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Inleiding

De mbo-scholen in Nederland werken op dit moment hard aan de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. ‘De basis op orde, de lat omhoog’, het motto van het Actieplan mbo
‘Focus op Vakmanschap 2011-2015’, is hierbij de leidraad. Een van de essenties is de opgave
voor de mbo-scholen hun (gezamenlijke) opleidingenaanbod doelmatig, arbeidsmarktrelevant, toegankelijk en met doorstroomperspectief in te richten. Dit is extra van belang omdat
na vele jaren van groei het aantal mbo-leerlingen de komende jaren, in de ene regio meer
dan in de andere, naar verwachting stabiliseert of zelfs afneemt. Eén van de concrete doelen
van Focus op Vakmanschap is dan ook het tegengaan van de versnippering van het onderwijsaanbod: “Instellingen moeten samen met het regionale bedrijfsleven keuzes maken voor
een helder portfolio aan opleidingen”.
De verantwoordelijkheid van mbo-scholen voor hun eigen opleidingenaanbod, in afstemming
met het regionale bedrijfsleven, is niet nieuw. Het afgelopen decennium heeft deze verantwoordelijkheid, na een periode van sterke overheidssturing, centraal gestaan. De opdracht
aan scholen was om met elkaar te concurreren om de gunst van leerlingen. De verwachting
was dat concurrentie zou leiden tot een hoger kwaliteitsniveau. De keerzijde is dat een dergelijk beleid ten koste kan gaan van de arbeidsmarktrelevantie en het doorstroomperspectief
van opleidingen. Soms is er bij delen van het bedrijfsleven en bij de politiek twijfel ontstaan
over de vraag of alle leerlingen wel worden opgeleid voor beroepen waarin werk te vinden is.
Ook hebben direct betrokken partijen vraagtekens geplaatst bij het doorstroomperspectief
van bepaalde mbo-4 opleidingen.
Om al deze redenen is doelmatigheid een van de essenties van Focus op Vakmanschap. Dit
naast verdere versterking van de vitaliteit, de herkenbaarheid, de effectiviteit, efficiency,
kwaliteit en marktpositie van het mbo. Het aanbod aan mbo-opleidingen in Nederland moet,
zowel bezien vanuit het macro- als het regionale perspectief, doelmatig en doeltreffend zijn.
Dit heeft alles te maken met de keuzes die scholen maken rond hun opleidingenaanbod: hun
portfoliobeleid. Het is daarbij noodzakelijk dat scholen:
• voldoende kunnen investeren in de kwaliteit van opleidingen door versnippering van het
aanbod tegen te gaan (doelmatigheid);
• aansluiten op de vraag vanuit de regionale arbeidsmarkt of op vervolgonderwijs (arbeidsmarkt- en doorstroomrelevantie);
• rekening houden met de bereikbaarheid voor leerlingen zodat ze een gewenste opleiding
kunnen kiezen (toegankelijkheid).
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Deze doelstellingen kunnen alleen bereikt worden als scholen bereid zijn waar nodig, vanuit
een helder eigen profiel, hieraan gezamenlijk te werken.
De opdracht van MBO15
MBO15 is in 2011 ingesteld om als tijdelijk procesmanagement een aantoonbare bijdrage
te leveren aan de implementatie van het Actieplan mbo. Sinds februari 2012 is het thema
(macro)doelmatigheid en portfoliobeleid toegevoegd aan de opdracht van het programmamanagement.1 Sindsdien staat het thema ook op de agenda bij de gespreksrondes die
het Interviewteam van MBO15 jaarlijks met de besturen van de scholen houdt. Daarnaast
ondersteunt het team doelmatigheid & portfoliobeleid van MBO15, onder leiding van CeesJan van Overveld (Berenschot), vraaggericht de mbo-scholen. Op verzoek adviseert dit team
individuele of samenwerkende scholen. Sinds medio 2012 is met bijna zestig mbo-scholen
het gesprek gevoerd over portfoliomanagement. Dit op basis van een analysekader dat de
verschillende aspecten van portfoliomanagement omvat. Ruim driekwart van de scholen
heeft vervolgens gebruikgemaakt van het aanbod van MBO15, waarvan meer dan de helft in
gezamenlijk verband. De verleende ondersteuning had betrekking op uiteenlopende vragen.
Leeswijzer
Deze publicatie is een momentopname. De publicatie geeft een beeld van het portfoliomanagement van mbo-scholen anno februari 2014. De publicatie geeft op sectorniveau een
schets van de ontwikkelingen rond dit thema en is bedoeld voor bestuurders en beleidsmakers (overheid, politiek en scholen) en verder voor iedereen die geïnteresseerd is of belang
heeft bij het mbo in Nederland. Hoofdstuk 2 geeft een beeld van het portfoliomanagement
zoals scholen dat nu voeren. In hoofdstuk 3 gaan we in op de diverse vormen van samenwerking tussen mbo-scholen die in de praktijk voorkomen. De publicatie sluit af met een aantal
aanbevelingen aan de besturen van de mbo-scholen en de minister.
Naast deze publicatie wordt specifiek voor mbo-scholen een handreiking opgesteld met
praktische aanbevelingen en voorbeelden voor de ontwikkeling van hun portfoliomanagement. Deze handreiking wordt op de website van MBO15 gepubliceerd:
www.mbo15.nl/macrodoelmatigheid.

1 

Concreet luidt de opdracht: Het Programmamanagement MBO15 ondersteunt individuele instellingen bij
het tot stand brengen van een geactualiseerd opleidingenportfolio om de kwaliteit (van opleidingen) te
bevorderen. Vanaf schooljaar 2012-2013 zet MBO15 het opleidingenportfolio jaarlijks op de agenda voor de
gesprekken met de Colleges van Bestuur. Op basis van gesprekken wordt de voortgang gevolgd en bekeken of
ondersteuning nodig is en hoe daarin voorzien kan worden.
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Ontwikkeling aantal leerlingen
Door het afnemend aantal mbo-leerlingen kan het huidige gedifferentieerde aanbod aan
opleidingen op termijn niet in alle regio’s in stand worden gehouden. In enkele krimpgebieden is dat nu al het geval, andere gebieden zullen spoedig volgen. In weer andere gebieden
zal het aantal leerlingen op peil blijven. Het beeld varieert sterk per regio.
Een belangrijke reden dat Focus op Vakmanschap aandacht vraagt voor een toekomstbestendig portfolio is (dreigende) versnippering van het aanbod. De groei van het aantal mbo-leerlingen tijdens het afgelopen decennium is voorbij. Het landelijk aantal leerlingen stabiliseert
zich en neemt naar verwachting in de toekomst (flink) af. Zie onderstaande figuur.
Aantal leerlingen mbo (x 1000)
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Bronnen: Kerncijfers OCW en referentieraming OCW 2013

De daling wordt mede veroorzaakt door een structureel afnemend aantal leerlingen in het
vmbo (zie onderstaande figuur), vooral binnen de beroepsgerichte en kadergerichte leerweg.
Het aantal leerlingen in de gemengde en theoretische leerweg blijft redelijk constant. Daarnaast kozen het afgelopen decennium meer mavo/vmbo-tl gediplomeerden voor de havo in
plaats van het mbo.
Aantal leerlingen vmbo bovenbouw (x 1000)
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Bronnen: Kerncijfers OCW en referentieraming OCW 2013
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De marktkansen voor het mbo liggen dan ook vooral op de hogere niveaus. Focus op Vakmanschap wil dat het beroepsonderwijs competitief is met het algemeen vormend onderwijs. Met name als alternatief voor jongeren die via havo naar het hbo willen. Excellente
opleidingen en een verkorte opleidingsduur in de beroepskolom zijn daarvoor belangrijk.
Versterking van de marktpositie van mbo-4 ten opzichte van de havo-bovenbouw is dan
ook een van de essenties van het Actieplan mbo. Het is de opdracht van de mbo-scholen te
zorgen voor een opleidingenaanbod dat:
• Hoogwaardig van kwaliteit is.
• Doelmatig en doeltreffend is ingericht.
• Arbeidsmarktrelevant is en/of doorstroomperspectief heeft.
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2
2.1

Strategisch portfoliomanagement in beeld

Verandering van de strategische opgave
Veel mbo-scholen staan voor de keuze hoe ze, gezien de veranderende omstandigheden, een
doelmatig aanbod aan opleidingen van goede kwaliteit in stand kunnen houden. De mboscholen zijn, binnen kaders als de kwalificatiestructuur en de zorgplicht voor het arbeidsmarktperspectief, zelf verantwoordelijk voor hun opleidingenaanbod. De wet bevat nu geen
nadere eisen ten aanzien van de spreiding van opleidingen. Voor de decentralisatie van deze
verantwoordelijkheid heeft de overheid destijds – midden jaren negentig – bewust gekozen.
De opdracht aan de roc’s was om een breed en toegankelijk aanbod op regionaal niveau te
verzorgen, naast groen onderwijs dat aoc’s aanbieden en het bovenregionaal aanbod van
vakinstellingen voor specifieke branches. Concurrentie tussen scholen zou uiteindelijk de
kwaliteit van het onderwijs ten goede moeten komen.
Voor de bestuurders van mbo-scholen is duidelijk dat de toenemende politieke wens om hun
portfolio aan opleidingen meer onderling af te stemmen een duidelijke breuk met het verleden is. Zij kunnen over het algemeen deze koerswijziging onderschrijven en accepteren die
ook. Wel eisen ze terecht dat deze koerswijziging op een doordachte en evenwichtige wijze
wordt gerealiseerd. De verandering is inmiddels duidelijk op gang gekomen. De bestuurders
verwachten dan ook, alweer terecht, dat sprake is van een bestendiging van deze richting. Nu
wordt de koers nog als wisselend ervaren en teveel ingegeven door de focus op planning van
zaken die niet te plannen zijn. Althans niet in een wereld die deels wel, maar deels ook niet
voorspelbaar is.
Het op regionaal niveau organiseren van een doelmatig en toegankelijk opleidingenaanbod
zien de mbo-scholen als hun gezamenlijke verantwoordelijkheid. Dit in het verlengde van
de verantwoordelijkheid van iedere school voor het eigen aanbod. Scholen hechten aan een
heldere verantwoordingssystematiek en achten zich aanspreekbaar op hun prestaties.

2.2

De strategische opgave uitvoeren: portfoliomanagement
De mbo-scholen staan zoals gezegd voor de opgave om in hun portfolio aan opleidingen een
balans te vinden tussen kwaliteit, arbeidsmarktrelevantie, doorstroomperspectief, toegankelijkheid en doelmatigheid. En dat niet alleen voor de eigen school, maar in afstemming met
andere scholen, bedrijfsleven en overheden in de regio. Het vinden van deze balans is niet
eenvoudig. In de praktijk zien we dat dit proces bij individuele scholen start met strategische
vragen als:
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• Wat verstaan we onder een doelmatig en arbeidsmarktrelevant opleidingenaanbod?
• Wat onder een opleiding met een realistisch doorstroomperspectief?
• Welke markten behoren tot de reikwijdte van de school?
• Waar zijn we goed in, waarin excelleren we?
• Hoe zorgen we voor een herkenbaar profiel?
• Welke kenmerken heeft de regio en wat is de geografische reikwijdte?
• Onder welke omstandigheden kunnen we de kwaliteit van een opleiding garanderen?
• Wat hebben we als mbo-school over voor opleidingen die (tijdelijk) niet kostendekkend zijn,
maar wel arbeidsmarktrelevant?
Bovenstaande vragen raken de kern van het bestaansrecht van de school. Voor de beantwoording van de vragen starten veel mbo-scholen eerst met een interne analyse van hun
portfolio. Deze analyse wordt vervolgens gebruikt als basis voor afstemming met andere
scholen en belanghebbenden in de regio.
In de praktijk verschilt de insteek en reikwijdte die de school kiest voor portfoliomanagement. We zien, op hoofdlijnen, drie opeenvolgende doelstellingen van portfoliomanagement:
1 Anticiperen op (komende) wet- en regelgeving
Het doel is aan de hand van een beperkt aantal criteria (arbeidsmarktrelevantie, doorstroom
naar een hoger onderwijsniveau en doelmatigheid) te bezien hoe het aanbod van opleidingen zich verhoudt tot eisen vanuit landelijk beleid. Een dergelijke analyse is beperkt van
opzet, wordt ad-hoc uitgevoerd en staat meestal los van het reguliere kwaliteitsbeleid en
strategische beleid van de school.
2 Als onderdeel van het kwaliteitsbeleid van de school
Hierbij wordt de kwaliteit van opleidingen periodiek aan de hand van meerdere criteria
tegen het licht gehouden. De criteria arbeidsmarktperspectief en doelmatigheid vormen dan
onderdeel van een breder palet aan criteria (tevredenheid leerlingen, jaar- en diplomarendement, kwaliteitsoordeel Inspectie, marktaandeel) op basis waarvan de school een besluit
neemt over de ontwikkelingsrichting van opleidingen. Zo’n analyse is onderdeel van het kwaliteitsbeleid van de instelling en daarmee vooral intern gericht, maar niet altijd onderdeel van
de strategische beleidsvorming. Het grootste deel van de scholen bevindt zich in deze fase.
3 Voor strategieontwikkeling
Een nog beperkt aantal scholen voert de portfolioanalyse uit om keuzes te kunnen maken
ten aanzien van het strategisch (meerjaren)beleid. De analyse heeft dan een nog bredere
insteek. Naast de interne kwaliteitsanalyse wordt vaak ook een uitgebreide externe analyse
opgesteld, in interactie met de omgeving (andere scholen, bedrijven, overheden, leerlingen).
Dit als basis voor keuzes van de school ten aanzien van bijvoorbeeld de sectoren waar de
instelling zich mee wil profileren en de toegankelijkheid van opleidingen voor leerlingen op
regionaal niveau.
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2.3

Vragen uit de praktijk
De vormgeving en uitvoering van het portfoliomanagement is dus een omvangrijke exercitie
die op strategisch, tactisch en operationeel niveau consequenties kan hebben. Het afgelopen
jaar hebben scholen aan MBO15 met name vragen gesteld over de volgende thema’s:
Strategievorming
Hoe onderbouwen we keuzes voor een scherp profiel in ons portfolio, dat nu nog vaak op
historische gronden is gebaseerd? In welke opleidingen wordt geïnvesteerd? Welke meerwaarde heeft samenwerking voor het portfoliobeleid? Waar liggen mogelijkheden om via
samenwerking tot profilering van het aanbod per school te komen? Welke meerwaarde kan
samenwerking hebben voor de innovatie van opleidingen? Hoe agenderen we dit thema
voor interne strategiebijeenkomsten?
Portfolioanalyse
Hoe zetten we een portfolioanalyse op die we meerdere jaren kunnen gebruiken en in de
P&C-cyclus kunnen inbedden? Hoe voeren we de analyse uit? Welke gegevens moeten we
daartoe verzamelen? Hoe interpreteren we de uitkomsten? Met wie gaan we daarover in
gesprek?
Verbinding met regionale stakeholders
Hoe en wanneer stemmen we af met stakeholders over uitgewerkte voornemens voor onder
andere de aanpassing van het portfolio? Werken we als mbo-scholen in de regio aan een
gezamenlijk communicatieplan voor stakeholders?
Samenwerkingsarrangementen
Een aantal scholen heeft aangegeven samen afspraken te willen maken over het doelmatiger
exploiteren van opleidingen (met name techniek). Naast uitruil overwegen scholen een gezamenlijke exploitatie van opleidingen. De vragen richten zich dan vooral op de governance
van zo’n samenwerkingsverband. Is het verband primair gericht op samenwerking tussen
mbo-scholen, of is het ook geschikt voor het (later) aanhaken van vmbo/mavo-scholen en
bedrijfsleven (publiek-privaat)?
In de volgende paragrafen gaan we op deze vraagstukken in. De samenwerkingsarrangementen worden in hoofdstuk 3 behandeld.

2.4

Portfoliomanagement in de praktijk

2.4.1

Aanleiding
Alle mbo-scholen die wij gesproken hebben zijn aan de slag met portfoliomanagement.
De fase waarin de school zich bevindt varieert sterk. Enkele scholen hebben inmiddels een
uitgebreide analyse uitgevoerd en een nieuw beleidsplan opgesteld. Andere scholen starten
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nu met de analyse in het kader van Focus op Vakmanschap. Het grootste deel van de scholen
bevindt zich ergens tussen beide uitersten in.
Zoals gezegd is portfoliomanagement een complex proces dat thuishoort in de reguliere
bedrijfsvoering van de school. De meeste mbo-scholen zijn gestart met een portfolioanalyse
binnen een projectmatige aanpak. De doelstellingen verschillen per school: herijken van de
strategie, financiële noodzaak, vraag vanuit werkgevers of provincie, vraag vanuit collegascholen en de afweging concurreren of samenwerken op cluster- of opleidingsniveau.
De krachtigste drijfveer voor portfoliobeleid wordt tot nu toe gevormd door financiële
prikkels (verminderde instroom leerlingen, wijziging bekostigingssysteem, financiële positie instelling). Het accent ligt dan op de interne doelmatigheid van het aanbod. Wanneer
portfoliobeleid zich tot dit aspect beperkt, is de kans groot dat de aanpak na verloop van
tijd stagneert. Het komt dan te veel neer op ‘het verdelen van armoede’. Zo komt het voor
dat scholen die opleidingen naast elkaar leggen tot de conclusie komen dat ze dezelfde
opleidingen willen beëindigen of behouden. Intern bestaat soms de vrees voor onrust onder
medewerkers (‘houden we onze baan?’).
Wanneer de scope van de portfolioanalyse breder is en ook elementen omvat als kwaliteit,
innovatievermogen, verbinding met bedrijfsleven en hoger beroepsonderwijs, toegankelijkheid en teamontwikkeling, maken scholen meer fundamentele keuzes over het profiel van
de school. Bijvoorbeeld excelleren in een beperkt aanbod. Of juist een breed aanbod in stand
willen houden, vanwege de omgeving, denominatie of het belang van toegankelijkheid van
het onderwijs.
Met een brede insteek komen vaak meer mogelijkheden voor een ontwikkelingsgerichte
versterking van het portfolio in beeld. Het gaat dan niet alleen om het mogelijk beëindigen
van een opleiding, maar ook bijvoorbeeld om het versterken van de arbeidsmarkt- en doorstroomrelevantie of de kwaliteit van de opleidingen. Bij zo’n fundamentele aanpak worden
medewerkers uitgedaagd een actieve inbreng te leveren. Portfoliobeleid is dan geen ‘rekenformule’, maar het integraal afwegen van doeltreffendheid en doelmatigheid.
Veel scholen pakken het vraagstuk gezamenlijk op. Zo’n proces vraagt doorgaans veel tijd.
Gegeven de individuele verantwoordelijkheid van scholen voor hun opleidingenportfolio,
moeten die namelijk eerst bepalen op welke thema’s samenwerking van meerwaarde is voor
alle deelnemers. In de praktijk blijkt samenwerking kansrijker als iedere partij goed weet wat
hij in de samenwerking te bieden heeft en van anderen wenst.

2.4.2

Inrichting van de portfolioanalyse
De portfolioanalyse bestaat idealiter uit een externe en interne analyse, gevolgd door een
synthese en geformuleerde acties. Zie het onderstaande schema:
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Visie

Externe analyse

Interne analyse

Synthese

Actie

In de praktijk doorlopen scholen niet altijd dit gehele schema. Soms is de interne analyse
de primaire invalshoek (bijvoorbeeld vanwege een financiële noodzaak), soms de externe
analyse (samenwerking, concurrentie), of de visie van de instelling (herijken strategie).
De meeste scholen moeten de aansluiting tussen de portfolioanalyse en de p&c-cyclus nog
tot stand brengen. Voor de analyse van het portfolio kan dan ook gebruik gemaakt worden
van indicatoren van de p&c-cyclus. Een verbinding tussen portfolioanalyse en p&c-cyclus
kan tot meer integrale besluitvorming leiden over opleidingenaanbod en inzet van middelen.
Overigens blijkt in de praktijk dat een jaarlijkse portfolioanalyse niet werkbaar is. Niet alleen
omdat dit te omvangrijk is, maar vooral omdat de analyse vaak tot een ‘agenda’ leidt, waarvan de uitvoering enkele jaren in beslag neemt. Het is wel verstandig de uitvoering van deze
actiepunten vast te leggen in de reguliere p&c-cyclus.
Vaak verloopt de portfolioanalyse stap voor stap. Hieronder beschrijven we de verschillende
processen kort.
Interne analyse
In de praktijk verzamelen mbo-scholen veel data, vastgelegd en gerubriceerd rondom het
huidige portfolio. Aanvulling van deze data vindt plaats afhankelijk van de behoefte van de
school. De volgende aspecten komen we tegen bij de interne analyse:
• Kwaliteit (tevredenheid van leerlingen, bedrijven en docenten).
• Doelmatigheid (kosten en baten, aantal leerlingen, studieduur).
• Rendement (diplomarendement, uitval).
• Uit- en doorstroom naar werk of hoger opleidingsniveau (intern mbo, hbo).
• Profilering (innovatie, bestaande expertisegebieden, trackrecord).
In de portfolioanalyses wordt vaak veel waarde gehecht aan het diplomarendement en
jaarrendement (kwantitatief) en het oordeel van de Inspectie (kwalitatief). Kortom: kwaliteit
zoals gedefinieerd in het toezichtkader van de Inspectie. Veel scholen sluiten nauw aan op
deze formele kaders.
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Voor het bepalen van de (bedrijfseconomische) doelmatigheid ontbreekt op nagenoeg alle
scholen een scherp inzicht in de kostprijs van opleidingen. Meestal wordt het aantal leerlingen als indicator gebruikt of de student/docent-ratio. Dit zijn op zich beperkt bruikbare
indicatoren. Leerlingen van opleidingen die een sterke inhoudelijke verwantschap kennen,
volgen vaak een deel van hun opleiding gezamenlijk. In de praktijk gaat het dan ook vooral
om het aantal leerlingen per onderwijsteam dat het onderwijs verzorgt voor een inhoudelijk
samenhangend cluster aan opleidingen. Dit kan een domein zijn, maar ook een kleinere verzameling aan opleidingen. Slechts enkele opleidingen zijn zo specifiek dat ze uit het oogpunt
van doelmatigheid afzonderlijk bekeken kunnen worden.
Studenttevredenheid is een indicator die niet alle scholen in de portfolioanalyse betrekken,
ook al ziet men het belang ervan in. Tevredenheid van docenten wordt in geen enkele portfolioanalyse als indicator gebruikt. De tevredenheid van (stage)bedrijven wordt nog niet overal
systematisch vastgelegd. Daar wordt wel aan gewerkt (via de bpv-monitor).
Externe analyse
De externe omvat vaak de volgende aspecten:
• Demografische ontwikkelingen (aantal jongeren, deelname onderwijs).
• Economische ontwikkelingen (arbeidsmarktperspectief, innovatie, beschikbare stageplaatsen).
• Politiek-bestuurlijke ontwikkelingen (wetgeving, toezicht, verantwoording stakeholders).
• Aanbod van andere scholen in de regio (mavo/vmbo-mbo-hbo).
• Toegankelijkheid van het onderwijs (bereikbaarheid, keuzevrijheid).
Het bepalen van het regionale arbeidsmarktperspectief van een opleiding is lastig. Voor het
toekomstig arbeidsmarktperspectief zijn er indicatoren als de beschikbaarheid van stageplaatsen of de ‘kans op werk’. Soms functioneert in de regio nog een arbeidsmarktplatform
dat gegevens verzamelt. Ook zijn vaak branchestudies beschikbaar. Vanuit dergelijke bronnen
is er zeker een beeld van het arbeidsmarktperspectief te schetsen, maar het maken van een
scherpe analyse blijft lastig vanwege de grote dynamiek van de arbeidsmarkt. Daarnaast zijn
scholen geïnteresseerd in de loopbaan van hun gediplomeerden op de arbeidsmarkt, maar
beschikt men niet over adequate gegevens, of zijn deze tegen relatief hoge kosten verworven
(eigen schoolverlatersonderzoek).
Dat geldt ook voor het inzicht in de doorstroom van gediplomeerden naar het hbo, regionale
instroom vanuit het vmbo/mavo en aantallen leerlingen uit de eigen regio die bij andere
mbo-scholen een opleiding volgen (marktaandeel). Hoewel er verschillende gegevens (zoals
open onderwijsdata van DUO) beschikbaar zijn, sluiten deze zelden goed aan bij de vraag
van de school. Mede daarom is doorstroom naar het hbo niet altijd een (vanzelfsprekende)
indicator bij de uitvoering van portfolioanalyses, terwijl doorstroom naar een hoger onderwijsniveau een belangrijke doelstelling van het mbo is (naast voorbereiden op arbeidsmarkt
en het aanleren van burgerschapscompetenties).
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Als het gaat om het overleg met stakeholders is er sprake van een grote variëteit. Soms is er
sprake van een regionaal overleg tussen onderwijs, bedrijfsleven en overheden. Soms vindt er
ad-hoc overleg plaats. In alle gevallen is er op operationeel niveau een veelheid aan contacten met leerbedrijven, maar gegevens daarover zijn niet goed te ontsluiten. Grote bedrijven
weten de weg naar scholen te vinden en hun behoefte aan opgeleiden kenbaar te maken.
Voor het midden- en kleinbedrijf ligt dit anders. Kortom: er is sprake van een bont palet aan
overlegvormen. Maar een degelijke stakeholderanalyse ontbreekt vaak.
Samengevat: het is voor scholen lastig gegevens voor de externe analyse te verzamelen en
te ordenen. Veel scholen voeren daarom nu geen of slechts een beperkte externe analyse uit.
Dit terwijl veel gegevens uit relevante basisadministraties door DUO of het CBS op maat
(per instelling, per opleiding) als beleidsinformatie ontsloten kunnen worden. Het is belangrijk dat dit ook gebeurt. Dit stuit echter op bezwaren (privacy, capaciteit). Het oplossen van
dergelijke bezwaren zou een impuls betekenen voor de kwaliteit van de portfolioanalyse.
Synthese
Op basis van de externe en de interne analyse komt de school vervolgens tot een afgewogen
visie op het opleidingenportfolio. Welke aspecten betrekt de instelling in de afweging en aan
welke aspecten wordt het meeste gewicht toegekend? Op hoofdlijnen kunnen hiervoor twee
variabelen gebruikt worden:
• Doeltreffendheid van de opleidingen
Hiervoor worden criteria gebruikt als: kwaliteit, arbeidsmarktrelevantie, doorstroomperspectief, jaar- en diplomarendement en toegankelijkheid.
• Doelmatigheid van de opleidingen
Hiervoor worden criteria gebruikt als: demografie, kosten-baten/aantal leerlingen, aanbod
andere onderwijsinstellingen in de regio (marktaandeel).
Door scores toe te kennen aan de verschillende criteria kan op hoofdlijnen bepaald worden
hoe opleidingen scoren. Het vervolgens beoordelen van opleidingen is geen rekenkundige opgave, maar een inhoudelijke afweging. De weging van de verschillende factoren verschilt per
school. Enkele scholen wijzen hierbij op het risico van ‘doelredeneringen’. De belangen zijn
immers groot en de financiële ruimte is vaak klein. Remedie is het objectiveren van indicatoren en besluitvorming. Enkele scholen doen hiervoor ervaring op met een beslisboom waarin
indicatoren en regels voor besluitvorming als richtinggevend kader vooraf zijn vastgesteld.2
Het is belangrijk medewerkers met verschillende expertises te betrekken bij de portfolioanalyse. Als de analyse alleen door een stafdienst wordt uitgevoerd, zet dat de effectiviteit ervan

2 

Zie voor nadere informatie over de functionaliteit van een beslisboom www.mbo15/doelmatigheid.nl.
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onder druk. Betrokkenheid van andere sleutelfunctionarissen in de organisatie - sectordirecteuren, opleidingsmanagers - is noodzakelijk. Uiteraard in het besef dat sectordirecteuren
voor het belang van hun domein staan. In de praktijk zijn er voorbeelden waarbij de wisselwerking tussen staf (organiseren proces, ontwikkelen indicatoren, verzamelen gegevens) en
verantwoordelijken voor de uitvoering van opleidingen (kennis van branches, leerlingen e.d.)
voldoende ‘checks & balances’ oplevert om tot evenwichtige voorstellen te komen.
Naast betrokkenheid van interne medewerkers, is het ook van belang externe stakeholders
(bedrijven, overheden) tijdig te betrekken bij het maken van een afweging over het aanbieden van opleidingen. In de praktijk gebeurt dit steeds vaker. Nieuwe opleidingen worden vaak
niet gestart voordat afgestemd is met het relevante bedrijfsleven, of juist op verzoek van
het bedrijfsleven opgezet. Maar het komt ook nog voor dat stakeholders enkel geïnformeerd
worden over een besluit dat de school al heeft genomen.

Doeltreffendheid

Actie
De synthese leidt uiteindelijk tot verschillende mogelijke acties:
• Een opleiding die laag scoort op zowel doeltreffendheid als doelmatigheid voegt weinig
waarde toe aan het portfolio. De instelling kan zo’n opleiding heroverwegen, zeker wanneer
andere scholen in de regio al zo’n opleiding verzorgen.
• Van een opleiding die laag scoort op doelmatigheid, maar hoog op doeltreffendheid kan de
instelling de ‘businesscase’ proberen te verbeteren. Welke bijdrage wil het bedrijfsleven leveren, kan samenwerking met een andere school in de regio plaatsvinden? Kan de exploitatie
verbeterd worden?
• Van een opleiding die laag scoort op doeltreffendheid, maar hoog op doelmatigheid, kan
nagegaan worden hoe de instelling de kwaliteit, de arbeidsmarktrelevantie of het rendement van de opleiding kan verbeteren. Het accent van de maatregelen ligt op het verbeteren van het onderwijs.
• Bij een opleiding die op doeltreffendheid en doelmatigheid hoog scoort, is slechts de vraag
hoe deze positie behouden of uitgebouwd kan worden.

Verbeteren

Versterken

businesscase

profilering

Onderwijs-

Heroverwegen

innovatie

Doelmatigheid
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Een portfolioanalyse identificeert opleidingen waarmee iets moet gebeuren (beëindigen,
verbeteren, afstemmen met een andere instelling) of niet. Soms leidt de analyse daarnaast
tot de conclusie dat er ruimte is voor een nieuwe opleiding.
Als een school voor de uitvoering van een voornemen tot beëindigen, starten of versterken
van een opleiding niet afhankelijk is van een andere instelling, lijkt de uitvoering relatief
eenvoudig. In de praktijk is met name het beëindigen van een opleiding lastig. Soms zijn er
bedrijven of overheden die sterk hechten aan het voortbestaan van de opleiding, of leidt
het beëindigen niet direct tot kostenbesparing (wachtgelden, langlopende verplichtingen
huisvesting).
Vaak is er sprake van afhankelijkheid tussen scholen bij het uitvoeren van voornemens om
het aanbod aan opleidingen te wijzigen. In het volgende hoofdstuk gaan we verder in op de
verschillende manieren waarop scholen samenwerken.
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3
3.1

Samenwerking tussen mbo-scholen

Achtergrond en motieven
Diverse mbo-scholen maken ondertussen afspraken over een doelmatig regionaal opleidingenaanbod. Vaak zijn scholen van elkaar afhankelijk bij het uitvoeren van voornemens
om het aanbod aan opleidingen te wijzigen of de doelmatigheid en doeltreffendheid ervan
te versterken. Er wordt dan gezamenlijk toegewerkt naar de juiste balans tussen kwaliteit,
arbeidsmarkt- en doorstroomrelevantie, toegankelijkheid en (interne) doelmatigheid.
In de praktijk blijkt dat het succes van samenwerking in de eerste plaats afhangt van het vertrouwen dat bestuurders in elkaar hebben. Daarnaast is het van belang dat bestuurders een
gedeeld motief hebben. Samenwerking moet leiden tot een win-win situatie voor de scholen
op het gebied van:
• de kwaliteit van het onderwijs;
• het bedienen van de vraag vanuit het bedrijfsleven;
• de toegankelijkheid van het onderwijs en/of;
• de kostenefficiëntie.
De gevoelde urgentie om het opleidingenaanbod gezamenlijk af te stemmen verschilt. Deze
urgentie is afhankelijk van:
• Regionale omstandigheden. In krimpgebieden komen scholen eerder tot samenwerking
(uitruil, gezamenlijke exploitatie). In andere regio’s is de noodzaak vanuit dat perspectief
minder groot.
• Impulsen vanuit overheden of bedrijfsleven om in bepaalde economische speerpunten te
investeren. Men wil daarvoor in de bijbehorende kennisinfrastructuur investeren, onder
voorwaarde dat kennisinstellingen (zoals mbo-scholen) hun aanbod gezamenlijk afstemmen op deze economische speerpunten.
• Het huidige profiel van de mbo-school:
- Vakscholen hebben vanwege hun heldere profiel een ander samenwerkingsperspectief.
Vaak bedienen deze scholen een bredere regio dan roc’s.
- Dat geldt ook voor agrarische onderwijscentra, hoewel hun profiel als gevolg van arbeidsmarktontwikkelingen steeds veelkleuriger blijkt te worden.
- Denominatie, de historie van een school en eerdere investeringen spelen mee bij de
keuzes om opleidingen te stoppen, uit te ruilen of te gaan samenwerken met een andere
school.
• Mogelijkheden voor efficiencywinst: de financiële situatie van een school speelt mee bij de
afweging om samen te gaan werken. Het moet duidelijk zijn dat samenwerking bijdraagt
aan efficiencywinst die geherinvesteerd kan worden in kwaliteit.
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In de volgende paragraaf gaan we in op de verschillende vormen van samenwerking die we
zijn tegengekomen en op enkele succes- en faalfactoren.

3.2

Samenwerkingsvormen in de praktijk
Ruim de helft van alle deelnemende scholen heeft in gezamenlijk verband gebruikgemaakt
van de ondersteuning van MBO15. In deze paragraaf schetsen we enkele opvallende ervaringen. Aangezien deze ervaringen sterk variëren, zijn we op zoek gegaan naar achterliggende
verklaringen. Twee variabelen zijn belangrijk:
De mate van interactie tussen betrokken scholen
De mate van interactie tussen scholen is groter naarmate:
• scholen in hetzelfde werkgebied opereren;
• het aanbod van opleidingen inhoudelijk meer overlap vertoont;
• instellingen zich op dezelfde doelgroep richten. Het gaat hier met name om de verhouding
tussen het aantal leerlingen op de lagere en hogere niveaus en daarmee samenhangend de
verhouding tussen bbl- en bol-leerlingen.
Deze indicatoren kennen een onderlinge samenhang. Gespecialiseerde niveau 4-opleidingen
trekken bijvoorbeeld leerlingen uit een groter geografisch gebied en opleidingen procestechniek worden voornamelijk aangeboden als bbl-opleidingen in nauwe samenwerking met het
bedrijfsleven. Bovendien blijkt in de praktijk dat mbo-scholen die een aanwijsbaar hogere
kwaliteit leveren hun voedingsgebied vergroten.
De mate van institutionalisering van de samenwerking
Het gaat hier om de mate waarin scholen hun ontluikende samenwerking in afspraken vastleggen en uitvoeren:
• Hoe ‘hard’ zijn de gemaakte afspraken? Dit varieert van een globale afspraak (een ‘herenakkoord’) tot een formele overeenkomst. En in welke mate is het beheer en uitvoering van
afspraken handen en voeten gegeven?
• Zijn de afspraken gericht op afbakening of op samenwerking? In de praktijk variëren de
afspraken van het beperken van interactie tussen scholen (‘uit elkaars vaarwater blijven’
door ‘spelregels’ of uitruil) tot het versterken van interactie door opleidingen gezamenlijk
aan te bieden.
• In welke mate opereren de scholen gezamenlijk richting externe stakeholders? Ook op dit
punt doen zich grote verschillen voor. Deze variëren van het zoveel mogelijk beperken van
gezamenlijke communicatie met externen tot voorbeelden waarbij samenwerking mede is
gestimuleerd door een (specifieke) vraag vanuit het regionaal bedrijfsleven.
Op basis van deze variabelen kunnen vier ‘niveaus van samenwerking’ onderscheiden worden:
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Institutionalisering

Informeren

Samenwerken

Analyseren

Afbakenen

Interactie

3.2.1

Analyseren
Het eerste niveau is dat van ‘analyseren’. Het gaat hierbij in de eerste plaats om een verkenning van de mogelijkheden: waar levert samenwerking meerwaarde op, is er voldoende
onderling vertrouwen? Scholen gaan om uiteenlopende redenen het gesprek met elkaar aan.
Soms op eigen initiatief, soms op initiatief van externen (bijvoorbeeld de provincie).
Als uit de verkennende gesprekken blijkt dat er een vertrouwensbasis gelegd kan worden
en samenwerking tot meerwaarde kan leiden, besluiten scholen meestal ook gezamenlijk
verdere stappen te zetten. Als uit de verkenning blijkt dat er geen onderling vertrouwen is,
weinig tot geen onderlinge interactie is en/of er geen meerwaarde te verwachten is, heeft
uitbouw van de samenwerking weinig zin.

3.2.2

Informeren
Soms kiezen scholen die onderling beperkte interactie kennen, toch voor samenwerking, met
name op het gebied van informatie-uitwisseling. Bijvoorbeeld:
• Scholen zetten een gezamenlijke monitor op die de ontwikkeling van het aanbod volgt. Dit
is efficiënter dan een aparte monitor voor iedere school.
• Scholen ontwikkelen individueel of samen opleidingsarrangementen die later worden gedeeld of overgenomen door collega-scholen (gezamenlijke denktank).
• Externe stakeholders, bijvoorbeeld de provincie, wensen met één platform te spreken.
• Overheden stellen extra budget beschikbaar voor stimulering van specifieke doelstellingen,
bijvoorbeeld techniekonderwijs. Daarvoor benodigde visies, subsidieaanvragen of bestuursakkoorden worden gezamenlijk ontwikkeld.
Vaak ontstaat deze laatste vorm van samenwerking vanuit een externe stimulans, bijvoorbeeld in het kader van regionaal economisch beleid. Als de samenwerking alleen gericht is op
het verwerven van subsidie, bestaat het risico dat beëindiging van het programma ook leidt
tot beëindiging van de samenwerking. Verankering is dus noodzakelijk.
Deze vorm van samenwerking ontstaat ook rondom monitoring en kennisdeling tussen de
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scholen. Zo’n samenwerking kan effectief zijn zolang de belangen van deelnemende partijen
niet tegenstrijdig zijn. De valkuil is dat de samenwerking beperkt blijft tot analyses, visies en
bestuurlijke afspraken. Een ontwikkelagenda en afspraken rondom kennisdeling (bijvoorbeeld
investeren in pilots en ervaringen delen, of opleidingsarrangementen opzetten en het onderwijsprogramma delen) vormen een belangrijke voorwaarde om meerwaarde te creëren.

3.2.3

Afbakenen
Een vervolgstap die scholen kunnen nemen is het onderling afstemmen van hun aanbod.
In de kern komt dit neer op het doelmatig verdelen van het aanbod aan opleidingen en het
werkgebied (via uitruil, afspraken over instroom en andere ‘spelregels’), zodat de scholen niet
in elkaars vaarwater zitten. Binnen de nieuw afgesproken grenzen opereren de scholen verder
zo autonoom mogelijk, de onderlinge interactie wordt als het ware beperkt. Een aantal factoren kan bijdragen aan het slagen van deze vorm van samenwerking:
• Het is van belang dat scholen weten op welk aanbod ze willen focussen. Als iedere school
vasthoudt aan het concept van een breed roc, valt er weinig uit te ruilen. Als de profielen
complementair zijn, draagt dat bij aan de bereidheid tot een taakverdeling te komen.
Hierbij is wel van belang dat OCW duidelijker wordt over de taakopdracht van mbo-scholen. Bij de totstandkoming van de roc’s was een breed opleidingenaanbod een vereiste om
voor bekostiging in aanmerking te komen. Dit vereiste staat als zodanig echter niet meer in
de wet.
• Een kwantitatieve analyse maakt duidelijk welke opleidingen doelmatiger aangeboden kunnen worden door beëindiging of uitruil van opleidingen.
• Een goede verdeling van kosten en baten tussen scholen is essentieel voor het slagen van
een herverdeling van opleidingen. Soms kan uitruil met gesloten beurzen plaatsvinden,
meestal echter niet. Scholen moeten onderling tot afspraken over verrekening komen. Met
name in een krimpsituatie is die ruimte er niet altijd, omdat er per saldo aanbod gesaneerd
moet worden.
• Draagvlak bij medewerkers is nodig. Dat draagvlak is niet vanzelfsprekend, zeker niet in
een krimpsituatie. Herverdeling van opleidingen louter om besparingen te realiseren wordt
over het algemeen kritisch ontvangen door medewerkers. Betrokkenheid in een vroegtijdig
stadium kan het draagvlak vergroten.

3.2.4

Samenwerken
Bij dit niveau gaan scholen opleidingen gezamenlijk verzorgen. De scholen geven een deel
van hun autonomie op en gaan een formele samenwerking aan binnen een ‘onderwijskundige eenheid’. Dit is een (cluster van) opleiding(en) die voor leerlingen, bedrijfsleven en
docenten een aparte, herkenbare eenheid vormt (de ‘front office’) die georganiseerd wordt
door deelnemende scholen (de ‘back office’).
In de praktijk hebben we al (vergaande) initiatieven voor dergelijke samenwerking gezien.
Vaak gemotiveerd door een behoefte vanuit het bedrijfsleven, in combinatie met teruglopende leerlingenaantallen. De samenwerking inclusief de betrokkenheid van het bedrijfsleven,
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heeft dan vaak tot doel de belangstelling onder leerlingen te vergroten door excellente opleidingen te ontwikkelen. De kennis en investering die hiervoor nodig is, kan beter opgebracht
worden door samen te werken. Niet alleen tussen mbo-scholen, maar regelmatig ook in
samenwerking met vmbo/mavo en hbo.
Vaak zijn de transactiekosten van een dergelijke samenwerking hoog. Verantwoording aan
bijvoorbeeld OCW (over kwaliteit, gegevens leerlingen, financiën) kan niet op het niveau van
zo’n onderwijskundige eenheid, maar moet via de deelnemende scholen afzonderlijk verlopen. Dergelijke constructies zijn mogelijk, maar ingewikkeld en relatief duur, omdat er veelal
sprake is van dubbel werk.
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4

Conclusies en aanbevelingen

De mbo-scholen zijn volop aan de slag met de doelmatigheid van hun opleidingenaanbod,
zoals dat sinds het Actieplan mbo Focus op Vakmanschap op de agenda is gezet. Zoveel mag
inmiddels duidelijk zijn. Sommige scholen hebben alleen nog maar enkele eerste stappen
gezet, een groot deel van de scholen heeft ondertussen een interne analyse van het aanbod
gemaakt en een klein deel van de scholen benut portfoliomanagement voor het bepalen van
de strategie van de school. Meer dan de helft van de scholen stemt op een of andere manier
het aanbod met andere scholen in de regio af. In een beperkt aantal situaties heeft dit tot
verregaande afspraken geleid.
De komende tijd staan scholen voor de opgave het portfoliomanagement verder uit te
bouwen en te verankeren. Het is hierbij met name van belang de externe oriëntatie te
versterken. Slechts enkele mbo-scholen doen dit al op gestructureerde wijze. Daarnaast
staan de scholen voor de opgave de huidige, veelal projectmatige, aanpak te integreren in de
reguliere p&c-cyclus. Het portfoliomanagement staat dan niet meer op zichzelf, maar maakt
onderdeel uit van de integrale besluitvorming over de strategie en de bedrijfsvoering van de
school.
Een ‘integrale aanpak’ is niet alleen bij de mbo-scholen gewenst, maar ook bij de overheid.
De overheid moet eenduidig zijn in de opdracht voor mbo-scholen: samenwerking of competitie? Daarnaast neemt de overheid meerdere maatregelen om de kwaliteit en doelmatigheid van het beroepsonderwijs te versterken. Denk aan de vermindering van het aantal kwalificaties, het verkorten en intensiveren van leerwegen, het invoeren van wettelijk verankerde
tevredenheidsonderzoeken en het verhogen van het rendement via kwaliteitsafspraken. Al
deze thema’s hebben een relatie met het portfoliomanagement van mbo-scholen. Het is van
belang nieuw beleid rond doelmatigheid, arbeidsmarktmarkrelevantie en doorstroomperspectief in samenhang te zien met de andere maatregelen ter verbetering van de kwaliteit
van het mbo.

4.1

Profiel van een mbo-school
Het aantal mbo-leerlingen neemt in de toekomst naar verwachting af. Een goede kwaliteit
van het mbo-onderwijs is noodzakelijk om deze daling beperkt te houden of om te zetten
in stabiliteit of zelfs lichte groei. Dat vereist wel een succesvolle realisatie van de ambitie
dat elke mavo-leerling voor mbo kiest. Uit landelijk oogpunt betekent dit dat mbo-scholen
keuzes moeten maken in het aanbod aan opleidingen. Scholen moeten niet zoveel mogelijk
opleidingen willen aanbieden, maar moeten kiezen voor opleidingen die van hoge kwaliteit
zijn en die complementair zijn aan het aanbod van andere scholen in de regio.
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Een aandachtspunt hierbinnen vormt de positionering van vakinstellingen. Hun werkgebied
is nu bovenregionaal en inhoudelijk gedefinieerd op basis van de bedrijfstakken waarvoor
het betreffende kenniscentrum werkt.3 In die zin werken vakscholen al langer met een sterk
profiel en met succes: ze scoren hoog op studenttevredenheid en betrokkenheid bedrijfsleven. Met de transitie van de kenniscentra zal hun werkgebied inhoudelijk op een andere wijze
wettelijk verankerd moeten worden.

Aanbevelingen aan de minister:
• Bied in komende wet- en regelgeving over doelmatigheid ruimte voor profilering van aanbod op andere aspecten dan enkel inhoud van opleidingen. Denk hierbij in ieder geval aan
denominatie en/of het eigen profiel bij de realisatie van het HOE. Dus de kwaliteit van de
programmering, inrichting en examinering van de opleidingen. In het verslag van de internetconsultatie geeft de regering aan dergelijke aspecten mee te willen wegen. Het komt nu
dus aan op een goede uitwerking van dit voornemen.
• Zorg voor een goede nieuwe wettelijke basis voor de bepaling van het werkgebied van de
vakscholen als kenniscentra van hun huidige wettelijke taken ontheven worden.

4.2

De portfolioanalyse: meer aandacht voor externe ontwikkelingen
In hoofdstuk 2 hebben we beschreven hoe scholen een portfolioanalyse kunnen uitvoeren.
De analyse van het aanbod aan opleidingen kan meer of minder indicatoren bevatten, afhankelijk van de gekozen doelstellingen. Er kan op hoofdlijnen onderscheid gemaakt worden naar
drie niveaus:
• De analyse om aan wet- en regelgeving te voldoen. In dit geval beperkt de analyse zich
vooral tot aspecten arbeidsmarktrelevantie, doorstroomperspectief en interne doelmatigheid. De analyse staat op zichzelf, vindt incidenteel plaats en is niet als onderdeel van de
p&c-cyclus verankerd in het beleid van de school.
• Een analyse die ook indicatoren bevat over de kwaliteit van opleidingen, zoals diploma
rendement, tevredenheid leerlingen, tevredenheid bedrijfsleven en oordeel Inspectie.
Deze analyse is met name gericht op het handelen van de eigen school en is overwegend
gebaseerd op interne gegevens. Voor de boordeling van opleidingen is een ‘beslisboom’
ontwikkeld op basis waarvan bepaald wordt of de instelling een opleiding in portfolio moet
houden of een nieuwe opleiding kan starten. Er is sprake van een vaste werkwijze, die echter nog niet geheel geïntegreerd is in p&c-cyclus.
• Een analyse die ook indicatoren over externe ontwikkelingen bevat, zoals economische
structuur en regionale speerpunten, aanbod andere scholen, demografische ontwikkeling
en instroom vanuit het vmbo/mavo. In dit geval wordt de portfolioanalyse meer benut
als instrument voor strategieontwikkeling. De analyse verbindt deelaspecten, maakt een
integrale afweging mogelijk, is onderdeel van een beleidscyclus en benut interne gegevens
die in dat kader al verzameld en vastgelegd worden.
3 

Zie artikel 6.1.3, 2e lid, WEB.
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De meeste scholen zitten in categorie 2, enkele in 3. Doorgroei naar 3 is gewenst, dit vereist
een sterkere externe oriëntatie van scholen.

Aanbevelingen aan de mbo-scholen:
• Werk toe naar een portfolioanalyse die ook een sterke externe oriëntatie omvat. Het is dan
een instrument om tot een meer integrale afweging te komen over de samenstelling van
het portfolio, gebaseerd op meerdere aspecten.
• Betrek bij de externe oriëntatie een analyse van de belangrijkste stakeholders: bedrijfsleven,
overheden, leerlingen/ouders, andere onderwijsinstellingen in de beroepskolom.
• Een dergelijke portfolioanalyse hoeft zeker niet ieder jaar uitgevoerd te worden, maar kan
het beste gekoppeld worden aan de cyclus voor het formuleren van een meerjarig (strategisch) beleidsplan. Voor de uitvoering is het noodzakelijk tijdelijk extra capaciteit vrij
te maken, bijvoorbeeld via een projectorganisatie. De ervaring leert dat zo’n uitgebreide
portfolioanalyse tot veel acties leidt, waarvan de uitvoering enige jaren in beslag neemt.
• Het operationeel onderhoud van het portfolio kan ingepast worden in de jaarlijkse p&ccyclus van de school en de bijbehorende werkprocessen. De analyse is dan beperkter van
opzet. Afstemming met stakeholders kan dan verlopen via bestaande organen zoals OR,
leerlingenraad en adviesraden vanuit het bedrijfsleven zoals veel scholen die hebben.

4.3

Relevantie van een opleiding: arbeidsmarkt én doorstroom
In alle gesprekken met bestuurders is de vraag aan de orde geweest wat precies verstaan
wordt onder de relevantie van een opleiding. In de publieke discussie ligt de nadruk op het
belang van uitstroom naar werk. Geldt doorstroom naar een hoger opleidingsniveau nog
wel als waardevolle prestatie van het mbo? In het wetsvoorstel macrodoelmatigheid dat
voor internetconsultatie is voorgelegd, wordt geen enkele verbinding meer gelegd met deze
doelstelling uit Focus op Vakmanschap. Daarmee lijkt doorstroom naar een hoger niveau niet
meer relevant te zijn. In het verslag van de internetconsultatie geeft de Minister aan volop
vast te willen houden aan deze ‘brede opdracht’ van het mbo. Het is echter nog onduidelijk
hoe doorstroom naar hogere onderwijsniveaus wordt meegewogen.
Terecht stelt Focus op Vakmanschap dat het doel van het mbo een diploma is dat een solide
basis biedt voor werk of voor doorstroom naar een hoger opleidingsniveau. Voor het bepalen
van de relevantie van een opleiding zijn doorstroom en uitstroom dus beide van even groot
belang.
In haar brief over ‘Kwaliteitsafspraken mbo’ (16 december 2013) bevestigt de minister dat
doorstroom naar een hoger opleidingsniveau een gelijkwaardige doelstelling is van het mbo.
Specifiek voor de doorstroom naar het hbo gaat de minister het succes van mbo-4 gediplomeerden in het hbo transparant maken.
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Aanbeveling aan de minister:
• Doorstroom naar een hoger opleidingsniveau is een belangrijke factor om de relevantie van
opleidingen te bepalen. Bevestig dit ook in komende wet- en regelgeving. De relevantie van
opleidingen waarvan maar een beperkt deel van de gediplomeerden naar de arbeidsmarkt
uitstroomt, moet niet alleen beoordeeld worden op basis van het arbeidsmarktsucces van
dit kleine aandeel gediplomeerden. Ook de (succesvolle) doorstroom naar een hoger opleidingsniveau moet meegewogen worden. Daarmee anticipeert de minister op een beweging
die zich nu al manifesteert op de arbeidsmarkt: werkgevers stellen steeds hogere eisen aan
mbo-gediplomeerden. Dit geldt voor zowel de niveaus 2 en 3 als niveau 4.

4.4

Arbeidsmarktrelevantie
De arbeidsmarkt verandert steeds sneller. Jongeren treffen aan het eind van hun opleiding
soms een totaal andere situatie op de arbeidsmarkt aan dan toen zij hun studiekeuze maakten. Denk aan de welzijnssector, waar recente bezuinigingen hebben geleid tot een snelle
verslechtering van het arbeidsmarktperspectief (kinderopvang, jeugdzorg). Denk ook aan
ontwikkelingen bij banken, verzekeringsmaatschappijen en technische bedrijven.
Daarnaast is het van belang te beseffen dat individuele branches en opleidingen dikwijls
geen belang hebben bij instroombeperkingen. Een surplus aan instroom zorgt ervoor dat de
arbeidsvoorziening in de sector geen gevaar loopt, werkgevers kunnen selecteren op kwaliteit
en de bekostiging van de opleiding is solide. Zo zijn er voor onderwijsassistenten in opleiding ruim voldoende stageplaatsen, maar is de kans op werk gering. De relevantie van deze
opleiding zit met name in de doorstroom naar de pabo. De instroom én selectie binnen de
creatieve industrie zijn groot, enkel talentvolle jongeren redden het in de branche. Wellicht
één van de redenen waarom deze branche een topsector is geworden.
Daarnaast is er een fors aantal gediplomeerden dat werk op niveau vindt buiten de branche
waarvoor ze opgeleid zijn. Denk aan jongeren met een managementopleiding in de horeca
die vanwege hun dienstverlenende instelling ook in de zakelijke dienstverlening terecht
kunnen. En een deel van de jongeren met een technische opleiding blijkt ook in een andere
sector met succes aan de slag te gaan.4
Het is een utopie te veronderstellen dat de afstemming tussen onderwijs en arbeidsmarkt
volledig te plannen is. Ook niet op basis van betere informatievoorziening. Er is sprake van
een dynamisch geheel, met een groot aantal variabelen. Een zo goed mogelijke informatievoorziening draagt wel bij aan effectieve afstemming. Scholen kunnen met goede arbeidsmarktinformatie de besluitvorming over het aanbod aan opleidingen beter onderbouwen.

4 

Naar 4 op de 10, meer technologietalent voor Nederland, Masterplan Bèta en Technologie, 2012
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Aanbeveling aan de minister:
• De minister van OCW heeft aangegeven de arbeidsmarktrelevantie van opleidingen
transparant te willen maken door een indicator ‘arbeidsmarktsucces’ te ontwikkelen voor
het Geïntegreerd Jaardocument en voor toezicht door de Inspectie. Ons advies is deze te
richten op het resultaat dat behaald wordt door gediplomeerden op de arbeidsmarkt: het
tijdig hebben van werk dat past bij het opleidingsniveau. Dit geeft op hoofdlijnen aan of
men op koers ligt. Verdere verfijningen suggereren een maakbaarheid die niet reëel is.5 Bovendien dient de (succesvolle) doorstroom naar het hbo in kaart gebracht en gepubliceerd
te worden.

4.5

Doelmatigheid
Het Actieplan mbo Focus op Vakmanschap beschouwt doelmatigheid van een opleiding
vooral als een van de randvoorwaarden om kwalitatief goed onderwijs te kunnen bieden.
Kwalitatief goed onderwijs vraagt immers om bekwame docenten en dat vereist voldoende
bekostiging en dus voldoende leerlingen. Het accent lijkt echter meer te verschuiven naar
doelmatigheid als doel op zich. Niet alleen op schoolniveau, maar ook op regionaal niveau.
Wij adviseren om doelmatigheid te blijven benaderen in het licht van de kwaliteit van opleidingen op school- en lokaal/regionaal niveau. Het is niet verstandig om te gaan werken met
bijvoorbeeld absolute ondergrenzen voor het aantal leerlingen per opleiding, kwalificatiedossier of domein. In de praktijk zijn er voor individuele scholen namelijk meerdere mogelijkheden om kleine opleidingen toch te bekostigen. Bijvoorbeeld door het slim organiseren van
verwante opleidingen, door het gezamenlijk ontwikkelen van les- en examenmateriaal of
door nauwe samenwerking met bedrijven. Het handhaven van de prijsfactoren in de nieuwe
bekostiging heeft voor kleine technische opleidingen overigens een positief effect.
In hoofdstuk 3 hebben wij beschreven hoe scholen door samen te werken kleine opleidingen
of specialisaties in stand kunnen houden. Deze noodzaak voor samenwerking heeft in de
praktijk vaak betrekking op een (beperkt) deel van het portfolio. Door samenwerking is meerwaarde te realiseren en kan een divers aanbod op lokaal/regionaal niveau in stand gehouden
worden. Bij opleidingen die reeds doelmatig en doeltreffend zijn ligt intensieve samenwerking minder voor de hand. Er is immers nauwelijks meerwaarde te realiseren en zo blijft er
voor de school ruimte voor profilering rond bijvoorbeeld didactische aanpak, denominatie,
eigen schoolidentiteit (corperate identity) en locaties.

5 

In het verslag van de internetconsultatie is opgenomen: ‘De regering beschouwt een opleiding als arbeidsmarktrelevant indien een aanzienlijk deel van de gediplomeerden tijdig een baan op niveau weet te vinden.’
Ook in de brief over macrodoelmatigheid heeft het kabinet aangegeven het belangrijker, zeker in het huidige
economische tijdsgewricht, te vinden dat schoolverlaters tijdig een baan op hun niveau vinden dan dat deze
baan precies aansluit op de opleiding. http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2013/10/07/kamerbrief-over-macrodoelmatigheid-in-het-mbo.html.
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Aanbevelingen aan de minister:
• Hanteer in de uitwerking van de wet- en regelgeving rond macrodoelmatigheid of in
openbare informatievoorziening over het aanbod van mbo-opleidingen geen absolute
norm (aantal leerlingen per crebo per instelling) voor het beoordelen of illustreren van de
doelmatigheid van opleidingen. Of een opleiding doelmatig is, hangt van meer af dan het
aantal leerlingen.
• Of opleidingen doelmatig (kostenefficiënt) zijn komt tot uiting in onder andere de financiële duurzaamheid van de instelling (continuïteitsparagraaf van het Geïntegreerd Jaardocument). Dit is reeds onderdeel van het toezicht. Voorkom stapeling van maatregelen en
indicatoren (en toezicht daarop) die elkaar inhoudelijk sterk overlappen.

4.6

Toegankelijkheid
Behalve arbeidsmarktrelevantie en doelmatigheid is toegankelijkheid een belangrijke factor
om mee te wegen in de portfolioanalyse. Toegankelijkheid kan op gespannen voet staan
met doelmatigheid en arbeidsmarktrelevantie. Wij adviseren scholen de ruimte te geven een
integrale afweging te maken.
Toegankelijkheid kent meerdere invalshoeken:
Geografische toegankelijkheid
De meeste jongeren zijn 16/17 jaar als ze het mbo instromen. Aanstaande timmermannen,
metselaars en verkoopsters op niveau 2 reizen geen grote afstanden naar een gespecialiseerde, doelmatige onderwijsinstelling. ‘Onderwijs op brommerafstand’ is het criterium.
De ervaring leert dat ook in het hbo de grootste groep studenten uit de regio afkomstig
is. Natuurlijk: jongeren op niveau 4 zijn mobieler, zeker wanneer ze wat ouder zijn en een
OV-kaart hebben. Maar feit blijft dat zeer gehecht wordt aan een volwaardig en kwalitatief
goed niveau aan mbo-opleidingen op lokaal/regionaal niveau. Niet alleen bij de leerlingen
maar ook bij de stakeholders. Veel scholen zien het dan ook als hun taak om in ieder geval op
de niveaus 2 en 3 in de nabijheid van leerlingen, samen met het bedrijfsleven, een gedifferentieerd aanbod in stand te houden. Ook voor bijvoorbeeld zeventien metselaars (verdeeld
over meerdere crebo’s), twaalf stukadoors en vijf stratemakers. Door de opleiding (met het
bedrijfsleven) slim te organiseren of door interne reallocatie van middelen kan een doelmatige opleiding gerealiseerd worden.
Opleiden tot een startkwalificatie
Het arbeidsmarktperspectief van de lagere mbo-niveaus staat onder druk. De beschikbare
schoolverlatersonderzoeken zijn daar helder over. Of dit conjunctureel is of structureel, is
minder helder. We zien in het land diverse initiatieven om de arbeidsmarktperspectieven van
opleidingen op lagere niveaus te vergroten. Bijvoorbeeld door jongeren niet op basis van de
opleiding Helpende Zorg & Welzijn, maar op basis van de opleiding Facilitair Medewerker
voor te bereiden op dienstverlenende taken in zorginstellingen. Of een niveau 2 opleiding
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ICT waarvan de vrije ruimte ingevuld wordt met elementen uit de opleiding verkoopmedewerker, zodat er meer perspectief ontstaat. Of bouwopleidingen die verbreed worden en via
de bol-leerweg worden aangeboden om leerlingen tot een hoger niveau op te leiden voordat
ze de arbeidsmarkt betreden.
Ondanks dit soort inspanningen zijn er door de economische omstandigheden nu meer
leerlingen op lagere niveaus dan dat er arbeidsmarktrelevant opgeleid kan worden. Onderwijs aan deze groepen blijft echter, mede vanuit het oogpunt van leer- en kwalificatieplicht,
nodig. Het is geen optie om deze jongeren geen onderwijs aan te bieden. Dat is overigens
geen noviteit, maar in eerdere crisisjaren een door openbaar bestuur en sociale partners
beproefd en succesvol concept.
Keuzevrijheid student
Het is noodzakelijk leerlingen goed voor te lichten over de arbeidsmarktperspectieven van
een opleiding. Daarvoor wordt landelijk een bijsluiter ontwikkeld, ook al zijn er onzekerheden
verbonden aan dergelijke verwachtingen (zie ook 4.2). Daarnaast zijn er scholen die een strikt
toelatingsbeleid voeren voor bepaalde opleidingen vanwege de beperkte beschikbaarheid
van stageplaatsen en het gebrekkige arbeidsmarktperspectief. Dergelijke maatregelen zullen
er echter niet toe leiden dat jongeren die voor een welzijnsopleiding kiezen ineens voor een
opleiding in de metaal gaan. Een persoonlijke keuze van een student voor een opleiding zorgt
ervoor dat deze ook gemotiveerd is die opleiding succesvol af te ronden.

Aanbevelingen aan de minister:
• Betrek bij de uitwerking van het beleid voor macrodoelmatigheid het aspect toegankelijkheid. Als arbeidsmarktrelevantie en doelmatigheid op zichzelf staande indicatoren worden, met een eigen normstelling, kan dit ten koste gaan van de toegankelijkheid van het
beroepsonderwijs. Het gaat om een integrale afweging door de instelling die zich hierover
moet kunnen verantwoorden, een afweging die niet te vatten is in een landelijke reken
formule.
• Ga in het kader van de landelijke kwalificatiestructuur na welke niveau 2-opleidingen
structureel geen arbeidsmarktperspectief hebben. Zo wordt ICT niveau 2 regelmatig als
opleiding genoemd waarmee je in de branche niet meer aan de slag komt, ook niet in een
betere conjunctuur. Dergelijke opleidingen horen niet in de kwalificatiestructuur thuis.
• Ga na of en hoe de arbeidsmarktperspectieven van andere niveau 2-opleidingen (zoals
secretarieel en administratie, zorg & welzijn) vergroot kunnen worden door verbreding van
kwalificaties, gericht op dienstverlenende werkzaamheden die minder branchespecifiek zijn.
Dit naast vakspecifieke niveau 2-opleidingen waar in andere branches zeker behoefte aan is.
• Accepteer en waardeer het gegeven dat veel mbo-leerlingen aan de slag gaan in een verwante sector. Dus honoreer werken in een andere sector op het niveau van de opleiding.
En vermijd de focus exclusief te richten op het succesvol vinden van werk in de sector
waarvoor is opgeleid.
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Aanbevelingen aan de scholen:
• Onderzoek met bedrijven of ‘job-carving’ kansen biedt. Werkprocessen kunnen tegen het
licht gehouden worden om te bezien of eenvoudige activiteiten die door hoger opgeleiden
worden uitgevoerd afgesplitst kunnen worden en vervolgens weer gecombineerd kunnen
worden tot banen op lagere niveaus. Deze ‘job-carving’ kan tot structurele banen leiden,
hetgeen zelfs een bijdrage kan leveren aan kostenbesparing. Deze methodiek wordt ook bij
de re-integratie van werkzoekenden toegepast.
• Als de arbeidsmarkt grenzen stelt aan het aantal leerlingen dat tot een opleiding kan
worden toegelaten, maak dan gebruik van de mogelijkheid een toelatingsbeleid te voeren
waarbij talent en motivatie van jongeren goed gewogen worden.

4.7

Beschikbaarheid en kwaliteit van gegevens
Het succes van een portfolioanalyse staat of valt met de beschikbaarheid van data. Gegevens die zijn te ontlenen aan de eigen bedrijfsvoering (aantallen en tevredenheid leerlingen, interne doorstroom) zijn door de school relatief eenvoudig te ontsluiten. Maar de ook
noodzakelijke gegevens over externe ontwikkelingen zijn veel lastiger verkrijgbaar. Enkele
voorbeelden:
• Gegevens over doorstroom van gediplomeerden naar het hbo zijn nu alleen te verkrijgen
door enquêtes onder schoolverlaters of uit contact met hbo-scholen. In alle gevallen kost
het veel tijd en inzet, waardoor scholen ervan afzien. Dit terwijl het ministerie van OCW
beschikt over gegevens op basis waarvan (het succes van) doorstroom naar het hbo inzichtelijk gemaakt kan worden. In het kader van het SION-programma is reeds een monitor
voor doorstroom naar vervolgonderwijs ontwikkeld. Deze gegevens mogen echter niet per
school per opleiding ontsloten worden, omdat scholen deze gegevens kunnen herleiden tot
persoonsniveau.6 Een wettelijke basis voor het ontsluiten van dergelijke gegevens voor dit
doel ontbreekt.
• Er zijn veel gegevens beschikbaar over de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt,
maar lang niet al deze gegevens zijn bruikbaar voor een portfolioanalyse. Sommige bronnen, zoals het ROA-schoolverlatersonderzoek, zijn gebaseerd op steekproeven. Er kunnen
dan alleen uitspraken op landelijk niveau worden gedaan. Door vergelijking van basisregisters, zoals bron en de polisadministratie, is het mogelijk de arbeidsmarktpositie van gediplomeerde mbo’ers per school op een efficiëntere wijze in kaart te brengen. In opdracht
van OCW werkt het CBS hier nu aan. Echter, ook hier wordt tegen grenzen aangelopen van
tijdigheid, volledigheid en privacy. Het CBS mag enkel gegevens leveren over de arbeids-

6 

Volgens de Wet bescherming persoonsgegevens is een persoonsgegeven ‘elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.’ Het uitgangspunt is dat een persoon identificeerbaar is,
indien zijn identiteit redelijkerwijs, zonder onevenredige inspanning, vastgesteld kan worden. Vanwege het
vaak kleine aantal gediplomeerden per crebo per instelling kan de identiteit zonder onevenredige inspanning
door een school vastgesteld worden.
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marktpositie van gediplomeerden per opleiding per instelling als het aantal studenten
boven een bepaald minimum komt om identificatie te voorkómen.
• Eerder heeft het ministerie van OCW in het kader van pilots geanonimiseerde gegevens aan
mbo-scholen beschikbaar gesteld over instroom vanuit vmbo-scholen, doorstroom hbo,
geografische herkomst van leerlingen en het marktaandeel van de instelling. Deze gegevens
worden door de scholen gewaardeerd en besparen veel administratief werk. Dit illustreert
dat scholen betrokken moeten worden bij ontsluiting van gegevens (vraaggerichte aanpak).
Structurele ontsluiting is tot nu toe echter niet mogelijk gebleken vanwege het ontbreken
van capaciteit.
• Er zijn diverse partijen die gegevens over de aansluiting van arbeidsmarkt en onderwijs
ontsluiten: OCW/DUO, ROA, CBS, SBB, kenniscentra, branches. Een regie op het geheel ontbreekt. Dit leidt tot diverse publicaties die gedeeltelijk overlappen en verschillen waardoor
het voor gebruikers als scholen niet overzichtelijk en gebruiksvriendelijk is.

Aanbevelingen aan de minister:
• Zet regie op het verzamelen van gegevens die van belang zijn voor het uitvoeren van een
portfolioanalyse. Naast gegevensleveranciers moeten hierbij ook gebruikers (scholen,
Inspectie) betrokken zijn. Bevorder de totstandkoming van een uniforme set gegevens en
bekijk vervolgens welke leverancier(s) deze beschikbaar stellen, zodat scholen deze kunnen
benutten voor de portfolioanalyse.
• Van groot belang is het bepalen van het niveau waarop gegevens benodigd zijn. Is dit op het
niveau van de opleiding (crebo), het kwalificatiedossier, het domein of de sector? Gelet op
het grote aantal opleidingen met een klein aantal leerlingen kunnen gegevens al snel tot
persoonsniveau herleid worden. Is dit niveau vereist om arbeidsmarkt- en doorstroomsucces te bepalen en toezicht te houden? Zo ja, dan is een wettelijke basis nodig om op een
efficiënte en effectieve manier in gegevens te kunnen voorzien vanuit basisregisters. Zo
niet, dan kan volstaan worden met gegevens op een hoger aggregatieniveau (bijvoorbeeld
domein of sector) waardoor er niet meer sprake zal zijn van persoonsgegevens.

4.8

De ‘onderwijskundige eenheid’
Veel mbo-scholen zijn met elkaar in gesprek over het aanbod aan opleidingen. Zoals
beschreven zijn de daaruit volgende acties inmiddels talrijk en divers van aard. Eén variant
van samenwerking willen we hier nader uitlichten, namelijk die waarbij twee scholen onder
gezamenlijke verantwoordelijkheid opleidingen aanbieden in een onderwijskundige eenheid,
die als aparte ‘school’ herkenbaar is voor leerlingen, docenten en bedrijfsleven.
De bestaande wet- en regelgeving stimuleert deze samenwerking op geen enkele wijze. De
kosten om de samenwerking te organiseren (‘transactiekosten’) zijn hoog in relatie tot de
opbrengsten. Hoewel sprake is van één onderwijskundige eenheid, moeten zaken als administratieve verantwoording en examinering apart verlopen via de verantwoordelijke scholen.
Dit is dubbel werk. Deze gescheiden verantwoording vraagt veel tijd. De coördinatiekosten
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zorgen ervoor dat van doelmatigheidswinst beperkt sprake is. Dit speelt bij samenwerking
tussen mbo-scholen en nog meer waar samenwerking verbreed wordt met het vmbo/mavo.
‘Compliance’ wordt dan ingewikkeld, omvangrijk en kostbaar.
Een ander praktisch knelpunt bij alle vormen van samenwerking is de berekeningswijze van
het rendement van opleidingen voor het toezicht door de Inspectie en de landelijke benchmark. Het administratief overschrijven van leerlingen tussen scholen binnen het samenwerkingsverband heeft een negatief effect op de berekening van het rendement van de
latende opleidingen. Dit terwijl het om een bewuste, voorziene stap gaat in het belang van
de student.
 ot slot constateren we in de praktijk dat (bestuurlijke) fusie als middel om te komen tot
T
een doelmatig en toegankelijk aanbod aan opleidingen op regionaal niveau niet meer als
een reële optie gezien wordt vanwege de fusietoets. Een doelmatig en toegankelijk aanbod
wordt niet gezien als een criterium voor het kunnen aangaan van een (bestuurlijke) fusie.
Diversiteit van aanbieders lijkt in regelgeving te prevaleren boven diversiteit in aanbod van
opleidingen.

Aanbevelingen aan de minister:
• Stimuleer de samenwerking tussen mbo-scholen in ‘onderwijskundige eenheden’ (voor
leerlingen, docenten en bedrijfsleven herkenbare scholen) door het mogelijk te maken dat
nader te bepalen verantwoordelijkheden (voor kwaliteit, personeel, medezeggenschap)
door scholen aan deze eenheden gedelegeerd worden. Dit om een doelmatigere organisatie
mogelijk te maken. Het hoger onderwijs kent hiervoor reeds de mogelijkheid van de ‘joint
degree’ (artikel 8.1, WHW). Het is geen wondermiddel, maar wel een manier om samenwerking te ondersteunen. Aangezien er in het mbo relatief weinig ervaring mee is, wordt
tevens aanbevolen het toepassen van een dergelijke faciliteit goed te begeleiden (pilots),
zodat andere scholen de verworven kennis ook kunnen gebruiken. Uiteindelijk is deelname
van vmbo-scholen in dergelijke samenwerkingsverbanden ook wenselijk.
• Een toegankelijker en doelmatiger aanbod aan opleidingen op regionaal niveau zou ook een
criterium moeten zijn om een (bestuurlijke) fusie aan te kunnen gaan. Zeker wanneer het
onderwijs zelf in voor studenten, docenten en bedrijfsleven herkenbare ‘onderwijskundige
eenheden’ (zie vorig punt) georganiseerd wordt.
• Op korte termijn kunnen praktische knelpunten weggenomen worden om samenwerking te
bevorderen:
- bij de berekening van het rendement van opleidingen zou gecorrigeerd moeten worden
voor uitstroom naar een andere instelling in het samenwerkingsverband. Door taakverdeling en specialisatie tussen scholen kunnen leerlingen dan tijdens hun opleiding overgeschreven worden zonder dat dit ten koste gaat van het rendement van de opleiding.
- de administratieve verantwoording aan DUO over leerlingen in een samenwerkingsverband zou via één van de deelnemende scholen moeten kunnen lopen, in plaats van via
beide scholen.

32

Colofon
Portfoliobeleid in het mbo is een uitgave van:
Programmamanagement MBO15
Horaplantsoen 20
6717 LT Ede
Postadres: Postbus 7001, 6710 CB Ede
Telefoon: (0318) 648 568
Tekstproductie: Cees-Jan van Overveld en Susanne de Zwart (Berenschot)
Tekstcommentaar: Hans van Nieuwkerk
Eindredactie: Rutger Zwart
Vormgeving: Lauwers-C, Nijmegen
Februari 2014

34

