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Embargo tot dinsdag 30 november 16.30 uur 

 

Commissie pleit voor richting en ruimte voor verbetering van het mbo 
De Commissie Onderwijs en Besturing BVE, die is ingesteld naar aanleiding van de negatieve 

publiciteit over het mbo, heeft vandaag haar rapport aangeboden aan de minister van OCW, 

mevrouw Van Bijsterveldt. In haar rapport adviseert de Commissie de minister zorg te dragen voor 

een consistent samenhangend overheidsbeleid met betrekking tot de beroeps- en volwassenen-

educatie (bve), waarbinnen de betrokken instellingen de ruimte krijgen de aandacht te richten op 

hun kerntaak. Dat is te zorgen voor kwalitatief goed (georganiseerd) beroepsonderwijs aan 

studenten en een goede voorbereiding op de arbeidsmarkt of vervolgonderwijs. Ondanks de 

complexiteit rond en binnen de sector, zijn bve-instellingen wel degelijk bestuurbaar, meent de 

Commissie. Het is aan de instellingen om hun eigen probleemoplossend vermogen te versterken. 

In het belang van goed middelbaar beroepsonderwijs moet dit met gepaste urgentie worden 

opgepakt, om het vertrouwen in de sector te herstellen. 

 

De Commissie heeft op verzoek van de minister onderzocht hoe de opdracht aan de bve-sector 

wordt uitgevoerd en welke problemen er in de organisatie en besturing van het onderwijs bestaan. 

Kwesties die de Commissie tijdens het onderzoek hebben beziggehouden, zijn onder andere de 

factoren die instellingen hebben afgeleid van hun kerntaak en de vraag wat zij nodig hebben om 

meer focus in hun organisatie te kunnen aanbrengen. 

 

Een belangrijke constatering van de Commissie is dat er grote verschillen bestaan tussen bve-

instellingen en hun prestaties. De goed presterende laten zien dat de bve-sector en de instellingen 

bestuurbaar zijn; een stelselwijziging acht de Commissie derhalve niet nodig. Omdat stabiliteit 

vereist is voor daadwerkelijke verbeteringen vindt de Commissie een stelselwijziging juist 

onwenselijk. 

 De inrichting van de sector is wel complex, waardoor de concentratie op het onderwijs op 

sommige instellingen te lijden heeft onder de aandacht voor de bedrijfsvoering. De wijze waarop de 

sector de laatste jaren door de rijksoverheid is aangestuurd, heeft dat nog versterkt. De Commissie 

doet in haar advies een aantal aanbevelingen aan de rijksoverheid om de complexiteit te reduceren. 

Een voorbeeld daarvan is het uitbreiden van de mogelijkheden voor samenwerking ten behoeve van 

de doorlopende leerlijn. De Commissie pleit tevens voor gerichter toezicht door de Inspectie, met 

minder verantwoordingslast voor instellingen die goed presteren. Maar, aldus voorzitter Marjan 

Oudeman: ’Goed middelbaar beroepsonderwijs is van dermate groot belang dat de rijksoverheid ook 

moet kunnen interveniëren als zelfregulering bij instellingen niet tot de noodzakelijke verbeteringen 

leidt.’ 

 Binnen de sector ziet de Commissie naast passie en grote betrokkenheid van medewerkers ook 

een gebrek aan probleemoplossend vermogen. Dit blijkt bijvoorbeeld uit het grote aantal kleine 

opleidingen dat in concurrentie wordt uitgevoerd, wat leidt tot ondoelmatigheid. De Commissie doet 

daarom aanbevelingen aan bestuurders van bve-instellingen om verbeteringen door te voeren in de 

macrodoelmatigheid van het opleidingenaanbod, maar ook in de basiskwaliteit, de 

professionalisering van medewerkers en het organiseren van herkenbare eenheden voor studenten 

en docenten binnen de instellingen. 

 ‘Er is momentum voor verbetering, zowel bij instellingen als bij de rijksoverheid, dat is duidelijk 

gebleken uit ons onderzoek. De Commissie roept daarom alle betrokkenen op dit advies ter hand te 

nemen en daarmee een bijdrage te leveren aan meer focus in het mbo, en het kwalitatief goede 

onderwijs dat studenten en bedrijven verdienen,’ aldus Marjan Oudeman. 
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Noot voor de redactie – voor mediaverzoeken kunt u  contact opnemen met het secretariaat van de 

Commissie Onderwijs en Besturing BVE: 

Nikki Hoop: 06-1503 1013 

 

Het volledige rapport kan vanaf dinsdag 30 november 17.00 uur gedownload worden van de website 

van de rijksoverheid: http://www.rijksoverheid.nl/themas/onderwijs-en-wetenschap. 
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