwijs
‘Kansarme’ studenten, zoals niet-westerse allochtonen, gaan relatief vaker dan 

kansrijke studenten via het mbo naar het hbo, terwijl die route steeds minder kansen 

biedt op een diploma. De aansluiting mbo-hbo is almaar slechter doordat het hbo zich 

tegenwoordig meer oriënteert op het wetenschappelijk onderwijs. Daarnaast werkt 

het beleid tegen schooluitval minder goed voor studenten met weinig kansen. Ook 

hebben allochtone studenten minder kans om een stage te vinden. 

Er is behoefte aan voldoende en goede leraren
Met name in het mbo wordt een lerarentekort verwacht. Dit komt door een pensioen-

golf en door een lage instroom en retentie van leraren, waarbij de laatste twee vol-

gens de Nationale DenkTank te veranderen moeten zijn. We zien dat een leraar zowel 

coach als vakexpert moet zijn, verschillende vaardigheden moet beheersen voor de 

verschillende opleidingsniveaus, en hoog moet scoren op allerlei karaktereigenschap-

pen. Tenslotte moeten leraren zich verder ontwikkelen, net zoals dat gebeurt in de 

zorg, bij de krijgsmacht en in de topsport.
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Voorwoord 
Vele jaren van mijn leven heb ik doorgebracht in het Nederlandse beroepsonderwijs. 

Zowel op het mbo als op het hbo heb ik mijzelf mogen ontwikkelen tot de persoon 

die ik vandaag de dag ben. Ik volgde regionaal onderwijs en agrarisch onderwijs dat 

gericht was op retail, management en visual merchandise. Ik heb ervaren wat er beter 

kan maar ook wat er goed gaat. En voordat u kunt lezen wat er allemaal verbeterd 

kan worden in het Nederlandse beroepsonderwijs wil ik vooral dát even voorop stel-

len: er gaat namelijk ook echt een hoop goed in het beroepsmatige onderwijs. Mijn 

eigen ervaring is daar een voorbeeld van dat ik graag met u deel.

Op de middelbare school was ik een enorme onderpresteerder. Zonder moeite haalde 

ik alle toetsen die van mij verwacht werden met mooie cijfers, maar ik had geen 

enkele ambitie en voelde me nergens echt in uitgedaagd. Verveling en slechte beslis-

singen waren hiervan het gevolg. Een mbo-opleiding waarin ik vier dagen per week 

werkte en één dag per week naar school ging, bood voor mij de uitkomst. Op mijn 

werkplek voelde ik me namelijk écht verantwoordelijk en merkte ik dat ik gezien werd 

als een volledig persoon, en personeelslid. Terugkijkend werd er wellicht soms iets te 

veel verantwoordelijkheid op mijn zestien jaar jonge schoudertjes gelegd, maar het 

lukte me altijd om te presteren. En daar groeide ik van; als leerling, als medewerker 

en als mens.

Na een veelzijdige mbo-carrière - en succesvolle professionele carrière - begon ik 

op het hbo, waar ik nu mijn derde ervaringsjaar in ga. Eindelijk heb ik mijn ambitie 

gevonden en vol passie werk ik toe naar het behalen van mijn lesbevoegdheid. Als 

puber had ik nooit durven dromen dat ik mijn passie juist daar zou vinden waar ik 

mijn eerdere passies was kwijtgeraakt: in het onderwijs. Met stage-ervaringen in het 

primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en in het middelbaar beroepsonderwijs 

weet ik uit ervaring dat educatie een erg complex en gevoelig gebied is. Het laatste 

wat ik dus zou willen doen is het beroepsonderwijs afvallen. Ik wil het, samen met de 

Nationale DenkTank en met u, verder uitbouwen. Opbouwen tot iets wat beter aan-

sluit bij de veelzijdigheid van de doelgroep, bij wat de toekomst van ons gaat vragen, 

en bij hoe wij willen dat de toekomst er voor onszelf en anderen uit gaat zien. 

Sharmaine Benkaddour-de Graaf

Gediplomeerd Bloemist/etaleur

Gediplomeerd Retailmanager

Leraar Nederlands in wording
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Introductie
‘De ruggengraat van onze samenleving’, ‘de kurk waarop Nederland drijft’, en ‘de 

smeerolie van de maatschappij’ zijn de meest gehoorde antwoorden van mensen aan 

wie gevraagd wordt wat de unieke rol van het beroepsonderwijs is. En logisch, het 

beroepsonderwijs is de pilaar waar onze samenleving op steunt. Tachtig procent van 

de huidige studenten volgt een opleiding aan het beroepsonderwijs en een groot deel 

van onze samenleving heeft dat in het verleden gedaan. Van agenten tot bakkers tot 

zorgverleners, bijna allemaal hebben ze een beroepsopleiding gevolgd. Het beroeps-

onderwijs zorgt ervoor dat studenten zoals Sharmaine Benkaddour-de Graaf kunnen 

opbloeien en zich kunnen ontwikkelen tot de persoon die ze willen zijn. Het beroeps-

onderwijs heeft de prachtige taak om de meerderheid van de Nederlandse bevolking 

te ondersteunen bij hun ontwikkeling tot persoon, burger en beroepsbeoefenaar. 

Omdat het beroepsonderwijs zo’n grote rol vervult, is het ook cruciaal dat het goed 

in elkaar zit, dat het goed werkt en goed blijft werken. Dit is, zoals Sharmaine het 

beschrijft, een complexe en gevoelige taak. Het beroepsonderwijs bevat vele verschil-

lende niveaus met hun eigen krachten en zwakten, en het heeft een enorm brede 

doelgroep met grote diversiteit in leeftijd, afkomst, interesses en talenten. Tevens 

moet dit type onderwijs aansluiten bij samenleving en arbeidsmarkt, die sneller 

veranderen dan we kunnen bijhouden. Aansluiten bij die verschillen en veranderingen 

is een uitdaging van formaat. Vele mensen en organisaties gaan deze uitdaging aan 

en willen het beroepsonderwijs steeds een beetje beter maken. Maar ondanks de vele 

mooie vernieuwingen en verbeteringen, kampt onderwijs nog steeds met een aantal 

hardnekkige problemen. 

In de afgelopen anderhalve maand heeft de Nationale DenkTank 2016 haar best ge-

daan om deze problemen te identificeren en in kaart te brengen. Met 44 deelnemers 

uit het mbo, het hbo en het wetenschappelijk onderwijs zijn we op onderzoek uitge-

gaan om te leren over en van dit fascinerende veld. We hebben 76 lessen bezocht 

op verschillende opleidingen, 22 meeloopdagen gehad op roc’s en hogescholen, en 

252 interviews afgelegd met allerlei mensen in het veld. Ook werden de meningen 

gehoord van 133 leraren en 2.018 studenten. In dit proces hebben we ondervonden 

dat het beroepsonderwijs een aantal belangrijke taken heeft die nog niet optimaal 

worden vervuld. We vinden dat het beroepsonderwijs studenten moet opleiden voor 

een baan, moet ondersteunen bij hun persoonlijke ontwikkeling en hen de handvatten 

moet geven om hun hele leven te kunnen blijven leren. Tevens moet ervoor gezorgd 

worden dat iedereen gelijke kansen heeft en dat er genoeg en goede leraren klaar 

staan om dit alles mogelijk te maken. 

Dit analyserapport geeft een overzicht van wat we denken dat de belangrijkste uitda-

gingen zijn in het beroepsonderwijs. Deze zijn gesorteerd in de thema’s Aansluiting 

Arbeidsmarkt, Persoonlijke Ontwikkeling, een Leven Lang Leren, Gelijke Kansen en 

Genoeg en Goede Leraren. We hopen dit te kunnen gebruiken als basis om met elkaar 

het beroepsonderwijs te vernieuwen, te verbeteren en op te bouwen tot de ruggen-

graat die de Nederlandse samenleving verdient.
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Aansluiting arbeidsmarkt
1.1 Introductie
‘Mijn naam is Henri Dekker en ik volg de opleiding 
Facilitair Leidinggevende op ROC van Twente. 
Namens onze school ben ik als Expertdeelnemer 
betrokken bij de Nationale DenkTank. Tijdens je 
leerjaren als student word je opgeleid om na je 
studie het werkveld in te gaan. Ik vind het be-
langrijk dat dit onderwijs goed aansluit op de 
ontwikkelingen van de arbeidsmarkt. Het middel-
baar beroepsonderwijs draait naast theorie voor 
een groot gedeelte om praktijkervaring. Dit vind 
ik positief. Je leert immers de theorie toe te pas-
sen in verschillende praktijksituaties.

Het is daarnaast van essentieel belang dat je als student op de juiste stage-
plek terecht komt. Hierin is de samenwerking tussen de werkgever, de stagiair 
en ROC van Twente van groot belang. Een aanzienlijk aantal beroepsprak-
tijkvormingcoördinatoren doet elke dag hun uiterste best kwalitatief goede 
stageplekken te verzorgen voor de studenten. Zelf heb ik veel ervaring in het 
werkveld, dit komt vooral door mijn stage bij Almelo City Craft Center. Bij 
deze stageplek help ik het bedrijf opstarten in het centrum van de stad. Hier-
bij heb ik veel contact met diverse opleidingen, ondernemers en de gemeente 
Almelo. Door midden in de arbeidsmarkt te functioneren en ik het verbin-
dende element ben, merk ik dat ik sneller ervaring opdoe in de verschillende 
takken van de arbeidsmarkt. Hierdoor kan ik na het behalen van mijn diploma 
makkelijker aansluiten op de banenmarkt. Een goede stageplek is dus bij het 
beroepsonderwijs essentieel voor de carrière van de student.

Een laatste advies: Denk eraan dat het van belang is om bij elke stap binnen 
de beroepsopleidingen de werkgever zorgvuldig te betrekken, hierbij worden 
de verschillende opleidingen nog beter.’

Voor studenten is het enorm belangrijk om al tijdens hun opleiding, maar ook zeker 

daarna, een goede connectie te hebben met het werkveld waarin zij aan de slag zullen 

gaan. Wij hebben veel studenten gesproken die, net als Henri, aangeven enorm veel 

te leren van hun ervaringen in de praktijk. De arbeidsmarkt is dus een logische eerste 

stap om te bespreken wanneer we het hebben over het beroepsonderwijs.

In dit hoofdstuk zullen we ingaan op de aansluiting tussen het onderwijs en de 

arbeidsmarkt, één van de drie hoofddoelen van het onderwijs naast socialiseren en 

persoonsvorming. De aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt kan vanuit twee 

perspectieven worden bekeken: de kwantitatieve aansluiting en de kwalitatieve aan-

sluiting. Het eerste heeft betrekking op vraag en aanbod op de arbeidsmarkt naar ge-

schoolde mensen, en het tweede slaat op de inhoud en leeromgeving van de gevolgde 

opleiding. Beide worden besproken in dit hoofdstuk.

Naam: Henri Dekker

Student facilitair management

School: ROC van Twente
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1.2 Aansluiting tussen opleidingen en arbeidsmarkt is niet optimaal
In het Actieplan mbo Focus op Vakmanschap 2011-2015 worden mbo-instellingen op-

geroepen om tot een ‘doelmatig aanbod aan beroepsopleidingen op regionaal niveau 

te komen’.1 Deze oproep gaat over de vraag hoe goed de aansluiting met de regionale 

arbeidsmarkt is. 

De verwachte vraag- en aanbodstromen per opleidingsrichting kunnen naast elkaar 

gelegd worden om een indruk te krijgen van de perspectieven op werk die een bepaal-

de opleidingsrichting biedt. De Indicator Toekomstig Arbeidsmarktperspectief (ITA) 

van het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) geeft aan welke 

vraag-aanbod-verhouding er per opleidingstype te verwachten is in de komende vijf 

tot zes jaar.2 3

Figuur 1 geeft de ITA weer vanaf 2007.4 De prognoses naar opleiding maken on-

derscheid tussen vier opleidingscategorieën op mbo 2/3 en mbo 4 niveau (groen, 

economie, techniek, en zorg en welzijn).5 Wat opvalt aan figuur 1 is dat de ITA voor 

sommige opleidingsrichtingen gekenmerkt wordt door veel schommelingen, zoals te 

zien bij opleidingen in de techniek- en zorgsector. Andere opleidingsrichtingen, zoals 

Sociaal-Cultureel en Economie, worden gekenmerkt door een structureel overschot 

aan afgestudeerden. Daarentegen zien we dat in de sector Groen vrijwel altijd een 

arbeidstekort wordt voorspeld.

Figuur 1: Toekomstige (5/6 jaar) arbeidsmarktperspectieven  

naar opleiding (ITA) voor mbo schoolverlaters
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Voorbeeld: administratief en secretarieel werk

De optimistische voorspiegeling van arbeidsperspectieven door 

instellingen ten aanzien van administratief of secretarieel werk 

staat in schril contrast met de geringe kans op werk die het SBB 

rapporteert in de studiebijsluiter. De bijsluiter is in 2014 ontwik-

keld door studenten, onderwijsinstellingen en bedrijven en geeft 

een overzicht van belangrijke informatie per opleiding voor 

aankomende studenten, waaronder ook de kans op werk en stage. 

Echter, bij slechts 10 procent van de jongeren is het arbeids-

marktperspectief van een opleiding de belangrijkste reden voor 

het kiezen van een mbo-opleiding. Let wel, ondanks dit bruikbare 

overzicht per opleiding, zorgt de veranderende samenleving voor 

een beperkte voorspellende waarde ten aanzien van baanperspec-

tieven. Door snelle ontwikkelingen in een branche, kunnen banen 

immers al veranderen over een tijdsbestek van vier jaar.



12

N AT I O N A L E  D E N KTA N K  2 0 1 6  SA M E N VAT T I N G  A N A LYS E FAS E 

1.3 De financiering van het onderwijs stimuleert vooral kwantiteit in 
plaats van kwaliteit
Het beroepsonderwijs wordt in Nederland gefinancierd door publieke middelen van 

de Rijksoverheid. Sinds 1991 gebeurt dit grotendeels op basis van de zogeheten 

‘lumpsumverdeling’. De hoogte van de lumpsum die onderwijsinstellingen ontvan-

gen hangt af van het aantal ingeschreven leerlingen, hun studieduur en het aantal 

behaalde diploma’s per jaar. Van de 3,9 miljard euro die in 2015 aan mbo-onderwijs is 

uitgegeven, werd 84 procent op basis van de lumpsum verdeeld. Voor het hbo was dit 

percentage zelfs nog hoger: zeker 93 procent van de 2,7 miljard euro werd verdeeld 

op basis van deze verdeelsleutel.6 Daarnaast zijn er ook prestatieafspraken voor het 

mbo en hbo die gebaseerd zijn op studiesucces, cijfers van voortijdig schoolverlaters 

en de kwaliteit van beroepspraktijkvorming. Deze bedraagt zes procent voor het mbo 

en zeven procent voor het hbo.7 Het gevolg hiervan kan echter zijn dat er verkeerde 

prikkels zijn voor onderwijsinstellingen, namelijk dat zij zich gaan focussen op het 

aantal studenten. 

Figuur 2: Financiering van het beroepsonderwijs

1.4 Arbeidsperspectieven worden nauwelijks benadrukt vanuit het be-
roepsonderwijs
Eén van de gevolgen van het financiële systeem zoals hierboven beschreven is dat 

scholen de prikkel hebben om zoveel mogelijk studenten aan te nemen, in plaats van 

vraag en aanbod op elkaar te laten aansluiten. Het aaneenschakelen van de vraag op 

het aanbod van studenten kan grofweg op drie manieren: het openen of sluiten van 

opleidingen, een selectie aan de poort en meer informatievoorziening aan de voor-
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kant. Uit interviews blijkt dat sommige instellingen bepaalde opleidingen schrappen 

als daar geen reële baankansen meer bestaan. Dit is de meest drastische maatregel, 

maar deze is soms wel nodig om te voorkomen dat teveel studenten worden opgeleid 

voor een bepaalde sector. Ook worden bijvoorbeeld een decentrale selectie of loting 

ingezet om de aaneenkoppeling te realiseren. Deze eerste twee maatregelen tornen 

echter aan de studiekeuzevrijheid van de student. Ten slotte kunnen onderwijsinstel-

lingen de studenten voorlichten over het arbeidsmarktperspectief, bijvoorbeeld door 

de geringe kans op werk te benadrukken op hun websites. 

1.5 De inhoud van opleidingen sluit niet optimaal aan op de behoeften 
vanuit de arbeidsmarkt
Het Nederlandse beroepsonderwijs als geheel houdt de snel veranderende samenle-

ving onvoldoende bij. Zo sluit de lesinhoud lang niet altijd aan bij wat er vanuit het 

werkveld wordt verwacht:

‘Wij geven hier geschiedenis’.
Mbo-leraar

Hier ligt dus een uitdaging, zeker aangezien de arbeidsmarkt in een hoog tempo zal 

blijven veranderen. 

Figuur 3: Nieuwe kwalificatiestructuur en overzicht keuzedelen
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Om te onderzoeken of opleidingen aansluiten op de veranderende arbeidsmarkt, 

focussen we ter illustratie op de bedrijfstak Landbouw, Bosbouw en Visserij. Studen-

ten die een opleiding volgen binnen deze sector zullen hoogstwaarschijnlijk na hun 

studie als zelfstandige aan de slag gaan. Van het aantal werkenden is namelijk veertig 

procent een zelfstandige zonder personeel (zzp’er) en is vijftien procent zelfstan-

dige met personeel (zmp’er).8 Idealiter zouden studenten tijdens hun studie dus al 

in aanraking komen met kennis en vaardigheden die voor deze arbeidstoekomst van 

pas komen, zoals ondernemerschap. Echter, uit ons onderzoek blijkt dat dit onderdeel 

nauwelijks terugkomt in de curricula van mbo-opleidingen binnen deze sector. Een 

goed voorbeeld is de opleiding tot Medewerker Teelt (zie figuur 3). Ondernemerschap 

is het enige vak dat gericht is op een baan als zzp-er. En zelfs dat is alleen beschik-

baar in twee van de 23 mogelijke keuzedelen.9 Dit is onwenselijk gezien de grote kans 

dat deze studenten binnen de Landbouwsector vroeg of laat aan de slag zullen gaan 

als zelfstandige.

 

1.6 Curriculumvorming duurt te lang en speelt niet goed in op de veran-
derende vraag uit de arbeidsmarkt
Om studenten optimaal voor te bereiden voor het werkveld is het noodzakelijk om de 

inhoud van curricula nauw aan te laten sluiten op de behoeftes vanuit de desbetref-

fende sectoren. Zo kunnen actuele innovaties, nieuwe technieken en werkprocessen 

uit de praktijk terugkomen in de opleidingen van mbo’ers en hbo’ers. Op dit moment 

duurt deze curriculumvorming echter te lang en bestaat het proces uit veel stappen 

van overleg voordat de actuele kennis van de markt is verwerkt in de curricula. Zoals 

een directeur van een mbo-instelling het helder verwoordde: 

‘..en zo zijn studenten in 2024  
precies klaar voor de wereld van 2016’.

Directeur mbo-instelling

Het proces van curriculumvorming
In het proces van curriculumvorming kunnen we vijf stappen identificeren10 (zie figuur 

4). Aan het begin van een aanpassing in het curriculum bestaat er nieuwe kennis over 

marktontwikkelingen in het werkveld. Als er vanuit het bedrijfsleven wordt opgemerkt 

dat deze een nieuwe basis vormt of zal vormen voor de werknemer, is het cruciaal dat 

dit wordt teruggekoppeld naar het onderwijs. Dit gaat via het landelijke overleg en 

brengt ons bij stap twee. Bij het landelijk overleg komen vertegenwoordigers van het 

onderwijs en het bedrijfsleven samen om te bespreken of de juiste inhoud terugkomt 

in de kwalificatiedossiers van de opleidingen. Hier kunnen werkgevers dus aangeven 

in welke richting zij vinden dat opleidingen zich moeten aanpassen om de huidige 

marktontwikkelingen te kunnen bijbenen. 

Na dit landelijk overleg komen we bij stap drie, waarin onderwijskundigen bespreken 

over welke kennis en vaardigheden een student aan het einde van zijn opleiding moet 
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beschikken. Dan volgt stap vier: voordat het terug kan naar de onderwijsinstelling zal 

er eerst goedkeuring moeten komen door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en 

Wetenschap. Pas na het akkoord van de minister kan het nieuwe curriculum worden 

geïmplementeerd door de onderwijsinstellingen, wat een heel proces is op zichzelf. 

‘De kwalificatiedossiers benoemen alleen het ‘wat’, te weten de kwalificatie-eisen c.q. 

leerdoelen. De mbo-scholen bepalen het ‘hoe’ c.q. de inrichting van opleidingen. Een 

kwalificatiedossier levert per kwalificatie met de beschreven kwalificatie-eisen het 

inhoudelijke programma van eisen voor de betreffende opleidingen van scholen,’ zo 

schrijven deskundigen van het Expertisecentrum Beroepsonderwijs.11 Onderwijsinstel-

lingen moeten dus zelf bepalen hoe ze de nieuwe curricula willen vormgeven en moe-

ten deze op de juiste wijze afstemmen met alle relevante partijen, van het College 

van Bestuur tot aan de leraren zelf. 

Pas wanneer dit hele proces is doorlopen en alle vijf stappen zijn uitgevoerd zien 

we de nieuwe marktontwikkelingen terug in het curriculum en kunnen de studenten 

ermee aan de slag. In acht nemend dat de arbeidsmarkt steeds dynamischer wordt 

en steeds sneller zal veranderen in de nabije toekomst, is het problematisch dat het 

komen tot een nieuw curriculum zo lang duurt. Er bestaat dan namelijk een grotere 

kans dat de nieuwe benodigde kennis en vaardigheden pas worden opgedaan als ze 

helemaal niet relevant meer zijn. 

Figuur 4: Stappen in het proces van curriculumontwikkeling
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1.7 Landelijke kwalificatiedossiers geven onderwijsinstellingen het gevoel 
dat zij zich onvoldoende kunnen aanpassen aan de regio 
Als we de stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) vragen of 

het mbo toekomstbestendig is, dan klinkt er een duidelijk ‘ja’.12 De nieuwe kwalifica-

tiestructuur kenmerkt zich namelijk door een flexibelere, abstractere opzet, waardoor 

scholen meer vrijheid hebben om een eigen invulling te geven binnen de gegeven ka-

ders. Zodoende kunnen ze voortdurend inspelen op de veranderende arbeidsmarkt.13 

De nieuwe kwalificatiestructuur bestaat uit het basisdeel, het profieldeel en het 

keuzedeel (zie figuur 3). In het basisdeel bevindt zich het gemeenschappelijke deel 

van de kwalificaties binnen een opleiding. Het profieldeel bevat de beroepsspecifieke 

onderdelen en het keuzedeel dient ter verrijking van een kwalificatie.

Voorbeeld: streekproducten als keuzedeel

In figuur 3 is een voorbeeld gegeven van hoe keuzedelen regi-

onalisering kunnen verbeteren. Binnen het kwalificatiedossier 

‘bakker en banket’ mogen onderwijsinstellingen het keuzedeel 

‘streekproducten’ aanbieden. Om in te spelen op de behoeften van 

de regionale sector kan een roc in Limburg kiezen om studenten 

hier vlaaien te laten maken, terwijl een Fries roc samen met bak-

kers uit de regio suikerbroden kan opnemen in het lesprogramma. 

Door de landelijk gestelde kwalificaties kunnen beide studenten 

overal in het land aan de slag met hun diploma, maar kunnen zij in 

hun specifieke regio laten zien dat zij kennis hebben van de regio. 

Mochten studenten niet willen regionaliseren, maar zich op een 

andere manier ontwikkelen, dan kunnen zij simpelweg een ander 

keuzevak kiezen wat aansluit bij hun persoonlijke ontwikkeling.
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Echter, uit interviews met schoolbesturen horen we gemengde geluiden over de 

herziene kwalificatiestructuur. Als eerste vrezen zij dat scholen de keuzedelen zullen 

aanbieden op basis van wat het makkelijkst uit te voeren is, in plaats van wat het 

beste aansluit op de regio. Ten tweede vrezen ze dat studenten zullen kiezen voor 

de gemakkelijkste vakken in plaats van de vakken waar zij het meest aan hebben. 

Ten derde speelt bij scholen nog steeds het idee dat, hoewel herzien, de kwalificatie-

structuur nog steeds een te bindend systeem geeft, dat hun geen ruimte geeft om te 

innoveren.

‘Scholen voelen de vrijheid die de herziene 
kwalificatiestructuur biedt niet’

MBO-raad

1.8 Conclusie
Uit onze analyse blijkt dat de aansluiting tussen opleidingen en arbeidsmarkt niet 

optimaal is in kwantitatieve zin. Dit geldt voornamelijk voor het mbo, maar zeker ook 

voor het hbo. Hierdoor zijn afgestudeerden relatief lang werkloos, moeten ze vaker 

een functie in een andere sector zoeken of zijn ze steeds vaker genoodzaakt om een 

baan of salaris onder hun niveau te accepteren. Uit data van het Centraal Bureau 

voor de Statistiek (CBS) blijkt dat een kwart van de mbo’ers en één op de zes hbo’ers 

twee jaar na afronding van hun opleiding nog geen baan hebben gevonden.14 Het is 

daarom van belang om de aaneenschakeling tussen beide te optimaliseren, daarmee 

rekening houdend met de vrije studiekeuze.

Een van de oorzaken voor deze mismatch is de financiële structuur binnen het onder-

wijs. Het blijkt dat meer dan negentig procent (zowel in het mbo als in het hbo) van de 

financiering bestaat uit een lumpsum: scholen worden daarmee betaald op basis van 

het aantal studenten. Dit stimuleert hen om zo veel mogelijk studenten aan te nemen, 

waarbij het minder interessant is hoe de aansluiting op de arbeidsmarkt is voor deze 

studenten. Uit onze analyse blijkt dan ook dat scholen vaak positiever adverteren 

over bepaalde opleidingen dan de baankansen daadwerkelijk zijn. 

Naast de kwantitatieve aansluiting bespreken we ook de kwalitatieve. Het is voor 

scholen enorm moeilijk om de snelheid van een permanent veranderende arbeids-

markt bij te houden, al helemaal omdat curriculumvorming in het onderwijs vaak 

meer dan zeven jaar duurt. Hierdoor kunnen ontwikkelingen op de arbeidsmarkt pas 

laat landen in het onderwijs en loopt het onderwijs een groot risico om achter te lo-

pen. Een herziene kwalificatiestructuur in het mbo kan hiervoor een oplossing bieden, 

maar de praktische uitvoering lijkt problematisch, omdat zowel scholen als studenten 

de gemakkelijke weg zouden kunnen kiezen. 
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1 Ministerie van OCW (2011), Actieplan mbo ‘Focus op Vakmanschap 2011-2015’, Kamerbrief, 16 februari, Den Haag.
2 Vanaf 2011 hebben de prognoses betrekking op een periode van zes jaar. In 2007 en 2009 wordt de ITA berekend 

voor een periode van vijf jaar.
3 Voor de berekening van de ITA zie ROA (2016). Methodiek regionale arbeidsmarktprognoses 2015-2012. 
4 Sinds 2013 stelt het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) regionale arbeidsmarktprognoses naar 

opleiding voor Nederland op. De perspectieven voor schoolverlaters op de regionale arbeidsmarkt worden ook weer-

gegeven in de ITA die is afgeleid van de landelijke prognoses. De waarde van de ITA is kleiner dan of gelijk aan 1,00 als 

het te verwachten arbeidsaanbod kleiner is dan de vraag. Het arbeidsmarktperspectief wordt dan als goed getypeerd. 
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groter is dan 1,00.
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12 Interviews, Nationale DenkTank 2016.
13 Jet Bussemaker, ‘Kamerbrief herziening kwalificatiestructuur mbo’ (Ministerie van OCW, 4 maart 2014).
14 CBS, ‘Statline’, 2016.
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Persoonlijke ontwikkeling
2.1 Introductie
‘In mijn schooljaren heb ik vast al veel begelei-
ding gekregen in mijn persoonlijke ontwikkeling. 
Hier heb ik zelf nooit echt naar uitgekeken. Op de 
scholen waar ik heb gezeten ging het erg lang-
zaam: de ontwikkeling van studenten verliep niet 
bewust. Zelf keek ik er ook niet echt naar. 

Mijn eigen persoonlijke bewustwording begon 
toen ik aan het traject ‘match’ meedeed. Dit deed 
ik om een opleiding te vinden die het best bij me 
past (daarvoor had ik namelijk een verkeerde be-
slissing genomen). De vier leraren die mij tijdens 
het traject begeleidden, werkten juíst met het 
fenomeen persoonlijke ontwikkeling. Ik en de andere studenten in het traject 
leerden onszelf kennen. Hierdoor kregen we een beter beeld van wat we wil-
len doen in onze toekomst. Door het ontdekken van mezelf heb ik de juiste 
opleiding voor mijzelf gevonden. Dit zie ik door de resultaten die ik nu haal, 
en ook door de feedback van stage, en de school. Nu vind ik zelf ook dat er 
meer aan persoonlijke ontwikkeling gedaan mag worden. Studenten moeten 
er bewust van worden dat ze dit doen om beter de toekomst in te gaan.’

De wereld om ons heen verandert in een steeds sneller tempo. Wat hebben studen-

ten straks nodig om ook in deze ‘nieuwe wereld’ succesvol te zijn? We zien een trend 

in een toenemend belang van persoonlijke vaardigheden. Zo bevat de top-5 van de 

belangrijkste eigenschappen voor de werknemer in 2020 onder andere: creativiteit, 

samenwerken met anderen en people management.15 Naast dat de persoonlijke en 

sociale ontwikkeling van studenten relevant zijn voor de arbeidsmarkt, zit er veelal 

ook een normatieve component aan. Zoals de bekende onderwijskundige Gert Biesta 

het uitdrukt: ‘In het onderwijs gaat het naast kwalificatie en socialisatie altijd ook om 

de vorming van de persoon, gericht op het volwassen in de wereld willen zijn.’16

De onderwijsdoelen zijn drieledig: kwalificeren, sociaal ontwikkelen en persoonlijk 

ontwikkelen. De persoonlijke en sociale ontwikkeling vindt zowel binnen en buiten de 

school plaats, waarbij een gedeelde verantwoordelijkheid al snel een vergeten ver-

antwoordelijkheid kan worden. De student heeft hier zelf ook een rol in, maar in het 

onderstaande gedeelte leggen we de focus echter op de manieren waarop de over-

heid, onderwijsinstelling en de samenleving hem kunnen stimuleren en remmen in de 

persoonlijke en sociale ontwikkeling. De analyse heeft daarbij gekeken naar persoon-

lijke ontwikkeling binnen en buiten het curriculum, maar in dit rapport bespreken we 

het specifiek in de context van vakken zoals loopbaanbegeleiding en burgerschap. 

Sociale ontwikkeling beschouwen we daarbij als het leren samenleven, bijvoorbeeld 

als het inleven in de ander. Persoonlijke ontwikkeling zien we dan als het streven naar 

het ontplooien van individuele mogelijkheden. 

Naam: Sandeep Sanichar

Student Fashion & Business

School: ROC Rijnijssel
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We zullen zien dat persoonlijke ontplooiing in de wetgeving wordt onderbelicht, de 

ontwikkelingsvakken op school worden ondergewaardeerd, en dat studenten te weinig 

verbondenheid ervaren om van de vakken te kunnen profiteren. Daarnaast blijkt dat 

deze ontwikkeling ook wordt beïnvloed door het beeld dat de maatschappij van de 

student heeft.

2.2 De grote hoeveelheid regelgeving omtrent vakkennis beïnvloedt de 
school bij de samenstelling van het curriculum

Regulerende kaders focussen op vakkennis
De regulerende kaders bestaan bijvoorbeeld uit de kwalificatiedossiers en de wet 

Examen- en Kwalificatiebesluit Beroepsonderwijs. Daarin valt algauw op dat een kwa-

lificatiedossier bijvoorbeeld bestaat uit 23 pagina’s met informatie over de benodigde 

vakkennis en -vaardigheden,17 terwijl de wet slechts twee pagina’s wijdt aan sociale 

ontwikkeling; in de vorm van burgerschap. Persoonlijke ontwikkeling wordt slechts in 

een bijzin genoemd, namelijk als mogelijk bijproduct van het vak Loopbaanontwikke-

ling.18 Bovendien zijn de eisen voor vakken zoals Nederlands en rekenen duidelijk en 

gestandaardiseerd, terwijl ze voor burgerschap al veel breder te interpreteren zijn. 

Doordat men bij twee taken al snel focust op de taak die beter meetbaar is en meer 

gecontroleerd wordt,19 is het dus logisch dat scholen zich meer richten op pure vak-

kennis dan sociale en persoonlijke ontwikkeling.

 

Figuur 5: De zichtbaarheid van de drie  

onderwijsdoelen in de wet en het kwalificatiedossier
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‘We zoeken nog naar de rol  
van Den Haag in deze uitdagingen’

Voorzitter Tweede Kamer

2.3 De expliciete aandacht voor sociale en persoonlijke ontwikkeling wordt 
niet gewaardeerd door studenten
Vakken zoals burgerschapsvorming, loopbaanbegeleiding of een mentoruur wor-

den op veel instellingen aangeboden en verplicht gesteld. Veel studenten vinden de 

vakken echter niet nuttig. Op de vraag: ‘Wat vind je het meest nuttige vak?’ noemt 

slechts zes procent van de studenten een vak zoals burgerschap of loopbaanbegelei-

ding handig, terwijl 64 procent de beroepsvakken als het nuttigste benoemt.20

‘Het vak heeft geen duidelijke  
opdrachten of doel, het is heel zweverig  

met kinderachtige opdrachten’
Mbo-student

Voor deze uitkomst zijn meerdere verklaringen mogelijk. Studenten geven aan dat de 

invulling van de persoonlijke en sociale vakken vrij slecht is, en dat ze de relevantie 

ervan missen.21 De inhoud van de vakken is ook vaag omschreven in de wetten; ze 

bevatten bijvoorbeeld een motieven- en capaciteitenreflectie, of het ‘leren omgaan 

met waardedilemma’s’.22 Een capaciteitenreflectie is al snel een abstracte opdracht, 

zonder aansluiting op de praktijk. In de expertinterviews over loopbaanscholing wordt 

consistent genoemd dat dit soort vakken moeten aansluiten bij de praktische ervarin-

gen en de doelen van studenten.23

‘Mijn mentor gebruikt het  
mentoruurtje om de les te geven waar  

we eerder geen tijd voor hadden’
Mbo-student
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2.4 De verbondenheid die nodig is om persoonlijke en sociale ontwikkeling 
te bespreken mist
‘Ik wil al erg lang wat persoonlijks delen met de groep. Ik denk ook dat wanneer 

mensen weten ‘wie ik ben’ ze me beter begrijpen en we ook beter met elkaar kun-

nen omgaan. Er is alleen geen ruimte om iets te delen met de klas.’24 Dit is slechts 

één van de vele opmerkingen die studenten maken wanneer hen wordt gevraagd hoe 

zij zich voelen in de les: niet verbonden. En dat terwijl, zeker ook bij de vakken over 

persoonlijke en sociale ontwikkeling, die verbondenheid juist zo hard nodig blijkt om 

goed te leren samenleven en goed te presteren. 

 

Verbondenheid is essentieel om complexe onderwerpen te bespreken
Louise Elffers van de Hogeschool van Amsterdam stelde in het najaar van 2016 in 

haar lectorale reden dat studenten moeten ervaren dat zij volwaardig deel uitmaken 

van de schoolgemeenschap.25 Ilias El Hadioui Msc, promovendus aan de Erasmus 

Universiteit Rotterdam, meent verder dat studenten zich voor elkaar moeten kunnen 

openstellen om moeilijke zaken te bespreken.26 Van studenten in het beroepsonder-

wijs wordt verwacht dat ze zich tijdens hun studietijd persoonlijk ontwikkelen. Om 

moeilijke zaken met elkaar te kunnen bespreken – zowel persoonlijk als maatschap-

pelijk – is de verbondenheid tussen studenten van groot belang. Wanneer in een les 

‘burgerschapsvorming’ gevoelige onderwerpen als religie of seksuele geaardheid 

besproken worden, moet iedereen zich comfortabel genoeg voelen om daarover ook 

in dialoog te gaan. Alleen dan kan men zich daadwerkelijk in elkaar inleven.

Figuur 6: Verbondenheid in de klas
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Het aandeel van studenten dat zich verbonden voelt is te klein
Uit onderzoek van de Nationale DenkTank 2016 blijkt dat slechts vijftig procent van 

de mbo- en hbo-studenten zich verbonden voelt met de school. Groepsgesprekken 

op mbo- en hbo-instellingen laten zien dat de heersende norm – op zijn best – slechts 

een collegiale sfeer is, waarin vaak losse groepjes ontstaan (bijvoorbeeld op basis 

van geslacht of etnische achtergrond) en studenten niet het gevoel hebben dat ze 

hun mening of persoonlijke vragen kunnen uitspreken. Hoe kunnen we van studenten 

verwachten dat ze zich in het klaslokaal persoonlijk ontwikkelen als zij niet het gevoel 

hebben alles te kunnen delen of bespreken? Jezelf kwetsbaar opstellen om open te 

staan voor de ander is voor veel studenten een structureel probleem.

2.5 Het negatieve imago van het mbo belemmert de ontwikkeling van de 
mbo-student 
Naast het feit dat persoonlijke ontwikkeling niet optimaal gegeven wordt op scholen, 

zien wij dat ook de wereld waarin de student leeft zijn ontwikkeling belemmert. Zowel 

de invloed van de maatschappij als de interne belevingswereld van de student spelen 

hierin een rol. 

Er is een negatief imago over het mbo
In de Nederlandse maatschappij bestaat een negatief beeld over het mbo. Deze 

beeldvorming wordt vaak toegeschreven aan de media. Een vragenlijst, uitgezet 

onder treinreizigers, geeft aan dat bijna zestig procent van de ondervraagde Neder-

landers vindt dat het mediabeeld van het mbo negatief tot zeer negatief is.27 Slechts 

veertien procent vindt het beeld positief.28 Een media-analyse van de afgelopen acht 

maanden laat echter zien dat er evenveel positieve (31 procent) als negatieve berich-

ten (33 procent) over het mbo worden gepubliceerd, naast een groot aantal neutrale 

berichten (35 procent).29 Hoe kan dit negatieve beeld dan toch zo leven bij de respon-

denten? Een mogelijke reden is dat mensen slechte berichtgeving tot vijf maal beter 

onthouden dan goede berichtgeving.30 De verslaggeving is misschien objectief gezien 

niet slecht, maar wel slecht genoeg om een negatief beeld van het mbo te geven. 

Een negatief zelfbeeld belemmert de ontwikkeling van de mbo-student 
direct en indirect
Het negatieve imago beïnvloedt studenten op twee manieren. De eerste wijze werkt 

via een negatief effect op de motivatie van de student zelf: er is een sterke correlatie 

tussen zelfbeeld – beïnvloed door het imago - en motivatie.31 De tweede manier werkt 

via de omgeving van de student. Het blijkt dat leraren of begeleiders hun leerlingen 

op onbewuste wijze beïnvloeden. Wanneer een groep leraren of andere begeleiders 

wordt verteld dat een specifieke groep studenten slim is, dan gaat deze groep vervol-

gens op allerlei vlakken (van IQ-scores tot soft skills) beter presteren. Het omgekeer-

de effect geldt helaas ook wanneer de leraren horen dat de groep studenten ‘dom’ 

is. Gemiddeld kan wel tien procent van de studieprestaties verklaard worden door 

het beeld dat zijn leraar of begeleider van hem heeft.32 Dit is een gigantisch aandeel, 

zeker als je bedenkt hoeveel verschillende factoren er zijn die de prestaties van een 

student kunnen beïnvloeden. 
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2.6 Hbo-studenten ervaren een prestatiedruk die hinderlijk is voor hun  
ontwikkeling

Het meritocratische ideaal kan leiden tot prestatiedruk
In de Nederlandse samenleving leeft het meritocratische geloof dat iedereen kan 

worden wat hij wil en de mogelijkheden heeft om zijn doelen te bereiken. Hoewel dit 

een prachtig ideaal is, betekent het helaas ook dat als je iets niet kunt, er al snel aan-

genomen wordt dat je er niet hard genoeg voor hebt gewerkt.33 Dit kan ertoe leiden 

dat mensen een hoge druk voelen om te presteren. Uit een vragenlijst die we afna-

men op verschillende hbo-instellingen, blijkt dat vijftig procent van de hbo-studenten 

een hoge druk voelt om succesvol te zijn.34 Ook onderzoek van de Landelijke Studen-

tenvakbond (LSVb) laat zien dat de studiedruk onder hbo-studenten hoog is, waarbij 

zij zien dat meer dan de helft van de hbo-studenten psychische klachten heeft gehad 

met studiedruk als voornaamste oorzaak.35 Andere rapporten laten zelfs zien dat de 

frequentie van deze klachten stijgt.36

Naast het feit dat stressklachten op zichzelf ongewenst zijn, heeft stress ook een 

aantoonbaar negatieve invloed op de flexibiliteit waarmee studenten leren en hun we-

reldbeeld aanpassen. Stress zorgt ervoor dat snelle, reactieve acties (zoals gewoon-

ten) de overhand krijgen over (cognitief gezien) moeilijkere, complexere gedachten.37 

Voor de persoonlijke ontwikkeling is het belangrijk dat studenten flexibel en vernieu-

wend kunnen denken. Een te hoge prestatiedruk kan hier via de effecten van stress 

een negatief effect op hebben.

2.7 Conclusie
Het lukt onvoldoende om persoonlijke en sociale ontwikkeling via aparte vakken in 

het curriculum te incorporeren. Als eerste is de gewenste inhoud onduidelijk vanuit 

de overheid en ten tweede blijken leraren niet over de tijd of middelen te beschikken 

om binnen deze vage kaders de les naar eigen tevredenheid in te vullen. Ten derde 

vinden studenten de huidige inhoud en/of didactiek niet nuttig genoeg.

Zelfs als de lesinhoud voldoende is, ligt er nog een probleem in een gebrek aan ver-

bondenheid van de studenten. Uit verschillende cijfers en panelgesprekken blijkt dat 

deze laag is, en dat terwijl het een belangrijke voorwaarde is voor hun persoonlijke 

ontwikkeling.

Daarnaast wordt de ontplooiing van studenten beïnvloed door hun omgeving. Zo 

heerst er een negatief beeld over het mbo in de Nederlandse maatschappij. Dit 

beïnvloedt de motivatie en ontwikkeling van mbo-studenten op directe wijze, via het 

zelfbeeld van de student, maar ook op indirecte wijze; namelijk via het beeld van de 

leraar/begeleider. Daarentegen ervaren hbo-studenten vaak een te hoge prestatie-

druk, wat de laatste jaren heeft geleid tot een toename van stressgerelateerde klach-

ten. Deze beperken helaas ook het vermogen om flexibel en breed te denken,  

en remmen de persoonlijke wasdom van hbo-studenten af.
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Leven Lang Leren
3.1 Introductie
‘Het aanbieden van optimaal onderwijs betekent 
veranderen en meebewegen met de maatschap-
pij waarin we leven. Ik leid mijn studenten op om 
succesvolle en zelfstandige burgers te worden die 
kunnen participeren in de huidige maatschappij. 

Als leraar dien ik flexibel te zijn, open te staan 
voor verandering en me aan te passen aan wat de 
samenleving van me vraagt. Het leven lang leren 
zie ik daarbij als noodzakelijk goed om de kwali-
teit van mijn onderwijs hoog te houden. Ik vraag 
mijn studenten geregeld om terugkoppeling over 
mijn onderwijs en mijn vaardigheden als leraar. 
Mede aan de hand daarvan pas ik mijn handelen en mijn onderwijs aan.

Daarnaast probeer ik in te spelen op maatschappelijke ontwikkelingen die 
plaatsvinden. Op dit moment zijn de sociale media een gewild onderwerp. Ik 
wil mezelf als leraar hierin doorontwikkelen en verdiepen om mijn onderwijs 
te verbeteren, en mijn studenten beter te bedienen. Vandaar dat ik sinds ok-
tober naast mijn werkzaamheden als leraar ben begonnen met de cursus Me-
diawijsheid. Hier doe ik kennis en vaardigheden op die ik kan inzetten binnen 
het lesgeven. Ik ben ervan overtuigd dat het leven lang leren niet alleen goed 
is voor de kwaliteit van het onderwijs, maar dat het mij als leraar leergierig 
en gemotiveerd houdt om het beste uit mezelf te halen.’

Het wordt steeds belangrijker om door te blijven leren tijdens het volwassen leven, 

bijvoorbeeld om bij te blijven binnen de huidige baan, maar ook om snel nieuw werk te 

kunnen vinden bij baanverlies. Recent onderzoek laat zien dat de banen van relatief 

lager opgeleiden steeds vaker worden overgenomen door goedkopere krachten of 

ingrijpend veranderen dankzij technologische vooruitgang. Onderzoekers van con-

sultancybureau Deloitte berekenden dat 42 procent van de banen op mbo-niveau de 

komende twintig jaar zal verdwijnen.38 Ook meer fundamentele analyses laten zien 

dat de banen voor laagopgeleiden, die de meeste routine bevatten, het grootste risico 

lopen om te verdwijnen.39

‘Studenten van nu zullen 10-14  
verschillende banen hebben  

vóórdat ze 38 zijn.’40

Mariëtte Hamer, voorzitter SER

Naam: Rhodé Packbier

Leraar opleiding Pedagogiek

School: roc Leeuwenborgh
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Studenten kunnen op verschillende manieren zorgen dat ze bijleren. De eerste manier 

is formeel: scholing met een diploma van een geaccrediteerde instelling. De tweede 

is non-formeel en bestaat uit een cursus of opleiding aan een non-geaccrediteerde 

instelling. Tot slot kan iemand informeel leren, zonder scholingsinstituut maar bij-

voorbeeld op de werkvloer of via het bestuderen van een boek. Deze laatste manier is 

verreweg het grootst: zeker 94 procent doet dit, al is het nauwelijks in kaart gebracht 

en meestal onzichtbaar.41

Bij alle manieren zijn een aantal randvoorwaarden belangrijk. Als eerste moet er be-

ter gebruik gemaakt worden van deze drie verschillende vormen van leren als geheel. 

Ten tweede moet de financiering mogelijk zijn: momenteel is een leven lang leren niet 

voor iedereen financieel haalbaar. Ten derde is er een goed aanbod met een geschikte 

onderwijsvorm nodig. Veel mensen, zeker in het lager opgeleide segment, hebben 

immers een hekel aan formele scholing en keren niet vrijwillig terug naar de rol van 

leerling in een schoolse setting. Ten slotte is er een sterk en gericht beleid nodig. 

Hierbij kan Nederland veel leren van andere landen zoals Denemarken. 

3.2 Laagopgeleiden leren weinig op de werkvloer
Voor veel mensen is leren op de werkvloer meer comfortabel en toegankelijk dan for-

mele scholing. Bovendien is het effectief: de SER en Onderwijsraad stellen dat leren 

door te werken minstens zo belangrijk is als het volgen van een opleiding of cursus.42 

Dit is ook te zien in het feit dat, voor jongeren, een jaar werken hetzelfde effect op 

hun kennisontwikkeling kan hebben als driekwart jaar aan studeren.43 Het toene-

mende flexwerken vraagt er nog eens om dat baanwisselaars zichzelf snel kunnen 

inwerken op de werkvloer; allerlei redenen dus om goed gebruik te maken van deze 

vorm van leren.

‘Gemiddeld gaat het in  
maar liefst 94 procent van de tijd  
die door werkenden besteed wordt  

aan leren om informeel leren.’44

Baankarakteristieken zijn zeer bepalend voor informeel leren
De ene persoon heeft meer kans om te leren dan de andere. Zo zijn er onderdelen 

die deze kans positief voorspellen, zoals het creatief en/of direct situaties moeten 

oplossen. We zien dit bij kappers, automonteurs en werkenden in de kinderopvang.45 

Er zijn echter ook kenmerken, zoals het werken met protocollen, die de mogelijkheid 

tot leren verkleinen. Bankmedewerkers en mensen in de logistiek hebben minder 

mogelijkheid om van hun werk te leren, omdat ze veel tijd besteden binnen de strikte 

kaders van routine.46 Het blijkt dat hoogopgeleiden in hun werk tot anderhalf keer 

zoveel activiteiten hebben waarin ze kunnen leren.47



28

N AT I O N A L E  D E N KTA N K  2 0 1 6  SA M E N VAT T I N G  A N A LYS E FAS E 

3.3 Voornamelijk voor laagopgeleiden is bijscholing financieel onbereikbaar
Parallel aan de toenemende polarisatie in banenland verschijnt er een andere 

scheidslijn. Aan de ene kant staan hoger opgeleiden met een goed salaris. Zij hebben 

driemaal vaker een vaste baan dan laagopgeleiden,48 en eventueel een verdere oplei-

ding die vaak vanuit hun werkgever vergoed kan worden.49 Aan de andere kant staan 

de lager opgeleiden, die steeds vaker zijn veroordeeld tot de financiële onzekerheid 

van permanent flexwerk, door een lager salaris minder vaak zelf scholing kunnen 

betalen; en het minder gauw aangeboden krijgen van hun werkgever.

Het aantal mensen dat in de regelgeving buiten de boot valt kwam tien jaar geleden 

in totaal uit op negentien procent van de Nederlandse beroepsbevolking, maar is 

inmiddels gestegen tot 27 procent.50 Dat komt neer op 2,4 miljoen mensen, voorna-

melijk laag- en middelbaar opgeleide zpp’ers, flexwerkers, en werklozen. Zij hebben 

weinig kans om via (non-)formeel onderwijs bij te blijven op de arbeidsmarkt en lopen 

daardoor een groot risico om bijvoorbeeld bij een reorganisatie in de problemen te 

komen. 

Het overheidsbeleid richt zich niet op deze probleemgroepen
Het leven-lang-lerenbeleid van de Rijksoverheid lijkt meestal beperkt tot enkele 

proefprojecten, normale projecten en een paar generieke fiscale voordelen.51 Veel van 

de experimenten, zoals vraagfinanciering en flexibilisering, zijn bovendien bestemd 

voor het hbo. Daarmee komt de verandering dus niet waar hij het hardste nodig is. 

Het budget voor de herscholing van langdurig werklozen is vaak alleen een laatste 

redmiddel en geen preventief beleid. Het biedt niet het opbouwende beleid dat wij 

verwachten bij een kenniseconomie als Nederland.

Figuur 7: Werkactiviteiten waarbij men kan leren, in procenten
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‘23 procent van de Nederlandse  
beroepsbevolking ziet een leven  

lang leren niet zitten’52

Randstad Uitzendbureau en TNS NIPO

3.4 Er zijn veel mensen die niet terug naar school willen
Naast het feit dat men onvoldoende leert op de werkvloer en dat (non-)formele 

scholing vaak onbereikbaar is, willen veel mensen ook niet terug naar school. On-

derzoek van Randstad Uitzendbureau laat zien dat de scholingsangst in Nederland 

wijdverbreid is.53 Verder blijkt ook dat er bij een lager opleidingsniveau een grotere 

kans bestaat op een afkeer van school.54 Dit kan ontstaan door negatieve scholings-

ervaringen, die vooral bij laagopgeleiden voorkomen. Een dergelijke associatie tussen 

school en falen of tekortschieten laat in veel gevallen een emotioneel litteken achter, 

dat er later voor zorgt dat mensen weinig zin hebben om terug te gaan naar school. 

Daarnaast blijkt men het lastig te vinden om na praktisch werk de mentale overstap 

te maken naar een theoretische opleiding: dit zijn twee verschillende denkwijzen, 

waarbij het verschil een struikelblok kan vormen in het leven lang leren.55

3.5 Het Deense flexicurity-model weet een leven lang leren effectief te 
stimuleren
Om een leven lang leren een centrale rol in de onderwijs- en arbeidsmarkt in Neder-

land te kunnen laten spelen, kan men leren van succesvolle stelsels in het buiten-

land. Denemarken is daarbij een lichtend voorbeeld. Waar de deelname van 25- tot 

65-jarigen in leeractiviteiten in Nederland blijft steken op 18 procent in 2014, is de 

participatie in dit Scandinavische land ruim dertig procent.56 Immers, de Deense ar-

beidsmarkt wordt gekenmerkt door het principe van flexicurity, waar flexibiliteit een 

belangrijke rol speelt in het bieden van inkomenszekerheid (en niet baanzekerheid).57

Hierbij vallen drie onderdelen op. Als eerste heeft het Deense stelsel een separaat 

systeem voor volwassenenonderwijs: er zijn 120 kwalificerende en daarnaast nog 

een scala aan niet-kwalificerende instellingen die diverse typen (en op verschillende 

tijden) cursussen verzorgen.58 Dit stelsel biedt de student en instelling flexibiliteit, en 

biedt de ruimte om in het onderwijs ook te focussen op het beroepsveld. Ten tweede 

speelt de overheid een centrale rol in de flexicurity: zij bewaken de kwaliteit, ver-

plichten werklozen om zich bij of om te scholen, leveren een financiële bijdrage aan 

deze scholing, en zorgen ervoor dat het recht op onderwijs en training verankerd is in 

cao’s. Er is voor deze taken een speciale eenheid binnen het ministerie van Onderwijs 

in Kopenhagen.59 Ten derde bestaat er in Denemarken het SVU-fonds dat om- en bij 

scholing financieel ondersteunt. Nederland kent Opleiding- en Ontwikkelingsfondsen 

(O&O-fondsen), die ook een belangrijke rol spelen in het op peil houden van kennis en 

vaardigheden.60 Deze zijn echter lastig te bereiken voor flexwerkers en werklozen, 
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en zijn relatief klein in verhouding met de uitgaven van het bedrijfsleven aan scho-

ling (330 miljoen euro versus 4,7 miljard euro).61 In Denemarken zijn de fondsen niet 

alleen groter, maar ook gecentraliseerd, waardoor zij sectoroverschrijdend worden.62 

Bovendien biedt het Deense fonds ook compensatie voor gemiste werkuren, namelijk 

tachtig procent van de maximale werkloosheiduitkering voor een periode van maxi-

maal veertig weken.63

3.6 Conclusie
Het is zaak dat we serieus werk maken van het leven lang leren, óók voor vakmen-

sen. Onderwijs mag niet langer iets zijn wat iemand aan het begin van zijn loopbaan 

meekrijgt en vervolgens incidenteel van collega’s bijleert. Ook beroepsonderwijs zou 

door de hele loopbaan vanzelfsprekend moeten zijn. Alleen dan kan Nederland naast 

een intellectuele kenniseconomie ook een kenniseconomie van vakmensen zijn, en 

blijven. Daarbij mag niemand buiten de boot vallen omdat zijn of haar vaardigheden 

verouderen. 

Nu is er een groeiende groep mensen in Nederland die wat betreft leven lang leren 

buiten spel staat. Zeker 27 procent van de beroepsbevolking kan zich het leven lang 

leren financieel niet veroorloven, en een groot gedeelte vindt ook via hun baan geen 

mogelijkheid tot bijscholing. Daarnaast wil 23 procent helemaal niet terug naar 

school; voor te veel mensen gaat werk over wat ze wél kunnen, en school over wat ze 

níet kunnen. Als we deze mensen willen omscholen zullen we vormen van opleidingen 

moeten bedenken die de deelnemers positieve ervaringen bieden, formeel; non-for-

meel of informeel. 

Door een combinatie van factoren slaagt de Deense overheid erin om de om- en 

bijscholing bij de bevolking te stimuleren. Het centrale uitgangspunt is het flexicurity 

model, waar niet een baanzekerheid maar inkomenszekerheid van belang is. Hier 

wordt invulling aan gegeven door een actieve regierol van de overheid, het SVU-fonds 

dat om– en bijscholing stimuleert door financiële compensatie te bieden voor ge-

derfde inkomsten en een separaat systeem voor volwassenenonderwijs. Ook hebben 

de Deense onderwijsinstellingen relatief veel flexibiliteit in hun aanbod, waardoor zij 

in kunnen spelen op de behoeften van de studenten. 
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Gelijke kansen
4.1 Introductie
‘Zelf zit ik op het mbo en merk ik vaak dat niet 
iedereen altijd gelijk behandeld wordt. Dit heeft 
niks te maken met wat je nationaliteit of wat je 
geslacht is, maar meer met het feit met hoeveel 
inzet jij als student in de schoolbanken zit. Het 
zal best voorkomen bij verschillende scholen 
dat op basis van huidskleur wordt bepaald of je 
bepaalde kansen hebt. Echter heb ik dat gelukkig 
niet meegemaakt op school, want ik ben een per-
soon die zich daar heel boos over kan maken. We 
zijn allemaal gelijk aan elkaar als je het hebt over 
kansen en normen en waarden. Gelukkig wordt er 
bij ons op school onderscheid gemaakt in moti-
vatie en vaardigheden. Wanneer je aan bepaalde 
eisen voldoet, dan heb je recht op die kans. Wanneer je de kans krijgt en dus 
uitgekozen bent als beste voor deze kans, moet je ook alles op alles zetten 
om de kans zo goed mogelijk te gebruiken als je er slimmer van kan worden. 
Voor een leraar moet iedereen gelijk zijn en moet iedereen dezelfde kansen 
kunnen krijgen. Hier zit echter wel een ‘maar’ aan en dat is namelijk dat je  
de kans wel moet verdienen. De gelijke kans is er, dat iedereen recht heeft  
op iets extra’s, maar je individuele kwaliteiten bepalen wat je zelf doet met 
die kansen. 

Persoonlijk put ik veel motivatie voor mijn opleiding over dit stukje. Gelijke 
kansen heeft iedereen: alleen jij als individu bepaalt of je recht hebt op die 
kans ja of nee. Als je altijd onthoudt dat het niet aan jouw inzet heeft gelegen 
heb je nooit verloren en is het alleen een leerproces om het volgende keer 
beter te doen.
Ik geloof in hard werken om je doelen te bereiken, dan maakt het helemaal 
niet uit waar je vandaan komt of je al dan niet de taal spreekt of zelfs geen 
huis hebt waar je in kunt wonen. Wanneer je 110 procent gemotiveerd bent  
en over de competenties en kennis beschikt die voldoen aan bepaalde gestel-
de eisen, moet je de kans krijgen die je verdient.’

Iedereen moet de kans krijgen die hij of zij verdient, of je nou Marokkaanse ouders 

hebt of Overijsselse, een warm thuis hebt of dakloos bent, vloeiend Nederlands 

spreekt of niet. Dat vindt Jeroen Zaaiman van het Nova College in Haarlem. Als je 

maar gemotiveerd bent en jezelf inzet, moet je er kunnen komen. Helaas zien we dat 

dit in Nederland niet altijd het geval is: afkomst en sociaal-economische status spelen 

een grote rol in het onderwijssucces. Zijn je ouders laagopgeleid, woon je in een arme 

buurt of ben je van niet-westerse komaf, dan heb je beduidend minder kansen in ons 

onderwijssysteem dan je autochtone klasgenoten die met hun hoogopgeleide ouders 

in een goede buurt wonen.64

Naam: Jeroen Zaaiman

Student Sport, Bewegen  

& Vrijetijdsmanagement

School: Nova College
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Ondanks dat verschillende factoren een rol spelen in onderwijsongelijkheid, zal dit 

hoofdstuk zich als voorbeeld focussen op het verschil tussen autochtone studenten 

en studenten met een niet-westerse achtergrond. Studenten van niet-westerse komaf 

doen het gewoonweg een stuk slechter dan autochtone studenten in het Nederlands 

schoolsysteem. Ze zijn 37 procent minder vaak hoogopgeleid dan autochtone studen-

ten en zijn oververtegenwoordigd in de lagere regionen van ons onderwijsstelsel.65 

Deze verdeling wordt al zichtbaar na de basisschool, waarna autochtone leerlingen 

een grotere kans hebben om op het vwo te komen terwijl de meerderheid van de niet-

westerse allochtonen naar vmbo-b of -kb gaat.66

 

Figuur 8: Doorstroom van autochtonen versus niet-westerse allochtonen in het onderwijs

Omdat dit onderzoek zich toespitst op het beroepsonderwijs zullen we specifiek kijken 

naar de uitingen van kansenongelijkheid in deze onderwijssector. Als eerste zien we 

dat niet-westerse allochtonen die naar het hoger onderwijs gaan, vaker de route via 

het beroepsonderwijs nemen. Deze doorstroom is lastiger dan de ‘reguliere route’, 

waar dus vooral niet-westerse allochtonen de dupe van zijn. Ten tweede zijn niet-wes-

terse allochtonen sterk oververtegenwoordigd in de groep voortijdig schoolverlaters. 

Ten slotte ervaren allochtonen uit niet-westerse landen ook nog meer moeite met het 

vinden van een stage.

4.2 Kansarme studenten nemen vaker de route naar het hbo via het mbo, 
en deze route biedt steeds minder kans op een hbo-diploma
Studenten met een niet-westerse achtergrond bewandelen relatief vaak de route van 

het vmbo naar het hbo, omdat het regelmatig voorkomt dat ze op een te laag niveau 
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worden ingedeeld aan het einde van de basisschool.67 Daardoor moeten zij met een 

omweg naar het hoger onderwijs. Onder de niet-westerse studenten die beginnen 

aan het hbo komt zelfs de meerderheid via de route vmbo-mbo68 69 (zie figuur 9). De 

meerderheid van de autochtone leerlingen komt daarentegen rechtstreeks van de 

havo. Studenten die via de mbo-route komen hebben een dubbel zo hoge kans om 

uit te vallen.70 Het verschil tussen deze wegen creëert dus ongelijke kansen op een 

diploma. Dit gebeurt doordat de mbo-route minder goed aansluit op het hbo dan de 

havo-route; en dat het hbo zich steeds meer gaat oriënteren op het hoger en univer-

sitaire onderwijs.

Figuur 9: Studenten van niet-westerse afkomst gaan vaker via  

het mbo naar het hbo en hebben daardoor een hogere uitvalkans.

Het is voor een oud-mbo4-student lastiger om het hbo met succes af te ronden dan 

voor een voormalige havo-leerling. Mbo4-studenten worden op het mbo namelijk 

niet alleen voorbereid op het hbo, maar ook op de arbeidsmarkt; terwijl de havo haar 

scholieren alleen voorbereidt op het hbo. Daarnaast hebben mbo’ers minder alge-

meen vormend onderwijs gevolgd dat havisten, en veelal ook op een lager niveau. 

Dit zorgt ervoor dat een mbo’er minder kans heeft om goed voorbereid te zijn op 

de hogeschool. Een goed voorbeeld zijn de recentelijk ingevoerde toelatingstoetsen 

voor de pabo. Studenten die graag basisschoolleraar willen worden moeten eerst een 

drietal toelatingstoetsen halen vooraleer ze aan de Pabo kunnen beginnen. Daarbij 

nemen we aardrijkskunde als voorbeeld. De toetsen zijn afgesteld op havo-niveau en 

sluiten vrij nauw aan op wat de havist op de middelbare school heeft moeten leren. 

Mbo’ers daarentegen hebben op het vmbo veel minder aardrijkskunde gevolgd en 
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hebben op hun opleiding ook geen relevante kennis opgedaan. De havist heeft dus 

een grote basiskennis, terwijl er van de mbo’er niet verwacht kan worden dat hij een 

voldoende haalt. Dit is terug te zien in een afname van 53 procent in het aantal mbo-

instromers op de Pabo. Hierdoor zijn dit jaar zeer weinig studenten van niet-westerse 

afkomst begonnen aan de Pabo.71

 

Figuur 10: Mbo-doorstromers hebben veel leerdoelen van  

de pabo-toelatingstoets niet eerder behandeld

De instroom op het hbo is dus moeilijk voor mbo-studenten en we verwachten dat de 

kloof tussen het mbo en hbo alleen maar toeneemt. Nederland is een kenniseconomie 

aan het worden, waar het aan de ene kant steeds belangrijker wordt om hoogopgeleid 

te zijn, en aan de andere kant belangrijk is voor ons hoger onderwijs om het niveau 

op te krikken.72 Dit ziet men ook terug in de strategische plannen van de zestien 

grote hogescholen in Nederland. Het grote deel van deze strategische plannen richt 

zich op academisering en het verhogen van het niveau, terwijl slechts een klein deel 

zich richt op de aansluiting met het mbo en de arbeidsmarkt. Zo richten twaalf van 

de zestien strategische plannen zich op onderzoek, wat men normaal gesproken as-

socieert met academisch onderwijs; terwijl slechts vier zich richten op de aansluiting 

met de arbeidsmarkt.73 Ook wordt internationalisering twee keer vaker genoemd dan 

zijn tegenhanger regionalisering. Door zijn focus op het academische onderwijs ver-

wijdert het hbo steeds meer van het middelbaar beroepsonderwijs. 
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‘In september is mijn instelling een afspiegeling 
van de Rotterdamse samenleving,  

maar de eindexamenfeestjes zijn wit.’
Ron Bormans, bestuursvoorzitter Hogeschool van Rotterdam

4.3 Het beleid om voortijdig schooluitval te reduceren werkt, maar niet 
voor ‘niet-westerse’ mbo-studenten
Jaarlijks vallen er duizenden studenten uit binnen het Nederlandse onderwijs. Een 

deel van hen, voortijdig schoolverlaters (vsv’ers), verlaat het onderwijs zelfs zonder 

enige startkwalificatie. Dat wil zeggen: ze verlaten het onderwijs zonder een afgeron-

de opleiding op minimaal havo, vwo of mbo niveau 2 of hoger. Bijna tachtig procent 

van de vroege schoolverlaters is afkomstig uit het mbo.74 Jongeren zonder startkwali-

ficatie zijn twee keer vaker werkloos dan jongeren met een dergelijke startpositie.75

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wil, logischerwijs, het aantal 

vsv’ers terugdringen tot maximaal 25.000 per jaar in 2016. Dit was vooralsnog vrij 

succesvol: het aantal vsv’ers is in tien jaar afgenomen met 66 procent naar 24.000 

jongeren in 2014-2015.76 Wanneer we de huidige groep bekijken, zien we echter dat 

de verhouding tussen niet-westerse allochtonen en autochtonen scheef groeit. In de 

Nederlandse bevolking is het aandeel niet-westerse allochtonen elf procent.77 In de 

groep vsv-ers is dit aandeel drie keer zo groot en blijft het stijgen.78 De vsv-aanpak 

lijkt dus een deel van deze doelgroep niet succesvol te bereiken. 

Aan de andere kant zijn er veel initiatieven, zoals op het ROC Frieslandcollege en 

de Amsterdamse Plus, waar veel energie gestoken wordt in het voorkomen van 

schoolverlaters.79 Het Friesland College werkt hieraan vanuit het concept “School 

als Werkplaats”. Medewerkers van onder meer Jeugdzorg werken, op school, samen 

met de docenten, aan het voorkomen van voortijdige schooluitval. Ook bestaat er 

een “Mentorprogramma”, waarin studenten een mentor kunnen krijgen uit een bedrijf 

of instelling, die voor hen een vertrouwensfiguur en rolmodel kan zijn. Het Friesland 

College kent ook voorzieningen voor studenten die het ‘even niet meer weten’. Hierin 

kunnen zij zich opnieuw oriënteren op hun toekomstwensen en opleidingsmogelijkhe-

den. Doordat flexibele instroom mogelijk is in de meeste opleidingen, kunnen studen-

ten daarna weer snel een opleiding oppakken die bij hen past. 

4.4 Niet-westerse allochtonen hebben minder kans op een stage
In het beroepsonderwijs zijn stages een belangrijk onderdeel van het curriculum. 

Ze laten de student zien wat het beroep inhoudt in de praktijk, leren de student hoe 

dingen werken binnen hun toekomstige sector en zijn vaak een opstapje naar een 

baan. Het is dan ook niet verbazingwekkend dat stages een verplicht onderdeel zijn 

van de opleidingen in het beroepsonderwijs: zonder stages, geen diploma. Helaas is 

het vinden van een stageplek niet voor iedereen even gemakkelijk. Van de niet-wes-
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terse allochtonen moet veertig procent meer dan vijf keer solliciteren, tegenover 25 

procent van de autochtonen.80 Twee van de redenen hiervoor zijn het niet hebben van 

een relevant netwerk en het ervaren van discriminatie. 

Stel je bent de eigenaar van een winkel. De dochter van je beste vriend studeert de-

tailhandel en zoekt een stage. Neem je haar dan aan of benader je het roc in de buurt 

met je stagevacature? Vaak wordt voor de eerste optie gekozen. Maar liefst zeventig 

procent van de werkgevers die stages op beroepsonderwijsniveau aanbieden, zeg-

gen eerst naar een stagiair te zoeken binnen hun eigen netwerk.81 Studenten van 

niet-westerse komaf hebben vaak geen dergelijk netwerk: maar liefst de helft van hen 

zegt geen relevant netwerk te hebben.82 Dit komt deels doordat de ouders van deze 

studenten vaker laagopgeleid zijn en weinig kennissen hebben die op het niveau van 

de student werken.83 Daarnaast zijn de meeste werkgevers autochtoon. Zij kennen 

ook voornamelijk studenten van autochtone afkomst.84 Dit bemoeilijkt het vinden van 

een stage voor een allochtone student.

Studenten met een Arabische of Afrikaanse naam ervaren vaak ook nog naamdis-

criminatie tijdens het solliciteren. Een cv met een Arabische naam wordt twee keer 

minder vaak bekeken op een vacaturedatabase dan exact hetzelfde cv met een naam 

erop.85 Verder ervaren meisjes die hoofddoeken dragen, islamitische jongens met 

baarden en studenten met dreadlocks of afro-kapsels ook regelmatig discriminatie op 

basis van hun uiterlijk. Ze horen dan dat ze er niet representatief genoeg uit zien.86

‘Ik kan zoveel brieven schrijven als ik wil,  
ik krijg toch geen baan’87

student mbo-2, niet-westerse afkomst

4.5 Conclusie
Kansenongelijkheid is een groot probleem in het Nederlandse onderwijssysteem. 

Studenten uit niet-westerse minderheden zijn ondervertegenwoordigd in de hogere 

regionen van ons onderwijsstelsel, en oververtegenwoordigd in de lagere niveaus 

en in de groep van voortijdige schoolverlaters. De Nationale DenkTank heeft in haar 

analysefase drie problemen van kansenongelijkheid in het beroepsonderwijs geïdenti-

ficeerd. 

Ten eerste is er het probleem van de doorstroom van het mbo naar het hbo. Niet-

westerse allochtonen nemen veelal deze route en ervaren daarin veel problemen. Dat 

komt omdat hen vaak niet de mogelijkheid is geboden tijdens hun schoolcarrière 

om voldoende voorbereid te zijn op het hbo. Hiernaast worden de hbo’s steeds 

academischer, waardoor de overstap tussen mbo en hbo voor deze studenten nog 

groter wordt. Zodoende faalt een groot deel van de niet-westerse allochtonen op het 

hbo. Ten tweede zien we dat het aantal studenten van niet-westerse komaf sterk is 

oververtegenwoordigd in het aantal schoolverlaters. Het aandeel is drie keer zo groot 
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als het aantal niet-westerse allochtonen in de gehele Nederlandse samenleving. Het 

beleid dat de regering heeft gevoerd om schoolverlaten terug te dringen was dus niet 

effectief voor deze groep jongeren. Als laatste zien we dat het voor de student van 

niet-westerse afkomst veel lastiger is om een stageplek te vinden. Dit komt omdat 

deze studenten vaak geen relevant netwerk hebben en omdat een deel van hen naam-

discriminatie ervaart. 

Een niet-westerse allochtoon maakt dus veel minder kans om succesvol te worden in 

het Nederlandse onderwijssysteem dan zijn autochtone studiegenoot. Als we dit pro-

bleem willen oplossen, dan is het noodzaak ervoor te zorgen dat de overstap van mbo 

naar hbo soepeler verloopt en dat niet-westerse allochtonen worden geholpen om op 

school te blijven en met succes een stage te vinden. 

64 Onderwijsinspectie, ‘De Staat van Het Onderwijs 2015,’ 2016.
65 CBS, ‘Statline: Onderwijs,’ 2016.
66 DUO, ‘Onderwijsstromenbestand,’ 2016.
67 Onderwijsinspectie, ‘De Staat van Het Onderwijs 2015.’
68 CBS, ‘Statline: Onderwijs.’
69 Vereniging Hogescholen, ‘Cijfers,’ n.d.
70 Ibid.
71 Ibid.
72 De Nationale DenkTank, Interviews.
73 Analyse De Nationale DenktTank.
74 ‘Jeugdmonitor - CBS, Onderwijsstatistieken vsv,’ accessed October 10, 2016, http://jeugdmonitor.cbs.nl/nl-nl/inlich-

tingen/onderzoeksbeschrijvingen/cbs,-onderwijsstatistieken-vsv/.
75 Ibid.
76 Analyse De Nationale DenkTank.
77 CBS, ‘Statline: Onderwijs.’
78 Analyse De Nationale DenkTank.
79 Ibid.
80 Stageplaza, ‘Nationaal Stage Onderzoek,’ 2014.
81 Ibid.
82 Ibid.
83 Onderwijsinspectie, ‘De Staat van Het Onderwijs 2015.’
84 KIS, ‘Mbo en de Stagemarkt: Wat Is de Rol van Discriminatie,’ 2016.
85 Blommaert, Coenders, and Van Tubergen, ‘Implicit and Explicit Interethnic Attitudes and Ethnic Discrimination in 

Hiring,’ n.d.
86 KIS, ‘Mbo En de Stagemarkt: Wat Is de Rol van Discriminatie.’
87 De Nationale DenkTank, Interviews.
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Goede en voldoende leraren
5.1 Introductie
‘Uit eigen ervaring ben ik zeer te spreken over de 
leraren van het mbo. Ze zijn zeer geïnteresseerd 
en gemotiveerd om les te geven en ik ben tevre-
den over inhoud van de lessen. Op dit moment 
heb ik twee dagen in de week stage waardoor ik 
een nog een beter beeld krijg van het bedrijfsle-
ven. De leraren zijn er om je te ondersteunen tij-
dens deze periode en daarnaast is het prettig om 
een basis te hebben waar je op kunt terugvallen. 

Er zijn leraren binnen het beroepsonderwijs die 
veel praktijkkennis hebben, tijdens de lessen 
maken zij gebruik van hun praktijkervaring die 
ze hebben opgedaan in het bedrijfsleven. Door het delen van deze ervaringen 
geven zij een realistisch beeld van de praktijk aan hun studenten. Het is zeer 
interessant om meer te leren uit de praktijk in plaats van alleen de theorie, en 
op deze manier wordt het beeld voor de student duidelijker.

Tijdens de normale lessen wordt er zoveel mogelijk aandacht besteed aan de 
student als individu, dit zorgt voor een persoonlijke band met een leraar.’ 

Leraren zijn belangrijk voor de student. Zoals Iris hierboven beschrijft is een belang-

rijk onderdeel van het leraarschap het overdragen van kennis, waarbij de eigen prak-

tijkervaringen centraal staan. Zeker in het beroepsonderwijs is dit aspect essentieel, 

want studenten komen uiteindelijk immers zelf ook in deze beroepspraktijk terecht. 

Echter, met het overdragen van vakkennis is slechts één belangrijk aspect van het 

leraarschap in het beroepsonderwijs beschreven. Juist de persoonlijke band tussen 

leraar en student maakt het vak bijzonder. Dit zorgt ervoor dat studenten zoals Iris 

zeer tevreden zijn. Uit een meta-analyse van onderzoeker John Hattie88 blijkt dat de 

leraar de grootste invloed heeft op het leren van de student. Een grotere invloed dan 

bijvoorbeeld de ouders, de school, het lesgeven en de student zelf. Om de kwaliteit 

van het beroepsonderwijs te verbeteren en om ervoor te zorgen dat studenten zich 

optimaal persoonlijk kunnen ontwikkelen, is het essentieel om het leraarschap in het 

beroepsonderwijs te bekijken. 

De eerste paragraaf van dit hoofdstuk richt zich op de lerarenpopulatie op het mbo. 

De komende tien jaar zal hier een lerarentekort ontstaan van ongeveer drieduizend 

leraren. Mogelijkheden voor het ondervangen van dit tekort kunnen gezocht worden 

in de instroom en uitstroom van leraren, en de factoren die hierop van invloed zijn. 

Tevens biedt het aankomende tekort mogelijkheden om opnieuw een aantal belang-

rijke vragen te stellen over de verwachtingen en de ontwikkelingen van leraren in 

het beroepsonderwijs. Deze vragen zullen besproken worden in de tweede paragraaf. 

Naam: Iris Verzijl
Student Ondernemerschap  

voor Vakmanschap
School: roc de Leijgraaf
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Vervolgens zal er in de derde paragraaf aandacht besteed worden aan het leren in 

andere sectoren. Juist hier kan inspiratie opgedaan worden voor opleiden en samen-

werken, om zo deze belangrijke aspecten van het beroepsonderwijs te verbeteren. De 

laatste paragraaf zal gericht zijn op een aantal algemene lessen die het beroepson-

derwijs kan overnemen van de topsportsector, Defensie en het ziekenhuis.

5.2 In het mbo komt er een lerarentekort aan
In het mbo dreigt een tekort aan leraren. Om een inschatting te maken van hoe groot 

dit gtekort zal zijn, hebben we een model gemaakt. In dit model zijn de verschillende 

in- en uitstromen bepaald. Op basis van bestaande data kan met behulp van dit model 

berekend worden hoe het lerarenbestand er in de toekomst uit zal zien. 

Te weinig instroom van leraren
Er zijn twee belangrijke instroommogelijkheden: mensen die vanuit het werkveld het 

onderwijs instromen (de zij-instromers) en oud-studenten die vanuit de lerarenoplei-

ding instromen. Uit het verleden blijkt dat ongeveer vijftien procent van de studen-

ten in  de lerarenopleiding kiest voor lesgeven in het mbo.89 Ook is er nog een kleine 

groep (circa één procent) die vanuit de pabo op het mbo terecht komt. Daarnaast zijn 

er voorspellingen over het aantal studenten op deze opleidingen.90 De zij-instroom is 

de afgelopen jaren gestabiliseerd en voor dit model is aangenomen dat deze onge-

veer gelijk blijft.91 Deze getallen samen vormen de instroom van leraren in het mbo. 

Er is te veel uitstroom van leraren
De uitstroom bestaat uit drie stromen. De eerste is de ‘voortijdige uitval’, ook wel 

de uitval van leraren in hun eerste vijf jaar op het mbo. Vanuit de lerarenopleiding 

stopt ongeveer veertig procent binnen vijf jaar met lesgeven op het mbo.92 Ook bij de 

zij-instromers is de uitval met 29 procent binnen vijf jaar aanzienlijk.93 Daarnaast is 

er reguliere uitstroom. Dit zijn mensen die het onderwijs verlaten en in een andere 

branche gaan werken. De totale uitstroom uit het onderwijs (exclusief pensionering) 

ligt jaarlijks rond de twee procent.94 Tot slot vormt pensionering een belangrijk deel 

van de uitstroom. De vergrijzing in het lerarenbestand, met meer dan de helft van de 

leraren boven de vijftig jaar,95 zal de komende jaren zorgen voor een hoge uitstroom.

In figuur 11 is de voorspelling voor de in- en uitstroom van leraren voor de komende 

tien jaar visueel weergegeven. Als we de voorspellingen van een lichte afname van 

het aantal studenten meenemen in de berekening, komen we uit op een tekort van 

zo’n 3.100 leraren in 2026. 

De uitstroom van leraren door pensioen is een onveranderlijk gegeven, maar in de 

andere stromen kunnen maatregelen genomen worden. Het feit dat er een lerarente-

kort op het mbo dreigt te ontstaan, biedt juist mogelijkheden om het leraarschap in 

het beroepsonderwijs opnieuw onder de loep te nemen. 
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Figuur 11: Huidige voorspellingen laten zien dat er tussen 2016 en 2026  

een tekort ontstaat van 3.100 leraren op het mbo.

Figuur 12: In de media wordt de leraar de afgelopen zeven jaar  

gezien als een coach én een vakexpert.
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5.3 Verwachten we niet te veel verschillende dingen van een leraar?
De leraar is essentieel voor zowel de vakinhoudelijke als persoonlijke ontwikkeling 

van de student.96 Het leraarschap is geen eenvoudig beroep, want van een leraar 

wordt veel verwacht. Wij onderzochten wat die verwachting precies is in het beroeps-

onderwijs. Hiervoor analyseerden we het opkomen en verdwijnen van onderwijstrends 

in de afgelopen twintig jaar, namen we interviews af met tientallen docenten in het 

beroepsonderwijs, en onderzochten we middels een enquête wat verschillende doel-

groepen verstaan onder goed leraarschap. 

Van de leraar wordt verwacht dat hij zowel een vakexpert als een coach is
In figuur 12 is een analyse te zien van het gebruik van verschillende onderwijskun-

dige termen in de media. Het schetst de ontwikkeling van het debat over de rol die 

de leraar op zich dient te nemen. De afgelopen decennia zijn er afwisselend trends 

geweest waarin meer aandacht was voor ‘de leraar als coach’ en ‘de leraar als vakex-

pert’. Zo is er rond 1995 een piek te zien in de media-aandacht voor het ‘leerlingwe-

zen’ (de voorloper van de Beroepsbegeleidende Leerweg (BBL)), waarbij de nadruk 

ligt op de leraar als vakman. Rond 1999 is de aandacht voor het Studiehuis groot, 

waarin juist een meer coachende rol van de leraar wordt verwacht. De afgelopen tien 

jaar zien we trends in beide richtingen. Wij concluderen daarom dat van een leraar ver- 

wacht wordt dat hij en de rol van coach, én die van vakexpert moet kunnen aannemen.

‘De rol van een leraar is kennis overdragen, 
maar ook mentor, coach voor iedereen en op alle 
manieren. Het is dus wel snel schakelen tussen 

allerlei vaardigheden en rollen.’
Leraar mbo

De leraar heeft verschillende vaardigheden nodig op de verschillende  
opleidingsniveaus 
Onder de noemer ‘beroepsonderwijs’ vallen meerdere niveaus: van mbo1-niveau tot 

hbo-niveau. Deze niveaus verschillen qua opleidingsinhoud en studentenpopulatie 

enorm. Opvallend is dat het aanbod aan lerarenopleidingen hierin weinig differen-

tieert: grofweg is er één type opleiding voor het (v)mbo en de onderbouw van het 

voortgezet onderwijs en één type (korte) opleiding voor het hbo. De eindtermen van 

deze twee opleidingstypes lijken sterk op elkaar.97 98 Wij onderzochten of deze weinig 

niveauspecifieke aanpak in de lerarenopleiding overeenkomt met de praktijk van het 

leraarsvak in het beroepsonderwijs. Hiertoe vroegen we mbo- en hbo-leraren, docen-

ten aan de lerarenopleidingen en onderwijskundigen welke vaardigheden een leraar 

nodig heeft op de verschillende niveaus.99  

 



43

N AT I O N A L E  D E N KTA N K  2 0 1 6  SA M E N VAT T I N G  A N A LYS E FAS E 

Figuur 13: Lerarenopleidingen voor mbo en hbo.

Figuur 14: De specifieke vaardigheden die leraren nodig hebben  

om goed les te kunnen geven op de verschillende niveaus. 
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In de interviews werden voor de niveaus mbo-1 en mbo-2 meer specifiek benodigde 

vaardigheden genoemd dan voor de niveaus mbo-3 en mbo-4 en voor het hbo. Tot 

slot viel op dat op lagere niveaus meer pedagogische en interpersoonlijke vaardig-

heden werden genoemd. Hoe hoger het niveau, hoe meer vakinhoudelijke en vakdi-

dactische vaardigheden werden opgesomd. Een overzicht van de meest genoemde 

specifieke vaardigheden per niveau zijn weergegeven in figuur 14. Leraren worden 

dus grofweg hetzelfde opgeleid voor totaal verschillende functies.

‘Ik zou makkelijk niveau 4  
les kunnen geven, maar omgekeerd  
kan niveau 4 niet lesgeven bij ons.’

Leraar mbo1/mbo2

De leraar moet hoog scoren op allerlei karaktereigenschappen 
Als laatste wordt van een leraar verwacht dat hij allerlei karaktereigenschappen be-

zit. In een online enquête100 onder 184 verschillende belanghebbenden vroegen we ze 

om de beste leraar die ze ooit gehad hadden te beschrijven in drie steekwoorden. De 

veruit meest genoemde dingen waren karaktereigenschappen, zoals ‘motiverend’, ‘en-

thousiast’, ‘humoristisch’, ‘inspirerend’ en ‘betrokken’. Daarna volgden onder andere 

‘duidelijk’, ‘gepassioneerd’. Maar ook ‘rechtvaardig’, ‘positief’, ‘creatief’, ‘meelevend’ 

en ‘geduldig’. Tevens viel op dat er contrasterende eigenschappen genoemd werden. 

Een goede leraar moet dus bijna onmogelijk veel goede eigenschappen bezitten.

‘Ik wil een leraar die uniek is.  
Die creatief is. Die aandacht heeft  

voor elke individuele leerling.  
Die leerlingen weet te motiveren  

en ruimte geeft voor zelfontwikkeling.’ 
hbo-student

5.4 Opleiden en samenwerken in een professionele organisatie: wat kunnen 
we leren van andere sectoren?
Het onderwijs kan veel leren van andere sectoren. Jonge leraren geven bijvoorbeeld 

aan een grote afstand te ervaren tot hun leidinggevenden en de hogere bestuursla-

gen. Verder geven ze aan dat ze zich in het diepe gegooid voelen en niet goed zijn 

voorbereid op de verschillende verantwoordelijkheden die bij het leraarschap komen 

kijken. Dergelijke uitdagingen spelen niet alleen in het onderwijs. Uiteenlopende sec-
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toren zoals de topsport, de zorg en de krijgsmacht lopen tegen dezelfde problemen 

aan. Het doel van onderstaande analyses is daarom om inspiratie en aanknopingspun-

ten te vinden voor het omgaan met uitdagingen die ook leven buiten het beroepson-

derwijs.

‘Alles staat in het teken  
van de ontwikkeling van de speler.’

Technisch directeur Vitesse

Een duidelijke visie en filosofie zijn essentieel 
Bij de sectoren en afdelingen waar wij geweest zijn, is het ons opgevallen dat alles 

valt en staat bij een duidelijke visie en filosofie. Op grond hiervan worden toekomsti-

ge werknemers geworven en geselecteerd. We observeerden dat de hele de organi-

satie erop gericht is het optimale uit de mensen te halen. Om te zorgen dat visie en 

filosofie op een juiste manier worden overgedragen, zijn de opleiders in een organi-

satie essentieel. We zien dan ook dat opleiders aan hoge eisen moeten voldoen en 

over de juiste diploma’s moeten beschikken om te kunnen onderwijzen. Verder wordt 

er van de opleider verwacht dat hij zich een substantieel deel van zijn tijd bezighoudt 

met het ontwikkelen van zichzelf als professional. In alle sectoren zien we dat de 

organisaties dit actief stimuleren door ruimte, tijd en suggesties te geven. 

 ‘Als je mensen mee laat denken,  
dan ontstaan er hele mooie dingen.’
Commandant basissquadron, vliegbasis Gilze-Rijen

Succes vereist een juiste denkwijze en de mogelijkheid tot het maken  
van fouten 
Om een dergelijke visie en filosofie uit te dragen, heeft iedereen in de organisatie de 

juiste mindset nodig. Het begint met de wil om zelf en met elkaar te blijven groeien. 

Om dat te bewerkstelligen moeten alle mensen in de organisatie middelen en hand-

vatten krijgen om te groeien. Daarnaast moeten ze er van doordrongen zijn dat je 

elkaar nodig hebt om te blijven groeien. In alle drie de sectoren zien we dat daar veel 

geld en tijd aan wordt besteed. Om te kunnen groeien en succes te hebben, moet je 

fouten durven maken. In de drie sectoren kwamen we een klimaat tegen waarin het 

mogelijk was om fouten te maken en die te bespreken. De leidinggevenden gaven zelf 

het goede voorbeeld door zich kwetsbaar op te stellen en het toe te geven wanneer 

ze een verkeerde beslissing hadden genomen. 
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‘Mensen kunnen zich niet ontwikkelen  
als ze telkens afgestraft worden  

en niet reflecteren.’ 
Commandant basissquadron, vliegbasis Gilze-Rijen

Samenwerken en opleiden
Met betrekking tot opleiden en samenwerken is het belangrijk dat mensen al in een 

vroeg stadium kennismaken met managementdynamiek, financiële overwegingen en 

besluitvorming. Daarnaast moet iedereen inzien dat het gevoel ‘alleen te staan bij 

moeilijke situaties’ een groot effect heeft op het wel en wee van medewerkers. Het 

delen van ervaringen met collega’s op een structurele manier kan helpen dit weg te 

nemen. Hierbij lijkt regelmaat belangrijker dan evaluaties. 

Voorbeeld: opleiden en samenwerken op de afdeling Gynaecologie 

van het OLVG

De afdeling gynaecologie van het Onze Lieve Vrouwen Gasthuis in 

Amsterdam, locatie West, heeft onder leiding van professor Fedde 

Scheele een transformatie ondergaan. Daarbij is het uitgangspunt 

‘de werkvloer is leermeester’. 

Het eerste dat opvalt is dat de zoektocht naar nieuwe werkvor-

men waarneembaar een team effort is, en niet alleen een plan van 

een leidinggevende. De overdracht van dienst, die twee keer per 

dag plaatsvindt, staat daarbij centraal. Daar worden niet alleen 

de lopende patiënten en zaken overgedragen, maar wordt ook 

gesproken over een relevante en leerzame casus. Iedere dag wordt 

er dus tijd besteedt aan gezamenlijk leren. De gehele overdracht 

wordt geleid door de artsen in opleiding; op die manier leren zij al 

vroeg om om te gaan met verantwoordelijkheid. Daarnaast is er 

geen hiërarchie in het gesprek. Het delen van twijfel of vergissin-

gen wordt ook actief aangemoedigd. Dit bevordert een cultuur van 

gelijkwaardigheid waarin fouten gemaakt kunnen worden. Artsen 

in opleiding worden hierdoor niet in het diepe gegooid maar erva-

ren een groeiproces naar verantwoordelijkheid. 

‘In dit veld stop je nooit met leren.  
De wetenschap verandert continu.’

Arts-promovenda OLVG Amsterdam
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5.5 Conclusie
Uit de bovenstaande analyses bleek allereerst dat er in 2026 een tekort op het mbo 

zal ontstaan van ongeveer 3.100 leraren. De noodzakelijke instroom van veel nieuwe 

leraren in de komende tien jaar en het beperken van de uitstroom, zien wij als een 

kans om te herdefiniëren wat precies verwacht wordt van een leraar in het beroeps-

onderwijs. Momenteel zien we dat van deze leraren op drie vlakken veel wordt ver-

wacht. De leraar moet een vakexpert én een coach zijn, moet verschillende vaardig-

heden kunnen inzetten op de verschillende opleidingsniveaus en moet hoog scoren 

op allerlei karaktereigenschappen. Als Nationale DenkTank vragen wij ons af: zijn dit 

niet te veel verwachtingen op te veel vlakken? De lerarenopleiding, die nu voor een 

breed pakket aan vaardigheden opleidt, zal dop basis van deze nieuw te formuleren 

verwachtingen specifiekere nadrukken moeten leggen.  

Om meer inzicht te krijgen in samenwerkings- en opleidingsvormen is er gekeken 

naar de beste voorbeelden uit andere sectoren. Het onderwijs kan namelijk veel leren 

van deze sectoren. Zo hebben we gezien dat het hebben van een duidelijke visie be-

langrijk is voor een goede samenwerking tussen de werknemers in een organisatie, en 

dat er in andere sectoren hoge eisen worden gesteld aan opleiders. Hiernaast hebben 

we gezien dat het van belang is dat mensen binnen de organisatie een denkwijze heb-

ben die ze aanmoedigt tot groeien en waarin het maken van fouten als een leermo-

ment wordt gezien. Als laatste ontdekten we dat samenwerken tussen verschillende 

lagen in de organisatie goed werkt om de beginnende werknemers op een gezonde 

manier te laten wennen aan hun verantwoordelijkheid. 
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Vervolgstappen
De inzichten die zijn opgedaan gedurende de analysefase en op het ExpertForum 

zal de Nationale DenkTank 2016 verder uitwerken gedurende de oplossingsfase. Op 

donderdag 8 december zullen onze oplossingen gepresenteerd worden. Mocht u naar 

aanleiding van de beschreven analyses vragen hebben, of heeft u concrete ideeën hoe 

de NDT 2016 oplossingen kan implementeren, neem dan contact op door een email te 

sturen naar info@nationale-denktank.nl.

Meer informatie kunt u vinden op www.nationale-denktank.nl

Figuur 15: Tijdslijn Nationale DenkTank 2016
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