
GESPREKSKAART DOELMATIGHEID
Deze toolkit biedt u een aantal hulpvragen en redeneerlijnen ter ondersteuning van het duiden van feiten en cijfers ten behoeve van de doelmatigheid. 

Deze toolkit is ontwikkeld ter ondersteuning van het duiden van feiten en cijfers in het kader van doelmatigheid. Deze cijfers zijn te vinden via de website 
van SBB of via een bijgeleverd document ‘Feiten en cijfers’. De toolkit is een aanzet om het goede gesprek te voeren. Onderwijs en bedrijfsleven zijn zich 
ervan bewust dat de werkwijze een hulpmiddel is en geen volledig sluitende aanpak. Er zijn immers ook ontwikkelingen buiten onze invloedsfeer, die wel 
impact hebben, zoals conjunctuurschommelingen, de onvoorspelbaarheid van de veranderende arbeidsmarkt en wijzigingen in het overheidsbeleid. En er 
zijn zaken waar rekening mee gehouden moet worden, zoals de drievoudige opdracht van het mbo, keuzevrijheid van de student en flexibilisering van de 
kwalificatiestructuur. Ondanks al deze aandachtspunten gaan onderwijs en bedrijfsleven samen de uitdaging aan.  

1.  Aanbieders en studenten 

  Informatie over de verdeling van studenten 
over bekostigde instellingen en de verande-
ringen hierin geeft een idee van  
de aard van het knelpunt.   

  Duidt dit op een knelpunt op landelijk, 
regionaal of instellingsniveau?  
Gaat het om een conjuncturele of  
een structurele trend?

2. Ontwikkeling in aantal gediplomeerden,   
 vacatures en doorstroom 

  Informatie over gediplomeerden,  
vacatures en doorstroom wijzen gekoppeld 
mogelijk op een doelmatigheidsvraagstuk. 

  Is er sprake van groei, afname of  
stabilisatie van het aantal gediplomeerden 
en/of het aantal vacatures?  
Is dat een conjuncturele of een  
structurele trend?

3.  Kans op stage en leerbaan

  Hoe zijn de kansen voor studenten om  
een stageplaats of leerbaan te  
bemachtigen?

  De uitkomst zegt mogelijk iets over de 
bereidheid om op te leiden en kan een 
indicatie zijn van een knelpunt op de 
arbeidsmarkt.

4.  Waardering kwalificatie

  Hoe sluit de kwalificatie aan op de  
beroepspraktijk? Is de kwaliteit voldoende?

  Een kwalificatie die inhoudelijk niet  
aansluit op de beroepspraktijk is per 

definitie ondoelmatig.
5.  Doorstroom

  Het studiesucces van mbo- of hbo-studen-
ten dat in het verlengde van de betreffende 
opleiding ligt, kan een beeld geven of het 
wenselijk is dat studenten doorstromen.

  Op basis hiervan zou men kunnen bepalen 
of doorstroom wenselijk is of dat dit 
betekent dat het eventuele doelmatigheids-
probleem doorgeschoven wordt. 

�   Wanneer de doorstroom hoog is, kijk dan 
ook naar de arbeidsmarktkansen van de 
verwante doorstroomopleidingen en weeg 
de verhouding tussen de doorstroom en het 
arbeidsmarktperspectief af.

6.  Arbeidsmarkt

  Brancherapporten kunnen sectorkamers 
helpen een inschatting te maken of een 
arbeidsmarkt regionaal, landelijk of inter- 
nationaal is.  

  Brancherapportages kunnen in aanvulling 
op Kans op werk zicht geven op hoeveel 
vakkrachten er nodig zullen zijn en hoe 
beroepen inhoudelijk zullen veranderen.  

  Wat is het gevolg van het type arbeidsmarkt 
in relatie tot het opleidingsaanbod en het 
aantal gediplomeerden? Welke gevolgen 
heeft een veranderende vraag naar ge- 
diplomeerden en/of een veranderende 
inhoud van de kwalificatie?  

�   Dat rapporten mbo-beroepen beschrijven en 
recent zijn en maak onderscheid tussen de 
kansen voor recent gediplomeerde mbo’ers 
en werkenden in het algemeen.

7.  Arbeidsmarkt

  Waar zijn gediplomeerden in het verleden 
terecht gekomen? Hebben ze een baan, 
baan op niveau of baan in het verlengde  
van hun studie gekregen?  
Is er alumni-onderzoek dat dit beeld kan 
aanvullen?

  Hoe groot is de Kans op werk? Wat zegt CBS 
over de toekomstige arbeidsmarktsituatie?

  Wat kan men redelijkerwijs over de  
toekomst verwachten op basis van  
deze cijfers en onderzoeken?  
Is het beeld volledig of mist men  
nog informatie?

8. Heb oog voor regionale ontwikkelingen

  Heb oog voor: regionale trendrapporten,  
kennis van adviseurs praktijkleren van SBB 
in de regio. gesprekken met deskundigen, 
arbeidsmarktprognoses, alumni onderzoe-
ken, afspraken met regionale werkgevers of 
gemeenten, nadere informatie over de 
studentpopulatie of denominatie.    

  Wat is de impact van een regionale  
ontwikkeling voor het landelijke beeld / 
advies?

9. Heb oog voor aanpalende kwalificaties

 In hoeverre heeft de kwalificatie een relatie 
met aanpalende kwalificatie.

  Maatregelen in de ene kwalificatie kunnen 
impact hebben op aanpalende kwalificaties, 
bijvoorbeeld het waterbedeffect?

10. Heb oog voor experimenten

 Zijn er aangevraagde cross-overs en  
keuzedelen?

  Conflicteren deze met de gewenste  
koers voor de kwalificatie?  
Bieden zij kansen?

11. Heb oog voor hoe er wordt opgeleid

 Gaat het om een bol- of bbl-opleiding?  
Of zijn beide leerwegen mogelijk?

  Beslissingen over een opleiding kunnen  
voor de verschillende type onderwijs 
verschillende gevolgen hebben.  
Maak deze expliciet. 

REDENEERLIJN BIJ DUIDING

Wanneer er valide en betrouwbare gegevens zijn die een beeld geven van de toekomstige 
arbeidsmarkt: 
•  Neem de cijfers en informatie als richtlijn voor de besluitvorming. Belangrijkste voorbeeld is 

Kans op werk, maar ook (vooruitkijkende) brancherapporten komen hiervoor in aanmerking. 
Vooruitkijken is de sleutel. 

•  Bepaal bij alles of er sprake is van een conjuncturele of een structurele situatie. Let op dat 
wanneer de arbeidsmarkt als gevolg van de conjunctuur tijdelijk minder is, het van belang is 
dat er wordt gesproken over de vraag of het nodig is om anticyclisch op te leiden.

Wanneer er geen valide en betrouwbare gegevens zijn over de toekomstige arbeidsmarkt:   
•  Kijk welke alternatieven er zijn. Hierbij is men beperkt tot terugkijken.    
•  Neem de cijfers en informatie die terug kijkt als richtlijn. Denk hierbij aan bijvoorbeeld 

brancherapporten en CBS-cijfers.    

REDENEERLIJNEN BIJ ADVISERING

Adviseer: er moet een besluit genomen worden. Uit de duiding kan blijken dat:
• Er geen actie noodzakelijk is
• Voor een goed advies aanvullend arbeidsmarktonderzoek nodig is 
• De kwalificatie geactualiseerd moet worden 
• Er een cross-over of keuzedeel ontwikkeld moet worden
•  Er instroombeperkende of instroomverruimende maatregelen genomen moeten worden.  

Doe ook een uitspraak over hoeveel minder of meer studenten er toegelaten mogen worden. 
• Er een exit-toets moet volgen om een kwalificatie op te heffen 

Het advies kan ook een combinatie zijn van de bovenstaande punten. Wees open en  
duidelijk over welke kennis niet aanwezig is. Benoem dit en de gevolgen die het ontbreken  
van informatie heeft. Wees zorgvuldig met het formuleren van een advies. Wees ook attent  
op gevolgen voor zaken die niet bij SBB liggen zoals bekostiging.

ADVIEZEN BIJ ADVIES REDUCTIE:

•  Neem de instroom van het laatste schooljaar als referentiepunt 
om de reductie aan te relateren. Houd rekening met de invloed 
die de instroom van de laatste jaren heeft op het totaal aantal 
studenten de komende jaren. 

•  Neem cross-overs mee in het advies
•  Geef een advies over de instroom van komende jaren
•  Houd rekening met mogelijkheden voor op- en afstroom bij 

het bepalen van de maximale instroom.

Let op: alleen de instroom van een opleiding is beïnvloedbaar. 
Maatregelen van nu hebben daarom pas effect over een aantal 
jaar. Er zit vertraging in de uitwerking van de adviezen.
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WERKWIJZE DOELMATIGHEID

Arbeidsmarktperspectief
Onder arbeidsmarktperspectief wordt in ieder 
geval verstaan het perspectief voor gediplomeerde 
schoolverlaters op het binnen een redelijke termijn 
vinden van werk op het niveau van de gevolgde 
opleiding (CMMBO). 

Arbeidsmarktrelevantie
De mate waarin een opleiding inhoudelijk aansluit 
bij de vraag van de arbeidsmarkt.

Doelmatigheid 
De mate waarin het opleidingsaanbod aansluit op 
de vraag uit de arbeidsmarkt, samenleving en het 
vervolgonderwijs.

Doelmatigheid wordt in verschillende contexten 
gebruikt. In de WEB wordt geen juridische definitie 
gegeven. Er wordt wel een onderscheid gemaakt 
tussen doelmatigheid van de kwalificatiestructuur 
en doelmatigheid van het opleidingsaanbod. De 
werkwijze doelmatigheid heeft betrekking op beide 
definities omdat er zowel naar de inhoud van de 
opleidingen gekeken wordt als naar het aanbod 
van de opleiding in verhouding tot de vraag van de 
arbeidsmarkt.

Drievoudige kwalificatie doelstelling
De drievoudige kwalificatie (doelstelling) van  
het onderwijs volgt uit artikel 1.2.1 WEB.  
Deelnemers (studenten) moeten zich kwalificeren 
voor uitoefening van een beroep (theoretisch en 
praktisch), deelname aan de maatschappij  
(burgerschap) en doorstroom naar een hoger  
onderwijsniveau.

Kans op Stage en leerbaan
Kans op stage toont de verwachte kansen van 

bol-studenten op het vinden van een stage. Kans op 
leerbaan toont de verwachte kansen van bbl-stu-
denten op het vinden van een leerbaan. De graad-
meters geven de verhouding weer tussen het aantal 
leerplaatszoekende studenten en het aanbod van 
stages en leerbanen bij bedrijven. SBB geeft jaarlijks 
een update van de kansen voor dat betreffende 
jaar. De kansen zijn vastgesteld per opleiding en per 
regio (SBB).

Kans op werk
Kans op werk toont de toekomstige kansen voor 
mbo-studenten. Het gaat om de kans dat een 
gediplomeerde schoolverlater werk vindt in het ver-
lengde en op het niveau van zijn opleiding. Kans op 
werk geeft de verhouding weer tussen het verwach-
te aantal gediplomeerden dat op zoek gaat naar 
werk (dus bijvoorbeeld niet doorstudeert of blijft 
werken bij het leerbedrijf) en het aantal verwachte 
vacatures dat geschikt is voor een gediplomeerde 
schoolverlater.

De berekening gaat uit van een student die nu met 
de opleiding begint en deze opleiding in de normale 
studieduur afrondt. Dus wat is de kans op werk over 
twee jaar, bij een opleiding met een opleidingsduur 
van twee jaar? En wat is de kans op werk over drie 
jaar bij een opleiding met een opleidingsduur van 
drie jaar? De kansen zijn vastgesteld per opleiding 
en per regio (SBB.

Signalering fase. CBS en Kans op werk 
Tijdens de signaleringsfase wordt gebruik gemaakt 
van een tweetal indicatoren uit de Beleidsregel ma-
crodoelmatigheid beroepsonderwijs. Beide cijfers 
worden door het CBS geleverd. 
Werk: “Heeft 70% of meer van de gediplomeerden, 
die twee jaar geleden het diploma hebben behaald, 

betaald werk voor 12 uur of meer per week?”
Werk op niveau :“Heeft 50% of meer van de gedi-
plomeerden, die 4 jaar geleden het diploma hebben 
behaald, werk op het niveau van de gevolgde 
opleiding?”

Omdat deze twee indicatoren terugkijken, heeft 
het bestuur van SBB besloten om voor de werkwijze 
doelmatigheid Kans op werk als derde indicator toe 
te voegen. 

Kans op werk (SBB): “Is de prognose dat de gedi-
plomeerde na het afronden van de opleiding een 
voldoende of goede kans op werk (op het niveau en 
in het verlengde van de opleiding) heeft?” 

Worden minimaal twee van de drie bovenstaande 
vragen met nee beantwoord, dan is er volgens de 
werkwijze mogelijk sprake van zorg.

Toelatingsrecht
Met de invoering van het toelatingsrecht (Wet 
vroegtijdige aanmelddatum en toelatingsrecht tot 
het mbo) per 1 augustus 2017 heeft iedere mbo-stu-
dent die zich uiterlijk op 1 april aanmeldt voor één 
of meer beroepsopleidingen het recht toegelaten 
te worden tot de opleiding van zijn of haar eerste 
voorkeur (MBO Raad). 

Er zijn twee situaties denkbaar waarin een mbo-in-
stelling de mogelijkheid moet hebben om een 
student niet tot de opleiding van zijn keuze toe te 
laten. In deze gevallen krijgt de student een andere 
opleiding aangeboden. De eerste situatie is dat een 
instelling soms, uit een oogpunt van de opleidings-
capaciteit of arbeidsmarktperspectief, niet alle 
aangemelde studenten kan toelaten. De andere 
situatie betreft opleidingen waarvoor de aard 

van het beroep of de inrichting van het onderwijs 
specifieke eisen stellen aan studenten. In deze twee 
gevallen kunnen mbo-instellingen besluiten om een 
student niet toe te laten tot de opleiding van diens 
voorkeur en in plaats daarvan een passend alterna-
tief te bieden

Werkwijze doelmatigheid
SBB staat voor de optimale aansluiting tussen 
onderwijs en arbeidsmarkt. Om er in de toekomst 
voor te zorgen dat eerder ingegrepen kan worden 
wanneer die aansluiting bij opleidingen in het 
geding is, heeft SBB een werkwijze doelmatigheid 
ontwikkeld.  
Met de implementatie van de werkwijze willen 
we bereiken dat onderwijs en bedrijfsleven met 
elkaar de regie nemen en samen optrekken bij grote 
vraagstukken rond de arbeidsmarktrelevantie van 
opleidingen, de afstemming over het benodigde 
aantal opleidingen, studenten en de actualiteit van 
deze opleidingen. 
De werkwijze bestaat uit een vijftal stappen. Deze 
toolkit is onderdeel van stap 2 en 3. 

De werkwijze bestaat uit een vijftal stappen. Deze 
toolkit is onderdeel van stap 2 en 3. 
1.  Signaleren (SBB) 
2.   Duiden (Sectorkamer op basis van feiten en 

cijfers aangeleverd door SBB) 
3.  Adviseren (Sectorkamer aan Bestuur SBB) 
4.   Acteren (Bestuur stelt advies vast en bepaalt 

waar de actie ligt) 
5.   Monitoren (SBB, Sectorkamer en Tac  

Doelmatigheid)

Zorgplicht
Zorgplicht arbeidsmarktperspectief, belang 
beroepsopleidingen en doelmatigheid, heeft 

vastgelegd dat bij het aanbieden van een opleiding 
voldoende arbeidsmarktperspectief voor de deelne-
mer moet zijn. De zorgplicht bestaat uit zorgplicht 
arbeidsmarktperspectief en zorgplicht doelmatig-
heid. De invulling hiervan gaat uit van zelfregulatie 
door de scholen samen met de partners in de regio 
− bijvoorbeeld bedrijfsleven en UWV − op advies van 
SBB. De verantwoordelijkheid voor de invulling van 
de twee zorgplichten ligt bij de onderwijsinstellin-
gen.

Zelfregulering 
Zelfregulering houdt in dat de scholen zelf 
verantwoordelijk zijn om te komen tot een goede 
aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt 
en een doelmatigere spreiding van het 
opleidingsaanbod. Van scholen wordt verwacht 
dat zij deze verantwoordelijkheid in nauw overleg 
en afstemming met het (regionale) bedrijfsleven 
en met (nabijgelegen) scholen op zich nemen. 
Voor die gevallen waarin betrokkenen er niet in 
slagen ondoelmatigheden in het aanbod weg te 
nemen, kan de minister sturend optreden. Dit 
ingrijpen, is erop gericht een situatie te bereiken 
waarin scholen weer voldoen aan de zorgplicht 
arbeidsmarktperspectief en de zorgplicht 
doelmatigheid. De minister zal zich voordat hij/zij 
optreedt laten adviseren door de onafhankelijke 
adviescommissie macrodoelmatigheid mbo (ook 
wel commissie Leijnse genoemd).

DEFINITIES:

Werkorganisatie sbb Sectorkamer Bestuur sbb

SIGNALEREN 
en VERRIJKEN1 DUIDEN en 

ADVISEREN2 BESTUURSBESLUIT3 TERUGKOPPELEN 
en MONITORING4

1 Werk op niveau werd voorheen door het ROA 
onderzocht. Tegenwoordig onderzoekt het CBS dit. 
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