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1 Inleiding

De verhoudingen in het middelbaar beroepsonderwijs zijn al decennia 

lang continu onderwerp van debat. Waarop in dat debat de nadruk wordt 

gelegd, schommelt steeds heen en weer tussen twee aspecten, die in het 

beroepsonderwijs allebei inherent aanwezig zijn, maar die niet zomaar 

logisch in elkaars verlengde liggen. Continu wordt de balans gezocht tus-

sen enerzijds het beroepsonderwijs en anderzijds het beroepsonderwijs.  

Het middelbaar beroepsonderwijs gaat immers over een zo goed mogelijke 

aansluiting op de arbeidsmarkt, en tegelijkertijd óók over opleiden gericht 

op algemene vorming, burgerschap of doorstroming naar hogere oplei-

dingsniveaus. Zo heeft het middelbaar beroepsonderwijs meerdere func-

ties tegelijkertijd. Het is beroepsgericht onderwijs, maar niet uitsluitend 

een training gericht op de uitoefening van een vak. Daar komt nog bij dat 

beroepen veranderen en dat dus ook de vakinhoud niet voor altijd vast 

staat. Beide aspecten van het beroepsonderwijs zijn inherent verbonden 

aan het beroepsonderwijs, maar gaan niet vanzelfsprekend gelijk op. Een 

sterke focus op algemene vorming en educatie versterkt niet automatisch 

ook de aansluiting op de arbeidsmarkt. Beroepsonderwijs en beroepsonder-

wijs sluiten elkaar niet uit, maar versterken elkaar ook niet zonder meer. 

Waar vanuit het beleid of in het maatschappelijk debat de nadruk op 

wordt gelegd, schommelt voortdurend. Het is daarom een aanhoudend 

proces van zoeken naar accenten, zowel in de onderwijsinhoud als in de 

onderlinge verhoudingen en institutionele vormgeving. 

De Wet educatie en beroepsonderwijs (web:1995) vormt de basis van de 

huidige inrichting van het mbo-veld. Via de wet is een veld ontstaan, 

waarin het ministerie van ocw, roc’s, vakscholen, het agrarisch onderwijs 

en een aantal overige instellingen samenkomen om beroepsonderwijs en 

educatie te verzorgen. Dat gaat veelal om trajecten die voorbereiden op de 

arbeidsmarkt en daarom worden opleidingsvereisten, eindtermen en ba-

siskwalificaties in overleg met vertegenwoordigers van de arbeidsmarkt-

sectoren gemaakt. Het idee daarbij is dat de arbeidsmarkt een belangrijke 

stem heeft bij het bepalen van de benodigde of zelfs vereiste kwalificaties 

en daar in nauwe afstemming optimale aansluiting op de arbeidsmarkt 
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ontstaat. Vanuit de Web hebben educatie en beroepsonderwijs zich verder 

ontwikkeld, waarbij de wisselende beelden over wat goed onderwijs is en 

wat goed bestuur van mbo-instellingen behelst, voortdurend onderwerp 

van debat zijn geweest. 

Dit essay gaat over deze zoektocht van het middelbaar beroepsonderwijs: 

Wat is goed beroepsonderwijs? Ligt het accent op voorbereiding op de  

arbeidsmarkt of op algemene vorming? Wie bepaalt dat? Wat betekenen 

keuzes voor de onderlinge verhoudingen in het mbo-veld? En wat voor 

gevolgen heeft dat voor de wijze waarop er in het mbo-veld gestuurd 

wordt? Om dit in kaart te brengen, maken wij een discoursanalyse van 

overheidssturing in het mbo-veld van de afgelopen jaren. We brengen in 

kaart hoe er over het mbo-onderwijs gedacht wordt en welke gevolgen dit 

heeft voor de onderlinge verhoudingen. Wij doen dit niet door te kijken 

naar inhoudelijke thematiek, maar door vanuit de inhoudelijke discussies 

te bezien hoe de onderlinge verhoudingen in het mbo-veld zich in de afge-

lopen jaren hebben ontwikkeld. De centrale vraag daarbij luidt: hoe ver-

houden de partijen in het mbo-veld zich tot elkaar en welke richting zien 

we daarin? 

We bouwen de discoursanalyse op vanuit drie soorten analyses: een omge-

vingsanalyse, een beleidsanalyse en een media-analyse. Aan de hand van de 

omgevingsanalyse brengen we in beeld wat de relevante partijen in het veld 

zelf zijn, waarbij we niet alleen kijken naar de partijen die formeel onder-

deel van het stelsel zijn, maar ook naar andere mogelijke betrokkenen. We 

kijken dus niet naar het stelsel als een beleidssysteem van formeel ‘toege-

laten’ of aangewezen actoren en posities, maar naar een maatschappelijk 

systeem van partijen die op enigerlei wijze betrokken zijn bij het tot stand 

brengen van beroepsonderwijs. In de beleidsanalyse bestuderen we beleids-

documenten van het ministerie van ocw, waarbij we in eerste instantie 

hebben gekeken naar de periode 2010-2015. Om het als een daadwerkelijke 

ontwikkeling van het onderwijsbeleid te kunnen aanmerken, hebben we 

tevens andere relevante beleidsdocumenten bestudeerd die buiten deze 

periode vielen. Middels een media-analyse hebben we krantenberichten in 

de periode 2010-2015 bestudeerd die betrekking hadden op de verhoudingen 

in het mbo-veld. We hebben de berichten geselecteerd uit twee kranten die 

veel over onderwijs en onderwijsbeleid schrijven, maar die in focus en toon 

van berichtgeving vaak van elkaar verschillen: de Trouw (721 berichten) en 

de Telegraaf (539 berichten). Door middel van een analyse van de media-

berichten is een beeld ontstaan van het publieke debat over het mbo-veld.
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Dit essay vormt de synthese van de drie analyses. We geven niet de drie 

analyses afzonderlijk weer, maar presenteren de ontwikkeling in het mbo-

discours in één overkoepelend verhaal. Het essay brengt in beeld hoe het 

gesprek over de verhoudingen tussen het ministerie en het mbo-veld zich 

in de afgelopen jaren heeft ontwikkeld. Let wel, de discoursanalyse gaat 

niet over hoe die verhoudingen in de praktijk waren, hoe ze zijn geïnstitu-

tionaliseerd, of praktische en concrete invulling hebben gekregen. We  

evalueren ook niet wat er goed of fout ging, wat wel of niet werkte, en of 

beleidsassumpties kloppen; we reproduceren het gesprek, en analyseren 

hoe de verhoudingen in het mbo-veld zich in de afgelopen 20 jaar hebben 

ontwikkeld. Dit beeld van het discours kan de discussie voeden over de 

externe oriëntatie van het ministerie van ocw en mogelijke volgende  

stappen erin. 
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2 Ontwikkelingen in het  
mbo-veld

De ontwikkelingen in het mbo-veld laten zien dat de zoektocht naar waar 

het accent van het middelbaar beroepsonderwijs zou moeten liggen, van 

invloed is geweest op hoe partijen zich tot elkaar verhouden. De focus is 

immers bepalend voor de vraag of en hoeveel afstemming er is tussen de 

instellingen en het bedrijfsleven, voor de richting waarop ministerieel 

beleid vorm krijgt en voor het al dan niet oprichten van een organisatie 

om de verbinding tussen beroep en onderwijs te maken. In dit hoofdstuk 

gaan we hier nader op in door te beschrijven hoe het debat over de focus 

van het middelbaar beroepsonderwijs zich in de afgelopen decennia heeft 

ontwikkeld, en hoe dit van invloed is geweest op de onderlinge verhoudin-

gen in het mbo-veld. 

2.1  Voor 1996: van individuele ontplooiing naar meer verbinding met 
de arbeidsmarkt

Groeiende afstand tussen onderwijs en bedrijfsleven

We beginnen met een terugblik op de geschiedenis van het middelbaar 

beroepsonderwijs in Nederland. Na de Tweede Wereldoorlog is het beroeps-

onderwijs er vooral op gericht om jongeren te interesseren voor een baan 

in de techniek, gezien de grote vraag naar laaggeschoolde werknemers. 

Maar in de jaren ’60 verandert langzamerhand dat beeld: het beroepsonder-

wijs is nog wel bedoeld als voorbereiding op werk, maar de aandacht gaat nu 

steeds meer uit naar de algemene vorming van jongeren. De algemene op-

vatting is dat het bedrijfsleven niet te veel invloed op het onderwijs moet 

hebben, een uitgangspunt dat tevens tot uiting komt bij de invoering van 

de Wet op het voortgezet onderwijs (wvo) in 1968.1 Met deze wet wordt het 

beroepsonderwijs onderdeel van het voortgezet onderwijs, waarmee het 

beroepsonderwijs voortaan tot het algemene beroepsbestel wordt gerekend 

en een meer theoretisch karakter krijgt. De nadruk van het beroepsonder-

wijs ligt in deze periode vooral op de individuele ontplooiing van de leer-

ling. Met deze wet komt het bedrijfsleven dan ook meer op afstand te 

staan van het beroepsonderwijs – tot grote ontevredenheid van de be-
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roepssector. Critici spreken zelfs over het beroepsonderwijs als een soort 

‘welzijnsvoorziening’, en klagen dat afgestudeerde leerlingen nog geen hamer 

kunnen vasthouden.

In de jaren ’70 neemt het aantal beroepsopleidingen snel toe, onder in-

vloed van de aantrekkende economie. Met name het opleidingsaanbod 

voor de economische en dienstverlenende sector groeit snel. Begin jaren 

’80 bieden scholen al ruim 550 verschillende opleidingsmogelijkheden aan. 

Maar onder invloed van de economische recessie stijgt de werkloosheid 

onder jongeren in die jaren snel, waardoor het beeld over het beroepson-

derwijs toch weer keert. Diverse onderzoeksrapporten stellen dat het be-

roepsonderwijs en het bedrijfsleven in de jaren ’60 en ’70 totaal van elkaar 

vervreemd zijn geraakt. Niet alleen bij het bedrijfsleven, maar ook binnen 

het onderwijs groeit langzaam maar zeker het besef dat het onderwijs en 

de arbeidsmarkt beter met elkaar verbonden moeten worden en dat deze twee 

werelden elkaar nodig hebben in een steeds verder veranderende wereld.2

 

Schaalvergroting en vorming van regionale onderwijscentra

De in 1982 ingestelde commissie Wagner onderschrijft dat standpunt en 

stelt dat overheid en het bedrijfsleven voor het beroepsonderwijs een ge-

deelde verantwoordelijkheid moeten nemen: de overheid moet verant-

woordelijk zijn voor de beroepsvoorbereiding op school, en het bedrijfs-

leven voor de beroepskwalificatie in arbeidssituaties.3 In navolging van de 

aanbevelingen van de commissie Wagner, worden overlegorganen tussen 

onderwijs en bedrijfsleven ingericht langs de lijnen van bedrijfstakken – 

de zogenoemde ‘boob’: Bedrijfstakgewijze Overlegorganen Onderwijs- 

Bedrijfsleven –, om de invloed van het bedrijfsleven daadwerkelijk te ver-

sterken. Daarnaast worden opleidingsprogramma’s die gericht zijn op één 

beroepenveld of deel van de arbeidsmarkt, samengevoegd in één instituut 

om de afstemming te verbeteren. Deze herstructurering is een van de eer-

ste stappen in de richting van schaalvergroting in het mbo: in slechts vijf 

jaar tijd daalt het aantal instellingen van 350 naar 143. Naast schaalvergro-

ting moet deze zogenoemde ‘svm-operatie (sectorvorming en vernieuwing 

middelbaar beroepsonderwijs) tevens zorgen voor verbeterde kwaliteit, 

meer samenhang in het aanbod van opleidingen en meer autonomie van 

mbo-scholen.4 

Deze koers zet zich de daaropvolgende jaren voort. In 1989 wordt de  

Commissie Onderwijs - Arbeidsmarkt (ook wel bekend als de Commissie 

Rauwenhoff) opgericht. De Commissie krijgt als opdracht zich niet alleen 
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te buigen over het middelbaar beroepsonderwijs, het leerlingwezen en de 

relatie met het aanbod aan scholingsvoorzieningen in het kader van de 

arbeidsvoorziening, maar de Commissie moet ook aandacht schenken aan 

de verantwoordelijkheidsverdeling tussen de overheid en het ‘afnemende 

veld’ (waaronder het bedrijfsleven) en aan de institutionele afstemming 

tussen opleidingen.5 In het rapport van de Commissie Rauwenhoff wordt 

gesteld dat scholen na onderhandeling met het bedrijfsleven en de over-

heid zelf met een aanbod van opleidingen moeten komen. Daarvoor zijn 

‘zelfstandige en brede scholengemeenschappen’ nodig die op regionaal 

niveau samenwerken met de arbeidsvoorziening, bedrijfstakken en onder-

nemingen. Ook stelt de Commissie dat er een startkwalificatie moet komen: 

jongeren moeten ten minste een opleiding voltooien op het niveau van 

twee jaar middelbaar beroepsonderwijs. Tot slot is een derde aanbeveling 

dat in het beroepsonderwijs ‘op niet-vrijblijvende wijze’ een relatie moet 

worden gelegd met de beroepspraktijk: de Commissie is van mening dat 

het hele beroepsonderwijs gedualiseerd moet worden en een deel van de 

opleiding in de beroepspraktijk moet plaatsvinden.6 

In oktober 1990 komt het kabinet met een reactie op de voorstellen van de 

Commissie Rauwenhoff. Het ministerie voelt niets voor een algemene 

verplichting tot een startkwalificatie, maar staat wel achter de voorstellen 

voor regionale scholengemeenschappen voor beroeps- en volwassenen-

educatie (bve) en dualisering van het beroepsonderwijs. Het kabinet wil 

daarnaast in overleg met sociale partners meer verantwoordelijkheid voor 

het behalen van een startkwalificatie naar het bedrijfsleven overhevelen. 

Vanuit het bedrijfsleven roept dat verzet en argwaan op, omdat men vindt 

dat het kabinet de herverdeling van verantwoordelijkheden alleen maar 

aan de orde stelt om zo ook een deel van de kosten van het beroepsonder-

wijs bij het bedrijfsleven neer te leggen. 

De aanbevelingen van de commissie worden uitgewerkt in een plan om 

het middelbaar beroepsonderwijs samen te voegen met het volwassenen-

onderwijs in de vorm van nieuwe grootschalige regionale instellingen (roc’s), 

zoals de minister van onderwijs presenteert in de ‘Kernpuntennotitie over 

de Wet educatie en beroepsonderwijs’ in 1993. Het is deze wet die de basis 

heeft gelegd voor een nieuwe inrichting van het middelbaar beroepson-

derwijs zoals we die ook tegenwoordig nog kennen, vastgelegd in de Wet 

educatie en beroepsonderwijs.7
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2.2  1996 - 2005: van centrale regie naar zelfregie en zelfsturing

Invoering van de web

De ontwikkeling van schaalvergroting en de vorming van de roc’s, zoals de 

Commissie Rauwenhoff al bepleitte, wordt formeel ingevoerd met de Wet 

educatie en beroepsonderwijs in 1996 (web: 1996). De belangrijkste reden 

voor de wet is om meer samenhang te creëren in het brede aanbod van 

beroepsopleidingen en meer verbinding met trajecten voor volwassenen  

te realiseren. Daarnaast wordt met de web de kwalificatiestructuur van het 

mbo ingericht, zoals we die ook tegenwoordig nog kennen: bestaande uit 

twee leerwegen, de beroepsbegeleidende leerweg (bbl, voorheen het leer-

lingwezen) en de beroepsopleidende leerweg (bol), en vier niveaus (1 t/m 4) 

in vier sectoren (techniek, welzijn, economie en landbouw). De meeste 

opleidingen worden ondergebracht bij de roc’s, vanuit het idee dat de roc’s 

hofleverancier worden voor de (regionale) arbeidsmarkt. De tijd die leerlin-

gen op de werkvloer moeten doorbrengen, varieert van 20 tot 60% van de 

onderwijstijd in de bol, tot 60% in de bbl. Met de invoering van de web  

verschuift de focus dan ook sterk naar de beroepskwalificerende functie van 

het onderwijs, en wordt tevens beoogd de steun en betrokkenheid van het 

bedrijfsleven te vergroten, evenals de bereidheid van het bedrijfsleven om 

te investeren in het beroepsonderwijs.

Naast een sterkere focus op de samenwerking en aansluiting van het be-

roepsonderwijs op de arbeidsmarkt, krijgen instellingen met de invoering 

van de web ook meer zelfregie. De instellingen zijn zelf verantwoordelijk voor 

het opleidingsaanbod, dat moet worden afgestemd in nauwe samenwerking 

met het bedrijfsleven. Daarnaast worden ook wijzigingen doorgevoerd in 

de bekostiging van het onderwijs, bedoeld om de autonomie van instellingen 

te vergroten. Al sinds 1992 worden de instellingen bekostigd door middel 

van een lumpsumfinanciering, waarbij in principe geen voorschriften wor-

den meegegeven en instellingen een grotere bestedingsvrijheid hebben. 

Het idee van dit bekostigingsinstrument is om schaalvergroting aan te 

moedigen, en tevens de zelfstandigheid en doelmatigheid van instellingen 

verder te bevorderen.8 Met de invoering van de web wordt afgesproken dat 

tot 2000 de hoogte van de financiering nog uitsluitend gebaseerd zal zijn 

op leerlingendeelname, maar daarna is de hoogte van het budget voor 20% 

afhankelijk van het rendement van de instelling.9 Het idee daarachter is dat 

dit instellingen zal stimuleren om leerlingen zo efficiënt en effectief moge-

lijk naar een diploma te leiden. Een andere aanpassing in de bekostigings-

structuren is dat met de web ook de niet-bekostigde, particuliere instellin-

gen worden opgenomen. Eerder werden diploma’s van deze particuliere 
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instellingen niet opgenomen in het Centraal Register Beroepsopleidingen 

(crebo). De gelijkstelling van bekostigde en niet-bekostigde erkende instel-

lingen moet de concurrentie bevorderen, en zorgt daarmee voor een belang-

rijke kwaliteitsimpuls, zo is het argument.10 Met deze wijzigingen wil de 

overheid meer op afstand reguleren en zelfsturing binnen het stelsel stimu-

leren. In plaats van gedetailleerde bestedingsregels en ex-ante bekostiging, 

verschuift de focus meer naar doelgericht en bedrijfsmatig management en 

ex-post verantwoording. Daarmee zien we een verschuiving van centrale 

regie vanuit de overheid naar een besturingsfilosofie waarbij zelfsturing en 

zelfregie van instellingen meer centraal staat. 

Samenwerking en verbinding met bedrijfsleven in de regio

Ook in de jaren na de invoering van de web blijft het een belangrijk doel in 

het beleid om beroepsonderwijs en bedrijfsleven dichterbij elkaar te brengen. 

Zo worden de verschillende opleidingsorganen, die verenigd zijn in het 

Centraal Orgaan Landelijke Opleidingsorganen (colo), in 2002 omgedoopt 

tot ‘kenniscentra voor beroepsonderwijs en bedrijfsleven’. De samenwerking 

tussen het beroepsonderwijs en het bedrijfsleven wordt in deze kenniscentra 

zowel op sectoraal als op regionaal en landelijk niveau vormgegeven. 

Daarnaast stelt de overheid de Regeling Impuls Beroepskolom 2002-2005 

op, met als doel om de beroepspraktijkvorming te versterken, kerncompe-

tenties te ontwikkelen in de kwalificatiestructuur en knelpunten op te 

lossen in de aansluiting van het beroepsonderwijs met het bedrijfsleven.11 

De regeling wordt vervolgens verder uitgewerkt in de middellange termijn 

verkenning beroepsonderwijs ‘Van binnen naar buiten: de innovatie van 

het beroepsonderwijs in een hogere versnelling’, waarin opties worden 

uitgewerkt die van belang zijn om de beroepskolom verder te stimuleren.12

De roc-vorming suggereert een sterk regionaal karakter, maar het is in de 

loop der jaren nooit helemaal helder geworden welke afgebakende regio’s 

er zijn. Instellingen binnen één roc zijn namelijk vaak in meerdere regio’s 

gevestigd, en binnen een regio zijn vaak weer meerdere roc’s te vinden.  

In de wet is geen artikel opgenomen over hoe de roc’s geografisch opgezet 

zouden moeten worden. Om het regiobegrip verder te concretiseren en de 

roc’s op een andere manier bestuurlijk te verankeren, verschijnt in 2000  

de nota Koers bve ‘Perspectief voor het middelbaar beroepsonderwijs en 

volwasseneneducatie’. Deze nota benadrukt de verbondenheid van de 

onderwijsinstellingen met de regio, wat minder overheidssturing moet bete-

kenen. Roc’s dienen voortaan zelf te bepalen wat hun relevante omgeving 

is, door het ontwikkelen van ‘organische netwerken’. Een onderdeel daarvan 

is bijvoorbeeld een regionale adviesraad of adviesraden per sector. 
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De Koers bve onderstreept de verschuiving in de besturingsfilosofie die met de 

invoering van de web in werking werd gezet. Waar in het verleden de rijks-

overheid nog grotendeels de regie voerde en het onderwijsveld zelf vooral 

een uitvoerende rol had op basis van regelgeving, is er nu meer sprake van 

overheidsbestuur op hoofdlijnen, in hoge mate zelfstandige instellingen 

en een filosofie van zelfregie en zelfsturing. 

Groeiende behoefte aan toezicht en verantwoording

Vijf jaar na invoering van de web verschijnt een evaluatierapport van de 

Stuurgroep Evaluatie web, en ook de Onderwijsraad komt in datzelfde jaar 

met een voorlopige evaluatie, al is de implementatie van de web op dat 

moment nog niet voltooid. Over het algemeen zijn de bevindingen positief, 

al worden er nog wel enkele aandachtspunten benoemd. Een belangrijke 

bevinding uit de evaluatie van de Stuurgroep is dat de sturingsmechanis-

men van de web nog onvoldoende garanderen dat door de roc’s beroepsop-

leidingen worden aangeboden die ‘breed en duurzaam’ kwalificeren voor 

de arbeidsmarkt en ‘optimale ontplooiingsmogelijkheden bieden’ voor 

leerlingen.13 En de Onderwijsraad waarschuwt dat verdere vergroting van 

de zelfstandigheid van instellingen op gespannen voet zou kunnen staan 

met maatschappelijke verankering en herkenbaarheid.14 Het is volgens de 

Onderwijsraad dan ook een belangrijk discussiepunt voor de richting van 

de web voor de toekomst: gaat dit richting meer overheidsregulering, of 

juist meer in de richting van meer bedrijfsmatig handelen?15

De Nota Koers bve uit 2000 loopt hier al op vooruit: daarin schrijft de  

minister dat de rijksoverheid verantwoordelijkheid draagt voor de werking 

van het stelsel als geheel, en dat partijen in het bve-stelsel zelf in een  

wederzijds systeem van checks and balances tot een dynamisch evenwicht 

moeten komen waarbij optimaal resultaat wordt behaald. Het Rijk moet 

het vertrouwen hebben dat rijksmiddelen goed worden besteed en dat de 

kwaliteit, toegankelijkheid en doelmatigheid van het onderwijs in orde 

zijn. Instellingen dienen daarbij niet alleen verantwoording af te leggen 

aan de rijksoverheid, maar ook aan de regionale omgeving van de instel-

lingen (deelnemers, gemeenten, bedrijfsleven, contractpartners, etc.).16  

De Onderwijsraad is echter van mening dat de rol van de rijksoverheid 

verder moet gaan dan alleen een regierol, en zich, naast de bekostiging, 

wél moet bezighouden met de kwaliteit, toegankelijkheid en doelmatigheid  

van het onderwijs. Ook de Sociaal Economische Raad (ser) plaatst kritische 

kanttekeningen, en betwijfelt of het systeem van marktwerking, concurren-

tie en vraagregulering wel voldoet aan de noodzakelijke checks en balances. 
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De ser adviseert dan ook kritisch na te denken over de vraag onder welke 

voorwaarden instrumenten voor marktwerking, concurrentie, vraagsturing 

en overheidsregulering op een goede manier effectief kunnen zijn. 

Hoewel de web dus over het algemeen positief beoordeeld wordt, zijn er 

verschillende kritiekpunten. Taken en verantwoordelijkheden zijn niet 

altijd helder, en de beoogde checks en balances zijn volgens de stuurgroep 

te zeer gericht op de instellingen, en niet op andere partijen in het veld.  

De stuurgroep stelt zelfs dat het mbo nu te veel ‘naar de pijpen van het 

bedrijfsleven’ moet dansen. Waar de stuurgroep pleit voor vergroting van 

verzelfstandiging van de onderwijsinstellingen, wijst de Onderwijsraad de 

aanbevelingen om de onderwijsinspectie, het bedrijfsleven en gemeenten 

meer op afstand te plaatsen juist van de hand.

In 2004 komt het kabinet met een nieuwe nota, Koers bve 2, waarin de 

overheid als verantwoordelijke voor het stelsel van beroepsonderwijs lan-

delijke ambities formuleert. De notitie gaat onder andere in op inhoudelijke 

vernieuwing, betere vervlechting van onderwijs met de beroepspraktijk, 

meer ruimte voor de regio en het realiseren van ‘eigentijdse bestuurlijke 

verhoudingen’. Opnieuw zijn de Onderwijsraad en ser kritisch over de 

volgens hen ‘vage en nauwelijks uitgewerkte rol van de overheid’.17 Zo 

ontstaat er in de jaren na de invoering van de web rondom het veld lang-

zaam maar zeker behoefte aan betere rol- en taakverdeling en worden 

toezicht, verantwoording, checks en balances steeds meer gehoorde termen. 

Met de notitie over governance in 2005 ‘Ruimte geven, verantwoording 

vragen en van elkaar leren’ krijgt deze kritiek ook beleidsmatig gevolg.  

In de notitie wordt de vraag geadresseerd of de bestuurlijke verhoudingen 

nog wel passen bij het onderwijs van deze tijd.18 Instellingen zijn op zoek 

gegaan naar modernere vormen van sturing en verantwoording en een 

andere rolverdeling tussen onderwijsgevenden, leidinggevenden, besturen, 

ouders, overheden en andere betrokkenen. Die moeten zo zijn ingericht 

dat de onderwijsprofessional daadwerkelijk de ruimte en ondersteuning 

krijgt om onderwijs van goed niveau te geven. In de beleidsnotitie wordt 

de aandacht vooral gericht op de verantwoording en controle tussen de 

centrale overheid en de onderwijsinstellingen. De staatssecretaris spreekt 

de ambitie uit dat onderwijskundige professionals meer ruimte moeten 

krijgen, en dat de relatie met de maatschappelijke omgeving verbeterd 

moet worden. In de beleidsnotitie wordt beschreven dat er daarom wordt 

gekozen voor een bestuursmodel van een College van Bestuur en een Raad 



Bewegende verhoudingen   Een discoursanalyse van overheidssturing in het mbo-veld 13

van Toezicht. Het College van Bestuur functioneert zelfstandig en heeft 

alle daarvoor noodzakelijke taken en bevoegdheden, en de Raad van Toe-

zicht ziet daarop toe.19 

2.3  2006 - 2015: van zorgplicht naar actieplannen en prestatie-
afspraken

Toenemende klachten over het mbo

Vanaf 2006/2007 nemen de klachten over het middelbaar beroepsonderwijs van 

buiten én binnen het veld toe. Leerlingen en studenten voeren actie. Ze 

vragen in de brandbrief getiteld “Wij willen leren, geef ons ook de kans” 

het ministerie om kwaliteit van onderwijs meer prominent op de agenda 

te plaatsen. Ze verplaatsen het gesprek over kwaliteit van de onderwijsin-

stellingen naar het ministerie zelf. Eenzelfde beweging is zichtbaar, ook in 

media, rond het aantal lesuren, vroegtijdig schoolverlaten en het vermeen-

de gebrek aan structuur. Daarnaast zijn er vragen over het bestuurlijk ge-

drag: zijn de roc’s niet te groot geworden? Staat het onderwijs er nog wel 

centraal? De mbo-Raad komt in reactie op alle kritiek met de brochure 

‘Tien punten voor een goed mbo’, die wordt aangeboden aan de staats-

secretaris, waarin de instellingen uiteenzetten wat goed mbo is en uit-

spreken dat ze zich zullen inzetten om de punten te realiseren.20 

Tien jaar na de invoering van de web wordt langzamerhand ook duidelijk 

hoe de herstructurering van het mbo heeft uitgepakt. Het is inmiddels 

zichtbaar geworden dat het feit dat de bekostiging samenhangt met het 

aantal deelnemers als gevolg heeft dat instellingen veel ‘populaire oplei-

dingen’ aanbieden, die echter vervolgens weinig kansen bieden op de  

arbeidsmarkt. De Inspectie van het Onderwijs stelt vast dat instellingen 

vaak opleidingen aanbieden die aansluiten bij de voorkeuren van studie-

kiezers, in plaats van dat aansluiten op de arbeidsmarkt centraal staat.  

Zo starten volgens de Inspectie in 2008 24 instellingen met een nieuwe 

opleiding, ondanks een ongunstig arbeidsmarktperspectief. 

De overheid grijpt in

De problemen in het mbo en de aanhoudende klachten leiden ertoe dat de 

overheid langzaam maar zeker steeds verder ingrijpt en ‘instapt’ in het tot 

voorheen op basis van zelfsturing georganiseerde veld. In maart 2008 komt 

de staatssecretaris als reactie op de aanhoudende klachten met de ‘Strate-

gische verbeteragenda bve 2008-2011: Werken aan vakmanschap’. De be-

langrijkste beleidsdoelen van deze agenda zijn: het verbeteren van aan-
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sluiting op de arbeidsmarkt, betere aansluiting in de beroepskolom, verbe-

teren van de onderwijskwaliteit door invoering van een minimumnorm 

van 850 uur begeleid onderwijs en meer aandacht voor beheersing van 

taal en rekenen. Dat zijn stevige inhoudelijke interventies en zo worden ze 

ook in het veld herkend. De instellingen krijgen de opdracht om hierover 

niet-vrijblijvende afspraken te maken met het regionale bedrijfsleven. Zo 

wordt in augustus 2008 de zorgplicht voor bve-instellingen ingevoerd. Vanaf 

dat moment hebben bve-instellingen de plicht om uitsluitend opleidingen 

aan te bieden met arbeidsmarktperspectief.21 Ook kondigt de staatssecreta-

ris een nieuwe bekostigingssystematiek aan, die samenhangt met de invoering 

van het competentiegericht onderwijs. Op de bekostiging van kenniscentra zal 

structureel bezuinigd worden.22 De strategische verbeteragenda markeert 

daarmee een kentering in de toon van het gesprek over de onderlinge ver-

houdingen. 

Eveneens in 2008 stelt de staatssecretaris van onderwijs standaardeisen 

vast voor de examenkwaliteit. Binnen wettelijke kaders zijn instellingen vrij 

in de wijze waarop examinering wordt vormgegeven. Maar om het ver-

trouwen in de examinering te vergroten, stelt de staatssecretaris dat de 

verantwoordelijkheid in gezamenlijkheid met het regionale en sectorale 

bedrijfsleven tot stand moet komen, en aan de gestelde standaarden moet 

voldoen. Of dat het geval is, moeten instellingen zelf bewaken, maar de 

overheid gaat daar wel op toezien.23 

De kern van het competentiegericht onderwijs, waar al enkele jaren mee 

wordt geëxperimenteerd, is dat het bedrijfsleven vraagt om afgestudeer-

den die niet alleen beschikken over de juiste kennis, maar ook over de 

juiste vaardigheden en houding. Mbo-opleidingen moeten opleiden tot 

‘competenties’ die direct zijn afgeleid van het beroep waartoe het opleidt. 

De invoering van het competentiegericht onderwijs verloopt echter moei-

zaam, en de media laten zich zeer kritisch uit over dit nieuwe beleid. In de 

jaren die volgen blijven de klachten over het mbo komen. De discussies 

laaien opnieuw op in 2010 als media en politici berichten dat leerlingen op 

roc’s ‘aan hun lot worden overgelaten’. Studenten die onder andere door 

het competentiegericht onderwijs veel zelfstandig moeten werken voelen 

zich in het diepe gegooid. Er zijn onduidelijke roosters en er is veel sprake 

van lesuitval. Daarnaast is een veelgehoord kritiekpunt dat er steeds meer 

professionele vakdocenten verdwijnen en vervangen worden door onder-

wijsassistenten. Ook de kwalificatiedossiers, uitgebreide lijstjes van wat een 

afgestudeerde moet kunnen en kennen, leiden tot veel protesten in het 
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onderwijs. Daar komt nog eens bij dat veel opleidingen te weinig uren 

aanbieden en de voorgeschreven urennorm van 850 uur begeleide onder-

wijstijd niet halen. Hoewel deze problemen niet alleen uitsluitend veroor-

zaakt worden door de invoering van het competentiegericht onderwijs, 

wordt dit wel gezien als een drastische ingreep in het onderwijs die veel 

problemen met zich meebrengt en met horten en stoten wordt ingevoerd.24 

De overheid neemt in deze periode steeds meer concretere maatregelen. 

De Commissie Oudeman stelt in het rapport ‘Naar meer focus op het mbo!’ 

uit 2010 dat er weliswaar sprake is van structurele problemen in de sector 

als geheel, maar dat instellingen over het algemeen in staat zijn om de 

problemen zelf het hoofd te bieden, onder voorwaarde van rust en stabili-

teit.25 Van ‘non-interventie’ is in het mbo echter geen sprake en het rapport 

wordt eerder gezien als een aanleiding voor een volgende stap in de inter-

venties. In 2011 komt de minister, in reactie op de Commissie Oudeman, 

met het actieplan voor het mbo ‘Focus op vakmanschap 2011 – 2015’. In  

dit actieplan zijn doelstellingen voor het mbo opgenomen over het terug-

dringen van het aantal voortijdig schoolverlaters, over de besturing en 

bedrijfsvoering van instellingen, voldoende onderwijstijd, les van profes-

sionele docenten en betere waardering van een route voor vakmanschap 

door jongeren en ouders.26 

De ambities van het ministerie krijgen in de jaren die volgen vorm in aller-

lei concrete maatregelen: van instellingen die te weinig onderwijstijd rea-

liseren en niet voldoen aan de gestelde urennorm wordt bekostiging terug-

gevorderd27, en er komt landelijke sturing op het aanbod van mbo-oplei-

dingen28. Het kabinet neemt maatregelen om een arbeidsmarktrelevanter, 

meer doelmatig en toegankelijk aanbod van mbo-opleidingen te realiseren29 

en het aantal zogenoemde ‘pretstudies’ te verminderen.30 Ook worden er 

prestatieafspraken gemaakt tussen het ministerie en mbo-scholen om het 

aantal vroegtijdig schoolverlaters terug te dringen en worden hiertoe veel 

verschillende plannen gemaakt.31 Er verschijnen actieplannen om jongeren 

meer te interesseren voor de technische opleidingen32 en er komen actie-

plannen om vooral het rekenonderwijs op het mbo hard aan te pakken, met 

onder andere de invoering van de verplichte rekentoets.33 Daarnaast heeft 

de minister samen met de mbo-Raad in het Bestuursakkoord 2014 kwaliteits-

afspraken gemaakt, en komt er 400 miljoen euro extra beschikbaar om de 

kwaliteit van het beroepsonderwijs te verbeteren.34
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Het macrodoelmatigheidsbeleid

Op 1 januari 2012 veranderen de kenniscentra in sbb: stichting Samen-

werking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven. De belangrijkste taak van sbb is 

het optimaliseren van de aansluiting van het beroepsonderwijs op het 

bedrijfsleven.35 Daarnaast verschijnt in datzelfde jaar een rapport van fnv 

Jong, waaruit blijkt dat nog altijd heel veel leerlingen deelnemen aan een 

mbo-opleiding die relatief weinig kansen biedt op de arbeidsmarkt. De 

minister beschouwt dit als een signaal dat mbo-instellingen bij voorlich-

tingen nadrukkelijker rekenschap moeten geven van de arbeidsmarktper-

spectieven. De eerder ingestelde zorgplicht richt zich vooralsnog echter 

alleen op het feit dat met afronding van de opleiding er kans op werk 

moet zijn, en daarom zijn de mogelijkheden om in te grijpen bij scholen 

die in hun voorlichting onvoldoende informatie geven over arbeidsmarkt-

perspectieven vooralsnog beperkt. De minister is daarom voornemens de 

zorgplicht meer resultaatgericht te maken. De aanscherping van de zorg-

plicht moet scholen ertoe aanzetten het opleidingsaanbod beter af te 

stemmen met het bedrijfsleven en risico’s voor gebrekkige arbeidsmarkt-

relevantie van opleidingen weg te nemen, en daarnaast moet de aanscher-

ping ook controle en toezicht meer mogelijkheden geven.36

Vervolgens komt de minister in 2014 met het voorstel om de web te wijzi-

gen om een doelmatigere spreiding van het opleidingsaanbod te realise-

ren. Deze wijziging ‘inzake het bevorderen van doelmatige leerwegen in 

het beroepsonderwijs en het moderniseren van de bekostiging van het 

beroepsonderwijs’ houdt in dat het beroepsonderwijs moet voldoen aan 

scherpere kwaliteitseisen, moet aansluiten bij de behoeften van studenten 

en afgestemd moet zijn op de vragen van de regionale arbeidsmarkt. 

Naast de al bestaande zorgplicht wordt met de wetswijziging ook de ‘zorg-

plicht doelmatigheid’ ingevoerd. Ook worden met de wetswijziging hbo- en 

mbo-opleidingen verkort en geïntensiveerd, wordt er een entreeopleiding 

ingevoerd en worden er vooropleidingseisen gesteld voor bepaalde niveaus. 

De verantwoordelijkheid ligt bij de instellingen om in goed overleg met 

elkaar en met het bedrijfsleven tot een doelmatige spreiding en aanbod 

van opleidingen te komen. Daarmee wordt echter niet gegarandeerd dat  

er daadwerkelijk sprake zal zijn van een optimaal opleidingsaanbod op 

macroniveau.37 De overheid blijft daarom vanuit haar stelselverantwoor-

delijkheid hierop toezien, en heeft bijvoorbeeld de bevoegdheid om rechten 

aan een beroepsopleiding te ontnemen. De minister zal zich daarbij laten 

adviseren door een onafhankelijke adviescommissie macrodoelmatigheid 

mbo.38 
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Hoewel deze wijzigingen volgens de Stichting Samenwerking Beroepson-

derwijs Bedrijfsleven en de Onderwijsraad in lijn liggen met de gedachte 

van zelfregulering, zien we met deze maatregelen een nieuwe fase ont-

staan in de inrichting van het middelbaar beroepsonderwijs. De aanpas-

singen passen niet langer binnen de lijnen van de in 1996 ingevoerde web, 

maar betreffen nadrukkelijk een wijziging van de web. De gewijzigde wet 

treedt in werking per 1 augustus 2015. Deze wijziging van de web luidt 

daarmee weer een nieuwe fase in, waarbij de institutionalisering van het 

middelbaar beroepsonderwijs en ook de onderlinge verhoudingen tussen 

de vele verschillende partijen opnieuw zullen verschuiven. 

Voor 1996: Van individuele ontplooiing naar  
meer verbinding met de arbeidsmarkt

Verhouding ocw en mbo-
veld

Cruciale momenten 

Jaren ‘60/’70: Algemene op-

vatting is dat bedrijfsleven 

niet teveel invloed op het 

onderwijs moet hebben.

Jaren ’80/’90: Besef dat het 

onderwijs en de arbeids-

markt beter met elkaar ver-

bonden moet worden groeit. 

1968 - Wet op het voortgezet onderwijs: 

meer theoretisch karakter van het beroeps-

onderwijs, nadruk op individuele ontplooi-

ing. 

1982 - Commissie Wagner: overheid en het 

bedrijfsleven hebben een gedeelde verant-

woordelijkheid. 

1986 - Svm-operatie (sectorvorming en  

vernieuwing mbo): meer samenhang in 

opleidingenaanbod en meer autonomie  

van mbo-scholen. 

1987 - Oprichting overlegorganen tussen 

onderwijs en bedrijfsleven: Bedrijfstakge-

wijze Overlegorganen Onderwijs-Bedrijfs-

leven (boob). 

1989 - Commissie Rauwenhoff: zelfstandige 

en brede scholengemeenschappen nodig 

die op regionaal niveau samenwerken met 

de arbeidsvoorziening.

Tabel 1  Overzicht van de ontwikkelingen in het mbo-veld
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Van 1996-2005: Van centrale regie naar zelfregie en zelfsturing

Verhouding  
ocw en mbo-veld

Cruciale momenten

ocw beoogt met de invoering 

van de Web om de steun 

en betrokkenheid van het 

bedrijfsleven te vergroten, 

evenals de bereidheid van 

het bedrijfsleven om te  

investeren in het beroeps-

onderwijs. 

Instellingen krijgen met de 

Web meer autonomie en zelf-

regie. De instellingen zijn zelf 

verantwoordelijk voor het 

opleidingsaanbod, dat moet 

worden afgestemd in nauwe 

samenwerking met het be-

drijfsleven. 

Er vindt een verschuiving in 

de besturingsfilosofie plaats. 

Waar in het verleden de over-

heid grotendeels de regie 

voerde en het onderwijsveld 

vooral een uitvoerende rol 

had, is er nu meer sprake 

van overheidsbestuur op 

hoofdlijnen, in hoge mate 

zelfstandige instellingen en 

een filosofie van zelfregie en 

zelfsturing. Daarbij past de 

invoering van het bestuurs-

model van een College van 

bestuur en een Raad van 

Toezicht. 

1996 - Wet educatie en beroepsonderwijs 

(Web): vorming roc’s en kwalificatiestruc-

tuur. 

2000 - Lumpsumfinanciering afhankelijk 

van het rendement van de instelling.

2000 - Nota Koers bve: verbondenheid  

onderwijsinstellingen met de regio. 

2002 - Opleidingsorganen colo worden 

omgedoopt tot ‘Kenniscentra voor beroeps-

onderwijs en bedrijfsleven’. 

2002 - Regeling Impuls Beroepskolom 2002-

2005: doel om knelpunten in de aansluiting 

van het beroepsonderwijs met het bedrijfs-

leven op te lossen. 

2002 - Middellange termijn verkenning  

beroepsonderwijs ‘Van binnen naar buiten: 

de innovatie van het beroepsonderwijs in 

een hogere versnelling’, waarin opties  

worden verkend om de beroepskolom  

verder te stimuleren. 

2004 - Koers bve 2: de overheid formuleert 

landelijke ambities zoals betere vervlech-

ting van onderwijs met de beroepspraktijk 

en het realiseren van eigentijdse bestuur-

lijke verhoudingen. 

2005 - Notitie over governance ‘ruimte ge-

ven, verantwoording vragen en van elkaar 

leren’ : invoering van een bestuursmodel 

van een CvB en een RvT. 
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2.4  Een volgende fase in het middelbaar onderwijs? 
Ook vanaf 2015 blijft de inrichting en organisatie van het mbo een belang-

rijk onderwerp in zowel beleid als in de media. In april 2015 pleiten par-

tijen in het veld voor een wijziging van de routes in het vmbo. De mbo-

Raad, de nrto (Nederlandse Raad voor Training en Opleiding) en de job 

Van 2006-2015: Van zorgplicht naar actieplannen en prestatieafspraken

Verhouding  
ocw en mbo-veld

Cruciale momenten

Tien jaar na de invoering van 

de Web nemen de klachten 

over het mbo toe van binnen 

en buiten het veld. Hierdoor 

grijpt de overheid langzaam 

maar zeker steeds verder in, 

en stapt het in het tot voor-

heen op basis van zelfsturing 

georganiseerde veld.

2008 - Strategische verbeteragenda bve 

2008-2011: ‘werken aan vakmanschap’:  

het verbeteren van aansluiting op de  

arbeidsmarkt, de beroepskolom en de  

onderwijskwaliteit.  

2008 - Invoering zorgplicht bve-instellingen: 

uitsluitend opleidingen aanbieden met 

arbeidsmarktperspectief.  

2008 – Aankondiging staatssecretaris nieuw 

bekostigings-systematiek en de invoering 

van competentiegericht onderwijs. 

2008 - Staatssecretaris stelt standaardeisen 

vast voor de examenkwaliteit. 

2010 - Commissie Oudeman pleit voor rust 

en stabiliteit in het mbo.  

2011 - In reactie op de Commissie Oudeman 

komt de minister met het actieplan ‘Focus 

op vakmanschap 2011-2015’, met doelstel-

lingen voor het terugdringen van het aantal 

voortijdig schoolverlaters, de besturing 

en bedrijfsvoering van instellingen, vol-

doende onderwijstijd, les van professionele 

docenten en betere waardering van een 

route voor vakmanschap door jongeren en 

ouders.  

2014 - Minister maakt samen met de mbo-

Raad kwaliteitsafspraken. 2014 - Minister 

komt met wijziging van de Web om een 

doelmatigere spreiding van het opleidings-

aanbod te realiseren. 
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(Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs) pleiten gezamenlijk voor het sa-

menvoegen van vmbo/t en de havo in het ‘voorbereidend beroepsonder-

wijs’. Men wil af van het systeem waarbij kinderen al op hun 12de moeten 

kiezen voor de route mbo-hbo of havo-hbo, terwijl ze op die leeftijd vaak 

nog geen idee hebben wat ze aankunnen.39 De minister geeft aan het een 

interessant voorstel te vinden dat kan bijdragen aan betere doorstroming, 

maar wijst erop dat er ook goed onderzocht moet worden wat de conse-

quenties zijn voor profilering en beter en slechter presterende leerlingen.40 

Een ander plan om de doorstroming van het vmbo naar het mbo te bevorde-

ren, presenteren de minister en staatssecretaris van onderwijs in mei 

2015. Zij kondigen aan de al bestaande experimenten over doorlopende 

leerlijnen van het vmbo naar het mbo te willen uitbreiden, om de onder-

wijsroutes van het mbo te verbeteren.41 Hiertoe komen zij met een ont-

werpbesluit voor aanpassing van het ‘Besluit experimenten doorlopende 

leerlijnen vmbo-mbo 2014-2022’. Het plan betreft een uitbreiding van de 

‘technologieroute’ en ‘vakmanschapsroute’, en toevoeging van de ‘beroepsroute’. 

De al bestaande vakmanschapsroute richt zich op de doorstroom van vmbo-

leerlingen van de basisberoepsgerichte en kaderberoepsgerichte leerweg 

naar een mbo-diploma op niveau 2. Er zal geëxperimenteerd worden om 

deze route uit te breiden naar niveau 3. Daarnaast wordt vanaf het school-

jaar 2016-2017 ook geëxperimenteerd met de ‘beroepsroute’. Deze sterk 

praktijkgerichte leerroute leidt op tot een mbo-diploma op niveau 3. Daar-

mee hebben mbo’ers meer kansen op een baan, en wordt bovendien voor-

zien in de behoefte van bedrijven naar snel inzetbare werknemers. De 

beroepsroute komt naast de bestaande bol en bbl te staan, en houdt in  

dat studenten eerst grondige scholing krijgen in het betreffende vakgebied, 

en daarna veel uren doorbrengen op de werkvloer zelf, meer dan bij de 

gewone mbo-opleidingen het geval is.42 De achterliggende idee is ook dat 

de doorlopende leerlijn van het vmbo-mbo-havo verbeterd wordt. De be-

roepsroute is een verbreding naar het hbo en naar andere sectoren van  

het lopende experiment ‘technologieroute’, dat zich vanaf het schooljaar 

2014-2015 richt op doorstroom naar de technologische opleidingen op  

niveau 4. Met deze experimenten worden de leerroutes geïntegreerd (en 

daarmee verkort) en geïntensiveerd. Daardoor kunnen scholen leerlingen 

‘bedienen’ die al vroeg een duidelijke oriëntatie op een beroepsrichting 

hebben.43 

Zo is ook in 2015 de focus gericht op een goede aansluiting van het mbo op 

de arbeidsmarkt. In een brief aan de Tweede Kamer, getiteld ‘Een respon-
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sief mbo voor hoogwaardig vakmanschap’, benadrukt de minister van 

onderwijs nog maar eens dat de arbeidsmarkt steeds dynamischer wordt 

en dat het de taak is van het mbo om jongeren daar goed op voor te berei-

den. Dat vraagt om een ‘responsief mbo’, waar instellingen samen met het 

bedrijfsleven snel in kunnen spelen op ontwikkelingen in de maatschappij 

en arbeidsmarkt. De minister benadrukt dat onderwijsvernieuwingen in 

de eerste plaats vanuit het onderwijs zelf moeten komen en ziet het als 

haar taak om bestuurders en docenten te prikkelen en te stimuleren voor 

deze modernisering. In de brief beschrijft de minister haar ideeën over de 

richting waarin het mbo zich zou moeten ontwikkelen om de responsivi-

teit te vergroten en welke maatregelen daarvoor op korte en lange termijn 

genomen zouden moeten worden. De ideeën hebben betrekking op drie 

thema’s: sneller inspelen op de veranderende arbeidsmarkt (1), een her-

kenbaar beroepsonderwijs (2), en kwaliteit van onderwijs (3) – en vormen 

voor de minister de volgende stap in de discussie met alle betrokkenen 

over een toekomstgericht mbo.44
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3 Sturing in het mbo-veld

3.1  Mate van sturing: drie fasen
Het voorgaande hoofdstuk schetst in verschillende fasen de ontwikkelin-

gen die hebben plaatsgevonden in de afgelopen jaren in het middelbaar 

beroepsonderwijs. Het middelbaar beroepsonderwijs kenmerkt zich in de 

jaren ’60 tot ’90 aan de hand van overheidsbeleid op hoofdlijnen (‘er is 

beroepsonderwijs’) en onderwijsinstellingen die in steeds toenemende 

mate in afstemming met het (regionale) bedrijfsleven het beroepsonderwijs 

verzorgen. In deze jaren komt er steeds meer nadruk te liggen op goede 

aansluiting bij het bedrijfsleven en de arbeidsmarkt, onder invloed van de 

economische crisis en het hoge percentage werkloosheid onder jongeren.

Met de invoering van de web in 1996 wordt een nieuwe weg ingeslagen, 

met grote regionale opleidingscentra. De web markeert een kantelpunt in 

de vormgeving van het beroepsonderwijs, richting schaalvergroting en 

betere aansluiting op de arbeidsmarkt. Dat gebeurt in een discours over 

sturing waarin het ministerie op afstand staat en ruimte laat aan de in-

stellingen om de eigen invulling van het onderwijs te organiseren. Het 

sturingsmodel daarbij is dat van ‘government naar governance’: de idee 

dat zelfstandige organisaties in zorgvuldig ingerichte systemen zelf tot 

sturing komen en dat die sturing uiteindelijk de gewenste maatschappe-

lijke opbrengsten zal produceren. De sturingsopgave voor het ministerie  

is dan om het arrangement zo in te richten dat de autonome partijen in-

derdaad tot de gewenste dynamiek komen. Sturing is een zaak van ‘inrich-

ting’ geworden, met autonome eenheden die zelf voor de ‘productie’ van 

publieke waarde zorgen en daarin zelf ook keuzes kunnen maken. Toezicht, 

controle en verantwoording ligt daarbij primair binnen de autonome instel-

lingen en veel minder – of zelfs niet – bij de sturende partij, het ministerie. 

Zelfsturing wordt in dat opzicht in de meest brede zin opgevat.

In de jaren daarna zien we langzaam maar zeker de problemen binnen en 

klachten over het mbo toenemen. Het sturingsmodel wordt geheel inge-

voerd, maar de opbrengsten blijven achter bij de verwachtingen. Het aan-
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tal schoolverlaters is te hoog, er is lesuitval, er zijn zorgen over de examen-

kwaliteit en over de kansen op de arbeidsmarkt van studies. Daarnaast is 

er een reeks van incidenten, waarbij ook gevallen van fraude zich voordoen. 

Het besef groeit dat er aanpassingen nodig zijn in het beroepsonderwijs. 

De oplossingen worden in deze jaren echter gezocht bínnen de contouren 

die met de web zijn neergezet, met meer zelfsturing, en meer verantwoor-

ding en toezicht: het antwoord is niet het terugnemen van de autonomie 

van instellingen, maar het benadrukken dat zij het sturingsmodel van 

governance verder perfectioneren – bijvoorbeeld door het interne toezicht 

te versterken. De oplossingen worden hier dus gezocht binnen het sturings-

model van governance, eerder door het verder te perfectioneren dan door 

het ter discussie te stellen.

Omstreeks 2006 zien we in dat patroon een verandering ontstaan. De pro-

blemen en klachten houden aan en de overheid stapt langzaam maar  

zeker meer direct in het veld in. Het ministerie neemt nog niet expliciet 

afstand van het model van governance, maar komt wel met meer directe 

maatregelen waarin men zelf concrete maatregelen lanceert: actieplannen, 

prestatieafspraken en aanscherping van de zorgplicht. Dat zijn concrete 

inhoudelijke maatregelen, die het ministerie zelf initieert. Sturing in plaats 

van zelfsturing, meer government dan governance. Die woorden worden nog 

niet op die manier gebruikt, maar het is in de aard van de maatregelen wel 

te lezen. 

Zo zoekt het ministerie in deze periode in toenemende mate de oplossingen 

niet binnen de contouren van de web, of in het verder doorzetten van het 

pad van governance, maar in wijzigingen in het pad zelf. Zelfsturing en 

intern toezicht blijven aan de orde, maar raken steeds verder ingekaderd 

door meer specifieke overheidsinterventies. Nog altijd wordt de inhoud 

van onderwijs bepaald door de onderwijsinstellingen zelf en het bedrijfs-

leven, maar de overheid treedt hier steeds nadrukkelijker toe (bijvoorbeeld 

met de verplichtstelling van de taal- en rekentoets). De overheidsinterven-

ties nemen in de laatste jaren steeds verder toe, met uiteindelijk de wijzi-

ging van de web in 2014 als definitieve breuk waarbij de minister voorbij 

de oorspronkelijke principes van de web uit 1996 stuurt. Dat is niet alleen 

een inhoudelijk ander beleid, maar vooral een ander sturingsmodel. Het 

ministerie neemt zelf een directe rol, als beleidsmaker in het mbo-veld. 

Dat geldt ten aanzien van de onderwijsinstellingen, maar ook breder, ten 

aanzien van de relaties van het beroepenveld en het onderwijs. De auto-

nome instituties worden afgebouwd, hun bevoegdheden beperkt, en het 
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ministerie neemt zelf nadrukkelijker inhoudelijke verantwoordelijkheid. 

Dat is overigens in lijn met de toon in het debat dat in de media wordt 

gevoerd: daarin wordt veel gepleit voor meer directe bemoeienis van de 

minister. In dat opzicht voorziet het ministerie hier in een maatschappe-

lijke behoefte. Het loopt niet op een maatschappelijk debat vooruit, maar 

is eerder reactief of responsief aan een vraag die in de samenleving al  

langer leeft. 

Recent maakte de minister van Onderwijs bekend af te willen van té groot 

geworden mbo-instellingen. De minister schrijft in een brief aan de Tweede 

Kamer over de menselijke maat in het mbo en dat teveel scholen ‘onper-

soonlijke leerfabrieken’ zouden zijn, waar studenten zich onvoldoende 

gekend weten door hun docenten en hun medestudenten. Het voornemen 

van de minister is om instellingen met meer dan 5000 studenten te ver-

plichten zich op te splitsen in kleinere mbo’s.45 Het voornemen van de 

minister veroorzaakt meteen rumoer in de mbo-sector. In een gezamen-

lijke brandbrief van de mbo Raad, Platform Raden van Toezicht mbo-instel-

lingen, Beroepsvereniging mbo, fnv Overheid, unienfto en fvov, aob, cnv 

Onderwijs, job en de bestuurders en studentenraden van alle bekostigde 

mbo-scholen, roepen de partijen in de mbo-sector de minister op om het 

kleinschalig, naar een menselijke maat organiseren van het onderwijs niet 

te belasten met beelden, onbehagen en op sentimenten gebaseerde beleids-

voornemens, die niet op feiten en de realiteit in het mbo zijn gebaseerd.46 

Het discours gaat daarmee een volgende en niet verrassende fase in: nu de 

minister meer nadrukkelijk ‘instapt’ en ‘in de wind staat’ is het niet ver-

wonderlijk dat de partijen in het veld zich ook meer direct tot de minister 

gaan verhouden. Directe inzet roept ook direct verzet op. Sturing zal dus 

uiteindelijk nog steeds moeten gaan over het vinden van arrangementen 

waarbinnen partijen samen aan de slag gaan, op een manier die volgens 

hen werkt, waarvoor zij zich willen inzetten, binnen de strakkere kaders  

en richting die de minister geeft. Langzaam maar zeker bewegen de ver-

houdingen zich in de richting van wat in de literatuur wel wordt geduid 

als ‘managed governance’. 

In de afgelopen decennia zijn er dus drie fasen te onderscheiden waarin 

overheidssturing verschillend wordt ingevuld. Voor 1996 ligt de nadruk op 

centrale regie vanuit de overheid. De overheid bepaalt hoe het middelbaar 

beroepsonderwijs ingericht dient te worden en stuurt daarbij aan op meer 

verbinding tussen het onderwijs en de behoeften uit het bedrijfsleven. Met 
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de invoering van de web in 1996 vindt er een omslag in het sturen plaats. 

Niet langer is de overheid de centrale actor, maar de instellingen zelf zijn 

verantwoordelijk voor de vormgeving van het onderwijs. De nadruk is ver-

schoven van government naar governance, van hiërarchische sturing door de 

overheid naar sturing door de onderwijsinstellingen zelf. Langzamerhand 

is echter te onderscheiden dat de overheid steeds meer inhoudelijk gaat 

interveniëren met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs. Vanwege 

toenemende klachten over het mbo-onderwijs wordt daar vanuit de samen-

leving ook om gevraagd. We zien daarbij een verschuiving van governance 

naar managed governance, van zelfsturing naar een sturingsarrangement 

waarin de ruimte voor zelfsturing wordt verminderd door inhoudelijke 

actieplannen en prestatieafspraken die door de overheid zijn opgesteld.  

In figuur 1 geven we de kern weer van deze ontwikkeling in de mate van 

sturing. 

Figuur 1   Drie fasen van sturing: centrale regie, zelfsturing en  

managed governance
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3.2  Managed governance: de meebepalende overheid
Het zoeken naar verschillende, passende vormen van sturing en daarmee 

ook telkens veranderende verhoudingen tussen de overheid en de onder-

wijsinstellingen, past in een bredere bestuurskundige ontwikkeling van 

overheidssturing. In de bestuurskunde worden vier opeenvolgende para-

digma’s onderscheiden, die ieder een eigen visie weergeven op de rol van 

de overheid, namelijk de rechtmatige overheid, de presterende overheid, de 

samenwerkende overheid en de responsieve overheid.47 

De rechtmatige overheid
Het perspectief van de rechtmatige overheid stelt de legitimiteit en 

rechtmatigheid centraal. De wet begrenst het handelen van de over-

heid en legt daar inhoudelijke en procedurele beperkingen aan op.  

De wet maakt dat de overheid bepaalde dingen kan doen, maar ook  

dat die mogelijkheden begrensd zijn en alleen onder nauwkeurig om-

schreven condities kunnen en mogen. Het perspectief van de recht-

matige overheid is in dat opzicht een sterk legalistisch perspectief.  

De overheid doet het goed als er sprake is van heldere procedures om 

politieke doelen te formuleren en die vervolgens neutraal worden ver-

taald in ambtelijk handelen. Dat is uiteraard altijd het uitgangspunt, 

van alle sturingsperspectieven die we in de praktijk tegenkomen,  

maar in dit geval is het hét uitgangspunt. 

De presterende overheid
In het perspectief van de presterende overheid gaat het primair om het 

bereiken van resultaten. Dit perspectief komt rechtstreeks voort uit het 

New Public Management denken dat sinds de jaren negentig op allerlei 

manieren in organisaties is geïntroduceerd. Het accent ligt hier niet op 

de procedure om de doelen te formuleren, maar op methoden, tech-

nieken en processen om zo efficiënt en effectief mogelijk doelen te 

realiseren: een goede overheid is de overheid die zijn targets haalt, 

binnen randvoorwaarden van budget en doorlooptijd. Er ligt een sterke 

nadruk op verantwoording, op laten zien wat je hebt gedaan en wat 

daarvan de opbrengst is. 

De netwerkende overheid
Het perspectief van de netwerkende overheid gaat nog steeds om het 

bereiken van doelen, maar stelt centraal dat die doelen niet worden 

bereikt door eigen handelen alleen. Het gaat om het formeren van coa-
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lities van partijen die vanuit gedeelde belangen de benodigde middelen 

inbrengen om een probleem op te lossen. Tegelijkertijd vereist het be-

trekken van anderen ook dat de overheid op sommige momenten wat 

afstand neemt van zijn eigen probleemstelling of de eigen oplossingen 

voor het vraagstuk. Veel van dit type netwerken leggen hun samenwer-

king vast in convenanten en akkoorden, of in publiek-private samen-

werkingen, die partijen binden aan bepaalde afspraken. Tegelijkertijd 

is, hoe bindend de afspraken contractueel misschien ook zijn, het ook 

de kunst om partijen gemotiveerd en binnenboord te houden. Dit alles 

is de kern van de netwerkende overheid: de kunst van het smeden van 

resultaatgerichte coalities, en het vermogen om die coalities ook tot de 

eindstreep van gerealiseerde resultaten te brengen. 

De participerende overheid
In het perspectief van de participerende overheid staat niet de over-

heid zelf, maar de maatschappelijke energie van de samenleving  

centraal. De overheid gaat niet naar buiten om daar zijn doelen te ver-

kopen en om bondgenoten te werven voor de eigen uitvoeringsagenda, 

maar komt in aanraking met beweging die er al is. Initiatieven komen 

vanzelf op en hebben dus een eigen wil en eigen agenda. Interessant 

voor dit perspectief is ook de vraag hoe initiatieven verder te stimule-

ren, uit te lokken of zelfs op te schalen? Het komt van onderop, uit 

eigen beweging, maar er is in veel domeinen voor de overheid tegelij-

kertijd ook een wens en een belang om er “meer” van te krijgen. 

Van der Steen e.a.48 maken gebruik van een assenstelsel (zie figuur 2) om 

de verschillende vormen van overheidssturing te ordenen, waarin twee 

variabelen tegenover elkaar staan. De verticale as gaat over de focus van 

overheidssturing: wat is de verhouding tussen resultaten en randvoor-

waarden? Benoemt de overheid met name de randvoorwaarden waaraan 

moet worden voldaan of stelt de overheid vooral concreet geformuleerde 

resultaatafspraken op? Op de horizontale as wordt duidelijk wie het initia-

tief heeft in het creëren van publieke waarden. Is de overheid aan zet of is 

er sprake van sturing vanuit de samenleving zelf?
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Figuur 2  Vier vormen van overheidssturing

Over het algemeen is in het openbaar bestuur tegenwoordig de beweging 

waar te nemen van de ‘linkerkant’ van het assenstelsel naar de ‘rechter-

kant’ van het stelsel. Centrale regie vanuit de overheid is steeds minder 

vanzelfsprekend, en steeds vaker wordt gezocht naar manieren om publieke 

waarde in samenwerking met of juist op initiatief van de samenleving zelf 

te creëren. In het mbo-discours is deze beweging ook waar te nemen: van 

centrale sturing vanuit de overheid naar sturing vanuit de onderwijsinstel-

lingen zelf. Opvallend is echter dat vanaf 2006 langzamerhand een meer 

terugtrekkende beweging naar de ‘linkerkant’ te zien is: de overheid stapt 

langzaam maar zeker meer direct het veld in. Deze beweging is opvallend, 

omdat het afwijkt van de algemene ontwikkeling richting de rechterkant 

waarbij de nadruk ligt op de samenleving en minder op de overheid. Boven-

dien stapt de overheid niet alleen in door het opstellen van randvoorwaar-

den, maar de sturing vanuit de overheid kent ook een sterk inhoudelijk 

karakter. Op de verticale as blijft de sturing daarmee aan de bovenkant 

van de figuur: niet langer bepalen primair de onderwijsinstellingen zelf 

hoe zij de resultaten bereiken, maar steeds meer dienen zij rekening te 

houden met inhoudelijke actieplannen en prestatieafspraken die door de 

overheid zijn opgesteld. 
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Het discours van overheidssturing in het mbo-veld laat zo een gemengde 

vorm van sturing zien, die past tussen de paradigma’s van new public  

management en network governance. Het gaat om resultaten en zichtbare 

opbrengsten, die worden bereikt door een samenspel van de overheid en 

het mbo-veld. Deze nieuwe vorm van sturing hebben wij aangeduid als 

managed governance. Noordegraaf en De Wit49 beschrijven managed gover-

nance als een ontwikkeling, waarin de meeste semi-publieke organisaties 

autonomer zijn geworden en prestaties moeten neerzetten, én dat ze moe-

ten samenwerken om die prestaties te realiseren. Onderwijsinstellingen 

hebben veel speelruimte om zichzelf te besturen, maar dienen tegelijker-

tijd voldoende resultaat te leveren en zich daarover te verantwoorden. De 

ruimte voor governance wordt niet fundamenteel ingeperkt, in die zin dat 

instellingen in de meest extreme vorm weer een directe verantwoordelijk-

heid van de minister worden en de besturen hun positie verliezen. Tegelij-

kertijd wordt de verticaal-hierarchische lijn in de relatie met het ministe-

rie wel versterkt: het ministerie kijkt niet alleen van een afstand of het op 

hoofdlijnen goed gaat, maar geeft duidelijke en sterk inhoudelijke kaders 

mee en soms ook directe opdrachten aan de instellingen in het veld. Ver-

antwoording wordt daarmee ook meer direct en dwingend. Minder op  

meta-indicatoren en vanuit een sterke interne governance, maar meer in 

lijn van beleidsevaluatie: haalt het onderwijs de beleidsdoelen die voor  

het mbo-veld gesteld zijn? In het mbo-veld gebeurt dit door wetgeving en 

overheidssturing op hoofdlijnen, als poging om de baten van governance en 

zelfsturing wel te behouden. Maar die overheidssturing is in concreto ook 

steeds verder uitgewerkt, zodat het pad waarbinnen die zelfsturing en 

bewegingsruimte van onderwijsinstellingen plaatsvinden, smaller en meer 

ingekaderd wordt.
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Figuur 3  Vijf vormen van overheidssturing

Bij managed governance kan de rol van de overheid worden aangeduid als 

‘de mee-bepalende overheid’: de overheid bepaalt samen met de onderwijs-

instellingen op welke wijze het middelbaar beroepsonderwijs wordt inge-

vuld (zie figuur 3). Tegelijkertijd doen de verhoudingen binnen dat ‘mee-

bepalende’ model er natuurlijk wel toe. De overheid bepaalt mee, maar  

wel op een meer dwingende toon dan tot nu toe gebruikelijk was. Daarbij 

is het belangrijk om te waken voor ‘overreactie’: er zijn problemen in het 

mbo-veld die te relateren zijn aan het model van zelfsturing, maar de op-

lossing is daarmee niet logischerwijs het overnemen van de sturing door 

de overheid. Voor het beroepsonderwijs blijft een samenspel tussen onder-

wijs, bedrijfsleven en overheid altijd de basis. En de vraag wat goed beroeps-

onderwijs is kan de overheid niet alleen beantwoorden. Daar zijn per defi-

nitie anderen voor nodig. Dat betekent dat het principe van ‘management’ 

en ‘sturing’ het principe van ‘governance’ en ‘interactie’ niet mag over-

nemen. De kunst is om die interactie levendig te houden, maar dan vanuit 

een sterkere positie van ocw in het veld.
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De relatie met het beroepenveld is wellicht nog een stap ingewikkelder.  

De manier waarop colo en later sbb vorm hebben gekregen is hiervan een 

weerspiegeling. Ook hier is er de inhoudelijke worsteling om de vrijheid bij 

de expertise in het veld te houden, maar heeft de overheid uiteindelijk ook 

de verantwoordelijkheid om goed onderwijs waar te maken. Dat vraagt om 

ruimte voor het bedrijfsleven, maar net zo goed om een rol voor de over-

heid om te borgen dat er in de interactie tussen onderwijs en bedrijfsleven 

voldoende goede oplossingen worden gevonden. Dat zorgt onvermijdelijk 

voor gefronste wenkbrauwen in het veld. Er zijn veel goede voorbeelden 

van goede samenwerking in het veld, die leiden tot vernieuwende en kwa-

litatief hoogwaardige opleidingen zonder overheidsinmenging. Andersom 

is er bovendien de ervaring dat het overheidsinstrumentarium niet per 

definitie altijd geschikt is om kwaliteit te garanderen: de kwalificatie-

dossiers zijn een voorbeeld daarvan. Het is dus zoeken naar een vorm 

waarin de overheid meer zelf gericht verantwoordelijkheid neemt voor  

de totstandkoming van een goed aanbod aan opleidingen, zonder de dyna-

miek weg te nemen bij het veld en de onderwijsinstellingen. In een aantal 

sectoren of in clusters rondom bepaalde scholen zal dat amper een probleem 

zijn. In andere sectoren zal het ingewikkelder zijn. Dat betekent ook dat  

er verschillende gradaties in de mate van ‘managed governance’ zullen 

ontstaan. 



Bewegende verhoudingen   Een discoursanalyse van overheidssturing in het mbo-veld 32

4  Conclusie: Doorgaan op  
de ingeslagen weg, of  
een nieuwe route zoeken?

Het ministerie van ocw is de afgelopen jaren toegegroeid naar een sturings-

vorm die wij hebben geduid als managed governance. Een dergelijke rol als 

meebepalende overheid bevindt zich op de grens van de linkerkant en 

rechterkant van het assenstelsel, op het midden van de as die de ver-

houding zoekt tussen overheid en samenleving. Het ministerie heeft er  

op basis van de ervaringen van de afgelopen jaren voor gekozen om meer 

zichtbaar het veld in te stappen, en daarmee een beweging te maken naar 

de linkerkant en de bovenkant van het assenstelsel. Het beroepsonderwijs 

is meer naar binnen gehaald, terug naar de sfeer van ‘government’ in plaats 

van ‘governance’. Dat is een begrijpelijke beweging, ingegeven vanuit de 

wens de systeemverantwoordelijkheid in tijden van onrust en klachten 

over het middelbaar beroepsonderwijs werkelijk waar te maken. 

Toch is de verhouding in het beroepsonderwijs altijd een zaak van het 

vinden van evenwicht tussen instellingen, bedrijfsleven en de overheid. 

Het is een issue waarin verschillende partijen een inherente rol en positie 

hebben, los van accenten die daar op systeemniveau in worden aange-

bracht. Een sterkere sturing vanuit de overheid zal altijd gepaard moeten 

gaan met arrangementen voor of ideeën over de manier waarop onder-

wijsinstellingen en het bedrijfsleven goed betrokken zijn. De systeem-

verantwoordelijkheid actiever invullen betekent dan ook niet dat de uit-

komsten ook vanzelf verbeteren; dat gaat over verantwoordelijkheid nemen 

voor, niet over het tot stand brengen van. Meer activiteit vanuit het ministerie 

kan leiden tot een meer reactieve rol van partners; zij trekken zich dan 

terug en laten het ministerie ‘uitrazen’. Zo gaat het vaker in netwerken:  

de partij die het meest actief is en gaat trekken lokt bij anderen vooral 

reactief, passief en strategisch gedrag uit. Het wordt er voor studenten dan 

niet direct beter van, ook al is de minister dan wel direct aanspreekbaar. 

Het goed organiseren van verantwoordelijkheid is van groot belang, maar 

de focus moet wat ons betreft liggen op de totstandbrenging van goed 
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beroepsonderwijs. Dat is immers waar het de afgelopen decennia steeds 

om is gegaan.

Ook vanuit managed governance is het dus zoeken naar een rolopvatting 

die de dynamiek in het veld laat, maar die daaraan wel meer sturing en 

richting geeft en op momenten ook zelf trekken en duwen van het minis-

terie toevoegt. Met daarbij nog eens de toevoeging dat het zal verschillen 

per sector, regio en misschien zelfs per instelling hoe sturend de over-

heidsrol moet zijn. Dat betekent dat het arrangement dat ontwikkeld 

wordt niet één vorm heeft, maar dat vormen kunnen wisselen naar gelang 

de dynamiek in het betreffende veld; als bedrijven en instellingen al heel 

nauw samenwerken en tot prima opleidingen komen, die studenten goed 

voorbereiden op een beroep met toekomstperspectief, dan kan de over-

heid zich anders opstellen dan wanneer dat niet gebeurt. Ook hier zijn 

weer variaties mogelijk: soms gebeurt dit door ‘verdiend vertrouwen’, 

waarin de overheid ruimte geeft als dat in het veld blijkt te kunnen. Voor 

dit onderwerp lijkt dat niet zo passend. Het gaat dan eerder om meer in-

teractieve vormen van rolbepaling: door in sectoren of regio’s gesprekken 

te organiseren met het veld en daarin de balans op te maken van wat er 

binnen dat veld, die regio, of die sector mogelijk of nodig is. De beweging 

meer naar de linkerkant van het schema van sturingsstijlen betekent  

dus niet dat de interactie verdwijnt. Integendeel, het is misschien in een 

systeem van managed governance wel meer dan voorheen nodig om de 

interventies en rol van het ministerie op maat te maken. 

De turbulentie in het mbo-veld is een logisch gevolg van de snel veran-

derende omstandigheden die in dat veld samenkomen. Het is een inge-

wikkeld veld, waar economische, maatschappelijke, technologische en 

culturele veranderingen zich heel snel manifesteren. Het vinden van een 

passend antwoord op die verandering is per definitie lastig. Opvattingen 

over wat nodig, mogelijk en wenselijk is lopen uiteen. Dat gaat in het  

mbo-veld altijd om een interactie tussen drie soorten partijen: overheid, 

onderwijsinstellingen en bedrijven – met natuurlijk ook een vierde partij, 

de studenten. Inherent aan het middelbaar beroepsonderwijs is dat er een 

zekere aansluiting op de arbeidsmarkt nodig is én dat er een rol is voor 

studenten die voor opleidingen moeten kiezen. De overheid en de onder-

wijsinstellingen hebben in deze discussie een zichtbare rol. De rol van 

studenten is nog beperkt en komt nu vooral los rond concrete problemen 

die studenten ervaren. Misschien moet die rol meer pro-actief en strategisch 

zijn, dus ook in het denken over wat er nodig is – in plaats van reacties op 
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wat ontbreekt. Dat betekent dat de studenten een meer formele en geves-

tigde plek zouden moeten krijgen in het arrangement. Ook voor de bedrij-

ven is het nodig om de rol te herzien. Hoewel het bedrijfsleven zich wel 

degelijk verenigt in verschillende overlegorganen, lijkt het erop alsof het 

bedrijfsleven relatief gezien meer op de achtergrond is als het gaat om het 

opstellen van concrete maatregelen. Het is de vraag of het niet nodig is om 

daar verandering in te brengen en het bedrijfsleven een meer prominente 

rol te geven bij de invulling van het middelbaar beroepsonderwijs. Er 

wordt in dat kader veel verwezen naar het ‘Duitse model’, waarin de  

bedrijven een belangrijke leidende rol nemen in het beroepsonderwijs.  

Dat zijn interessante modellen om te verkennen, om te zien in hoeverre  

ze in de Nederlandse context kansrijk kunnen zijn.

Nieuwe routes, nieuwe kaders, nieuwe paden vragen om andere verhou-

dingen. Misschien is het goed om door te gaan op de ingeslagen weg en de 

overheid een belangrijke stem te geven om zo klachten over het mbo-veld 

uit de samenleving op nationaal niveau te kunnen ondervangen. Of mis-

schien is het passend om meer naar de rechterkant van het assenstelsel  

te bewegen en de inrichting van het onderwijs meer over te laten aan het 

mbo-veld zelf dat op lokaal en regionaal niveau gemakkelijker kan inspe-

len op wat nodig is. De verhoudingen moeten passen bij wat er nodig is  

in het middelbaar beroepsonderwijs. Het is daarom van belang om de ver-

houdingen in het mbo-veld in beweging te blijven houden, op de enige 

manier waarop dat in het onderwijsveld uiteindelijk kan: in gesprek.  

De discussie over de verhoudingen in het mbo-veld is alles behalve af.  

De volgende fase in de sturing van het mbo-veld zal interactie, dialoog én 

discussie vereisen. De eerste stap in de verdere invulling van de systeem-

verantwoordelijkheid van de minister van ocw is daarom volgens ons 

vooral het entameren van het gesprek met de verschillende partijen die 

nodig zijn voor goed beroepsonderwijs: het ministerie, onderwijsinstellin-

gen, bedrijfsleven en studenten. 
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