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Middelbaar
beroepsonderwijs

Voortgezet onderwijs Speciaal
onderwijsPrimair onderwijs

Kwaliteits-
borging raakt 
onderwijs-
kwaliteit

Onderwijsproces 
voldoende

Opbrengsten 
voldoende

Opleidingen die voldoende 
zijn beoordeeld op kwaliteits-
borging hebben vaker hun 
onderwijs- en examenproces 
op orde en zij hebben 
gemiddeld hogere 
opbrengsten. De sleutel ligt 
in een kwaliteitszorgsysteem 
dat ook in de teams 
herkenbaar en verankerd is.

Examinering en 
diplomering 

voldoende

Onvoldoende kwaliteitsborging
Voldoende kwaliteitsborging

80

99

89

79

30

86

PERCENTAGE VOLDOENDE OPLEIDINGEN 
NAAR OORDEEL OVER KWALITEITSBORGING

Tegenvallende 
rekenresultaten
leiden tot actie

Door het niet meetellen van 
de rekenresultaten is de 

motivatie onder studenten 
afgenomen. Daar willen 

instellingen iets aan doen. 

Instellingen 
anticiperen op 

krimp en dalende 
studentenaantallen

Ze maken gebruik van slimme 
prognoses en nemen maatregelen 

op het gebied van huisvesting, 
personeel, opleidingsaanbod en 

organisatie. 
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2001 2015

66

Inspecteurs beoordelen 
generieke lessen vaker met 
een onvoldoende en als 
minder sterk dan beroepsge-
richte lessen. In 13,8 procent 
van de generieke lessen is de 
kwaliteit van het lesgeven 
onvoldoende. Gerichte 
deskundigheidsbevordering 
van leraren werkt om zwakke 
lessen te verbeteren.

Voortgezet
speciaal onderwijs

Middelbaar
beroepsonderwijs

Een op de tien 
lessen is niet 
op orde

Beroepsgericht

Generiek

We zien het verschil in 
baankansen tussen groepen 
afgestudeerden de laatste 
jaren oplopen. Met name 
gediplomeerden met een 
niet-westerse migratie-
achtergrond vinden minder 
makkelijk een baan dan 
andere gediplomeerden.

Niet alleen vinden studenten 
met een niet-westerse 
migratieachtergrond 
moeilijker een baan, ook al 
tijdens de studie zien we dat 
zij aanzienlijk meer 
problemen ervaren bij het 
vinden van een stage. 

Niet-westerse migratieachtergrond
Westerse migratieachtergrond

BOL

BOL

BOL

BOL

Niveau

1 2 3 4

’10/’11 ’15/’16

196,0

33,0

24,6

222,4

85,2

27,7

61,5

3,0
9,3

42,9

59,9

63,1

66,3

14,3
10,8

84,7

8,111,1

80,8

13,8

81,5

4,7

BEOORDELING VAN DE LES 
NAAR LEERACTIVITEIT (%)

11,5

4,7

1,1

2,0

Aantal studenten 

Aantal bekostigde
instellingen

Studenten met een niet-westerse migratie-
achtergrond vinden moeilijker een baan

Het verschil in kans op een 
baan tussen een mbo-
gediplomeerde met een niet-
westerse migratieachtergrond 
en een mbo-gediplomeerde 
zonder migratieachtergrond is 
11,5 procent. 
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x1.000

BBL

BBL

BBL

BBL

Niet-bekostigd 
onderwijs aan 

studenten 
onder de 23 is 

beter dan 
aan studenten 

boven de 23

Bij beide vormen van 
onderwijs zijn er 

tekortkomingen bij de 
examinering en 

kwaliteitsborging. Bij de 
groep opleidingen met 

studenten van 23 jaar of 
ouder is daarnaast het 
onderwijsproces en de 

naleving niet altijd op orde. 

Onvoldoende
Voldoende
Sterk
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Vakschool Schoonhoven werd in 1895 opgericht als tekenschool 
voor jonge edelsmeden. In 1920 wordt de school Rijksvak- 
en Kunstnijverheidsschool voor Goud- en Zilversmeden en 
Horlogemakers. Het is nog altijd de enige school in 
Nederland die studenten in deze vakken opleidt.
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Samenvatting

Kwaliteitsborging raakt onderwijs- en examenkwaliteit   
Dat het belangrijk is dat alle medewerkers in een instelling 
zich betrokken voelen bij de kwaliteit van het onderwijs en 
daar hetzelfde over denken, zien we terug op opleidings-
niveau. Opleidingen die voldoende zijn beoordeeld op 
kwaliteitsborging hebben ook vaker hun onderwijs- en 
examenkwaliteit op orde. Zij bieden beter onderwijs aan 
hun studenten. De afgelopen drie jaar bleef het aantal 
instellingen dat de kwaliteit van het onderwijs voldoende 
borgt gelijk. 

Vertaling naar opleidingsniveau   Hoe meer mede-
werkers op de werkvloer bezig zijn met kwaliteitszorg, des 
te sterker de kwaliteitsverbetering. Niet alle lagen in de 
organisatie denken hetzelfde over onderwijs- en examen-
kwaliteit en hoe je die kan verbeteren en borgen. Hierdoor 
gaat het doorvoeren van verbeteringen ook minder goed. 
Op instellingsniveau is over de kwaliteit nagedacht en 
wordt er richting gegeven, maar op opleidingsniveau 
heeft dat nog niet het gewenste effect. Onderwijskundig 
leiderschap kan ervoor zorgen dat iedereen in de organi-
satie op dezelfde manier over onderwijs- en examen-
kwaliteit denkt én daarnaar handelt. 

Afname en beoordeling examens soms onvoldoende   
De afname en beoordeling van het praktisch beroeps-
examen vindt vaak plaats in een reële beroepscontext. 
De betrouwbaarheid van de afname en beoordeling is in 
20 procent van gevallen niet op orde. Hiermee ontstaan 
er risico’s voor de waarde van het diploma. De oorzaken 
kunnen liggen in het ontbreken van een visie op 
examineren in de praktijk, de afnamecondities in de 
beroepscontext, de onafhankelijkheid en/of de deskun-
digheid van de assessoren of een inadequate beoorde-
ling zelf. Bij het bewaken van het examen proces door de 
examencommissies is dit jaar geen vooruitgang geboekt. 

Verbeterpunten beroepspraktijkvorming   Er wordt 
door studenten veel geleerd in de beroepspraktijk. 
Toch vinden studenten en praktijkbegeleiders dat de 
aansluiting tussen leren op de school en op de werk-
plek beter kan. Ook is er tijdens de stage behoefte aan 
meer begeleiding vanuit de opleiding, gericht op het 
leerproces van de student. Tenslotte zijn goede en 
veelvuldige contacten tussen opleiding en leerbedrijf 
nodig en een warme overdracht van stagiaires. 
Hierdoor wordt de plaatsing van studenten met een 
niet-westerse achtergrond makkelijker. 

Professionalisering docenten kan gerichter   
Het merendeel van de lessen voldoet aan de 
basis kwaliteit, maar 11 procent is onder de maat. 
Instellingen erkennen het belang van goede docenten, 
maar vinden het lastig om actie te ondernemen als 
lessen onvoldoende zijn. Gerichte deskundigheids-
bevordering werkt, want we zien betere lessen bij 
scholen die hun deskundigheidsbevordering op orde 
hebben. 

Keuzes bij plaatsing en doorstuderen   Op verschil-
lende momenten binnen de schoolloopbaan zien we 
ongelijke kansen tussen groepen studenten. Studenten 
met lager opgeleide ouders kiezen in vergelijking met 
studenten met hoger opgeleide ouders na een vmbo-
kader opleiding wat minder vaak voor een niveau 4 
opleiding. Na het behalen van het mbo-diploma kiezen 
zij eerder voor een baan, terwijl de groep met hoger 
opgeleide ouders vaker doorstudeert. Goede studie-
keuze en loopbaanadviezen kunnen ervoor zorgen dat 
alle talenten zich maximaal kunnen ontplooien. 

Ongelijke kansen op een diploma, stage en baan   
Net als studenten met lager opgeleide ouders hebben 
studenten met een niet-westerse migratieachtergrond 
een lagere kans op het halen van een diploma, maar zij 
halen wel vaker een diploma op ten minste het niveau 
dat je zou verwachten op basis van hun vooropleiding. 
Ook bij het vinden van een stageplek of een baan zijn de 
kansen van studenten met een niet-westerse migratie-
achtergrond kleiner dan die van andere studenten. 
Het is de taak van het onderwijs om zoveel mogelijk bij 
te dragen aan het opheffen van niet wenselijke verschil-
len tussen schoolloopbanen, zowel binnen de opleiding 
als in de aansluiting op de stage en de arbeidsmarkt. 

Aandachtspunten niet-bekostigd onderwijs   
Het private onderwijs aan studenten overwegend 
jonger dan 23 jaar is meestal op orde. Alleen bij de 
examinering troffen we grote tekortkomingen aan. 
Bij opleidingen met overwegend oudere studenten is 
het beeld zorgelijk. Zowel het onderwijs als de exami-
nering zijn vaak onvoldoende. Beide onderwijstypen 
(jongeren en ouderen) kunnen nog veel winst boeken 
in het borgen van de onderwijs- en examenkwaliteit. 
Bij instellingen waar de kwaliteitszorg op orde is, 
zijn het onderwijs en de examinering vaker voldoende.
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5.1 Sturing op kwaliteit

Drie uitgangspunten kwaliteitszorg   Besturen zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van het 
onderwijs en voor de continuïteit van de instelling. Daarover leggen ze verantwoording af in het 
jaarverslag. De zorg voor kwaliteit binnen een instelling kent drie uitgangspunten. Ten eerste richt 
kwaliteitszorg zich zowel op de processen binnen het onderwijs als op de uitkomsten daarvan. 
Ten tweede is er sprake van een systematische aanpak waaruit blijkt wat de instelling wanneer, 
hoe en waarom heeft gedaan. En ten derde gaat het er niet alleen om de kwaliteit vast te stellen, 
kwaliteitszorg is er ook op gericht om die te bewaken en verbeteren (Oomens e.a., 2015).

Relatie kwaliteitsborging en onderwijskwaliteit   Er is een relatie tussen goede kwaliteitsborging 
door het bestuur en goede onderwijskwaliteit. Bij geconstateerde tekortkomingen tijdens inspectie-
onderzoek wordt het bestuur daarop aangesproken. Besturen opereren binnen de financiële 
randvoorwaarden die daarvoor beschikbaar zijn gesteld. Als ze te maken krijgen met krimp van 
studentenaantallen, heeft dat bijvoorbeeld invloed op de financiën en mogelijk op de kwaliteit 
van het onderwijs. Tijdig anticiperen is dan een voorwaarde.

Kwaliteitsborging op instellingsniveau

Stagnatie kwaliteitsborging   Ongeveer een derde van de instellingen heeft nog geen volledig 
functionerende kwaliteitscyclus. Het aantal instellingen dat de kwaliteit van het onderwijs kan 
borgen is de afgelopen drie jaar gelijk gebleven (tabel 5.1a). 

Tabel 5.1a Oordeel over de kwaliteitsborging op instellingsniveau in 2014, 2015 en 2016 (in aantallen)

2014 2015 2016

Goed 1 3 2

Voldoende 15 11 13

Onvoldoende 7 8 8

Slecht 0 0 0

Totaal 23 22 23

Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2016

Beoordeling, verbetering en verankering knelpunten   Grootste knelpunten binnen de kwaliteits-
borging zijn de beoordeling van de onderwijskwaliteit en de verbetering en verankering. Bij beoor-
deling gaat het om de vraag of instellingen objectief beoordelen of de gestelde doelen worden 
gerealiseerd; bij verbetering en verankering om de vraag of instellingen weten waar ze verbeter-
acties moeten inzetten. Een kwart van de instellingen voldoet niet aan deze aspecten van 
kwaliteits borging (tabel 5.1b).

Tabel 5.1b Aantal instellingen dat als voldoende of goed is beoordeeld op (aspecten van) kwaliteitsborging in 
2014, 2015 en 2016 

2014 
(n=23)

2015 
(n=22)

2016 
(n=23)

Kwaliteitsborging 16 14 15

Sturing 21 19 21

Beoordeling 21 16 17

Verbetering en verankering 18 17 17

Dialoog en verantwoording 23 21 22

Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2016

i n s p e c t i e  v a n  h e t  o n d e r w i j s  |  o n d e r w i j s v e r s l a g  2 0 1 5 / 2 0 1 6

150



Evaluatie data over onderwijskwaliteit moet beter   Instellingen beschikken over steeds meer 
interne en externe bronnen om de kwaliteit van het onderwijs te analyseren. De informatie over 
de onderwijskwaliteit die daarmee beschikbaar komt, is bij de meeste instellingen voldoende. 
Toch blijft de analyse en beoordeling van al die data in een kwart van de gevallen achter. Het blijkt 
vooral lastig om binnen de hele instelling de kwaliteit eenduidig te beoordelen, op basis van vooraf 
afgesproken doelen of normen. Knelpunten – bijvoorbeeld ontevreden werkgevers of studenten – 
komen met de huidige monitoringsgegevens wel boven tafel, maar het komt te vaak voor dat 
instellingen de oorzaken vervolgens niet in samenhang analyseren. 

Weinig onafhankelijke beoordelingen   Niet elke instelling houdt zich regelmatig een spiegel 
voor door (externe) onafhankelijk deskundigen bij de beoordeling te betrekken. Als dit wel gebeurt, 
worden de uitkomsten niet altijd gebruikt om andere opleidingen te verbeteren. Door factoren te 
identificeren die opleidingen risicovol of succesvol maken, profiteren ook andere opleidingsteams 
van de zelfevaluaties of audits. Met ingang van 1 augustus 2017 wil de inspectie zich, meer dan nu, 
waar dat kan op de eigen bronnen van de instellingen gaan baseren. Het is dan essentieel dat 
instellingen zelf beschikken over adequate en valide beoordelingen van het onderwijs.

Kwaliteitsborging nog niet tot op teamniveau   Besturen slagen er niet altijd in om de kwaliteits-
borging tot in de haarvaten van de organisatie op orde te krijgen. Met name de verbetering en 
verankering is hierbij een struikelblok. De kwaliteitsborging op teamniveau blijft dan achter en er 
zijn grote verschillen tussen de teams. Zodra besturen erin slagen de gehele kwaliteitscyclus binnen 
de hele instelling rond te maken, wordt gestructureerd aan kwaliteit werken ook op de werkvloer 
zichtbaar. 

Leiderschap en teamvorming als sleutels   Bij de agrarische opleidingscentra (aoc’s) is het verschil 
tussen kwaliteitszorg op bestuursniveau en teamniveau duidelijk zichtbaar. De aoc’s zijn later dan 
de regionale opleidingscentra (roc’s) begonnen met het inrichten van middenmanagement. 
Tijdens een verkennend gesprek over kwaliteitsborging tussen de inspectie, de aoc’s en de AOC 
Raad kwamen onderwijskundig leiderschap en teamvorming naar voren als sleutels voor de 
kwaliteitsborging op opleidingsniveau. Goede onderwijskundige leiders ontwikkelen een visie 
voor hun instelling of team. Die visie is gebaseerd op hun persoonlijke en professionele waarden, 
passend bij de waarden van de organisatie. Ze dragen deze visie bij elke gelegenheid uit en beïn-
vloeden hun medewerkers en andere belanghebbenden om deze visie te delen. De overtuigingen, 
structuren en activiteiten in een instelling zijn erop gericht om deze gedeelde visie te bereiken 
(Bush en Clover, 2012). De aoc’s constateerden dat er wel een kwaliteitszorgsysteem op het niveau 
van de instelling is ingericht, maar dat het op teamniveau, waar de opleidingen worden verzorgd, 
nog te beperkt functioneert of daadwerkelijk gedragen wordt.

Verschillende snelheden in ontwikkeling kwaliteitsborging   In 2016 is bij dezelfde instellingen 
als in 2013 de kwaliteit van het onderwijs en de kwaliteitsborging onderzocht. Gemiddeld genomen 
is er over deze periode een enorme progressie geboekt. Kijken we echter wat dieper, dan constate-
ren we net als vorig jaar dat er grote verschillen tussen instellingen zijn (tabel 5.1c). Instellingen 
werken met verschillende snelheden en urgentie aan de kwaliteitsborging. Ongeveer de helft van de 
instellingen kreeg in 2016 een beter oordeel op kwaliteitsborging dan in 2013, maar bij de andere 
helft is het oordeel gelijk gebleven of soms zelfs verslechterd. Daarbij zakten twee instellingen van 
voldoende naar onvoldoende en bleven vijf instellingen onvoldoende. 
Nadere analyse van de achteruitgang bij twee instellingen leverde verklaringen op die zowel te 
maken hebben met het belang dat instellingen hebben toegekend aan kwaliteitsborging, als met de 
veranderde focus van de inspectie. 
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Tabel 5.1c Ontwikkeling in oordeel over de kwaliteitsborging op instellingsniveau, vergelijking 2016 met 2013 (n=23)

 2013 2016 Aantal instellingen

Vooruitgang Slecht Onvoldoende 1

Onvoldoende Voldoende 9

Voldoende Goed 2

Stabiel Onvoldoende Onvoldoende 5

Voldoende Voldoende 4

Achteruitgang Voldoende Onvoldoende 2

Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2016

Veranderde focus   De afgelopen jaren onderzocht de inspectie de kwaliteitszorg bij mbo-instellin-
gen met het toezichtkader 2012. Bij de start in 2012 was het vooral van belang dat er kwaliteitszorg-
systemen aanwezig waren. Zowel de instellingen als de inspectie focusten op het inrichten van deze 
systemen. Drie jaar later is er meer aandacht voor het effect van kwaliteitszorg op de kwaliteit van 
onderwijs en examinering. De aanwezigheid van een kwaliteitszorgsysteem blijkt niet automatisch te 
leiden tot een geborgde onderwijskwaliteit. Het Expertisecentrum Beroepsonderwijs (ecbo) neemt 
dezelfde ontwikkeling waar bij de evaluaties van de audits van het kwaliteitsnetwerk. Volgens het 
ecbo is meer aandacht nodig voor de impact van het kwaliteitszorgsysteem op de onderwijskwaliteit 
en de verbetering (Hermanussen en Brouwer, 2016). 

Meer aandacht voor kwaliteitscultuur   Aandacht voor het effect van kwaliteitszorg lijkt zich te 
vertalen in een breed gedragen kwaliteitscultuur die het kwaliteitszorgsysteem ondersteunt. 
Dat zien we bij instellingen die hun systeem hebben doorontwikkeld en gericht inzetten om de 
onderwijskwaliteit te verbeteren. 

Kwaliteitsborging op opleidingsniveau

Kwaliteitsborging schiet vaak tekort   Bij bijna de helft van de opleidingen schiet de kwaliteits-
borging nog tekort. Net als op instellingsniveau geldt dat vooral winst is te behalen in de beoorde-
ling van de onderwijskwaliteit en in de verbetering en verankering.

Kwaliteit voortdurend voor ogen   Kwaliteitszorg betekent in het dagelijks werk voortdurend de 
kwaliteit van de les en de praktijk voor ogen hebben. Goed werkende kwaliteitszorgsystemen helpen 
teams hierbij, maar zijn geen doel op zich (Stichting Kwaliteitsnetwerk mbo, 2016). Zoals we al zagen, 
lijkt de kwaliteitszorg positief samen te hangen met een zichtbare kwaliteitscultuur in de organisatie, 
waarin onderwijskundig leiderschap een duidelijke rol speelt. Het kwaliteitszorg systeem en het 
onderwijskundig leiderschap zijn dan verankerd en herkenbaar. Op alle niveaus werkt men resultaat-
gericht, is men aanspreekbaar op gemaakte afspraken en wordt dit ook van anderen gevraagd. Met het 
nieuwe onderzoekskader zal de inspectie de kwaliteits cultuur ook op opleidingsniveau onderzoeken.

Onderwijskundig leiderschap vereist   In een professionele kwaliteitscultuur is de organisatiecultuur 
transparant en kan iedereen vanuit zijn eigen rol werken aan de versterking van de onderwijskwaliteit. 
Instellingen die hierin slagen, hebben vaak onderwijskundig leiders die zich sterk richten op het primaire 
proces. Zij inspireren doordat ze veel aandacht hebben voor de ontwikkeling van hun medewerkers en 
doordat ze duidelijk weten en communiceren waar ze naartoe willen met het onderwijs. 

Voldoende kwaliteitsborging, beter onderwijs   Het belang van een effectief kwaliteitszorg-
systeem wordt zichtbaar als we kijken naar de relatie tussen de beoordeling op kwaliteitsborging en 
op onderwijsproces, opbrengsten, examinering en studententevredenheid. Opleidingen die als 
voldoende zijn beoordeeld op kwaliteitsborging hebben vaker hun onderwijs- en examenproces op 
orde en hebben gemiddeld hogere opbrengsten (tabel 5.1d). Ook beoordelen studenten deze 
opleidingen gemiddeld met een iets hoger rapportcijfer. Opleidingen waarbij de kwaliteitsborging 
voldoende is, bieden beter onderwijs aan studenten.
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Tabel 5.1d Percentage opleidingen waar het onderwijsproces, examinering en diplomering en opbrengsten 
voldoende zijn naar voldoende en onvoldoende kwaliteitsborging, in de periode 2014-2016 (n=284)*

Kwaliteitsborging

Onvoldoende Voldoende

Onderwijsproces 80 99

Examinering en diplomering 30 86

Opbrengsten 79 89

*significante verschillen zijn vetgedrukt 
Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2016

Borging examinering en diplomering

De waarde van het mbo-diploma   Gelet op de civiele waarde van diploma’s is het belangrijk dat 
studenten, werkgevers en instellingen voor vervolgonderwijs vertrouwen hebben in het afgegeven 
mbo-diploma. Dat het diploma een deugdelijk bewijs is dat de gediplomeerde de kwalificatie-eisen 
van de afgeronde opleiding in voldoende mate beheerst. Onvoldoende borging van de examen-
kwaliteit zet het vertrouwen in mbo-diploma’s onder druk. Omdat hier zorgen over bestonden, is 
de afgelopen jaren sectorbreed een verbeterprogramma geformuleerd in de Examenagenda mbo 
(MBO raad, NRTO, OCW, 2015) en een wetsvoorstel ingediend gericht op het aanscherpen van de 
eisen ten aanzien van de positionering en taken van de examencommissie. Beide maatregelen 
grijpen aan op het organisatieniveau waarop de borging van de kwaliteit van examinering en 
diplomering daadwerkelijk plaatsvindt, namelijk bij de examencommissies van de opleidingen. Met 
het nieuwe onderzoekskader zal het inspectieonderzoek naar examenkwaliteit daarom ook starten 
bij de vraag of de examencommissies de examinering en diplomering voldoende weten te borgen.

Kwaliteitsborging examinering en diplomering niet vanzelfsprekend   In 2015 constateerden we 
een duidelijke verbetering in de mate waarin examencommissies de kwaliteit van de examinering 
en diplomering borgen (tabel 5.1e en bijlage, tabel 1). Deze vooruitgang zette dit jaar niet door. Er is 
wel sprake van visievorming en kaderstelling op instellingsniveau, maar dat heeft op opleidings-
niveau nog niet in alle gevallen het gewenste effect gehad. Veel instellingen hebben recent hun 
examenorganisatie gereorganiseerd. Rollen en taken van de examencommissies zijn nu helderder 
belegd, maar soms blijft het effect alsnog uit. Verdere professionalisering is hier vaak nog 
noodzakelijk.

Tabel 5.1e Percentage opleidingen dat als voldoende is beoordeeld op het aspect diplomering in 2014, 2015 en 
2016 (n 2016=91)*

2014 2015 2016

Diplomering 57 75 67

*significante verschillen ten opzichte van het voorafgaande jaar zijn vetgedrukt 
Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2016

Onvoldoende zicht en grip op examenproces   Concreet constateren we dat examencommissies 
in ongeveer een derde van de onderzochte gevallen in 2016 niet de verantwoordelijkheid voor de 
examinering nemen. We constateren verschillende tekortkomingen. Soms is bijvoorbeeld vooraf 
niet vastgesteld of de examinering wel passend bij het kwalificatiedossier kan worden ingericht en 
of er sprake is van deskundige examinatoren. Of er wordt geen of nauwelijks informatie verzameld 
van het examenverloop, waardoor evaluatie en eventuele bijsturing ontbreken. Dat daar wel 
noodzaak toe is, blijkt uit de tekortkomingen die de inspectie de laatste jaren constateert bij de 
afname en beoordeling (zie 5.2). Het is van belang dat het onderwijsteam of de instelling een visie 
formuleert op examinering, waarna de examencommissie die toetst en daar ook de risico’s bij 
inschat. De examencommissie kan daar dan vervolgens ook haar zicht op inrichten.
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Diplomabesluit niet altijd deugdelijk   De examencommissie is niet alleen verantwoordelijk voor 
het borgen van het examenproces, maar neemt ook de diplomabesluiten. De laatste jaren hadden 
de examencommissies de besluitvorming steeds vaker op orde. Dit jaar is daar minder secuur mee 
omgegaan. Voordat de examencommissie het diplomabesluit neemt, moet zij vaststellen of aan 
alle exameneisen is voldaan. We treffen weer meer onvolledige sets bewijsstukken aan, waarvan 
de examencommissie niet op de hoogte blijkt. Behalve op volledigheid controleert ook niet elke 
commissie op de inhoudelijke juistheid van de beoordeling, gegeven de kwalificatie-eisen. 
Het past in het beeld van examencommissies met ruimte om te groeien in professionaliteit.

Financiën

Financiën gemiddeld genomen op orde   Kwalitatief goed onderwijs is zeer gebaat bij een 
consistente bedrijfsvoering. Een geborgde financiële continuïteit van de instelling is daarvoor een 
belangrijke voorwaarde. De positieve ontwikkeling die de sector de afgelopen jaren liet zien, zette 
zich in 2015 nog sterker door (figuur 5.1a). De rentabiliteit is met 3,8 procent zeer hoog. De hogere 
rentabiliteit komt vooral door hogere rijksbijdragen. Daarentegen zijn de lasten – met uitzondering 
van de personeelslasten – niet gestegen. De kosten voor afschrijvingen daalden zelfs. Mogelijk 
komt dit door een betere en professionelere (financiële) bedrijfsvoering van de sector (Inspectie van 
het Onderwijs, 2016c). 

Figuur 5.1a Ontwikkeling financiële kengetallen in het middelbaar beroepsonderwijs in de periode 2011-2018 
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Bron: DUO, 2016

Stabiele situatie   De gevolgen van de hogere rentabiliteit zijn terug te vinden in de overige 
kengetallen. Zowel solvabiliteit als liquiditeit lopen verder op. Veruit de meeste instellingen hebben 
een goede financiële positie en de kengetallen bevinden zich ver boven de signaleringswaarden. 
Ook voor de nabije toekomst ziet de situatie er gunstig uit. Uit de meerjarenbegrotingen wordt 
duidelijk dat de sector een stabiel, positief resultaat verwacht (Inspectie van het Onderwijs, 2016c).

Vier instellingen onder aangepast financieel toezicht   Hoewel de gemiddelde financiële positie 
van de mbo-instellingen dus verder is verbeterd, nam het aantal instellingen onder aangepast 
financieel toezicht toe. De drie instellingen uit 2015 hebben zich wel verbeterd, maar nog onvol-
doende om al naar basistoezicht terug te keren. Voor een of twee van die drie instellingen zal dat 
naar verwachting binnenkort wel mogelijk zijn. In 2016 is een kleine instelling onder aangepast 
toezicht geplaatst (Inspectie van het Onderwijs, 2016c).

i n s p e c t i e  v a n  h e t  o n d e r w i j s  |  o n d e r w i j s v e r s l a g  2 0 1 5 / 2 0 1 6

154



Omgaan met krimp

Demografische krimp al merkbaar   Demografische krimp is een ontwikkeling waar we niet meer 
omheen kunnen. Landelijk daalt het aandeel mensen in de leeftijd tot twintig jaar met bijna 
7 procent tussen nu en 2040. In een aantal regio’s is deze krimp nu al goed merkbaar in het mbo. 
Daling van het aantal studenten kan een risico inhouden voor de financiële continuïteit van 
instellingen, voor de toegankelijkheid en voor de keuzevrijheid in het onderwijsaanbod. Ook kan de 
onderwijskwaliteit onder druk komen te staan.

Tijdig anticiperen   De landelijke daling van het aantal mbo-studenten zal pas na 2020 inzetten 
(OCW, 2015), maar de meeste instellingen krijgen ook voor die tijd te maken met krimp. Krimp heeft 
namelijk niet alleen te maken met demografie. Ook door andere factoren kan het aantal studenten 
dalen, zoals economische en beleidsontwikkelingen. Tijdig anticiperen blijkt een van de belangrijk-
ste manieren om de eventuele negatieve gevolgen van krimp het hoofd te bieden (zie ook Huitsing 
en Bosman, 2011; Berdowski, Berger, Eshuis en Van Oploo, 2011). Wie ruim van tevoren rekening 
houdt met minder studenten in de personeels- en huisvestingsplanning, financiële planning, en bij 
het onderwijsbeleid, kan de risico’s aanzienlijk verkleinen. Ook samenwerking is een effectieve 
strategie (OECD, 2013; Cörvers, 2014; Huitsing en Bosman, 2011). De inspectie deed in 2016 kwalita-
tief onderzoek om te onderzoeken of en hoe besturen in het mbo anticiperen op krimp. We spraken 
in totaal 23 instellingen, verspreid over het hele land. 

Goede prognoses belangrijk, maar moeilijk   Om te anticiperen op dalende studentenaantallen, 
maken al deze 23 instellingen op de korte en middellange termijn prognoses. Enkele instellingen 
kijken zelfs tien jaar vooruit. Het belang van goede prognoses is duidelijk, maar vrijwel alle bestuur-
ders worstelen met de betrouwbaarheid ervan. De praktijk is weerbarstig: veranderingen op de 
arbeidsmarkt als gevolg van beleid, veranderende economische omstandigheden of technologise-
ring maken het moeilijk om goede prognoses te maken.

Bestuurders verwachten krimp sector economie   De grootste krimp verwachten bestuurders in 
de sector economie. De oorzaak van deze daling ligt niet zozeer in de bevolkingskrimp, maar in 
marktontwikkelingen en keuzes van studenten. De sector techniek lijkt weer te groeien, volgens de 
bestuurders van vooral kleine en middelgrote instellingen. Ook bij opleidingen op niveau 2 wordt 
veel krimp verwacht. Naast dalende instroom uit het vmbo, heeft dit mogelijk te maken vermin-
derde werkgelegenheid voor studenten met een niveau 2-diploma. Een aantal roc’s onderzoekt op 
dit moment of een verbreding van de opleidingen op niveau 2 soelaas biedt. De verwachtingen 
rond de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) lopen uiteen. Iets meer dan de helft van de 23 instellin-
gen verwacht dat de studentenaantallen dalen. In krimpregio’s en bij kleine instellingen is de 
inschatting vaak juist dat de bbl stabiel blijft. 

Meer bbl, minder bol   De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) verwacht een iets sterkere groei van 
de bbl ten opzichte van de beroepsopleidende leerweg (bol). Dit houdt in dat de bbl na de flinke 
terugloop van de afgelopen jaren weer aan een opwaartse beweging is begonnen. Uit internatio-
naal onderzoek blijkt dat studenten van de bbl succesvol zijn op de arbeidsmarkt, ook in tijden van 
crisis (Nelen, Poortman, De Grip, Nieuwenhuis en Kirschner, 2010).

Afwijking van DUO prognoses   Uit een vergelijking tussen de studentenaantallen in de prognose 
van DUO en de studentenaantallen van de besturen in hun continuïteitsparagraaf, blijkt dat bijna 
40 procent van de besturen minder studenten verwacht dan DUO voorspelt en ongeveer 60 procent 
verwacht meer studenten. Gemiddeld wijkt de studentprognose van het bestuur een kleine 
5 procent af van de prognose van DUO, met een enkele uitschieter van 23 procent. Hoe verder de 
prognose in de toekomst ligt, hoe meer de prognoses uiteenlopen.

Besturen anticiperen   Alle instellingen die wij spraken anticiperen op de ontwikkelingen van 
studentenaantallen in de toekomst. Bestuurders lezen zich in, bijna alle instellingen analyseren de 
instroom van studenten en bij alle instellingen wordt er intern actief over gesproken.
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Personeel en huisvesting   De meeste instellingen houden zowel in hun personeels- als in hun 
huisvestingsbeleid rekening met toekomstige studentenaantallen. Een flexibele schil en het 
terugdringen van vierkante meters zijn veelgenoemde maatregelen. 

Financiële planning   Bijna een kwart van de instellingen anticipeert op de ontwikkelingen door te 
zoeken naar oplossingen in de financiële sfeer, zoals besparingen en nieuwe inkomstenbronnen. 
Bij dit laatste denken instellingen er vaak over om meer volwassenenonderwijs, post-initieel 
onderwijs of de derde leerweg aan te bieden. Dit past binnen het kader van levenslang leren. 

Opleidingsaanbod vaak aangepast   Vrijwel alle instellingen hebben het opleidingsaanbod aange-
past. Lang niet altijd met het oog op krimp, maar ook vanuit doelmatigheidsoverwegingen en arbeids-
marktperspectief. De manier waarop instellingen dit aanpakken verschilt sterk, maar meestal leidt de 
aanpassing tot minder opleidingen. Instellingen ruilen bijvoorbeeld onderling opleidingen uit, spreiden 
de opleidingen over verschillende locaties (elke locatie een ander aanbod) of voegen opleidingen samen. 

Gesprekken over samenwerking   Vrijwel alle instellingen hebben een of meerdere collega- 
instellingen of andere partijen benaderd om mogelijkheden voor samenwerking te verkennen. 
Ook dit gebeurt niet alleen vanwege de verwachte krimp, maar mede met het oog op macrodoel-
matigheid. De meeste initiatieven hebben ook tot daadwerkelijke samenwerking geleid. Vooral bij 
de techniekopleidingen wordt veel samengewerkt: door de hoge kosten van deze opleidingen is 
hier de nood het hoogst. Samenwerking is een effectieve strategie, maar verloopt niet altijd 
vanzelfsprekend. Wetgeving op het gebied van samenwerking werpt soms drempels op, zoals de 
termijn van 1,5 jaar om een opleiding te starten of stoppen. Ook de rol van colleges van bestuur 
mag niet worden onderschat. Bij succesvolle samenwerking waren alle partijen bereid in te leveren 
omwille van het grotere geheel.

Jaarverslagen

Schaarse verantwoording   Van de onderzochte jaarverslagen van instellingen voldoet ongeveer de 
helft aan de wettelijke vereisten als het gaat om de verantwoording over het studiesucces. Informatie 
over de aansluiting op de arbeidsmarkt geeft een derde van de instellingen. De jaar verslagen bieden 
geen zicht op afzonderlijke afdelingen of opleidingen en iets meer dan de helft van de instellingen 
geeft beoordelingen van de gerealiseerde onderwijskwaliteit. Bij de examenkwaliteit is dat nog 
minder dan de helft. Stakeholders en de inspectie hebben zo weinig aangrijpingspunten om de 
dialoog over de onderwijs- en examenkwaliteit aan te gaan. Net als vorig jaar bieden de jaarverslagen 
zo geen aanknopingspunten om het inspectieonderzoek proportioneel in te richten. 

Vervolgtoezicht

Vervolgtoezicht constant   Het aandeel opleidingen dat vervolgtoezicht krijgt, is onveranderd ten 
opzichte van vorig jaar. De verschillen tussen 2015 en 2016 zijn te klein om te spreken van een 
significante ontwikkeling (tabel 5.1f).

Tabel 5.1f Ontwikkeling in vervolgtoezicht als gevolg van tekortkomingen in 2014, 2015 en 2016 (n 2016=91)*

2014 2015 2016

Zwak onderwijs → → →

Zeer zwak onderwijs → → →

Onvoldoende opbrengsten → → →

Onvoldoende examenkwaliteit → ↓ →

Niet-naleving: onvoldoende kwaliteitsborging ↓ → →

Niet-naleving: andere wettelijke vereisten → → →

*↓ significante daling vervolgtoezicht, → constant niveau, ↑ significante stijging vervolgtoezicht 
Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2016
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5.2 Kwaliteit van het onderwijs- en examenproces

Herziene kwalificatiestructuur   Het afgelopen jaar zijn de opleidingen druk bezig geweest met de 
implementatie van de herziene kwalificatiestructuur (HKS). Doel van de HKS is om de aansluiting 
van het beroepsonderwijs op de arbeidsmarkt te verbeteren. In schooljaar 2016/2017 zijn alle 
onderzochte opleidingen overgestapt op de HKS. Dat is ook de officiële ingangsdatum van de 
kwalificatiestructuur.

Intake en plaatsing in relatie tot toegankelijkheid 

Vooropleiding student bepaalt plaatsing   De intake en plaatsing is bij de meeste opleidingen 
in orde. Sinds 2011/2012 wordt het niveau van de plaatsing steeds vaker gebaseerd op de voor-
opleiding van de student, waardoor andere studentkenmerken bij de overgang van voortgezet 
onderwijs naar mbo minder een rol spelen. Bij één groep treffen we wel een verschil aan. Studenten 
uit de kaderberoepsgerichte leerweg van het vmbo hebben toegang tot zowel mbo 3- als mbo 
4-opleidingen. Uit analyses blijkt dat studenten met lager opgeleide ouders wat minder vaak kiezen 
voor mbo niveau 4-opleidingen dan studenten met hoger opgeleide ouders. Uit onze bevindingen 
over intake en plaatsing blijkt dat het opleidingsniveau van ouders formeel geen criterium is in de 
intakeprocedure van instellingen.

Klachten over toegankelijkheid   Een student met de daarvoor juiste vooropleiding is in principe 
toelaatbaar tot de opleiding van zijn of haar keuze. Het kan zijn dat een instelling vanuit macrodoel-
matigheid grenzen stelt aan het aantal opleidingsplaatsen of, bijvoorbeeld bij een sportopleiding, 
nadere toelatingseisen stelt. Ook kan een instelling een student afwijzen op basis van een intake. 
Dit dient dan wel schriftelijk, met argumenten gemotiveerd, te gebeuren. Bij de Jongeren 
Organisatie Beroepsonderwijs (JOB) zijn in 2016 zo’n honderd klachten binnengekomen van 
aspirant-studenten die door mbo-instellingen werden afgewezen voor de opleiding van hun 
voorkeur. De inspectie heeft de individuele klachten en de opgegeven redenen voor afwijzing niet 
nader onderzocht. Gaan we er vanuit dat de opgegeven redenen voor afwijzing daadwerkelijk door 
instellingen zijn gegeven, dan staan ze op gespannen voet met het gedachtegoed van de Wet 
Vroegtijdige Aanmelddatum en Toelatingsrecht MBO die per 1 augustus 2017 ingaat. In bijna de 
helft van de gevallen was de student volgens de instelling te oud. In ongeveer een vijfde van de 
gevallen was de beperking van de student (bijvoorbeeld een fysieke beperking of rugzak) de reden. 
Verder bleek de student in veel gevallen ‘financieel ongunstig voor de school’ of voldeed de 
voorgeschiedenis van de student niet. Niet zelden krijgen studenten een onduidelijke of geen 
schriftelijke motivatie. Leeftijd, een beperking, financiën of de overige hier genoemde redenen zijn 
op voorhand geen valide criteria om aspirant-studenten de toegang tot het mbo te ontzeggen.

Didactisch handelen 

Aandacht voor zwakke lessen   Het merendeel van de geobserveerde lessen voldoet aan de 
basiskwaliteit. 12 procent van de lessen is zelfs als sterk beoordeeld, maar 11 procent van de lessen 
is onder de maat. Gemiddeld is dus een op de tien lessen niet op orde. Dat komt ook voor bij 
opleidingen waar de kwaliteit voor didactisch handelen voldoende is. Uitgesplitst naar het vak-
gebied geldt dit voor zo’n 14 procent van de lessen in de algemeen vormende onderdelen en voor 
zo’n 8 procent van de beroepsgerichte lessen die de afgelopen drie jaar zijn geobserveerd. De lessen 
van docenten die niet aan de bekwaamheidseisen voldoen, worden ook vaker als onvoldoende 
beoordeeld. Van de studenten vindt 60 procent zijn docenten goed. Bij vakscholen ligt dat percen-
tage hoger (JOB, 2016). Aandacht voor zwakke lessen zou bij elke opleiding gangbaar moeten zijn. 

Lessen te weinig uitdagend   Als de docent goed lesgeeft, worden studenten gestimuleerd tot 
leren. Ze zien het nut van de les in, worden goed begeleid en worden uitgedaagd. In de JOB-monitor 
2016 gaf iets meer dan de helft van de studenten aan voldoende te leren. Slechts 44 procent van de 
studenten vindt de lessen nuttig en 42 procent oordeelt positief over de uitdaging tijdens de les. De 
inspectie ziet vooral verbeterpunten bij het handelen van de docent tijdens lessen waarin studenten 
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zelfstandig werken. Daar schieten docenten tekort in de begeleiding en ondersteuning van studen-
ten. Zelfstandig werken zien we veelal bij de algemene vakken. Een oplossing kan zijn om zelfstandig 
werken achter de computer te combineren met andere vormen van onderwijs. Zo houd je de 
motivatie van studenten op peil.

Vergroten deskundigheid docenten werkt   Veel instellingen onderkennen het belang van goede 
docenten, maar vinden het lastig om daadwerkelijk actie te ondernemen als de kwaliteit van de 
lessen onvoldoende is. Gerichte deskundigheidsbevordering is een goed aanknopingspunt om de 
leskwaliteit te verbeteren. Als we kijken naar de afgelopen drie jaar, dan zien we dat docenten 
betere lessen geven op scholen die hun deskundigheidsbevordering op orde hebben. De effectivi-
teit van scholing wordt voor een deel bepaald door het beleid erachter. Het effect van scholing stijgt 
als die aansluit bij de kennis en behoefte van docenten en als er een koppeling is met de plannen op 
team- en instellingsniveau. Ook heeft scholing meer invloed op de kwaliteit van de les bij docenten 
die reflecteren op hun eigen competenties (Lubbermans en Pijpers, 2013).

Vooral jonge leraren willen zich ontwikkelen   Het medewerkerstevredenheidsonderzoek van 
de MBO Raad (2016) laat zien dat leraren zich, meer nog dan vorig jaar, willen ontwikkelen op hun 
vakgebied. Wel geldt: hoe korter het dienstverband en hoe jonger de leraar, des te positiever de 
ervaringen als het gaat om persoonlijke ontwikkeling en doorgroeimogelijkheden. Mannen zijn hier 
iets minder positief over dan vrouwen. We zien ook kleine verschillen tussen roc’s, aoc’s en 
vakinstellingen. Docenten aan vakinstellingen willen zich het vaakst ontwikkelen binnen hun 
vakgebied, gevolgd door aoc-docenten en tot slot door roc-docenten (MBO Raad, 2016).

Self-assessment start van professionalisering   Een aantal roc’s en aoc’s heeft de afgelopen jaren 
gebruikgemaakt van een self-assessmentinstrument voor docenten, als startpunt voor verdere 
professionalisering. Met het instrument konden docenten aangeven hoe capabel ze zichzelf achten 
op zo’n 70 competenties uit de Wet op de beroepen in het onderwijs (Wet BIO), aangevuld met de 
thema’s onderwijs & ICT en toetsontwikkeling. In overleg met docenten en leidinggevenden en 
bestuurders in het veld is een norm ontwikkeld waaraan docenten zouden moeten voldoen. In 
totaal hebben 19.500 docenten de vragen beantwoord. 

Gerichte scholing na self-assessment   Op de meeste competenties beoordelen docenten zichzelf 
met het self-assessmentinstrument onder de norm. Het instrument laat per instelling, domein, 
sector of opleiding zien hoe hoog leraren gemiddeld op de competenties scoren. Competenties 
waarop een grote groep docenten laag scoorden, waren voor de instellingen en opleidingen reden 
om scholingsactiviteiten in te zetten. Enkele instellingen hebben het instrument nogmaals ingezet 
om te onderzoeken of de interventies succesvol waren. Het antwoord luidt bevestigend: bij de 
onderzochte scholen bleek het zelfbeeld significant hoger nadat docenten op de zwakkere thema’s 
scholende activiteiten hadden ondernomen. Zoals feedback voor studenten wezenlijk is om te 
kunnen leren (Hattie, 2009), geldt dat ook voor docenten. Goede feedback geeft informatie over de 
geboekte vooruitgang en over de afstand die nog overbrugd moet worden tot de eindvereisten. 

Niet meetellen rekenresultaten demotiverend   Dat rekenen niet meetelt voor het diploma heeft 
een demotiverende werking op studenten, volgens docenten. Studenten zijn daardoor minder 
geneigd zich in te spannen voor dit onderdeel. Alleen op niveau 3 haalt iets meer dan de helft van 
de studenten een 6 of hoger voor rekenen (figuur 5.2a). Op niveau 2 en 4 is dat slechts een derde. 
Studenten noemen als grootste knelpunten, naast het feit dat rekenen niet officieel meetelt, dat ze 
niet voldoende worden uitgedaagd, dat de klas niet rustig is tijdens de les en dat ze niet weten 
welke stof ze moeten beheersen voor de examens. Studenten zijn wel tevreden over de uitleg door 
de docent.
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Figuur 5.2a Resultaten van studenten op de rekenexamens per niveau in 2015/2016 (in percentages)
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Rekenresultaten aanleiding voor actie   De matige rekenresultaten zijn voor veel instellingen 
aanleiding tot actie. Besturen geven aan meer grip te willen krijgen op hun rekenresultaten. Daartoe 
wordt er meer centraal geregeld, zoals methoden inkopen en scholing organiseren. Die scholing 
richt zich zowel op het bijhouden van landelijke wet- en regelgeving als op vakgerichte scholing. 
Ook zetten ze bevoegde (pabo)docenten in. Verder worden stuurgroepen rekenen opgericht en 
nemen instellingen het vak rekenen op in het rooster. Op opleidingsniveau zien we maatregelen 
gericht op het rooster, op niveaugroepen en op extra ondersteuning. Docenten zelf willen de 
rekenresultaten verhogen door te differentiëren in de klas, te werken aan de motivatie van studen-
ten, ze te wijzen op het belang van rekenen en een koppeling te maken met de beroepspraktijk. 
Ook kiezen ze voor vakintegratie. Zo hopen ze studenten te enthousiasmeren.

Beroepspraktijkvorming

Studenten tevreden over beroepspraktijkvorming   De opleiding van mbo-studenten vindt voor 
een belangrijk deel plaats in de beroepspraktijk. De opleiding is verantwoordelijk voor de beroeps-
praktijkvorming (bpv). Over het algemeen zijn de studenten tevreden over de bpv en wat ze daarbij 
leren. Dat blijkt uit onze bevindingen en uit tevredenheidsonderzoek onder studenten (JOB, 2016; 
SBB, 2017). Desondanks concluderen we dat er momenteel drie belangrijke vraagstukken spelen als 
het gaat om de inrichting en uitvoering van de bpv: het vinden van een stage, de begeleiding van de 
stagiair door de begeleider van school, en de mate waarin het leren op school aansluit op het leren 
in de stage.

Stageplek moeilijk te vinden   De afgelopen jaren is het voor alle studenten lastiger geworden een 
stageplek te vinden. Dat horen we als we studenten en onderwijsteams spreken, maar bevestigen 
ook onderzoeken (JOB, 2016; ROA, 2016). Bol-studenten met een niet-westerse migratieachter-
grond ervaren aanzienlijk meer problemen bij het vinden van een stage (31 procent) dan bol-stu-
denten zonder migratieachtergrond (22 procent). Met name twee subgroepen binnen deze groep 
krijgen te maken met (voor)oordelen van leerbedrijven: meisjes die een hoofddoek dragen (vooral 
bij functies met veel klantcontact bij commerciële bedrijven) en jongens met een Marokkaanse 
migratieachtergrond (Klooster, Koçak en Day, 2016). 
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Warme overdracht van stagiair door onderwijsteam   Stagekansen worden ook beïnvloed door 
de manier waarop studenten en begeleiders vanuit school anticiperen op potentiële negatieve 
reacties van stagebedrijven (Klooster, Koçak en Day, 2016). Zowel studenten als docenten mijden 
een deel van de leerbedrijven na signalen uit het verleden. Bpv-begeleiders mijden onder andere de 
confrontatie na signalen over ongelijke behandeling omdat het onderwijsteam het leerbedrijf niet 
graag kwijtraakt. Maar er zijn ook positieve ervaringen die erop wijzen dat een actieve opstelling 
van onderwijsteams juist een deel van de oplossing vormt. Wanneer een onderwijsteam intensieve 
contacten onderhoudt met het leerbedrijf en aan warme overdracht van de potentiële stagiair doet, 
vormt de plaatsing van deze specifieke doelgroep minder een probleem. 

Hulp bij zoeken naar stageplaats verhoogt succeskans   Instellingen laten bol-studenten soms 
eerst zelfstandig zoeken naar een stage. Sommige studenten worden meer dan eens afge wezen 
omdat ze steeds dezelfde, niet-effectieve sollicitatiestrategie hanteren. Dat studenten zelf een 
stage zoeken is een goede voorbereiding op het vinden van een baan later. Maar een betere 
begeleiding daarbij, zeker voor specifieke groepen, maakt de kans op succes een stuk groter. Daar 
komt bij dat sommige instellingen vaker dan andere stages laten plaatsvinden bij leerplaatsen die 
niet erkend zijn door de stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). Dat brengt 
het risico met zich mee dat niet alle werkprocessen uit het kwalificatiedossier kunnen worden 
uitgevoerd en dat de praktijkbegeleiding niet op orde is. Het is bovendien in strijd met de wet.

Begeleiding vanuit opleiding kan beter   Bij opleidingen waar de beroepspraktijkvorming in 
kwaliteit achterblijft, schiet meestal ook de begeleiding vanuit de school tekort. Deze bevinding van 
de inspectie vindt brede weerklank bij zowel de mbo-studenten als bij praktijkbegeleiders (JOB, 
2016; ROA, 2016; SBB, 2017). We constateren dat onderwijsteams in de begeleiding de mogelijk heden 
onvoldoende benutten om te sturen op het leerproces van de studenten in de beroeps praktijk. 

Aansluiting stage bij onderwijs   Ook de aansluiting tussen onderwijs en stage kan volgens 
studenten veel beter (JOB, 2016; ROA, 2016; SBB, 2017). Slechts een krappe meerderheid die zojuist 
de stage heeft afgesloten, vindt dat wat op school wordt geleerd voldoende aansluit op de stage. 
Dit komt overeen met wat we constateren in ons onderzoek: de twee leersituaties staan te los van 
elkaar. Een sleutel ligt mogelijk al in de ontwerpfase van de opleiding, waarbij gezorgd kan worden 
dat de verschillende vormen van leren op elkaar ingrijpen. In het veld zijn al goede ervaringen 
opgedaan met dergelijke hybride leersituaties (Van den Berg, De Jong, Hoeve, Zitter en Aalsma, 
2016).

Studie en -loopbaanbegeleiding

Kwaliteit studieloopbaanbegeleiding positief   Opleidingen informeren studenten voldoende 
over het programma van de opleiding en over hun voortgang daarin. Ook houden ze rekening met 
de verschillende begeleidingsbehoeften van studenten. In vergelijking met opleidingen waar de 
kwaliteitsborging als onvoldoende is beoordeeld, scoren de opleidingen met voldoende kwaliteits-
borging vaker positief op studieloopbaanbegeleiding. 

LOB helpt bij juiste studiekeuze   Een goede loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) kan 
verkeerde studiekeuzes van, met name, kwetsbare groepen voorkomen. LOB helpt jongeren 
loopbaancompetenties te ontwikkelen die ze nodig hebben in het onderwijs en op de arbeidsmarkt. 
Daarnaast helpt LOB jongeren bij het ontdekken van hun talenten en passies. Een realistisch beeld 
van het vervolgonderwijs en het beroepsperspectief, waar LOB zich ook op richt, verkleint de kans 
op verkeerde keuzes. Tot slot kan LOB helpen om de toenemende ongelijkheid in onderwijskansen 
te bestrijden.
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Loopbaanoriëntatie kan breder   Het merendeel van de opleidingen biedt LOB als apart vak aan, 
vaak onder de noemer van studieloopbaanbegeleiding of in combinatie met burgerschap. De 
meeste opleidingen verantwoorden zich over hoe de kwalificatie-eisen van LOB in het onderwijs-
programma vorm krijgen, meestal in de Onderwijs- en examenregeling (OER). Examencommissies 
houden er toezicht op dat studenten aan de inspanningsverplichting hebben voldaan alvorens tot 
een diplomabesluit over te gaan. Het merendeel van de docenten geeft aan voldoende te zijn 
toegerust om LOB te geven en studenten waarderen de loopbaanontwikkeling en –begeleiding met 
een voldoende. We zien echter dat LOB tamelijk eenzijdig wordt benaderd. De onderwerpen die de 
studenten het meest herkenbaar vinden, zijn de aandacht voor beroepshouding, sollicitatietrainin-
gen en studieloopbaangesprekken. Wat nauwelijks voorkomt volgens de studenten zijn bijvoor-
beeld lessen in het puberbrein en alumnigesprekken of –informatie. Docenten bevestigden dit 
beeld. Er wordt nog weinig gestuurd op de loopbaan. Capaciteitenreflectie, motievenreflectie, 
werkexploratie en netwerken worden beperkt opgepakt.

Meldingen vertrouwensinspecteurs

Meldingen in 2015/2016   De meeste meldingen die bij de vertrouwensinspecteurs binnenkomen 
betreffen psychisch geweld. In totaal kreeg de inspectie 58 meldingen over het mbo in 2015/2016. 

Sociale en maatschappelijke vorming

Inrichting burgerschapsonderwijs   Het gaat in onderwijs niet alleen om leren en de verwerving 
van beroepsvaardigheden. Ook in het mbo niet, zoals onder meer blijkt uit de verankering van 
sociale en maatschappelijke vorming in de kwalificatie-eisen Loopbaan en burgerschap. Het 
wettelijk verplichte kwalificatiedossier helpt opleidingen bij het benoemen van leerdoelen voor 
burgerschap. Ook maakt die structuur het relatief gemakkelijk de inhouden voor bevordering van 
burgerschap in het curriculum te plaatsen. Doorgaans krijgt bevordering van burgerschap vorm via 
het daarop gerichte vak, en ook mentoren geven aandacht aan burgerschapsthema’s (Inspectie van 
het Onderwijs, 2016a). 

Uitwerking burgerschapsonderwijs   Zowel de sociale als maatschappelijke aspecten van burger-
schap krijgen aandacht. Thema’s als etnische, religieuze of seksuele diversiteit komen vooral aan 
de orde als daarvoor aanleiding is. De invulling van bevordering van burgerschap in de onderwijs-
praktijk loopt uiteen en hangt af van de uitwerking die de docent daaraan geeft. Dat geldt ook voor 
de mate waarin de aansluiting bij de leefwereld van leerlingen en de beroepspraktijk vorm krijgt. 
Van een instellingsbrede visie op burgerschapsonderwijs is vaak geen sprake. De afstemming met 
de andere leergebieden en de beroepsvakken is vaak beperkt (Inspectie van het Onderwijs, 2016a). 
De borging van de kwaliteit en de concretisering van de kwalificatie-eisen naar de onderwijspraktijk 
vragen aandacht (Elfering, Den Boer en Tholen, 2016).

Kwaliteit vraagt aandacht   Hoewel bevordering van burgerschap dus aandacht krijgt, vraagt de 
verdere ontwikkeling daarvan aandacht. Het gaat dan onder meer om afstemming van het onder-
wijs en het aanbrengen van samenhang. Zowel de afstemming van doelen en inhouden op het 
voorafgaande onderwijs, tussen opleidingen, als tussen de algemene en beroepsgerichte vakken 
binnen opleidingen, zijn van belang. Ook een uitgewerkte overkoepelende visie op burgerschap op 
het niveau van de instelling kan daaraan bijdragen en geeft houvast voor docenten. Dat geldt 
evenzo voor de formulering van concrete leerdoelen en de afstemming daarvan op wat in de 
leefwereld en het beroepenveld van leerlingen relevant is.
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Passend onderwijs

Verschillend beleid bij passend onderwijs   Binnen de gemêleerde studentenpopulatie van het 
mbo zijn er ook studenten die extra ondersteuning en specifieke begeleiding nodig hebben. In 2016 
heeft de inspectie bij tien instellingen een inventarisatie gehouden naar het beleid en de uitvoering 
van passend onderwijs. Hierbij merken we op dat het mbo feitelijk altijd al ‘passend onderwijs’ bood: 
er is immers geen speciaal mbo, zoals er wel (voortgezet) speciaal onderwijs is. Net als vorig jaar blijkt 
dat er binnen instellingen op alle niveaus aandacht is voor passend onderwijs. Het beleid verschilt per 
instelling. Dit is vooral zichtbaar in de uitwerking op opleidingsniveau. Opleidingen stellen beleids-
matige grenzen aan de plaatsbaarheid: ze beoordelen in hoeverre ze de ondersteuning in het onder-
wijs in de praktijk kunnen uitvoeren en welke kansen de student heeft op diplomering en werk in het 
beoogde beroep. Dit concludeert ook de Onderwijsraad (2016). Het risico bestaat dat hierdoor 
ongewenste kansenongelijkheid ontstaat tussen studenten met een specifieke ondersteunings-
behoefte binnen verschillende instellingen. De inspectie heeft geen harde gegevens die duidelijk 
maken dat de gestelde grenzen aan de plaatsbaarheid leiden tot een minder toegankelijk mbo. 

Wettelijke vereisten bij passend onderwijs   Alle tien onderzochte instellingen hebben de 
informatievoorziening voor studenten op orde, en ook volstaat het wettelijk voorgeschreven 
ondersteuningsaanbod. Bij alle opleidingen was er, indien noodzakelijk, een addendum bij de 
onderwijsovereenkomst met concrete afspraken. Het overgrote deel evalueert deze overeenkomst, 
waarmee ze voldoen aan de wettelijke voorschriften. Verbeterpunten zijn de registratie van het 
aantal studenten dat niet toegelaten wordt, de schriftelijke onderbouwing van de afwijzing en het 
zicht op de vervolgroute van die groep studenten.

Docenten soms handelingsverlegen   Onderwijsteams hebben aandacht voor de extra onder steuning 
binnen de studieloopbaanbegeleiding. Ook worden de afspraken uit het addendum bij de onderwijsover-
eenkomst bij het merendeel van de instellingen nageleefd. Wel geeft een deel van de docenten aan 
handelingsverlegen te zijn bij studenten met een extra ondersteuningsbehoefte. We zagen al dat instellin-
gen niet goed weten hoe ze scholing moeten inzetten om de lessen te verbeteren (zie 5.2). Lesgeven aan 
studenten met een ondersteuningsbehoefte kan een aanknopingspunt zijn voor scholing. Scholing is het 
effectiefst als het aansluit bij de kennis en behoefte van docenten en bij het beleid van de school.

Extra ondersteuning bpv   Bij de beroepspraktijkvorming vertaalt extra ondersteuning zich vooral 
naar extra gesprekken met de (stage)begeleider. Zo nodig krijgt de student hulp bij het zoeken van 
stageplaatsen op plekken waar ruimte en deskundigheid is op het gebied van extra begeleiding. 
We hebben geen aanwijzingen dat het niveau van de stage voor studenten niet gelijkwaardig zou 
zijn. De examinering tijdens de bpv leidt in sommige gevallen tot aanpassingen. Het niveau van de 
examens lijkt daarbij geborgd. 

Afname en beoordeling bij examens

Afname en beoordeling bij een vijfde niet op orde   Bij een vijfde van de opleidingen slagen 
onderwijsteams er niet in om de afname en beoordeling van examens goed te laten verlopen. 
Het praktisch examen vindt doorgaans wel plaats in een reële beroepscontext, maar de betrouw-
baarheid van de afname en beoordeling is in het geding. Het kan dan gaan om de afnamecondities 
in de beroepscontext, de onafhankelijkheid of deskundigheid van de assessoren, en/of de beoorde-
ling zelf. Hier speelt de deskundigheid van de onderwijsteams een rol: zij hebben de taak om het 
examenproces goed in te richten. De examencommissies dienen vervolgens op basis van de risico’s 
zicht te hebben op het examenverloop en hierin indien nodig bij te sturen.

Lessen uit de praktijk: examinering in de reële beroepscontext   Examinering in de reële 
beroepscontext is complex. De inspectie heeft in een onderzoek zes probleemgebieden geïdentifi-
ceerd bij het inrichten van praktijkexamens (Inspectie van het Onderwijs, 2016b). Onderwijsteams 
en examencommissies zullen hier gezamenlijk oplossingen voor moeten bedenken. We zijn tijdens 
het onderzoek verschillende goede praktijkvoorbeelden tegengekomen, waar opleidingen hun 
voordeel mee kunnen doen (tabel 5.2a). 
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Tabel 5.2a Examinering in reële beroepspraktijk: probleemgebieden en mogelijke oplossingen

Probleemgebied Mogelijke oplossingen

1. Visie op examinering •  Verhelder de visie op examineren in de reële beroepscontext.
•  Deel de visie en draag deze actief uit met het werkveld.

2.  Werkprocessen examineren binnen 
de reële beroepscontext

•  Bereid de betrokkenen bij de examinering tijdig voor.
•  Analyseer de examenlocaties.

3.  Omgaan met diversiteit in 
leerbedrijven

•  Borg de complexiteit en het niveau van de examenopdrachten in 
samenspraak met werkveld, bedrijf en praktijkopleiders.

4.  Streven naar een onafhankelijke en 
objectieve beoordeling

•  Zoek geschikte combinaties van assessoren.
•  Organiseer de inzet van de beoordelaars op een slimme manier.

5.  Het belang van deskundige 
beoordelaar(s)

•  Blijf investeren in trainen en eventueel certificeren van assessoren.
•  Besteed aandacht aan het moment tussen afname en beoordeling, 

om de objectiviteit van de beoordeling te vergroten.
•  Houd de competenties van assessoren in beeld.

6.  Zicht en grip op de examinering •  Verzamel informatie over het verloop van het examen.
•  Evalueer de informatie en gang van zaken en voer eventuele 

verbeteringen door.

Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2016b

5.3 Ontwikkeling onderwijsresultaten

Monitoring en analyse   Het mbo kwalificeert studenten voor de arbeidsmarkt, vervolgonderwijs, 
burgerschap en de verdere loopbaan. Daar zijn het onderwijs en de examinering op ingericht. 
Door de onderwijsresultaten te monitoren en analyseren, verzamelen instellingen input om te 
kunnen sturen op kwaliteit van het onderwijs en de examinering. 

Leerresultaten: studiesucces

Aandeel gediplomeerden blijft stijgen   Steeds meer studenten verlaten het mbo met een 
diploma (figuur 5.3a). Gold dat in schooljaar 2010/2011 nog voor 74,4 procent van de studenten, 
in 2014/2015 is dit percentage gestegen naar 83,5 procent. Uitzondering dit jaar vormt het diploma-
rendement op niveau 1, tegenwoordig de entree-opleiding, dat in 2014/2015 na een aantal jaren van 
stijging is gedaald. 

Figuur 5.3a Percentage gediplomeerde studenten naar inschrijfniveau in de periode 2010/2011–2014/2015 
(n 2014/2015=163.101)
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Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2016
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Samenstelling entreeopleiding verandert   De studentpopulatie die instroomt in de huidige 
entree-opleiding is sinds 2014/2015 anders qua omvang en samenstelling dan in de jaren daarvoor. 
De absolute instroom nam af tot ruim dertienduizend deelnemers en de gemiddelde leeftijd van 
de ingeschreven studenten ligt lager (figuur 5.3b). Ook blijft het aandeel studenten met een 
Nederlandse achtergrond dalen tot 41,9 procent in 2016. Verder zien we dat in 2014 het aandeel 
studenten in de bbl bij de entree-opleiding sterk is gedaald, met ruim 59 procent. 
De entreeopleidingen, gestart per 1 augustus 2014, zijn alleen toegankelijk voor studenten zonder 
vmbo-diploma. Tot die tijd werden studenten met een diploma van het voortgezet onderwijs wel 
toegelaten tot de toenmalige niveau 1-opleidingen. Hoewel er uiteenlopende redenen kunnen zijn 
waarom studenten geen diploma in het voortgezet onderwijs hebben behaald, is de instroom in de 
entree-opleidingen in dat opzicht onmiskenbaar homogener geworden. Instellingen zijn druk bezig om 
voor deze doelgroep een optimale leeromgeving in te richten, passend bij het nieuwe kwalificatiedossier. 

Figuur 5.3b Gemiddelde leeftijd studenten niveau 1, in de periode 2010/2011–2015/2016 (n 2015/2016=13.237)
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Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2016

Veel entreestudenten studeren door   Als proef hebben we bij een aantal instellingen gevraagd 
of zij zicht hebben op de uitstroom uit de entreeopleiding richting werk, met of zonder diploma. 
Behalve een kwalificatie is een toeleiding naar werk ook een indicatie van een succesvolle opleiding. 
Het beeld dat instellingen hebben van de uitstroom wisselt en heeft nog geen systematisch en 
structureel karakter. De inspectie zal daar vanaf het nieuwe toezicht stimulerend in optreden. 
Studenten zijn in ieder geval gemotiveerd om met hun diploma van de entreeopleiding door te 
studeren (CBS, 2016). Bijna 55 procent van de gediplomeerden van de entreeopleiding in schooljaar 
2014/2015 stroomde door naar niveau 2, waar dat in eerdere jaren circa 40 procent was. Instellingen 
stimuleren deze doorstroom ook. Om meer zicht te krijgen op de ontwikkelingen en inrichting van 
entreeopleidingen, en als opmaat naar het nieuwe toezicht, start de inspectie in 2017 een thema-
onderzoek naar de entreeopleidingen.

Minder studiesucces studenten met niet-westerse migratieachtergrond   Mbo-studenten met 
een Nederlandse achtergrond behalen vaker een diploma dan studenten met een niet-westerse 
migratieachtergrond (figuur 5.3c). Wanneer we een uitsplitsing maken naar niveau, zien we dat het 
verschil in studiesucces tussen studenten met een Nederlandse achtergrond en studenten met een 
niet-westerse migratieachtergrond het afgelopen jaar vooral op niveau 4 is toegenomen. Op niveau 
2 wordt het verschil kleiner en op niveau 1 en 3 blijft het ongeveer gelijk. Opvallend is dat de 
studenten met een niet-westerse migratieachtergrond vaker dan studenten met een Nederlandse 
achtergrond een diploma behalen op ten minste het niveau dat op grond van hun vmbo-diploma 
mag worden verwacht. Het zijn vooral de vrouwelijke studenten met een niet-westerse migratie-
achtergrond die het goed doen en hun talenten maximaal ontplooien. 
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Figuur 5.3c Percentage gediplomeerden naar herkomst in de periode 2010/2011–2014/2015 (n 2014/2015 =163.101)
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Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2016

Steeds meer stapelaars   Mbo-gediplomeerden studeren steeds vaker verder in het mbo en 
verlaten de school met een tweede of zelfs een derde mbo-diploma (tabel 5.3a). Dat kunnen 
diploma’s van een hoger niveau zijn of in een andere richting op hetzelfde niveau.

Tabel 5.3a Aantal behaalde diploma’s van gediplomeerde stelselverlaters in de periode 2011/2012-2014/2015 
(in percentages, n 2014/2015=136.112)

2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015

1 diploma 73,2 72,5 71,5 69,9 67,9

2 diploma’s 22,3 22,5 23,0 24,1 25,3

3 of meer diploma’s 4,5 5,0 5,5 6,0 6,8

Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2016

Meer doorstroom op lagere niveaus   Welke studenten doorstuderen of juist stoppen om 
bijvoorbeeld te gaan werken, hangt af van het niveau van het behaalde diploma. Hoe lager het 
behaalde diploma, hoe vaker studenten besluiten te proberen ook het volgende mbo-niveau te 
halen (figuur 5.3d). Dit geldt voor diploma’s op niveau 1 en 2. Vanaf niveau 3 kiezen studenten 
eerder om niet door te studeren binnen het mbo of het hbo, maar op zoek te gaan naar een baan. 

Stapelen soms afhankelijk van opleidingsniveau ouders   Gediplomeerden op niveau 3 met lager 
opgeleide ouders stoppen eerder met studeren dan gediplomeerden met hoger opgeleide ouders. 
Deze laatste groep kiest er vaker voor om wel door te studeren in het mbo (figuur 5.3d). Ook bij 
gediplomeerden op niveau 2 doet zich dit proces voor in 2014/2015. De redenen voor deze andere 
keuzes kennen we niet, maar we weten wel dat ouders bij de studiekeuze een factor van betekenis 
zijn (Fouarge, Künn-Nelen en Mommers, 2016). 
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Figuur 5.3d Gediplomeerde doorstroom per niveau naar opleidingsniveau ouders, in 2010/2011 en 2014/2015 
(in percentages, n 2014/2015=102.610) 
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Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2016

Aansluiting op de arbeidsmarkt 

Grote verschillen tussen opleidingen   De arbeidsmarkt trok in 2016 aan, waardoor de werk-
loosheid daalde, ook onder jongeren. Maar er bestaan grote verschillen tussen de verschillende 
beroepsopleidingen als het gaat om de kans op werk en op werk op niveau. Voor sommige 
opleidingen is de werkloosheid 0 procent, voor andere 28 procent (ROA, 2016). Werkgevers geven 
aan gemiddeld genomen tevreden te zijn over de kwaliteit van de afgestudeerden. Een minderheid 
vindt de kennis en beroepsvaardigheden van de pas afgestudeerden niet goed, maar ook niet slecht 
(SBB, 2016).

Verschil in baankans neemt toe   Met name gediplomeerden met een niet-westerse migratie-
achtergrond vinden minder makkelijk een baan dan andere gediplomeerden. Waar van de bol- 
gediplomeerden met een Nederlandse achtergrond 6 procent na een jaar nog werkloos is, geldt 
dit voor ruim 20 procent van de bol-gediplomeerden met een niet-westerse migratieachtergrond. 
Er is bij dit verschil gecontroleerd voor baankansen in relatie tot de studiekeuzevoorkeuren. Deze 
verschillen zijn veel groter dan de verschillen naar opleiding van de ouders. Ze namen de laatste 
jaren ook toe: verschilde het werkloosheidspercentage in 2001 nog bijna 5 procentpunten, in 2015 is 
dit verschil opgelopen tot bijna 12 procentpunten (figuur 5.3e). Het is wel iets gedaald ten opzichte 
van 2014. Ook zien we verschillen tussen sectoren. In de sector gedrag en maatschappij en de sector 
economie zijn de verschillen het grootst. Deze verschillen zijn sinds 2008 ook sterk toegenomen. In 
de sector onderwijs zijn ze het kleinst. De verschillen zijn het grootst in de private sector en bij 
beroepen met veel klantcontacten (ROA, 2016).
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Figuur 5.3e Afwijking in werkloosheidspercentages van gediplomeerde mbo’ers met een migratieachtergrond 
ten opzichte van mbo’ers met een Nederlandse achtergrond, in de periode 2001-2015 
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Bron: ROA, 2016

5.4 Wettelijke vereisten

Voortijdig schoolverlaten

Tijdigheid meldingen   De afgelopen jaren heeft de inspectie het toezicht op de melding van 
ongeoorloofd verzuim bij mbo-instellingen voortgezet en ingebed in het reguliere toezicht. 
Het doel is om ongeoorloofd verzuim en voortijdig schoolverlaten verder terug te dringen. 
De meeste instellingen melden het verzuim volgens de wettelijke vereisten: van de bekostigde 
instellingen ruim 80 procent, van de niet-bekostigde 100 procent. Een jaar eerder was dit nog 
90 respectievelijk (ruim) 85 procent. De uitgevoerde heronderzoeken op basis van tekortkomingen 
in 2015 en 2014 leverden in alle gevallen voldoende beoordelingen op. Bij de instellingen die in 2016 
op dit gebied niet voldeden, voeren we in 2017 onderzoeken naar kwaliteitsverbetering uit. 

Schoolkosten

Minder klachten   Van de 91 opleidingen die we in 2016 onderzochten op schoolkosten, voldeed 
circa 10 procent niet aan de wettelijke vereisten voor het in rekening brengen van die kosten. 
Soms gold dit voor alle onderzochte opleidingen van een instelling, soms voor een enkele opleiding. 
Dit hangt mogelijk samen met de vraag in hoeverre de schoolkosten centraal geregeld zijn binnen 
een instelling. Er is een daling te zien in het aantal klachten en signalen dat hierover bij de inspectie 
en bij JOB binnenkwam. Signalen en klachten over schoolkosten kunnen voor de inspectie aanleiding 
zijn om een onderzoek bij de betreffende instelling of opleiding te doen.

5.5 Kwaliteit van het niet-bekostigd mbo

Twee typen instellingen   De private, dus niet-bekostigde mbo-instellingen (nbi’s) zijn in twee 
typen onder te verdelen. Het eerste type verzorgt hoofdzakelijk onderwijs aan jongeren tot 23 jaar 
(23-min). Dit zijn veelal opleidingen in de bol. De andere groep instellingen is vooral gespecialiseerd 
in opleidingen in de bbl en de derde leerweg (ovo) en is bedoeld voor studenten vanaf 23 jaar 
(23-plus). In de hier beschreven periode (2014-2016) zijn 24 instellingen onderzocht die onderwijs 
bieden aan jongeren onder de 23 jaar en 30 instellingen voor de groep oudere studenten.
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Sturing op kwaliteit

Sturen op onderwijs- en examenkwaliteit loont   Het gestructureerd borgen van de onderwijs- en 
examenkwaliteit heeft binnen alle private mbo-instellingen effect. Als een opleiding de kwaliteits-
borging effectief heeft ingericht, dan wordt het onderwijsproces vaker ook als voldoende beoor-
deeld (figuur 5.5a). Bij de 23-plusopleidingen is dit verband met kwaliteitsborging ook te zien bij de 
diplomering en examinering. Het forse aandeel tekortkomingen voor het onderwijsproces of de 
examinering en diplomering bij opleidingen waar de kwaliteitsborging onvoldoende is, laat zien dat 
er voor instellingen – door het inrichten van een goede kwaliteitszorg – nog flink aan onderwijs- en 
examenkwaliteit gewonnen kan worden.

Figuur 5.5a Percentage niet-bekostigde opleidingen waar onderwijsproces en examinering en diplomering 
voldoende zijn, naar kwaliteitsborging en type onderwijs in de periode 2014-2016 (n 23-min=33, n 23-plus=52)
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Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2016

Kwaliteitsborging verschilt sterk per instelling   Hoewel het sturen op onderwijskwaliteit zijn 
vruchten afwerpt, hebben 23 van 54 onderzochte instellingen in de afgelopen drie jaar de kwaliteits-
zorg niet op orde (tabel 5.5a). Het betreft daarbij alle kernonderdelen van de kwaliteitszorg cyclus: de 
sturing, beoordeling en verbetering en verankering. Deze constatering geldt voor beide schooltypen. 
Als we daarbij afdalen in de organisatie en we beoordelen op teamniveau – voor zover er binnen de 
instelling sprake is van dat onderscheid – de borging van de kwaliteit door het opleidingsteam, dan 
constateren we dat 23-mininstellingen op teamniveau vaker aspecten van de kwaliteitszorgcyclus op 
orde hebben dan 23-plusinstellingen. Dit betreft dan de onderdelen plannen, evalueren en 
verbeteren. 

Tabel 5.5a Oordelen over de kwaliteitsborging van niet-bekostigde instellingen naar type onderwijs in de 
periode 2014-2016 (n 23-min=24, n 23-plus=30) 

< 23 jaar >=23 jaar Totaal

Goed 2 2 4

Voldoende 13 14 27

Onvoldoende 9 11 20

Slecht 0 3 3

Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2016
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Onderwijs- en examenkwaliteit

Kwaliteit op onderdelen op orde   Op onderdelen van het onderwijs- en examenproces gaat het 
goed. Dat geldt zeker voor het onderwijs dat aan hoofdzakelijk studenten jonger dan 23 jaar wordt 
verzorgd. Maar er zijn ook enkele zorgwekkende uitkomsten die de sector voor niet-bekostigd mbo 
zou moeten oppakken.

Samenhang in onderwijsprogramma wenselijk   Onderwijsprogramma’s gericht op studenten 
van 23 jaar en ouder laten beduidend vaker onvoldoende samenhang in inhoud en programmering 
zien. Soms is het programma niet volledig afgestemd op het kwalificatiedossier. In andere gevallen 
is de verhouding tussen onderwijs in de instelling en de bpv niet evenwichtig. Daarnaast zorgt de 
modulegewijze opbouw van opleidingen – aansluitend op verschillende instroommomenten per 
jaar – voor een weinig inhoudelijke opbouw in de opleiding. Bovendien sluit deze opbouw soms 
ook niet aan op het niveau van de beginnende student.

Intake 23-plusstudent moet beter   Wanneer een student zich aanmeldt voor een opleiding dan 
bekijkt de instelling of die opleiding passend is gezien de vooropleiding, talenten en motivatie van 
de student. Van de onderzochte opleidingen die zich richten op 23-plusstudenten laten de intake en 
de plaatsing van de studenten in een kwart van de gevallen tekortkomingen zien (tabel 5.5b). Vaak 
worden studenten direct ingeschreven, soms gebeurt dat op voordracht van het bedrijf waar de 
student werkt. Voor docenten is het lastig om deze studenten te begeleiden zonder kennis over de 
mogelijkheden, motivatie en eventuele ondersteuningsvragen van de student. Gebrek aan begelei-
ding op maat vergroot de kans dat een student de opleiding niet afmaakt. Het diplomarendement 
van 23-plusstudenten blijft substantieel achter bij dat van studenten jonger dan 23 jaar. Dit houdt 
hier mogelijk verband mee. 

Tabel 5.5b Percentage niet-bekostigde opleidingen waar aspecten van het onderwijsproces voldoende zijn naar 
type onderwijs, in de periode 2014-2016 (n 23-min=32, n 23-plus=40)* 

< 23 jaar >=23 jaar

Onderwijsproces 78 63

Samenhang 97 65

Maatwerk 91 67

Didactisch handelen 100 95

Leertijd 100 94

Leeromgeving 100 100

Intake & plaatsing 97 73

Studieloopbaanbegeleiding 91 75

Zorg 100 96

Beroepspraktijkvorming 88 65

*significante verschillen zijn vetgedrukt 
Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2016

Ook oudere deelnemer verdient begeleiding   Ten onrechte gaan sommige instellingen ervan 
uit dat studenten van 23 jaar en ouder zelfstandig zijn en dat begeleiding dus niet nodig is. 
Ook 23-plusstudenten hebben baat bij proactieve begeleiding bij de studievoortgang. Om te zorgen 
dat zij effectief leren moeten zij ook tijdens het leren in de beroepspraktijk gecoacht en gestuurd 
worden. Studenten geven dit ook aan in tevredenheidsonderzoeken. Vanzelfsprekend kan de vorm 
er anders uitzien dan bij jongere studenten, maar ook bij deze groep werkt het ontbreken van 
begeleiding gebrekkig leren en studie-uitval in de hand.
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Betrouwbaarheid examinering vaak niet geborgd   Bij minder dan de helft van de bezochte 
private mbo-opleidingen is de examinering op orde (tabel 5.5c). Een groot aantal nbi’s slaagt er 
niet in de examencommissies zodanig in te richten dat zij de examenkwaliteit en een betrouwbare 
examenafname afdoende kunnen borgen. Op dit punt constateren we vooral een gebrek aan 
deskundigheid van de commissies. In sommige gevallen schort het aan sturing op de kwaliteit van 
exameninstrumenten. Ook ontbreekt bij de examencommissies soms het zicht op de kwaliteit 
van de beoordelaars of op de uitvoering van de proeven van bekwaamheid. De meeste examen-
commissies beoordelen dan wel of alle examenonderdelen zijn uitgevoerd, maar vergeten vanuit 
het oogpunt van validiteit te kijken naar de juistheid van de gegeven beoordelingen. Dat geldt voor 
beide schooltypen. Door gebrek aan sturing op het examenproces ontbreekt het ook regelmatig 
aan een betrouwbare afname en beoordeling. Bij opleidingen voor 23-plusstudenten zien we dit 
vaker. In het thema onderzoek dat we eerder in dit hoofdstuk al bespraken bij examinering in de 
reële beroepspraktijk (zie 5.2) worden ook goede voorbeelden uit het private mbo besproken. 

Tabel 5.5c Percentage niet-bekostigde opleidingen waar aspecten van examinering en diplomering voldoende 
zijn naar type onderwijs, in de periode 2014-2016 (n 23-min=30, n 23-plus=51)

< 23 jaar >=23 jaar

Examinering en diplomering 47 47

Exameninstrumentarium 80 59

Afname en beoordeling 83 65

Diplomering 47 49

Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2016

Onderwijsresultaten

Derde deel studenten haalde diploma   Van alle studenten die op 1 oktober 2014 stonden inge-
schreven bij een private mbo-instelling en op 1 oktober 2015 waren uitgestroomd, haalde ongeveer 
32 procent een diploma (tabel 5.5d). Het slagingspercentage verschilt naar doelgroep en opleidings-
niveau. Van de studenten in de leeftijdscategorie tot 23 jaar verlaat bijna zes op de tien het mbo met 
een diploma, tegenover bijna een op de vier studenten van 23 jaar en ouder. Niveau 3- en 4-studen-
ten halen de hoogste rendementen. Dat relatief weinig 23-plusstudenten een diploma halen, kan 
mogelijk gedeeltelijk teruggevoerd worden op de vaak gebrekkige intake van deze categorie, die we 
al bespraken. Een andere mogelijke verklaring is dat het een andere doelgroep betreft, die naast de 
opleiding ook werk en vaak ook een gezin heeft. Dat maakt de omstandigheden ingewikkelder. 

Tabel 5.5d Percentage gediplomeerde uitstroom naar inschrijfniveau en type onderwijs in het niet-bekostigd 
onderwijs in 2014/2015 (n totaal=21.619)

< 23 jaar >=23 jaar Derde leerweg (ovo) Totaal

Assistentopleiding (niveau 1) 71,3* 5,8 11,4* 15,3

Basisberoepsopleiding (niveau 2) 27,2 15,3 69,4 20,1

Vakopleiding (niveau 3) 59,3 26,5 54,7 35,9

Middenkader-/specialistenopleiding (niveau 4) 62,0 28,0 35,1 36,7

Totaal 57,3 23,5 47,3 31,9

*minder dan 100 studenten 
Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2016
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5.6 Kwaliteit groen mbo

Kwaliteitszorg bij aoc’s

Positieve ontwikkeling aoc’s   De kwaliteitsborging op instellingsniveau binnen de aoc’s heeft zich 
de afgelopen jaren positief ontwikkeld (zie 5.1). De afgelopen drie jaar is de kwaliteitsborging bij 
acht van de twaalf aoc’s als voldoende beoordeeld (tabel 5.6a). In de vorige driejaarsperiode was 
de kwaliteitsborging bij vijf instellingen op orde en liepen de aoc’s achter bij het overige mbo. 
Nu bevindt de kwaliteitsborging bij de aoc’s zich op hetzelfde niveau als in het gehele bekostigde 
mbo. Vooral de beoordeling en de verbetering en verankering zijn verbeterd. 

Tabel 5.6a Aantal instellingen waar de kwaliteitsborging voldoende is in het groene mbo en het overig mbo in 
de periode 2014-2016 (n groen=12, n overig mbo=56)

Groen mbo Overig mbo

Kwaliteitsborging 8 37

Sturing 9 52

Beoordeling 8 46

Verbetering en verankering 10 42

Dialoog en verantwoording 11 55

Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2016

Ook opleidingen verbeterd   Van 2014 tot en met 2016 was bij de helft van 47 onderzochte groene 
opleidingen de kwaliteitsborging op opleidingsniveau op orde. De tekortkomingen bij opleidingen 
waren voorheen vooral te zien bij de verbetering en verankering. Deze aspecten zijn de afgelopen 
periode verbeterd. Wel is het zo dat de kwaliteitsborging op opleidingsniveau achterblijft bij de 
kwaliteitsborging op instellingsniveau. Dit komt doordat het kwaliteitszorgsysteem vaak nog 
onvoldoende functioneert bij de teams (zie 5.1). 

Kwaliteit van het groene mbo

Meestal voldoende   De kwaliteit van het onderwijsproces was in de voorgaande periode (2013-
2015) nog bij 69 procent van de groene opleidingen op orde. Inmiddels is dit percentage gestegen 
tot 81 procent (2014-2016). De kwaliteit van de examinering en diplomering is bij twee derde van de 
beoordeelde groene opleidingen voldoende. De naleving van wettelijke vereisten is bij de groene 
opleidingen minder vaak op orde dan in het overig mbo.

Percentage gediplomeerden stijgt   Evenals in de andere sectoren van het mbo stijgt het aandeel 
mbo-studenten dat een diploma haalt. In 2014/2015 rondde 86 procent van de groene mbo- 
studenten de opleiding succesvol af. Het diplomarendement van groene mbo-studenten ligt al 
jaren boven het landelijk gemiddelde.

Arbeidsmarkt

Hoge werkloosheid   De afgelopen jaren steeg de werkloosheid onder afgestudeerden van groene 
mbo-opleidingen van 4 procent in 2010 naar bijna 14 procent in 2014 (Jager en Keppels, 2015). 
Ook in 2015 was de werkloosheid onder afgestudeerden hoog. Binnen de bol niveau 2 heeft de 
sector landbouw met 16 procent het op één na hoogste werkloosheidspercentage. Ook bij gediplo-
meerden uit de sector landbouw binnen de bbl niveau 2 (7 procent), de bol niveau 3 (9 procent) en 
de bol niveau 4 (7 procent) is de werkloosheid hoog. Bij de bbl niveau 4 is de werkloosheid binnen 
de sector landbouw juist het laagst: 0 procent.
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Financiën

Goede positie   De financiële positie over 2015 van de aoc’s was over het algemeen goed. De aoc’s 
hebben ultimo 2015 een solide solvabiliteit, beschikken gemiddeld over een ruime liquiditeitspositie 
en de rentabiliteit is voor de meerderheid positief. De rijksbijdrage is in 2015 toegenomen met 
4,3 procent en ernstige tekorten hebben zich niet voorgedaan. Vanwege de bezuinigingen in het 
groene onderwijs, die vanaf 2016 zijn doorgevoerd, voorzagen de aoc’s ernstige tekorten met mogelijk 
gevolgen voor de kwaliteit van het onderwijs. Deze verwachte effecten zien we vooralsnog niet terug 
in de opgenomen continuïteitsparagrafen in de jaarrekeningen 2015 van de aoc’s. Wel maken veel aoc’s 
in de continuïteitsparagrafen hun zorgen kenbaar over de bezuinigingen. Enkele instellingen hebben 
mede als gevolg van de bezuinigingen één of meerdere jaren negatieve exploitatie resultaten begroot 
(Inspectie van het Onderwijs, 2016c). 

5.7 Nabeschouwing

Verdiend vertrouwen   Dit is de laatste Staat van het Onderwijs op basis van het toezichtkader 
2012. In 2017 hanteert de inspectie het nieuwe Onderzoekskader 2017 voor het toezicht op het mbo. 
Goed onderwijs is de ambitie van elke onderwijsinstelling. Daar willen we met ons toezicht stimule-
rend, en als het moet handhavend, aan bijdragen. We werken daarbij vanuit verdiend vertrouwen, 
namens de overheid en de samenleving.

Kwaliteitszorg opleidingsteams moet beter   Dat vertrouwen kunnen instellingen verdienen door 
de onderwijs- en examenkwaliteit aantoonbaar te borgen. We constateren dit jaar dat een deel van de 
instellingen daartoe in staat is: met behulp van een effectieve kwaliteitszorg sturen zij op onderwijs-
kwaliteit. Een derde van de onderzochte instellingen en bijna de helft van de onderwijsteams heeft nog 
flinke stappen te zetten om de onderwijs- en examenkwaliteit cyclisch te ondersteunen en te borgen.

Verbeterpunten in onderwijsproces   De kwaliteit van het onderwijsproces is bij het merendeel 
van de bezochte mbo-opleidingen voldoende. We komen ook goede onderwijskwaliteit tegen. 
Op een aantal punten is verbetering mogelijk of noodzakelijk. Zo leren studenten in de beroeps-
praktijk effectiever als de beroepspraktijkvorming een duidelijke plaats krijgt in het ontwerp van de 
opleiding, waardoor leren op school en in de praktijk elkaar veel meer versterken. Ook kan de 
stagebegeleiding vanuit de school beter en is er meer aandacht nodig voor het leereffect in de les. 
Gerichte scholing van docenten is hierop een passend antwoord.

Meer aandacht voor betrouwbare examinering   Bij het examenproces treffen we relatief vaak 
tekortkomingen aan. Studenten, werkgevers en instellingen voor vervolgonderwijs moeten erop 
kunnen vertrouwen dat het beroepsexamen, het sluitstuk van de opleiding, betrouwbaar is. Bij de 
afname en beoordeling is dit nog te vaak niet het geval. Teams kunnen zich laten inspireren door 
elkaars goede voorbeelden waarvan een selectie in dit hoofdstuk is opgenomen.

Ongelijke kansen   Studenten met verschillende achtergronden hebben niet dezelfde kansen in het 
onderwijs. Het is van groot belang dat instellingen en onderwijsteams zich hiervan bewust zijn, of hun 
bewustzijn daarvan verdiepen. Onderwijsteams hebben de taak om goede studiekeuze- en loopbaan-
adviezen te geven, zodat de talenten van alle studenten zich maximaal kunnen ontplooien. Zij zijn er 
ook om studenten vanuit hun individuele ontwikkelingsperspectief te begeleiden naar een diploma en 
te ondersteunen bij het vinden van een stage en een baan. Daarbij verdienen studenten met een 
niet-westerse migratieachtergrond speciale aandacht. Nog altijd vinden zij minder makkelijk een stage 
of baan. Bovendien halen zij minder vaak een diploma. Waar de afgelopen jaren het verschil in 
diplomakansen afnam, is het dit jaar weer toegenomen. Positieve uitzonderingen vormen de vrouwe-
lijke studenten binnen deze groep. Zij halen het vaakst van alle mbo-studenten een diploma op ten 
minste het niveau dat van hen mag worden verwacht op grond van hun vooropleiding. Maar teams 
mogen niet accepteren dat gemiddeld genomen de positie van studenten met een niet-westerse 
migratieachtergrond structureel achterblijft bij die van studenten met een Nederlandse achtergrond. 

173

5  m i d d e l b a a r  b e r o e p s o n d e r w i j s



Berdowski, Z., Berger, J., Eshuis, P.H., & Oploo, M. van (2011). De tering naar de nering. Financiële 
gevolgen van demografische krimp in het voortgezet onderwijs. Zoetermeer: Research voor Beleid.

Berdowski, Z., Eshuis, P.H., & Oploo, M. van (2011). Kostenremanentie bij scholen voor primair onderwijs in 
krimpgebieden. Zoetermeer: Instituut voor Onderzoek van Overheidsuitgaven (IOO bv).

Berg, J. van den, Jong, L. de, Hoeve, A., Zitter, I., & Aalsma, E. (2016). Leren werken en werkend leren in de 
TechniekFabriek. Een leerlingperspectief. ‘s-Hertogenbosch: Expertisecentrum Beroepsonderwijs 
(ecbo).

Bush, T., & Glover, D. (2012). Distributed leadership in action: leading high-performing leadership 
teams in English schools. School Leadership and Management, 32 (1), p. 21-36.

CBS (2016). Helft leert door na beroepsopleidende leerweg mbo. Geraadpleegd op 15-02-2017 van:  
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2016/51/helft-leert-door-na-beroepsopleidende-leerweg-mbo

Cörvers, F. (2015). Krimpen zonder kramp. Demos, 31 (3), p. 4-7.
CvTE (2016). Rapportage referentieniveaus 2015-2016. Invoering centrale toetsing en examinering referentie niveaus 

Nederlandse taal en rekenen en Engels mbo. Utrecht: College voor Toetsen en Examens (CvTE). 
Elfering, S., Boer, P. den, & Tholen, R. (2016). LOB en burgerschapsonderwijs in het mbo. Nijmegen: 

KBA Nijmegen.
Fouarge, D., Künn-Nelen, A., & Mommers, A. (2016). Studiekeuze en arbeidsmarkt. Literatuurstudie. 

Maastricht: Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA).
Hermanussen, J., & Brouwer, P. (2016). De zorg voor onderwijskwaliteit in het mbo. De sector mbo aan zet?! 

’s-Hertogenbosch: Expertisecentrum Beroepsonderwijs (ecbo).
Huitsing, G., & Bosman, M.H. (2011). Toekomstbestendig plattelandsonderwijs. Verkenning van mogelijk-

heden en belemmeringen voor samenwerking tussen dorpsscholen. Groningen: Rijksuniversiteit 
Groningen.

Inspectie van het Onderwijs (2016a). Burgerschap op school. Een beschrijving van burgerschapsonderwijs en 
de maatschappelijke stage. Utrecht: Inspectie van het Onderwijs.

Inspectie van het onderwijs (2016b). Examinering in de reële beroepscontext. Oplossingsrichtingen voor 
gesignaleerde problemen en dilemma’s. Utrecht: Inspectie van het Onderwijs.

Inspectie van het Onderwijs (2016c). De financiële staat van het onderwijs 2015. Utrecht: Inspectie van 
het Onderwijs. 

Jager, A., & Keppels, E. (2015). Intredeposities van mbo’ers groen in 2014. En ontwikkelingen in intredeposities 
van mbo groen gediplomeerden anderhalf jaar na diplomering. Nijmegen: Kenniscentrum 
Beroepsonderwijs Arbeidsmarkt (KBA).

JOB (2016). JOB-monitor 2016. Amsterdam: Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB).
Klooster, E., Koçak, S., & Day, M. (2016). Mbo en de stagemarkt. Wat is de rol van discriminatie? Een 

verkenning onder onderwijsprofessionals en studenten. Utrecht: Kennisplatform Integratie & 
Samenleving.

Lubbermans, J., & Pijpers, J. (2013). Effectief professionaliseren binnen onderwijsorganisaties. Overzichtsnotitie. 
Den Haag: CAOP Research.

MBO Raad (2016). Medewerkerstevredenheidsonderzoek 2014/2015. Sectorrapportage mbo-branche. 
Utrecht: MBO Raad.

MBO Raad, NRTO & OCW (2015). Examenagenda mbo 2015-2020. Woerden: MBO Raad; Houten: 
Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO); Den Haag: Ministerie van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschap (OCW).

Nelen, A., Poortman, C., Grip, A. de, Nieuwenhuis, L., & Kirschner, P. A. (2010). Het rendement van 
combinaties van leren en werken. Een review studie. Enschede: Universiteit Twente.

OCW (2015). Referentieraming 2015. Den Haag: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
(OCW).

OECD (2013). Demographic change in the Netherlands. Strategies for resilient labour markets. 
Paris: Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

Literatuur

i n s p e c t i e  v a n  h e t  o n d e r w i j s  |  o n d e r w i j s v e r s l a g  2 0 1 5 / 2 0 1 6

174

https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2016/51/helft-leert-door-na-beroepsopleidende-leerweg-mbo


Onderwijsraad (2016). Advies Passend onderwijs. Den Haag: Onderwijsraad.
Oomens, M., e.a. (2015). Informatiegebruik voor kwaliteitsverbetering. Utrecht: Oberon onderzoek en 

advies; Nijmegen: KBA.
ROA (2016). Schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt 2015. Maastricht: Researchcentrum voor 

Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA).
SBB (2016). Opzet en uitvoering onderzoek ‘Motie Straus’. Aansluiting mbo-opleidingen op de arbeidsmarkt. 

Zoetermeer: Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). 
SBB (2017). Uitkomsten BPV monitor 2016. Landelijke rapportage over de kwaliteit van stages en leerbanen in 

het mbo. Zoetermeer: Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB).
Stichting Kwaliteitsnetwerk mbo (2016). Opbrengst bestuurstafels ‘kwaliteitscultuur in de onderwijsteams’. 

Utrecht: Stichting Kwaliteitsnetwerk mbo.

Meer informatie vindt u op www.destaatvanhetonderwijs.nl

175

5  m i d d e l b a a r  b e r o e p s o n d e r w i j s



Tabel 1 Percentage opleidingen dat als voldoende is beoordeeld op kwaliteitsborging, onderwijsproces en 
examinering en diplomering in 2014, 2015 en 2016 (n 2016=91)*

2014 2015 2016

Kwaliteitsborging 53 63 56

Sturing 88 85 92

Beoordeling 75 71 72

Verbetering en verankering 60 70 60

Dialoog en verantwoording 93 91 97

Onderwijsproces 92 88 92

Samenhang 88 96 98

Maatwerk 77 75 82

Didactisch handelen 99 96 98

Leertijd 87 91 88

Leeromgeving 98 100 100

Intake & plaatsing 95 99 97

Studieloopbaanbegeleiding 92 94 97

Zorg 99 98 100

Beroepspraktijkvorming 99 95 96

Examinering en diplomering 53 71 63

Exameninstrumentarium 92 92 93

Afname en beoordeling 81 78 80

Diplomering 57 75 67

*significante verschillen ten opzichte van het voorafgaande jaar zijn vetgedrukt 
Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2016
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