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Voorwoord

Combinaties van leren en werken staan de laatste jaren sterk in de belangstelling. 
Politici, beleidsmakers, werkgevers, adviesorganen en onderwijskundigen zien 
ze als panacee voor vele kwalen. Combinaties van leren op school en werken in de 
beroepspraktijk zouden de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt verbeteren, 
de wederzijdse contacten en betrokkenheid tussen onderwijsinstellingen en bedrijfs-
leven verbeteren, voor inbreng van innovatieve kennis in het bedrijfsleven zorgen, 
mogelijkheden bieden om het onderwijs voor jongeren praktijkgerichter en daardoor 
aantrekkelijker te maken, scholieren en studenten motiveren om hun studie af te 
maken en een basis leggen voor een leven lang leren. 

Opmerkelijk bij dit alles is de ogenschijnlijk brede consensus tussen de vier meest 
betrokken partijen: scholen en onderwijsinstellingen (als aanbieders van opleidin-
gen), bedrijven en instellingen in de collectieve sector (als afnemers van gediplo-
meerden van opleidingen), scholieren en studenten (als deelnemers aan opleidingen) 
en de overheid (vanuit het algemene belang van een goede aansluiting tussen onder-
wijs en arbeidsmarkt). Zo’n brede overeenstemming over de wenselijkheid van een 
grotere praktijkgerichtheid van het onderwijs ligt niet onmiddellijk in de rede. 

Doel van deze metastudie is een samenhangend beeld te schetsen van een aantal 
belangrijke ontwikkelingen in de verhouding tussen leren en werken in verschil-
lende sectoren van het beroeps- en hoger onderwijs: het praktijkonderwijs en de 
beroepsgerichte leerwegen in het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs 
(vmbo; voltijd), het middelbaar beroepsonderwijs (mbo; voltijd, duaal en deeltijd), 
het hoger beroepsonderwijs (hbo; voltijd, duaal en deeltijd), het wetenschappelijk 
onderwijs (wo; voltijd, duaal en deeltijd) en het duale postdoctorale wetenschappe-
lijk onderwijs. Jaarlijks nemen aan deze opleidingen meer dan één miljoen jongeren 
en jongvolwassenen deel, die een (steeds groter) deel van hun onderwijstijd in de 
beroepspraktijk doorbrengen.

Uit de studie komt naar voren dat er weliswaar vele beschouwingen worden gewijd 
aan de wenselijkheid van meer aandacht voor de beroepspraktijk in het onderwijs, 
maar dat die pleidooien over het algemeen niet gebaseerd zijn op empirisch weten-
schappelijk onderzoek. Zo blijkt er bijvoorbeeld nauwelijks iets bekend te zijn over 
het percentage van de onderwijstijd dat in de vorm van stages of werkend leren in 
de beroepspraktijk wordt doorgebracht. Ook over de kwaliteit van het leren in de 
beroepspraktijk zijn geen objectieve gegevens beschikbaar. De samenhang tussen 
het leren op school en het werken in de beroepspraktijk laat in tal van opzichten te 
wensen over. 
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Onder de noemer van competentiegericht leren vindt intussen in het mbo en het hbo 
een sterke extensivering van het onderwijs plaats. Het aantal contacturen tussen stu-
denten en docenten is de afgelopen jaren drastisch teruggelopen. Met deze invoering 
van competentiegericht leren in nagenoeg alle sectoren van het beroeps- en hoger 
onderwijs wordt echter een groot risico gelopen. Allereerst lopen over de inhoud 
van het concept zelf de meningen uiteen. Bovendien is er, net zomin als bij het zoge-
noemde nieuwe leren in het voortgezet onderwijs, bij het competentiegericht leren 
al sprake van bewezen effectiviteit. Gevreesd moet worden dat het kennisniveau van 
scholieren en studenten erdoor zal afnemen. 

Met deze overzichtsstudie hoopt het scp alle betrokkenen nog eens goed aan het 
denken te zetten. De vraag of duaal ook inderdaad ideaal is, is voorlopig nog niet 
beantwoord.  

Prof. dr. Paul Schnabel
Directeur scp 
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1 Inleiding

1.1 Waarom dit onderzoek naar combinaties van leren en werken?

Steeds meer werken tijdens en naast de studie
Scholieren en studenten volgen anno 2006 weliswaar langer onderwijs dan 25 jaar 
geleden, maar dat betekent nog niet dat ze ook later met de beroepspraktijk in aan-
raking komen. Integendeel. Er is in de afgelopen jaren een soort overgangsfase 
ontstaan tussen de wereld van het onderwijs en de wereld van de arbeid. Tijdens die 
overgangsfase is sprake van uiteenlopende combinaties van leren en werken, waarbij 
jongeren niet alleen in het kader van hun opleiding in toenemende mate ervaringen 
opdoen in de beroepspraktijk, maar ook steeds vaker naast hun studie werkzaam zijn.

Combinaties van leren en werken als oplossing voor vele kwalen
Combinaties van leren en werken staan de laatste jaren sterk in de belangstelling.
Politici, beleidsmakers, adviesorganen, werkgevers en onderwijskundigen zien ze 
als een panacee voor vele kwalen. Combinaties van leren op school en werken in de 
beroepspraktijk zouden de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt verbete-
ren, de wederzijdse contacten en betrokkenheid tussen onderwijsinstellingen en 
het bedrijfsleven versterken, ze zouden zorgen voor inbreng van innovatieve kennis 
in het bedrijfsleven, leerlingen en studenten motiveren om hun studie af te maken, 
mogelijkheden bieden om het onderwijs voor jongeren meer op de praktijk gericht 
en daardoor aantrekkelijker te maken, een basis leggen voor een leven lang leren, en 
ze zouden een bijdrage kunnen leveren aan de bestrijding van de jeugdwerkloosheid. 
Er bestaan in beleidskringen, kortom, vele en hooggespannen verwachtingen over de 
positieve effecten van het leren op de werkplek gedurende de opleiding.

Brede overeenstemming over het belang van leer-werkcombinaties
Opmerkelijk bij dit alles is de ogenschijnlijk brede consensus over het belang van 
het opdoen van praktijkervaringen tijdens de opleiding. Bij combinatievormen van 
leren en werken zijn in de regel vier partijen betrokken: scholen en onderwijsinstel-
lingen (als aanbieders van opleidingen), bedrijven en instellingen in de collectieve 
sector (als afnemers van gediplomeerden van opleidingen), scholieren en studenten 
(als deelnemers aan opleidingen) en de overheid (vanuit het algemene belang van 
een goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt). De vier partijen lijken het 
ondanks hun uiteenlopende belangen onderling in hoge mate eens te zijn over het 
belang van een grotere praktijkgerichtheid van het onderwijs.

Weinig onderzoek naar combinaties van leren en werken
In het arbeidsmarktonderzoek fi gureert sinds enige tijd het concept van de transiti-
onele arbeidsmarkt. Kenmerkend voor een transitionele arbeidsmarkt is het ontbre-



12 Inleiding

ken van scherpe scheidslijnen tussen werk en andere domeinen. Dat betekent dat er 
gedurende de levensloop niet alleen diverse overgangen tussen levenssferen worden 
gemaakt, maar dat er ook een groeiende behoefte is om activiteiten uit uiteen-
lopende levenssferen te combineren.

In de jaren negentig van de vorige eeuw groeide in het arbeidsmarktonderzoek 
zowel de belangstelling voor de overgangen tussen verschillende sociale posities 
(onderwijs, werk, zorg, vrije tijd) als voor combinaties van uiteenlopende activiteiten 
(arbeid en zorg, onderwijs en arbeid). Zo is er de afgelopen jaren heel veel aandacht 
besteed aan de combinatie van arbeid en zorgtaken. De levensloopregeling is daar-
van de resultante. Aan combinaties van werken en leren op latere leeftijd wordt in 
onderzoek eveneens de nodige aandacht besteed.

Combinatievormen van leren en werken tijdens het beroeps- en hoger onderwijs 
zijn tot dusver nog nauwelijks onderwerp van empirisch onderzoek. Er zijn wel-
iswaar talrijke onderwijskundige beschouwingen over de relatie tussen leren en 
werken waarin de veronderstelde voordelen van combinaties van leren en werken 
breed worden uitgemeten, maar die hebben merendeels het karakter van imple-
mentatieonderzoek: hoe kunnen combinaties van leren en werken, gegeven de 
wenselijkheid ervan, zo goed mogelijk worden ingericht. In dat verband worden 
vaak hooggespannen verwachtingen geformuleerd over de mogelijke bijdrage van 
leer-werkcombinaties aan de oplossing van allerlei problemen. In hoeverre die 
verwachtingen realistisch zijn en ook worden waargemaakt, wordt echter nauwelijks 
onderzocht.

1.2 Leer-werkcombinaties: geen doel, maar middel

Combinaties van leren en werken in het beroeps- en hoger onderwijs vormen geen 
doel op zich, maar zijn een middel om betere resultaten te kunnen boeken in het 
onderwijs, om de aansluiting op de arbeidsmarkt te verbeteren en de Nederlandse 
economie te transformeren tot een kenniseconomie.

In de eerste plaats kunnen leer-werkcombinaties niet los worden gezien van de 
vele pogingen die al sinds het begin van de jaren tachtig worden ondernomen om de 
relatie tussen onderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren. In die relatie doet zich een 
aantal structurele knelpunten voor. Te veel jongeren verlaten het onderwijs zonder 
diploma of zonder startkwalifi catie. Nederland scoort in dit opzicht slecht vergele-
ken met andere Europese landen. De jeugdwerkloosheid is de afgelopen jaren fl ink 
opgelopen. Tegelijkertijd treedt er een stagnatie op in de stijging van het opleidings-
niveau van de beroepsbevolking, terwijl de behoefte aan hoger opgeleiden toeneemt. 
Combinaties van leren en werken zullen naar verwachting een bijdrage leveren aan 
het verminderen van de schooluitval en het verbeteren van de inhoudelijke aanslui-
ting tussen onderwijs en arbeidsmarkt.

Een tweede reden waarom de aandacht voor combinaties van leren en werken de 
afgelopen jaren zo sterk is toegenomen, ligt op het institutionele vlak. Er bestaan 
nogal wat fricties in de onderlinge verhoudingen tussen onderwijs, bedrijfsleven 
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en overheid. Het bedrijfsleven verwijt het onderwijs dat scholen en opleidingen te 
weinig rekening houden met ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Bovendien bestaat 
de vrees dat de overheid de kosten van het onderwijs op het bedrijfsleven wil afwen-
telen. De overheid wil dat scholen en bedrijven meer met elkaar in contact treden. 
Door de beroepspraktijk sterker in het onderwijs te verankeren, zullen scholen en 
bedrijven, zo verwacht men, worden gedwongen om beter samen te werken.

Een derde reden voor de toegenomen populariteit van leer-werkcombinaties ligt in 
het onderwijs zelf. Als gevolg van uiteenlopende maatschappelijke ontwikkelingen, 
zoals de toegenomen welvaart en de daarmee samenhangende veranderingen in 
de opvoeding en jeugdcultuur, zijn de motivatieproblemen in het onderwijs toege-
nomen. Het onderwijs probeert daar iets aan te doen via allerlei onderwijskundige 
vernieuwingen. De recentste vernieuwing is de omslag naar competentiegericht 
leren in het middelbaar en hoger beroepsonderwijs. Hierbij wordt van scholieren en 
studenten een actievere opstelling gevraagd en worden zij niet alleen op hun kennis 
maar ook op hun vaardigheden en persoonlijke instelling aangesproken. Leer-werk-
combinaties bieden de mogelijkheid om jongeren al tijdens de opleiding met het 
echte beroepsleven in aanraking te brengen.

1.3 Welke combinaties van leren en werken komen in dit rapport aan de orde?

Dit rapport gaat over combinaties van leren en werken in het van overheidswege 
bekostigde (voorbereidende) middelbaar beroepsonderwijs (vmbo en mbo) en hoger 
onderwijs (hbo en wo). Het omvat het hele scala aan opleidingen vanaf het praktijk-
onderwijs en het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) tot en met het 
wetenschappelijk onderwijs en de daaropvolgende postdoctorale opleidingen die na 
afl oop van een universitaire studie, in de eerste fase van de beroepsloopbaan, worden 
gevolgd.

Binnen het (voorbereidend) beroeps- en hoger onderwijs kan een onderscheid 
worden gemaakt tussen voltijdopleidingen, duale opleidingen, waarbij in het kader 
van de opleiding wordt gewerkt, en deeltijdopleidingen, die in de meeste gevallen 
naast een werkkring of andere bezigheden worden gevolgd. Bij nagenoeg alle oplei-
dingsvormen worden leren en werken op enigerlei wijze gecombineerd.

De volgende combinatievormen van leren en werken komen aan bod:
– stages in het kader van voltijdopleidingen in het voorbereidend middelbaar beroeps-

onderwijs (vmbo), het middelbaar beroepsonderwijs (mbo), het hoger beroeps-
onderwijs (hbo) en het wetenschappelijk onderwijs (wo);

– duale opleidingen, zoals leer-werktrajecten in het voorbereidend middelbaar 
beroepsonderwijs (vmbo), het voormalig leerlingwezen, dat momenteel wordt 
aangeduid als beroepsbegeleidende leerweg (bbl) in het middelbaar beroeps-
onderwijs (mbo), en diverse duale opleidingsvormen in het hoger beroepsonder-
wijs (hbo) en wetenschappelijk onderwijs (wo);
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– deeltijdopleidingen naast een werkkring; indien dat een aan de opleiding verwante werk-
kring is, wordt er meestal vrijstelling gegeven van de verplichting een stage te volgen;

– postdoctorale onderzoekers- en beroepsopleidingen, zoals de opleidingen tot weten-
schappelijk onderzoeker (aio of oio), en de opleidingen tot advocaat of accoun-
tant, die meestal door beroepsorganisaties worden georganiseerd;

– (bij)banen naast de studie, die in de regel geen verband houden met de studie.

Bij de hiervoor genoemde combinatievormen kunnen twee typen worden onder-
scheiden: combinatievormen waarbij het werken een integraal onderdeel vormt van 
de opleiding (stages en duale opleidingen) ofwel de opleiding een integraal onder-
deel vormt van het werk (postdoctorale opleidingen), en combinatievormen waarbij 
dat niet het geval is en de deelnemer in feite de verbindende factor is (deeltijdoplei-
dingen en bijbanen).

1.4 Combinaties en transities

Combinaties van leren en werken: aantallen scholieren en studenten en tijdsbesteding
Aan de verschillende beroepsvoorbereidende en beroepskwalifi cerende opleidingen 
nemen jaarlijks in totaal meer dan één miljoen jongeren en jongvolwassenen deel. 
In vrijwel alle opleidingen doen scholieren en studenten gedurende een bepaalde 
periode ervaring op in de beroepspraktijk. In het middelbaar beroepsonderwijs is 
het minimum aantal uren dat in de beroepspraktijk moet worden doorgebracht zelfs 
wettelijk voorgeschreven. Alleen het wetenschappelijk onderwijs kent nog opleidin-
gen zonder praktijkcomponent.

Tabel 1.1 laat zien hoeveel scholieren en studenten in het kader van hun opleiding 
– een of meerdere keren en gedurende korte of langere tijd – een praktijkplaats 
nodig hebben. Bij voltijdscholieren en studenten gaat het om stageplaatsen, bij duale 
 studenten in het merendeel van de gevallen om leer-arbeidsplaatsen met een arbeids-
contract. Voor deeltijdstudenten geldt het werk dat zij naast hun studie verrichten 
veelal als praktijkplaats.
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Tabel 1.1
Aantal leerlingen en studenten in het (voorbereidend) beroepsonderwijs en het hoger onderwijs, 2004/’05
(afgerond in duizendtallen)

opleidingsniveau aantal leerlingen/studenten percentage 

vmbo

praktijkonderwijs 26.000 2
beroepsgerichte leerwegen lj3-4 127.000 11

mbo

voltijd mbo/bola 316.000 27
deeltijd mbo/bol 16.000 1
duaal mbo/bblb 143.000 12

hbo

voltijd hbo 269.000 23
deeltijd hbo 66.000 6
duaal hbo 12.000 1

wo

voltijd wo 185.000 16
deeltijd wo 14.000 1

totaal 1.174.000 100
a Beroepsopleidende leerweg.
b Beroepsbegeleidende leerweg.

Bron: CBS (2005)

Het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) is met 40% van de deelnemers de omvang-
rijkste sector. Daarna komen het hoger beroepsonderwijs (hbo) met 30% en het 
wetenschappelijk onderwijs met 17% van de deelnemers. Alleen in het wetenschap-
pelijk onderwijs lopen niet alle studenten stage. Bijna 80% van de deelnemers volgt 
een voltijdopleiding, 13% volgt een duale opleiding en 8% een opleiding in deeltijd-
verband. Onder de deelnemers aan duale en deeltijdopleidingen bevinden zich overi-
gens niet alleen jongeren maar ook volwassenen (30 jaar en ouder), over wie meer in 
hoofdstuk 4.

Postdoctorale opleidingen blijven in de tabel buiten beschouwing. Naar schatting 
gaat het hierbij om ongeveer 4800 deelnemers. Beroepsopleidingen die door andere 
ministeries dan Onderwijs Cultuur en Wetenschap (ocw) of Landbouw, Natuurbe-
heer en Voedselkwaliteit (lnv) worden bekostigd, blijven in de tabel eveneens buiten 
beeld. In hoofdstuk 6 van dit rapport zal wel aandacht worden geschonken aan het 
politieonderwijs, dat onder het ministerie van Binnenlandse Zaken (bzk) ressor-
teert. Jaarlijks volgen ongeveer 2000 jongeren een initiële politieopleiding.
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Tijdsbestedingonderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (scp) geeft een 
indicatie van ontwikkelingen in het aantal uren dat scholieren en studenten (van
16 t/m 29 jaar) studeren en werken, en het aantal uren dat werkende jongeren in 
dezelfde leeftijdscategorie aan onderwijs en opleiding besteden. Omdat het om 
kleine steekproefaantallen gaat, moeten de cijfers met enige voorzichtigheid worden 
geïnterpreteerd. Het gaat vooral om de trends en de orde van grootte.

Tabel 1.2a laat zien hoe de tijdsbesteding aan onderwijs en werken door scholieren 
en studenten zich in de periode 1975 tot 2000 heeft ontwikkeld.

Tabel 1.2a
Tijdsbesteding van onderwijsvolgende jongeren (16 t/m 29 jaar) aan onderwijs en werk, 1975-2000

onderwijsvolgende jongeren 1975 1980 1985 1990 1995 2000

aantal uren per week dat scholieren en 
studenten aan onderwijs besteden 29,2 27,4 27,4 25,4 24,0 24,3

percentage scholieren en studenten
(16 t/m 29 jaar) dat werkt 45 37 38 49 56 71

aantal uren per week dat werkende 
 scholieren aan arbeid besteden 14,0 12,7 11,8 15,9 13,5 13,5

Bron: SCP (TBO 1975-2000)

In de tabel worden drie trends zichtbaar: scholieren en studenten zijn minder tijd 
gaan besteden aan onderwijs, ze zijn meer gaan werken, en het aantal uren dat per 
week wordt gewerkt schommelt rond de dertien uur.

Tegenover onderwijsvolgende jongeren die werken staan werkende jongeren die 
onderwijs volgen. Tabel 1.2b geeft een beeld van het aantal uren per week dat jonge-
ren van 16 tot en met 29 jaar die werken als hun voornaamste bezigheid zien (meer 
dan zeventien uur per week werkzaam) aan verschillende typen opleidingen (deel-
tijdonderwijs en bedrijfsopleidingen) besteedden.

Het aantal uren dat gemiddeld aan beide opleidingsvormen werd besteed, was in de 
periode 1975-2000 opmerkelijk stabiel. Werkende jongeren besteedden gemiddeld 
ongeveer driekwart deel van één werkdag per week aan (deeltijd)onderwijs. Aan 
bedrijfsopleidingen werd ongeveer eenzelfde hoeveelheid tijd besteed.

Uit beide tabellen valt op te maken dat combinaties van leren en werken of van 
werken en leren in de leeftijdsfase van 16 tot en met 29 jaar heel gebruikelijk zijn. 
Onderwijsvolgende jongeren zijn sinds het midden van de jaren zeventig veel meer 
gaan werken en minder tijd gaan besteden aan onderwijs. Werkende jongeren zijn 
daarentegen niet meer tijd gaan besteden aan onderwijs of bedrijfsopleidingen.
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Tabel 1.2b
Tijdsbesteding van werkende jongeren (16 t/m 29 jaar) aan onderwijs en opleiding, 1975-2000

werkende jongeren 1975 1980 1985 1990 1995 2000

aantal uren per week dat werkende jongeren aan 
(deeltijd)onderwijs besteden 6,2 5,4 5,3 6,9 5,4 6,3

percentage werkende jongeren dat een bedrijfs-
opleiding volgt 5 5 6 7 7 8

aantal uren per week dat werkende jongeren aan 
bedrijfsopleidingen besteden 8,1 4,7 4,4 6,9 5,1 5,6

Bron: SCP (TBO 1975-2000)

Transities: overgangen naar vervolgopleidingen en naar de arbeidsmarkt
Voor deze studie zijn twee transitievormen relevant. In de eerste plaats overgangen 
binnen het onderwijs zelf, vooral tussen verschillende opleidingsniveaus (van vmbo 
naar mbo of van mbo naar hbo), maar ook tussen verschillende opleidingswegen 
(van voltijdonderwijs naar deeltijd- of duaal onderwijs of van duaal naar voltijd). In 
de tweede plaats transities of overgangen vanuit het onderwijs naar andere domei-
nen en activiteiten, zoals arbeidsmarkt en werk, of omgekeerd vanuit andere domei-
nen en activiteiten naar het onderwijs.

De overgangen die schoolverlaters vanuit de verschillende opleidingen maken, hetzij 
binnen het onderwijs, hetzij naar de arbeidsmarkt, zijn goed zichtbaar te maken aan 
de hand van cijfers uit diverse onderzoeken onder schoolverlaters van het Research-
centrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (roa). Uit diverse onderzoeken, die in 
het najaar van 2003 werden gehouden, is door het roa tabel 1.3 geconstrueerd. De 
tabel geeft inzicht in de bestemming van schoolverlaters die in het school/studiejaar 
2001/2002 hun diploma behaalden.

Ruim 90% van de gediplomeerde schoolverlaters van algemeen vormende opleidin-
gen (mavo/havo/vwo) blijkt in 2003 te zijn doorgestroomd naar een vervolgoplei-
ding: een voltijdopleiding in mbo, hbo of wetenschappelijk onderwijs (88%) of een 
beroepsbegeleidende leerweg in het mbo (bbl) (4%). Na afronding van een beroeps-
gerichte leerweg van het vmbo (vbo) studeert nog ongeveer driekwart door. Vanuit 
de voltijdopleidingen van het mbo (beroepsopleidende leerwegen of bol) geldt dat 
voor ongeveer de helft van de schoolverlaters. De meeste jongeren met een afgeronde 
opleiding in het kader van het leerlingwezen (bbl) gaan na hun opleiding aan het 
werk. Afgestudeerden uit het hoger onderwijs (hbo en wetenschappelijk onderwijs) 
gaan overwegend aan het werk. Toch studeert ook van deze hoogopgeleiden nog een 
klein deel door: 16% van de hbo-gediplomeerden volgt nog een andere hbo-oplei-
ding, een tweede fase hbo-opleiding of een universitaire opleiding. Van de afgestu-
deerde academici blijkt anderhalf jaar na het afstuderen nog 3% door te studeren.



18 Inleiding

Tabel 1.3
Bestemming van gediplomeerde schoolverlaters en afgestudeerdena per opleidingssector, 2003 (in procenten)

opleidingssector studie bblb betaald werk werkloos anders totaalc

avo: mavo/havo/vwo 88 4 5 1 2 97.538
vbo 51 24 19 3 2 40.074
mbo: bold niveau 1/2 38 12 38 7 5 12.438
mbo: bol niveau 3/4 41 5 50 2 1 38.909
mbo: bbl niveau 1/2 3 21 71 4 1 19.680
mbo: bbl niveau 3/4 2 9 86 2 2 18.948
hbo 16 – 77 4 4 43.029
wo 3 – 90 4 3 20.083
totaal 46 8 41 3 2 290.699
–  Antwoordcategorie niet opgenomen.
a Schoolverlaters en afgestudeerden van het studiejaar 2001/’02.
b Beroepsbegeleidende leerweg.
c Naar landelijke populatie gewogen aantal schoolverlaters.
d Beroepsopleidende leerweg.

Bron: Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA 2004)

Gegevens over de bestemming van jongeren die één jaar later met een diploma van 
school kwamen of afstudeerden, geven inzicht in de effecten van de economische 
recessie in de afgelopen jaren (roa 2005).

Jongeren die in 2002 of 2003 het onderwijs verlieten, gingen veel vaker doorstu-
deren: van de schoolverlaters uit het mavo/havo/vwo 92% (tegenover 88% van de 
schoolverlaters uit 2001/’02) en van de vbo-gediplomeerden maar liefst 70% (een 
jaar eerder was dat 51%). Ook afgestudeerden met een hbo- of wo-diploma blijken 
minder vaak aan het werk te zijn (hbo: 76% en wo: 88%) en vaker door te studeren 
(hbo: 17% en wo: 5%).

De mogelijkheden om een opleiding in het kader van het leerlingwezen te volgen, 
zijn duidelijk afgenomen: van de jongeren met een vbo-diploma ging slechts 14% 
(in plaats van 24%) verder in een bbl-opleiding op niveau 1 of 2. In 2004 was de werk-
loosheid onder de gediplomeerde schoolverlaters van de laagste twee niveaus van het 
mbo (bol 1/2) ook een stuk hoger dan een jaar daarvoor (10% in plaats van 7%).

1.5 Conjuncturele ontwikkelingen en kwalitatieve veranderingen

De sterk toegenomen belangstelling voor combinatievormen van leren en werken kan 
niet los worden gezien van conjuncturele ontwikkelingen en van belangrijke verschui-
vingen in de economische bedrijvigheid. Een aantal van die ontwikkelingen wordt 
hierna kort aangeduid. Ze vormen als het ware het decor waarbinnen de betrokken par-
tijen – onderwijsveld, bedrijfsleven, overheid en scholieren en studenten – opereren.
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Onderwijs en arbeid(smarkt) hebben weliswaar veel met elkaar te maken, maar zijn 
desondanks qua organisatorische inbedding en maatschappelijke opdracht sterk 
gescheiden werelden, waarin verschillende belangen domineren en uiteenlopende 
mechanismen werkzaam zijn. Dat laat onverlet dat er van ontwikkelingen op de 
arbeidsmarkt sterke invloeden uitgaan naar het onderwijs.

Bij personeelstekorten proberen bedrijven en instellingen scholieren en studenten 
al tijdens de studie via duale trajecten aan zich te binden. In geval van aanbodover-
schotten op de arbeidsmarkt zijn werkgevers juist over het algemeen terughoudend 
bij het ter beschikking stellen van leer-werkplaatsen. In het landelijke beeld kunnen 
zich overigens grote verschillen voordoen naar regio of beroepssector.

De verhouding tussen onderwijs en arbeidsmarkt is niet statisch maar dyna-
misch: conjuncturele ontwikkelingen leiden vaak tot varkenscycli, maatschappelijke 
ontwikkelingen en daarmee samenhangende keuzeprocessen van scholieren en stu-
denten tot onverwachte overschotten of tekorten. Er doet zich bovendien substitutie 
voor op de arbeidsmarkt: bij een arbeidsoverschot nemen hoger opgeleiden dikwijls 
de plaats van lager opgeleiden in (verdringing); technologische vernieuwingen gaan 
in de regel gepaard met stijgende opleidingseisen.

Als gevolg van kwalitatieve verschuivingen op de arbeidsmarkt (bijvoorbeeld van 
industriële werkgelegenheid naar dienstverlening) veranderen de kwalifi catie-eisen 
van bedrijven: zo wordt er bijvoorbeeld steeds meer belang gehecht aan sociale en 
communicatieve vaardigheden. Sommige van die competenties kunnen moeilijk 
binnen een schoolse setting worden ontwikkeld. Dit leidt er niet alleen toe dat de 
behoefte aan leren op de werkplek toeneemt, maar zet ook aan tot veranderingen in 
het onderwijs zelf.

De overheid reageert eveneens op conjuncturele ontwikkelingen. Dat gebeurt in de 
regel niet anticyclisch, maar procyclisch: daardoor worden pieken hoger en dalen 
dieper. Dat wordt mede veroorzaakt door onzekerheid over het verloop van de con-
junctuur, in het bijzonder over het tijdstip en de intensiteit van de omslagen. Als 
gevolg van de reactie- en implementatietijd blijkt echter ook anticyclisch beleid uit-
eindelijk vaak procyclisch uit te pakken, waardoor het middel erger kan zijn dan de 
kwaal (tk 2001/2002: 61-71).

Gebruikelijk is om in tijden van economische teruggang de ontwikkeling van de 
overheidsuitgaven af te remmen, via vergroting van de doelmatigheid (meer studen-
ten opleiden voor hetzelfde bedrag of het ontmoedigen van het maken van omwegen 
door het onderwijs) of door middel van bezuinigingen (bijvoorbeeld op de studie-
fi nanciering). Die ingrepen missen hun uitwerking in het onderwijs niet, zij het dat 
de effecten vaak pas na verloop van enige tijd zichtbaar worden.

In dit rapport zal een aantal gevolgen worden aangestipt, zoals de extensivering 
in het middelbaar en hoger beroepsonderwijs en de toename van het werken door 
scholieren en studenten. Het bedrijfsleven beperkt zich in tijden van economische 
recessie tot zijn kerntaken en daar behoort in principe het leveren van een bijdrage 
aan de opleiding van scholieren en studenten niet toe. Het onderwijs moet in dat 
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geval voor de praktijkvorming van zijn studenten naar andere oplossingen uitzien. 
Zo zijn er de afgelopen jaren diverse simulatievormen van praktijkleren in het onder-
wijs ontwikkeld.

1.6 Leren en werken: fi naliteit, gelijktijdigheid en causaliteit

Bij combinaties van leren en werken kunnen verschillende typen relaties worden 
onderscheiden. Er kan sprake zijn van fi naliteit (middel-doel-relatie), van tijd (volgtij-
delijkheid-gelijktijdigheid), en van causaliteit (oorzaak-gevolg-relatie) (Wijnen 1997: 
21-26).

Het publieke debat over de relatie tussen leren en werken wordt meestal gevoerd in 
termen van fi naliteit: leren gebeurt met het oog op werken en werken gebeurt met het 
oog op leren. In het eerste geval is werken het doel en leren het middel tot dat doel. 
In het tweede geval is leren het doel en werken het middel.

Leren met het oog op werken wordt in het beroepsonderwijs en het hoger onder-
wijs nadrukkelijk nagestreefd. Onderwijsprogramma’s bereiden in principe voor 
op een toekomstige beroepsloopbaan. De kwalifi caties die in het onderwijs worden 
bijgebracht, worden in belangrijke mate ontleend aan de eisen die in het betreffende 
beroepenveld worden gesteld. Toch is er meestal geen sprake van een een-op-een-
relatie. De doelstelling van het leren is doorgaans breder dan alleen de economische 
doelstelling van voorbereiding op de arbeidsmarkt. Het gaat bij leren ook om zaken 
als persoonlijke ontplooiing en maatschappelijke voorbereiding (bijvoorbeeld burger-
schap).

Van de omgekeerde relatie, werken als middel met het oog op leren, was al sprake 
in het middeleeuwse gildewezen, waarbij het meewerken met de meester ertoe moest 
leiden dat de gezel leerde hoe het betreffende beroep moest worden uitgeoefend. Dat 
is nu nog steeds aan de orde in het leerlingwezen, waarin het werken in dienst staat 
van het leren. Ook hier geldt echter dat het werken niet uitsluitend op het leren is 
gericht; er moet ook productieve arbeid worden geleverd.

Er is, al met al, maar zelden sprake van een een-op-eenrelatie tussen leren en 
werken. Dat maakt de discussie over het stellen van prioriteiten in concrete oplei-
dingssituaties ook zo moeilijk. Een hoge prioriteit voor leren kan ten koste gaan van 
een goede afstemming op de beroepsuitoefening, terwijl omgekeerd bij een hoge 
prioriteit voor werken het leren in de knel kan komen.

Leren en werken kunnen ook worden gezien als activiteiten die gelijktijdig worden 
uitgevoerd. Daarbij kan gedacht worden aan werkend leren, ook wel aangeduid als 
‘ervaringsleren’, of ‘leren terwijl men werkt’. Daarnaast is er de mogelijkheid van 
lerend werken, dat wil zeggen dat men werkt terwijl men leert. Die laatste mogelijk-
heid kent twee varianten. In de eerste variant is er geen enkele relatie tussen het werk 
dat men verricht en de zaken die geleerd worden, zoals bij bijbanen van studenten 
meestal het geval is. Het werken wordt in dat geval vaak gezien als een activiteit die 
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ten koste gaat van het leren. In de tweede variant is er wel sprake van een inhoude-
lijke relatie tussen het werk dat wordt verricht en de studie die men volgt. Een derge-
lijke relatie is bijvoorbeeld aan de orde bij het zogenoemde concurrency-onderwijs, 
waarbij een deeltijd beroepsopleiding wordt gecombineerd met een werkkring in een 
verwante sector.

De relatie tussen leren en werken wordt, ten slotte, ook wel in termen van causaliteit 
bezien. Daarbij gaat het om de mogelijkheid dat leren leidt tot werken of dat werken 
leidt tot leren. Leren en werken kunnen elkaar in principe wederzijds in gunstige zin 
beïnvloeden. Zo kunnen er tijdens het werk allerlei ervaringen worden opgedaan. 
Die ervaringen hoeven overigens niet automatisch een leereffect te hebben. Omge-
keerd kan van leren in principe ook een gunstig effect uitgaan op werken, bijvoor-
beeld wanneer er op basis van leerervaringen verbeteringen in de eigen werksituatie 
worden aangebracht.

1.7 Leren en werken vanuit drie invalshoeken: actor, systeem en context

De verschillende combinatievormen van leren en werken worden in deze studie 
vanuit drie gezichtspunten geanalyseerd.

De eerste invalshoek is die van de betrokken actoren. Bij het actorperspectief gaat het 
om de opvattingen en gedragingen van de belangrijkste partijen die betrokken zijn 
bij de verschillende combinatievormen van leren en werken: onderwijsinstellingen 
die opleidingen aanbieden, bedrijven en instellingen uit de publieke sector die als 
afnemers belang hebben bij het onderwijs, scholieren en studenten als deelnemers 
aan opleidingen, en de overheid vanuit haar maatschappelijke verantwoordelijkheid 
voor goed onderwijs.

Bij het tweede gezichtspunt staat het systeemperspectief centraal. Welke instituties zijn 
er bij de verschillende combinatievormen van leren en werken betrokken en wat zijn 
de belangen van die instituties? In hoeverre zijn de werelden van het onderwijs en 
van de arbeid(smarkt) met elkaar verbonden? Is er sprake van een scheiding tussen 
beide systemen of zijn er verbindingen tussen beide werelden en is er wellicht zelfs 
een zekere mate van integratie zichtbaar?

Omstandigheden en omgevingsfactoren die combinaties van leren en werken 
aantrekkelijk maken dan wel belemmeren, vormen de derde invalshoek. In het 
contextperspectief gaat het om ontwikkelingen in de wereld van het werk (economie, 
arbeidsmarkt en beroepen), om ontwikkelingen in de wereld van het onderwijs (ver-
anderingen in onderwijskundige inzichten, schaalvergroting van instellingen en 
veranderingen in bestuurlijke verhoudingen), om veranderingen in de omvang, de 
aard en het gedrag van de leerlingen- en studentenpopulatie, en om ontwikkelingen 
in het overheidsbeleid, niet alleen ten aanzien van de relatie tussen onderwijs en 
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arbeid(smarkt), maar ook op het punt van de verhouding tussen publieke en private 
verantwoordelijkheid. Omgevingsfactoren bieden belangrijke verklaringen voor 
kwantitatieve en kwalitatieve ontwikkelingen in combinaties van leren en werken.

1.8 Werkwijze

Dit rapport heeft het karakter van een overzichtspublicatie. Het is een metastudie 
waarin wordt geprobeerd op basis van beschikbare resultaten van empirisch onder-
zoek en aan de hand van visiedocumenten, adviezen en recente beleidsdocumenten 
van achtereenvolgens belanghebbende organisaties, adviesorganen en overheidsor-
ganisaties, een samenhangend beeld te schetsen van een aantal belangrijke ontwik-
kelingen in de verhouding tussen leren en werken in de verschillende sectoren van 
het beroepsonderwijs en het hoger onderwijs.

Er zijn voor deze studie geen nieuwe data verzameld. Er wordt gebruikgemaakt van 
onderzoeksresultaten op diverse terreinen, bijvoorbeeld:
– onderzoek onder scholieren en studenten naar hun studiegedrag en tevredenheid 

met de opleiding (hoe is de studievoortgang en hoe waarderen scholieren en stu-
denten hun opleiding?);

– onderzoek onder studenten in het hbo en wo naar de kwaliteit van de opleiding 
die zij volgen (wat is de beste opleiding?);

– onderzoek onder gediplomeerden uit de diverse sectoren van het onderwijs naar 
hun arbeidsmarktpositie enige tijd na het afstuderen (wat doen schoolverlaters 
na anderhalf jaar?);

– onderzoek naar de arbeidsmarktpositie van afgestudeerden uit het hoger onder-
wijs (in wat voor banen werken afgestudeerden uit het hoger onderwijs?);

– evaluatieonderzoek naar nieuwe (duale) leertrajecten (leer-werktrajecten in het 
vmbo en duale onderwijsvormen in het hbo en wo);

– onderzoek naar opvattingen, gedrag en fi nanciële bijdragen van het bedrijfsleven 
(onderzoek bij bedrijven, ontwikkelingen bij opleidings- en ontwikkelingsfond-
sen (o&o-fondsen), onderzoek naar fi scale regelingen ten behoeve van duale 
trajecten);

– rapporten en bevindingen van verschillende toezichtsorganen (over de kwaliteit 
van de opleidingen);

– onderwijskundige beschouwingen over de relatie tussen leren en werken (compe-
tentiegericht leren).

De verschillende combinatievormen van leren en werken komen in de meeste onder-
zoeken en beschouwingen overigens hooguit zijdelings aan de orde.

Bij visiedocumenten en adviezen gaat het om rapporten en notities van koepel-, 
branche- en belangenorganisaties zoals de brancheorganisatie voor middelbaar 
beroepsonderwijs en volwasseneneducatie (Bve Raad), de vereniging kenniscentra 
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beroepsonderwijs bedrijfsleven (colo), de hbo-raad, de Vereniging voor Samen-
werkende Nederlandse Universiteiten (vsnu), de Onderwijsraad, de Sociaal-Econo-
mische Raad, de Stichting van de Arbeid, en de landelijke werkgeversorganisaties 
Verbond van Nederlandse Ondernemingen/Nederlands Christelijk Werkgeversver-
bond (vno-ncw) en Midden- en kleinbedrijf (mkb) Nederland.

Relevante overheidsdocumenten zijn onder andere de diverse Koersdocumenten 
(voor het voortgezet onderwijs en de Bve-sector), het Hoger Onderwijs en Onder-
zoeks Plan 2004, en enkele beschouwingen in het kader van het Innovatieplatform.

1.9 Doel van de studie

Dit rapport beoogt niet alleen inzicht te verschaffen in de verschillende combina-
tievormen van leren en werken, maar probeert ook de vraag te beantwoorden in 
hoeverre de eerdergenoemde hooggespannen verwachtingen over de effecten van 
combinatievormen van leren en werken in het onderwijs realistisch zijn. Het initieel 
onderwijs voor jongeren en jongvolwassenen staat in het rapport centraal. Daarbin-
nen wordt vooral ingezoomd op combinaties van leren en werken die een integraal 
onderdeel vormen van de verschillende opleidingen in het (voorbereidend) middel-
baar beroepsonderwijs en hoger onderwijs: stages in het kader van voltijd- en deel-
tijdopleidingen en leer-arbeidsplaatsen in het kader van duale opleidingen.
Duale leertrajecten voor voortijdige schoolverlaters, werkloze jongeren of laagge-
schoolde volwassenen zonder werk blijven in deze studie buiten beeld.

Deze studie probeert in de eerste plaats inzicht te verschaffen in wat er feitelijk 
bekend is over de verschillende combinatievormen van leren en werken in het initieel 
onderwijs. In dat verband zal onder andere worden ingegaan op:
– het aantal scholieren en studenten dat in het kader van hun opleiding praktijk-

ervaring moet opdoen;
– de beschikbaarheid van stage- en leer-arbeidsplaatsen;
– de aanbieders van praktijkplaatsen: bedrijven en instellingen in de collectieve 

sector;
– de overwegingen van werkgevers om praktijkplaatsen ter beschikking te stellen;
– de rol die de overheid daarbij speelt;
– de hoeveelheid onderwijstijd die scholieren en studenten in de beroepspraktijk 

doorbrengen;
– hun oordeel over de beroepspraktijkvorming;
– de kwaliteit van het leren in de beroepspraktijk;
– de functies die het praktijkleren voor de diverse betrokken partijen vervult.

Daarnaast richt de studie zich op de vraag of de veronderstelde effecten van het leren 
in de beroepspraktijk zich ook daadwerkelijk manifesteren. Daarbij komen de vol-
gende vragen aan de orde:
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– Dragen de verschillende combinatievormen van leren en werken bij aan een ver-
betering van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt?

– Leiden ze tot sterkere verbindingen en betere relaties tussen onderwijsinstellingen 
en bedrijven?

– Wordt de kwaliteit van het onderwijs er beter van?

1.10 Opbouw van het rapport

De studie begint in hoofdstuk 2 met een historische schets. Daarin worden in vogel-
vlucht en in chronologische volgorde de belangrijkste ontwikkelingen behandeld 
op het gehele terrein van het voorbereidend beroepsonderwijs tot en met het weten-
schappelijk onderwijs. Overheidsinterventies, zoals wetgeving of subsidiëring, 
vormen belangrijke markeringspunten in de beschrijving.

In hoofdstuk 3 wordt nagegaan hoe onderwijsstelsels in andere Europese landen 
inhoud geven aan de beroepsvoorbereiding en in hoeverre combinatievormen van 
leren en werken daarbij een rol spelen.

Hoofdstuk 4 geeft een overzicht van de uiteenlopende combinatievormen van 
leren en werken die in de verschillende onderwijssectoren worden gepraktiseerd: in 
het praktijkonderwijs, in de beroepsgerichte leerwegen binnen het voorbereidend 
middelbaar beroepsonderwijs, in het middelbaar beroepsonderwijs, in het hoger 
beroepsonderwijs, in het wetenschappelijk onderwijs, en in het direct daarop aan-
sluitende postdoctorale onderwijs.

Hoofdstuk 5 is gewijd aan de belangen, opvattingen en gedragingen van de 
verschillende actoren die betrokken zijn bij leer-werkcombinaties: scholieren en 
studenten en hun organisaties, de verschillende onderwijsinstellingen en hun 
koepelorganisaties, bedrijven en arbeidsorganisaties en de vertegenwoordigers van 
werkgevers en werknemers op branche- en bedrijfstakniveau en op landelijk niveau 
en diverse betrokken overheidsorganisaties op landelijk en lokaal niveau.

In hoofdstuk 6 wordt ingegaan op de vraag in hoeverre er sprake is van verbin-
dingen tussen de werelden van het leren (het onderwijs) en het werken (arbeid). Dat 
gebeurt aan de hand van drie systeemkenmerken: de onderwijsinhoudelijke inbed-
ding van leer-werkcombinaties, de institutionele en organisatorische setting waar-
binnen ze vorm krijgen, en de wijze waarop fi nanciële regelingen van invloed zijn op 
de relatie tussen leren en werken.

Ontwikkelingen in het onderwijs en in de verhouding tussen leren en werken 
spelen zich niet in een vacuüm af, maar worden door tal van factoren beïnvloed. 
In hoofdstuk 7 passeert een aantal belangrijke contextfactoren de revue: ontwik-
kelingen in de economie, de werkgelegenheid en de beroepen, maatschappelijke 
ontwikkelingen en de effecten daarvan op de leerlingen- en studentenpopulatie, 
ontwikkelingen in het onderwijs, en veranderingen in de politieke en bestuurlijke 
context. Daarbij wordt niet alleen teruggekeken maar ook vooruitgeblikt.

In hoofdstuk 8 wordt geprobeerd een antwoord te geven op de eerder gestelde 
onderzoeksvragen. Aan het eind van het hoofdstuk komt de vraag aan de orde hoe 
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ideaal de verschillende combinaties van leren en werken nu eigenlijk zijn. In dat 
verband worden ook enkele beleidsaanbevelingen geformuleerd.

Hoofdstuk 9 vat de belangrijkste bevindingen uit de studie nog eens samen.
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2 Combinaties van leren en werken in historisch 
perspectief

In dit hoofdstuk worden de belangrijkste ontwikkelingen in de combinaties van 
leren en werken in het (voorbereidend) beroepsonderwijs en hoger onderwijs eerst 
chronologisch behandeld. Deze historische schets is gebaseerd op het werk van 
diverse auteurs: Van Wieringen 1975; Dodde 1985, 1987; Knippenberg en Van der 
Ham 1993; Mertens 1997; Wolthuis 1999; Bronneman-Helmers et al. 2002; De Vijlder 
2004. Overheidsinterventies, zoals wetgeving en subsidiëring, vormen belangrijke 
markeringspunten in de beschrijving. 

De geschetste ontwikkelingen zullen vervolgens nader worden uitgewerkt vanuit 
de drie in de inleiding genoemde perspectieven: het actorperspectief, het systeem-
perspectief en het contextperspectief.

2.1 Gilden en universiteiten

De vroegste vorm van vakonderwijs stamt uit de middeleeuwen. Het vond plaats in 
afzonderlijke gilden. Dat waren samenwerkingsverbanden van handwerkslieden die 
eenzelfde beroep uitoefenden. In de vijftiende en zestiende eeuw waren er bijvoor-
beeld ambachtsgilden voor snijders, chirurgijns, glazenmakers, zakkendragers, 
boekverkopers, goud- en zilversmeden en tinnengieters. De belangrijkste taak van 
de gilden was het reguleren van de markt. Die regulering was aan de ene kant protec-
tionistisch van aard en aan de andere kant gericht op het waarborgen van kwaliteit. 
De zorg voor continuïteit en kwaliteit kwam tot uitdrukking in een verfi jnd oplei-
dingsstelsel: de aankomend beroepsbeoefenaar kwalifi ceerde zich stapsgewijs van 
leerling tot gezel en van gezel tot meester. Om de status van meester te verwerven, 
moest de gezel een proeve van bekwaamheid afl eggen. De eisen waaraan moest 
worden voldaan, werden opgesteld door het desbetreffende gilde.

De meester diende niet alleen zijn vakmanschap over te dragen maar was ook 
verantwoordelijk voor de maatschappelijke en geestelijke vorming van zijn leer-
ling. Het opleidingsstelsel van de gilden gaf in feite structuur aan de wijze waarop 
beroepskennis en -vaardigheden al sinds de oudheid werden aangeleerd: door op de 
werkplek het voorbeeld van de meester te volgen.

Voor de gildeopleidingen, die één tot vier jaar duurden, moest entreegeld worden 
betaald. Daarnaast was er een verplichting tot het betalen van lesgeld en examen-
geld. Leerlingen die bij de meester inwoonden, moesten bovendien kostgeld betalen. 
Het aantal opleidingsmogelijkheden was relatief klein: een leermeester had meestal 
maar één of twee leerjongens. Voor jongens uit minvermogende gezinnen waren 
dergelijke opleidingen als gevolg van de hoge kosten niet weggelegd. Velen gaven 
hun studie, al dan niet noodgedwongen, voor het einde van de opleiding op. Gezel-
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len bleven vervolgens vaak als knecht bij de leermeester in dienst. In de zeventiende 
en achttiende eeuw deden zich nauwelijks veranderingen voor in het gildeonderwijs. 
De economische malaise leidde wel tot een verlenging van de leer- en gezellentijd, 
om zo de komst van nieuwe ambachtslieden uit te stellen. De industriële revolutie 
bracht geleidelijk aan een proces van desintegratie van werken en leren op gang. Uit-
eindelijk werden de gilden, en daarmee het gildevakonderwijs, in 1818 bij Koninklijk 
Besluit formeel opgeheven.

De eerste universiteit van Nederland werd in 1575 in Leiden gesticht. Vóór die tijd 
waren Nederlandse jongeren aangewezen op instellingen in het buitenland, bijvoor-
beeld in Parijs, Bologna, Leuven of Keulen. Na de eerste universitaire instelling in 
Leiden konden andere gewesten niet achterblijven en werden er al snel meer aca-
demische instellingen in het leven geroepen, zoals in Franeker (1585), Groningen 
(1614), Utrecht (1636), Harderwijk (1647) en Nijmegen (1656).

De onderbouw van de academische studie bestond uit Latijnse en Griekse let-
terkunde, wiskunde, natuurkunde, astronomie, fi losofi e en metafysica. Daarna was 
specialisatie in drie richtingen mogelijk: godgeleerdheid, rechten en medicijnen.

Naast universitaire instellingen waren er inrichtingen voor semihoger onderwijs, 
die athenea of illustere scholen werden genoemd. Het waren feitelijk kopklassen van 
de Latijnse scholen, waar studenten universitair onderwijs ontvingen zonder uitzicht 
op academische titels. Dergelijke scholen waren er sinds 1630 in Deventer, vanaf 1631 
in Amsterdam, en later ook in steden als Dordrecht, ’s Hertogenbosch, Breda en 
 Middelburg. Na de illustere school konden studenten zich bij een universitaire instel-
ling inschrijven om daar een universitaire kwalifi catie te behalen.

2.2 De Middelbaar Onderwijswet van 1863

Naast het gildeonderwijs bestond er feitelijk nauwelijks beroepsonderwijs. In 
een aantal steden van de Republiek waren er tekenscholen en tekenacademies die 
onderwijs in de avonduren verzorgden. Deze waren echter overwegend gericht op de 
theoretisch-esthetische aspecten van de nijverheid en weinig op de praktisch-tech-
nische. Aan het einde van de achttiende eeuw werd een aantal industrie-, spin- en 
werkscholen opgericht, waar niet alleen een vak werd geleerd, maar er tegelijkertijd 
ook aandacht werd besteed aan lezen, schrijven en rekenen. Deze bleken echter geen 
vervanging van of aanvulling op het gildeonderwijs. De opleidingen moesten na 
enige tijd hun deuren weer sluiten.

De Middelbaar Onderwijswet van Thorbecke uit 1863 veranderde weinig aan de 
marginale positie van het vakonderwijs. Deze wet maakte onderwijs voor de mid-
dengroepen mogelijk naast het reeds bestaande onderwijs voor de lagere en hoogste 
standen. De wet ging uit van een standengewijze opbouw van de samenleving met 
lager onderwijs voor ‘het volk’, hoger onderwijs inclusief het daaraan voorafgaande 
gymnasium voor ‘de geleerde stand’ en middelbaar onderwijs voor ‘de burgerij’. 
De burgerij was op haar beurt onderverdeeld in de eenvoudige burgerstand of 
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ambachtsstand en de gezeten burgerij. Voor de eerste groep waren er burgerscholen, 
voor de tweede hogere burgerscholen. De wet op het middelbaar onderwijs schiep 
subsidiemogelijkheden voor de bevordering van het technisch en landbouwkundig 
peil van de bevolking. De zogenoemde burgerdagscholen met een tweejarige cur-
susduur, waarin alleen theoretisch onderwijs werd gegeven, hadden echter weinig 
te bieden aan jongeren die overdag moesten werken. Ze werden dan ook nauwelijks 
bezocht. Praktische beroepsopleidingen moesten volgens Thorbecke plaatsvinden 
op de werkplaats. Technisch onderwijs werd gezien als utilitair onderwijs en daar-
mee in de eerste plaats als een zaak voor het particulier initiatief en het bedrijfsleven. 
De meeste burgerdagscholen waren als gevolg van een tekort aan leerlingen rond 
1890 alweer opgeheven.

De in de Grondwet van 1848 opgenomen vrijheid van onderwijs maakte het voor 
het particulier initiatief mogelijk eigen scholen te stichten. Op initiatief van de Maat-
schappij voor den Werkenden Stand werd in 1861 in Amsterdam de eerste ambachts-
school geopend. In deze school voor ambachtelijke beroepen werden theoretisch en 
praktisch onderwijs voor het eerst geïntegreerd. Omdat de praktijk een wezenlijk 
onderdeel was van het lesprogramma, bleven de scholen buiten de wet en kregen ze 
geen subsidie. Naast ambachts-, vak- en industriescholen voor jongens ontstonden 
industrie-, kook- en huishoudscholen voor meisjes.

De landelijke overheid steunde in de tweede helft van de negentiende eeuw alleen 
het theoretische beroepsvoorbereidende onderwijs. Scholen die daarnaast praktisch 
onderwijs gaven, ontvingen geen overheidssteun.

Tussen 1860 en 1890 opereerden er dus verschillende typen lager beroepsonder-
wijs naast elkaar: burgeravondscholen, die de functie van de teken- en industrie-
scholen hadden overgenomen en onderwijs in de avonduren gaven, een klein aantal 
burgerdagscholen, die echter nauwelijks leerlingen trokken, en ambachtsscholen.

Daarnaast waren er enkele hogere technische of nijverheidsscholen. Zo waren 
er in Amsterdam en Utrecht scholen voor hoger beroepsonderwijs, die echter rond 
1860 slechts enkele tientallen leerlingen trokken. De Koninklijke Academie voor 
nijverheid te Delft, opgericht in 1842, bood opleidingen tot ingenieur of architect en 
trok in die periode rond de 250 studenten. Deze beroepsopleidingen werden destijds 
echter nog tot het middelbaar onderwijs gerekend.

Belangrijker dan het onderscheid tussen de verschillende vormen van beroeps-
onderwijs was de tegenstelling tussen het algemeen onderwijs enerzijds en het 
beroeps onderwijs anderzijds; een onderscheid tussen ‘geleerde vorming’ en ‘andere 
vorming’ die ons onderwijsbestel, ondanks pogingen tot integratie van algemeen en 
beroepsonderwijs, tot op de dag van vandaag kenmerkt.

De meeste leerlingen aan scholen voor middelbaar onderwijs volgden aan het eind 
van de negentiende eeuw algemeen onderwijs, slechts een kwart volgde beroeps-
onderwijs. In die jaren was de deelname aan onderwijs door 12- tot en met 18-jarigen 
overigens nog zeer ongebruikelijk. Naar schatting volgde aan het eind van de negen-
tiende eeuw nog geen 2% van de jongeren middelbaar onderwijs (Wolthuis 1999).
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Het universitaire onderwijs breidde zich in de negentiende eeuw verder uit. In 1815 
waren er drie universiteiten (Leiden, Groningen en Utrecht) en daarnaast een aantal 
athenea. Het universitaire onderwijs was verdeeld over vijf faculteiten: godgeleerd-
heid, rechtsgeleerdheid, geneeskunde, wis- en natuurkunde en letteren en wijs-
begeerte. In 1876 werd het uit 1632 stammende Amsterdamse Atheneum omgezet 
in een gemeentelijke universiteit. Enkele jaren later werd in Amsterdam de Vrije 
 Universiteit gesticht. Aan het einde van de negentiende eeuw telde ons land vijf 
univer siteiten.

2.3 De Wet op het Nijverheidsonderwijs van 1919

Particuliere organisaties kregen aan het eind van de negentiende eeuw steeds meer 
moeite om vakscholen in stand te houden. Er werd dan ook bij de overheid om 
fi nanciële steun gevraagd; die werd in 1891 voor het eerst verstrekt. Vanwege de toe-
nemende fi nanciële betrokkenheid van de overheid ontstond al snel behoefte aan 
overheidscontrole op deze vanuit particulier initiatief ontstane vakscholen. In 1899 
werd dan ook een aparte inspecteur voor het middelbaar onderwijs aangesteld, die 
speciaal werd belast met de vakscholen.

Aan het eind van de negentiende eeuw werden er ook steeds meer middelbare 
technische scholen gesticht. Die opkomst van middelbaar beroepsonderwijs was 
sterk verbonden met de groeiende behoefte aan tussenliggend kader tussen arbei-
ders en ingenieurs.

In 1919 kwam er uiteindelijk een wettelijke regeling voor het beroepsonderwijs: 
de Wet op het Nijverheidsonderwijs. Deze wet bevestigde het onderscheid tussen 
lager en middelbaar nijverheidsonderwijs; een onderscheid dat overigens tamelijk 
vaag was. In de eerste helft van de twintigste eeuw ontwikkelde zich geleidelijk aan 
een scholingsniveau tussen het lager en het middelbaar nijverheidsonderwijs: de 
uitgebreid technische scholen (uts).

In de Wet op het Nijverheidsonderwijs werd het nijverheidsonderwijs duidelijk 
ingebed in de regio. Regionale belangen werden via de besturen van nijverheids-
scholen geëffectueerd. Er kwam alleen nijverheidsonderwijs tot stand indien 
daaraan vanuit de bedrijven behoefte bestond. Er was dan ook geen openbaar nijver-
heidsonderwijs. De regionale inbedding zorgde ook voor wederzijdse betrokkenheid 
tussen bedrijven en scholen in de regio: bijvoorbeeld in de vorm van stageplaatsen of 
uitwisseling van docenten.

Het leerlingwezen binnen het nijverheidsonderwijs voor jongens behoeft aparte ver-
melding. Het leerlingwezen was aanvankelijk een alternatief voor de dagopleiding 
tot een ambachtelijk technisch beroep. Veel ouders waren namelijk niet in staat hun 
kinderen naar de ambachtsschool te sturen, omdat ze hun loon niet konden missen. 
Het leerlingwezen bood de jonge arbeider naast enig loon een vakopleiding in het 
bedrijf. Het vormde tevens een aanvulling op het beperkte aantal ambachtsscholen, 
vooral in streken waar geen ambachtsscholen waren (in 1890 waren er slechts vijftien 
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ambachtsscholen). Het leerlingwezen was niet alleen een middel om aan de behoefte 
aan vakopleidingen te voldoen, het was voor beroepen als banketbakker, kapper en 
diamantbewerker ook de enige opleidingsmogelijkheid. Het leerlingwezen was niet 
alleen praktijkgericht maar bood in de avonduren ook theoretisch onderwijs.

In de Wet op het Nijverheidsonderwijs van 1919 werd ook de positie van het leer-
lingwezen geregeld. De in deze wet geregelde ‘landelijke organen’, die mede werden 
bestuurd door werkgevers en werknemers uit de branche, vormden de belichaming 
van de verantwoordelijkheid van het georganiseerde bedrijfsleven voor de inhoud van 
de praktijkcomponent. In de praktijk bleek er aanvankelijk voor het leerlingwezen 
betrekkelijk weinig belangstelling te bestaan. In 1939 volgden niet meer dan 3900 
jongens een vakopleiding in het kader van het leerlingwezen. Na de Tweede Wereld-
oorlog kwam daar verandering in. Het leerlingwezen werd toen steeds meer gezien 
als een voortgezette vakopleiding in een bedrijf die voortbouwde op wat dan inmid-
dels lager beroepsonderwijs was gaan heten.

2.4 De Wet op het voortgezet onderwijs van 1963

De periode na de Tweede Wereldoorlog stond in het teken van de wederopbouw. 
Voor de industrialisatie waren geschoolde arbeidskrachten nodig. In 1949 werd de 
leerplicht verlengd van zeven naar acht jaar. Omdat het bestaande lagere nijverheids-
onderwijs, en met name de ambachtsschool, niet langer voldoende werd geacht als 
vakopleiding, kwam er in 1957, voorafgaand aan de tweejarige ambachtsschool, een 
voorbereidend jaar met algemene vakken. Rond 1960 waren bijna alle lagere techni-
sche scholen driejarig. Door de voortschrijdende industrialisatie en de toenemende 
afstand tussen het niveau van de lts en de mts ontstond de noodzaak van een tussen-
liggend niveau; het uitgebreid technisch onderwijs. In het verlengde daarvan werden 
de toelatingsvoorwaarden voor de mts verhoogd. Het aantal scholen voor lager, 
uitgebreid en middelbaar beroepsonderwijs nam in de wederopbouwperiode tussen 
1945 en 1960 sterk toe. Dat gold eveneens voor het aantal leerlingen. Door de komst 
van het uitgebreid beroepsonderwijs werd het niveau van het middelbaar onderwijs 
als het ware omhoog geduwd. Dat leidde in 1957 tot een naamsverandering: middel-
baar beroepsonderwijs werd hoger beroepsonderwijs.

In 1963 werd de Wet op het voortgezet onderwijs (beter bekend als Mammoetwet) in 
het parlement aanvaard. De wet werd in 1968 daadwerkelijk ingevoerd. Een nieuwe 
mijlpaal, omdat daarin al het algemene onderwijs en beroepsonderwijs tussen het 
lager onderwijs en het universitaire onderwijs in één wet werd geregeld. Daarnaast 
kwam er in 1968 een aparte Wet op het leerlingwezen.

In de Mammoetwet bleven de afzonderlijke schooltypen voor beroepsonderwijs en 
algemeen vormend onderwijs gehandhaafd. Er werden drie niveaus van beroepson-
derwijs onderscheiden: lager, middelbaar (voorheen uitgebreid beroepsonderwijs) 
en hoger beroepsonderwijs. Het beroepsonderwijs werd bovendien fl ink uitgebreid: 
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naast het technisch, landbouw- en huishoud- en nijverheidsonderwijs kwamen er 
middenstands-, economisch en administratief onderwijs, kunstonderwijs, sociaal-
pedagogisch onderwijs en opleidingsonderwijs voor onderwijsgevenden.

Kenmerkend voor de Mammoetwet zijn de algemeen vormende brugklas voor het 
beroepsonderwijs en voor het algemeen vormend onderwijs en de vele doorstroom-
mogelijkheden. Het vwo geeft toegang tot de universiteit, het havo en mavo tot 
respectievelijk het hoger en middelbaar beroepsonderwijs. Onder bepaalde voor-
waarden kon ook worden doorgestroomd van lbo naar mbo en van mbo naar hbo. 
Het lager beroepsonderwijs werd drie- of vierjarig. Tegelijkertijd werd de leerplicht 
verlengd van acht naar negen jaar.

De Mammoetwet betekende het begin van de ‘veralgemening’ van het beroeps-
onderwijs, een ontwikkeling die al eind jaren veertig in de vorm van een algemeen 
voorbereidend jaar was bepleit en die in de jaren na de Mammoetwet verder zou 
doorzetten. Begin jaren zeventig werd de algemene onderbouwperiode verlengd 
naar twee jaar. In 1975 werden alle lagere beroepsopleidingen vierjarig en werd de 
leerplicht verlengd van negen naar tien jaar.

De Mammoetwet bracht ook een verdere verstatelijking van het beroepsonderwijs 
mee. Het beroepsonderwijs kreeg niet alleen een duidelijke structuur met niveaus en 
richtingen, maar ook een landelijke planning van voorzieningen (scholen en oplei-
dingen). De wet regelde alleen het voltijddagonderwijs voor jongeren. Er was geen 
plaats voor het leerlingwezen. Het leerlingwezen werd in de jaren zeventig opnieuw 
een alternatief voor het volledig dagonderwijs, nu voor het voltijds middelbaar 
beroepsonderwijs.

Met de groei van de werkgelegenheid in de tertiaire en quartaire sector nam in de 
jaren zestig en zeventig ook het aantal beroepsopleidingen sterk toe, niet alleen 
lagere beroepsopleidingen, maar vooral ook middelbare en hogere beroepsopleidin-
gen. Voor bijna ieder nieuw beroep werd wel een opleiding in het leven geroepen en 
een eigen voorziening (school of studierichting) gestart. Ook oude, door particulier 
initiatief en bedrijfsleven opgezette (bedrijfs)opleidingen werden in het publiek 
bekostigde onderwijsbestel opgenomen. Deze opleidingen kregen daardoor even-
eens te maken met de gedetailleerde landelijke wet- en regelgeving.

Met de integratie van het beroepsonderwijs in de Wet op het voortgezet onderwijs werd 
tevens de maatschappelijke waardering voor het beroepsonderwijs tot uitdrukking 
gebracht. Dat gebeurde onder andere via de harmonisatie van salarissystemen voor 
docenten uit het algemeen voortgezet onderwijs en het beroepsonderwijs. Er kleefden 
echter ook nadelen aan de integratie. Het onderwijs werd, meer nog dan voorheen al 
het geval was, een zelfstandige bedrijfstak die door eigen professionals werd bestuurd. 
Het raakte steeds meer in zichzelf gekeerd. Het beroepsonderwijs werd daardoor 
minder herkenbaar voor de verschillende beroepenvelden. Bovendien was het maat-
schappelijk klimaat ten opzichte van het bedrijfsleven in die jaren bepaald niet positief. 
In de loop van de jaren zeventig ontstond dan ook bij de werkgeversorganisaties steeds 
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meer kritiek op het onderwijs. Jongeren zouden volgens de werkgevers aan het eind van 
de ambachtsschool geen hamer meer kunnen vasthouden.

De jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw stonden in het teken van toenemende 
aandacht voor de maatschappelijke vorming van de arbeidersjeugd. Met het oog op 
hun emancipatie werd een verdere algemene vorming noodzakelijk geacht. Het vor-
mingswerk voor werkende jongeren richtte zich destijds op arbeid en op een breder 
maatschappelijk functioneren en werd sterk geïnspireerd door het welzijnswerk.

In 1975 bracht de toenmalige minister van Onderwijs de nota Participatie-onderwijs 
uit. Dat onderwijs moest een nieuwe onderwijsvoorziening worden voor jongeren 
van zestien tot achttien jaar die zich in het onderwijs niet meer thuisvoelden en 
eerder aan het maatschappelijk leven wilden deelnemen. Het moest ontstaan uit 
een samensmelting van het vormingswerk voor werkende jongeren en het beroeps-
begeleidend onderwijs in het kader van het leerlingwezen. Participerend leren werd 
gezien als oplossing voor geconstateerde motivatieproblemen bij werkende jongeren. 
Het participatieonderwijs moest bestaan uit een binnenschoolse en een buiten-
schoolse component. De voorstellen stuitten echter op veel bezwaren, niet alleen bij 
werkgevers- en werknemersorganisaties maar ook bij de werkende jongeren zelf. 
Het participatieonderwijs is er dan ook nooit gekomen. De eerste tekenen van de 
economische recessie speelden daarbij een belangrijke rol.

De sterke terugloop van het aantal plaatsen in het leerlingwezen leidde ertoe dat 
er eind jaren zeventig een aantal proefprojecten werd gestart met kort-mbo: een 
tweejarige, aanvankelijk alleen voltijd- maar later ook deeltijdberoepsopleiding die 
zou moeten voorzien in de lacune die was ontstaan door het teruglopen van de capa-
citeit van het leerlingwezen. De proefprojecten zouden begin jaren tachtig overgaan 
in een regulier onderwijstype: het kort mbo.

Niet alleen de beroepsopleidingen op lager, middelbaar en hoger niveau, ook de uni-
versiteiten namen in de jaren zestig en zeventig in aantal en omvang toe. Na de stich-
ting, in 1923, van een rooms-katholieke universiteit in Nijmegen telde ons land zes 
algemene universiteiten. Daarnaast hadden de voormalige Economische Hogeschool 
in Tilburg (gesticht in 1927), de Landbouw Hogeschool in Wageningen (1918) en 
Technische Hogescholen te Delft (1842) en Eindhoven (1956) het recht academische 
diploma’s te verstrekken. In 1964 kwam er nog een derde Technische Hogeschool bij, 
in Enschede. In 1973 ontstond vanuit de Economische Hogeschool en de medische 
faculteit in Rotterdam de Erasmus Universiteit, waarna er in het kader van de regio-
nale spreiding van onderwijsvoorzieningen in 1975 ook in Maastricht een universiteit 
werd gesticht. Aan het eind van de twintigste eeuw telde ons land in totaal dertien 
universiteiten en één Open Universiteit (1984), die afstandsonderwijs op academisch 
niveau voor volwassenen verzorgt.

Naast traditionele, vanuit wetenschappelijke disciplines gevoede opleidingen werden 
er vanaf de jaren zestig en zeventig tal van nieuwe studierichtingen (verschillende 
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kundes, zoals bestuurskunde) in het leven geroepen. Deze waren minder gericht 
op het vervullen van een onderzoeksfunctie in een bepaalde discipline maar boden 
meer een academische voorbereiding op een breed beroepenveld. Met deze nieuwe 
studierichtingen kon de sterk groeiende universitaire onderwijsdeelname onder de 
naoorlogse geboortegolfgeneratie beter worden geaccommodeerd.

2.5 De jaren tachtig en negentig: nieuwe wettelijke regelingen voor het hbo 
(whbo), het middelbaar beroepsonderwijs (web) en het hoger onderwijs 
(whw)

Begin jaren tachtig vond onder invloed van de economische recessie en de snel groei-
ende jeugdwerkloosheid een belangrijke wending plaats in het denken over beroeps-
onderwijs. In verschillende rapporten werd geconstateerd dat de werelden van 
onderwijs en bedrijfsleven in de jaren zestig en zeventig veel te veel van elkaar waren 
vervreemd. Daarin moest verandering komen. Jongeren zouden weer een hamer 
moeten leren vasthouden.

De in 1982 ingestelde Adviescommissie inzake de voortgang van het Industrie-
beleid, de commissie-Wagner, pleitte voor een gezamenlijke verantwoordelijk-
heid van overheid en bedrijfsleven voor het beroepsonderwijs. Daarbij stond de 
commissie vooral het model van het leerlingwezen voor ogen, waarbij de overheid 
verantwoordelijk is voor de beroepsvoorbereiding op school en het bedrijfsleven 
voor de beroepskwalifi catie in de arbeidsorganisatie (commissie-Wagner 1983). Het 
beroepsonderwijs zou minder op ontplooiing van de leerling en meer op behoeften 
van de arbeidsmarkt gericht moeten worden. De daaropvolgende gesprekken tussen 
overheid, onderwijsveld en bedrijfsleven, het zogenoemde ‘Open overleg Wagner’ 
resulteerden niet alleen in een uitbreiding van het leerlingwezen, maar ook in een 
grotere invloed van de sociale partners op de inhoud van het middelbaar beroeps-
onderwijs. Die invloed kreeg vorm in de Bedrijfstaksgewijze Overlegorganen Onder-
wijs-Bedrijfsleven (boob’s).

Bijna tien jaar na het rapport van de commissie-Wagner verscheen – eveneens in 
een periode van teruggang in de economie – een tweede rapport, namelijk dat van 
de Tijdelijke Adviescommissie Onderwijs en Arbeidsmarkt (commissie-Rauwenhoff 
1990). Belangrijk element in dat rapport was de zelfstandige school. Scholen voor 
beroepsonderwijs zouden in onderhandeling met bedrijfsleven en overheden zelf tot 
een aanbod moeten komen. Een tweede aanbeveling richtte zich op het niveau van 
de startkwalifi catie: alvorens de overstap naar de arbeidsmarkt te maken, zouden 
jongeren ten minste een startkwalifi catie op het niveau van twee jaar mbo of primair 
leerlingwezen moeten behalen. De commissie pleitte in de derde plaats voor ‘duali-
sering’ van het beroepsonderwijs. In het beroepsonderwijs zou op een niet-vrijblij-
vende wijze een relatie moeten worden gelegd met de beroepspraktijk.

De rapporten van de commissies-Wagner en Rauwenhoff hebben de verdere beleids-
ontwikkeling rond het middelbaar beroepsonderwijs sterk beïnvloed. De verbete-
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ring in de verhouding tussen onderwijs en bedrijfsleven bleef bovendien niet tot het 
middelbaar beroepsonderwijs beperkt. Ook in het hoger beroepsonderwijs werden 
in de loop van de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw de banden met het 
afnemende werkveld aangehaald. De wijze waarop dat gebeurde, verschilde per 
sector. In het middelbaar beroepsonderwijs, dat overwegend voorbereidt op functies 
in het midden- en kleinbedrijf, wordt de invloed vanuit het bedrijfsleven van oudsher 
gekanaliseerd via het georganiseerde bedrijfsleven: branches of bedrijfstakgewijze 
overlegorganen tussen werkgevers, werknemers en vertegenwoordigers van het 
onderwijs. In het hoger beroepsonderwijs, dat overwegend grotere bedrijven van 
nieuwe arbeidskrachten voorziet, vinden contacten veel meer op het niveau van de 
afzonderlijke hogescholen en bedrijven plaats.

De toenadering tussen onderwijs en bedrijfsleven kreeg ook op andere wijze 
vorm. Van overheidswege bekostigde onderwijsinstellingen kregen medio jaren 
tachtig de mogelijkheid om contractactiviteiten op het gebied van onderwijs en 
onderzoek ten behoeve van ‘derden’ uit te voeren en de opbrengsten hiervan zelf aan 
te wenden. Daardoor vervaagde het onderscheid tussen publieke en private fi nancie-
ring en kregen de van overheidswege bekostigde onderwijsinstellingen een enigs-
zins hybride karakter.

De jaren tachtig en negentig brachten niet alleen een omslag in het denken over de 
verhouding tussen onderwijs en arbeidsmarkt, ook in institutioneel opzicht veran-
derde er het nodige. In alle onderwijssectoren vonden ingrijpende fusieprocessen 
plaats die een aanzienlijke schaalvergroting meebrachten. De grotere onderwijs-
instellingen kregen geleidelijk aan meer eigen bevoegdheden, waardoor ook de 
verhouding tussen overheid en onderwijsveld veranderde. Ten behoeve van de behar-
tiging van de belangen van het hoger beroepsonderwijs en het overleg tussen het 
onderwijsveld en het ministerie werd in de jaren tachtig de hbo-raad opgericht; in 
de jaren negentig volgde de brancheorganisatie voor middelbaar beroepsonderwijs 
en volwasseneneducatie (Bve Raad). Het wetenschappelijk onderwijs kende al langer 
een overkoepelende organisatie: de Academische Raad, later de Vereniging voor 
Samenwerkende Nederlandse Universiteiten vsnu.

Het lager beroepsonderwijs (lbo) kreeg in de jaren tachtig steeds meer het karakter 
van restonderwijs. De deelname liep sterk terug en de lbo-scholen werden in toene-
mende mate bevolkt door leerlingen uit lagere sociale dan wel allochtone milieus. 
Door veranderingen in de leerlingenpopulatie werd het schooltype steeds minder 
aantrekkelijk voor de praktischer ingestelde of zwakkere leerlingen uit Nederlandse 
middenklassemilieus. Als het maar enigszins kon, werd gekozen voor een mavo-
opleiding. Daarnaast kwamen er steeds meer signalen dat een lbo-niveau niet langer 
toereikend was voor een duurzame positie op de arbeidsmarkt.

Met het oog op de stijgende kwalifi catie-eisen veranderde het lbo in 1992 van 
naam: het werd voorbereidend beroepsonderwijs (vbo). Daarmee werd aangege-
ven dat dit type onderwijs niet langer als eindonderwijs werd beschouwd, maar 



35Combinaties van leren en werken in historisch perspectief

als voorbereidend onderwijs voor het secundair beroepsonderwijs (het mbo of het 
leerlingwezen). De ontwikkeling betekende een verdere veralgemenisering van het 
lager beroepsonderwijs: beroepskwalifi cerende elementen uit de bovenbouw van 
het vbo werden doorgeschoven naar het vervolgonderwijs. Praktische vaardigheden 
verdwenen uit het curriculum, hoewel een deel van de leerlingen door die activiteiten 
juist werd gemotiveerd om de opleiding te blijven volgen. Voor veel jongeren was dit 
aanleiding om de school de rug toe te keren.

In 1994 werd een commissie onder voorzitterschap van oud-minister en oud-werk-
geversvoorzitter Van Veen gevraagd advies uit te brengen over de aansluiting van het 
vbo en het mavo op de verschillende vormen van vervolgonderwijs; daarbij diende 
rekening te worden gehouden met de basisvorming in de eerste twee leerjaren die in 
1993 was ingevoerd en met ontwikkelingen in het havo (nieuwe tweede fase en stu-
diehuis) en het mbo (vorming van regionale opleidingencentra (roc) en de beroeps-
opleidende leerweg (bol) en beroepsbegeleidende leerweg (bbl) die in die jaren ook 
hun beslag kregen. Het advies van deze commissie, Recht doen aan verscheidenheid, 
legde de basis voor de samenvoeging van vbo en mavo tot voorbereidend middelbaar 
beroepsonderwijs (vmbo).

De belangrijkste doelstelling van het advies was versterking van de positie van het 
vbo. Het zou, net als het mavo, beroepsvoorbereidend onderwijs moeten worden, 
gericht op doorstroom naar de lange opleidingen in het mbo. Voor zwakke leer-
lingen die extra ondersteuning nodig hadden, zouden er aparte leerwegen moeten 
komen: een individuele leerweg en een arbeidsmarktgerichte leerweg.

Het vmbo ging in 1998 offi cieel van start. Al snel werd duidelijk dat ook het 
vmbo voor het voorbereidend beroepsonderwijs niet de gewenste versterking bracht. 
Integendeel, door de ontstane tweedeling in het voortgezet onderwijs (vmbo versus 
havo/vwo) werd ook het mavo meegetrokken in de imagoproblematiek. Het voortijdig 
schoolverlaten nam evenmin af. Projecten in de grote steden leerden dat het om rede-
nen van motivatie nuttig en zelfs noodzakelijk is om sommige leerlingen al vroeg met 
de beroepspraktijk in aanraking te brengen. In 2001 werd het mogelijk om leerlingen 
vanaf veertien jaar (die de basisberoepsgerichte leerweg, het voormalige vbo volgen) 
zogenoemde leer-werktrajecten aan te bieden. In deze trajecten kunnen zij in de 
beroepspraktijk leerervaringen opdoen.

Het voortgezet onderwijs stond in de jaren negentig niet alleen in het teken van 
talrijke inhoudelijke vernieuwingen (basisvorming, vmbo, integratie van zorgleer-
lingen in het vmbo, vernieuwde tweede fase havo/vwo), maar ook van schaalvergro-
ting. Kleine, veelal categorale scholen werden gestimuleerd te fuseren tot grote, 
brede scholengemeenschappen. Tussen 1992 en 1999 nam het aantal scholen in het 
voortgezet onderwijs af van ruim 1400 tot iets meer dan 600. Categorale mavo- en 
vbo-scholen gingen op in bredere scholengemeenschappen (bestaande uit vbo/mavo, 
uit mavo/havo/vwo of uit alle schooltypen vbo/mavo/havo/vwo). Het voormalige vbo 
bleef overigens meestal in de bestaande, afzonderlijke gebouwen gehuisvest.
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Het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) kreeg al eerder met fusies te maken: de 
operatie schaalvergroting en vernieuwing middelbaar beroepsonderwijs uit 1986 
(svm). Daarbij ging het in de eerste plaats om een samenvoeging van scholen voor 
voltijdonderwijs in kort en lang mbo, en voor een deel ook om deeltijdonderwijs 
(onder andere het beroepsbegeleidend onderwijs in het kader van het leerlingwezen). 
Het aantal mbo-scholen liep tussen 1986 en 1991 terug van ruim 350 naar 143 instel-
lingen. Daarmee was het fusieproces echter nog niet ten einde. Begin jaren negentig 
werd het startsein gegeven voor een nieuwe, nog verdergaande fusieoperatie: de 
vorming van regionale opleidingencentra (roc), waarbij de nieuw gevormde mbo-
scholen niet alleen zouden moeten samengaan met het deeltijd mbo, het cursorisch 
beroepsonderwijs en het vormingswerk voor jeugdigen, maar ook met diverse instel-
lingen voor volwasseneneducatie (basiseducatie, deeltijd algemeen vormend onder-
wijs voor volwassenen). Als gevolg van de roc-vorming liep het aantal instellingen 
verder terug tot 45 roc’s en 13 vakinstellingen (in 2002).

In 1996 werd de Wet educatie en beroepsonderwijs (web) van kracht. In deze wet 
werd de wettelijke basis gelegd voor de nieuw te vormen regionale opleidingencen-
tra (roc), waarin de eerdergenoemde onderwijs-, opleidings- en vormingsvoorzie-
ningen werden samengebracht. De roc’s kregen de nodige beleidsruimte om hun 
onderwijsaanbod op regionaal (beroepsonderwijs) en lokaal (educatie) niveau goed 
te kunnen afstemmen op de vraag van de deelnemers en van het bedrijfsleven. De op 
basis van bedrijfstak of branche georganiseerde landelijke organen voor het beroeps-
onderwijs en bedrijfsleven, inmiddels omgedoopt tot Kenniscentra Beroepsonder-
wijs Bedrijfsleven (Kbb’s) en eveneens van overheidswege bekostigd, hebben tot taak 
nieuwe leerbedrijven te werven ten behoeve van de beroepspraktijkvorming (stages 
in het middelbaar beroepsonderwijs, leer-arbeidsplaatsen in het leerlingwezen, en 
sinds kort ook leer-werktrajecten in het vmbo) en om de kwaliteit van de leerbedrij-
ven te bewaken. Daarnaast zijn de negentien Kbb’s verantwoordelijk voor het ont-
wikkelen en onderhouden van de kwalifi caties voor het secundair beroepsonderwijs. 
Daarbij gaat het om maar liefst ruim 700 beroepsopleidingen, met zo’n 7200 deel-
kwalifi caties en 145.000 eindtermen (doelstellingen waaraan moet worden voldaan).

De wet introduceerde ook één landelijke kwalifi catiestructuur voor het hele secun-
daire beroepsonderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs (vanaf 1996: beroeps-
opleidende leerweg of bol) en het leerlingwezen (sinds 1996: beroepsbegeleidende 
leerweg of bbl). Die kwalifi catiestructuur moet zorgen voor een goede afstemming 
van de opleidingen op de vraag vanuit de arbeidsmarkt.

De kwalifi catiestructuur van het beroepsonderwijs bestaat uit vier niveaus, die via 
twee verschillende leerwegen kunnen worden bereikt: de beroepsopleidende leerweg 
(bol, het oude voltijd mbo) en de beroepsbegeleidende leerweg (bbl, het voormalige 
leerlingwezen). Inmiddels is een operatie in gang gezet om de kwalifi catiestructuur 
competentiegerichter te maken.

Een derde belangrijk element in de web is de versterking van de beroepspraktijk-
vorming, vooral van de praktijkcomponent in het voltijdonderwijs. De hoeveelheid 
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tijd die jongeren in een voltijd mbo-opleiding (bol) in de beroepspraktijk doorbren-
gen, is na de invoering van de web aanzienlijk uitgebreid en kan variëren van 20% 
tot 60% van de totale onderwijstijd. Daarmee wordt inhoud gegeven aan de alom 
wenselijk geachte dualisering van het beroepsonderwijs.

In 1981 werd het eerste ontwerp van de Wet op het hbo (whbo) ingediend, met het 
oogmerk het hoger beroepsonderwijs (hbo) los te maken uit de Wet op het voort-
gezet onderwijs en zo een eigen identiteit te geven. De wet trad in 1985 in werking. 
Het streven van de overheid was in de jaren tachtig vooral gericht op de vorming van 
sterke, grote hbo-instellingen. Uit datzelfde jaar stamt namelijk de beleidsnota Hoger 
onderwijs, autonomie en kwaliteit waarin werd voorgesteld de zelfstandigheid en vrije 
beleidsruimte (autonomie) voor instellingen voor hoger onderwijs (hogescholen en 
universiteiten) te vergroten. De overheid zou zich minder op detailniveau met de 
instellingen moeten bemoeien. De verhouding tussen overheid en instellingen zou 
vooral fi nancieel van aard moeten worden.

Tussen 1983 en 1989 vond in het hbo een omvangrijk fusieproces plaats, waardoor 
het aantal instellingen afnam van 376 tot 85. Voor het hbo bood deze fusieoperatie 
niet alleen een eigen identiteit en een vergroting van de eigen beleidsruimte (auto-
nomie), maar ook uitzicht op verdere statusverhoging. Begin jaren negentig werd 
het hbo samen met het wetenschappelijk onderwijs in één wettelijk kader voor het 
gehele hoger onderwijs ondergebracht: de Wet hoger onderwijs en wetenschappelijk 
onderzoek (whw). In de loop van de jaren negentig zijn veel hogescholen op eigen 
initiatief verder gefuseerd. Anno 2005 zijn er nog 44 hogescholen.

Hét hbo bestaat niet. Dezelfde hogere beroepsopleiding kan op verschillende 
hogescholen naar vorm en inhoud verschillen. Er bestaat wel een landelijke afspraak 
dat er 70% overlap moet zitten in de curricula. Hbo-opleidingen duren formeel 
vier jaar. Eerder gestarte tweejarige korte hbo-opleidingen zijn in verband met de 
invoering van de bachelor-masterstructuur afgebouwd. Vanaf het studiejaar 2006-
2007 wordt er echter opnieuw met tweejarige hbo-programma’s geëxperimenteerd: 
zogenoemde Associate Degree programma’s. Dat zijn programma’s die bestaan uit 
onderdelen van het bachelorprogramma.

Het wetenschappelijk onderwijs was tijdens de laatste decennia van de vorige eeuw 
niet zozeer aan het fuseren, als wel aan het herstructureren: in 1982 in het kader van 
de operatie Taakverdeling en Concentratie (tvc) en enkele jaren later in het kader 
van de operatie Selectieve Krimp en Groei (skg). Beide operaties hadden tot doel 
bezuinigingen te realiseren.

Het wetenschappelijk onderwijs en het bedrijfsleven zijn van oudsher veel minder 
bij elkaar betrokken dan het mbo en hbo en hun afnemende werkvelden. Universitei-
ten hechten sterk aan hun onafhankelijkheid; hun missie is meer gericht op acade-
mische vorming en wetenschapsbeoefening dan op beroepsvoorbereiding. Bij het 
wetenschappelijk onderzoek wordt het belang van onafhankelijkheid (zuiver weten-
schappelijk onderzoek) gekoesterd. Dat neemt niet weg dat ook de universiteiten, 
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en daarbinnen met name de toegepaste wetenschappen zoals de technische weten-
schappen en de verschillende ‘kundes’, zich de afgelopen jaren via studentenstages 
en contractactiviteiten in toenemende mate op hun afnemers hebben georiënteerd.

2.6 Aan het begin van de eenentwintigste eeuw

Hardnekkige statusverschillen tussen algemeen vormend en beroepsonderwijs
Het Nederlandse onderwijsbestel is van oudsher sterk gelaagd. De stratifi catie is 
sinds Thorbecke eigenlijk nauwelijks gewijzigd. Zijn Middelbaar Onderwijswet 
(1863) ging uit van een standengewijze opbouw van de samenleving. Het lager onder-
wijs diende ‘het volk’, het gymnasium dat samen met de universiteit het hoger onder-
wijs vormde, diende ‘de geleerde stand’ en het middelbaar onderwijs ‘de burgerij’.

Die sociale ongelijkheid en de daarmee samenhangende statusverschillen zijn ook 
in het huidige schoolwezen nog aanwezig. Het verschil tussen algemeen vormend 
onderwijs en beroepsonderwijs wordt vaak gereduceerd tot een verschil tussen the-
oretisch onderwijs en praktijkgericht onderwijs, waarbij praktijkgericht onderwijs 
veelal wordt geassocieerd met onderwijs voor kinderen uit lagere sociale milieus. 
Het onderscheid speelde lange tijd een belangrijke rol in het kader van de ideologie 
rond gelijke kansen. Het succes van de gelijke-kansendoelstelling voor jongeren uit 
achterstandsmilieus wordt ook vandaag de dag in veel gevallen nog afgemeten aan 
de mate waarin deze jongeren deelnemen aan havo of vwo.

Algemene, op ontplooiing gerichte vorming van de leerling heeft anno 2006 nog 
steeds meer status dan het op de behoeften van de arbeidsmarkt gerichte beroeps-
onderwijs. Het verschil in status is bijvoorbeeld duidelijk zichtbaar aan de bovenkant 
van ons onderwijsbestel, waar het hbo en het wetenschappelijk onderwijs weliswaar 
beide tot het hoger onderwijs worden gerekend, maar niet alleen verschillen qua 
niveau, maar ook wat betreft maatschappelijke waardering. Schoolkeuzemotieven 
van ouders en leerlingen en hun voorkeuren voor algemene boven beroepsgerichte 
opleidingen in het voortgezet onderwijs weerspiegelen het nog steeds bestaande 
statusverschil tussen algemeen vormend en beroepsonderwijs.

Er is in de loop der tijd op verschillende manieren geprobeerd om de status van 
het beroepsonderwijs te verhogen. In de eerste plaats gebeurde dit door het alge-
meen vormende karakter van het beroepsonderwijs te vergroten, aanvankelijk via 
één en vervolgens twee algemeen voorbereidende jaren voorafgaand aan het lager 
beroepsonderwijs, later door het algemene en theoretische karakter van het gehele 
(voorbereidende) beroeps onderwijs te versterken. Invoering van de basisvorming 
en het doorschuiven van de feitelijke beroepskwalifi catie naar het vervolgonderwijs 
(mbo) zouden tot uitstel van studie- en beroepskeuze moeten leiden. De praktijk 
bleek echter weerbarstiger dan de leer. Aan het proces van veralgemenisering van het 
voorbereidend beroepsonderwijs is enige jaren geleden dan ook een halt toegeroe-
pen.

Een tweede ontwikkeling, die dezelfde behoefte aan emancipatie en statusver-
hoging van het beroepsonderwijs representeert, is het voortdurende streven naar 
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opwaardering van de verschillende niveaus van beroepsonderwijs. In het verleden 
ging dat vaak via een verhoging van de toelatingseisen voor opleidingen, een ontwik-
keling die mogelijk werd door het stijgende opleidingsniveau van jongeren en die 
tegelijkertijd ook tegemoetkwam aan de behoefte aan statusverhoging bij bepaalde 
schooltypen, met name in de sfeer van het technisch en het economisch en admini-
stratief beroepsonderwijs. De laatste tijd gebeurt dat op andere wijze, bijvoorbeeld 
door fusies aan te gaan met instellingen die opleidingen van een hoger niveau ver-
zorgen. In het hbo streeft men al jaren naar integratie of fusie met het wetenschap-
pelijk onderwijs. Het verlangen naar niveauverhoging komt in het hbo meer recent 
ook tot uiting in toenemende onderzoeksambities: het aanstellen van lectoren en 
het positioneren van de hogeschool als kenniscentrum voor het (regionale) bedrijfs-
leven.

De beroepskolom
Het theoretische algemeen vormende onderwijs – basisonderwijs, mavo, havo, vwo 
en wetenschappelijk onderwijs – vormde eeuwenlang de kern van ons onderwijs-
bestel. Daar ging ook de meeste (beleids)aandacht naar uit. In dit beeld is rond de 
millenniumwisseling verandering gekomen. Er is momenteel duidelijk sprake van 
een herwaardering van het beroepsonderwijs. De beroepskolom – vmbo-mbo-hbo 
– moet een gelijkwaardige onderwijsroute worden naast de traditionele, algemeen 
vormende leerroute. Dit is een ambitie die mede wordt ingegeven door het streven van 
de Nederlandse regering om in Europa wat betreft opleidingsniveau van de bevolking 
tot de top te gaan behoren. Die ambitie houdt onder andere in dat het aandeel hoger 
op geleiden toeneemt en dat meer jongeren een startkwalifi catie behalen. Omdat de 
doorstroom vanuit het havo/vwo naar het hoger onderwijs nauwelijks meer kan toe-
nemen, zal de gewenste stijging van de deelname aan hoger onderwijs vooral moeten 
komen van een verbetering van de doorstroom naar en het rendement van het hoger 
beroepsonderwijs. Om dat laatste te bevorderen, wordt onder andere met de eerder-
genoemde nieuwe tweejarige hbo-programma’s gestart.

In maart 2001 verscheen de Doorstroomagenda beroepsonderwijs, waarin de commis-
sie-Boekhoud adviseert om meer leerlingen, deelnemers en studenten op te leiden 
via de beroepskolom vmbo-mbo-hbo (commissie-Boekhoud 2001). Voor zo’n tweede 
koninklijke route moet een eigen beroepsgerichte, pedagogisch-didactische benade-
ringswijze worden ontwikkeld met ruime aandacht voor de praktijk en voor toepas-
sing van kennis.

Aan deze ambitie liggen zowel sociaaleconomische overwegingen ten grondslag 
(verhoging van het scholingsniveau door kwalifi catiewinst te boeken) als maat-
schappelijke en emancipatorische overwegingen (emancipatie van allochtonen en 
minder kansrijke groepen en een betere benutting van verborgen talenten).

Bij de doorstroom binnen de beroepskolom moet niet het aanbod (de scholen en 
instellingen met hun opleidingen), maar de loopbaan van de leerling (met zijn of 
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haar mogelijkheden en talenten) centraal staan. Dat vereist een heel andere aanpak 
bij de (hoge)scholen. Er zijn bijvoorbeeld instrumenten nodig om vast te stellen wat 
leerlingen kunnen, kennen en willen, de informatievoorziening over de kwaliteit van 
de verschillende opleidingen moet worden verbeterd, er moet door scholen meer aan-
dacht worden geschonken aan loopbaanoriëntatie en begeleiding en aan een zoge-
noemde ‘warme overdracht van de ene opleiding naar de andere, van school naar 
praktijk en van school naar werk’. Ook de afstemming tussen programma’s moet 
worden verbeterd, zodat er doorlopende leerwegen ontstaan tussen de verschillende 
onderwijssectoren.

Van kwalifi caties naar competenties
Het beroepsonderwijs is zich in de jaren tachtig en negentig steeds sterker gaan 
richten op de kwalifi catie-eisen, zoals die vanuit het bedrijfsleven en meer in het 
algemeen vanuit de wereld van de arbeid worden gesteld. Toch vindt ook in de 
afstemming op de eisen van de arbeidsmarkt een belangrijke koerswending plaats. 
De algemene opvatting luidt dat het beroepsonderwijs minder kwalifi catiegericht 
en meer competentiegericht moet worden. Bij competenties gaat het niet alleen om 
kennis en vaardigheden, maar ook om houdingen en persoonlijke eigenschappen. 
Hoewel het begrip competentie nog nauwelijks geoperationaliseerd is – zeker niet 
voor verschillende niveaus van beroepsonderwijs – wordt er in het algemeen onder 
verstaan dat leerlingen naast vakkennis en vaktechnische vaardigheden ook andere, 
meer beroepsoverstijgende competenties moeten verwerven, zoals zelfstandigheid, 
probleemoplossend vermogen, communicatieve vaardigheden, kunnen samenwer-
ken in groepen en leervermogen; met andere woorden het vermogen zichzelf snel 
nieuwe kennis en vaardigheden eigen te maken. Kenmerkend voor competentie-
gericht leren is dat het tegelijkertijd leerlinggericht is (stelt de leerling centraal), 
ontwikkelingsgericht (aanwezige talenten zoveel mogelijk ontwikkelen) en han-
delingsgeoriënteerd (zinvolle verbindingen leggen met de beroepspraktijk en de 
samenleving).

Versterking van de praktijkcomponent
Het leren in de beroepspraktijk wordt steeds belangrijker. Daaraan liggen uiteen-
lopende overwegingen ten grondslag, variërend van het bieden van een oplossing 
voor motivatieproblemen in het onderwijs tot het leveren van een bijdrage aan de 
innovatie van productieprocessen in het bedrijfsleven. Ook de ontwikkeling naar 
competentiegerichter onderwijs leidt tot uitbreiding van de praktijkcomponent in 
het onderwijs.

Dynamisering van het beroepsonderwijs ten behoeve van innovatie en economische groei
Het beroepsonderwijs wordt sinds enige tijd ook gezien als belangrijke factor bij het 
versterken van onze economie. In het kader van het in 2003 ingestelde Innovatie-
platform verscheen de notitie Beroepswijs beroepsonderwijs, waarin voorstellen worden 
gedaan voor verdere vernieuwing van het beroepsonderwijs (Leijnse et al. 2004). 
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De kern van de vernieuwing ligt in een herstel van het ‘arbeidsnabije’ karakter van 
het beroepsonderwijs. In dat verband wordt onder andere voorgesteld, om de relaties 
tussen bedrijven en instellingen en het onderwijs verder te versterken en te bevorde-
ren, dat praktijkleren breed wordt toegepast in het beroepsonderwijs.

Combinaties van leren en werken staan dus momenteel volop in de belangstelling. 
Er bestaat een brede consensus over de noodzaak de relaties tussen de wereld van 
onderwijs en die van arbeid verder te versterken.

2.7 Conclusies

Veranderingen in de verhouding tussen leren en werken: van integratie via scheiding naar 
verbinding
Er hebben zich in de afgelopen eeuwen in de verhouding tussen leren en werken 
een paar fundamentele veranderingen voltrokken. Na een lange periode waarin het 
leren volledig was geïntegreerd in het werken (het gildeonderwijs), was er lange 
tijd nauwelijks sprake van vakonderwijs. Beroepsonderwijs als voorbereiding op 
ambachtelijke beroepen kwam eigenlijk pas in het begin van de twintigste eeuw tot 
ontwikkeling. Dat beroepsonderwijs was echter overwegend theoretisch van aard. 
In de jaren na de Tweede Wereldoorlog breidde het beroepsonderwijs sterk uit.

Er werden ook steeds meer algemeen vormende vakken in het beroepsonderwijs 
opgenomen. Met de invoering van de Mammoetwet, eind jaren zestig, werd het 
beroepsonderwijs volledig geïntegreerd in het voortgezet onderwijs. Het onderwijs 
werd steeds meer een zelfstandige bedrijfstak met een eigen cultuur. Het beroeps-
onderwijs werd daardoor minder herkenbaar voor het afnemende beroepenveld. In 
de jaren zeventig van de vorige eeuw ontstond er vanuit ondernemerskringen dan 
ook steeds meer kritiek op de gebrekkige afstemming van het beroepsonderwijs 
op de eisen vanuit de beroepspraktijk. In de jaren tachtig werden de eerste stap-
pen gezet om de afstand tussen onderwijs en arbeid te verkleinen. Geleidelijk aan 
werden er meer verbindingen gelegd tussen leren en werken. Aanvankelijk hadden 
combinaties van leren en werken vooral tot doel het onderwijs inhoudelijk beter te 
laten aansluiten op de beroepspraktijk (leren om te werken). Sinds een aantal jaren 
wordt het werken in de beroepspraktijk ook steeds meer gezien als een middel om 
het onderwijs voor leerlingen en studenten aantrekkelijker te maken (werken om 
te leren). Het beroepsonderwijs lijkt, als het gaat om de verhouding tussen leren en 
werken, langzaam maar zeker terug te keren naar de situatie voor de invoering van 
de Mammoetwet.

Verschuivende verantwoordelijkheden: van bedrijfsleven via overheid naar 
onderwijsinstellingen
De verantwoordelijkheid voor praktijkgericht vak- en beroepsonderwijs lag tot aan 
het eind van de negentiende eeuw nagenoeg volledig bij het bedrijfsleven, aanvanke-
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lijk bij de gilden, later bij individuele werkgevers, bij samenwerkingsverbanden van 
werkgevers of andere vormen van particulier initiatief.

Vanaf het begin van de twintigste eeuw gaat de rijksoverheid zich geleidelijk aan 
steeds meer met het beroepsonderwijs bemoeien: eerst via subsidies, daarna via wet- 
en regelgeving, die in de periode tussen 1920 en 1985 steeds gedetailleerder werd. 
Ook particuliere opleidingen en bedrijfsopleidingen werden in het van overheids-
wege bekostigde onderwijsbestel opgenomen. Niet alleen de planning en bekosti-
ging van scholen en opleidingen werden van overheidswege geregeld, maar ook de 
onderwijskundige inrichting van het beroepsonderwijs.

De betrokkenheid van het bedrijfsleven bij het initiële beroepsonderwijs werd 
in de loop van de twintigste eeuw steeds verder gereduceerd. In de jaren tachtig 
kwam daarin een kentering. Momenteel richt de betrokkenheid van het bedrijfsle-
ven zich vooral op het rechtstreeks dan wel via branches, bedrijfstakken of sociale 
partners aanleveren van informatie over de beroepsvereisten, en het bieden van 
mogelijkheden voor het opdoen van praktijkervaring (stages, leer-arbeidsplaatsen, 
leer-werktrajecten). Van een structurele fi nanciële verantwoordelijkheid voor het 
beroepsonderwijs is echter geen sprake.

De primaire verantwoordelijkheid voor de planning en onderwijskundige inrich-
ting van het beroepsonderwijs verschuift sinds de jaren negentig geleidelijk aan 
steeds meer van de rijksoverheid naar de scholen en instellingen. De verantwoorde-
lijkheid voor een goede afstemming tussen onderwijs en (regionale) arbeidsmarkt 
ligt momenteel in de eerste plaats bij de van overheidswege bekostigde onderwijs-
instellingen: de regionale opleidingencentra, de hogescholen en de universiteiten.
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3 Leren en werken internationaal vergeleken

De onderwijsstelsels van de vijftien oude eu-landen – waartoe dit vergelijkende 
hoofdstuk zich beperkt – onderscheiden drie fasen: primair onderwijs of basis-
onderwijs, gericht op algemene basisvaardigheden, secundair of voortgezet onder-
wijs, waarin verschillen tussen lagere en hogere vormen van onderwijs en tussen 
algemeen vormend onderwijs en beroepsonderwijs worden geïntroduceerd, en ter-
tiair of hoger onderwijs, waarbinnen veelal een onderscheid wordt gemaakt tussen 
een academische en een beroepsgerichte vorm. De diverse stelsels verschillen naar 
de leeftijd waarop overgangen tussen de drie niveaus worden gemaakt en de verde-
ling over de verschillende schooltypen plaatsvindt. Ook de mate van scheiding dan 
wel integratie tussen de verschillende schooltypen in het secundair en tertiair onder-
wijs verschilt. Het Nederlandse stelsel kenmerkt zich bijvoorbeeld door een vroege 
overgang van primair naar secundair onderwijs en door een categoriale en gestrati-
fi ceerde inrichting van het secundair onderwijs. In Scandinavische landen is veelal 
sprake van geïntegreerde systemen van secundair en tertiair onderwijs (scp 2000).

In de fase van het secundair onderwijs kennen alle Europese landen beroepsonder-
wijs voor jongeren die niet de ambitie, capaciteiten of mogelijkheden hebben om 
via algemeen vormend onderwijs naar het tertiair onderwijs door te stromen. De 
keuze tussen algemeen vormend en beroepsonderwijs wordt in de regel gemaakt 
na de leerplicht, aan het begin van de tweede fase van het voortgezet onderwijs. In 
Nederland werd tot het begin van de jaren negentig nog tijdens de eerste fase van het 
voortgezet onderwijs beroepsonderwijs gegeven: het lager beroepsonderwijs. Met 
de overgang van lager naar voorbereidend beroepsonderwijs en de invoering van de 
basisvorming is het zwaartepunt van de beroepsgerichte vorming verschoven naar de 
tweede fase van het voortgezet onderwijs, het secundair beroepsonderwijs bestaande 
uit het voltijd en deeltijd mbo (beroepsopleidende leerweg, bol) en het leerlingwezen 
(beroepsbegeleidende leerweg, bbl).

3.1 Beroepsonderwijs op secundair niveau

De omvang en diversiteit van het stelsel van beroepsonderwijs op secundair niveau 
verschilt. Tabel 3.1 laat zien dat het percentage leerlingen in het hoger secundair 
onderwijs dat een beroepsgerichte opleiding volgt, uiteenloopt van rond de dertig 
procent (in Zuid-Europese landen als Portugal, Spanje, Italië en Griekenland) tot 
rond de zeventig procent in Oostenrijk, Duitsland, Nederland en België. Het gaat 
hier om initiële beroepsopleidingen op niveau isced 3 (International Standard 
 Classifi caton of Education), een niveau dat volgens de internationale classifi catie in 
het algemeen aan het eind van de leerplicht, zo rond de leeftijd van vijftien of zestien 
jaar, begint en waarvan de duur kan variëren tussen de twee en vijf jaar.
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Tabel 3.1
Verdeling van leerlingen in het hoger secundair onderwijs (ISCED 3) over algemeen vormend onderwijs (inclusief 
beroepsvoorbereidend onderwijs) en beroepsgericht onderwijs, vijftien oude EU-landen, 1999-2000 (in procenten)

EU B DK D EL E F IRL I L A P FIN S UK NL

algemeen 46 33 45 37 68 67 43 100 75 37 29 72 45 51 33 32
beroepsgericht 54 67 55 63 32 34 57 25 64 71 28 55 49 67 68

Bron: Eurostat/CEDEFOP (2003)

Het secundair beroepsonderwijs kan in verschillende leeromgevingen worden aange-
boden: overwegend op school, door afwisseling van leren op school en werken in de 
beroepspraktijk en vrijwel volledig op de werkplek. Tabel 3.2 geeft inzicht in de verde-
ling van leerlingen in de verschillende landen over deze drie organisatievormen.

Tabel 3.2
Verdeling van leerlingen in het secundair beroepsonderwijs naar belangrijkste plaats waar het onderwijs wordt 
gegeven, vijftien oude EU-landen, 1997-1998 (in procenten)

EU B DK D EL E F IRL I L A P FIN S UK NL

vooral op schoola 69 93 13 30 93 93 76 83 70 86 60 93 84 100 91 26
leren en werkenb 25 7 87 70 7 7 24 17 – 14 40 7 16 – 9 74
vooral op het werkc 6 – – – – – – 1 30 – – – – – 0 –
a Vooral op school: 75% of meer van de onderwijstijd wordt op school doorgebracht en de rest in een werkomgeving.
b Leren en werken: tussen de 10% en 75% op school en de rest in een werkomgeving.
c Vooral op het werk: minder dan 10% van de onderwijstijd wordt op school doorgebracht, de rest in de beroepspraktijk.

Bron: Eurostat/CEDEFOP (2003)

Nederland behoort met Denemarken en Duitsland tot de landen waarin het meren-
deel van het beroepsonderwijs zowel op school als in de beroepspraktijk wordt 
gegeven. In de meeste andere landen ligt het accent op het onderwijs binnen de 
schoolmuren. Alleen Italië kent programma’s die vrijwel volledig (gedurende meer 
dan 90% van de tijd) op de werkplaats worden aangeboden.

3.2 Wetenschappelijk onderwijs en beroepsonderwijs op tertiair niveau

In hoofdstuk 2 is al aangegeven dat het wetenschappelijk onderwijs in feite de 
oervorm van hoger onderwijs is. Onder druk van de groeiende vraag naar hoger 
onderwijs en naar hoger geschoolden op de arbeidsmarkt zijn er in veel landen naast 
universitaire opleidingen niet-universitaire vormen van onderwijs ontstaan. Ging 
het aanvankelijk nog om een versnipperd aanbod, geleidelijk aan is daar structuur 
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in aangebracht. Daarbij zijn verschillende wegen bewandeld. Aan de ene kant zijn er 
landen waarin de twee vormen van onderwijs – het academische en beroepsgerichte 
– naast elkaar bestaan, aan de andere kant zijn er meer geïntegreerde stelsels.

Binaire stelsels, waarin academisch en beroepsgericht onderwijs min of meer 
parallel naast elkaar worden aangeboden, zijn te vinden in Duitsland (universiteiten 
en ‘Fachhochschulen’), Nederland (universiteiten en hogescholen), Denemarken 
en sinds enige jaren ook in Oostenrijk (Müller en Wolbers 1999). Frankrijk vormt 
een geval apart. In het Franse onderwijs zijn er parallel aan de universiteiten zoge-
noemde ‘grandes écoles’, prestigieuze instellingen die de begaafdste leerlingen 
selecteren en opleiden voor topfuncties. Zweden en het Verenigd Koninkrijk (sinds 
1992) hebben een geïntegreerd stelsel, waarin academische en beroepsgerichte 
opleidingen in dezelfde instellingen zijn ondergebracht. De heterogeniteit binnen 
dergelijke geïntegreerde stelsels is overigens vrij groot. In de mediterrane landen, 
met name Italië, is het niet-universitair hoger onderwijs nog zwak ontwikkeld.

Landen met een binair stelsel voor hoger onderwijs kennen in de regel verticale 
differentiatievormen in het secundair onderwijs en een sterk ontwikkeld beroepson-
derwijs op secundair niveau. Die differentiatie op secundair niveau zet zich op tertiair 
niveau voort in de vorm van gescheiden stromen van hoger onderwijs (Scott 1995).

Combinaties en afwisselingen van leren en werken vervullen van oudsher vooral een 
rol in het secundair beroepsonderwijs. De beroepen waarop dit type onderwijs voor-
bereidt, vereisen in de regel niet zo veel theoretische bagage. Voor beroepen op een 
hoger niveau is daarentegen een grondige theoretische basis noodzakelijk. Dat neemt 
niet weg dat ook binnen het hoger onderwijs de aandacht voor beroepsvorming de 
afgelopen decennia sterk is toegenomen. Dat hangt niet alleen samen met de groei-
ende vraag naar opgeleiden met een beroepsgerichte opleiding op hoog niveau, maar 
ook met de behoefte van het bedrijfsleven aan jongeren die getraind zijn in praktische 
beroepsvaardigheden en die zich een aantal brede beroepsoverstijgende normen, 
waarden en vaardigheden (competenties) hebben eigen gemaakt. Deze competenties 
kunnen over het algemeen beter in de beroepspraktijk worden aangeleerd dan in een 
schoolse setting. In de loop van de jaren negentig van de vorige eeuw zijn er ook in 
het hoger onderwijs diverse experimenten gestart met duale vormen van initieel hoger 
onderwijs waarin leren en werken worden gecombineerd of afgewisseld.

Het aan de Universiteit Twente gelieerde Center for Higher Education Policy Studies 
(cheps) ging na in hoeverre er aan het eind van de jaren negentig in negen West-
Europese landen sprake was van combinaties van leren en werken binnen het hoger 
onderwijs (Boezerooy et al. 1998). In de negen landen werden twee soorten van com-
binaties van leren en werken aangetroffen:
– zwakke combinaties: reguliere onderwijsprogramma’s waarin werkactiviteiten 

minder dan een derde van het programma in beslag nemen, vaak bestaande uit 
korte periodes van werk (vaak in één of twee blokken). Hierbij zijn de werkacti-
viteiten meestal niet echt in het curriculum geïntegreerd en vinden soms zelfs 
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plaats buiten de offi ciële studietijd (bijvoorbeeld in de vakantie). Deze variant 
wordt in Nederland gewoonlijk als stage aangeduid.

– sterke combinaties: onderwijsprogramma’s waarin werkactiviteiten een substan-
tieel deel (ten minste een derde deel) van het programma uitmaken en ook een 
integraler onderdeel van de studie vormen. Het gaat in de regel om programma’s 
die specifi ek zijn opgezet om leren en werken te combineren. Vertegenwoordi-
gers van werkgevers of het beroepenveld zijn in de regel nauw betrokken bij de 
invulling en het management van dergelijke programma’s. In Nederland kan niet 
alleen het leerlingwezen hiertoe worden gerekend maar ook een aantal duale 
onderwijsvormen in het hoger beroepsonderwijs (bijvoorbeeld het Gilde-hbo en 
de mkb-route, waarover meer in hoofdstuk 4).

Zwakke combinaties kwamen in alle onderzochte landen voor. In Denemarken, 
Vlaanderen, Finland en het Verenigd Koninkrijk kwamen eind jaren negentig uitslui-
tend zwakke combinaties voor. In Oostenrijk, Frankrijk, Duitsland, Nederland en 
Zweden waren er naast zwakke ook sterke combinaties. 

In het hoger onderwijs wordt veel meer aan zwakke dan aan sterke combinaties 
deelgenomen.

Bij sterke combinaties gaat het over het algemeen slechts om een beperkt aantal 
studenten. Vaak verkeren deze combinaties (nog) in een experimentele fase of is er 
sprake van een beperkt aanbod aan plaatsen in bepaalde studierichtingen. Sterke 
combinaties komen bovendien vrijwel uitsluitend in het niet-universitaire onderwijs 
voor. Universiteiten willen liever geen invloed van het bedrijfsleven op hun studie-
programma’s. Dat wordt al snel gezien als een inbreuk op de academische autonomie.

Combinaties van leren en werken komen het meest voor in de technische en eco-
nomische studierichtingen. Ook de onderwijssector en de zorgsector hebben over 
het algemeen al een lange geschiedenis van combinatiearrangementen. In de land-
bouwwetenschappen en sociale wetenschappen komen combinatievormen minder 
voor. Bij rechten en de humaniora zijn combinaties van leren en werken in de meeste 
landen ongebruikelijk.

De wijze waarop combinaties van werken en leren in het hoger onderwijs worden 
gefi nancierd, loopt nogal uiteen. Bij de meeste programma’s behouden studenten 
gedurende de praktijkperiode hun studentenstatus en de daarmee verbonden studie-
fi nancieringsregelingen. Vaak geven werkgevers gedurende de stage daarbovenop 
nog een extra beloning. Dat is echter in de meeste gevallen niet verplicht. Soms moet 
er aan het eind van de studie, nadat alle academische examens zijn behaald, eerst 
een periode worden gewerkt alvorens men gerechtigd is om op een bepaald gebied 
te mogen werken. Jongeren krijgen dan een junior werknemerstatus met een daarop 
afgestemd salaris. Bij formelere arrangementen (zoals in Oostenrijk en Duitsland) 
hebben jongeren zowel een studentenstatus als een werknemerstatus.

In de meeste van de onderzochte negen landen ontvangt het bedrijfsleven geen 
fi nanciële tegemoetkoming in verband met het ter beschikking stellen van praktijk-
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plaatsen voor studenten uit het hoger onderwijs. In Frankrijk en Nederland wordt 
gewerkt met fi scale tegemoetkomingen. In Finland ontvangen werkgevers een 
fi nanciële overheidsbijdrage voor het ter beschikking stellen van praktijkplaatsen via 
de onderwijsinstelling.

Boezerooy et al. (1998) verklaren de verschillen tussen de landen uit verschillen in 
doelstellingen van programma’s. Zo wordt ‘afgestudeerden een betere positie op de 
arbeidsmarkt verschaffen’ het meest als doelstelling genoemd, zowel bij zwakke als 
bij sterke combinaties. Bij zwakke combinaties beoogt men vooral de verbinding 
tussen theorie en praktijk te versterken, bij sterke combinaties richt men zich vaker 
op een betere afstemming van het onderwijs op de arbeidsmarktvraag. Die verschil-
len in doelstellingen hangen samen met een verschil in verantwoordelijkheden. Bij 
sterke combinaties zijn werkgevers veel nauwer betrokken dan bij zwakke combina-
ties, zowel in fi nancieel als in inhoudelijk opzicht. Bij zwakke combinaties domine-
ren de belangen van de onderwijsinstelling en de studenten.

Verschillen in het aanbod aan combinatiearrangementen voor studenten in het 
hoger onderwijs hebben ook te maken met de manier waarop de secundaire en 
tertiaire onderwijssectoren zich tot elkaar verhouden. Leer-werkarrangementen in 
het hoger onderwijs zijn vaak geïnspireerd door ontwikkelingen in het secundair 
beroepsonderwijs, waar dergelijke arrangementen al veel langer gebruikelijk zijn. 
Toch worden sterke combinaties in het secundair beroepsonderwijs in het hoger 
onderwijs zeker niet automatisch nagevolgd. Zo zijn in Duitsland, Oostenrijk en 
Nederland sterke combinaties in het secundair beroepsonderwijs heel gebruikelijk, 
maar kent het tertiair onderwijs overwegend zwakke combinaties. Ook de fi nancie-
ring van combinatiearrangementen verschilt. In het secundair beroepsonderwijs 
werd de fi nanciële betrokkenheid van de overheid in het begin van de jaren tachtig en 
negentig in belangrijke mate ingegeven door de sterk stijgende jeugdwerkloosheid. 
Daardoor is de fi nanciële betrokkenheid van de overheid daar veel groter dan in het 
hoger onderwijs, waar bij combinatiearrangementen andere doelstellingen voorop-
staan, zoals verbetering van arbeidsmarktpositie van schoolverlaters en versterking 
van de relatie tussen theorie en praktijk.

Op basis van de studie van cheps kan worden vastgesteld dat er eind jaren negentig 
in veel West-Europese landen pogingen werden gedaan om naast de al bestaande 
zwakke combinatievormen ook sterke combinatiearrangementen in het hoger 
onderwijs van de grond te krijgen. Veel van deze arrangementen verkeren nog in een 
experimentele fase. In hoofdstuk 4 zal aandacht worden besteed aan het verloop en 
succes van enkele Nederlandse experimenten.

3.3 Combinaties van leren en werken in relatie tot de duur van de opleiding

De Organisation for Economic Co-operation and Development (oecd) ging voor 
27 landen na hoe lang jongeren in deze landen initieel onderwijs volgen en in 
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hoeverre er tijdens de onderwijsperiode sprake was van combinaties van leren en 
werken, hetzij door het opdoen van werkervaring in het bedrijfsleven via betaalde 
parttimearbeid naast de opleiding, hetzij door speciale leer-werkprogramma’s in 
het kader van de opleiding. 

De West-Europese landen kunnen in vier typen worden onderverdeeld (tabel 3.3).

Tabel 3.3
Landenprofi elen met betrekking tot de transitie tussen school en werk, 2002a

lange opleidingsduurb gemiddelde opleidingsduurb

weinig combinaties
van leren en werken

Finland
Frankrijk

België
Spanje
Italië
Portugal

veel combinaties
van leren en werken

Denemarken
Zweden
Duitsland

Noorwegen
Verenigd koninkrijk
Oostenrijk
Nederland

a Gebaseerd op het percentage 15- t/m 29-jarigen dat onderwijs volgt, naar leeftijdsgroep en werkstatus.
b Bij landen met een lange opleidingsduur ligt het verwachte aantal onderwijsjaren in de leeftijd van 15 t/m 29 jaar rond de 8 jaar; 

bij landen met een gemiddelde opleidingsduur is dat rond de 6 jaar.

Bron: OECD (2004: 318-325, 330-335)

Nederland kent binnen Europa een gemiddelde opleidingsduur, waarin leren en 
werken naar verhouding frequent worden gecombineerd. In een land als Finland 
wordt er tot op veel hogere leeftijd doorgestudeerd en nemen naar verhouding ook 
minder studenten tijdens de opleiding deel aan combinaties van leren en werken. In 
België ligt de deelname aan onderwijs in verschillende leeftijdscategorieën van 15 tot 
en met 29 jaar niet zo veel hoger dan in Nederland, maar is het percentage dat leren 
en werken combineert aanzienlijk lager.

3.4 De rol van combinaties van leren en werken bij de transitie naar de 
arbeidsmarkt

Landen verschillen niet alleen in opleidingsduur en in de mate waarin tijdens de 
opleiding leren en werken worden gecombineerd, ook de manier waarop jongeren de 
overstap naar de arbeidsmarkt maken verschilt.

De overgang van school naar werk was vroeger een belangrijke mijlpaal. Voltijd 
dagonderwijs werd op een bepaald moment ingeruild voor een voltijdbaan. In dat 
transitieproces is de afgelopen decennia verandering gekomen. De intrede van jon-
geren op de arbeidsmarkt verloopt nu veel geleidelijker. Omdat steeds meer jongeren 
al tijdens hun studie op de arbeidsmarkt actief zijn, is het moeilijker geworden om 
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vast te stellen of de overgang naar de arbeidsmarkt al daadwerkelijk heeft plaats-
gevonden.

Wolbers (2003) deed onderzoek naar de samenhang tussen verschillende combina-
tievormen van leren en werken en de manier waarop de overgang van school naar 
werk plaatsvindt. Daarbij probeerde hij vast te stellen hoe trajecten van school naar 
werk in verschillende institutionele contexten binnen Europa zijn georganiseerd. Hij 
maakte daarbij een onderscheid tussen drie combinatievormen van leren en werken:
1 duale systemen van leren en werken, zoals het leerlingwezen, waarbij leerlingen 

over het algemeen ook werknemer zijn;
2 bijbanen van scholieren en studenten, die veelal in deeltijd en tijdelijk worden 

vervuld;
3 jonge werknemers die aanvullende scholing volgen tijdens het begin van de 

beroepsloopbaan.

De institutionele contexten in Europa verschillen wat betreft arbeidsmarktstructuur 
en onderwijssysteem.
– In landen met een overwegend interne arbeidsmarktstructuur beginnen nieuw-

komers op de arbeidsmarkt in zogenoemde instapbanen. Door middel van aan-
vullende scholing doen zij de specifi eke beroepsvaardigheden op die nodig zijn 
om promotie te maken naar een hogere functie.

– In landen met een beroepsgerichte arbeidsmarktstructuur vindt het aanleren 
van beroepsspecifi eke vaardigheden plaats in het initiële onderwijs en is de toe-
gang tot geschoold werk alleen mogelijk indien men over de juiste kwalifi caties 
beschikt.

De twaalf onderzochte Europese landen konden op basis van een clusteranalyse in 
drie typen worden onderverdeeld: het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Frankrijk en 
België bleken landen te zijn met een interne arbeidsmarkt; Denemarken, Duitsland, 
Oostenrijk en Nederland kenmerkten zich door een beroepsgerichte arbeidsmarkt; 
terwijl de mediterrane landen Italië, Spanje, Portugal en Griekenland een derde, niet 
nader omschreven type institutionele context vertoonden.

In landen met een interne arbeidsmarkt komen combinaties van leren en werken 
onder jongeren naar verhouding weinig voor. Landen met een beroepsgerichte 
arbeidsmarkt kenmerken zich juist door een relatief hoog percentage jongeren 
dat leren en werken combineert. In de Zuid-Europese landen blijkt een duidelijke 
afweging te worden gemaakt tussen werken en leren: jongeren nemen of deel aan 
het initieel onderwijs, of ze bevinden zich op de arbeidsmarkt. Er is bovendien een 
aanzienlijke groep die noch werkt noch studeert.

Europese landen verschillen niet alleen in de mate waarin sprake is van deelname 
aan combinatievormen, ook de aard van de leer-werkcombinaties verschilt. Deel-
name aan het leerlingwezen komt het meeste voor in landen met een beroeps gerichte 
arbeidsmarkt. Datzelfde geldt voor de arbeidsmarktparticipatie van scholieren 
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en studenten: met name in Denemarken en Nederland wordt veel naast de studie 
gewerkt. In Zuid-Europa komen combinatievormen nauwelijks voor. Er is daar, 
net als in landen met een interne arbeidsmarktstructuur, wel een toename waar-
neembaar in de kans op aanvullende scholing. In landen met een beroepsgerichte 
arbeidsmarkt nam de kans op aanvullende scholing juist af. Terwijl er in landen met 
een beroepsgerichte arbeidsmarkt een daling optrad in het aandeel scholieren in het 
leerlingwezen, nam de populariteit van het leerlingwezen in een land als Frankrijk, 
met een interne arbeidsmarktstructuur, juist toe (Wolbers 2003).

3.5 De arbeidsmarktpositie van schoolverlaters in verschillende landen

De kansen van schoolverlaters op betaald werk en op een vaste baan lopen in de 
 verschillende Europese landen sterk uiteen. Onderzocht is in hoeverre verschillen 
in de arbeidsmarktpositie van schoolverlaters kunnen worden toegeschreven aan 
verschillen in institutionele en structurele factoren tussen landen (Wolbers 2005). 
Wolbers maakt daartoe een onderscheid tussen drie soorten factoren:
1 de macro-economische arbeidsmarktomstandigheden in een land. Hoe ontwik-

kelt de werkgelegenheid zich en hoe hoog is het algemene werkloosheidsniveau?
2 het karakter van de arbeidsmarkt. Is er sprake van een arbeidsmarkt waarin de 

positie van de zittende werknemers (‘insiders’) wordt beschermd ten koste van 
nieuwkomers (‘outsiders’) op de arbeidsmarkt, zoals schoolverlaters?

3 de vormgeving van het onderwijs. In hoeverre maakt het onderwijssysteem een 
onderscheid tussen algemeen vormende en beroepsgerichte opleidingen en, 
indien dat het geval is, in hoeverre wordt er in het initieel beroepsonderwijs al 
ervaring opgedaan in de beroepspraktijk? Achterliggende gedachte daarbij is dat 
scholieren en studenten die meer beroepsspecifi ek zijn opgeleid, voor werkgevers 
aantrekkelijk zijn vanwege besparingen op de trainingskosten.

Uit de analyses komt naar voren dat institutionele en structurele factoren bij de inte-
gratie van schoolverlaters op de arbeidsmarkt een rol belangrijke spelen. Naarmate 
de macro-economische omstandigheden slechter zijn en de bescherming van de 
rechtspositie van werkenden sterker, is de kans kleiner dat schoolverlaters betaald 
werk en vast werk hebben. Wanneer het onderwijssysteem in een land beroepsgericht 
is, is het percentage schoolverlaters dat (vast) werk heeft juist hoger. Samenhangen 
met het karakter van de arbeidsmarkt en de vormgeving van het onderwijs vallen 
overigens gedeeltelijk weg zodra er rekening wordt gehouden met verschillen in 
macro-economische omstandigheden tussen landen.

De toestand van de economie vormt verreweg de belangrijkste factor bij de verkla-
ring van verschillen in de arbeidsmarktpositie van schoolverlaters. De twee andere 
factoren zijn echter niet zonder belang. De arbeidsmarktpositie van schoolverlaters 
is niet gebaat bij een arbeidsmarkt die insiders sterk beschermt. Ook de vormgeving 
van het (beroeps)onderwijs doet ertoe. Als jongeren al gedurende hun opleiding met 
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de beroepspraktijk in aanraking komen, worden zij op de arbeidsmarkt kennelijk 
minder als outsider gezien.

3.6 Conclusies

Veel beroepsgericht onderwijs op secundair niveau en een binair stelsel in het hoger 
onderwijs
Nederland kent een naar verhouding omvangrijk stelsel van beroepsonderwijs op 
secundair niveau en een binair stelsel voor hoger onderwijs, waarin academisch en 
beroepsgericht onderwijs naast elkaar bestaan en min of meer parallel worden aan-
geboden. Daarmee lijkt Nederland het meest op landen als Duitsland en Denemar-
ken, en sinds enkele jaren ook Oostenrijk.

In Nederland wordt naar verhouding ook veel gewerkt met combinaties van leren 
en werken. Nederland lijkt in de inrichting van het secundair onderwijs het meest op 
Duitsland en Denemarken.

Landen met een binair stelsel voor hoger onderwijs kennen op secundair niveau in 
de regel verticale differentiatievormen en een sterk ontwikkeld beroepsonderwijs.

In landen met een geïntegreerd stelsel van hoger onderwijs, zoals Zweden en 
het Verenigd Koninkrijk, worden academische en beroepsgerichte opleidingen 
in dezelfde instelling aangeboden. De heterogeniteit binnen dergelijke stelsels is 
overigens groot.

Samenhangen tussen onderwijsstelsels en arbeidsmarktkansen
In landen met een overwegend interne arbeidsmarktstructuur beginnen nieuw-
komers op de arbeidsmarkt in zogenoemde instapbanen, waarna zij via aanvullende 
scholing de vaardigheden opdoen waarmee zij promotie kunnen maken. In derge-
lijke arbeidsmarkten (bijvoorbeeld in Frankrijk, België en het Verenigd Koninkrijk) 
komen combinaties van leren en werken bij jongeren weinig voor.

In landen met een beroepsgerichte arbeidsmarktstructuur, waar een sterke 
samenhang bestaat tussen de vaardigheden die in het onderwijs worden geleerd en 
de vaardigheden die op de arbeidsmarkt worden gevraagd (zoals Duitsland, Dene-
marken, Oostenrijk en Nederland), combineert juist een hoog percentage jongeren 
leren met werken.

Het type onderwijsstelsel lijkt van enige invloed te zijn op de arbeidsmarktpositie 
van schoolverlaters, op hun kansen op werk en op een vaste baan. Hoewel macro-
economische omstandigheden verreweg het meest bepalend zijn voor de arbeids-
marktpositie van schoolverlaters, zijn ook het karakter van de arbeidsmarkt en de 
inrichting van het onderwijs van belang. Schoolverlaters lijken het beste af te zijn op 
arbeidsmarkten die het zittende personeel niet al te veel bevoordelen en in landen 
met onderwijsstelsels waarin jongeren al tijdens de opleiding met de arbeidsmarkt in 
aanraking komen.
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4 Verschijningsvormen van leer-werkcombinaties

4.1 Inleiding

De overgang van school naar werk wordt steeds minder op een vast moment 
gemaakt, maar vindt in toenemende mate plaats gedurende een kortere of lan-
gere periode waarin leren en werken worden gecombineerd. Uit onderzoek van 
Du Bois-Reymond (2004) naar ontwikkelingen in transitiepatronen van onderwijs 
naar arbeidsmarkt blijkt dat de traditionele standaardbiografi e, waarbinnen de 
overgang naar volwassenheid werd bepaald door het bereiken van economische 
zelfstandigheid (man) en gezinsvorming (man en vrouw), inmiddels grotendeels is 
vervangen door twee andere transitiepatronen. Enerzijds is er het moderne model 
van de verlengde jeugdfase, waarin de overgang naar volwassenheid niet alleen een 
langere periode in beslag neemt maar ook meer keuzemogelijkheden en differenti-
atie toelaat, en anderzijds bestaat er een postmodern jojomodel, waarbij de linea-
riteit naar volwassenheid als het ware verstoord is geraakt, in de zin dat er naast de 
overgangen van school naar werk ook sprake kan zijn van een tijdelijke terugval in 
status, namelijk van werk of werkloosheid terug naar school (en soms ook naar het 
ouderlijk huis). In het moderne en postmoderne transitiemodel kunnen jongeren en 
jongvolwassenen aan uiteenlopende combinatievormen van leren en (niet-)werken 
deelnemen.

Als gevolg van deze gewijzigde transitiepatronen vervaagt geleidelijk aan ook het 
klassieke onderscheid tussen initieel onderwijs, dat voorafgaat aan de eerste entree 
op de arbeidsmarkt, en het postinitieel onderwijs, dat daarna in combinatie of 
afwisseling met een werkkring wordt gevolgd.

In het overgangsproces van school naar werk is als het ware een nieuwe fase 
ontstaan; een fase in de levensloop van jongeren en jongvolwassenen waarin leren 
en werken of werken en leren in verschillende varianten worden gecombineerd of 
afgewisseld.

In dit hoofdstuk worden per opleidingsniveau de verschillende verschijningsvormen 
van combinaties van leren en werken behandeld die momenteel in Nederland worden 
gepraktiseerd. Achtereenvolgens zullen leer-werkcombinaties in de volgende secto-
ren van het beroeps- en hoger onderwijs de revue passeren:
– het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (voltijd en duaal) en het prak-

tijkonderwijs;
– het middelbaar beroepsonderwijs (voltijd, deeltijd en duaal);
– het hoger beroepsonderwijs (voltijd, deeltijd en duaal);
– het wetenschappelijk onderwijs (voltijd, deeltijd en duaal);
– het postdoctoraal wetenschappelijk onderwijs (duaal).
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4.2 Het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs en het praktijkonderwijs

Na de eerste twee leerjaren van het voortgezet onderwijs (de basisvorming) zijn er 
in het derde en vierde leerjaar van het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs 
(vmbo) vier leerwegen. Twee daarvan zijn beroepsgericht van karakter:
– de basisberoepsgerichte leerweg (bbl)1

– de kaderberoepsgerichte leerweg (kbl).

De andere twee leerwegen, de theoretische leerweg (voorheen de mavo) en de 
gemengde leerweg (een combinatie van de mavo en het beroepsvoorbereidend onder-
wijs), blijven in dit rapport buiten beschouwing.

De beide beroepsgerichte leerwegen telden in 2004 samen bijna 127.000 leer-
lingen: 55% van hen nam deel aan de basisberoepsgerichte leerweg en 45% aan de 
kaderberoepsgerichte leerweg. Een aanzienlijk deel van deze leerlingen (31%) heeft 
extra ondersteuning, in de vorm van leerwegondersteunend onderwijs (lwoo), nodig 
om een vmbo-diploma te kunnen behalen. Leerlingen in de basisberoepsgerichte 
leerweg van het vmbo doen veel vaker een beroep op die ondersteuning (47%) dan 
leerlingen in de kaderberoepsgerichte leerweg (14%).

Voorafgaand aan de beschrijving van de verschillende leer-werkcombinaties eerst 
wat cijfers over de ontwikkeling van het aantal leerlingen in de twee beroepsgerichte 
leerwegen van het vmbo en het praktijkonderwijs, en de verdeling van de vmbo-leer-
lingen naar studiesector.

Tabel 4.1
Deelname aan de beroepsgerichte leerwegen van het vmboa en het praktijkonderwijs, naar jaar en sector,
1996-2004

leerjaar 3 en 4 vmbo (% lwoo) praktijkonderwijs

jaar (aantal scholieren × 1000)

1995b 126,1 
2000 121,3 (26) 13,4
2002 133,6 (29) 22,7
2004 126,4 (31) 26,4

sector (2004 in %)

techniek 29
landbouw 12
economie 29
zorg en welzijn 30

a De basisberoepsgerichte leerweg (bbl) en de kaderberoepsgerichte leerweg (kbl).
b Inclusief individueel beroepsonderwijs.

Bron: CBS Statline (2005)



54 Verschijningsvormen van leer-werkcombinaties

Steeds meer leerlingen met leer-, motivatie- en gedragsproblemen
Uit de tabel blijkt dat het percentage leerlingen met problemen de afgelopen jaren 
sterk is toegenomen.

Het percentage leerlingen dat in verband met leerachterstanden of gedrags- en 
motivatieproblemen in het onderwijs extra ondersteuning nodig heeft, het zoge-
noemde leerwegondersteunend onderwijs (lwoo), nam in vier jaar tijd toe van 26% 
naar 31%.

Leerlingen die ook met ondersteuning niet in staat zijn een diploma te behalen, 
gaan naar het praktijkonderwijs. Het leerlingenaantal is daar in vier jaar tijd zelfs 
verdubbeld.

Stages in het vmbo
Vmbo-leerlingen zijn nog leerplichtig en volgen bijna allemaal voltijdonderwijs. Het 
onderwijs omvat in principe geen beroepskwalifi cerende elementen maar biedt een 
voorbereiding op het vervolgonderwijs (voltijd en duaal mbo), waarin de feitelijke 
beroepskwalifi catie plaatsvindt.

In het derde, maar vooral het vierde leerjaar worden stages gevolgd. Het zijn over 
het algemeen kortdurende periodes van hooguit een paar weken waarin leerlingen 
kunnen kennismaken met één of meer bedrijven en beroepen. Stages in het vmbo 
hebben vooral tot doel een oriëntatie te bieden op verschillende beroepsmogelijkhe-
den, met het oog op het kiezen van een vervolgopleiding in het middelbaar beroeps-
onderwijs.

De Inspectie van het onderwijs (2006) constateert een aantal fricties bij de stages. 
Scholen hebben moeite kwalitatief goede stageplaatsen te behouden of erbij te 
krijgen. De markt voor stageplaatsen voor het vmbo is beperkt, omdat ook het prak-
tijkonderwijs en het mbo stageplaatsen nodig hebben. Bedrijven in bijvoorbeeld de 
bouw of de gezondheidszorg willen liever leerlingen die wat ouder zijn. In een aantal 
gevallen vinden bedrijven de leerlingen ook onvoldoende gemotiveerd of gediscipli-
neerd. Ook problemen met taal en cultuur zorgen soms voor botsingen of onbegrip 
op de werkvloer (Aarts 2005). Aan de andere kant kunnen scholen vaak onvoldoende 
tijd vrijmaken voor een goede begeleiding van de leerling. De inhoudelijke afstem-
ming tussen school en beroepspraktijk laat nogal eens te wensen over. Gebrek aan 
tijd en deskundigheid bij leerkrachten en les programma’s die onvoldoende aanslui-
ten op de werkelijkheid in de beroepspraktijk zijn daar debet aan (Inspectie van het 
onderwijs 2006).

Leer-werktrajecten in het vmbo
Voor leerlingen in de basisberoepsgerichte leerweg van het vmbo, die veertien jaar of 
ouder zijn, bestaat sinds 2001 de mogelijkheid om tijdens hun opleiding een aantal 
dagen in de week te werken in een bedrijf of instelling: het zogenoemde leer-werk-
traject. Het is een pedagogisch-didactische variant, bedoeld voor ‘doe-leerlingen’ 
die moeite hebben met het schoolse systeem en die door een praktijkgerichte aanpak 
meer kans hebben om een diploma te behalen.
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Volgens de recentste cijfers van het cbs namen in het schooljaar 2004/2005 4700 
leerlingen aan een leer-werktraject deel, een aanzienlijke toename vergeleken met 
het jaar daarvoor, toen er ruim 2900 deelnemers waren. Dat het om een moeilijke 
groep gaat, blijkt wel uit het feit dat 70% van de deelnemers aan een leer-werktraject 
op school leerwegondersteunend onderwijs krijgt. De belangrijkste functie van zo’n 
traject is dan ook motivatie: voorkómen dat leerlingen de school voortijdig zonder 
diploma verlaten. Dat lijkt goed te lukken. Leerlingen die aan een leer-werktraject 
deelnemen, zijn enthousiast. Ze halen bijna allemaal hun diploma en driekwart van 
hen stroomt door naar het middelbaar beroepsonderwijs (Vrieze et al. 2005).

De meeste leerlingen lopen in deze trajecten één of twee dagen per week stage in een 
bedrijf of instelling. Er zijn echter ook scholen die leerlingen drie dagen per week 
in een leerbedrijf plaatsen. De organisatie verschilt dus per school. Het accent ligt 
meestal op het vierde leerjaar.

Leerlingen volgden in 2003 overwegend stages in de zorg en in de bouw- en 
metaaltechniek (Engberts et al. 2004). Ze worden vooral geselecteerd op praktische 
aanleg. Daarnaast kijken scholen ook wel naar prestaties in de algemene vakken en 
naar sociale vaardigheden. Uit rapporten van de onderwijsinspectie blijkt dat scho-
len de leer-werktrajecten niet benutten als mogelijkheid om lastige leerlingen met 
gedragsproblemen af te schuiven (Inspectie van het onderwijs 2005).

Het merendeel van de scholen blijkt in de praktijk zelf leerbedrijven te zoeken. In 2003 
maakte slechts een kwart van de scholen gebruik van het register voor erkende leer-
bedrijven van de Kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven (Kbb) (waarover meer 
in § 4.3). Een duidelijke uitzondering hierop vormt het Kenniscentrum voor de bouw, 
Bouwradius, dat zich actief oriënteert op het vmbo. Vanaf het schooljaar 2004/2005 
zijn scholen verplicht gebruik te maken van door Kbb’s erkende leerbedrijven.

Leerbedrijven zijn over het algemeen positief over de toekomst van de leer-werk-
trajecten (Engberts et al. 2004). Belangrijke motieven om als leerbedrijf te fungeren, 
zijn: het verzekeren van toekomstige instroom in de branche (33%), het meehelpen 
aan beter opgeleid personeel (26%) en de maatschappelijke verantwoordelijkheid 
dan wel sociale plicht om leerlingen een kans te bieden (30%).

Eén op de tien ondervraagde bedrijven was minder optimistisch over het toe-
komstperspectief. Belangrijkste redenen die deze leerbedrijven noemden, waren de 
teruglopende economie, het lage niveau of de geringe motivatie van de leerlingen en 
de belasting die het voor het bedrijf opleverde.

Indien er voor de leerling een leer-werkovereenkomst is afgesloten en de leerling 
voltijds aan een leer-werktraject (theorie op school én praktijk in het leerbedrijf ) 
deelneemt, hebben bedrijven recht op een fi scale tegemoetkoming. Deze fi scale 
regeling voor duale leertrajecten in het onderwijs komt uitvoerig aan de orde in 
hoofdstuk 6.
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De Inspectie van het onderwijs (2005) constateert naast positieve ontwikkelingen 
een aantal knelpunten. Doordat slechts een klein aantal leerlingen per school aan 
een leer-werktraject deelneemt (gemiddeld 18 leerlingen), blijft het een geïsoleerde 
activiteit die relatief losstaat van het overige onderwijs en daardoor voor extra taak-
belasting en kosten zorgt. Kleine groepen, extra begeleiding, het onderhouden van 
contacten met bedrijven en het maken van afspraken over doorstroom naar vervolg-
opleidingen binnen de regionale opleidingencentra (roc) werken kostenverhogend. 
Scholen zijn bovendien bang voor imagoschade: ouders zouden kunnen denken dat 
een aanbod aan leer-werktrajecten betekent dat er op de school veel moeilijke leerlin-
gen zitten.

Stages in het praktijkonderwijs
Praktijkonderwijs is bedoeld voor leerlingen die er ook met extra (leerweg)onder-
steuning niet in zullen slagen een vmbo-diploma te behalen. In 2004 zaten er 
ongeveer 26.000 leerlingen op totaal 166 scholen voor praktijkonderwijs, waarvan 
er 57 als afdeling binnen een scholengemeenschap functioneren. Hoewel het leerlin-
genaantal gestaag toeneemt, zijn de scholen en afdelingen relatief klein (gemiddeld 
158 leerlingen). Een regionale verwijzingscommissie bepaalt of een leerling tot het 
praktijkonderwijs wordt toegelaten. Daarbij wordt gekeken naar leerachterstand, 
leervermogen (iq) en naar eventueel sociaalemotionele problemen. Schoolleiders 
signaleren dat de ernst van de psychosociale en gedragsproblemen bij hun leerlingen 
toeneemt.

Het praktijkonderwijs – vóór de invoering van het vmbo in 1999 was dat voort gezet 
speciaal onderwijs voor moeilijk lerende kinderen (vso-mlk) – duurt vier jaar en 
leidt rechtstreeks op voor een plek op de arbeidsmarkt. Het kent geen examen-
programma. Leerlingen worden voorbereid op een eenvoudige functie op de arbeids-
markt. Daarbij gaat het om elementaire functies onder het assistentenniveau, dat wil 
zeggen onder niveau mbo-1. Naast een voorbereiding op eenvoudige werkzaamheden 
worden leerlingen ook getraind in praktische vaardigheden waarmee ze zich later in 
de maatschappij kunnen redden, zoals koken, klussen in huis, omgaan met andere 
mensen, rekeningen betalen, invullen van formulieren en dergelijke. Na afl oop van 
het praktijkonderwijs krijgen de leerlingen een getuigschrift.

Praktijkonderwijs is, zoals de naam al aangeeft, vooral gericht op het verwerven van 
praktische vaardigheden. Dat gebeurt deels op school, deels via stages bij bedrijven 
en organisaties. De stage functioneert daarbij als voorbereiding op de toeleiding 
naar de arbeidsmarkt. Onderzoek onder 93 scholen voor praktijkonderwijs leert 
dat de belangrijkste aandachtsgebieden binnen de stage liggen op het vlak van de 
sociale vaardigheden (bij 90% van de ondervraagde scholen), taakgerichte arbeids-
vaardigheden (ruim 70%) en de arbeidsvoorwaarden (ruim 50%). Daarnaast worden 
de werkhouding, motivatie en zelfstandigheid genoemd. De meeste praktijkscholen 
begeleiden hun schoolverlaters ook na het verlaten van de school nog geruime tijd 
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(ongeveer één jaar). Vaak wordt ook begeleiding geboden aan werkgevers en soms 
ook aan ouders (cps 2003).

4.3 Het middelbaar beroepsonderwijs (voltijd, deeltijd en duaal)

Opleidingen
In het middelbaar beroepsonderwijs wordt van oudsher veel tijd en aandacht besteed 
aan het leren in de beroepspraktijk. In de Wet educatie en beroepsonderwijs (web) is 
de omvang van het praktijkdeel, de zogenoemde beroepspraktijkvorming, zelfs wet-
telijk geregeld. Er worden vier niveaus onderscheiden:
– de assistentenopleiding (niveau 1) met een opleidingsduur van 0,5-1 jaar;
– de basisberoepsopleiding (niveau 2) met een opleidingsduur van 2-3 jaar;
– de vakopleiding (niveau 3) met een opleidingsduur van 2-4 jaar;
– de middenkaderopleiding (niveau 4) met een opleidingsduur van 3-4 jaar.

De verschillende opleidingsniveaus kunnen in principe via twee leerwegen worden 
bereikt:
– de beroepsopleidende leerweg (bol). De bol omvat een praktijkdeel (stage) van ten 

minste 20% en ten hoogste 60% van de studieduur. Naast de voltijd bol is er 
ook nog een deeltijd bol. Deelnemers aan dit type onderwijs zijn in de regel wat 
ouder. Het deeltijd mbo/bol vervult dan ook meer de functie van postinitieel dan 
van initieel onderwijs.

– de beroepsbegeleidende leerweg (bbl).2 De bbl is een opleiding in het kader van het 
leerlingwezen; een combinatie van theoretisch onderwijs op school en beroeps-
praktijkvorming bij een bedrijf of organisatie. De bbl omvat een praktijkdeel 
(leer-arbeidsplaats) dat minstens 60% van de studieduur in beslag neemt. In de 
praktijk zijn leerlingen meestal vier dagen per week in een bedrijf werkzaam en 
gaan ze één dag per week naar school.

Onderwijsinstellingen
Het onderwijs wordt overwegend bij een van de 42 roc’s (regionale opleidingen-
centra) gevolgd. Daarnaast zijn er dertien vakinstellingen die zich, anders dan roc’s, 
op één beroepenveld richten, elf agrarische opleidingencentra, die zich richten op 
opleidingen op het gebied van voeding, natuur en milieu, en vijf overige instellingen. 
Ten slotte zijn er ook nog particuliere, niet van overheidswege bekostigde onderwijs-
instellingen die op commerciële basis opleidingen verzorgen.

De onderwijsinstellingen zijn belast met het (algemeen vormende) theoretische 
onderwijs, de afstemming van de theorie op de praktijk en de sociaalpedagogische 
begeleiding. Daarnaast zijn zij verantwoordelijk voor de begeleiding van de leerlin-
gen tijdens de gehele opleiding, dat wil zeggen ook tijdens de stage of het werken op 
een leer-arbeidsplaats.
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Bij de inschrijving aan een onderwijsinstelling gaan de instelling en de scholier/deel-
nemer een onderwijsovereenkomst aan waarin de rechten en plichten van partijen 
voor de duur van de opleiding worden vastgelegd.

Leerlingen en deelnemers
Leerlingen en deelnemers/cursisten in het middelbaar beroepsonderwijs betalen 
les- of cursusgeld.

Een leerling kan in aanmerking komen voor studiefi nanciering wanneer hij of 
zij achttien jaar of ouder is en een voltijdleerweg (bol) volgt. Voor bol-deelnemers 
onder de achttien jaar kunnen ouders een beroep doen op een tegemoetkoming in 
de schoolkosten.

Deelnemers die een mbo-opleiding volgen in het kader van het leerlingwezen 
(bbl), komen niet in aanmerking voor studiefi nanciering. Zij hebben in de meeste 
gevallen een arbeidsovereenkomst met de werkgever en dientengevolge recht op een 
vergoeding voor hun werkzaamheden tijdens de beroepspraktijkvorming.

Cursisten in het deeltijd mbo zijn meestal werkzaam en ontvangen op grond 
daarvan een salaris.

Tabel 4.2 geeft inzicht in de ontwikkeling van het aantal leerlingen in de afgelopen 
tien jaar in de verschillende vormen van onderwijs (voltijd, deeltijd en duaal) en in de 
deelname naar studiesector, niveau, geslacht en leeftijd.

Uit tabel 4.2 blijkt dat de drie onderwijsvarianten – voltijd, deeltijd en duaal – zich de 
afgelopen jaren verschillend hebben ontwikkeld. Deelname aan het voltijdonderwijs 
nam de afgelopen jaren sterk in omvang toe. De deelname aan deeltijdonderwijs 
nam daarentegen sterk af, terwijl de deelname aan duaal onderwijs na een sterke 
groei tot 2002 sindsdien een terugloop laat zien.

De meeste mbo-leerlingen (67%) volgden in 2004 een voltijdopleiding, tegen-
woordig aangeduid als beroepsopleidende leerweg (bol). Meer dan driekwart van 
hen (76%) volgde een lange opleiding op niveau 3 of 4. De overige deelnemers (23%) 
volgden een één- of tweejarige opleiding op het lagere assistentenniveau of basis-
beroepsniveau. 



59Verschijningsvormen van leer-werkcombinaties

Tabel 4.2
Deelname aan het mbo, naar jaar, sector, niveau, geslacht en leeftijd, 1995-2004

voltijd mbo (bol) deeltijd mbo (bol) duaal mbo (bbl)

jaar (aantal scholieren × 1000)

1995 288,7 31,7 110,5
2000 271,5 27,3 153,1
2002 279,9 26,6 166,6
2004 315,8 15,7 142,7

sector (2004: in %)

landbouw 5 1 7
techniek 22 22 44
economie 40 41 22
zorg en welzijn 32 36 27

niveau (2004: in %)

assistentenopleiding (niveau 1) 4 14 6
basisberoepsopleiding (niveau 2) 19 25 40
vakopleiding (niveau 3) 22 24 36
middenkaderopleiding (niveau 4) 53 36 15
specialistenopleiding 1 1 3

geslacht (2004: in %)

man 49 44 63
vrouw 51 56 37

leeftijd (2003: in %)

< 23 jaar 95 28 59
23-30 jaar 5 24 19
C 30 jaar 48 22

Bron: CBS (2005), OCW (2003)

Deelnamegroei vooral in de lagere opleidingsniveaus
De groei van het aantal leerlingen deed zich vooral voor op de niveaus 1 en 2. Dat 
hangt deels samen met de groeiende doorstroom vanuit het vmbo naar het mbo: 
steeds meer schoolverlaters zonder diploma uit het vmbo vervolgen hun opleiding op 
het assistentenniveau (niveau 1). Het voltijd mbo vervult daarnaast ook een overloop-
functie in tijden dat het aantal opleidingsplaatsen in het leerlingwezen als gevolg 
van conjuncturele teruggang afneemt. Voltijd mbo (bol) en duaal mbo (bbl) werken 
als het ware als communicerende vaten. De daling van het aantal deelnemers aan 
de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) ging de afgelopen jaren gepaard met een stij-
ging van het aantal leerlingen in de beroepsopleidende leerweg (bol). Aangezien de 
beroepsbegeleidende leerweg (het voormalige leerlingwezen) zich vooral op de oplei-
dingsniveaus 2 en 3 richt, leidt overloop vooral op deze niveaus tot een groei van het 
aantal leerlingen in voltijdopleidingen.
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Het aantal leerlingen in de voltijd technische beroepsopleidingen loopt al jaren 
terug: sinds 1995 met 19%. Alleen het afgelopen jaar was er een lichte stijging, 
 vermoedelijk in verband met de afname van het aantal duale leerplaatsen in de 
technische branches. De deelname aan economische opleidingen steeg sinds 1995 
met 34% en de deelname aan zorgopleidingen met maar liefst 40% (cbs 2004a). Die 
sterke groei van het aantal leerlingen in de zorgsector hangt gedeeltelijk samen met 
de overheveling, in 1997, van het ‘in-serviceonderwijs’ voor verzorgende en verple-
gende beroepen van de gezondheidszorgsector naar het reguliere onderwijs (waar-
over meer in hoofdstuk 5).

Tekort aan stageplaatsen
Alle leerlingen in het voltijd mbo moeten stage lopen. ‘Van elke beroepsopleiding 
maakt onderricht in de praktijk van het beroep deel uit’, aldus artikel 7.2.8 van de 
Wet educatie en beroepsonderwijs (web). De omvang van de stage bedraagt ten 
minste 20% en ten hoogste 60% van de studieduur.

De beschikbaarheid van stageplaatsen vormt de laatste tijd een probleem. Sinds 
de invoering van de web, in 1996, is er de afgelopen jaren eigenlijk pas voor het eerst 
sprake van een tekort aan stageplaatsen. Eind 2004 waren er ruim 8200 scholie-
ren (bijna 2% van alle mbo-deelnemers) die geen stageplaats of leer-arbeidsplaats 
konden krijgen. Bij opleidingen op niveau 1 en 2 is het tekort naar verhouding twee 
keer zo groot als bij opleidingen op niveau 3 en 4 (Bve Raad 2005).

Het tekort aan beroepspraktijkplaatsen komt volgens de onderwijsinstellingen deels 
door de economische recessie (door 70% genoemd), deels door de toegenomen vraag 
naar stageplaatsen (bij bijna de helft van de opleidingen). Dat laatste hangt niet alleen 
samen met de groei van het aantal deelnemers aan beroepsonderwijs, maar ook met 
het feit dat deelnemers vaak langere of meerdere stages moeten lopen. Daarnaast 
kampt ruim 40% van de opleidingen met het probleem dat stageplaatsen niet door-
gaan omdat de solliciterende kandidaat wordt afgewezen, of zelfs in het geheel niet 
wordt uitgenodigd voor een kennismaking (Bve Magazine 2005).

De problematiek van het vinden van een stageplaats treft vooral allochtone jonge-
ren. Het komt regelmatig voor dat scholieren na het noemen van hun naam te horen 
krijgen dat er geen mogelijkheden zijn. Uit onderzoek onder Marokkaanse jongeren 
bleek bijvoorbeeld dat ze vaker dan autochtone jongeren worden afgewezen voor een 
stageplek, maar dat de discriminatie per bedrijfstak verschilt. De sterkste discrimi-
natie ondervinden Marokkaanse jongens in de bouw. Marokkaanse meisjes onder-
vonden bij het zoeken van een stageplaats in bijvoorbeeld de horeca geen problemen 
(Dolfi ng en Van Tubergen 2005). Ook uit ander onderzoek komt naar voren dat er 
verschillen zijn per sector en regio. Zo toont het bankwezen bijvoorbeeld steeds meer 
interesse in allochtone stagiairs. Vaak is het buiten de Randstad voor allochtone 
jongeren moeilijker om een stageplaats te vinden dan in de Randstad (Douma 2006). 
De problemen van allochtone jongeren bij het vinden van een werkplek hangen 
gedeeltelijk samen met het feit dat zij naar verhouding vaak een mbo-opleiding 
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volgen op niveau 1 of 2. Scholieren van deze niveaus zijn niet alleen minder gewild 
dan leerlingen van de lange mbo-opleidingen, maar vertonen ook vaker emotionele 
of gedragsproblemen.

Het gaat niet alleen om onwil bij de werkgevers, ook de jongere zelf speelt een 
rol. Werkgevers hebben nogal eens slechte ervaringen met de communicatie (geen 
kritiek kunnen aanvaarden) en de fl exibiliteit bij jongeren uit die groep. Bovendien 
worden er op zichzelf redelijke eisen gesteld aan het beheersen van de Nederlandse 
taal, waaraan die jongeren niet kunnen voldoen. Dat geldt in het bijzonder in func-
ties waar publiekscontacten een rol spelen (Inspectie van het onderwijs 2006).

Het tekort aan stageplaatsen levert een probleem op, omdat de stage een verplicht 
onderdeel vormt van een mbo-opleiding. Zonder stageplaats lopen leerlingen vertra-
ging op, moeten ze de vakantieperiode benutten om stage te lopen en kunnen ze in 
een aantal gevallen hun opleiding zelfs niet afmaken, aldus de Jongeren Organisatie 
Beroepsonderwijs (job).

Met het oog op deze problemen is er in september 2004 door job en de Taskforce 
Jeugdwerkloosheid een landelijk informatiepunt (www.stageinfopunt.nl) in het 
leven geroepen, waar scholieren met hun problemen rond de stage terecht kunnen. 
Gegevens uit die informatiebron lijken erop te wijzen dat er zich bij een teruglopende 
conjunctuur, net als op de arbeidsmarkt, een proces van verdringing voordoet waar-
bij hbo-studenten stageplaatsen opvullen die eigenlijk voor leerlingen van de lange 
mbo-opleidingen zijn bedoeld, terwijl mbo-leerlingen op niveau 3 en 4 op hun beurt 
de stageplaatsen innemen van mbo-leerlingen op niveau 1 en 2. Ontwikkelingen op 
de arbeidsmarkt werpen zo hun schaduw vooruit op de stagemarkt.

De problematiek van de conjunctuurgevoeligheid van het aanbod aan praktijkplaat-
sen (stageplaatsen, maar vooral leer-arbeidsplaatsen) is overigens niet nieuw. Uit de 
discussienota Stages uit 1977 van de toenmalige bewindslieden voor Onderwijs en 
Wetenschappen en Sociale Zaken blijkt dat er ook aan het eind van de jaren zeventig 
al sprake was van een tekort aan geschikte stageplaatsen (o&w 1977).

De tekorten in het voltijdonderwijs doen zich momenteel vooral voor in populaire 
opleidingssectoren die veel scholieren trekken. Onderwijsinstellingen voor mid-
delbaar beroepsonderwijs (roc’s) moeten alle leerlingen toelaten, maar zijn voor 
stageplaatsen afhankelijk van bedrijven en instellingen die stageplaatsen aanbie-
den en van de Kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven die deze stageplekken 
certifi ceren. Dat levert onvermijdelijk fricties op tussen vraag en aanbod. Zo zijn er 
naast stagetekorten in de zorg bijvoorbeeld meer dan voldoende stageplaatsen voor 
scholieren in de technische vakken.

Ontwikkelingen op de stagemarkt leveren momenteel vermoedelijk meer proble-
men op dan in de jaren zeventig: het aantal leerlingen in het beroepsonderwijs is de 
afgelopen jaren enorm toegenomen, terwijl tegelijkertijd ook het deel van de tijd dat 
in de beroepspraktijk wordt doorgebracht op alle niveaus van het beroepsonderwijs 
toenam. Vermoedelijk heeft het probleem van het tekort aan stageplaatsen ook te 
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maken met de veranderde leerlingenpopulatie. Er moeten veel meer leerlingen met 
gedragsproblemen en sociaalemotionele problematiek worden geplaatst. Bedrijven 
krijgen daardoor bij de begeleiding van de leerlingen op de stageplaats naast een 
opleidende steeds meer een opvoedende taak.

In het Onderwijsverslag 2004/2005 stelt de Inspectie van het onderwijs vast dat het 
weliswaar moeilijker wordt om aan praktijkplaatsen te komen, maar dat er over het 
algemeen genomen voldoende plaatsen zijn. Bij modieuze opleidingen, die erg in trek 
zijn bij scholieren, doen zich wel tekorten voor. Voor onderwijsinstellingen is het om 
fi nanciële redenen (zie ook hoofdstuk 6) aantrekkelijk om aan de wensen van de jon-
geren tegemoet te komen. ‘Kennelijk is er onvoldoende neiging om zich beperkingen 
op te leggen als de vraag naar arbeid dat aanbod niet aankan.’ Wel wordt er gepro-
beerd effi ciënter en fl exibeler met praktijkperiodes om te gaan, zodat de beschikbare 
plaatsen beter worden benut (Inspectie van het onderwijs 2006).

Deeltijd mbo (dt-bol) in combinatie met werk
Voor deeltijd mbo/bol (dt-bol) geldt dat er, net als bij voltijd mbo/bol, tussen de 20% 
en 60% van de opleidingsduur moet worden besteed aan de beroepspraktijkvorming. 
Het aantal contacturen per studiejaar (lessen en/of praktijk) is echter een stuk minder 
dan in het voltijd mbo.

Het deeltijdonderwijs kent van oudsher een breed scala aan verschijningsvormen: 
kortere of langere opleidingen, één of meer dagdelen, overdag of in de avonduren.

In de Wet educatie en beroepsonderwijs (web) komen begrippen als deeltijd en 
voltijd overigens niet voor. Er wordt alleen onderscheid gemaakt naar leerwegen en 
opleidingsniveaus. Deeltijdonderwijs wordt gedefi nieerd als al het onderwijs dat 
niet voldoet aan de normen van de Wet studiefi nanciering (wsf) en de Wet tegemoet-
koming schoolkosten (wts). Beide wetten zijn uitsluitend van toepassing op onder-
wijs met een studiebelasting van 1600 uur per jaar (net als in het hoger onderwijs), 
waarbij deelnemers op jaarbasis gedurende ten minste 850 klokuren een programma 
volgen van lessen of stages. Het geringere aantal contacturen in het deeltijdonder-
wijs heeft niet alleen consequenties voor de fi nanciering van de opleidingen door 
de overheid, maar ook voor de hoogte van het cursusgeld voor de deelnemers (zie 
hoofdstuk 6).3

Het aantal deelnemers aan deeltijd mbo (bol) is de afgelopen tien jaar sterk terug-
gelopen, zo werd in tabel 4.2 al duidelijk. In 2004 waren er nog geen 16.000 cursis-
ten, van wie het merendeel (61%) een opleiding volgt op niveau 3 of 4. De meeste 
deelnemers volgen een opleiding in de sector Economie of Zorg en welzijn. Slechts 
een minderheid van de deelnemers (28%) is jonger dan 23 jaar; bijna de helft is ouder 
dan 30 jaar. Het deeltijd mbo/bol vervult dan ook vooral een functie als postinitiële 
opleiding.

Het richt zich op diverse categorieën onderwijsvragers: werkenden die zich 
(verder) willen scholen (bijvoorbeeld in deeltijd sociaalagogisch onderwijs), mensen 
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die zich in bepaalde beroepsgerichte vakken willen bijscholen, mensen die vanuit 
een persoonlijke interesse beroepsgerichte cursussen volgen (deeltijd economisch 
onderwijs), werknemers die extra certifi caten willen halen en ook drop-outs vanuit 
het dagonderwijs (deeltijd technisch onderwijs). De deelnemerspopulatie is dan ook 
heel divers wat betreft samenstelling. Het gaat zowel om personen die onderwijs 
willen volgen omdat ze er eerder geen gelegenheid toe hadden (tweede kans), als om 
deelnemers die er de voorkeur aan geven onderwijs te volgen naast een werkkring of 
andere bezigheden (tweede weg). Het aandeel tweedekansdeelnemers is de afgelo-
pen jaren sterk teruggelopen. Steeds meer jongeren proberen via het voltijdonderwijs 
een zo hoog mogelijk diploma te behalen.

Leer-arbeidsplaatsen in het kader van duale opleidingen in het leerlingwezen (bbl)
In het schooljaar 2004 volgden bijna 143.000 deelnemers een opleiding in het 
kader van het leerlingwezen. Het leerlingwezen – tegenwoordig aangeduid als 
beroeps begeleidende leerweg (bbl) binnen het middelbaar beroepsonderwijs – is de 
bekendste vorm van duaal leren. In de beroepsbegeleidende leerweg volgen jongeren 
voornamelijk een opleiding in de praktijk van het beroep, meestal gedurende vier 
dagen per week. Daartoe wordt in het merendeel van de gevallen een arbeidsover-
eenkomst gesloten tussen de leerling enerzijds en het bedrijf/de organisatie of een 
samenwerkingsverband van bedrijven anderzijds. Daarnaast volgen de leerlingen één 
dag per week theoretisch onderwijs op school (het regionaal opleidingencentrum: 
roc). Het is de bedoeling dat de praktijkopleiding in het bedrijf en de theorieoplei-
ding op school goed op elkaar aansluiten. Beide moeten ook met goed gevolg worden 
afgesloten om een diploma te verkrijgen.

Vergeleken met het voltijd beroepsonderwijs volgen in de beroepsbegeleidende leer-
weg veel meer jongeren een opleiding op de niveaus 1 of 2 (46% tegenover 23%).

De verdeling van de deelnemers in het leerlingwezen/bbl over de verschillende 
opleidingssectoren verschilt nogal van die in het voltijdonderwijs. Deelnemers aan 
de bbl volgen veel vaker technische opleidingen dan scholieren in het voltijdonder-
wijs (44% versus 22%); aan de economische opleidingen in het kader van het leer-
lingwezen nemen naar verhouding juist veel minder jongeren en jongvolwassenen 
deel (22% versus 40%). Bij de andere sectoren loopt de belangstelling minder uiteen. 
De sterke oververtegenwoordiging in de technische opleidingen valt terug te voeren 
op het van oudsher omvangrijke en sterk gedifferentieerde opleidingenaanbod in de 
technische sector van het leerlingwezen.

Gezien de hiervoor genoemde verdeling over de verschillende onderwijssectoren 
zal het niet verbazen dat het percentage mannelijke bbl-deelnemers veel groter 
is (namelijk 63%) dan het aandeel vrouwelijke deelnemers (37%). Aan de beroeps-
begeleidende leerweg nemen niet alleen jongeren deel (bijna 60% was in 2004 jonger 
dan 23 jaar), maar ook veel oudere werknemers (22% was in 2004 ouder dan 30 jaar). 
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Het leerlingwezen vervult, net als het deeltijdonderwijs, tevens een belangrijke 
(bij)scholingsfunctie voor volwassenen.

De ontwikkeling van het aantal bbl-deelnemers is in hoge mate afhankelijk van de 
ontwikkeling van het aanbod aan leer-arbeidsplaatsen, dat weer sterk samenhangt 
met de economische ontwikkeling, in vooral het midden- en kleinbedrijf. Zo nam 
het aantal bbl-deelnemers in de tweede helft van de jaren negentig, toen er sprake 
was van sterke economische groei, toe van ruim 110.000 in 1995 tot bijna 167.000 in 
2002 (een stijging van maar liefst 51%). Tussen 2002 en 2004 is het deelnemersaantal 
echter met 14% gedaald.

De conjunctuurgevoeligheid van het leerlingwezen is groot. Dat laatste komt 
doordat (potentiële) leerbedrijven zich bij het ter beschikking stellen van leer-
arbeidsplaatsen laten leiden door de vraag of zij op dat moment behoefte hebben aan 
leerling-werknemers. In hoofdstuk 5 wordt nader op de overwegingen van werkge-
vers ingegaan. Jongeren wijken in tijden van laagconjunctuur vaak noodgedwongen 
uit naar een voltijd mbo-opleiding.

Kenniscentra en leerbedrijven
Voor de beroepspraktijkvorming (bpv) in het kader van stages (bij voltijd en deeltijd 
bol) of het werkend leren (bij bbl), zijn scholieren aangewezen op praktijkplaatsen in 
erkende leerbedrijven.

De Kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven (Kbb) zijn sinds de invoering van 
de Wet educatie en beroepsonderwijs (web) in 1996 niet langer uitsluitend verant-
woordelijk voor de erkenning dan wel accreditatie van bedrijven die leer-arbeids-
plaatsen in het kader van het leerlingwezen aanbieden, maar ook voor de werving en 
kwaliteit van de stageplaatsen voor scholieren die een voltijdopleiding volgen. Sinds 
kort strekt de verantwoordelijkheid van de Kenniscentra zich ook uit tot de werving 
en kwaliteit van leer-werkplaatsen voor vmbo-leerlingen. Kenniscentra hebben voor 
deze taak opleidingsadviseurs in dienst die de leerbedrijven bezoeken. Zij beoorde-
len of een bedrijf geschikt is als leerbedrijf en zijn tevens het aanspreekpunt voor de 
bedrijven en voor de begeleiders vanuit de onderwijsinstelling.

Bij de beroepspraktijkvorming (stage of leer-arbeidsplaats) gaat het niet alleen om 
het aanleren en oefenen van vaardigheden maar ook om ‘beroepssocialisatie’, het 
leren omgaan met waarden en normen die in het beroep van belang zijn en om het 
aanleren van een passende beroepshouding en beroepsrol. Leerbedrijven vervullen 
hierin een cruciale rol.

Er zijn negentien Kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven, die verschillende 
bedrijfstakken en branches vertegenwoordigen.

Op dit moment zijn er ruim 172.000 erkende leerbedrijven geregistreerd. Dat kunnen 
bedrijven zijn, maar ook instellingen in de collectieve sector (bijvoorbeeld in de zorg).
De beroepspraktijkvorming in het kader van het voltijdonderwijs (bol) of het leer-
lingwezen (bbl) wordt verzorgd op basis van een praktijkovereenkomst tussen de 
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onderwijsinstelling, de leerling en het leerbedrijf. In de praktijkovereenkomst zijn 
bepalingen opgenomen over de duur van de praktijkvorming, de te realiseren eind-
termen, de begeleiding van de deelnemer, de beoordeling of de eindtermen ook 
daadwerkelijk zijn behaald en de gevallen waarin de overeenkomst eventueel voor-
tijdig kan worden ontbonden. Voor de begeleiding en opleiding van de leerling in de 
praktijk wijst het leerbedrijf een praktijkopleider aan. De praktijkopleiders, ook wel 
leermeesters genoemd, zorgen voor overdracht van de vakkennis en voor de begelei-
ding van de leerling tijdens de praktijkperiode.

Tabel 4.3
Deelname aan beroepspraktijkvormingsplaatsen (bol, bbl), naar sector, Kenniscentrum en bedrijfstak/branche, 
2003

opleidingssector Kenniscentrum bedrijfstak/branche aantal deelnemers
% van totaal
aantal deelnemers 

dienstverlening en
gezondheidszorg KOC Nederland uiterlijke verzorging 14.243 3

OVDB zorg en welzijn 129.557 29

economie Ecabo
economische en
administratieve beroepen 92.521 20

KC Handel distributie en groothandel 43.557 10
LOB HTV horeca, toerisme 31.486 7
SVO vleessector 1.489 0

techniek Bouwradius bouwbedrijf 18.960 4

GOC
graf ische en
communicatie-industrie 9.287 2

Innovam Groep auto- en tweewielerbranche 16.862 4
LIFT Groep textiel en confectie 2.345 1
LOB HTV voeding 2.364 1

Kenteq
metaal-, elektro-,
installatietechniek 47.864 11

Savantis schilders en reclame 7.369 2
SBW weg- en waterbouw 4.150 1
SH&M hout en meubel 4.390 1
VAPRO-OVP procesindustrie 11.806 3
VOC carrosseriebedrijf 1.856 0

SVGB
gezondheidstechnische 
beroepen 2.601 1

VtenL transport en logistiek 9.072 2
totaal 451.779 100

Bron: OCW (2005a)
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Beroepspraktijkvorming: verdeling over de verschillende bedrijfstakken/branches
Tabel 4.3 biedt een overzicht van de negentien Kenniscentra beroepsonderwijs 
bedrijfsleven en geeft inzicht in de verdeling van deelnemers aan beroepspraktijk-
vorming (bol en bbl) over de verschillende bedrijfstakken/branches. Het onder het 
ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit (lnv) ressorterende 
landbouwonderwijs of ‘groen’ onderwijs is niet in de tabel opgenomen.

Dertien van de negentien Kenniscentra zijn gericht op technische branches en 
bedrijfstakken. Dat is historisch zo gegroeid. Het leerlingwezen is namelijk van 
oudsher vooral verbonden met technische beroepen. Het merendeel van de deel-
nemers doet echter in andere branches en bedrijfstakken praktijkervaring op; bijna 
de helft van de deelnemers doet dat in de zorgsector en in de economische sector.

Geen inzicht in aantal en soort praktijkplaatsen
Tabel 4.3 geeft geen inzicht in het aantal praktijkplaatsen of in de aard van die prak-
tijkplaatsen (stageplaats, leer-arbeidsplaats). De registratie is namelijk gekoppeld 
aan de bekostigingsregeling voor de Kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven. 
Kenniscentra worden bekostigd op basis van het aantal leerbedrijven dat ze hebben 
erkend en niet op basis van het aantal praktijkplaatsen dat deze leerbedrijven ter 
beschikking stellen. Grote bedrijven stellen vaak meerdere stageplaatsen en/of leer-
arbeidsplaatsen ter beschikking. Vaak gebeurt dat ook vanuit verschillende vestigin-
gen. Ook in de bezettingsgraad van de praktijkplaatsen bestaat geen inzicht. Sinds 
de invoering van de web vallen stageplaatsen (bol) en leer-arbeidsplaatsen (bbl) 
bovendien onder een en dezelfde noemer: beroepspraktijkvorming. Ook in de verde-
ling van het aantal leerlingen over de verschillende opleidingsniveaus (niveau 1 en 2 
of niveau 3 en 4) of naar het opleidingsdoel dat met de stage wordt beoogd (bijvoor-
beeld oriëntatie of kwalifi catie) bieden de cijfers geen inzicht.

Weinig bekend over de hoeveelheid tijd die in de beroepspraktijk wordt doorgebracht
Over de hoeveelheid tijd die scholieren in de beroepspraktijk doorbrengen, zijn geen 
landelijke gegevens beschikbaar. De tijd die aan beroepspraktijkvorming wordt 
besteed, wordt per onderwijsinstelling en opleiding vastgesteld. De in de Wet vastge-
legde marge is groot: voor een jongere die een voltijdopleiding volgt kan het percen-
tage liggen tussen de 20 en 60.

Uit een enquête onder een beperkt aantal onderwijsinstellingen, waarin werd 
gevraagd een opgave te verstrekken van de praktijkomvang zoals die is opgenomen in 
de door de instellingen gemaakte onderwijs- en examenregelingen voor de verschil-
lende opleidingen, bleek dat de onderwijstijd die in de beroepspraktijk werd doorge-
bracht in het schooljaar 2000/2001 bij de voltijdopleiding (bol), varieerde tussen de 
24% en de 42% en bij de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) tussen de 68% en 79% 
(ocenw 2003: 84). De algemene indruk bestaat dat de omvang van het beroepsprak-
tijkdeel sindsdien is toegenomen.
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De effectieve onderwijstijd neemt af
Voltijdopleidingen moeten jaarlijks een programma van ten minste 850 klokuren ver-
zorgen. Dat is de hoeveelheid onderwijstijd (inclusief stages) die scholieren moeten 
volgen om voor studiefi nanciering in aanmerking te komen. De afgelopen jaren bleek 
telkens dat een fl ink percentage van de opleidingen niet aan die eis voldeed. In het 
schooljaar 2004/2005 bleek dat bij 13% van de door de Inspectie onderzochte oplei-
dingen de studiebelasting onder de maat was, een verslechtering vergeleken met het 
jaar daarvoor.

Als gevolg van nieuwe vormen van onderwijs, zoals competentiegericht onder-
wijs, ontstaat er bovendien steeds meer discussie over wat bij die 850 uur meegeteld 
mag worden. Uit het Onderwijsverslag 2004/2005 blijkt dat de Inspectie zich ernstig 
zorgen maakt over de soms uiterst magere programma’s die worden aangeboden, 
waarbij ook met zelfstandig werken de dagen niet gevuld raken. Volgens de Inspectie 
wordt er slordig met de kostbare tijd van jongeren omgesprongen. De Inspectie ont-
vangt hierover regelmatig klachten (Inspectie van het Onderwijs 2006). De fi nanciële 
druk op scholen zou een reden kunnen zijn voor de afnemende onderwijstijd.

Weinig zicht op de kwaliteit van de beroepspraktijkvorming (stages en leer-
arbeidsplaatsen)
Er is niet alleen weinig bekend over de hoeveelheid tijd die scholieren in het kader 
van hun opleiding in de beroepspraktijk doorbrengen, maar ook in de kwaliteit van 
het leren in de beroepspraktijk bestaat weinig inzicht.

Heijke et al. (2001) stelden enkele jaren geleden dat door de verschuiving van 
de verantwoordelijkheid voor de begeleiding van de leerling van de Kenniscentra 
beroepsonderwijs bedrijfsleven (Kbb) naar de scholen en de leerbedrijven de kwaliteit 
van de beroepspraktijkvorming (bpv) waarschijnlijk in ongunstige zin is beïnvloed. 
Volgens Kamphuis en Vis (2003) schiet de kwaliteit van de leerbedrijven regelmatig 
tekort.

Vanwege signalen over tekorten aan praktijkplaatsen en over de sterk wisselende 
kwaliteit van die plaatsen heeft de Inspectie het afgelopen schooljaar (2004/2005) 
extra onderzoek gedaan naar het leren in de beroepspraktijk (Inspectie van het 
onderwijs 2006). Daarbij zijn in het kader van het reguliere toezicht schrifte-
lijke stukken bekeken en gesprekken gevoerd met bpv-coördinatoren, leerlingen 
en docenten. Ook is er, voorafgaand aan het bezoek aan de scholen, met enkele 
leer bedrijven gesproken. In het onderzoek heeft de Inspectie naar twee aspecten 
gekeken. In de eerste plaats is dat naar de eisen die aan de opvang en begeleiding 
van de deelnemers worden gesteld. De eisen die de Kenniscentra bij de accreditatie 
van leerbedrijven stellen, blijken niet overal even zwaar te zijn. Sommige leerbedrij-
ven vinden bijvoorbeeld de kosten van de cursussen voor leermeesters te hoog. Toch 
heeft de Inspectie niet kunnen vaststellen dat de krapte aan praktijkplaatsen ten 
koste is gegaan van de kwaliteit van die plaatsen. Een tweede aspect van kwaliteit 
betreft de mate waarin leerbedrijven in staat zijn om alle onderwijsdoelstellingen in 
de beroepspraktijk te realiseren. Sommige bedrijven zijn namelijk gespecialiseerd in 
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een klein deelterrein van de opleiding. Volgens de Inspectie houden onderwijsinstel-
lingen daarmee bij de keuze van het aantal en het soort leerbedrijven nog te weinig 
rekening.

De afstemming tussen het leren op school en het leren in de beroepspraktijk is 
weliswaar op papier goed geregeld, maar laat in de praktijk nog veel te wensen over. 
Binnen- en buitenschools leren vormen vaak nog twee afzonderlijke kolommen, 
waardoor de afstemming en verbinding moeilijk tot stand komen. De begeleiding 
van leerlingen vanuit de onderwijsinstelling is volgens de Inspectie de laatste jaren 
verbeterd. Die begeleiding vindt over het algemeen enkele keren in de praktijkperiode 
plaats.

Deelnemers vinden het leren in de praktijk uitdagender, omdat het beter aan-
sluit bij hun interesses en ervaringen. Ze leren op natuurlijke wijze een passende 
werkhouding aan te nemen, op tijd te komen en dergelijke. Ze voelen zich serieus 
genomen en dat werkt motiverend, vooral voor scholieren die moeite hebben met 
het schoolse onderwijs. Daardoor verbetert de kwaliteit van het onderwijs, aldus het 
Onderwijsverslag 2003/2004 (Inspectie van het onderwijs 2005).

Hoe het is gesteld met de kwaliteit van het leren in de beroepspraktijk wordt uit het 
Onderwijsverslag echter niet duidelijk. Daarvoor zou onderzoek op de werkplek zelf 
moeten plaatsvinden. De Algemene Rekenkamer doet in 2006 onderzoek naar de 
kwaliteit van de stages in het mbo (Algemene Rekenkamer 2006). Mogelijk biedt dat 
onderzoek meer inzicht in de kwaliteit van de beroepspraktijkvorming.

4.4 Het hoger beroepsonderwijs (voltijd, deeltijd en duaal)

Opleidingen en onderwijsinstellingen
Op 1 september 2004 waren er bij het Centraal Register Opleidingen Hoger Onder-
wijs (croho) maar liefst 3402 wettelijk erkende opleidingen geregistreerd:
– 1354 voltijdopleidingen;
– 1132 deeltijdopleidingen;
– 916 duale opleidingen.

Die opleidingen worden overigens lang niet allemaal gegeven. In de praktijk bieden 
de hogescholen veel minder opleidingen aan; in 2004 in totaal ongeveer 1050.

De opleidingen werden in 2004 verzorgd door 44 hogescholen. Het aantal hogescho-
len (exclusief landbouw) neemt door fusies nog steeds af: sinds het jaar 2000 liep het 
terug van 56 naar 44. Naast kleine (< 5000 studenten), op één sector gespecialiseerde 
hogescholen met gemiddeld 1750 studenten zijn er zes grote hogescholen (> 20.000) 
met gemiddeld bijna 29.000 studenten en tien middelgrote hogescholen die gemid-
deld bijna 13.000 studenten opleiden. Bij de grootste hogeschool stonden in 2004 
bijna 40.000 studenten ingeschreven, bij de kleinste 359 (hbo-raad 2005).
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Studenten
In 2004 stonden er in het van overheidswege bekostigde hoger beroepsonderwijs 
ruim 346.000 studenten ingeschreven, van wie 78% in het voltijd hbo, 19% in het 
deeltijd hbo en 3% in het duaal hbo, zo blijkt uit tabel 4.4.

Tabel 4.4
Deelname aan het hbo, naar jaar, studierichting en leeftijd, 1995-2004

voltijd hbo deeltijd hbo duaal hbo

jaar (aantal studenten × 1000)

1995 227,4 41,7 1,5
2000 245,8 59,9 7,0
2002 247,8 64,8 10,4
2004 269,0 65,7 11,5

studierichting (2004: in %)a

bèta en techniek 16 8
gezondheid en welzijn 19 18
persoonlijke dienstverlening, vervoer, milieu en veiligheid 5 1
onderwijs 17 42
sociale wetenschappen, bedrijfskunde, recht 34 26
taal en cultuur 6 3
landbouw 2 1

leeftijd (2003: in %)a

< 23 jaar 71 3
23-30 jaar 26 29
C 30 jaar 3 68

a Voltijd (inclusief duaal).

Bron: CBS (2005), OCW (2003)

Sinds 1995 nam het aantal studenten in alle drie de opleidingsvarianten toe: in het 
voltijdonderwijs met 18% en in het deeltijdonderwijs met 58%. Duale opleidingen 
waren er medio jaren negentig nog nauwelijks. Het aantal studenten aan die oplei-
dingen is sindsdien dan ook spectaculair toegenomen, van 1500 tot 11.500.

Voltijd en deeltijd hoger beroepsonderwijs verschillen ook als het gaat om de ver-
deling van studenten over de diverse studierichtingen. In het voltijdonderwijs volgen 
de meeste studenten een sociale, economische of rechtenopleiding. Technische en 
bètaopleidingen worden in het hoger beroepsonderwijs veel minder gekozen (16% 
voltijd of duaal en 8% deeltijd) dan in het middelbaar beroepsonderwijs, waar nog 
altijd 22% een voltijd en 44% een duale technische opleiding volgt. In het deeltijdon-
derwijs vormen de studenten die een lerarenopleiding volgen de grootste groep.
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Van de voltijdstudenten (inclusief duale studenten) is 71% jonger dan 23 jaar, 26% 
tussen de 23 en 30 jaar en 3% ouder dan 30 jaar. Ondanks de relatief jeugdige leef-
tijd van de voltijd-studentenpopulatie heeft ongeveer 30% voorafgaand aan de start 
in het hbo de studie gedurende enige tijd onderbroken (de zogenoemde indirecte 
instroom). Duale hbo-studenten zijn meestal niet veel ouder dan de voltijdstuden-
ten. Deeltijd hbo-studenten zijn wél een stuk ouder dan voltijdstudenten: slechts 
3% is jonger dan 23 jaar, 29% is tussen de 23 en 30 jaar oud, en het merendeel (68%) 
is ouder dan 30 jaar. Van de deeltijdstudenten keerde maar liefst 85% terug in het 
onderwijs na één of meer jaren te hebben gewerkt of wat anders te hebben gedaan.

Volgens gegevens van de hbo-raad (2005) neemt de instroom in het hoger beroeps-
onderwijs (voltijd, deeltijd en duaal) vanuit het mbo de laatste jaren toe: in 2000 had 
21% van de instroom in het hbo een mbo-diploma op zak en in 2004 was dat 26%. De 
instroom vanuit het havo vertoonde tussen 2000 en 2004 een lichte daling (van 41% 
naar 39%), terwijl de instroom vanuit het vwo naar verhouding wat sterker terugliep: 
van 11% naar 8%. Vanuit het wetenschappelijk onderwijs lag de instroom de gehele 
periode rond de 12%, terwijl het percentage instromers vanuit overige opleidingen 
afnam van 12 in 2000 tot 8 in 2004.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (cbs) maakt een onderscheid tussen directe 
en indirecte instromers in het voltijd- en duale onderwijs. Uit de cbs-cijfers blijkt dat 
een toenemend percentage van de instroom in de voltijd/duale hbo-opleidingen in 
het voorafgaande jaar geen (bekostigd) onderwijs in Nederland volgde: deze perso-
nen volgden bijvoorbeeld geen onderwijs, volgden een niet van overheidswege bekos-
tigde opleiding, of waren afkomstig uit het buitenland. Deze zogenoemde indirecte 
instroom nam tussen 1996 en 2003 toe van 25% tot 32%.

In de directe instroom, rechtstreeks vanuit een (voor)opleiding, traden duide-
lijk verschuivingen op. Het percentage jongeren dat met een vwo-diploma het hbo 
binnenkwam, nam tussen 1996 en 2003 af van 13 tot 5. Het percentage jongeren dat 
direct na een voltijd mbo-opleiding naar het hbo ging, daalde eveneens: van 27 naar 
22. Het percentage gediplomeerde havisten dat direct aansluitend naar het hbo ging, 
steeg in die periode echter van 30 naar 35 (cbs 2005: 167).

Uit de combinatie van beide bronnen (hbo-raad en cbs) kan worden afgeleid 
dat de (onderwijs)herkomst van de deelnemers die aan een hbo-opleiding beginnen 
duidelijk aan het veranderen is. De intellectuele bagage van de jongeren die aan een 
hbo-opleiding beginnen, neemt af: meer jongeren met een havo- of mbo-achtergrond 
en minder jongeren met een vwo-diploma. De afname van het percentage vwo-
 gediplomeerden is vooral zichtbaar bij de directe instroom in het voltijd- en duale 
onderwijs; de toename van het percentage havo-gediplomeerden doet zich eveneens 
vooral bij de directe instroom voor, terwijl de groei van het percentage deelnemers 
met een mbo-diploma vooral studieonderbrekers betreft die vaker een deeltijdoplei-
ding in het hoger beroepsonderwijs gaan volgen.
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Stages in het voltijd hbo
Voltijd hogere beroepsopleidingen kennen vanouds een stageperiode. Een deel van 
het leerproces binnen de opleidingen vindt in de beroepspraktijk plaats, in de vorm 
van stages, oriëntatie op het werkveld en praktijkopdrachten. Doordat het hoger 
beroepsonderwijs zich de laatste tijd steeds meer richt op de ontwikkeling van 
competenties, neemt het belang van buitenschools leren alleen maar toe. Deson-
danks is er weinig bekend over de kwaliteit van dit buitenschoolse leren in het hoger 
beroepsonderwijs. Anders dan in het mbo, waar de Kenniscentra beroepsonderwijs 
bedrijfsleven verantwoordelijk zijn voor het ter beschikking stellen van voldoende en 
kwalitatief goede praktijkplaatsen, is er in het hoger beroepsonderwijs geen instan-
tie die de kwaliteit van de buitenschoolse praktijkplaatsen bewaakt. De hogescholen 
zijn zelf verantwoordelijk voor de werving, selectie en kwaliteit van het buiten-
schoolse leeraanbod.

Tien jaar geleden publiceerde de Inspectie van het onderwijs (1996) een uiterst kri-
tisch rapport over de stages in het hoger beroepsonderwijs. Daaruit kwam onder 
andere naar voren dat:
– de eindtermen van de opleidingen in veel gevallen onvoldoende waren vertaald in 

stagedoelen;
– de werkzaamheden van de stagiair grotendeels door de stagebiedende instelling 

en niet door de opleidingen werden bepaald;
– de opleidingen weinig invloed hadden op het niveau waarop stagiairs op hun 

stageplaatsen functioneerden;
– er onvoldoende afstemming was tussen de theoretische inzichten uit de oplei-

ding en de praktische vaardigheden die op de stageplek werden gevraagd;
– opleidingen, zeker bij een tekort aan stageplaatsen, vaak weinig kritisch waren 

ten aanzien van de kwaliteit van de stageplaats;
– de opleiding weinig deed met de praktijkervaringen van stagiaires.

Sindsdien lijkt er in de stagepraktijk wel enige vooruitgang te zijn geboekt. Volgens 
het Onderwijsverslag 2002/2003 van de Inspectie scoorde 68% van de in dat jaar gevisi-
teerde opleidingen voldoende op het punt van de kwaliteit van de stages.

Bij 39% van de opleidingen werd de organisatie, beoordeling en begeleiding van 
stages echter als zwak beoordeeld. Volgens de visitatiecommissies zouden de stage-
doelen duidelijker moeten worden omschreven en zou de kwaliteit van de stages 
beter moeten worden bewaakt om te garanderen dat studenten op de stageplek leren 
wat zij voor het behalen van een diploma ook moeten leren (Inspectie van het onder-
wijs 2004). Ook de Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie (nvao) constateert 
dat de organisatie, begeleiding en beoordeling van stages in het hoger beroepson-
derwijs nogal eens onder de maat zijn (Dittrich 2005).
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Duale opleidingen in het hbo
Sinds het begin van de jaren negentig zijn er in het hbo diverse initiatieven onderno-
men om duaal leren via experimenten te stimuleren. In 1992/93 ging het Coöperatief 
hoger beroepsonderwijs (coöp) van start, in 1995/96 werd de leraar in opleiding 
(lio) ingevoerd, de zogenoemde mkb-route startte in het studiejaar 1996/97 en het 
duaal hbo-Verpleegkunde in 1997. De laatstgenoemde duale hbo-V-opleiding was 
overigens geen nieuwe opleiding. Deze werd in 1997, net als de mbo-opleidingen 
voor verpleging en verzorging, overgeheveld van de gezondheidszorgsector (in-ser-
viceopleiding) naar het reguliere onderwijs (hbo). In 1999/2000 ging het Gilde-hbo 
van start. De mkb-route werd in 2001 opgevolgd door een nieuw project: ‘Vouchers 
in vraaggestuurd duaal onderwijs’. Dit project is op 1 september 2004 beëindigd.

Aanvankelijk werden duale opleidingen vooral door mkb-Nederland, de landelijke 
organisatie voor werkgevers in het midden- en kleinbedrijf, gepropageerd. Het 
midden- en kleinbedrijf wil zijn economische positie verder versterken door meer 
afgestudeerden vanuit het hbo in dienst te nemen. Van oudsher richtte het hbo zich 
wat meer op grotere ondernemingen, terwijl het mkb traditioneel vooral jongeren 
met een middelbare beroepsopleiding aantrok. Met de hbo-raad werd overeen-
gekomen de inhoudelijke aansluiting van het hoger beroepsonderwijs op de behoef-
ten van middelgrote en kleinere bedrijven te verbeteren.

Eind jaren negentig toonden overigens niet alleen middelgrote en kleine bedrij-
ven maar ook grote bedrijven uit de fi nanciële sector, zoals de Rabobank en de ing, 
belangstelling voor duaal hoger beroepsonderwijs: een ontwikkeling die mede werd 
ingegeven door de sterke toename van het aantal moeilijk vervulbare vacatures in die 
periode.

Sinds 1997 kunnen werkgevers in technisch-commerciële sectoren, als zij een 
duale student in dienst nemen, gebruikmaken van een fi scale faciliteit. Vanaf 1998 
geldt de fi scale faciliteit ook voor gezondheidszorginstellingen (zie hoofdstuk 6).

Evaluatie van de verschillende experimentele duale hbo-opleidingen
In 1999 deed het onderzoeksbureau Regioplan evaluatieonderzoek naar duale leer-
wegen in het hbo. Daaruit valt het volgende op te maken.

Bij de meeste duale opleidingen kiezen studenten pas na het eerste jaar voor een 
duale opleidingsvariant. Het merendeel van de aangeboden duale opleidingen is 
technisch of economisch van aard. Hoewel de vormgeving enigszins uiteenloopt, 
duren de meeste duale opleidingen, ondanks de substantiële hoeveelheid praktijk-
tijd, niet veel langer dan de voltijdopleiding (maximaal een half jaar).

Hogescholen proberen werkgevers via hun bestaande contacten (ten behoeve van 
stages en afstudeeropdrachten) te interesseren voor duale studenten. Duaal onder-
wijs versterkt de contacten tussen hogescholen en het beroepenveld. Duale opleidin-
gen bieden de mogelijkheid een ander type studenten aan te spreken: bijvoorbeeld 
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jongeren die al een mbo-opleiding achter de rug hebben en niet nog eens vier jaar 
naar school willen. De studiefi nancieringsregeling vormde destijds een knelpunt, 
maar deze is inmiddels aangepast.

Ten tijde van het evaluatieonderzoek waren er voldoende leer-arbeidsplaatsen voor 
duale studenten. Studenten verwachtten dat hun kansen op de arbeidsmarkt door 
een duale opleiding zouden worden vergroot. Het duale traject was volgens de stu-
denten wel zwaar: de opleidingsvorm stelt hoge eisen aan zelfstandigheid, motivatie 
en ambitieniveau. De begeleiding van duale studenten vanuit de hogeschool liet vaak 
te wensen over; over de begeleiding vanuit de werkorganisatie waren studenten en 
hogescholen over het algemeen tevreden.

Voor werkgevers vormen duale trajecten een aantrekkelijke manier om personeel 
te selecteren en te werven. Duale studenten worden als gewone werknemer behan-
deld, zij zijn relatief goedkoop, snel inzetbaar en vragen weinig begeleiding. Ten 
aanzien van de wederzijdse verwachtingen – wat verwacht de hogeschool van de 
werkgever en wat verwacht de werkgever van de hogeschool – bestond destijds veel 
onduidelijkheid (Beerends et al. 1999).

In 2004 werd verslag gedaan van de ervaringen met het experiment ‘Vouchers in 
vraaggestuurd duaal onderwijs’ – een experiment in opdracht van mkb-Nederland en 
de hbo-raad, met subsidie van het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap 
(ocw) en het ministerie van Economische Zaken (ez) – waaraan tien hogescholen 
(later vanwege fusies tussen hogescholen 8) en vijf brancheorganisaties (later van-
wege een fusie tussen twee branches 4) deelnamen. Het experiment bouwde voort op 
de eerdere mkb-leerroute.

In het voucher-experiment stond niet zozeer de dualisering, als wel de vraag-
sturing centraal. De student zou als het ware ontwerper van zijn eigen leerproces 
moeten worden. Om het leerproces naar eigen inzicht te kunnen vormgeven, kregen 
studenten koopkracht in de vorm van vouchers.

Het merendeel van de 48 opleidingen die aan het experiment meededen, ging uit 
van een ‘twee-plus-twee-concept’: twee jaar waarin het door de opleiding ontworpen 
aanbod aan bod komt, gevolgd door twee jaar waarin vraaggestuurd wordt geleerd 
vanuit een door de studenten zelf ontworpen persoonlijk ontwikkelingsplan (pop). 
Alle pop’s waren competentiegericht, dat wil zeggen gericht op het competentie-
profi el (vereiste kennis, vaardigheden en houdingen) van de opleiding.

Het leren kon plaatsvinden via een duale leerweg met een onderwijs-arbeidsover-
eenkomst voor een langere periode (minimaal één jaar, drie dagen per week), maar 
de student kon er ook voor kiezen om meer projectmatig – via een combinatie van 
schoolopdrachten, bedrijfsopdrachten en zelfstudie – bezig te zijn. Een belang-
rijke reden voor een dergelijke projectvorm was dat sommige studenten zich liever 
niet voor langere tijd aan één organisatie willen binden. Een andere reden was dat 
werkgevers als gevolg van de economische recessie wat terughoudender waren bij het 
aangaan van langdurige (fi nanciële) verplichtingen.
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Uit het evaluatieverslag van het experiment met vraaggestuurd leren komt het vol-
gende naar voren. Een belangrijk verschil met traditionele aanbodgerichte duale 
opleidingen is dat niet langer het aanbod, ofwel het standaardcurriculum, uitgangs-
punt is voor het persoonlijke ontwikkelingsplan maar de werkplek. Gewone duale 
opleidingen lijken in dat opzicht veel meer op deeltijdopleidingen, zij het dat de 
opleidingsmodules van de hogeschool overdag en niet ’s avonds worden aangebo-
den. Het persoonlijk ontwikkelingsplan vervulde een centrale rol in het experiment; 
studenten hechtten daar veel waarde aan.

Voor vraaggestuurd leren zijn vouchers niet noodzakelijk. Vouchers zijn vooral 
nuttig bij kant-en-klare brokken onderwijs (modulen), waarvan de prijs eenvoudig 
kan worden vastgesteld; bij vraaggestuurd leren is er behoefte aan maatwerk en kan 
er nauwelijks sprake zijn van ‘kant-en-klaar’ aanbod.

Een misverstand is ook dat vraaggestuurd onderwijs alleen geschikt zou zijn voor 
studenten met een grote mate van zelfstandigheid; in principe zou iedere student na 
een oriëntatieproces tijdens de eerste twee leerjaren op eigen leerwensen, leerstijl en 
beroep in staat moeten zijn zichzelf te sturen.

De leeromgeving strekte zich in het experiment niet alleen uit tot de opleiding bij 
de eigen of een andere hogeschool en tot het leren in de beroepspraktijk, maar vond 
in een aantal gevallen ook plaats bij opleidingsvoorzieningen van de branche.

De begeleiding van studenten liep sterk uiteen en verschilde per student en naar-
gelang de fase van de studie. Studenten ervoeren grote verschillen tussen docenten. 
Ze vonden dat er bij de beoordeling wel veel aandacht was voor vaardigheden en 
houdingen, maar veel minder voor kennis. Een goede afsluiting en beoordeling via 
toetsen op maat bleek tot dusver moeilijk te realiseren. Wat de hbo-niveaunorm is en 
hoe het hbo-niveau gewaarborgd kan worden, is vooralsnog onduidelijk (De Weerd 
en Van der Velde 2004; Geerligs en Smulders 2004).

Duale hbo-opleidingen niet langer experimenteel
Duale opleidingen in het hbo hebben inmiddels geen experimentele status meer. 
Met ingang van het studiejaar 1998/1999 mogen hogescholen alle opleidingen die als 
voltijdstudie worden aangeboden in principe ook in een duale variant aanbieden.

Het aantal studenten in duale onderwijsvormen nam tijdens de economische 
hoogconjunctuur in de jaren rond de millenniumwisseling fl ink toe. In 2003 sloeg de 
groei echter om in een lichte daling; het aantal duale studenten lag in 2004 2% lager 
dan in 2003.4

Duale hbo-studenten zijn vrijwel allemaal jonger dan 30 jaar. Duaal studeren 
komt vooral voor in het economisch, technisch en het gezondheidszorgonderwijs.

Zorgen over de kwaliteit van duale opleidingen in het hbo
De Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie (nvao) uitte de afgelopen jaren 
nogal wat zorgen over de kwaliteit van het leren tijdens de beroepspraktijk. Duale 
opleidingen duren, ondanks de substantiële hoeveelheid tijd die er in de beroeps-
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praktijk wordt doorgebracht, niet veel langer dan de voltijdopleidingen, terwijl de 
begeleiding vanuit de onderwijsinstelling vaak te wensen overlaat.

Duale opleidingen mikken in de regel op de betere studenten. Bedrijven proberen 
deze studenten al vroeg aan zich te binden. Bedrijven en instellingen zetten studen-
ten nogal eens in voor routinewerk en relatief eenvoudige klussen. Zo kregen bijna 
alle duale varianten van de hbo-opleiding Verpleegkunde zware kritiek van de visi-
tatiecommissie, omdat ze studenten te vaak inzetten als extra handen aan het bed. 
Duale trajecten gaan bovendien vaak ten koste van de breedte van de studie, omdat 
studenten lange tijd in één ziekenhuis of zorginstelling werkzaam zijn. Ondanks de 
afwisseling van werken en leren is er vaak nauwelijks sprake van afstemming tussen 
werk en school. Opleidingen geven de regie te veel uit handen (Smale en Steenkamp 
2001, ontleend aan: Onstenk 2003).

Deeltijdopleidingen en concurrency opleidingen in het hbo5

Het aantal deelnemers aan deeltijdopleidingen in het hbo fl uctueert nogal. Na een 
aanvankelijke daling van 53.000 in 1990 naar bijna 42.000 in 1995 steeg het aantal 
deeltijdstudenten vervolgens weer tot bijna 66.000 in 2004 (19% van het totale aantal 
hbo-studenten). Sinds een aantal jaren stagneert de groei enigszins. Verreweg de 
populairste richting onder deeltijdstudenten is het pedagogisch onderwijs: 42% 
van het totale aantal deeltijdstudenten volgt een lerarenopleiding voor het basison-
derwijs of het voortgezet onderwijs. De belangstelling voor een lerarenopleiding in 
deeltijdverband nam vooral rond 2000 sterk toe. Het omvangrijke lerarentekort dat 
zich rond die tijd manifesteerde, droeg aan die groeiende belangstelling bij. In dat 
jaar trad ook de Interimwet zij-instroom primair en voortgezet onderwijs in werking, 
waarmee het mogelijk werd om leraar te worden zonder de reguliere lerarenoplei-
ding te hebben gevolgd. Men moet dan wel beschikken over een diploma van een 
relevante hbo- of wo-opleiding, over (relevante) beroeps- of maatschappelijke erva-
ring, en over een geschiktheidsverklaring van een assessmentcentrum. Een deel van 
deze zij-instromers moet een aanvullende deeltijdopleiding volgen om een onder-
wijsbevoegdheid te verwerven.

Het merendeel van de deeltijdstudenten in het hbo (ongeveer 40.000) is 30 jaar of 
ouder. Ze hebben over het algemeen al een aantal jaren werkervaring en dragen in 
veel gevallen naast hun studie en werk ook gezinsverantwoordelijkheid.

‘Concurrency opleidingen’ en deeltijdopleidingen worden in de regel door wat 
oudere deelnemers met een werkkring gevolgd. Bij concurrency opleidingen sluit 
de opleiding aan bij het werk, bij deeltijdopleidingen is dat lang niet altijd het geval. 
Concurrency opleidingen komen alleen in de gezondheidszorg en in de sector Zorg 
en welzijn voor, op zowel mbo- als hbo-niveau. Ze zijn ontstaan in een periode dat 
beroepsgroepen zelf een belangrijke rol vervulden bij de ontwikkeling en uitvoering 
van opleidingen. Het concurrency onderwijs voorziet daarnaast ook in de ondersteu-
ning en begeleiding van de vrijwilligers die in deze sectoren werkzaam zijn. In het 
concurrency onderwijs moeten deelnemers voor de helft van de weektaak een baan 
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(eventueel vrijwilligerswerk) hebben. De opleiding toetst of het werk qua inhoud en 
niveau bij de opleiding aansluit. De opleiding is nauw verbonden met de beroeps-
praktijk door studieopdrachten of onderzoeksopdrachten, maar ook door begelei-
ding en supervisie in de werksituatie.

In het Onderwijsverslag over het jaar 1998 deed de Inspectie van het onderwijs verslag 
van de bevindingen van de visitatiecommissie Sociaal Pedagogische hulpverlening 
(sph) over het concurrency onderwijs in die sector. De visitatiecommissie consta-
teerde destijds dat de deeltijdstudenten er maar een beetje bij hingen. De contacttijd 
omvatte vaak niet meer dan twee avonden per week. Het programma van het deeltijd 
sph is gericht op integratie van studie en werkervaring, waardoor het veel minder 
thematisch of probleemgericht is dan het voltijdonderwijs. Concurrency onderwijs is 
vaak sterk vakgericht.

Door de combinatie van werk, gezinsverantwoordelijkheid en studie ervaren veel 
studenten de opleiding als een zware belasting. Dit stelt hoge eisen aan de studiebe-
geleiding. Veel deeltijdstudenten zijn bovendien niet meer gewend om te studeren 
(Inspectie van het onderwijs 1999).

Het Onderwijsverslag over 2003/2004 plaatste opnieuw kritische kanttekeningen 
bij de kwaliteit van de deeltijdopleidingen in het hbo. Visitatiecommissies geven 
aan dat deeltijdopleidingen vaak nog gebruikmaken van traditionele, vakgerichte 
werkvormen en dat vernieuwingen in de richting van meer competentiegericht 
onderwijs nog nauwelijks aan de orde zijn. Daarnaast speelt de problematiek van de 
(stage)vrijstelling voor deeltijdstudenten. Soms zijn die vrijstellingen substantieel, in 
een enkel geval liepen de vrijstellingen zelfs op tot driekwart van de hele opleiding. 
Opleidingen geven deze vrijstelling op grond van het feit dat studenten in hun regu-
liere baan relevante praktijkervaring opdoen. De visitatiecommissies vinden dat de 
opleiding onvoldoende nagaat of studenten wel voldoende leren op hun werkplek. 
Deeltijdstudenten worden volgens de Inspectie aan hun lot overgelaten (Inspectie 
van het onderwijs 2005: 320, 326).

4.5 Het wetenschappelijk onderwijs (voltijd, deeltijd en duaal)

In 2004 stonden er bij de dertien Nederlandse universiteiten 199.000 studenten inge-
schreven. Anders dan in het hbo groeide het aantal studenten in de jaren negentig 
nauwelijks. Medio jaren negentig nam het studentenaantal zelfs fors af. Dat werd 
gedeeltelijk veroorzaakt door een aanscherping in de studiefi nanciering. Sinds 1999 
neemt het aantal studenten weer toe.

Net als in het hoger beroepsonderwijs gaat ook hier de meeste belangstelling uit 
naar studierichtingen in de sociale wetenschappen en naar bedrijfskunde en rechten.
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Tabel 4.5
Deelname aan wetenschappelijk onderwijs naar jaar en studierichting, 1995-2004

voltijd wo deeltijd wo duaal wo

jaar (aantal studenten × 1000)

1995 167,7 10,2
2000 153,2 13,4 0,1
2002 166,1 14,2 0,1
2004 184,9 14,2 0,2

studierichting (2004: in %)a

bèta en techniek 19
gezondheid en welzijn 12
persoonlijke dienstverlening, vervoer, milieu en veiligheid 0
onderwijs 4
sociale wetenschappen, bedrijfskunde, recht 51
taal en cultuur 13
landbouw 1

a Voltijd (inclusief deeltijd en duaal).

Bron: CBS (2005), OCW (2003)

Volgens gegevens van de Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten 
(vsnu) heeft ruim 80% van de studenten die aan een wo-bachelorprogramma begin-
nen een vwo-diploma op zak, 7% een hbo-propedeuse en 12% een andere achter-
grond. Het aantal ingeschreven studenten met een hbo-diploma stijgt nog steeds.

Uit cijfers van het cbs blijkt dat ook onder de eerstejaarsstudenten in het weten-
schappelijk onderwijs het percentage indirecte instroom (vanuit overig of geen 
onderwijs) toeneemt: van 30 in 1996 naar 34 in 2003. De instroom direct aansluitend 
vanuit het vwo neemt daarentegen af (cbs 2005: 184).

De instroom in de wo-masteropleidingen is voor het merendeel (55%) uit de eigen 
universiteit afkomstig; 7% komt van een andere universiteit, 15% komt uit het hbo en 
20% uit het buitenland (www.vsnu.nl).

In het wetenschappelijk onderwijs studeren veel minder studenten in deeltijd dan 
in het hbo. In 2004 was dat nog maar 7%. Duale studenten zijn er nauwelijks in het 
wetenschappelijk onderwijs. In het studiejaar 1999 volgde een kleine zestig studen-
ten een academisch duaal traject, in 2002 waren het er tachtig (www.vsnu.nl). Het 
cbs telde er in 2004 200.

In 2002 is in het wetenschappelijk onderwijs het bachelor-mastersysteem ingevoerd. 
In september 2005 is al een groot aantal nieuwe masteropleidingen van start gegaan, 
zowel voor doorstroommasters, direct aansluitend bij vernieuwde bacheloroplei-
ding, als voor onderzoeksmasters.
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In de alfa- en gammasector duren de masteropleidingen één jaar (m.u.v. de onder-
zoeksmasters, die twee jaar duren). Dat is korter dan in de meeste andere Europese 
landen.

In 2004 waren er 171 bachelor- en ongedeelde opleidingen geregistreerd en 
431 master- en lerarenopleidingen. Vooral bij de masteropleidingen deed zich tussen 
2003 en 2004 een fl inke groei voor (48%). Naar verwachting zal ongeveer 60% van de 
masteropleidingen Engelstalig zijn (www.vsnu.nl).

Stages in het voltijd wetenschappelijk onderwijs
Stages in de beroepspraktijk zijn in het wetenschappelijk onderwijs minder gebrui-
kelijk dan in het hoger beroepsonderwijs. Dat komt omdat het wetenschappelijk 
onderwijs zich van oudsher vooral richt op academische vorming en wetenschaps-
beoefening. In hoofdstuk 2 werd echter al opgemerkt dat de universiteiten sinds de 
jaren zestig en zeventig naast de vanuit wetenschappelijke disciplines gevoede oplei-
dingen tal van nieuwe studierichtingen in het leven hebben geroepen. Deze studie-
richtingen – bijvoorbeeld de verschillende ‘kundes’ zoals bestuurskunde – richten 
zich minder op het vervullen van een onderzoeksfunctie in een bepaalde discipline 
maar veel meer op een academische voorbereiding ten behoeve van een breed beroe-
penveld. Met dergelijke nieuwe studierichtingen kon de enorme groei van het aantal 
studenten uit de naoorlogse geboortegolf beter worden geaccommodeerd.

Ook het wetenschappelijk onderwijs is zich, ondanks de naar verhouding 
beperkte aandacht voor praktische beroepsvoorbereiding, in de loop der jaren steeds 
meer gaan richten op de ontwikkeling van vaardigheden, bijvoorbeeld via probleem-
gestuurd leren of door middel van praktijkleren tijdens practica en in werkgroepen.

De mogelijkheden om tijdens de studie stage te lopen verschillen per studierichting. 
Ook de tijd die aan vorming in de beroepspraktijk wordt besteed, verschilt per oplei-
ding. De aandacht ervoor hangt deels samen met de aard van de opleiding – richt 
deze zich primair op een wetenschappelijke functie of heeft de opleiding meer een 
kunde-karakter – en met de vraag of er sprake is van een duidelijke relatie tussen de 
opleiding en een bepaald beroepenveld.

De belangstelling voor stages is de afgelopen jaren duidelijk toegenomen. Veel 
studierichtingen kennen intussen een (verplichte) stage. Van de academici die in 
het studiejaar 2002/2003 afstudeerden, had 62% tijdens de studie een stage gevolgd 
(Berkhout et al. 2005). Door studenten in studierichtingen als fi losofi e, theologie, 
theoretische wis- en natuurkunde en culturele antropologie wordt tijdens de studie 
relatief weinig stage gelopen (tussen 30% en 40%), door studenten taal- en cultuur-
studies, techniek, biomedische wetenschappen, psychologie en communicatie-
wetenschappen relatief veel (80% of meer).

Stages zijn niet wettelijk verplicht. Het is de verantwoordelijkheid van de universiteit 
om al dan niet een stage in een opleiding op te nemen. Stagecoördinatoren of de 
studenten zelf zorgen, in overleg met hun stagebegeleider, voor een stageplaats.
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Studenten kunnen daarvoor onder andere terecht bij Integrand, een bemiddelings-
bureau voor afstudeerstages en -opdrachten. Dat bureau wordt gerund door studen-
ten en heeft als missie ‘het bevorderen van bedrijfsvaardigheden bij academische 
studenten’. De bemoeienis en begeleiding vanuit de universiteit zijn over het alge-
meen beperkt.

Een belangrijk deel van de beroepspraktijk (het verrichten van wetenschappelijk 
onderzoek) ligt in het wetenschappelijk onderwijs binnen de universiteit zelf. De 
meeste studenten verrichten aan het eind van hun studie onderzoek, waarover vervol-
gens in een scriptie wordt gerapporteerd. Het object van onderzoek ligt daarbij vaak 
wel buiten de universiteit.

Studenten die een opleiding volgen gericht op beroepen waaraan bij of krachtens de 
wet eisen zijn gesteld ten aanzien van kennis, inzicht en vaardigheden, zoals de ver-
schillende medische opleidingen of de opleiding voor architect of apotheker, moeten 
ten minste in de gelegenheid worden gesteld aan die vereisten te voldoen. Dergelijke 
opleidingen omvatten in ieder geval een stagecomponent waarin een praktische 
voorbereiding op de beroepsuitoefening plaatsvindt.

Duale opleidingen in het wetenschappelijk onderwijs
Eind jaren negentig werd in het ontwerp Hoger Onderwijs en Onderzoekplan 
(hoop) 1998 van overheidswege de idee gelanceerd om studenten in de laatste fase 
van hun studie via duaal academisch leren in aanraking te brengen met de praktijk 
van hun vakgebied. Meer wisselwerking tussen leren en werken zou zorgen voor 
een fl exibele overgang van onderwijs naar arbeidsmarkt. Studenten zouden eerder 
kennismaken met de beroepspraktijk en een inkomen kunnen verdienen met werk 
dat relevant was voor hun opleiding in plaats van met een bijbaan. Het bedrijfsleven 
zou de opleidingen en de studenten beter leren kennen. Door duale opleidingen zou 
zowel bij bedrijven als bij universiteiten het besef kunnen groeien dat leren ook na de 
initiële fase van belang is. Duale trajecten zouden als een opmaat kunnen fungeren 
voor een leven lang leren.

Universiteiten mochten voorstellen indienen, die ter beoordeling moesten worden 
voorgelegd aan een externe commissie. In 1998 gingen er in het wetenschappelijk 
onderwijs negen experimenten met duale trajecten van start; een jaar later volgden er 
nog negentien. In totaal kwamen in de periode 1998-2001 dertig duale academische 
opleidingen voor subsidie in aanmerking. Het ministerie van ocw investeerde er 
ongeveer 4,5 miljoen euro in.

Van meet af aan werden er nog al wat bezwaren tegen academisch duaal leren 
ingebracht. Werkgevers en werknemers toonden zich in ser-verband niet erg 
gecharmeerd van de gedachte. De ser waarschuwde voor ‘uitholling van de uni-
versitaire opleidingen’ en stelde dat duale studenten geen reguliere werknemers 
mochten verdringen. Ook vanuit de politiek kwamen de nodige kritische kantteke-
ningen. Opleidingen zouden zich mogelijk te veel gaan richten op de wensen van het 
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beroepenveld en op direct toepasbare kennis. Dat zou ten koste kunnen gaan van het 
academische niveau van de duale opleidingen.

Studenten hadden in de praktijk ook niet erg veel belangstelling voor duale oplei-
dingen. Het duale traject bleek een stuk zwaarder te zijn dan een normale voltijd-
studie. Er bestond bovendien geruime tijd onzekerheid over wat studenten mochten 
bijverdienen zonder hun beurs of ov-kaart te verliezen. Het aantal duale studenten 
bleef de afgelopen jaren dan ook klein.

Evaluatie van duaal academisch onderwijs
De Onderwijsinspectie bracht in 2001 een evaluatierapport uit over de experimen-
tele duale academische opleidingen. Uit die evaluatie komt naar voren dat de duale 
opleidingen eigenlijk niets anders waren dan een reguliere voltijdopleiding met een 
duale toevoeging. Er was nauwelijks sprake van curriculumvernieuwing en er lag 
meestal ook geen speciaal didactisch concept aan de opleidingen ten grondslag. Van 
een goede aansluiting en wisselwerking tussen werk en opleiding was bij de meeste 
opleidingen geen sprake. De opdrachten die studenten tijdens de werkperiode uit-
voerden, stonden vaak los van het opleidingsprogramma. Ook de kwaliteitszorg ten 
aanzien van duale opleidingen was nog onvoldoende ontwikkeld. Voor studenten 
betekende de duale opleiding een verzwaring ten opzichte van een voltijdopleiding.

Ondanks deze kritiekpunten waren de betrokkenen positief over de duale oplei-
ding. De arbeidsorganisaties waren tevreden over de bekwaamheid en inzetbaarheid 
van de studenten, de studenten waardeerden de werkervaringen in de praktijk.

Hoewel de inspectie in haar eindoordeel vaststelde dat de vraag of het academisch 
niveau bij de experimentele duale opleidingen gewaarborgd is voor het merendeel 
van de opleidingen ontkennend moest worden beantwoord, constateerde zij tege-
lijkertijd dat de studieresultaten als ‘academisch plus’ kunnen worden aangemerkt 
en dat duale opleidingen te zijner tijd wellicht een aantrekkelijke variant zouden 
kunnen worden in de masterfase (Inspectie van het onderwijs 2001).

Sinds 2001 vormen duale opleidingen een reguliere leerroute binnen het wetenschap-
pelijk onderwijs. In Nederland kan de duale leerroute pas na het eerste jaar van de 
academische studie (de propedeuse) beginnen. Sinds de invoering van de bachelor-
masterstructuur in 2002 lijkt het erop dat veel opleidingen een duale variant pas aan-
bieden in de masterfase van de opleiding.

Duaal wetenschappelijk onderwijs is vooralsnog geen doorslaand succes. Onder 
studenten is er weinig belangstelling voor een extra zware studie, omdat ook zonder 
een extra duale toevoeging gemakkelijk een baan kon worden gevonden, althans 
in de jaren tot 2001. Het enthousiasme in de universitaire wereld is beperkt. Duale 
opleidingen kosten veel geld. De opbrengsten in termen van studentenaantallen en 
fi nanciële middelen zijn niet altijd duidelijk. Bovendien wordt duaal onderwijs veelal 
geassocieerd met beroepsopleidingen, terwijl universiteiten juist graag hun acade-
mische status willen benadrukken.
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Ook werkgevers staan over het algemeen huiverig tegenover dualisering van het 
wetenschappelijk onderwijs. In het universitaire onderwijs lijkt men de beroepsge-
richte vorming liever uit te stellen tot na het afstuderen. Daarbij speelt vermoedelijk 
ook een rol dat de cursusduur van de meeste universitaire opleidingen (bachelor en 
master tezamen) vergeleken met het buitenland toch al relatief kort is (vier jaar).

Deeltijdopleidingen in het wetenschappelijk onderwijs
Deeltijdopleidingen onderscheiden zich wat betreft hun inhoudelijke doelstelling 
niet van voltijdopleidingen. De inhoud van het examen is in essentie hetzelfde; het 
verschil zit in de inrichtingsvorm. Zo is het aantal contacturen in het deeltijdonder-
wijs gering, en in ieder geval nog veel kleiner dan in het voltijdonderwijs. Voltijd- en 
deeltijdonderwijs verschillen in formele zin alleen op het punt van het collegegeld en 
het recht op studiefi nanciering. De hoogte van het collegegeld voor deeltijdopleidin-
gen wordt door de onderwijsinstelling bepaald en is lager dan bij voltijdopleidingen. 
Voor studiefi nanciering komen deeltijdstudenten niet in aanmerking. Het weten-
schappelijk onderwijs in deeltijd heeft altijd een beperkte omvang gehad; nog geen 
10% van de studenten staat als deeltijdstudent ingeschreven. Onduidelijk is hoe het 
met eventuele stageverplichtingen in het deeltijdonderwijs is gesteld.

4.6 Postdoctorale opleidingen voor pas afgestudeerde academici

In het wetenschappelijk onderwijs vindt de voorbereiding op de specifi ekere eisen 
van de beroepspraktijk meestal pas na de opleiding plaats. In dat verband kan een 
onderscheid worden gemaakt tussen drie typen opleidingen.

Opleidingen die in de eerste plaats gericht zijn op een wetenschappelijke functie, 
zoals de meeste bètaopleidingen, worden vaak gevolgd door een postdoctorale oplei-
ding tot wetenschappelijk onderzoeker.

Opleidingen die overwegend gericht zijn op een specifi eke beroepensector, zoals 
medicijnen of rechten, worden in veel gevallen ook door een postdoctorale opleiding 
gevolgd. Daarnaast zijn er diverse postdoctorale opleidingen die zich richten op 
beroepen in de private sector, bijvoorbeeld opleidingen tot advocaat, accountant of 
notaris. Laatstgenoemde opleidingen vinden tijdens het werk plaats, worden door de 
werkgever bekostigd en meestal door beroepsverenigingen georganiseerd.

Opleidingen die overwegend gericht zijn op een algemene academische voor-
bereiding ten behoeve van uiteenlopende beroepen en functies, zoals economie of 
bestuurskunde, kennen in de regel geen specifi eke postdoctorale beroepsopleidingen.

Hierna volgen enkele voorbeelden van postdoctorale beroepsopleidingen voor pas 
afgestudeerden, waarbij zowel sprake is van een combinatie van werken en leren als 
van een arbeidsovereenkomst.
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Opleidingen tot wetenschappelijk onderzoeker
Bij de opleidingen tot wetenschappelijk onderzoeker is hetzij sprake van een arbeids-
contract met een universiteit (assistent in opleiding: aio) of van een arbeidscontract 
bij een organisatie voor wetenschappelijk onderzoek (onderzoeker in opleiding: oio). 
Aio’s zijn verplicht tijdens hun aanstellingsperiode van vier jaar ook enig onderwijs 
te geven; voor oio’s geldt dat niet.

De opleiding wordt afgerond met een promotie. In studiejaar 2003/2004 waren 
er 2666 promotieplechtigheden, voor het merendeel afsluitingen van postdoctorale 
onderzoekersopleidingen (cbs 2005).

Opleidingen die niet op een promotie maar op andere beroepen zijn gericht
Hieronder vallen:
– de één jaar durende universitaire lerarenopleiding;
– de tweejarige opleiding tot onderzoeker of technologisch ontwerper bij een tech-

nische universiteit of een faculteit natuurwetenschappen bij een van de overige 
universiteiten, die wordt afgerond met een eindrapport, publicatie of een pro-
duct;

– de assistent-geneeskundige in opleiding (agio), een opleiding die drie tot vijf jaar 
duurt en plaatsvindt onder verantwoordelijkheid van de beroepsgroep, nadat de 
zogenoemde coschappen (zonder arbeidsovereenkomst) zijn afgerond;

– de zes jaar durende ‘rechterlijk ambtenaar in opleiding’ (raio) tot rechter of offi -
cier van justitie, waarvoor de selectie plaatsvindt door een door het ministerie van 
Justitie ingestelde selectiecommissie.

Overige, deels in andere wetten geregelde, postdoctorale opleidingen
Bijvoorbeeld:
– de beroepsopleiding tot advocaat (met een deelname van ongeveer 900 advocaat- 

stagiaires per jaar), die wordt georganiseerd door de Nederlandse Orde van Advo-
caten;

– de driejarige beroepsopleiding tot notaris, onder auspiciën van de Koninklijke 
Notariële Beroepsorganisatie;

– de opleiding tot registeraccountant, bestaande uit een theoretisch gedeelte
(universitaire opleiding van 6 jaar) en een praktijkopleiding (stage), gedurende 
ten minste drie jaar, die parallel loopt aan de laatste fase van de theoretische 
opleiding.

Uit de wo Monitor 2003 blijkt dat ongeveer 30% van alle afgestudeerde academici 
(zowel voltijd als deeltijd) na afl oop van hun opleiding aan een (postdoctorale) 
 vervolgopleiding deelneemt (De Jong en Verbeek 2005). Tabel 4.6 geeft inzicht in de 
deelname aan de verschillende typen vervolgopleidingen door afgestudeerden van 
voltijdopleidingen (93% van alle universitaire studenten studeert voltijds).
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Eén op de tien afgestudeerde academici volgt na afl oop van de studie een opleiding 
tot wetenschappelijk onderzoeker (aio of oio). Afgestudeerden uit de opleidings-
sectoren Landbouw en Natuurwetenschappen doen dat naar verhouding het meest. 
Lerarenopleidingen zijn het meest in trek bij afgestudeerden uit de sectoren Taal 
en Cultuur. Andere postdoctorale beroepsopleidingen worden vaker gevolgd door 
 academici met een gezondheidszorgopleiding of juridische of economische oplei-
ding. Een kleine 10% van de afgestudeerde academici volgt een andere opleiding.

Bij een aantal van ruim 22.000 afgestudeerde academici in 2003 komt dat neer op 
ruim 4800 deelnemers aan postdoctorale opleidingen en een kleine 2000 deelnemers 
aan overige opleidingen.

Tabel 4.6
Deelname aan diverse (postdoctorale) vervolgopleidingen door afgestudeerden voltijdopleidingen,
naar opleidingssector, 2003 (in procenten) 

aio/oio
leraren-
opleiding

andere postdoc-
opleiding

andere
opleiding

geen vervolg-
opleiding

economie 3 1 12 8 76
gedrag en maatschappij 6 2 4 10 79
gezondheidszorg 13 0 25 5 58
landbouw 22 2 2 5 70
natuur 33 6 4 10 48
recht 2 0 19 11 68
taal en cultuur 5 10 3 15 67
techniek 12 1 2 6 79
wo voltijd totaal 10 3 9 9 70

Bron: De Jong en Verbeek (2005, WO Monitor 2002-2003)

4.7 (Bij)banen naast de studie

De meeste scholieren en studenten werken niet alleen in het kader van hun opleiding 
maar ook naast hun opleiding. Dat kunnen bijbanen zijn, waarvan de werktijd buiten 
de reguliere school- of collegetijden (vakanties, avonden, weekenden) valt, gewone 
banen met werktijden op doordeweekse dagen, en ook banen die verband houden 
met de studie. Alleen bij de laatstgenoemde categorie is sprake van een inhoudelijke 
aansluiting tussen de opleiding en het werk.

Vmbo
In het schooljaar 2004/2005 had 56% van de leerlingen die in het derde leerjaar van 
de twee beroepsgerichte leerwegen in het vmbo (bbl en kbl) zaten, een bijbaantje. 
Daarbij gaat het bijvoorbeeld om een krantenwijk, babysitten of werken in een bak-
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kerij of pizzeria. Het zijn overwegend kleine bijbaantjes en er is meestal geen sprake 
van een arbeidscontract (Van der Vegt et al. 2005).

Mbo
Van de voltijd mbo-scholieren (bol) had in 2005 74% een bijbaantje naast de studie; 
53% werkte minder dan twaalf uur per week en de overige 21% meer dan twaalf uur.

Bij de bbl-deelnemers ligt het percentage dat naast de studie een bijbaan heeft een 
stuk lager, namelijk 50. Veel bbl-deelnemers werken in het kader van hun opleiding 
namelijk al vier dagen in de week (job 2005).

Hbo en wetenschappelijk onderwijs
Voor het hoger onderwijs kan het werken naast de opleiding wat nauwkeuriger 
worden onderbouwd op basis van gegevens die in 2004 zijn verzameld onder hbo’ers 
en academici die in 2002/2003 zijn afgestudeerd. In dat onderzoek, dat overigens elk 
jaar in opdracht van het weekblad Elsevier plaatsvindt, zijn ruim 9000 afgestudeerde 
hbo’ers en academici aan de 102 grootste opleidingen in Nederland ondervraagd over 
hun loopbaan in het onderwijs, hun zoekgedrag naar een baan, hun loopbaan op 
de arbeidsmarkt en hun persoonlijke situatie (Berkhout et al. 2005). Het onderzoek 
besteedt onder andere aandacht aan de werkervaring die studenten tijdens hun oplei-
ding hebben opgedaan. Tabel 4.7 geeft de cijfers.

Tabel 4.7
Werkervaring tijdens en naast de studie van hbo- en wo-studenten die in 2002/2003 afstudeerden (in procenten)

geen stage studentenbijbaantje andere baan baan i.v.m. studie

hbo 1 86 40 31 33
wo 3 62 56 30 37

Bron: SEO/Berkhout et al. (2005, statistische bijlagen Hbo tabel 2 en Wo tabel 2)

Uit de cijfers komt duidelijk naar voren hoezeer het werken tijdens en naast de oplei-
ding inmiddels gemeengoed is geworden. De cijfers maken bovendien duidelijk dat 
studenten tijdens hun studie op verschillende manieren met de beroepspraktijk in 
aanraking komen.

Tot zover het overzicht van de verschillende combinatievormen van leren en werken 
in het (voorbereidend) beroeps- en hoger onderwijs. In deze studie ligt het accent 
echter op leer-werkcombinaties die plaatsvinden in het kader van de opleiding: 
de stages in voltijdopleidingen en het werken in het kader van duale opleidingen. 
Uit hetgeen hiervoor is beschreven, kan worden afgeleid dat er een aantal duidelijke 
verschillen is tussen stages en leer-werkplekken en dat beide praktijkvormen diverse 
functies vervullen.
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4.8 Kenmerken van stages (voltijdopleidingen) en leer-werkplekken (duale 
opleidingen)

Stages vormen een integraal onderdeel van het onderwijsprogramma. De onderwijs-
instelling is verantwoordelijk voor het hele onderwijsproces, inclusief de beroeps-
praktijkcomponent. Tijdens de stage behoudt de leerling de status van scholier of 
student en blijft het recht op studiefi nanciering bestaan. De onderwijsinstelling sluit 
een overeenkomst met de stagebiedende organisatie. Daarin zijn de duur en periode 
van de stage, het inhoudelijke doel van de stage, de begeleiding van de stagiair door 
zowel de onderwijsinstelling als het bedrijf, en de beoordeling van de stage vast-
gelegd. De stagiair en de stagebiedende organisatie sluiten een stageovereenkomst 
waarin zaken als de aard van de werkzaamheden, eventuele vergoedingen, werk-
tijden en eventuele aanspraken op verlof worden geregeld.

De stage is wat betreft inhoud en vormgeving dus in de eerste plaats een instru-
ment van het onderwijs zelf. Het zijn de onderwijsinstellingen die in principe bepa-
len wat er tijdens de stage op de werkplek wordt geleerd.

Door middel van stages beoogt men vooral de band tussen theorie en praktijk te 
versterken. Bij stages domineren de belangen van de onderwijsinstellingen en de 
studenten.

Bij leer-werkplekken in het kader van duale opleidingen heeft het leerbedrijf veel 
meer invloed op de inhoud van de praktijkvorming dan bij stages.

In de beroepsbegeleidende leerweg van het middelbaar beroepsonderwijs leren 
jongeren meestal gedurende vier dagen per week al werkende in de beroepspraktijk. 
Daartoe wordt in het merendeel van de gevallen een arbeidsovereenkomst afgesloten 
tussen de leerling enerzijds en het bedrijf of een samenwerkingsverband van bedrij-
ven anderzijds. Daarnaast volgen leerlingen één dag per week theoretisch onderwijs 
op school (het roc).

Duale opleidingen in het hoger beroepsonderwijs zijn anders ingericht dan duale 
opleidingen in het mbo. In een duale opleiding in het hbo wordt het volgen van 
onderwijs meestal afgewisseld met beroepsuitoefening. Soms begint de student al 
na het eerste studiejaar in de beroepspraktijk, in andere gevallen gebeurt dat pas na 
het tweede of derde studiejaar. In de onderwijs- en examenregeling wordt de tijds-
duur die ten minste in de beroepsuitoefening wordt doorgebracht en de minimale 
studielast van dat deel van de opleiding aangegeven. De beroepsuitoefening vindt 
plaats op basis van een overeenkomst tussen de hbo-instelling, de student en het 
desbetreffende bedrijf/organisatie. Daarin wordt onder andere geregeld wat de duur 
van de periode van beroepsuitoefening is, hoe de begeleiding van de student plaats-
vindt, wat hij of zij tijdens de beroepsuitoefening moet leren en op welke wijze dat 
beoordeeld wordt.

Bij duale opleidingen gaat het primair om een betere afstemming van het onder-
wijs op de arbeidsmarkt. Werkgevers zijn er veel sterker bij betrokken dan bij stages, 
zowel inhoudelijk als fi nancieel.
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4.9 Functies van stages en leer-werkplekken

Uit de verschillende beschrijvingen in dit hoofdstuk blijkt dat de functie van het 
leren op de werkplek per onderwijsniveau en per type opleiding (voltijd, duaal) kan 
verschillen. Het leren op de werkplek is bovendien niet alleen functioneel voor de 
scholier of student, maar ook voor de onderwijsinstelling.

Op de lagere niveaus van het beroepsonderwijs gaat het vooral om oriëntatie, motiva-
tie en socialisatie van de leerling. Oriëntatie in de zin van het kennismaken met diverse 
beroepsmogelijkheden of met het beroep waar de eenmaal gekozen opleiding toe 
opleidt. Zo’n oriëntatie is bij uitstek van belang voor een goede studie- en beroeps-
keuze. De motivatiefunctie van een verblijf in de beroepspraktijk is vooral belangrijk 
voor leerlingen die een afkeer hebben van het schoolse leren en het onderwijs voor-
tijdig dreigen te verlaten. Kennismaking met de beroepspraktijk kan ook helpen om 
scholieren en studenten de betekenis van het onderwijs op school te laten inzien.

De socialisatiefunctie ligt in de lagere opleidingsniveaus steeds vaker in het 
verlengde van de opvoeding thuis. Jongeren leren op de werkplek allerlei vaardig-
heden en houdingen die vroeger dikwijls al in het gezin werden bijgebracht, zoals 
beleefd zijn, netjes gekleed gaan en op tijd komen: basale omgangsvormen die in de 
huidige diensteneconomie veel belangrijker zijn dan in de industriële samenleving 
van enkele decennia geleden. Op hogere opleidingsniveaus gaat het bij socialisatie 
daarnaast om een inwijding in de beroepscultuur en de beroepsgemeenschap.

De kwalifi catiefunctie staat vanouds centraal bij functies op middelbaar niveau 
waarin veel vakmanschap is vereist. Stages en werkplekleren bereiden scholieren 
en studenten niet alleen voor op specifi eke vaktechnische en functiegerichte eisen, 
maar ook op algemenere vaardigheden en houdingen als zelfstandigheid, verant-
woordelijkheid, fl exibiliteit, inlevingsvermogen, inzet en accuratesse. Daarnaast 
leren scholieren en studenten hoe ze de (theoretische) inzichten die ze op school 
hebben opgedaan in de beroepspraktijk kunnen toepassen.

Het leren in de beroepspraktijk vervult niet alleen een functie voor de leerling of 
student zelf, maar vormt in toenemende mate ook een onmisbaar instrument voor 
onderwijsinstellingen en opleidingen.

Aspecten van opleidingen die op school moeilijk kunnen worden gerealiseerd, 
omdat bijvoorbeeld de noodzakelijke voorzieningen (machines en apparatuur) ont-
breken of omdat bepaalde beroepssituaties in een opleiding moeilijk na te bootsen 
zijn (bijvoorbeeld het omgaan met gehandicapte of demente ouderen), worden via 
stages en leer-werkplekken als het ware aan bedrijven en instellingen uitbesteed. 
Die delegatie van onderwijsactiviteiten leidt bij de onderwijsinstelling niet alleen 
tot kostenbesparing, het levert ook informatie op over nieuwe productie- en werk-
processen binnen bedrijven, waarmee men in de opleidingen rekening kan houden. 
Stages en werkplekleren bevorderen in die zin ook de communicatie tussen scholen 
en bedrijven.
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Bedrijven en instellingen in de collectieve sector hebben eveneens baat bij het aan-
bieden van stage- en leer-arbeidsplaatsen aan scholieren en studenten. In hoofdstuk 
5 zal uitvoerig worden ingegaan op de overwegingen van werkgevers om stage- of 
leer-arbeidsplaatsen ter beschikking te stellen.

4.10 Conclusies

Vraag naar praktijkplaatsen nam de afgelopen jaren enorm toe
In totaal volgen meer dan één miljoen jongeren voltijd, duaal en deeltijd (voorberei-
dend) beroeps- en hoger onderwijs. Voor al die scholieren en studenten zijn in het 
kader van hun opleiding stage- of leer-arbeidsplaatsen in bedrijven en instellingen 
nodig. Als gevolg van de onderwijsinhoudelijke vernieuwing naar meer competentie-
gericht leren wordt er vanuit het beroepsgerichte onderwijs een steeds groter beroep 
gedaan op bedrijven en instellingen in zowel het particuliere bedrijfsleven als de 
collectieve sector.

Daarnaast komt er steeds meer vraag naar ervaringsplaatsen, stageplaatsen en 
leer-werkplaatsen in verband met de herplaatsing van voortijdige schoolverlaters, de 
bestrijding van de jeugdwerkloosheid, de inburgering van nieuwkomers en (re-)inte-
gratie van mensen zonder werk.

Voltijd-, duale en deeltijdopleidingen trekken verschillend publiek
Voltijdscholieren en -studenten zijn merendeels jonger dan 23 jaar. Duale hbo-stu-
denten zijn niet veel ouder dan voltijdstudenten. Duale mbo-deelnemers zijn vaak 
wel wat ouder: 22% is 30 jaar of ouder. Het voormalige leerlingwezen (bbl) vervult 
niet alleen een onderwijsfunctie, maar ook een scholingsfunctie voor werknemers. 
Bij deeltijdstudenten gaat het over het algemeen om volwassenen die een eigen huis-
houding voeren en vaak al gezinsverantwoordelijkheid dragen. In het mbo is bijna 
de helft 30 jaar of ouder, in het hbo ongeveer 60%. Vaak gaat het om personen die 
zich willen bij- of omscholen. Daarbij kan het gaan om mensen die onderwijs willen 
volgen omdat ze er eerder geen gelegenheid toe hadden (tweede kans) of mensen die 
behoefte hebben aan onderwijs dat naast een werkkring of andere bezigheden kan 
worden gevolgd (tweede weg).

Onbekend hoeveel praktijkplaatsen worden aangeboden
Er zijn geen gegevens beschikbaar over het aantal beroepspraktijkplaatsen – stage-
plaatsen en leer-arbeidsplaatsen – dat door bedrijven en instellingen uit de collec-
tieve sector wordt aangeboden. Dat komt doordat voor het vmbo en mbo alleen het 
aantal erkende leerbedrijven wordt geregistreerd (in verband met de bekostiging van 
de Kenniscentra) en niet het aantal plaatsen dat zij ter beschikking stellen. Ook het 
aantal beschikbare plaatsen op hbo- en wo-niveau is onbekend.

Vraag naar en aanbod van praktijkplaatsen door verschillende factoren bepaald
De vraag naar stage- en leer-werkplaatsen is een afgeleide van de omvang en samen-
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stelling van de leerlingen- en studentenpopulatie, van de studiekeuzes die scholieren 
en studenten maken, en van het onderwijskundige beleid van de onderwijsinstellin-
gen en opleidingen. De samenstelling van de scholieren- en studentenpopulatie is de 
afgelopen jaren veranderd. In het vmbo en mbo nam het percentage scholieren dat 
extra aandacht en zorg nodig heeft vanwege leerachterstanden, gedragsproblemen 
of sociaalemotionele problemen de afgelopen jaren sterk toe. Dat bemoeilijkt het 
vinden van voldoende geschikte stageplaatsen.

Het aanbod aan leer-werkplekken wordt bepaald door werkgevers, die zich daarbij 
in de eerste plaats laten leiden door de economische vooruitzichten en hun perso-
neelsbehoefte op korte termijn. Bij het aanbieden van stageplaatsen spelen andere 
overwegingen een rol, zoals maatschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel (zie 
verder hoofdstuk 5).

Vraag en aanbod worden dus door zeer uiteenlopende factoren bepaald.

Bij tekort aan praktijkplaatsen treedt, net als op de arbeidsmarkt, verdringing op
In tijden van tekorten neemt de concurrentie om de schaarse leer-werkplekken toe: 
concurrentie tussen vmbo’ers en mbo’ers, tussen mbo’ers en hbo’ers, en tussen de 
vraag naar praktijkplaatsen vanuit onderwijsinstellingen en vanuit instanties die 
zich bekommeren om verschillende categorieën werkzoekenden. Bij tekorten doen 
zich op de markt voor stages en leer-werkplaatsen vergelijkbare verschijnselen voor 
als op de arbeidsmarkt: hoger opgeleiden verdringen lager opgeleiden en direct 
inzetbare krachten verdringen kandidaten die wat meer begeleiding en ondersteu-
ning nodig hebben.

Daarnaast is er op de stagemarkt, net als op de arbeidsmarkt, sprake van vooroor-
delen en soms zelfs van regelrechte discriminatie. Allochtone leerlingen hebben de 
laatste tijd steeds meer moeite om een stageplaats te vinden. Onderwijsinstellingen 
klagen erover, maar durven meestal geen stappen tegen bedrijven te ondernemen, 
omdat er toch al zo weinig stageplekken zijn.

Onbekend hoeveel tijd scholieren en studenten in de beroepspraktijk doorbrengen
De beroepspraktijk is het sterkst verankerd in het middelbaar beroepsonderwijs. Het 
gedeelte van de studietijd dat tijdens de opleiding minimaal in de beroepspraktijk 
moet worden doorgebracht, is in het mbo zelfs wettelijk geregeld. Voor leerplich-
tige jongeren in de leeftijdsfase van veertien tot zestien jaar, die deelnemen aan de 
beroepsgerichte leerwegen in het vmbo, geldt een maximumaantal stage-uren.

In het hoger onderwijs is in de wet uitsluitend vastgelegd dat opleidingen voor 
enkele specifi eke beroepen in ieder geval een praktische voorbereiding op de 
beroepsuitoefening moeten omvatten. Hogescholen en universiteiten bepalen zelf 
hoeveel tijd er in de beroepspraktijk wordt doorgebracht.

Er zijn geen actuele landelijke gegevens beschikbaar over het deel van de onder-
wijstijd dat in het kader van de studie in de beroepspraktijk wordt doorgebracht. De 
indruk bestaat dat scholieren en studenten een steeds groter deel van hun onderwijs-
tijd in de beroepspraktijk doorbrengen.
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Ook weinig inzicht in de kwaliteit van de beroepspraktijkvorming
In het middelbaar beroepsonderwijs is de kwaliteit van de beroepspraktijkvorming 
nog het best geborgd. Er zijn speciale organen (de Kenniscentra beroepsonder-
wijs bedrijfsleven) die belast zijn met de kwaliteitsbewaking van de leerbedrijven. 
De afgelopen jaren waren er regelmatig signalen dat de kwaliteit van de vorming in 
de beroepspraktijk nogal eens onder de maat was. De Inspectie van het onderwijs 
stelde het afgelopen jaar echter vast dat de kwaliteit van de praktijkplaatsen over 
het algemeen goed is, maar soms ook tekortschiet. De begeleiding van de leerling 
vanuit de opleiding is volgens de Inspectie de afgelopen jaren duidelijk verbeterd. 
De afstemming tussen het onderwijs op school en datgene wat in de beroepspraktijk 
wordt geleerd, laat echter nog sterk te wensen over. De Inspectie heeft niet kunnen 
waarnemen dat men het als gevolg van het tekort aan praktijkplaatsen minder nauw 
gaat nemen met de kwaliteit ervan. De beoordeling door de Inspectie is echter niet 
gebaseerd op waarnemingen van de kwaliteit van het leren op de werkplek zelf.

In het hoger onderwijs zijn de onderwijsinstellingen zelf verantwoordelijk voor 
de werving, selectie en kwaliteit van het buitenschoolse leeraanbod. De kwaliteit 
ervan wordt als het ware indirect, via de exameneisen en de kwaliteitsbeoordeling 
in het kader van de accreditatie, gegarandeerd. De Inspectie van het onderwijs en de 
Accreditatie Organisatie spraken de afgelopen jaren regelmatig hun zorg uit over de 
kwaliteit van het leren in de beroepspraktijk.

Uiteenlopende overwegingen bij de start van nieuwe duale opleidingen
Bij het invoeren van leer-werktrajecten in het vmbo speelde de motivatie van leerlin-
gen een belangrijke rol. Leer-werktrajecten in het vmbo zijn speciaal bedoeld voor 
leerlingen die moeite hebben met het schoolse onderwijs en daardoor de school 
voortijdig dreigen te verlaten.

In het hbo zijn duale trajecten vooral vanuit het midden- en kleinbedrijf (mkb) 
geïnitieerd. Door hbo-studenten in dienst te nemen wil men een bijdrage leveren aan 
het innovatieve vermogen van kleinere en middelgrote bedrijven. Door het aanbieden 
van duale trajecten zou het mkb bovendien aantrekkelijker kunnen worden voor 
hoger opgeleiden.

In het wetenschappelijk onderwijs werden duale opleidingen juist van over-
heidswege gepropageerd. Academisch duaal onderwijs zou de relatie tussen de 
universiteiten en het bedrijfsleven versterken, de overgang naar de arbeidsmarkt 
vergemakkelijken en studenten de mogelijkheid bieden inkomen te verwerven in een 
voor de studie relevante werkkring in plaats van in een bijbaantje.
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Noten

1 Deze afkorting (bbl), die staat voor basisberoepsgerichte leerweg in het vmbo, is 
buitengewoon verwarrend, aangezien ook het mbo een leerweg kent die met dezelfde 
afkorting (bbl) wordt aangeduid, namelijk de beroepsbegeleidende leerweg. Voor 
relatieve buitenstaanders is het onderwijsbestel, mede als gevolg van de vele nieuwe 
termen, buitengewoon ondoorzichtig geworden.

2 Zie noot 1.
3 Naar aanleiding van problemen rond de bekostiging in het beroepsonderwijs en het 

hoger onderwijs – de zogenoemde hbo-fraude – zijn de regels m.b.t. de bekostiging 
van deeltijdopleidingen in het mbo onlangs aangescherpt. Deelnemers aan deeltijdop-
leidingen mogen alleen voor de bekostiging worden meegeteld als het onderwijspro-
gramma van de instelling, met inbegrip van de beroepspraktijkvorming, minstens 300 
uur op jaarbasis omvat.

4 Volgens cijfers van de hbo-raad (2005) lag de instroom in duale opleidingen in 2004 
maar liefst 12,5% lager dan in het jaar daarvoor. Tegelijkertijd nam in datzelfde jaar de 
instroom in de voltijdopleidingen met ruim 5% toe.

5 De opleidingen die worden aangeboden door de Open Universiteit blijven vanwege het 
overwegend postinitiële karakter verder buiten beschouwing.
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5 Combinaties van leren en werken vanuit een 
actorperspectief

5.1 Inleiding

In dit hoofdstuk staan de opvattingen en gedragingen van de meest betrokken par-
tijen centraal. Feitelijke ontwikkelingen rond combinaties van leren en werken in het 
beroeps- en hoger onderwijs zijn immers alleen goed te begrijpen indien er inzicht is 
in de opvattingen die de verschillende partijen huldigen en het gedrag dat zij verto-
nen. Daarbij zijn niet alleen de rol en positie van elke actor afzonderlijk van belang, 
maar ook de opvattingen en gedragingen van de verschillende betrokken actoren of 
partijen ten opzichte van elkaar.

Verbindingen tussen partijen, in de vorm van contacten, overleg of het maken van 
afspraken over leer-werkcombinaties, vinden op verschillende niveaus plaats: op 
het niveau van de afzonderlijke opleidingen en bedrijven (micro), tussen onderwijs-
instellingen en branches en bedrijfstakken (meso) en tussen vertegenwoordigers van 
onderwijskoepels, centrale werkgevers- en werknemersorganisaties en vakdeparte-
menten (macro).

Tabel 5.1
Actoren die betrokken zijn bij combinaties van leren en werkena

actor micro meso macro

onderwijsinstellingen opleidingen ROC
hogeschool
universiteit

Bve Raad
HBO-raad
VSNU

arbeidsorganisaties bedrijven
instellingen collectieve sector

branches
bedrijfstakken
publieke sectoren
kenniscentra

VNO-NCW
MKB-Nederland
FNV, CNV
vakdepartementen
COLO

onderwijsdeelnemers scholieren
studenten

medezeggenschapsorgaan
opleidingscommissie

LAKS
JOB
LSVB
ISO

overheden gemeente ‘regio’/ provincie Rijk

a De Kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven en het Centraal Orgaan van Landelijke Organen (COLO) zijn in het schema bij 
de arbeidsorganisaties ondergebracht, omdat daar hun belangrijkste bedrijfstak- of branchegebonden verbindingen liggen. De 
regio is feitelijk geen bestuurlijk niveau met de bijbehorende publieke verantwoording, maar een geograf ische ruimte. De regio 
is in dit overzicht opgenomen, omdat aan dit niveau een belangrijke functie wordt toegedacht in de relatie tussen onderwijs en 
arbeidsmarkt, vooral in het mbo, maar ook in het hbo.

Bron: SCP
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Tabel 5.1 biedt een overzicht van de actoren die zich op de diverse niveaus van overleg 
en besluitvorming bezighouden met beroeps- en hoger onderwijs in het algemeen en 
met de verschillende combinaties van leren en werken in het bijzonder.

Dit hoofdstuk gaat achtereenvolgens nader in op de opvattingen en gedragingen van 
onderwijsdeelnemers, arbeidsorganisaties, onderwijsinstellingen en overheden. 
Daarbij zal telkens eerst op het microniveau worden ingegaan, bijvoorbeeld het niveau 
van de individuele onderwijsdeelnemer of het individuele bedrijf, vervolgens op het 
mesoniveau en ten slotte op het macroniveau. Er is overigens niet voor iedere actor op 
alle niveaus informatie beschikbaar. Zo is er bijvoorbeeld nauwelijks iets bekend over 
het niveau van de individuele opleiding. Soms zijn er wel gegevens over opvattingen 
en gedrag, maar zijn die niet erg relevant voor het onderwerp van deze studie. Dat is 
bijvoorbeeld aan de orde bij de medezeggenschapsorganen van studenten.

5.2 Onderwijsdeelnemers

Onderwijsdeelnemers zijn in het (voorbereidend) beroeps- en hoger onderwijs verre-
weg de belangrijkste vragende partij. Voor hen vormt de opleiding een noodzakelijke 
voorbereiding op een toekomstige positie op de arbeidsmarkt.

Hoe kijken scholieren en studenten tegen de verschillende combinaties van leren 
en werken aan, en in hoeverre hebben ze er na hun opleiding baat bij op de arbeids-
markt?

5.2.1  Werken tijdens en naast de opleiding: opvattingen, gedrag en effecten

Vmbo-leerlingen
Vmbo-leerlingen die een beroepsgerichte opleiding volgen (de basisberoepsgerichte 
of kaderberoepsgerichte leerweg) zijn over het algemeen best tevreden over hun 
opleiding, zo blijkt uit een recent kwalitatief onderzoek van het Landelijk Aktie 
Komitee Scholieren (laks). In het onderzoek werden gesprekken gevoerd met 
95 vmbo-leerlingen uit de leerjaren 3 en 4, die onderwijs volgden op 21 scholen, 
zowel in de grote steden als op het platteland (laks 2005).

Leerlingen zijn over het algemeen ook wel tevreden over de verhouding tussen
theorie en praktijk. Hoewel theorie niet erg wordt gewaardeerd, worden theorie-
vakken toch zinvol gevonden. Wel vinden scholieren het aan het eind van de dag 
moeilijk om zich bij theorievakken te concentreren. Bij praktijkvakken willen leerlin-
gen graag dat leraren eerst iets voordoen.

Verwacht wordt dat leerlingen in de beroepsgerichte leerwegen ten minste één keer 
stage lopen. Soms begint dit al in het tweede leerjaar van het voortgezet onderwijs 
in de vorm van een meeloopdag. De reguliere stages vinden in het derde en vierde 
leerjaar plaats. Tijdstip, frequentie en duur verschillen per school. In de meeste geval-
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len moeten leerlingen eerst zelf een stageplaats zoeken. Als dat niet lukt, springt de 
school in.

Vmbo-leerlingen zijn in het laks-onderzoek zonder uitzondering enthousiast over 
de stage. Ze beschouwen deze als leerzaam en zinvol. Via de stage ontdekken ze of 
een beroep hen wel of niet aanspreekt. De ervaringen tijdens de stage helpen hen bij 
het nemen van een beslissing over een vervolgopleiding.

Het vinden van een stageplaats vormt soms wel een probleem, vooral in de grotere 
steden. Bedrijven staan vaak niet te springen om een vmbo-leerling aan te nemen. 
Als reden wordt bijvoorbeeld het te laat komen van leerlingen genoemd of een gebrek 
aan sociale vaardigheden. Dat laatste kan te maken hebben met het feit dat de meeste 
15- en 16-jarigen voor het eerst in aanraking komen met ‘een baas’. Sommige bedrij-
ven (zoals winkels) vinden de stageduur te kort, andere werken liever met mbo-ers 
of studenten, en weer andere hebben in het verleden problemen gehad met vmbo-
leerlingen. Het laks suggereert om bij succesvol afgesloten stages onmiddellijk een 
opvolger aan het bedrijf te presenteren.

Het vmbo geldt als voorbereiding op het mbo. In de praktijk gaan echter lang niet 
alle scholieren door met hun opleiding. Tussen de 75 en 80% van de vmbo-gediplo-
meerden gaat door naar het mbo.1 Een gering percentage (5%) stroomt door naar het 
havo/vwo. De overige leerlingen gaan aan het werk, worden werkloos of gaan iets 
anders doen.

Mbo-scholieren
Bij de mbo-scholieren moet een onderscheid worden gemaakt tussen scholieren die 
een voltijd beroepsopleidende leerweg volgen (bol) en in het kader daarvan stage 
lopen, en leerlingen die een beroepsbegeleidende leerweg (bbl) volgen waarbij ze in 
de eerste plaats werken en daarnaast onderwijs volgen.

De Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (job) heeft diverse malen onderzoek 
verricht naar de tevredenheid van scholieren in het mbo (job 2001, 2003, 2005). 
In die onderzoeken worden de scholieren onder andere ondervraagd over hun erva-
ringen met de stage of de werkplek tijdens de opleiding. Ook het aantal uren dat ze 
buiten schooltijd aan huiswerk en aan bijbaantjes besteden, komt aan de orde.

Anno 2005 zijn mbo-scholieren over het algemeen redelijk tevreden over hun oplei-
ding en hun school. De opleiding krijgt een gemiddeld rapportcijfer van 6,7 en de 
school een 6,4. Die algehele tevredenheid is vergeleken met de onderzoeken in 2003 
en 2001 nauwelijks veranderd. Bij deze gegevens moet overigens wel worden bedacht 
dat een deel van de jongeren de school al eerder, op het vmbo of het eerste leerjaar 
van het mbo, heeft verlaten. Voortijdige schoolverlaters zijn vermoedelijk minder 
tevreden.

Het rapportcijfer van de scholieren voor de opleiding hangt vooral samen met de 
tevredenheid over de competenties die zij op school verwerven. Naarmate zij tevre-
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dener zijn over hun werkplek (bbl) of een positief oordeel geven over de stagebegelei-
ding (bol), zijn zij geneigd een hoger rapportcijfer voor de opleiding te geven.

Het rapportcijfer voor de school wordt vooral bepaald door de vraag of de leerling 
zich thuis voelt op school, door de organisatie van het onderwijs(rooster) en de hulp 
die leerlingen ontvangen bij leerproblemen en persoonlijke problemen. Van belang 
is bovendien in hoeverre de informatie die scholieren over hun opleiding hebben 
ontvangen, overeenstemt met de werkelijkheid.

Tabel 5.2a
Oordeel bol-scholieren over stages, 2005 (in procenten)

bol

moeite om stageplaats te vinden

(heel ) positief 61
(heel) negatief 20

voorbereiding op stage

(heel) positief 38
(heel) negatief 29

voldoende leren op de stageplaats

(heel) positief 67
(heel) negatief 12

stageopdrachten duidelijk genoeg

(heel) positief 39
(heel) negatief 27

aansluiting theorie bij praktijk

(heel) positief 41
(heel) negatief 22

stagebegeleiding door de school

(heel) positief 34
(heel) negatief 27

stagebegeleiding op de stageplaats

(heel) positief 60
(heel) negatief 11

tevredenheid stagebeoordeling

(heel) positief 58
(heel) negatief 11

Bron: JOB (ODIN 3 2005)
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In de tabellen 5.2a en 5.2b worden de gegevens over de ervaringen met stages in de 
voltijdleerweg (bol) en met het leren op de werkplek in de duale leerweg (bbl) samen-
gevat. De gegevens zijn afkomstig uit het recentste odin-onderzoek, waarin bijna 
136.000 mbo-scholieren van 46 onderwijsinstellingen hun mening gaven (job 2005).

Over het geheel genomen lijken de problemen bij het vinden van een stageplaats mee 
te vallen; ongeveer één op de vijf bol-deelnemers had er naar eigen zeggen moeite 
mee gehad. Allochtone leerlingen hebben vaker problemen met het vinden van een 
stageplaats dan autochtone leerlingen (29% tegenover 17%) en geven ook minder 
vaak aan er (helemaal) geen moeite mee te hebben gehad (48% tegenover 64%).

De leerlingen aan voltijd mbo-opleidingen wijten problemen rond hun stage vooral 
aan de school. De voorbereiding schiet volgens ruim een kwart van de scholieren 
tekort, en ook de aansluiting van de theorie op de praktijk, de duidelijkheid van 
de stageopdrachten en de begeleiding vanuit de school laten volgens ongeveer een 
kwart van de leerlingen te wensen over. Over de begeleiding op de stageplek wordt 
veel positiever geoordeeld; twee derde vindt dat hij of zij tijdens de stage voldoende 
leert.

De tevredenheid over de stage verschilt naar beroepssector en is ook afhankelijk 
van het beoordelingscriterium. Op vragen naar het leereffect van de stage, geme-
ten door middel van vragen als: ‘Vind je dat je voldoende leert op de stageplaats?’, 
‘Wat vind je van de voorbereiding op de stage?’, ‘Zijn de stageopdrachten duidelijk 
genoeg?’ en ‘Sluit de theorie op school voldoende aan bij de praktijk?’ loopt de 
tevredenheid nogal uiteen. Over stages in de textiel en confectie, de economische en 
administratieve sector en in de distributie en groothandel (die onder verantwoorde-
lijkheid vallen van de volgende Kenniscentra: lift Groep, Ecabo en Kenniscentrum 
handel (kc handel), zie tabel 4.3 in hoofdstuk 4) zijn leerlingen het minst tevreden 
(iets minder dan 40% is tevreden), over stages in de automobielsector (innovam) en 
de zorg en welzijnssector (ovdb) het meest (iets meer dan 50%).

Bbl-deelnemers zijn eveneens tevreden over hun werkplek. Ook zij signaleren vooral 
knelpunten bij de afstemming tussen school en werk. Over het contact tussen school 
en bedrijf en de aansluiting tussen theorie en praktijk zijn bbl-deelnemers minder 
positief, zo blijkt uit tabel 5.2b.



96 Combinaties van leren en werken vanuit een actorperspectief

Tabel 5.2b
Oordeel bbl-deelnemers over leren op de werkplek, 2005 (in procenten)

bbl

moeite om werkplek te vinden

(heel) positief 74
(heel) negatief 12

begeleiding op de werkplek

(heel) positief 68
(heel) negatief 11

mogelijkheid werkervaring op school te bespreken

(heel) positief 60
(heel) negatief 11

op werkplek leren voor toekomstig beroep

(heel) positief 74
(heel) negatief 8

aansluiting theorie bij werk

(heel) positief 55
(heel) negatief 17

tevredenheid beoordeling praktijkdeel

(heel) positief 60
(heel) negatief 9

voldoende contact tussen school en bedrijf

(heel) positief 39
(heel) negatief 24

Bron: JOB (ODIN 3 2005)

Inkomsten uit stages (bol) en werkend leren (bbl)
Uit een al wat ouder onderzoek blijkt dat van de voltijd mbo-scholieren bijna 40% 
geen vergoeding ontvangt voor de stage. De gemiddelde stagevergoeding bedroeg in 
2003 100 euro per maand (Stageplaza 2003).

De inkomsten die bbl-deelnemers in het kader van hun leer-arbeidsplaats ontvan-
gen, lopen op met de leeftijd van de deelnemer. Voor bbl-deelnemers van 15 tot en 
met 18 jaar bedraagt het gemiddelde nettomaandinkomen 553 euro, voor 19- tot 
en met 27-jarigen is dat 907 euro en bij deelnemers van 28 jaar en ouder 1066 euro. 
Deelnemers uit de sectoren Procesindustrie, Zorg en welzijn, Sport, en de Grafi sche 
en Communicatie-industrie verdienen het meest (gemiddeld meer dan € 7,65 per 
uur). Het minst verdienen deelnemers in de sectoren Uiterlijke verzorging (slechts 
€ 3,69 per uur), Transport en logistiek, en Distributie en groothandel. De hoogte van 
het uurloon dat in het kader van de beroepspraktijkvorming wordt verdiend, wordt 
het best voorspeld door de leeftijd van de deelnemer, zijn/haar vooropleiding en het 
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opleidingsniveau (1 t/m 4). Het relatief hoge uurloon van deelnemers in de Zorg en 
welzijn is mogelijk te verklaren door de onregelmatigheidstoeslag voor werk in de 
avonduren en weekenden die in deze sector vaak wordt toegekend (Van den Broek 
et al. 2005b).

Bijbanen
Mbo-scholieren en -deelnemers doen niet alleen tijdens hun stage of op de werkplek 
werkervaring op. Veel scholieren hebben naast hun opleiding ook nog een baantje.

Tabel 5.3 geeft inzicht in de arbeidsparticipatie van bol- en bbl-deelnemers, het 
aantal uren dat per week wordt gewerkt, en de eventuele besteding van het verdiende 
inkomen aan de opleiding.

Tabel 5.3
 Aantal uren besteed aan betaald werk en doel van het werk voor bol- en bbl-deelnemers, 2005 (in procenten)

bol bbl

uren betaald werk per week

0 uur 26 50
1-4 uur 8 5
4-8 uur 20 7
8-12 uur 25 5
12-16 uur 13 3
> 16 uur 9 30

betaald werk om opleiding te betalen

nee 74 67
deels 20 18
geheel 6 16

Bron: JOB (ODIN 3 2005)

Terwijl een kwart van de voltijdscholieren niet werkt (0 uur), heeft maar liefst één op 
de vijf naast de opleiding ook nog een baantje van twaalf uur of meer. Het merendeel 
werkt echter minder dan twaalf uur in een betaalde baan. Eén op de vier scholieren 
werkt (gedeeltelijk) om de opleiding te kunnen betalen.

Bbl-deelnemers werken hetzij helemaal niet naast hun opleiding (wat begrijpelijk 
is, omdat ze in het kader van hun opleiding al vier dagen in de week werken), of juist 
vrij veel. Zij werken ook wat vaker om hun opleiding te betalen.

Aan huiswerk wordt in het mbo betrekkelijk weinig tijd besteed. Rond de 70% 
besteedt er maximaal vier uur per week aan, en 12% zes uur of meer.

Er is weinig bekend over de hoeveelheid tijd die er voor de beroepspraktijkvorming 
in de verschillende leerwegen staat ingeboekt. Volgens de Wet educatie en beroeps-
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onderwijs (web) ligt de omvang van de beroepspraktijkvorming in de bol tussen de 
20% en 60% en in de bbl op minstens 60%.

In het vorige hoofdstuk is al aangegeven dat er over het percentage onderwijstijd 
dat in de beroepspraktijk wordt doorgebracht geen betrouwbare actuele gegevens 
beschikbaar zijn.

Een beroepsopleiding moet leerlingen niet alleen kennis en vaardigheden (vak-
bekwaamheid) bijbrengen, maar ook inwijden in de beroepscultuur en beroepsethiek.

Stages en werk vervullen een belangrijke functie in dit beroepsvormingsproces. 
Uit een kwalitatieve studie onder een beperkt aantal deelnemers van drie regio-
nale opleidingencentra (roc’s) komt naar voren dat scholieren tijdens hun stage 
met allerlei ethische dilemma’s worden geconfronteerd (Vrieze et al. 2004). In de 
sector Zorg en welzijn moeten leerlingen soms verantwoordelijkheid nemen voor 
zaken waar zij nog niet aan toe zijn of taken vervullen (bijvoorbeeld geneesmid-
delen ronddelen) die zij feitelijk nog niet mogen verrichten. In de technische sector 
ligt de nadruk vooral op het verwerven van vakbekwaamheid en komen culturele en 
ethische aspecten van het beroep nauwelijks aan bod. Stagiaires krijgen overal te 
maken met zaken als oneerlijkheid van collega’s, van klanten, cliënten of patiënten, 
of van de chef. Op de stageplek zijn dergelijke problemen nauwelijks bespreekbaar. 
De scholier durft ze zelf niet aan de orde te stellen en de collega’s ervaren het zelf 
kennelijk niet als probleem. De opleidingen bereiden deelnemers onvoldoende 
op dergelijke dilemma’s voor. Tijdens de stage voelen leerlingen zich aan hun lot 
overgelaten en ook op de terugkomdagen wordt er weinig aandacht besteed aan de 
morele en ethische vragen waarmee leerlingen in de praktijk worden geconfron-
teerd. Deelnemers hebben, zo blijkt uit dit onderzoek, grote behoefte aan integrale 
beroepsvorming, waarbij het niet alleen gaat om vakbekwaamheid maar ook om het 
omgaan met collega’s en met ethische dilemma’s die zij tijdens hun praktijkperiode 
tegenkomen.

Studenten in het hoger onderwijs
Naar de studiemotieven van studenten in het hoger onderwijs, hun studiegedrag 
en de tevredenheid over de opleiding wordt van oudsher veel onderzoek gedaan 
(De Jong et al. 2002; Van den Broek et al. 2004, Elsevier/its 2005).

Tijdsbesteding aan studieactiviteiten: op school, thuis en in de beroepspraktijk
Tabel 5.4 geeft enig inzicht in de tijd die studenten in het hoger onderwijs (eerste-
jaars en ouderejaars gezamenlijk) per week in de onderwijsinstelling doorbrengen, 
de tijd die ze besteden aan zelfstudie, en tijd die gemoeid is met stages en/of het 
schrijven van een scriptie.
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Tabel 5.4
Gemiddelde tijdsbesteding van voltijd- en deeltijdstudenten in het hoger onderwijs aan studiegerelateerde 
activiteiten, in uren per week, 2004 

studenten hoger onderwijs contacturen in instelling zelfstudie stage/scriptie

hoger beroepsonderwijs

voltijdstudenten 12 12 11
deeltijdstudenten 6 11 5

wetenschappelijk onderwijs

voltijdstudenten 10 12 6
deeltijdstudenten 4 11 4

Bron: Elsevier/ITS (Studentenmonitor 2004)

Van de tijd die voltijd hbo-studenten wekelijks gemiddeld aan studiegerelateerde 
activiteiten besteden, wordt bijna een derde deel in de beroepspraktijk doorge-
bracht.2 Bij universitaire studenten wordt ongeveer 20% van de totale wekelijkse 
studietijd besteed aan een stage en/of scriptie.

Hbo-studenten hebben wekelijks gemiddeld twaalf contacturen binnen de instel-
ling; universitaire studenten gemiddeld tien.

In het hbo brengen voltijdstudenten in het pedagogisch onderwijs de meeste tijd 
door op de stageplek (wekelijks 16 uur); bij de deeltijdstudenten zijn dat de studenten 
die een opleiding in de zorgsector volgen (10 uur) (Van den Broek et al. 2004).

Oordeel van studenten in het hoger onderwijs over stages en arbeidsmarktgerichtheid 
van de opleiding
Hoe beoordelen studenten in het hoger onderwijs de arbeidsmarktgerichte aspecten 
van hun opleiding?

Gegevens hierover kunnen worden ontleend aan onderzoek dat jaarlijks in 
opdracht van het weekblad Elsevier wordt verricht (Elsevier/its 2005). Het onderzoek 
dat in 2005 werd gehouden, is gebaseerd op enquêtes onder bijna 7700 universitaire 
studenten en bijna 6400 hbo-studenten. Daarin wordt hen gevraagd een oordeel 
uit te spreken over een groot aantal aspecten van de studie, waaronder ook enkele 
onderwerpen die te maken hebben met de arbeidsmarktgerichtheid van de opleiding, 
zoals de stagemogelijkheden, de begeleiding tijdens de stage vanuit de onderwijs-
instelling en op de werkplek en de aansluiting van de opleiding op de arbeidsmarkt.

In de tabellen 5.13 en 5.14 in de bijlage bij dit hoofdstuk wordt het gemiddelde 
oordeel van studenten uit een groot aantal studierichtingen in het hbo en weten-
schappelijk onderwijs weergegeven. Daaruit blijkt dat hbo-studenten gemiddeld 
genomen tevredener zijn over de voorbereiding op de latere beroepspraktijk tijdens 
de studie dan universitaire studenten. Universitaire studenten zijn vooral minder 
tevreden over de mogelijkheden om via stages of op andere wijze kennis te maken 
met de arbeidsmarkt. Dat verschil valt vermoedelijk terug te voeren op de van ouds-
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her geringere arbeidsmarktgerichtheid van het wetenschappelijk onderwijs. Univer-
sitaire studenten zijn overigens wel tevreden over de kennis en vaardigheden die de 
opleiding hen met het oog op de toekomstige beroepspraktijk bijbrengt.

De rapportcijfers in de Elsevier-publicatie, zoals die in de tabellen 5.13 en 5.14 zijn 
weergegeven, zijn gemiddelde rapportcijfers. Gemiddelde rapportcijfers variëren 
over het algemeen rond de 6 (tussen de 5,5 en 7). Daarom is eveneens nagegaan hoe-
veel studenten een onvoldoende geven.

Uit de tabellen 5.5a en 5.5b komt naar voren dat 10% à 20% van de studenten uit 
het hbo ontevreden is over de stagemogelijkheden en over de aansluiting van de 
stage op het studieprogramma: in de sectoren Economie en landbouw en Gezond-
heidszorg geldt dit voor één op de vijf à zes studenten. Bij de lerarenopleidingen zijn 
er kennelijk meer mogelijkheden om kennis te maken met de beroepspraktijk.

Net als in het mbo zijn ook hbo-studenten tevredener (of minder ontevreden) 
met de begeleiding op de werkplek dan met de begeleiding vanuit de hogeschool. 
De begeleiding door de docent wordt door ongeveer een kwart van de studenten 
onvoldoende gevonden.

Tabel 5.5a
Percentage hbo-studenten dat ontevreden is over enkele arbeidsmarktgerelateerde aspecten van de opleiding,a

naar studiesector, 2005

hbo-studenten

mogelijkheden
kennismaking
beroepspraktijk

aansluiting
stages op
studieprogramma

begeleiding
stage door
docenten

begeleiding
stage op
de werkplek N

economie en landbouw 18 17 26 19 1981
gezondheidszorg 13 13 28 10 844
onderwijs en gedrag 8 14 24 12 3700
totaal 11 15 25 13 6525
a Dat wil zeggen dat de student een rapportcijfer 4 of minder, dan wel 5 geeft.

Bron: Data Elsevier/ITS (2005)

In een aantal universitaire studiesectoren is maar liefst 30% à 40% van de studen-
ten ontevreden over de mogelijkheden om stage te lopen of op andere wijze kennis 
te maken met de arbeidsmarkt, zo blijkt uit tabel 5.5b. Studenten die een opleiding 
in de sector Gezondheidszorg volgen zijn het meest tevreden. In de verschillende 
medische studierichtingen komen studenten meestal ook al vroeg in de opleiding 
in aanraking met de beroepspraktijk. Over de inhoudelijke voorbereiding op de 
arbeidsmarkt is 85% à 90% van de studenten tevreden.
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Tabel 5.5b
Percentage wo-studenten dat ontevreden is over arbeidsmarktgerelateerde aspecten van de opleiding,a

naar studiesector, 2005

wo-studenten
mogelijkheden stages
of kennismaking arbeidsmarkt

voorbereiding
op de arbeidsmarkt N

economie en recht 30 11 2588
gedrag en maatschappij 39 14 1761
gezondheidszorg 13 2 1485
taal en cultuur 23 16 476
techniek en natuur 33 10 1198
totaal 28 10 7508
a Dat wil zeggen dat de student een rapportcijfer 4 of minder, dan wel 5 geeft.

Bron: Data Elsevier/ITS (2005)

Werken naast de studie en tijdsbesteding aan studie en werk
Uit diverse onderzoeken blijkt dat het werken naast de studie in het hoger onderwijs 
steeds gebruikelijker is geworden. Opeenvolgende monitoronderzoeken leveren het 
beeld op van tabel 5.6.

Het percentage studenten dat tijdens de opleiding naast de studie betaalde arbeid 
verricht, nam vooral in de tweede helft van de jaren negentig sterk toe. Medio jaren 
negentig werkten universitaire studenten nog minder vaak dan hbo-studenten, in 
2003 is dat verschil nagenoeg verdwenen.

De economische recessie, die tussen 2001 en 2003 al enigszins zichtbaar werd in 
de afname van het werken naast de studie, heeft in 2004 tot een duidelijke daling in 
de deelname aan betaalde arbeid geleid, zo blijkt uit de recentst verschenen Studen-
tenmonitor 2004 (Van den Broek et al. 2005a). Tussen 2003 en 2004 nam het percen-
tage voltijd hbo-studenten met een betaalde baan fl ink af: van 80 naar 70. Bij het 
wetenschappelijk onderwijs daalde het percentage werkende studenten nog sterker, 
namelijk van 77 naar 62.

Studenten die in 2004 wel naast de studie werkten, deden dat ongeveer evenveel 
uren als in het jaar daarvoor (hbo 13 uur en wo eveneens 13 uur). Omdat er minder 
studenten werkten, nam het aantal uren dat de gehele studentenpopulatie in een 
week werkte gemiddeld met drie uur af (naar tien uur per week) (niet in tabel).

Het aantal uren dat aan studie werd besteed, nam tussen 2003 en 2004 bij voltijd 
hbo-studenten gemiddeld met twee uur per week toe, van 35 naar 37 uur. Hoewel ze 
minder werkten, gingen universitaire studenten niet meer tijd aan hun studie beste-
den: hun tijdsbesteding aan de studie bleef steken op 29 uur.

Bij deeltijdstudenten liep de arbeidsparticipatie minder terug: bij het deeltijd hbo 
van 95% naar 90% en bij het deeltijd wo van 93% naar 87%. Ze zijn over het algemeen 
al wat ouder en dragen vaak al gezinsverantwoordelijkheid, en kunnen het zich om 
die reden vermoedelijk ook niet permitteren om niet te werken.
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Tabel 5.6
Ontwikkeling in arbeidsparticipatie naast de studie (in procenten) en in tijdsbesteding aan studie en werk
(in uren per week)

hbo wo
voltijd deeltijda voltijd deeltijda

betaald werk naast studie (in %)

1996 57 44
2001 81 78
2003 80 95 77 93
2004 70 90 62 89

werk sluit aan bij opleiding (in %)

1996 13 11
2001 20 17
2003 29 73 29 61
2004 27 79 26 62

tijdsbesteding aan studie (in uren per week)

1996 34 32
2001 35 32
2003 35 21 29 20
2004 37 23 29 20

tijdsbesteding aan betaald werk (in uren per week)

1996 8 6
2001 13 11
2003 13 29 14 27
2004 13 32 13 28

a Over deeltijdstudenten zijn alleen gegevens voor 2003 en 2004 beschikbaar.

Bron: Studentenmonitor 2001 (SEO/SEO), Studentenmonitor 2003 (ITS/IOWO), Studentenmonitor 2004 (ITS)

In de inhoudelijke aansluiting tussen opleiding en werk deed zich na 2003 ook een 
kleine omslag voor. Bij voltijd hbo- en wo-studenten nam de inhoudelijke aansluiting 
tussen werk en opleiding tussen 2003 en 2004 iets af. Bij werkende deeltijd hbo-stu-
denten verbeterde die juist. Werkende deeltijd hbo-studenten hebben ook veel vaker 
een baan die inhoudelijk aansluit bij de opleiding dan werkende deeltijdstudenten in 
het wetenschappelijk onderwijs.

Inkomensoverwegingen (kosten levensonderhoud, extra uitgaven, minder/geen 
geld hoeven lenen en sparen) worden ook in 2004 veel vaker als reden genoemd 
om betaald werk te verrichten dan werkgerelateerde overwegingen (werkervaring 
opdoen, inhoudelijk interessant werk, werk dat aansluit bij de opleiding of een gro-
tere kans op een baan na de opleiding). Dat wekt geen verbazing, omdat het meren-
deel van de banen onder hbo-niveau ligt: bij werkende voltijd hbo-studenten geldt dat 
voor 89%, bij voltijd universitaire studenten voor 78%.
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Deeltijdstudenten hebben vaker een baan op hbo- of universitair niveau: deeltijd 
hbo-studenten in bijna de helft en deeltijd academici zelfs in ruim driekwart van de 
gevallen (Van den Broek et al. 2005a).

In 2003 is door een van de grootste stagebemiddelaars een e-mailenquête gehouden 
onder 613 studenten. Daaruit blijkt dat de meeste studenten in het voltijd mbo en hbo 
tijdens hun studie twee keer stage lopen, terwijl universitaire studenten die stage 
lopen dat in de meeste gevallen maar één keer doen. Stages van mbo-scholieren zijn 
over het algemeen korter dan die van hbo- en wo-studenten.

De vergoeding voor hbo- en wo-studenten bedroeg in 2003 respectievelijk 260 en 
280 euro. Van de universitaire studenten ontving 17% zelfs 500 euro of meer (Stage-
plaza 2003).

Beperkt aantal contacturen binnen de onderwijsinstelling
De Studentenmonitor 2004 biedt voor het eerst ook inzicht in het aantal uren per week 
dat studenten naar eigen zeggen wekelijks binnen de onderwijsinstelling doorbren-
gen (contacturen), het aantal uren dat ze zelf studeren, en de hoeveelheid tijd die ze 
per week gemiddeld aan een stage of scriptie besteden (Van den Broek et al. 2005a).

Gemiddeld brengen voltijd hbo-studenten in totaal twaalf uur per week op de 
hogeschool door; daarnaast wordt er twaalf uur aan zelfstudie besteed en elf uur aan 
de stage en/of scriptie. Van de totale wekelijkse studietijd vindt dus maar ongeveer een 
derde deel in de vorm van contacturen op de hogeschool plaats. Voltijd wo-studenten 
brengen gemiddeld tien contacturen op de universiteit door en besteden twaalf uur 
per week aan zelfstudie en zes uur per week aan een scriptie of stage. Het percentage 
contacttijd ligt bij wo-studenten dus nog een fractie hoger dan bij hbo-studenten.

Uit deze cijfers blijkt wel hoezeer het hoger beroepsonderwijs de afgelopen decennia 
is veranderd: van een overwegend schoolse opleiding in een opleiding waarin nog 
maar betrekkelijk weinig onderwijs wordt gegeven en een groot deel van de studie-
tijd uit zelfstudie bestaat of in de beroepspraktijk wordt doorgebracht. Het hoger 
beroepsonderwijs is de afgelopen jaren wat betreft intensiteit van het onderwijs sterk 
gaan lijken op het universitaire onderwijs.

Deeltijdstudenten in het hbo hebben naar eigen zeggen wekelijks niet meer dan 
zes uur contact met de instelling, werken elf uur zelf aan hun studie en besteden 
gemiddeld vijf uur aan een stage of scriptie. Deeltijdstudenten aan de universiteit 
moeten het wekelijks met gemiddeld vier contacturen doen; daarnaast wordt er elf 
uur aan zelfstudie en vijf uur aan een scriptie of stage besteed.

De gemiddelde studieduur van gediplomeerde studenten nam iets af; het rendement is 
echter laag
De gemiddelde studieduur van gediplomeerde voltijd hbo-studenten bedroeg in 
2003, volgens gegevens van de hbo-raad, 49,3 maanden (4,1 jaar). Duale studenten
hadden minder tijd nodig om een diploma te behalen dan voltijdstudenten,
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namelijk 45,2 maanden (3,8 jaar), en deeltijdstudenten zelfs nog minder: 38,4 maan-
den (3,2 jaar). In het jaar 2000 deden duale studenten nog vier maanden langer over 
hun studie dan voltijdstudenten (hbo-raad 2005). Onduidelijk is hoe die versnelling 
in het duale traject verklaard moet worden. Wellicht volgen de laatste tijd naar ver-
houding meer gediplomeerde mbo-studenten een duale hbo-opleiding; jongeren met 
een mbo-diploma die in een verwante studierichting doorstuderen, kunnen namelijk 
vrijstellingen krijgen, waardoor de cursusduur korter wordt.

Het rendement na vier jaar laat echter sterk te wensen over. Van alle voltijd en 
duale hbo-studenten slaagt echter maar ongeveer 40% erin na vier jaar een diploma 
te bemachtigen (havisten 34%, vwo-ers 50% en mbo/bol 46%), na vijf jaar is dat 56% 
en na zes jaar 63%. Na vier jaar heeft bijna een kwart (22%) van de studenten het 
hoger onderwijs zonder diploma verlaten.

Bij deeltijdstudenten ligt het percentage geslaagde studenten na vier jaar nog iets 
lager (39%); 46% behaalt na vijf jaar een diploma en 63% na zes jaar (cbs 2005).

De gemiddelde studieduur van voor het doctoraal examen geslaagde studenten uit 
het wetenschappelijk onderwijs nam de afgelopen tien jaar eveneens af, namelijk van 
70 maanden (5,8 jaar) in studiejaar 1993/94 tot 68 maanden (5,7 jaar) in het studiejaar 
2002/03 (cbs 2004a: 119).

Die ontwikkeling spoort met gegevens uit de wo-monitor 2002-2003, waaruit blijkt 
dat afgestudeerden in de afgelopen jaren ook iets jonger werden. In 2003 was 18% 
van de universitair afgestudeerden jonger dan 25 jaar, terwijl dat in 1998 maar voor 
11% van de afgestudeerden gold (De Jong et al. 2005).

In het wetenschappelijk onderwijs is het rendement nog lager dan in het hbo. Na 
vier jaar studie is nog geen 20% geslaagd (vwo-ers 11%, hbo-gediplomeerden 44%), 
na vijf jaar bijna 30% en na zes jaar 43% (cbs 2005).

Het voorgaande roept de vraag op of de toename van de arbeidsparticipatie en van 
het aantal uren dat aan werken wordt besteed nu ten koste gaat van de studie of 
van de vrije tijd. De afname van de gemiddelde studieduur lijkt te wijzen op het 
inleveren van vrije tijd. Uit de Studentenmonitor 2004 komt naar voren dat studenten 
in het wetenschappelijk onderwijs minder tijd aan de studie besteden naarmate 
ze meer uren werken. In het hoger beroepsonderwijs kon dit verband niet worden 
aangetoond. Het al dan niet hebben van een baan blijkt echter geen negatief effect 
te hebben op de studievoortgang. De studievoortgang bij studenten die meer dan 
tien uur per week werken, is wel wat slechter dan bij studenten die niet werken of dat 
minder dan tien uur doen.

Van den Berg deed onderzoek naar het effect van bijbanen op de studievoortgang. 
Daaruit bleek dat er bij twaalf uur werk of meer een negatief effect is op de studie-
voortgang. Studenten gingen in de periode tussen 1996 en 2000 minder tijd aan hun 
studie besteden, maar de studievoortgang heeft daar niet onder geleden (Van den 
Berg 2002).
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Mogelijk gaan studenten die werken effi ciënter met hun tijd om. Het kan ook zijn dat 
de hogescholen en universiteiten hun onderwijsprogramma’s in de loop der tijd op 
het punt van de studiebelasting of aanwezigheidsverplichtingen hebben aangepast 
aan het fenomeen van de werkende student.

Hoe doen schoolverlaters het op de arbeidsmarkt?
Tabel 5.7 geeft inzicht in de ontwikkeling van de arbeidsmarktpositie van gediplo-
meerde schoolverlaters tijdens de recente overgangsperiode van hoogconjunctuur 
naar laagconjunctuur (1999-2003).

Schoolverlaters die aan het eind van het jaar 2000 over hun arbeidsmarktpositie 
werden ondervraagd, kwamen ongeveer anderhalf jaar eerder, dat wil zeggen medio 
1999, van school; de arbeidsmarktpositie in 2002 betreft de schoolverlaters uit 
medio 2001, het omslagjaar in de economie en werkgelegenheid, terwijl de school-
verlaters 2004 medio 2003 van school kwamen, in een periode van sterk stijgende 
(jeugd)werkloosheid.

Tabel 5.7
Ontwikkeling arbeidsmarktpositie van gediplomeerde schoolverlaters, 2000-2004 (in procenten)

vbo bol1/2 bol3/4 bbl1/2 bbl3/4 hbo wo

verder leren

2000 90 47 49 43 21 27 26
2002 82 43 48 31 16 27 27
2004 88 46 51 25 16 32 31

werkloosheid

2000 4 4 2 1 0 3 2
2002 3 8 4 2 1 3 3
2004 6 25 11 7 4 6 5

werk minimaal eigen niveau

2000 69 53 79 44 59 80 66
2002 86 59 69 58 68 77 66
2004 87 59 72 53 73 75 63

werk in eigen/verwante richting

2000 53 55 74 56 77 77 71
2002 66 60 73 71 84 78 73
2004 64 62 69 66 82 78 72

Bron: ROA (2001, 2002 en 2005, statistische bijlagen, tabel kernindicatoren)

Uit de cijfers komt het volgende beeld naar voren. 
Er was de afgelopen jaren sprake van een fl inke stijging van de werkloosheid, 

vooral onder gediplomeerden van het voltijd middelbaar beroepsonderwijs. Van de 
jongeren met een diploma op een van de lagere niveaus van het middelbaar beroeps-
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onderwijs (bol 1/2) was in 2004 maar liefst één op de vier werkloos. Die groep 
schoolverlaters was bovendien veel vaker werkloos dan jongeren met uitsluitend 
een v(m)bo-diploma. Dat lijkt in strijd met de algemene regel die zegt dat met het 
stijgen van het opleidingsniveau de kans op werkloosheid afneemt. Kennelijk vindt 
er bij de overgang van schoolverlaters met een beroepsgericht vmbo-diploma naar 
de arbeidsmarkt een vorm van (zelf )selectie plaats; schoolverlaters uit de technische 
richtingen komen relatief gemakkelijk aan een baan; degenen die er niet in slagen 
een arbeidsplaats te bemachtigen, vervolgen hun opleiding op mbo-1- of -2-niveau. 
Waarschijnlijk hangt het naar verhouding zeer hoge werkloosheidspercentage onder 
jongeren met een mbo/bol-diploma op niveau 1 of 2 ook samen met het gegeven dat 
er zich onder de bol-1-gediplomeerden steeds meer jongeren bevinden die zonder 
vmbo-diploma aan hun mbo-opleiding zijn begonnen. Discriminatie op de arbeids-
markt kan eveneens een rol spelen; onder de bol-1/2-gediplomeerden bevinden zich 
naar verhouding veel allochtone jongeren.

Schoolverlaters van de duale mbo-opleidingen (bbl, voorheen leerlingwezen) 
hebben anderhalf jaar na het behalen van hun diploma een veel sterkere positie op de 
arbeidsmarkt. Dat valt te verklaren uit het feit dat duale scholieren tijdens hun studie 
al bij een baas werkten.

Hoger opgeleiden (hbo en wo) studeren in tijden van economische recessie vaker 
door. Als ze werk vinden, dan is dat vaker op een lager niveau dan het eigen oplei-
dingsniveau.

Doet werkervaring tijdens (of naast) de studie ertoe?
Doen duaal opgeleide schoolverlaters of afgestudeerden die tijdens of naast hun 
werk relevante werkervaring hebben opgedaan het beter op de arbeidsmarkt dan in 
voltijd opgeleide schoolverlaters? Vinden ze gemakkelijker een (vaste) baan en verdie-
nen ze meer?

Op mbo-niveau doen duaal opgeleide mbo-schoolverlaters (bbl) het op de arbeids-
markt een stuk beter dan hun collega’s uit het voltijdonderwijs. Uit verschillende 
onderzoeken is bekend dat duaal opgeleide mbo-ers (leerlingwezen, bbl) in het 
begin van hun arbeidsloopbaan een voorsprong hebben op hun collega’s uit het dag-
onderwijs, maar dat het verschil na verloop van tijd kleiner wordt, dan wel omslaat 
ten gunste van de dagopleiding (roa 2001). Bij een vergelijking van de arbeidsmarkt-
effecten van beide leerwegen vallen effecten van selectie (aard van de leerlingen-
populatie) en van opleidingskenmerken (voltijd of duaal) echter moeilijk van elkaar 
te onderscheiden. Aan duale opleidingen neemt namelijk een ander type leerling deel 
dan aan dagopleidingen, zodat het verschil in arbeidsmarktpositie ook kan samen-
hangen met verschillen in achtergrondkenmerken of motivatie. Bbl-deelnemers zijn 
gemiddeld genomen een aantal jaren ouder dan bol-scholieren en vaker afkomstig 
uit een van de beroepsgerichte leerwegen van het vmbo en minder vaak uit de theo-
retische leerweg (voorheen mavo) van het vmbo. De duale opleiding heeft vooral een 
‘opstroomfunctie’ (van vbo naar bbl-niveau 2 en van daar naar bbl-niveau 3 of 4), 
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terwijl leerlingen in de voltijdleerweg op een zo hoog mogelijk niveau instromen.
Eenzelfde verschil in arbeidsmarktpositie tussen bol en bbl-schoolverlaters werd 
vastgesteld in een onderzoek naar de gelijkwaardigheid van duale en voltijd mid-
delbare agrarische beroepsopleidingen (Den Boer en Jellema 2002). Ook hier trek-
ken de twee leerwegen verschillende doelgroepen aan en leiden ze tot verschillende 
uitstroomposities: schoolverlaters uit bol-opleidingen komen uiteindelijk gemiddeld 
genomen op hoger gewaardeerde en beter betaalde maatschappelijke posities terecht 
dan schoolverlaters van bbl-opleidingen.

Den Boer en Jellema concluderen dat de twee leerwegen elk een eigen functie 
vervullen en dat het beter is om de bestaande verschillen in leerlingenpopulatie 
en functie te accepteren en tot uitgangspunt te nemen voor de inrichting van het 
onderwijsprogramma. De auteurs zijn dan ook geen voorstander van het verder laten 
vervagen van het onderscheid tussen beide leerwegen door de bbl meer te laten lijken 
op de voltijdse opleiding.

Jonker et al. (2001) vergeleken het arbeidsmarktrendement van duale accountancy-
opleidingen,3 waarbij studenten gedurende (nominaal) 7,5 jaar één dag per week 
college volgen en vier dagen werken, met dat van universitaire accountancyopleidin-
gen die grotendeels in voltijd worden gevolgd en nominaal zes jaar duren: een vier-
jarige universitaire opleiding economie met specialisatie accountancy, gevolgd door 
een tweejarige postdoctorale accountancyopleiding. In de duale opleiding krijgen 
studenten naast hun werkervaring relatief veel bedrijfs- en sectorspecifi eke kennis. 
In de voltijd universitaire opleiding wordt meer aandacht geschonken aan algemene 
vakken die ook buiten de accountancysector bruikbaar zijn.

Bij de accountancyopleidingen zijn er vergelijkbare verschillen in arbeidsmarkt-
positie tussen afgestudeerden van duale en voltijdopleidingen als hiervoor werden 
geconstateerd ten aanzien van de beide leerwegen in het mbo. Op korte termijn 
zijn afgestudeerden van duale accountancyopleidingen wat betreft kans op werk en 
salariëring beter af, op de lange termijn zijn afgestudeerden van de voltijdopleiding 
in het voordeel. Jonker et al. verbinden daaraan de conclusie dat duale studenten vol-
doende algemeen en niet al te bedrijfsspecifi ek moeten worden opgeleid. Volgens de 
onderzoekers zou het beter zijn als duale studenten het merendeel van hun opleiding 
in voltijd universitair verband zouden volgen en hun werkperiodes bij verschillende 
werkgevers zouden vervullen (Jonker et al. 2001).

Het seo (Stichting voor Economisch Onderzoek) biedt enig inzicht in het effect van 
opgedane werkervaring tijdens het hoger onderwijs. Het seo verricht sinds 1997 in 
opdracht van het weekblad Elsevier jaarlijks onderzoek naar de arbeidsmarktpositie 
van afgestudeerden van het hbo en het wetenschappelijk onderwijs. In dat kader 
wordt sinds enkele jaren uitvoerig gevraagd naar de opgedane werkervaring tijdens 
de studie. Bovendien wordt nagegaan in hoeverre de opgedane werkervaring tijdens 
de studie de duur van het zoeken naar een baan bekort en een hoger salaris niveau 
oplevert.
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Tabel 5.8 geeft enig inzicht in de verschillende vormen van werkervaring die studen-
ten tijdens hun studie opdoen.

Tabel 5.8 
Werkervaring tijdens de studie van hbo- en wo- afgestudeerden uit de studiejaren 2000/’01 en 2002/’03
(in procenten)

hbo wo
2000/’01 2002/’03 2000/’01 2002/’03

werkervaring tijdens de studie

geen 1 1 2 3

stage 63 86 51 62
studentenbijbaantje 28 40 43 56
baan anders 19 31 24 30
baan i.v.m. studie 27 33 25 37

Bron: SEO 2003 (Studie en werk 2003) en SEO 2005 (Studie en werk 2005; statistische bijlagen)

Hbo-ers en academici die in die jaren of net daarna de arbeidsmarkt betraden, 
hadden tijdens hun studie bijna allemaal al enige werkervaring opgedaan. Het 
werken tijdens de studie nam de afgelopen jaren alleen maar toe, zowel via stages, 
als via studentenbaantjes en echte banen, al dan niet in verband met de studie.

Op de tijd die het kost om een baan te vinden, blijkt al die werkervaring overigens 
maar weinig effect te hebben. Alleen academici hebben er enige baat bij. Studieresul-
taten en studieduur zijn veel belangrijker bij het vinden van een baan. Hoe beter de 
studieresultaten en hoe korter de studieduur, hoe sneller er een passende baan wordt 
gevonden (Berkhout et al. 2005). Uit de wo-monitor 2002-2003 blijkt overigens dat tij-
dens de opleiding opgedane werkervaring bij academici wel een positief effect heeft 
op de kans om een baan op academisch niveau te vinden (De Jong et al. 2005).

5.2.2 Invloed van scholieren en studenten op hun opleiding
Scholieren en studenten in het middelbaar en hoger onderwijs hebben weinig 
invloed op de gang van zaken binnen hun opleiding.

Scholieren in het middelbaar beroepsonderwijs zijn slecht op de hoogte van het 
bestaan van een leerlingenraad op school: iets meer dan een kwart weet dat er een 
leerlingenraad op school is, één op de tien zegt dat die er niet is en maar liefst twee 
van de drie scholieren moeten het antwoord schuldig blijven (job 2005). Ongeveer 
de helft van de scholieren heeft er geen behoefte aan bij het beleid betrokken te zijn; 
ongeveer 20% wil wel graag meedenken over het beleid.

De positie van studenten in het hoger onderwijs is met de invoering van de mub 
(Modernisering Universitaire Bestuursorganisatie) in 1997 duidelijk verslechterd. 
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De universiteitsraden verloren hun positie als medebestuurder van de onderwijs-
instelling en werden medezeggenschapsorganen. De medezeggenschapsorganen 
– waarin personeel en studenten soms gezamenlijk optrekken (ongedeeld) en soms 
apart (gedeeld) – functioneren feitelijk als adviesorganen die op een aantal punten 
instemmingsrecht hebben. Studenten kunnen daarnaast op het niveau van hun 
opleiding meepraten in de opleidingscommissie. De belangstelling voor deelname 
aan medezeggenschapsorganen is gering. De meeste studenten zijn nauwelijks 
bekend met het bestaan ervan en er ook niet in geïnteresseerd. Bij verkiezingen 
voor de medezeggenschapsorganen laten de meeste studenten het afweten. Ken-
nelijk besteden zij hun tijd liever aan iets anders. Wellicht vinden studenten dat ze te 
weinig invloed kunnen uitoefenen. Dat laatste is althans de opvatting van de studen-
tenorganisaties (lsvb 2002).

In het hoger beroepsonderwijs is de belangstelling voor medezeggenschap zo 
mogelijk nog geringer dan in het wetenschappelijk onderwijs. Daar worden vaak 
niet eens verkiezingen gehouden, schiet de informatievoorziening tekort en zijn er 
nauwelijks contacten met de achterban.

Dit treurige beeld van de medezeggenschap wordt overigens niet veroorzaakt door 
de omgangsvormen en de bestuurscultuur: de interacties tussen studenten en perso-
neel en tussen studenten en bestuur zijn doorgaans goed (Van den Broek en Kerstens 
2002). Een recente evaluatiestudie bevestigt dit beeld; de verschillende partijen 
binnen de onderwijsinstelling kunnen over het algemeen goed met elkaar door één 
deur, maar vanuit een oogpunt van medezeggenschap blijft er het nodige te wensen 
over (De Boer, Goedegebuure en Huisman 2005).

5.2.3 Invloed van landelijke organisaties van scholieren en studenten op het beleid
Landelijke scholieren- en studentenorganisaties zoals het laks, job, lsvb en iso 
vervullen een belangrijke functie. In de eerst plaats verlenen ze informatie en service 
aan de groepen die ze vertegenwoordigen. In de tweede plaats behartigen ze de belan-
gen van hun achterban. Dat laatste gebeurt vooral op het landelijke beleids niveau, niet 
alleen tijdens het proces van beleidsvoorbereiding maar ook in reactie op concrete 
beleidsvoorstellen.

Op landelijk niveau is de invloed van scholieren en studenten over het algemeen 
groter dan op instellingsniveau. Op landelijk niveau gaat het echter niet zozeer 
om de kwaliteit en de inrichting van het onderwijs (bijvoorbeeld het aantal stage-
periodes en de duur ervan), als wel om onderwerpen die te maken hebben met de 
toegankelijkheid van het onderwijs (studiefi nanciering, hoogte van het collegegeld, 
selectie- en toelatingseisen).

Recentelijk zijn er door de overheid voorstellen gelanceerd om in het hoger onder-
wijs leerrechten voor studenten te introduceren (ocw 2004d). Zo’n leerrecht is een 
persoonsgebonden recht op door de overheid gefi nancierd onderwijs. Daardoor zou 
de invloed van studenten op de inrichting en kwaliteit van het onderwijs op instel-



110 Combinaties van leren en werken vanuit een actorperspectief

lingsniveau moeten toenemen. De discussie over de vormgeving en invulling van het 
leerrecht is nog niet afgerond.

5.3 Arbeidsorganisaties

Bedrijven en instellingen zijn in de eerste plaats vragende partijen. Zij hebben belang 
bij goed opgeleid, snel inzetbaar en fl exibel personeel. Met het oog daarop vervul-
len arbeidsorganisaties steeds vaker ook een aanbodfunctie in de vorm van het ter 
beschikking stellen van stageplaatsen of leer-arbeidsplaatsen.

5.3.1 Hoeveel bedrijven stellen praktijkplaatsen ter beschikking en waarom doen ze 
dat?

Voor bedrijven en arbeidsorganisaties in de collectieve sector is het opleiden van 
toekomstige werknemers geen doel op zichzelf, hooguit een middel om een doel te 
bereiken.

Informatie over de motieven van bedrijven om praktijkplaatsen ter beschikking te 
stellen is vooral afkomstig uit onderzoek naar duale leervormen in het middelbaar 
beroepsonderwijs (het voormalige leerlingwezen). In het midden van de jaren negen-
tig ontstond er in het bedrijfsleven ook steeds meer belangstelling voor het in dienst 
nemen van duale studenten, vooral hbo-studenten. Over de motieven van bedrijven 
om stageplaatsen ter beschikking te stellen, is veel minder bekend.

Hoeveel bedrijven zijn erkend als leerbedrijf?
Nederland telde in 2003 in de private en collectieve sector samen bijna 700.000 
vestigingen van bedrijven en instellingen (cbs 2004c: 243). Die bedrijfsvestigingen 
verschillen sterk naar grootte: 1% telt meer dan honderd werknemers, 8% heeft 
tussen de tien en honderd werknemers en de overige 92% heeft minder dan tien werk-
nemers. Bijna de helft is een eenmanszaak en een kwart een nv of bv.

Momenteel zijn er 172.000 erkende leerbedrijven voor vmbo- en mbo-scholieren. Dat 
cijfer biedt echter maar een beperkt zicht op de werkelijkheid. Grote bedrijven en 
multinationals bieden meestal vanuit verschillende vestigingen (soms wel meer dan 
twintig) stage- en/of leer-arbeidsplaatsen aan.

Daarnaast is er nog een onbekend aantal, meest grotere, bedrijven dat stage- en leer-
arbeidsplaatsen biedt aan studenten uit het hoger onderwijs.

De Organisatie voor Strategisch Arbeidsmarkt Onderzoek (osa) ondervraagt twee-
jaarlijks een groot aantal arbeidsorganisaties (met ten minste vijf werknemers) naar 
ontwikkelingen in hun personeelsbestand. Zogenoemde vraagpanels geven inzicht 
in het percentage arbeidsorganisaties dat aan scholieren en studenten de mogelijk-
heid biedt om praktijkervaring op te doen. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt 
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tussen duale scholieren (bbl) of studenten (hbo) en stagiaires uit het voltijd mbo 
(bol) of hbo (osa 2005).

In tabel 5.9 staat vermeld hoeveel procent van de arbeidsorganisaties (naar bedrijfs-
tak en bedrijfsomvang) in 2000 en 2003 aan scholieren en studenten een beroeps-
praktijkplaats verschafte.

Tabel 5.9
Organisaties met werknemers en stagiaires uit het mbo en hbo, naar bedrijfssector en -omvang, 2000 en 2003 
(in procenten)

organisaties met werknemers
uit het mbo (bbl) of hbo (duaal)

organisaties met stagiaires
uit het mbo (bol) of het hbo (voltijd)

2000 2003 2000 2003

bedrijfssector

industrie en landbouw 32 34 43 32
bouwnijverheid 60 42 52 27
handel, horeca en reparatie 26 29 41 32
transport 21 23 31 25
zakelijke dienstverlening 11 8 31 31
zorg en welzijn 30 30 56 56
overige dienstverlening 27 23 31 34
overheid 15 22 42 54
onderwijs 7 12 43 76

bedrijfsomvang

5-9 werknemers 17 17 28 23
10-19 werknemers 29 27 45 38
20-49 werknemers 29 28 45 49
50-99 werknemers 34 40 57 55
100-499 werknemers 44 42 60 72
500 werknemers of meer 55 70 71 92

totale economie 26 25 41 36

Bron: OSA (2005: 123)

Uit de cijfers kan worden opgemaakt dat in 2003 een kwart van alle arbeidsorgani-
saties een duale scholier of student in dienst had. Het leer-werktraject is vooral in 
de bouw populair, waar in 2003 42% van de organisaties vooral in de beroepsbege-
leidende leerweg van het mbo participeert. Vergeleken met het jaar 2000 is het per-
centage betrokken bedrijven in de bouw echter fors gedaald. Dat hangt vermoedelijk 
samen met de conjunctuur. In dezelfde periode nam namelijk ook het aantal vaca-
tures in de bouw sterk af. In de zakelijke dienstverlening worden naar verhouding 
weinig duale studenten aangenomen, en datzelfde geldt voor het onderwijs, hoewel 
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in die sector de afgelopen jaren wel sprake was van enige stijging. Wordt het aantal 
werkende scholieren en studenten afgezet tegen het totale aantal werknemers, dan 
is ongeveer 2% van de werknemers via een duaal traject aan de slag; in de bouw is dat 
5% (niet in de tabel).

Arbeidsorganisaties hebben vaker stagiaires dan duale scholieren en studenten in 
huis. In 2003 werd door 36% van de werkorganisaties een stageplaats verschaft, in 
2000 deed 41% dat nog. Het percentage bedrijven dat stageplaatsen aanbiedt, nam 
vooral in de marktsector af. Bij de overheid en in het onderwijs was juist sprake van 
een toename.

Uitschieter is de sector Onderwijs waar in 2003 meer dan driekwart van de scholen 
stageplaatsen aanbood, een forse stijging vergeleken met het jaar 2000. In de bouw 
liep het percentage bedrijven met stagiaires dramatisch terug. Binnen de overheid en 
de sector Zorg en welzijn worden naar verhouding veel stageplaatsen aangeboden.

Er blijkt een duidelijke samenhang tussen het aanbieden van stageplaatsen aan 
scholieren en studenten en de omvang van het bedrijf of de instelling. Relateren we 
het aantal stagiaires echter aan het totale aantal werknemers, dan verandert het 
beeld: alle kleine arbeidsorganisaties samen hebben in dat geval een groter percen-
tage stagiaires in dienst (6%) dan de grootste organisaties, waar het aandeel tussen 
de 2 en 3% ligt. Van alle werknemers in de totale economie is 3% werkzaam als 
stagiaire (niet in de tabel) (osa 2005).

Waarom bieden bedrijven stageplaatsen aan?
Onlangs liet ecabo, het Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven voor de 
economische en administratieve sector, onderzoek doen naar de houding van leer-
bedrijven ten opzichte van stagiairs uit het middelbaar beroepsonderwijs. Bijna 1000 
personen vulden de vragenlijst in (Van Grinsven en Krom 2005).

Het belangrijkste motief voor het aanbieden van stageplaatsen is dat bedrijven 
mbo-leerlingen de mogelijkheid willen bieden kennis te maken met de praktijk 
(62%). Bijna de helft van de ondervraagde bedrijven ziet het als een maatschappelijke 
verantwoordelijkheid. Kortetermijnbelangen, zoals het binnenhalen van productieve 
arbeidskrachten, het leren kennen van nieuwe medewerkers of versterking van het 
imago van het bedrijf, worden minder vaak als motief genoemd (ongeveer 30%).

Het merendeel van de ondervraagde bedrijven (75%) is van mening dat het leer-
bedrijf bij de invulling van de stageplaats een keuze zou moeten kunnen maken uit 
verschillende mbo-scholieren.

Eén op de vijf bedrijven vindt dat allochtone mbo-stagiaires binnen hun bedrijf 
moeilijker plaatsbaar zijn dan niet-allochtone scholieren; kleine bedrijven (minder 
dan tien werknemers) vinden dat vaker dan grotere bedrijven (50 werknemers of 
meer). Gevraagd naar een voorkeur voor een mbo- of een hbo-stagiair lopen de 
meningen uiteen: 35% heeft voorkeur voor een hbo-student, 33% voor een mbo-
scholier en 33% maakt het niets uit.

Wat de beweegredenen van bedrijven zijn om een hbo- of universitaire student aan 
te nemen, is onbekend.
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Wat beweegt bedrijven bij het aanbieden van leer-arbeidsplaatsen: produceren of 
investeren?
Over de motieven van bedrijven om leer-arbeidsplaatsen voor duale scholieren en 
studenten ter beschikking te stellen, is meer bekend. In de literatuur wordt veelal een 
onderscheid gemaakt tussen korte- en langetermijnmotieven.

Kortetermijnmotieven hebben betrekking op de periode dat de leerling een 
aanstelling heeft: tijdens die periode leveren leerlingen vaak al een bijdrage aan de 
productie van het bedrijf. Dat betekent dat er tegenover salariskosten en begelei-
dingskosten ook opbrengsten staan in de vorm van productiviteit. Bij een bedrijf 
dat uitsluitend kortetermijnmotieven heeft, zal de productiviteit over het algemeen 
hoger zijn dan de kosten.

Een bedrijf kan ook langetermijnmotieven hebben om scholieren en studenten op 
te leiden. Deze hebben betrekking op de periode na de opleiding. De praktijkplaats 
is dan van belang in verband met de toekomstige behoefte aan personeel. Bedrijven 
kunnen de leerperiode onder andere gebruiken om de beste aspirant-werknemers te 
selecteren. Dat zal vooral het geval zijn bij grote bedrijven die het zich kunnen per-
mitteren meer leerlingen op te leiden dan ze in de toekomst nodig hebben.

De meeste bedrijven leiden naar eigen zeggen duale leerlingen op vanwege een toe-
komstige behoefte aan personeel. Daarnaast is echter ook de directe inzetbaarheid 
voor veel bedrijven van belang (Borghans et al. 2000). Er zijn op dit punt duidelijke 
verschillen tussen bedrijfstakken. Zo speelt directe inzetbaarheid in de productie of 
dienstverlening een veel grotere rol in de horeca, de detailhandel en de non-profi t-
sector dan in de zakelijke dienstverlening.

De aard van de aanstelling tijdens de leer-werkperiode kan eveneens enig zicht geven 
op de motivatie van bedrijven.

Uit het onderzoek van Borghans et al. (2000) blijkt dat lang niet alle duale leer-
lingen in het middelbaar beroepsonderwijs ook daadwerkelijk een arbeidscontract 
hebben. Eind jaren negentig had 60% van de duale leerlingen (bbl) een leer-arbeids-
contract, 30% had uitsluitend een leercontract en 9% had een contract bij een branche 
of bedrijfstakorganisatie, zo blijkt uit tabel 5.10.

In het traditionele leerlingwezen heeft de leerling niet alleen een leercontract maar 
ook een arbeidscontract. Leerlingen ontvangen in dat geval een salaris, waarvan de 
hoogte meestal geregeld is in de cao. Deze vorm van duaal opleiden op middelbaar 
niveau is gebruikelijk in bedrijfstakken en branches die de combinatie van leren en 
werken zien als middel om nieuwe werknemers te trainen voor een functie.
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Tabel 5.10 
Het soort arbeidscontract van bbl-deelnemers, naar branche en bedrijfsgrootte, 2000 (in procenten)

leer-arbeidscontract contract via sectororganisatie alleen leercontract

branche

industrie 51 12 36
garage 64 10 21
bouw 52 20 27
horeca 50 14 35
zakelijke dienstverlening 34 1 65
groot- en detailhandel 82 1 17
non-prof it 41 9 50

bedrijfsgrootte

1-9 werknemers 61 9 29
10-99 werknemers 57 10 32
C 100 werknemers 62 11 27

alle bedrijven 60 9 30

Bron: Borghans et al. (2000: 13)

Alternatieve duale leer-werkcombinaties
Toen in de jaren tachtig en negentig de economische recessie toesloeg en de jeugd-
werkloosheid sterk toenam, werden er nieuwe combinatievormen van leren en 
werken geïntroduceerd om te voorkomen dat er in de toekomst tekorten aan vak-
mensen zouden ontstaan. Deze nieuwe vormen zijn minder sterk gebonden aan één 
bepaald bedrijf of productieproces.

In de eerste variant hebben leerlingen alleen een leercontract en geen arbeids-
contract. Ze verdienen geen salaris, maar krijgen soms wel een tegemoetkoming. 
Dergelijke contracten zijn veel goedkoper voor het leerbedrijf. Combinatievormen 
van duaal leren met alleen een leercontract zijn vooral gebruikelijk in de zakelijke 
dienstverlening en de non-profi tsector.

Een tweede variant die in de afgelopen decennia werd ontwikkeld, is het samen-
werkingscontract. De leerling heeft dan een contract met een samenwerkings-
verband van bedrijven en niet met één leerbedrijf. Leerlingen circuleren in dat geval 
tussen de samenwerkende bedrijven. Die werkwijze is vooral gebruikelijk in de 
bouw en de horeca. Het voordeel van zo’n samenwerkingsconstructie is dat ook 
kleine bedrijven, die maar een beperkt aantal leertaken kunnen aanbieden, toch een 
leerplaats kunnen aanbieden, en dat leerlingen met verschillende bedrijven kennis-
maken.

Eind jaren negentig waren beide, alternatieve vormen van duaal leren op middel-
baar niveau heel gebruikelijk (40%). Hoe het er anno 2005 voorstond is onbekend.
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De wijze waarop combinaties van leren en werken worden georganiseerd, verschilt 
dus sterk, niet alleen tussen bedrijfssectoren, maar ook daarbinnen. Het informele 
leren tijdens het werk, dat zo kenmerkend was voor het leerlingwezen, lijkt enigszins 
op zijn retour. Bij nieuwe vormen van beroepsbegeleidend onderwijs wordt veel meer 
‘off the job’ geleerd, waarbij de leerling praktische opdrachten vervult die de school 
heeft meegegeven.

Relatie tussen het type arbeidscontract en de kwaliteit van het werkplekleren
Recent promotieonderzoek van Smits (2005) maakt duidelijk dat leerbedrijven die 
leerlingen in dienst hebben vanwege een toekomstige behoefte aan gekwalifi ceerde 
vakmensen (dat wil zeggen bedrijven met langetermijnmotieven), vaak een betere 
training geven dan bedrijven die geen langetermijnbelang hebben bij het opleiden 
van leerlingen. De input die bedrijven in de training van een leerling steken (de com-
plexiteit van productietaken, de leerinhoud van die taken en de hoeveelheid formele 
begeleidingstijd), blijkt in haar onderzoek hoger te zijn bij leerlingen die een vast 
contract of een uitzicht op een vast contact hebben dan bij leerlingen met een tijdelijk 
contract (Smits 2005). De wijze van aanstelling vormt dus een belangrijke indica-
tor voor de aard van de motivatie. Bedrijven die een leerling in vaste dienst nemen 
of uitzicht bieden op een vaste aanstelling, hebben waarschijnlijk vaker een lange-
termijnmotief dan bedrijven die een tijdelijk contract aanbieden.

Hoe kijken bedrijven tegen het onderwijs aan?
In 2005 verscheen een oriënterend onderzoek waarin via een landelijke enquête 
onder 156 bedrijven en instellingen uit de collectieve sector is nagegaan in hoeverre 
individuele bedrijven en instellingen contacten onderhouden met het beroepsonder-
wijs en hoe zij tegen hun relatie met het beroepsonderwijs aankijken (Hövels 2005). 
De geselecteerde bedrijven zijn grotendeels afkomstig uit het bestand van leerbedrij-
ven van de Kenniscentra. Dat betekent dat de ondervraagde bedrijven en instellingen 
zich vooral richten op het mbo en, vergeleken met de meeste andere bedrijven, naar 
verhouding sterk opleidingsgericht zijn.

Uit het onderzoek blijkt dat nagenoeg alle bedrijven in het onderzoek contacten 
onderhouden met het beroepsonderwijs, deels als individueel bedrijf (ruim de helft), 
deels in het kader van een meestal branchegewijs georganiseerd samenwerkings-
verband met andere bedrijven in de regio.

Bijna 90% van de ondervraagde bedrijven en instellingen onderhoudt contac-
ten met roc’s en ongeveer 60% met hbo-instellingen. Met het vmbo zijn er veel 
minder contacten (rond de 30%), die merendeels over stages gaan. Bij het mbo 
en hbo hebben de contacten ook betrekking op andere gebieden dan de stage of 
beroepspraktijkvorming, bijvoorbeeld op scholing en opleiding van zittend perso-
neel (contractonderwijs), op een rol van het bedrijf bij de beoordeling, toetsing en/of 
examinering of op deelname van studenten aan bedrijfsprojecten of werkopdrachten 
in het bedrijf. De contacten zijn bovendien niet evenredig gespreid over de verschil-
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lende bedrijfssectoren: industriële en bouwbedrijven hebben naar verhouding weinig 
contacten met hbo-instellingen (27%), terwijl overheidsinstellingen relatief weinig 
contacten onderhouden met het vmbo (8%).

Volgens driekwart van de bedrijven hebben de contacten met het beroepsonder-
wijs een structureel karakter. Bedrijven die te maken hebben met een roc spreken 
in meerderheid (twee derde) over een stevig relatienetwerk. Dat neemt niet weg dat 
bijna twee derde van de bedrijven van mening is dat hun relatienetwerk met het 
beroepsonderwijs moet worden versterkt, niet alleen op het uitvoerende niveau 
(tussen docenten en praktijkbegeleiders) maar ook op tactisch en strategisch niveau. 
Op dit moment speelt in maar ongeveer een derde van de gevallen het management 
of bestuursniveau in onderwijsinstellingen en bedrijven een rol in de contacten.

Ruim 40% van de bedrijven en instellingen noemt in een open vraag een aantal 
belemmeringen bij het verder ontwikkelen van de samenwerking tussen beroeps-
onderwijs en bedrijf. De belangrijkste belemmeringen liggen in de sfeer van onvol-
doende gerichtheid van scholen en docenten op bedrijven en een te weinig open 
opstelling, in de sfeer van cultuurverschillen tussen beroepsonderwijs en bedrijfsle-
ven, en ook op het gebied van de benodigde tijdsinvestering.

Bijna driekwart van de bedrijven noemt ook succesfactoren voor versterking van 
de samenwerking. Deze liggen volgens de ondervraagde bedrijven vooral op het 
gebied van de ‘wederzijdse chemie’ en de afstemming, en wel op alle niveaus. Bedrij-
ven wijzen nadrukkelijk op het belang van het creëren van win-winsituaties, met 
voordelen voor het bedrijf, de school en de onderwijsdeelnemer. Daarnaast wordt het 
belang onderstreept van een goede afstemming van het onderwijs op de praktijk van 
het bedrijf, op een goede begeleiding van de deelnemers vanuit de school en op het 
belang dat leerlingen en stagiaires passen bij het bedrijf.

De onderzoeker komt tot de conclusie dat bedrijven over het algemeen positief 
aankijken tegen de huidige samenwerking met het beroepsonderwijs (Hövels 2005). 
Het oordeel van de bedrijven in het onderzoek is vermoedelijk echter niet helemaal 
representatief voor alle bedrijven: er zijn immers vooral leerbedrijven ondervraagd 
en die kenmerken zich door een naar verhouding positieve opstelling ten aanzien 
van het onderwijs.

5.3.2 De rol van het georganiseerde bedrijfsleven op branche- en bedrijfstakniveau
Op microniveau staan de individuele bedrijven en instellingen centraal, op het 
niveau van de branche of bedrijfstak zijn dat de sociale partners: de vertegenwoordi-
gers van werkgevers- en werknemersorganisaties. Deze sectorale organisaties opere-
ren vooral op landelijk niveau.

In de bouw, de industrie, de horeca, de garages en de non-profi tsector wordt het 
opleidingsbeleid voor (toekomstige) werknemers in belangrijke mate op branche- of 
bedrijfstakniveau geregeld.
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Als uitvloeisel van de aanbevelingen van de commissie-Wagner (zie hoofdstuk 2) 
worden er sinds de jaren tachtig in veel centrale arbeidsovereenkomsten (cao’s) 
afspraken gemaakt over de scholing van het zittende personeel en de nieuwe toetre-
ders tot de sector. De overheid maakte destijds met werkgevers- en werknemersor-
ganisaties de afspraak om het aantal plaatsen in het leerlingwezen te verdubbelen en 
ontwierp daarvoor ook een stimuleringsregeling (de ‘Bijdrageregeling vakopleiding 
jeugdigen’), die werkgevers die een leerling-werknemer in dienst namen, moest 
ondersteunen.4 Voorwaarde was dat de bedrijfstak de uitbreiding van het aantal 
leer-arbeidsplaatsen door middel van fondsvorming en egalisatie ook zelf zou bevor-
deren. Deze afspraken legden de basis voor het in het leven roepen van bedrijfstak-
gewijze Opleidings- en Ontwikkelingsfondsen (o&o-fondsen) ter stimulering van de 
scholing en opleiding van (nieuwe) werknemers in de verschillende bedrijfstakken. 
Het gaat om fondsen die door werkgevers en werknemers in een bedrijfstak geza-
menlijk tot stand worden gebracht en bestuurd. De fi nanciering van de fondsen vindt 
plaats op basis van een (via algemeen verbindend verklaring van de desbetreffende 
cao) verplichte heffi ng op de loonsom.

Verevening van de opleidingskosten binnen de bedrijfstak is een belangrijke doel-
stelling van de fondsen. Uit een in 1999 gehouden inventariserend onderzoek van 
de Arbeidsinspectie onder 55 algemeen verbindend verklaarde bedrijfstakfondsen 
bleek dat sommige o&o-fondsen er omvangrijke reserves op na houden; in 1999 ging 
het om 540 miljoen euro. In de bouw, de industrie, de handel en de horeca waren de 
reserves het grootst (szw 1999).

In 1999 werden er door het Max Goote Kenniscentrum (mgk) in totaal 116 scholings- 
en opleidingsfondsen geteld. Daaronder vielen destijds naar schatting 2,5 miljoen 
van de in totaal 6,6 miljoen werknemers (een dekkingsgraad van 38%) (Waterreus 
2002). In de sectoren Landbouw, Energie en water, en Horeca vallen alle werknemers 
onder een scholingsfonds. Daar staat tegenover dat de fi nanciële sector geen scho-
lingsfonds kent en de dekkingsgraad in de publieke dienstverlening gering is (13%). 
Het ontbreken van een o&o-fonds in de fi nanciële sector betekent overigens niet dat 
daar geen scholing plaatsvindt. De scholing wordt daar op andere wijze georgani-
seerd.

Het merendeel van de middelen wordt besteed aan bijscholing van het zittende 
personeel. De scholingsfondsen besteedden in 1999 ongeveer 13% van hun middelen 
aan het leerlingwezen (naar schatting 80 miljoen gulden). In 1995 ging nog 30% van 
de middelen van de fondsen naar het leerlingwezen (Waterreus 1997). Waterreus ver-
onderstelt dat die terugval te maken heeft met de komst van de fi scale faciliteit voor 
het leerlingwezen (Waterreus 2002: 20).

Volgens recente gegevens uit 2004 is het aantal Scholingsfondsen en Opleidings-
fondsen inmiddels afgenomen tot 104 (De Mooij en Houtkoop 2005). De fi nanciële 
reserves zijn geslonken en de uitgaven voor activiteiten zijn iets teruggelopen. Terwijl 
de fi nanciële reserve in 1999 bij 43% van de fondsen meer dan het dubbele bedroeg 
van de uitgaven in dat jaar, was dat in 2004 nog maar bij 25% van de fondsen het 
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geval. Ook in 2004 werden de meeste middelen besteed aan om-, her- en bijscholing 
van het zittende personeel. Bijna de helft van de fondsen besteedde in 2004 geld aan 
de bbl; gemiddeld tussen de 10 en 50% van de totale uitgaven.

De klassieke egalisatie- of vereveningsfunctie van de fondsen, waarbij risico-
spreiding van de scholingskosten centraal staat en de fondsen toch vooral als 
doorgeefl uik optreden van collectief verkregen middelen, staat ter discussie. Risico-
spreiding kan ook op andere manieren gerealiseerd worden. Veel fondsen zijn bezig 
zich te oriënteren op een andere rol (De Mooij en Houtkoop 2005) (zie ook § 5.5.1).

Uit de Voorjaarsrapportage cao-afspraken 2005 van het ministerie van Sociale Zaken 
en Werkgelegenheid blijkt dat er anno 2005 in vrijwel alle 122 onderzochte cao’s 
afspraken worden gemaakt over scholing (121) en scholingsverlof (113). In bijna de 
helft van de onderzochte cao’s (59) komen afspraken voor over scholing in het kader 
van het leerlingwezen (bbl), terwijl in 34 cao’s ook het scholingsverlof in verband 
met de scholingsdag van bbl-deelnemers is geregeld (szw 2005).

5.3.3 De rol van het georganiseerde bedrijfsleven op landelijk beleidsniveau
Centrale werkgeversorganisaties manifesteren zich, als vertegenwoordigers van 
de arbeidsmarktvraag naar afgestudeerden van (voorbereidend) beroeps- en hoger 
onderwijs, op diverse fronten en op verschillende manieren: ieder afzonderlijk of via 
overleg- en adviesorganen als de Stichting van de Arbeid en de Sociaal Economische 
raad (ser).

vno-ncw richt zich vooral op het hoger onderwijs, mkb Nederland wat meer op het 
vmbo en mbo
De werkgeversorganisaties vno-ncw en mkb-Nederland5 hebben verschillende 
achterbannen (overwegend grote bedrijven versus het midden- en kleinbedrijf ) en 
dat verschil bepaalt mede hun visie op gewenste ontwikkelingen in het onderwijs.

vno-ncw oriënteert zich vooral op ontwikkelingen in het hoger beroepsonder-
wijs en het wetenschappelijk onderwijs, mkb-Nederland is wat meer gericht op het 
vmbo en het mbo. Het verschil in oriëntatie tussen vno-ncw en mkb-Nederland valt 
te begrijpen als gekeken wordt naar de organisaties waarin gediplomeerde school-
verlaters, ongeveer anderhalf jaar na hun afstuderen, werkzaam zijn.

Hoe hoger het opleidingsniveau van de schoolverlater, hoe groter het bedrijf waarin 
hij of zij werkzaam is, zo blijkt uit tabel 5.11. Gedurende de periode 2000-2003 deden 
zich vooral in het middensegment van het bedrijfsleven enige verschuivingen voor. 
Gediplomeerden van de beroepsgerichte opleidingen in het vmbo (vbo) kwamen 
vaker in kleine bedrijven met minder dan tien werknemers terecht en minder vaak 
in middelgrote bedrijven met 10 tot en met 99 werknemers; mbo-gediplomeerden 
kregen vaker een baan in middelgrote bedrijven en instellingen. In de bestemming 
van hoger opgeleiden veranderde er weinig.
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Tabel 5.11
Grootte van organisatie waarin schoolverlaters werkzaam zijn, 2000 en 2003 (in procenten)

< 10 personen 10 t/m 99 personen C 100 personen
2000 2003 2000 2003 2000 2003

vbo 22 29 50 42 28 29
bol 1/2 19 20 34 41 46 39
bol 3/4 15 16 32 37 52 48
bbl 1/2 18 18 41 44 41 38
bbl 3/4 15 9 31 30 54 61
hbo 8 9 30 29 62 62
wo 7 7 21 21 73 72
totaal 14 15 34 34 53 52

Bron: ROA (2000) en ROA (2003, statistische bijlagen)

Centrale werkgevers- en werknemersorganisaties trekken niet alleen afzonderlijk 
op maar ook gezamenlijk. In de eerste plaats in de Stichting van de Arbeid, een 
sinds 1945 bestaand overlegorgaan voor representatieve centrale organisaties van 
werkgevers en werknemers. Van daaruit maken werkgevers en werknemers gevraagd 
en ongevraagd hun opvattingen aan de overheid kenbaar en voeren zij overleg, met 
de overheid, maar ook met andere partijen, waaronder koepelorganisaties van het 
beroeps- en hoger onderwijs.

Een ander kanaal waarlangs de landelijke werkgevers- en werknemersorgani-
saties (sociale partners) van zich doen horen is de Sociaal-Economische Raad, het 
belangrijkste adviesorgaan van de overheid op sociaaleconomisch terrein, waarin 
naast de sociale partners ook onafhankelijke kroonleden zitting hebben.

Bij de belangenbehartiging en in de verschillende overleg- en adviesactiviteiten 
van de sociale partners staan drie onderwerpen centraal:
– de kwantitatieve en kwalitatieve afstemming tussen onderwijs en arbeidsmarkt; bijvoor-

beeld het tekort aan bèta- en techniekstudenten,6 de aanpak van de jeugdwerk-
loosheid (kwantitatief) en de inhoudelijke aansluiting van beroepsopleidingen 
op de kwalifi catiebehoeften van het bedrijfsleven, zoals het streven naar ‘employ-
ability’ en competentiegericht onderwijs (kwalitatief);

– de verantwoordelijkheidsverdeling tussen overheid en bedrijfsleven voor het initiële 
beroeps- en hoger onderwijs: wie bepaalt en wie betaalt?

– de ontwikkeling van de Nederlandse kenniseconomie en het belang van innovatie: groei van 
het aantal hoger opgeleiden (beroepskolom), bijdrage van het bedrijfsleven aan 
de vernieuwing van het beroepsonderwijs en, andersom, van onderwijsinstellin-
gen aan de kennisvermeerdering van het bedrijfsleven (kenniscirculatie), en aller-
lei onderwijsinhoudelijke innovaties (praktijk- en competentiegericht onderwijs, 
bevordering van ondernemerschap).

Voor dit rapport zijn vooral de eerste twee punten relevant.
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Naast belangenbehartiging, overleg en advisering ontwikkelen de sociale partners 
allerlei initiatieven, gezamenlijk of ieder afzonderlijk. In hoofdstuk 4 is al aandacht 
geschonken aan diverse initiatieven die mkb-Nederland en de hbo-raad geza-
menlijk hebben genomen om te experimenteren met duaal en vraaggericht hoger 
beroepsonderwijs.

De afgelopen jaren hebben verschillende organisaties plannen ontwikkeld om de 
jeugdwerkloosheid te verminderen, bijvoorbeeld het jop-plan van vno-ncw en het 
10.000 leerbanenplan van mkb-Nederland. Ook de fnv ontwikkelde een plan om 
de jeugdwerkloosheid aan te pakken. Daarnaast organiseerde de fnv samen met de 
Taskforce Jeugdwerkloosheid en enkele Kamers van Koophandel op 1 oktober 2005 
een Stage- en Banenfestival, waar leerlingen en bedrijven konden worden geïnfor-
meerd over stages in de meest brede zin van het woord.

In al deze initiatieven nemen combinaties van leren en werken een belangrijke 
plaats in.

Het georganiseerde bedrijfsleven heeft zich de afgelopen jaren veelvuldig uitge-
sproken over de gewenste koers voor het beroeps- en hoger onderwijs, meestal naar 
aanleiding van beleidsdocumenten van de overheid: Koers vo (voortgezet onderwijs), 
Koers bve (koersdocument voor het beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie) 
en het Hoger Onderwijs en Onderzoekplan (hoop) 2004. Ook los daarvan spreken 
organisaties van werkgevers zich geregeld, gevraagd dan wel ongevraagd, uit over 
ontwikkelingen in het onderwijs en beleidsvoornemens van de overheid.

Hierna worden de belangrijkste standpunten op een rij gezet, allereerst op het 
punt van de afstemming tussen onderwijs en arbeidsmarkt en de rol van leer-werk-
combinaties daarbij, en vervolgens ten aanzien van de (fi nanciële) verantwoorde-
lijkheidsverdeling tussen overheid en bedrijfsleven met betrekking tot het initiële 
onderwijs dat voorbereidt op de arbeidsmarkt.

De afstemming tussen onderwijs en arbeidsmarkt
In 2002 bracht de centrale werkgeversorganisatie mkb-Nederland een nota uit onder 
de titel Jong talent voor het mkb. Beroepsonderwijs fundament van de samenleving (mkb 
2002). Bij mkb-Nederland zijn 135 brancheorganisaties en 250 regionale en lokale 
ondernemersverenigingen aangesloten die gezamenlijk 186.000 ondernemers en 
instellingen vertegenwoordigen. In Jong talent voor het mkb worden tal van knelpunten 
in de aansluiting tussen het beroepsonderwijs (vmbo, mbo en hbo) en het midden- 
en kleinbedrijf gesignaleerd.

Een belangrijk knelpunt is de hoge voortijdige schooluitval, zowel in het vmbo 
als het mbo. In het vmbo kiezen te veel leerlingen voor de mavo, terwijl ze veel meer 
kans van slagen zouden hebben in het beroepsonderwijs. Uitval uit het mbo veroor-
zaakt volgens mkb-Nederland enorme maatschappelijke schade. Om dat tegen te 
gaan is een geïntegreerd arbeidsmarkt- en jeugdzorgbeleid noodzakelijk.

De samenwerking tussen beroepsonderwijs en het mkb laat sterk te wensen over. 
Op landelijk niveau lijkt het debat vooral te gaan over instituties en machtsposities, 
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terwijl op regionaal niveau onderwijsinstellingen overwegend aanbodgericht ope-
reren en te weinig zicht hebben op de vraag. mkb-Nederland is van mening dat de 
doorstroming van mbo naar hbo moet worden bevorderd, en wel in de vorm van duale 
trajecten (mkb 2002).

vno-ncw bracht in 2003 een nota uit onder de titel Nederland moet slimmer, waarin de 
organisatie namens een achterban van 150 brancheverenigingen met ruim 90.000 
aangesloten ondernemingen, zijn opvattingen neerlegt over het onderwijsbeleid voor 
de kenniseconomie van 2010 (vno-ncw 2003). In de nota spreekt het vno zijn zorg 
uit over de ontwikkeling van onze kenniseconomie: Nederland dreigt achterop te 
raken. Investeringen in het onderwijs leveren onvoldoende rendement op en daarom 
moet via samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven het onderwijs op alle 
niveaus worden versterkt.

Voor jongeren tussen dertien en negentien jaar moet maatschappelijke oriëntatie 
in het onderwijsprogramma worden opgenomen. Doel van de voorgestelde oriën-
tatieperiode van drie tot zes maanden is de studiekeuze beter te laten aansluiten bij 
zowel de ambities en mogelijkheden van de jongeren zelf, als bij de arbeidsmarkt. 
De oriëntatieperiode is vooral bedoeld voor leerlingen in de algemeen vormende 
schooltypen: de theoretische leerweg van het vmbo (mavo), het havo en het vwo. 
Scholieren in het beroepsonderwijs voldoen al aan de oriëntatie-eis via buiten-
schoolse stages en beroepspraktijkvorming.

In elementaire opleidingen, gericht op het behalen van een startkwalifi catie, 
moeten praktijkgerichtheid en een soepele overgang tussen leren en werken voorop-
staan. In het hele vmbo (en dus ook de voormalige mavo) moet iedere leerling prak-
tijkgerichte vakken krijgen; het vmbo moet consequenter worden gepositioneerd als 
voorbereidende opleiding voor het mbo.

In het middensegment – opleidingen in het beroeps- en hoger onderwijs van 
startkwalifi catie tot masterniveau – is, nu bedrijven in toenemende mate een rol 
gaan spelen als leeromgeving voor onderwijsactiviteiten, een tegemoetkoming aan 
bedrijven op zijn plaats. Bedrijven dienen eveneens ondersteund te worden bij het 
realiseren van nauwere relaties met scholen; dit kan gebeuren vanuit de school, de 
branche en de overheid. Het vestigingsbeleid van scholen moet gericht zijn op klein-
schaligheid en herkenbaarheid.

In reactie op de overheidsnota Koers vo; de leerling geboeid, de school ontketend, stelt vno-
ncw dat het weliswaar voorstander is van een grotere eigen verantwoordelijkheid 
en ruimte voor scholen maar dat er wel heldere, landelijk vastgestelde einddoelen 
moeten zijn. Leerlinggericht onderwijs mag er niet toe leiden dat de leerstof minder 
van belang wordt. Het centraal examen blijft belangrijk in verband met het civiel 
effect, zeker in het havo/vwo. In het vmbo kan gedeeltelijk met portfolio’s worden 
gewerkt, mits de afstemming met het mbo goed is geregeld (vno-ncw 2004a).
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In zijn commentaar op Koers bve: het regionale netwerk aan zet signaleert mkb-Neder-
land dat er de komende jaren vanwege de toenemende vergrijzing grote tekorten 
zullen ontstaan aan vakmensen, zeker als de economie gaat aantrekken (mkb-
Nederland 2004a). Het mbo zal in zijn eentje niet aan die stijgende vervangingsvraag 
kunnen voldoen. De combinatie van leren en werken wordt steeds belangrijker in 
het mkb. Duale trajecten zouden in de hele beroepskolom moeten worden versterkt. 
Om de innovatie in het mkb te bevorderen, zal de doorstroom van mbo naar hbo een 
fl inke impuls moeten krijgen. Onderwijsinstellingen zouden hun beleid veel meer 
moeten enten op de principes van ‘het wederkerend leren’; daarvoor moet de bin-
ding tussen deelnemer en school ook na het verlaten van de school in stand blijven. 
mkb-Nederland is in dat verband dan ook sterk gekant tegen het aanbrengen van een 
cesuur in de bekostiging zodra de leerling het initiële onderwijs verlaat.

Samenwerking tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven dient niet alleen op regio-
naal niveau maar ook sectoraal, tussen scholen en brancheorganisaties, plaats te vinden.

vno-ncw (2004b) maakt ook in reactie op Koers bve een duidelijk onderscheid 
tussen mbo-opleidingen op niveau 1 en 2 (elementair) en mbo-opleidingen op niveau 
3 en 4 (middensegment).

De elementaire opleidingen (t/m niveau 2) moeten worden bezien in relatie tot 
het vmbo; daarbij ligt het accent op vakmanschap en nadrukkelijk ook op sociale 
cohesie. Voor de meeste leerlingen vormen elementaire opleidingen het eindstation, 
waarna zij de overstap maken naar de arbeidsmarkt. Voor opleidingen op de niveaus 
3 en 4 is de doorstroom naar het hbo in beeld; toch zullen veel deelnemers na hun 
opleiding toetreden tot de arbeidsmarkt, waar zij vaak samen met hbo-ers het mid-
denkader vormen.

Met het oog op de toenemende populariteit van duale trajecten voor allerlei 
kansarme groepen wijst de werkgeversorganisatie op de grenzen aan het absorptie-
vermogen van het bedrijfsleven. Naast duale trajecten moet ook het leren binnen de 
school in het beroepsonderwijs aantrekkelijker en fl exibeler worden gemaakt. Ook 
dat kan door het bedrijfsleven, bijvoorbeeld via gastdocenten of werkopdrachten, 
nauwer te betrekken bij het leren in de school. Docentenstages in het bedrijfsleven 
kunnen hierbij eveneens behulpzaam zijn.

De nieuwe besturingsfi losofi e – landelijke kaderstelling vooraf en horizontale én 
verticale verantwoording achteraf – wordt in grote lijnen onderschreven. Wel vindt 
de werkgeversorganisatie dat het sectorale bedrijfsleven, dat wil zeggen de branche-
organisaties, betrokken moet worden bij zowel de opstelling van landelijke kaders, 
als van regionale prestatieafspraken. In een andere notitie van vno-ncw, met de 
veelzeggende titel Niet vrijblijvende afspraken!, wordt zelfs voorgesteld dat scholen 
wettelijk worden verplicht afspraken te maken met het sectorale bedrijfsleven (vno-
ncw 2004c).

De (on)doelmatigheid van het opleidingenaanbod baart de werkgevers zorgen. 
Het aanbod aan bekostigde opleidingen zou veel meer in overleg met het sectorale 
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bedrijfsleven tot stand moeten komen. vno-ncw pleit er in dit verband voor een 
onafhankelijke partij te benoemen die in geval van onenigheid tussen onderwijs-
instellingen over nieuw te starten opleidingen bindend advies uitbrengt (vno-ncw 
2004b). In Niet vrijblijvende afspraken! betoont vno-ncw zich bovendien uitdrukkelijk 
voorstander van een open bestel: een bestel waarin ook private/commerciële aanbie-
ders van leertrajecten publieke fi nanciering kunnen krijgen voor bepaalde (erkende) 
leertrajecten, mits zij aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen (vno-ncw 2004c).

De positie van intermediaire organisaties – de Kenniscentra beroepsonderwijs 
bedrijfsleven – moet volgens de werkgevers eveneens veranderen. Ze moeten in 
plaats van bepalend meer faciliterend en ondersteunend worden bij de samenwer-
king tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven. Ook de van overheidswege voor-
gestelde regionale netwerkvorming tussen scholen en bedrijven maakt een andere 
positionering noodzakelijk van de Kenniscentra, die nu nog overwegend landelijk en 
sectoraal werkzaam zijn.

De hoofdlijnen van het Hoger Onderwijs en Onderzoek Plan 2004 worden door vno-ncw 
onderschreven (vno-ncw 2004d). De implementatiesnelheid baart echter zorgen. 
Veel onderwerpen uit het actieplan moeten nog nader worden uitgewerkt en de 
beschikbare bedragen zijn bescheiden.

De werkgeversorganisatie pleit voor een goede balans tussen fl exibiliteit voor de 
individuele deelnemer enerzijds en maatschappelijke herkenbaarheid en relevantie 
van opleidingen anderzijds. Ook bij de macrodoelmatigheid en accreditatie is een 
goede balans tussen fl exibiliteit en herkenbaarheid van opleidingen noodzakelijk. 
Op deze punten is overleg tussen overheid, bedrijfsleven en het onderwijs nodig.

De van werkgeverszijde gewenste intensivering van de samenwerking tussen 
onderwijs en bedrijfsleven leidt wel tot lastenverzwaring voor de bedrijven die 
intensief met het onderwijs samenwerken. In het kader van het competentiegerichte 
onderwijs zal de beroepspraktijkvorming bovendien alleen maar aan belang en in 
omvang toenemen. Bedrijven die een relatief groot aandeel van de beroepsvorming 
voor hun rekening nemen, zouden daarvoor een substantiëlere tegemoetkoming 
moeten krijgen, aldus vno-ncw (2004d).

Het streven naar vraaggerichtheid wordt volgens mkb-Nederland in het hbo nog 
te veel met de mond beleden; in de praktijk zijn hogescholen te veel gericht op ver-
sterking van de eigen positie en te weinig op het bedienen van de klant (mkb-Neder-
land 2004b).

Bij de door de overheid geformuleerde ambitie om 50% van ieder cohort te laten 
deelnemen aan het hoger onderwijs, plaatsen de werkgeversorganisaties kant-
tekeningen. Verdere deelnamegroei mag niet ten koste gaan van de kwaliteit. Een 
onevenredige nadruk op doorstroom van mbo naar hbo gaat onherroepelijk ten 
koste van de aandacht voor de beroepskwalifi catie, wat niet wenselijk wordt geacht. 
De gewenste verhoging van het opleidingsniveau zou beter kunnen plaatsvinden 
door mbo’ers deeltijd- of duale trajecten aan te bieden. Een indirecte doorstroom is 
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vermoedelijk effectiever en sluit ook beter aan bij de behoefte van de mbo’er en van 
het bedrijf (vno-ncw 2004d).

Ook mkb-Nederland waarschuwt naar aanleiding van de 50% deelnamedoelstel-
ling voor kwaliteitsverlies. Deze werkgeversorganisatie is weliswaar al langere tijd 
voorstander van een toename van de (duale) doorstroom van mbo naar kort hbo, 
maar alleen daar waar het zinvol is, dat wil zeggen als het korte hbo door het werk-
veld ook duidelijk wordt gekoppeld aan een functie. De organisatie van werkgevers 
in het midden- en kleinbedrijf pleit voor ‘pilots’ en experimenten met een korte hbo-
opleiding die moet leiden tot een ‘associate degree’. vno-ncw staat echter afwijzend 
tegenover de invoering van een ‘associate degree’ voor kortere vormen van hoger 
beroepsonderwijs. Het ondergraaft de in Europees verband afgesproken niveau-
 indeling bachelor-master-PhD. Kort hbo levert volgens vno-ncw ook geen bijdrage 
aan de 50% doelstelling, omdat het niet om een volwaardige hbo-opleiding gaat. Het 
bedrijfsleven zit niet te wachten op halve hbo’ers. Er is geen behoefte aan een tussen-
niveau, aldus een woordvoerder van deze organisatie (Profi el 2003).

Moet het onderscheid tussen bol en bbl verdwijnen?
In een notitie over duaal leren in het middelbaar beroepsonderwijs werpt werkge-
versorganisatie vno-ncw de vraag op of het onderscheid tussen bol en bbl er eigen-
lijk nog wel toe doet (vno-ncw 2003). Het belangrijkste wettelijke verschil tussen 
beide leerwegen betreft de omvang van de beroepspraktijkvorming en niet de status 
van de deelnemer. In de praktijk zijn de meeste bbl-deelnemers werknemer met een 
arbeidsovereenkomst, terwijl bol-deelnemers een leerlingenstatus hebben en af en 
toe op stage gaan. De omvang van de beroepspraktijkvorming in de bol neemt, naar 
het lijkt, de laatste tijd toe.

Onderzoek toont aan dat beide leerwegen verschillende typen leerlingen aantrek-
ken. De leerwegen vervullen ook een verschillende functie: de bbl is een opstroom-
traject, terwijl in de bol op een zo hoog mogelijk niveau wordt gestart.

Zolang er nog een duidelijk verschil is in de omvang van het praktijkdeel en in de 
status van de deelnemer wordt het onderscheid tussen bol en bbl door vno-ncw 
zinvol geacht. Wel wordt een verhoging van de minimale omvang van het aandeel 
beroepspraktijkvorming bepleit.

De verantwoordelijkheidsverdeling tussen overheid en bedrijfsleven: initieel versus 
postinitieel onderwijs
In het landelijk overleg tussen sociale partners en overheid speelt de vraag naar de 
(fi nanciële) verantwoordelijkheidsverdeling voor onderwijs en scholing altijd op de 
achtergrond mee. Het onderwerp is de afgelopen jaren dan ook uitvoerig bediscus-
sieerd.

Een tweede thema, dat recenter een rol is gaan spelen, heeft te maken met de 
kosten die het bedrijfsleven naar eigen zeggen moet maken ten behoeve van de 
beroepspraktijkvorming.
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De fi nanciering van het initieel onderwijs is van oudsher primair een verantwoor-
delijkheid van de overheid, en dat moet zo blijven, aldus vno-ncw (2003). Via de 
bekostigingswijze moeten de onderwijsinstellingen geprikkeld worden tot het leve-
ren van kwaliteit en maximaal rendement.

Voor het onderscheid tussen het initiële en postinitiële onderwijs zou volgens vno-
ncw de loopbaan van de onderwijsdeelnemer bepalend moeten zijn, zoals eerder 
voorgesteld in het ser-advies Het nieuwe leren (ser 2002a). Volgens dat advies is de 
overheid fi nancieel verantwoordelijk voor het initieel onderwijs, dat (via welke aan-
eengesloten leerweg dan ook) kan lopen van het basisonderwijs tot en met het beha-
len van het doctoraalexamen aan een universiteit. De postinitiële fase, en daarmee 
de verantwoordelijkheid van de sociale partners, begint zodra de leerling of de deel-
nemer het initiële onderwijstraject verlaat en tot de arbeidsmarkt toetreedt. Wanneer 
dat laatste daadwerkelijk aan de orde is, zou nader moeten worden bepaald. Hiervoor 
werd al geconstateerd dat mkb-Nederland faliekant tegen een dergelijke cesuur in 
de bekostiging is en veel meer een systeem van wederkerend leren in combinatie met 
leerrechten propageert.

Volgens de ser zou de overheid ook in het postinitiële traject enige fi nanciële 
verantwoordelijkheid moeten dragen, vooral als het gaat om personen die nog geen 
startkwalifi catie op niveau mbo-2 hebben behaald (ser 2002a).

Deze in 2002 in ser-verband gesuggereerde cesuur tussen initieel en postinitieel 
onderwijs werd in 2004 door de werkgevers weer ter discussie gesteld. Reden was het 
kabinetsbesluit om met ingang van 2004 de algemene scholingsaftrek af te schaffen. 
Met het verdwijnen van de overheidssteun voor postinitiële scholing was volgens de 
werkgevers een nieuwe situatie ontstaan.7

Nagegaan zou moeten worden hoe de medeverantwoordelijkheid van de overheid 
voor het postinitiële onderwijs het beste zou kunnen worden vormgegeven (vno-
ncw 2004d).

Eind 2004 formuleerde de overheid in het Actieplan Leven Lang Leren een nieuw voorstel 
voor de verantwoordelijkheidsverdeling voor initieel en postinitieel onderwijs (ocw 
2004e). In dat voorstel blijft de overheid de eerst aangesprokene voor het initiële 
onderwijs. De verantwoordelijkheid van de overheid strekt zich volgens het actieplan 
in ieder geval uit tot en met het middelbaar beroepsonderwijs. Jongeren, en ook 
degenen die al tot de arbeidsmarkt zijn toegetreden, kunnen altijd via bekostigd 
onderwijs een mbo-diploma halen. Voor het hoger onderwijs verschaft de overheid 
leerrechten. Als een individu zijn leerrechten bij het verlaten van het onderwijs niet 
volledig heeft benut, dan kan hij deze op een later moment nog gebruiken.

Werkgevers en werknemers zijn primair verantwoordelijk voor de scholing van 
werkenden, anders dan via het initiële onderwijs. Zij zijn immers ook de directbe-
langhebbenden (ocw 2004e).
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In een briefadvies naar aanleiding van het Actieplan Leven Lang Leren stelt de ser verheugd 
te zijn over het voorstel (ser 2005). Het recht op bekostigd initieel onderwijs wordt 
noch naar leeftijd, noch naar de genoten vooropleiding gelimiteerd. Tot en met het 
mbo-niveau is er geen sprake van enige beperking in de benutting ervan. Wel wordt 
de vraag opgeworpen of het systeem van leerrechten voor het initiële hoger onder-
wijs wel fl exibel en ruimhartig genoeg zal zijn om werkenden een perspectief op 
voortgezette scholing te geven.

Wie betaalt de beroepspraktijkvorming?
Bedrijven bieden op vrijwillige basis stageplaatsen en leer-arbeidsplaatsen aan. Als 
ze dat doen, moeten ze zich wel aan een aantal regels houden, die deels wettelijk zijn 
vastgelegd en deels met de onderwijsinstelling en/of de deelnemer worden overeen-
gekomen. Bedrijven en instellingen zijn de afgelopen jaren als gevolg van rationa-
lisering en productiviteitsdruk kritischer en selectiever geworden bij het aanbieden 
van praktijkplaatsen. Bij praktijkplaatsen die zijn gekoppeld aan een arbeidsover-
eenkomst, moet er daadwerkelijk ruimte zijn om een overeenkomst af te sluiten. 
Bedrijven stellen er in toenemende mate prijs op dat stages ook relevant zijn voor het 
bedrijf zelf, omdat de extra kosten moeten worden verantwoord (vno-ncw 1997).

In 2001 deed kpmg bea (bureau voor economische argumentatie) in opdracht van 
de Stichting van de Arbeid onderzoek naar de bijdrage van het bedrijfsleven aan het 
beroepsonderwijs. Uit dat onderzoek blijkt dat de brutobijdrage van het bedrijfsleven 
voor allerlei activiteiten ten behoeve van het beroepsonderwijs in dat jaar 6,3 miljard 
euro bedroeg; 97% daarvan waren kosten voor leer-arbeidsplaatsen en stageplaat-
sen.

Bij leer-arbeidsplaatsen bestonden de totale kosten voor 67% uit personele kosten, 
21% uit vergoedingen aan leerling-werknemers en 11% uit overige kosten. De kosten 
voor stageplaatsen bestonden voor 81% uit personeelskosten, voor 10% uit vergoe-
dingen en voor 7% uit overige kosten.

Naast kosten zijn er uiteraard ook opbrengsten verbonden aan praktijkplaatsen. 
De totale opbrengsten bedroegen in 2001 bijna 3,5 miljard euro. Er is een duidelijk 
verschil in opbrengsten tussen duale leerlingen en voltijdscholieren die stage lopen. 
De opbrengsten van duale scholieren en studenten vallen voor 95% toe te schrij-
ven aan productieve arbeid en overtroffen in 2001 de kosten met 5%. De overige 
opbrengsten voor duale studenten (5%) waren afkomstig uit fi scale tegemoetkomin-
gen. Bij stageplaatsen zijn de kosten aanzienlijk hoger dan de opbrengsten. Slechts 
een kleine 20% van de kosten wordt gedekt door opbrengsten uit productieve arbeid.

De nettobijdrage van het bedrijfsleven aan het beroepsonderwijs bedroeg in 2001 
volgens de kpmg-berekening 2,8 miljard euro (6,3-3,5 miljard euro). Een dergelijke 
berekening is echter buitengewoon gevoelig voor vooronderstellingen met betrek-
king tot de productiviteit van de werkende scholieren en studenten. Bij een andere 
vooronderstelling resulteerde een nettobijdrage van het bedrijfsleven van 2,3 miljard 
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euro. Vergeleken met eerder onderzoek uit 1991 zouden de kosten voor het bedrijfs-
leven in tien jaar tijd ruimschoots zijn verdubbeld (Stichting van de Arbeid 2002).

Het bedrijfsleven dringt de laatste tijd steeds vaker aan op (hogere) fi nanciële tege-
moetkomingen voor zijn inspanningen ten aanzien van het beroepsonderwijs. In de 
recent verschenen nota Koers-mkb. Vakmanschap onder druk van mkb-Nederland, werd 
daarover het volgende opgemerkt (mkb-Nederland 2005: 7-8):

‘Naar de mening van mkb-Nederland heeft de overheid de neiging, de oplossing van 
problemen in het beroepsonderwijs te eenzijdig neer te leggen bij het bedrijfsleven. Het 
lijkt wel of alle problemen in Nederland met duale trajecten moeten worden opgelost. De 
balans dreigt nu door te slaan, zonder dat er voldoende stimulering vanuit de overheid 
tegenover staat. Daarom pleit mkb-Nederland voor een uitbreiding van de fi scale faciliteit 
voor ondernemers. Tot nog toe vielen de stages in het mbo buiten de tegemoetkoming in 
het kader van de Wet Vermindering Afdracht Onderwijs (wva). mkb-Nederland wil dat de 
overheid het beschikbaar stellen van mbo-stageplaatsen door ondernemers, nu ook fi scaal 
gaat stimuleren.’

5.4 Onderwijsinstellingen

5.4.1  Middelbaar beroepsonderwijs
Onderwijsinstellingen en opleidingen voor beroeps- en hoger onderwijs zijn in de 
eerste plaats aanbieders van onderwijs. In dat verband zijn zij tevens verantwoordelijk 
voor de vaardigheden en vorming die hun scholieren en studenten in het kader van de 
beroepspraktijk opdoen. Vanuit die laatste verantwoordelijkheid vervullen opleidin-
gen en onderwijsinstellingen een vragende rol ten opzichte van het bedrijfsleven en de 
arbeidsorganisaties in de collectieve sector.

Onderwijsinstellingen en hun koepelorganisaties ventileren publiekelijk nauwelijks 
visies en standpunten over hun samenwerking met het bedrijfsleven, niet in alge-
mene zin en evenmin met betrekking tot combinaties van leren en werken. Dat is 
aan de ene kant merkwaardig, omdat er van werkgeverszijde met enige regelmaat 
kritische kanttekeningen aan het adres van het onderwijs worden gemaakt; aan de 
andere kant is het wellicht ook begrijpelijk vanwege hun afhankelijke positie als 
vragende partij en de tamelijk vanzelfsprekende betrokkenheid van het bedrijfsleven 
bij de beroepspraktijkvorming.

Wel zijn er de afgelopen jaren – vooral door de hbo-raad en mkb-Nederland 
–  verschillende malen samenwerkingsverbanden aangegaan om, met het oog op 
gezamenlijke belangen, experimenten met nieuwe duale onderwijsvoorzieningen 
van de grond te tillen. In hoofdstuk 4 zijn enkele voorbeelden daarvan de revue 
gepasseerd.

Koepelorganisaties binnen het onderwijs – Bve Raad (beroepsonderwijs en volwas-
seneneducatie), hbo-raad en de Vereniging van Samenwerkende Nederlandse 
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 Universiteiten (vsnu) – richten zich in hun publieke standpunten en visiedocumen-
ten in de eerste plaats op de overheid. Het is immers de overheid die hun maatschap-
pelijke opdracht defi nieert en de (fi nanciële) kaders aangeeft waarbinnen die moet 
worden uitgevoerd. Door de groeiende omvang en zelfstandigheid van de aangesloten 
instellingen nemen de onderlinge verschillen echter toe, waardoor het voor koepelor-
ganisaties steeds moeilijker wordt om gemeenschappelijke standpunten in te nemen 
waar alle onderwijsinstellingen zich achter kunnen scharen.

Soms gaat het georganiseerde onderwijsveld in het kader van de belangenbe-
hartiging coalities aan met andere partijen, zoals het bedrijfsleven. Zo leggen het 
georganiseerde onderwijs en bedrijfsleven bij de formatie van een nieuw kabinet 
vaak gezamenlijk wensenlijstjes neer bij de overheid (kabinet en politiek). Die lijstjes 
beginnen meestal met de constatering dat de overheid naar hun opvatting onvol-
doende bijdraagt aan de versterking van de kenniseconomie en veel te weinig in het 
(beroeps)onderwijs investeert.

De onderwijsinstellingen zelf stellen zich tegenover de overheid over het algemeen 
vrij onafhankelijk op. Hun missie en visie hangen sterk samen met de omgeving 
waarin ze moeten werken. Een instelling in een grootstedelijke omgeving positio-
neert zichzelf eerder als een kennisinstelling die een belangrijke functie vervult voor 
de regio en legt over het algemeen ook meer nadruk op de maatschappelijke taak ten 
aanzien van achterstandsgroepen dan een onderwijsinstelling in een meer landelijke 
omgeving met een kleinschalig bedrijvenaanbod en minder maatschappelijke pro-
blematiek. Dat beeld komt althans naar voren uit een verkennende casestudie onder 
vier roc’s. Ten aanzien van hun relatie met de overheid uiten de roc’s zich vooral 
negatief over de onduidelijkheid en de wispelturigheid van de overheid op het punt 
van hun maatschappelijke opdracht (zoals in het geval van de inburgering). De op-
vattingen van de overheid over concurrentie worden als dubbel ervaren: enerzijds 
wordt concurrentie aangemoedigd omdat het goed zou zijn voor de keuzevrijheid en 
de kwaliteit, anderzijds wordt er op het moment dat er daadwerkelijk concurrerend 
aanbod tot stand komt geklaagd over de nadelige gevolgen voor de macrodoelmatig-
heid (Bakker et al. 2004).

Onderwijsinhoudelijke vernieuwingen: competentiegericht leren
Na een lange periode van schaalvergroting en fusies is het (voorbereidend) middelbaar 
beroepsonderwijs nu in een fase van onderwijsinhoudelijke vernieuwingen beland. 
Kernwoorden daarin zijn competentiegericht onderwijs, of beter nog, competentiege-
richt leren. Bij dat laatste gaat het niet alleen om het verwerven van de voor het beroep 
noodzakelijke kennis en vaktechnische vaardigheden maar ook om het ontwikkelen 
van denkvermogen, sociale vaardigheden en persoonlijke kwaliteiten. Moderne vak-
bekwaamheid vraagt om de ontwikkeling van hand, hoofd en hart. In dat proces moet 
de leerling een belangrijke, actieve rol vervullen (Free 2000; Meijers 2004).
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Bij competentiegericht leren en opleiden neemt het leren in de beroepspraktijk vanaf 
het allereerste begin van het opleidingstraject een centrale plaats in (Van den Berg et 
al. 2004).

Verschillende opvattingen over en invullingen van competentiegericht onderwijs
Hoewel vrijwel alle betrokkenen binnen het beroepsonderwijs en het bedrijfsleven 
het eens zijn over nut en noodzaak van competentiegericht leren, worden er in de 
praktijk heel verschillende invullingen aan gegeven.

Volgens de heersende visie in het onderwijs gaat het bij competentiegericht leren 
om een optimalisering van het huidige aanbodgestuurde onderwijs. Voor compe-
tentiegericht leren zijn ‘krachtige leeromgevingen’ noodzakelijk, waarin de buiten-
schoolse beroepspraktijk een belangrijk en onmisbaar element vormt.

Een minderheid binnen het onderwijs is echter van mening dat er een radicale 
verandering in het onderwijs nodig is, een verandering van aanbodgestuurd naar 
vraaggestuurd beroepsonderwijs, waarin de leer- en arbeidsloopbaan van de scholier 
en student het uitgangspunt vormt (Meijers 2004).

Op de achtergrond speelt mee dat er binnen het onderwijs nauwelijks overeenstem-
ming bestaat over de vraag welke pedagogisch-didactische aanpak nu eigenlijk het 
geschiktst is voor het beroepsonderwijs. Moet het, om met Mertens (1997) te spreken, 
gaan om ‘backward mapping’, waarbij geredeneerd wordt vanuit de vraag wat een 
leerling na afl oop van zijn studie, aan het begin van de beroepsloopbaan, minimaal 
in huis moet hebben, of om ‘forward mapping’, waarbij veel meer vertrokken wordt 
vanuit de vraag voor welk soort opleidingen jonge mensen te interesseren zijn? Het 
ligt in de rede dat het bedrijfsleven meer geporteerd zal zijn voor ‘backward mapping’, 
terwijl het beroepsonderwijs eerder geneigd zal zijn tot ‘forward mapping’.

Een krachtige leeromgeving zou idealiter tot stand moeten worden gebracht onder 
een gezamenlijke of gedeelde verantwoordelijkheid van het beroepsonderwijs en 
het bedrijfsleven. De praktijk is echter anders. De samenwerking tussen onderwijs 
en bedrijfsleven is van oudsher gebaseerd op verdeelde verantwoordelijkheid: het 
onderwijs is verantwoordelijk voor het onderwijsprogramma en het bedrijfsleven 
stelt praktijkplaatsen ter beschikking. Het onderwijs heeft nauwelijks invloed en 
ook weinig zicht op de leerkwaliteit van de stage of leer-arbeidsplaats. Beide partijen 
worden hierbij geleid door hun eigen logica.

Als het aan de onderwijsinstellingen ligt, zal de hoeveelheid tijd die in de beroeps-
praktijk wordt doorgebracht de komende jaren vermoedelijk verder toenemen. Of dat 
zal bijdragen aan de kwaliteit van het beroepsonderwijs valt te betwijfelen. Naarmate 
de druk op het bedrijfsleven toeneemt om meer praktijkplaatsen ter beschikking 
te stellen, wordt de kans groter dat de leerkwaliteit van die plaatsen afneemt. Een 
goede afstemming tussen theorie en praktijk vereist een inhoudelijke dialoog tussen 
opleiding en bedrijf. Daar is tot op heden nog nauwelijks sprake van. Dat heeft onder 
andere te maken met de eerdergenoemde verschillen in belangen en cultuur.
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De voorzitter van het Koning Willem I College, een innovatief roc te ’s-Herto-
genbosch, Coen Free, bepleit een andere benadering om te komen tot een zinvolle 
wisselwerking tussen theorie en praktische ervaringen. Hij beschouwt de discus-
sie tussen lerend werken (voltijdonderwijs met stages) of werkend leren (werken 
en daarnaast naar school) als een achterhoedegevecht (Free 1998). De arbeidssitu-
atie kan weliswaar als een krachtige leeromgeving fungeren, maar kan niet alle 
kennis en vaardigheden bieden die nodig zijn voor een goede beroepsuitoefening. 
Voor complexere kennis en vaardigheden en voor functieoverstijgende en functie-
onafhankelijke vaardigheden vormt de arbeidsplaats geen geschikte omgeving. 
Free pleit voor een synthese tussen beide leerwegen, een praktijkgerichte, voldoende 
brede beroepsopleiding; een soort duale voltijdopleiding met een uitgekiende afwis-
seling tussen school, binnenschoolse praktijk en buitenschoolse praktijk, gericht 
op het verkrijgen van alle noodzakelijke vaardigheden. Het bedrijfsleven zal hierin 
zeker moeten participeren, echter niet zozeer als bron van aanvullende fi nancie-
ring als wel als bron van expertise. Voor de fi nanciering van deze nieuwe vorm van 
beroeps opleiding kan volgens Free wellicht een deel van het bedrag vrijkomen dat 
nu gemoeid is met de fi scale tegemoetkoming (zie § 6.4). De leerling behoudt in een 
dergelijk systeem gedurende de hele opleiding de leerlingenstatus (Free 1998).

5.4.2 Hoger beroepsonderwijs
Het hoger beroepsonderwijs, en met name de hbo-raad, is al een aantal jaren bui-
tengewoon actief in het ontwikkelen van nieuwe onderwijsvormen. Vaak gebeurt dat 
in samenwerking met het bedrijfsleven.

Dat laatste was ook het geval bij het recente voorstel voor de al eerdergenoemde 
nieuwe korte hbo-opleidingen die moeten leiden tot een ‘associate degree’. In het 
studiejaar 2006-2007 zullen experimenten met deze korte hogere opleidingen van 
start gaan. De korte programma’s zullen deel uitmaken van een hbo-bacheloroplei-
ding en dezelfde vooropleidingseisen kennen. Ze zullen door hogescholen worden 
aangeboden, die in dat kader wel worden geacht nauw met het mbo samen te werken. 
Deelnemers komen in aanmerking voor studiefi nanciering, mits ze voldoen aan de 
vereisten van de Wet studiefi nanciering. De accreditatie organisatie (Nederlands-
Vlaamse Accreditatie Organisatie, nvao) zal beoordelen of de programma’s een 
onderbouwde en geverifi eerde arbeidsmarktrelevantie hebben en of de kwaliteit van 
het bachelorprogramma, waar het korte programma deel van uitmaakt, voldoende 
is. De programma’s moeten gedragen worden door de branche- of beroepenorgani-
satie en het regionale samenwerkingsverband van onderwijs en bedrijfsleven.

Voorafgaand aan het voornemen om met korte hbo-programma’s te gaan experi-
menteren, werd in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Weten-
schap (ocw) een onderzoek uitgevoerd naar de behoefte aan korte programma’s op 
de arbeidsmarkt, de potentiële belangstelling ervoor bij studenten, de raakvlakken 
met al bestaande programma’s, de positionering van dergelijke programma’s binnen 
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de beroepskolom en de mogelijke bijdrage ervan aan de 50% hoger-onderwijsdeel-
namedoelstelling (Hover en Van Mechelen 2005).

Op basis van hun bevindingen maakten de onderzoekers de volgende kanttekenin-
gen bij de beleidsvoornemens.

Uit de verkenning blijkt dat de empirische evidentie van een echte arbeidsmarkt-
vraag beperkt is. Vooralsnog is er vooral behoefte gebleken aan postinitiële korte 
programma’s. Het onderzoek laat niet duidelijk zien dat er binnen het mkb start-
functies zijn voor afgestudeerden van korte programma’s. Er is ook weinig empirie 
over een eventuele arbeidsmarktvraag in de collectieve sector.

Belangstelling van de studenten is zeker te verwachten, al was het maar vanwege de 
relatief grote uitval in vooral het eerste jaar van het hbo. Volgens de onderzoekers is 
de afgelopen 25 jaar in Nederland echter altijd gebleken dat introductie van niveau-
differentiatie leidt tot een volumeverschuiving in de richting van het lagere niveau. 
Het is zeer wel denkbaar dat de introductie van korte programma’s zal leiden tot een 
relatieve afname van het aantal bachelors.

Het zal ook moeilijk zijn tot een goede inhoudelijke invulling van dergelijke pro-
gramma’s te komen, omdat ze enerzijds moeten voldoen aan een actuele vraag vanuit 
de regionale arbeidsmarkt, maar anderzijds als deelprogramma binnen een bachelor-
opleiding voldoende breed moeten zijn.

Voor de hogescholen bieden de korte opleidingen nieuwe mogelijkheden om 
hun studentenaantallen te vergroten (vooral de doorstroom vanuit het mbo) en het 
studierendement te verhogen. Van de huidige uitvallers uit het hbo studeert een 
aanzienlijk deel niet verder in een andere opleiding: van de uitvallers met een mbo-
diploma verlaat 71% het onderwijs, van de uitvallers met een havo-achtergrond is dat 
25%.

De invoering van korte programma’s zal volgens de onderzoekers ongetwijfeld 
bijdragen aan de realisatie van de 50% hoger-onderwijsdoelstelling van de overheid. 
Het volume aan hbo-gediplomeerden zal erdoor toenemen, zij het dat het relatieve 
aantal bachelors vermoedelijk zal afnemen (Hover en Van Mechelen 2005).

Korte hbo-opleidingen komen duidelijk tegemoet aan kortetermijnbelangen van de 
meest betrokken partijen. Of ze voor de langere termijn verstandig zijn, hangt van 
de invulling af. Met een keuze voor korte postinitiële deeltijd- of duale programma’s 
zou beter tegemoet kunnen worden gekomen aan de noodzaak om het leven lang 
leren een impuls te geven. Met de huidige voorstellen wordt de last van de noodza-
kelijk geachte verhoging van het opleidingsniveau van de beroepsbevolking vrijwel 
volledig bij het initieel onderwijs gelegd. In het Sociaal en Cultureel Rapport 2004 is 
betoogd dat een dergelijke strategie niet verstandig is. Het leidt op den duur tot 
een daling van het niveau van het hoger onderwijs, het holt de waarde van de lange 
mbo-opleidingen uit, het zet een rem op de mogelijkheden van zittend personeel 
om hogerop te komen en het stimuleert ook de onderwijsinstellingen niet om hun 
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onderwijsprogramma’s toegankelijker te maken voor werkende volwassenen en zo 
een groter marktaandeel op de postinitiële onderwijsmarkt te verwerven (scp 2004).

Een vergelijkbare discussie als die over de korte hbo-opleidingen gaat de komende 
tijd vermoedelijk spelen rond de masteropleidingen in het hbo.

Vanuit het hbo wordt al geruime tijd aangedrongen op de mogelijkheid om profes-
sionele masteropleidingen te bieden aan hbo-bachelors die zich verder in een 
professie willen specialiseren of verdiepen. Er bestaan momenteel tal van – niet-
bekostigde – hbo-masteropleidingen, die veelal in samenwerking met een buiten-
landse universiteit worden aangeboden.

Verwacht wordt dat de komende jaren steeds meer hbo-afgestudeerden zullen 
kiezen voor een masteropleiding in het wetenschappelijk onderwijs. In de in mei 
2005 door het ministerie van ocw en de hbo-raad gezamenlijk ondertekende Pres-
tatieagenda ocw-hbo-raad wordt hierover opgemerkt dat dit kan leiden tot druk op 
het hbo om het onderwijs te academiseren, zodat studenten beter worden voorbereid 
op een wo-masteropleiding. Een dergelijke ontwikkeling zou mogelijk ten koste 
gaan van het professionele karakter van de hbo-bachelor. Afgesproken is een nadere 
verkenning te doen naar de mogelijke uitbreiding van hbo-masteropleidingen (www.
hbo-raad.nl: Prestatieagenda 2005 ocw-hbo-raad).

5.4.3 Wetenschappelijk onderwijs
In het wetenschappelijk onderwijs bestaat van oudsher veel minder belangstelling 
voor de aansluiting van de opleidingen op de arbeidsmarktvraag dan in het beroeps-
onderwijs. Dat hangt met de aard van het onderwijs samen. De belangrijkste missie 
van de universiteiten ligt in het wetenschappelijk onderzoek; het onderwijs is daar-
van een afgeleide. Contacten en samenwerking met het bedrijfsleven en het afne-
mende beroepenveld zijn er veel meer verbonden met wetenschappelijk onderzoek 
(innovatie, contractonderzoek, kennisvalorisatie).

In hoofdstuk 4 kwam al aan de orde dat er ook in het wetenschappelijk onderwijs 
steeds meer beroepsgerichte opleidingen worden aangeboden en dat de aandacht 
voor het opdoen van ervaring in de beroepspraktijk toeneemt. Van de in het studie-
jaar 2002/2003 afgestudeerde voltijdstudenten had maar liefst 74% tijdens de studie 
stage gelopen; met als uitersten de studenten gezondheidszorg met 93% en de rech-
tenstudenten met 58% (De Jong et al. 2005).

Hoewel er de afgelopen jaren wel een aantal experimenten heeft plaatsgevonden 
met duale academische opleidingen, zijn ‘duale opleidingen’ binnen het wetenschap-
pelijk onderwijs nog een marginaal verschijnsel. De inhoudelijke aansluiting op de 
beroepspraktijk vindt tot dusver vooral na afl oop van de studie plaats, direct aanslui-
tend in een postdoctorale of later in een postinitiële setting.
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5.5 De overheid: in diverse gedaanten en op diverse niveaus

De overheid is een belangrijke partij bij het stimuleren en faciliteren van leer-werk-
combinaties in het initieel onderwijs. Daarbij opereert zij niet alleen aan de 
aanbodzijde (bekostiging en regelgeving gericht op onderwijsinstellingen, fi scale 
tegemoetkoming bedrijven), maar ook als vragende partij. Op landelijk niveau ligt 
het accent op de aanbodzijde: het faciliteren en stimuleren van scholen en bedrijven; 
op regionaal en lokaal niveau is de overheid veel meer een vragende partij die, met 
het oog op het verminderen van voortijdig schoolverlaten en het bestrijden van jeugd-
werkloosheid, duale leertrajecten en werkervaringsplaatsen als belangrijk beleids-
instrument hanteert.

5.5.1 Rijksoverheid
Het realiseren van een goede aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt 
is sinds de jaren tachtig een belangrijke overheidsdoelstelling. Door de toegenomen 
samenwerking binnen Europa is de aandacht voor die aansluiting de laatste jaren 
nog versterkt. Verschillende overheidsdoelstellingen met betrekking tot het beroeps- 
en hoger onderwijs vloeien regelrecht voort uit Europese afspraken (Lissabon) om de 
(kennis)economieën van de Europese lidstaten te versterken.

Eerder in deze studie is al gerefereerd aan overheidsdoelstellingen met betrekking 
tot het verminderen van de voortijdige schooluitval zonder diploma, aan doelstellin-
gen met betrekking tot het percentage jongeren dat met ten minste een startkwalifi -
catieniveau het onderwijs verlaat en aan de ambitie met betrekking tot de deelname 
van jongeren aan het hoger onderwijs.

De departementen die het meest direct betrokken zijn bij het terrein van het initieel 
beroeps- en hoger onderwijs en de daarmee verbonden praktijkvorming, zijn de 
ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap8 (regelgeving en bekostiging 
m.b.t. de onderwijsinstellingen, de hoogte van de eigen bijdrage en de studiefi nan-
ciering), het ministerie van Financiën (fi scale tegemoetkoming duale trajecten) en 
het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (jeugdwerkloosheid, het alge-
meen verbindend verklaren van cao’s en projecten om leren en werken te verster-
ken). Vanuit een werkgeversverantwoordelijkheid hebben ook andere departementen 
bemoeienis met het initieel onderwijs.

Het ministerie van ocw zet binnen de rijksoverheid echter de toon in het beleid rond 
het beroeps- en hoger onderwijs en de combinaties van leren en werken daarbinnen.

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (ocw)
De overheidsambities voor het middelbaar beroepsonderwijs voor de komende jaren 
zijn neergelegd in de in 2004 door het ministerie van ocw uitgebrachte Koers bve. Het 
regionale netwerk aan zet. De voornaamste actieterreinen zijn:
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– versterking van de innovatie, zowel bij bedrijven als bij het beroepsonderwijs, 
bijvoorbeeld door het beroepsonderwijs door middel van competentiegericht 
onderwijs beter af te stemmen op de wensen van het bedrijfsleven;

– het centraal stellen van de leerloopbaan van de leerling, onder andere door 
het voorkomen van uitval, maar ook door het bieden van mogelijkheden om te 
   excelleren, en door een betere doorstroming en doorlopende leerlijnen tussen 
vmbo, mbo en hbo;

– meer ruimte bieden aan onderwijsinstellingen om een eigen profi el te kiezen 
binnen door de overheid gestelde heldere kaders, die ook strikter zullen worden 
gehandhaafd. De overheid formuleert landelijke ambities en de onderwijsinstel-
lingen stellen zelf met hun regionale partners de regionale ambities op.

– het bieden van gelegenheid aan partijen in de regio om een rol te spelen bij het 
beroepsonderwijs; de onderwijsinstellingen zullen (horizontale) verantwoording 
moeten afl eggen aan de regionale vraagpartijen. Onderwijsinstellingen bepalen 
zelf wat hun regio is en wie hun partners zijn.

Kern van het verhaal is dat er meer en beter moet worden samengewerkt, zowel in 
inhoudelijk opzicht (omdat de kwaliteit van het onderwijs, inclusief het praktijkdeel, 
moet verbeteren) als in institutioneel verband (omdat er nieuwe samenwerkings-
relaties moeten worden ontwikkeld tussen onderwijsinstellingen onderling én met 
bedrijven en branches).

Onderwijsinstellingen zijn en blijven primair verantwoordelijk voor hun opleidingen-
aanbod. Die verantwoordelijkheid wordt vormgegeven binnen een aantal ‘checks en 
balances’ op regionaal en landelijk niveau. Op regionaal niveau worden beslissingen 
over het (nieuwe) opleidingenaanbod genomen op basis van een antwoord op de 
volgende vragen: beschikken we als onderwijsinstelling over voldoende middelen, 
mensen en methoden en is er voldoende markt waar gediplomeerden aan de slag 
kunnen? Vooral de laatstgenoemde eis vereist samenwerking met het bedrijfsleven. 
Ook de aanwezigheid van beroepspraktijkplaatsen vormt een belangrijk gegeven om 
de vraag naar de arbeidsmarktbehoefte aan gediplomeerden te kunnen beantwoorden.

Op landelijk niveau is er de kwalifi catiestructuur beroepsonderwijs, waarbij 
onderwijs en bedrijfsleven gezamenlijk de eindtermen opstellen en zodoende bepa-
len aan welke opleidingen behoefte bestaat.

Behalve aan de eisen van de arbeidsmarkt zal het onderwijs ook een appel moeten 
doen op emotionele, creatieve en sociale aspecten. Het onderwijs moet voor scholie-
ren en deelnemers afwisselend en aantrekkelijk zijn en arrangementen waarin leren 
en werken worden gecombineerd, kunnen daaraan bijdragen. De praktijk zal in toe-
nemende mate leidend moeten zijn voor wat er op school wordt geleerd. Daarvoor zijn 
kwalitatief goede praktijkplaatsen nodig. De procedure om als leerbedrijf te worden 
erkend is ingewikkeld (hoge administratieve lasten) en de eisen zijn hoog. Dat maakt 
het moeilijk het aantal erkende leerbedrijven uit te breiden. Kwantiteit en kwaliteit 
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kunnen elkaar in de weg staan. In Koers bve worden diverse voorstellen gedaan om 
kwantiteit en kwaliteit van de beroepspraktijkvorming te verbeteren, bijvoorbeeld ver-
eenvoudiging van de erkenningsprocedures, waardoor het voor bedrijven eenvoudiger 
wordt zich als leerbedrijf aan te melden; vereenvoudiging van de eisen die aan leer-
meesters binnen bedrijven worden gesteld, zodat bijvoorbeeld ook gepensioneerde 
werknemers als leermester kunnen worden ingezet; meer waardering voor bedrijven 
die zich blijvend inzetten voor het beschikbaar stellen van praktijkplaatsen en meer 
aandacht voor de kwaliteit van de praktijkplaatsen (ocw 2004c: 63 e.v.).

De beleidsambities van de overheid met betrekking tot het hoger onderwijs zijn 
neergelegd in het Hoger Onderwijs en Onderzoek Plan 2004. De versterking van de relatie 
tussen hoger onderwijs (en wetenschappelijk onderzoek) en het bedrijfsleven vormt 
ook voor het hoger onderwijs een belangrijk punt op de beleidsagenda. Hoewel er de 
afgelopen jaren het nodige is gebeurd (bijvoorbeeld contractactiviteiten, transfer-
punten, regioregisseurs, stages en duale opleidingen), kan er volgens het ministerie 
van ocw nog veel worden verbeterd in de samenwerking, zowel van de kant van het 
bedrijfsleven als van kant van de hogescholen en universiteiten. Een tweede ambitie 
heeft betrekking op de verhoging van het aantal hoger opgeleiden, in het bijzonder 
in de bèta- en techniekrichtingen; dat is noodzakelijk om het innovatieve vermo-
gen binnen de economie te vergroten en de arbeidsproductiviteit te verhogen. Een 
derde beleidsambitie die in het kader van deze studie relevant is, is het streven naar 
 kwalitatieve differentiatie: excelleren in het onderwijs moet worden gestimuleerd en 
selectie van studenten kan daarbij een functie vervullen.

Het hoger onderwijs zal de komende jaren vraaggerichter moeten worden, niet 
alleen voor verschillende doelgroepen, maar ook voor individuele studenten. Duaal 
onderwijs, deeltijdonderwijs en aangepaste leertrajecten kunnen daarbij een belang-
rijke functie vervullen; competentiegericht onderwijs is in dat verband wenselijk. 
Ook de aandacht voor zelfstandig ondernemerschap binnen de opleidingen moet 
worden vergroot (ocw 2004f).

Ministerie van Financiën
Sinds 1996 is het ministerie van Financiën (en de Belastingsdienst in het bijzonder) 
verantwoordelijk voor het fi scaal stimuleren van het bedrijfsleven om leer-arbeids-
plaatsen voor duale scholieren en studenten ter beschikking te stellen. Dat gebeurt 
door de loonkosten van werknemers die een opleiding volgen in het kader van het 
leerlingwezen voor werkgevers te verminderen. Deze fi scale faciliteit leerlingwezen 
vormt een onderdeel van de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor 
de volksverzekeringen (wva). De fi scale faciliteit biedt een rechtstreekse fi nanciële 
tegemoetkoming aan de leerbedrijven in de vorm van een afdrachtkorting.

Vóór 1996 werd het leerlingwezen indirect gestimuleerd door middel van subsi-
dies van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: de Kaderregeling 
Bedrijfstaksgewijze Scholing (kbs) die weer werd voorafgegaan door de Bijdrage-
regeling Vakopleiding Leerlingwezen (bvl). Deze subsidieregelingen werden 
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destijds niet alleen ingevoerd om het aantal leer-arbeidsplaatsen te doen stijgen, 
maar ook om door de beoogde stijgende deelname aan het leerlingwezen de kosten 
voor de alternatieve voltijdopleiding (toen bekend onder de naam ‘kort middel-
baar beroepsonderwijs’) te verminderen. De kosten van een leerling in het voltijd-
onderwijs waren destijds drie keer zo hoog als de kosten van een deelnemer aan het 
leerlingwezen.

De fi scale faciliteit is inmiddels ook van toepassing op duale hbo-studenten in 
technische en commerciële studierichtingen en op scholieren die een leer-werktra-
ject in het vmbo volgen.

Aan de fi scale tegemoetkoming lag in 1996 de volgende overweging ten grondslag:
‘De economische ontwikkeling in het algemeen en de verbetering van de werkgelegenheid in 
het bijzonder maken het essentieel dat de beroepsbevolking adequaat is opgeleid. Dit geldt 
in het bijzonder voor jongeren in het onderste segment van de arbeidsmarkt. Groei van het 
leerlingwezen maakt het mogelijk dat er in voldoende mate geschoolde vaklieden beschik-
baar komen, die in de praktijk zijn opgeleid. Door de lasten voor werkgevers die in het 
leerlingwezen participeren te verlichten, wordt aan deze groei een bijdrage geleverd’
(tk 1995/1996: 9).

In 1996 en 1997 deed de Algemene Rekenkamer onderzoek naar de beleidsvoor-
bereiding rond de fi scale faciliteit en de eerste effecten ervan (tk 1997/1998).
De conclusie luidde destijds dat de fi scale faciliteit moest worden heroverwogen, 
omdat het naar het oordeel van de Rekenkamer niet waarschijnlijk was dat het 
beoogde doel van 17.000 extra leer-arbeidsplaatsen in drie jaar dankzij de invoering 
van de fi scale  faciliteit zou worden gerealiseerd. Volgens de Rekenkamer verschilde 
het effect van de fi scale faciliteit per bedrijfssector en was het effect voor het leer-
lingwezen als geheel gering. De ministers van ocenw en szw achtten het destijds 
nog te vroeg om tot heroverweging over te gaan.

Een monitoronderzoek naar de werking van de fi scale faciliteit dat in 1998 door het 
eim werd uitgevoerd, leidde tot de conclusie dat het netto-effect van de fi scale maat-
regel op het aantal leer-arbeidsplaatsen dat door bedrijven ter beschikking werd 
gesteld op basis van de ontwikkeling van het aantal deelnemers niet kon worden 
vastgesteld (eim 2001). De belangrijkste reden daarvoor was dat door de toegenomen 
krapte op de arbeidsmarkt het aantal beschikbare praktijkplaatsen in een aantal 
branches en sectoren groter was dan het aantal deelnemers, waardoor een belangrijk 
deel van de beschikbare plaatsen niet werd bezet. De verschillen in deelname aan de 
diverse leerwegen tussen bedrijfssectoren en branches worden vooral verklaard door 
de aard van de beroepen en de beroepsniveaus waarvoor wordt opgeleid. De voltijd-
opleidingen (bol) leiden overwegend op tot niveau 3 en 4 van het mbo, terwijl het 
leerlingwezen (bbl) vooral gericht is op beroepen waar praktische vaardigheden, en 
vooral handvaardigheden, van belang zijn (met name niveau 1 en 2). Die verschillen 
zijn historisch gegroeid en worden zichtbaar in een sterk geïnstitutionaliseerd oplei-
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dingsbeleid in sommige sectoren, zoals de bouw. Het opleiden van leerlingen is daar 
minder afhankelijk van fi nanciële overwegingen. Dat wil niet zeggen dat de fi scale 
maatregel in die sectoren niet gewaardeerd wordt. Ze komt individuele bedrijven 
tegemoet in de kosten die voor het opleiden worden gemaakt, en levert zo ook een 
verevening van de kosten voor alle bedrijven in de sector op.

Als gevolg van gebrekkige en onbetrouwbare gegevens was het destijds moeilijk 
om vast te stellen hoeveel procent van de in aanmerking komende bedrijven gebruik-
maakt van de fi scale faciliteit. Het eim (2001) schatte het percentage voor 1998 op 
ongeveer 78.

In tabel 5.12 staan voor de jaren 2000 tot en met 2004 zowel het aantal werkgevers 
als het bedrag aan afdrachtvermindering vermeld.

Tabel 5.12 
Afdrachtvermindering loonbelasting Onderwijs, 2000-2004

2000 2001 2002 2003 2004a

aantal werkgevers 20.000 22.000 23.000 23.000 21.000
bedrag (in miljoen euro’s) 162 179 269 212 163
a Voorlopig cijfer.

Bron: Beheersverslag Belastingdienst 2004 (ministerie van Financiën 2005: 107)

De hoogte van het bedrag dat werkgevers vanwege hun onderwijsinspanningen niet 
aan belastingen en premies behoefden af te dragen, fl uctueert nogal in de tijd. Dat 
kan te maken hebben met de ontwikkeling van het aantal scholieren en studenten met 
een arbeidsovereenkomst, maar ook met veranderingen in de voorwaarden voor toe-
passing van de fi scale regeling zelf, zoals de toetsloongrens van 130% van het mini-
mumloon of de omvang van de betrekking. Stijging van de lonen en een toename van 
het aantal deeltijdaanstellingen leiden tot minder aanspraken op fi scale steun.

In 2005 bedraagt de afdrachtvermindering Onderwijs maximaal 2.500 euro per 
duale student. Er is 220 miljoen euro voor beschikbaar (tk 2004/2005a).

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (szw)
Het ministerie van szw is op diverse manieren betrokken bij het (initieel) beroeps-
onderwijs en de combinaties van leren en werken die in dat kader plaatsvinden, in de 
eerste plaats in verband met het beleid dat zich richt op de bestrijding van de jeugdwerk-
loosheid.

In oktober 2003 hebben de staatssecretarissen van szw en van ocw de Taskforce 
Jeugdwerkloosheid ingesteld. De Taskforce moet invulling geven aan het eerder 
door beide bewindslieden opgestelde Plan van aanpak om de jeugdwerkloosheid te 
bestrijden. De doelstellingen zijn:



138 Combinaties van leren en werken vanuit een actorperspectief

– dat de jeugdwerkloosheid in deze kabinetsperiode percentueel niet meer dan het 
dubbele van de totale werkloosheid mag bedragen;

– dat iedere werkloze jongere binnen een half jaar weer aan de slag is of op school 
zit, zodat langdurige werkloosheid wordt voorkomen.

De Taskforce wil tot mei 2007 40.000 extra jeugdbanen voor jongeren tot 23 jaar rea-
liseren. Daarin zijn ook de 10.000 leerbanen van het mkb-Leerbanenproject uit 2003 
begrepen.

De Taskforce Jeugdwerkloosheid heeft intussen een groot aantal activiteiten ont-
plooid. Eind maart 2006 stond de teller van het aantal extra jeugdbanen op ruim 
27.300.

In het kader van deze studie naar combinaties van leren en werken is met name 
het o&o-Jeugdmodel van belang. Het zou moeten uitmonden in een vorm van tweede-
kansberoepsonderwijs voor de ‘harde kern’ van jongeren zonder startkwalifi catie 
die extra begeleiding en ondersteuning nodig heeft om een kans te maken op de 
arbeidsmarkt. De Taskforce schat de omvang van die groep op ongeveer 35.000 jon-
geren. Voor deze groep is een strikte een-op-een-aanpak nodig.

Het o&o-Jeugdmodel moet het voor werkgevers aantrekkelijker maken werkloze 
jongeren op te leiden tot het niveau van de startkwalifi catie. Het is gebaseerd op een 
goede samenwerking en gedeelde fi nanciering tussen gemeenten en o&o-fondsen 
enerzijds en werkgevers anderzijds. Het bestaat uit twee fasen: een voorbereidende 
fase, waarin gekeken wordt of de jongere geschikt is voor het vak, en hij of zij een 
eerste basisopleiding volgt in een scholingsinstituut van de bedrijfstak. Als deze fase 
goed is afgerond, wordt het scholingstraject via een bbl-opleiding voortgezet. Tij-
dens de eerste fase fi nancieren gemeenten een deel van de loonkostensubsidie en de 
o&o-fondsen een deel van de opleidingskosten. Werkgevers fi nancieren de overige 
opleidings- en loonkosten. Gedurende de bbl-opleiding fi nancieren de o&o-fondsen 
de opleidingskosten tot 50%.

Alle partijen hebben baat bij hun inzet: werkgevers kunnen kijken wat voor 
vlees ze in de kuip hebben, jongeren hebben een arbeidscontract en een praktische 
opleiding tot startkwalifi catieniveau, o&o-fondsen voldoen aan hun doelstelling 
goed gekwalifi ceerd personeel voor de eigen branche te leveren en voor gemeenten 
betekent het een afname van het aantal werkloze jongeren zonder startkwalifi ca-
tie. Bovendien wordt voorkomen dat de betrokken o&o-fondsen en elke gemeente 
afzonderlijk afspraken moeten maken. Het Jeugdmodel wordt inmiddels in drie 
voorhoedegemeenten uitgeprobeerd. De Taskforce mikt daarbij vooral op de horeca, 
de detailhandel en de bouw (Taskforce Jeugdwerkloosheid 2005).

Een tweede onderwerp waardoor het ministerie van szw betrokken is bij het 
beroepsonderwijs, is de algemeenverbindendverklaring van cao’s. Met enige regelmaat 
wordt deze vanuit de politiek ter discussie gesteld. Het kabinet-Balkenende-2 besloot 
eind mei 2004 dat het cao-afspraken die ingaan tegen het regeringsbeleid niet meer 
van toepassing zal verklaren op de hele sector. Onzeker is of de formulering ‘dat 
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onder bepaalde omstandigheden cao’s niet meer algemeen verbindend worden ver-
klaard’ ook toegepast zal worden op de scholingsparagraaf. Het belang van de ken-
niseconomie en de gewenste goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt 
maken dat onwaarschijnlijk. De voortdurend terugkerende discussie over de aan-
zienlijke fi nanciële reserves van o&o-fondsen zetten deze fondsen echter wel onder 
druk. Wanneer cao’s niet langer algemeen verbindend zouden worden verklaard, 
komt de vereveningsdoelstelling van het scholingsfonds op de tocht te staan en daar-
mee ook de bereidheid van bedrijven om jongeren (wellicht voor de concurrent) op te 
leiden.

Inmiddels is in diverse branches, bijvoorbeeld de fi nanciële dienstverlening waar 
geen scholingsfonds bestaat, de praktijk ontstaan dat werknemers die op eigen initi-
atief binnen bepaalde tijd hun werkgever verlaten, een gedeelte of de volledige kosten 
van de opleiding moeten terugbetalen. Door zo’n terugbetalingsregeling kunnen 
bedrijven zonder al te veel risico investeren in de opleiding van hun personeel. De 
vereveningsfunctie wordt daarmee minder belangrijk. Daarmee komt ook de positie 
van de o&o-fondsen ter discussie. Veel fondsen beraden zich momenteel dan ook op 
hun toekomst (De Mooij en Houtkoop 2005).

De ministeries van szw en ocw hebben in maart 2005 voor de duur van twee jaar 
gezamenlijk de projectdirectie Leren en Werken opgericht. Deze projectdirectie moet 
de ambities van het kabinet, die zijn neergelegd in het Actieplan Leven Lang Leren en 
in de notitie Duale trajecten met enkele concrete stappen dichterbij brengen. Er zijn 
drie programmalijnen ontwikkeld, waarvan één zich specifi ek richt op het bevor-
deren van duale trajecten. Het is de bedoeling dat meer jongeren en volwassenen 
hun werk of het zoeken naar werk combineren met scholing en opleiding die tot een 
(beroeps)kwalifi catie op de arbeidsmarkt leidt (ministerie van szw 2005).

De projecten hebben vooral betrekking op postinitiële scholingsactiviteiten. 
De activiteiten in het kader van projecten ten behoeve van uitkeringsgerechtigden en 
volwassenen zonder startkwalifi catie versterken wel de concurrentie om schaarse 
praktijkplaatsen in het bedrijfsleven.

5.5.2 De regio
De regio wordt steeds belangrijker in het beroepsonderwijs.

De voorzieningenplanning voor het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs 
(vmbo) – de planning van scholen, maar ook de vraag welke leerwegen, sectoren, 
programma’s en afdelingen scholen mogen aanbieden – wordt nu nog centraal, door 
de rijksoverheid, geregeld maar zal in de nabije toekomst op regionaal niveau gaan 
plaatsvinden. Onder de noemer ‘regionale arrangementen’ wordt daarmee al enige 
tijd geëxperimenteerd (Mulder 2005).

Instellingen voor middelbaar beroepsonderwijs vervullen bij uitstek een regionale 
functie. Ze heten niet voor niets Regionale Opleidingencentra. Toen de roc’s in 
de jaren negentig door fusies werden gevormd, was het de bedoeling dat er in elke 
arbeidsvoorzieningsregio (destijds 28) één roc zou komen. In de praktijk is het 
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anders gelopen. De bestuurlijke verhoudingen in het onderwijs, waarin ook voor-
zieningen voor beroepsonderwijs op confessionele basis mogelijk moesten blijven, 
stond op gespannen voet met de gedachte van één instelling per regio. Er was ook 
geen duidelijke regio-indeling. Bovendien had de overheid nauwelijks invloed op het 
fusieproces. De uitkomst van het proces van roc-vorming is dan ook min of meer 
toevallig. Hoewel de meeste roc’s wel een ‘logisch’ werkgebied hebben, valt dit 
gebied lang niet altijd samen met de inmiddels niet meer bestaande gebieden van de 
Regionale Bureaus voor de Arbeidsvoorziening (rba) (Bakker et al. 2004).

De afgelopen jaren heeft de overheid geprobeerd nieuwe inhoud te geven aan het 
regiobegrip. In Koers bve (ocenw 2000) stond het begrip regio vooral voor verbon-
denheid van de instellingen met de omgeving en voor minder overheidssturing van 
de roc’s. De sturing van roc’s zou veel meer gaan plaatsvinden langs de weg van de 
‘meervoudige publieke verantwoording’, waardoor de invloed van betrokkenen in de 
regionale omgeving van het roc via een regionale adviesraad van ‘stakeholders’ zou 
worden vergroot.

In Koers bve. De regio aan zet (2004c) is de gedachte van een wettelijke regionale 
verankering losgelaten. Hoe de regio er voor een roc uitziet bepaalt de onderwijs-
instelling zelf.

Via het vormen van netwerken en het aangaan van samenwerkingsrelaties geven 
alle partijen gezamenlijk vorm aan het opleiden van scholieren en volwassenen 
deelnemers. Onderwijsinstellingen moeten daartoe prestatieafspraken maken met 
de partijen in hun omgeving. Wie die partijen zijn, wordt opengelaten (Bakker et al. 
2004). Het ligt in de rede dat daar zeker bedrijven en instellingen uit de collectieve 
sector toe behoren, maar ook gemeenten en uitkeringsinstanties.

De sterke nadruk op de regio in het middelbaar beroepsonderwijs is overigens niet 
zonder problemen.

Het bedrijfsleven is overwegend landelijk en sectoraal georganiseerd in bedrijfs-
takken en branches. Dat geldt ook voor de Opleidings- en Ontwikkelingsfondsen en 
de Kenniscentra voor beroepsonderwijs en bedrijfsleven. In het midden- en kleinbe-
drijf zijn samenwerkingsverbanden daarentegen vaak sterk regionaal georganiseerd. 
De arbeidsmarkt en onderwijsinfrastructuur dreigen daardoor steeds meer regionaal 
ingekleurd te raken. Een mogelijk gevaar van een verregaande regionalisering van 
het beroepsonderwijs is dat landelijke branches en bedrijfstakorganisaties en hun 
o&o-fondsen zich minder verantwoordelijk gaan voelen voor het initieel beroeps-
onderwijs. Een al te regionaal ingekleurd onderwijsprogramma kan bovendien ten 
koste gaan van het civiel effect.

Regionalisering heeft ook consequenties voor de landelijke instituties. Die 
moeten zich enerzijds meer op het regionale niveau gaan oriënteren, maar worden 
tegelijkertijd gedwongen zich op Europees en wereldniveau te oriënteren. Vermoe-
delijk gaan ook de Kenniscentra en de o&o-fondsen de komende jaren (verder) 
regionaliseren; een sterkere nadruk op landelijke dienstverlening is echter evenmin 
uitgesloten.
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5.5.3 De gemeente
De gemeente is op verschillende manieren bij combinaties van leren en werken 
betrokken, met name in het voorbereidend en middelbaar beroepsonderwijs.

Het vmbo maakt deel uit van het voortgezet onderwijs. Met betrekking tot dit 
onderwijstype is de gemeente in de eerste plaats verantwoordelijk voor de handha-
ving van de leerplicht. Het voortijdig, zonder diploma van school gaan is een groot 
probleem, dat zich vooral onder leerlingen met leerwegondersteuning in de basis-
beroepsgerichte leerweg en onder leerlingen in het praktijkonderwijs manifesteert 
(Vogels 2005). Beide groepen nemen bovendien in omvang toe, zo werd in hoofd-
stuk 4 duidelijk (tabel 4.1).

De gemeente is van oudsher ook verantwoordelijk voor de huisvesting van scholen 
voor voortgezet onderwijs. Dat laatste is in het vmbo niet onbelangrijk. De program-
ma’s in de beroepsgerichte leerwegen (bbl en kbl) worden steeds meer gericht op het 
ontwikkelen van competenties. De toenemende nadruk op vaardigheden stelt andere 
eisen aan de inrichting van gebouwen dan het traditionele, meer theoretische onder-
wijs. De verantwoordelijkheid voor de inrichting van het schoolgebouw berust sinds 
kort overigens bij de scholen zelf.

De gemeentelijke betrokkenheid bij het middelbaar beroepsonderwijs is beperkter 
en richt zich vooral op het beleid om het voortijdig schoolverlaten zonder startkwali-
fi catie te verminderen. Daarvoor zijn een aantal jaren geleden de zogenoemde Regio-
nale Meld- en Coördinatiecentra (rmc) in het leven geroepen.

In het verlengde van deze taak vormt ook de bestrijding van de jeugdwerkloos-
heid een belangrijk aandachtspunt voor gemeenten. In dat verband richten de Centra 
voor Werk en Inkomen (cwi) zich uiteraard allereerst op jongeren van 18 tot 23 jaar 
zonder startkwalifi catie die bij het cwi staan ingeschreven. Het rmc probeert deze 
jongeren zoveel mogelijk terug te leiden naar het onderwijs of naar een leer-werkplek 
of stage in een bedrijf. Omdat de groep overwegend bestaat uit jongeren met leer-, 
motivatie- en/of gedragsproblemen, is dat geen gemakkelijke opgave. Het is niet rea-
listisch te veronderstellen dat werkgevers voor al deze jongeren een baan, leer-werk-
plek of stageplaats ter beschikking stellen, zo stelde de Raad voor Werk en Inkomen 
in het in september 2005 uitgebrachte advies Startklaar. Voorstellen voor sluitende aanpak 
jongeren zonder diploma (rwi 2005). De beschikbaarheid van leer-werkplekken is toch 
al een probleem, en voor deze jongeren helemaal.

Het eerdergenoemde o&o-Jeugdmodel, waarbij overheid, onderwijs en het geor-
ganiseerde bedrijfsleven samenwerken, biedt bijvoorbeeld een mogelijkheid om voor 
deze jongeren een vorm van tweedekansberoepsonderwijs te ontwikkelen.

Gemeenten proberen, in samenwerking met de onderwijsinstellingen, ook de toe-
gankelijkheid van het beroepsonderwijs te vergroten. Sinds eind 2005 bestaat bijvoor-
beeld in Amsterdam het hele jaar door de mogelijkheid om aan een beroepsopleiding 
te beginnen (in plaats van alleen in september, aan het begin van een schooljaar).
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5.6 Conclusies

In dit hoofdstuk zijn de opvattingen en gedragingen van de verschillende betrokken 
partijen op een rij gezet. Daaruit worden de volgende conclusies getrokken.

Steeds minder onderwijstijd op school en steeds meer tijd in de beroepspraktijk
In hoofdstuk 4 werd geconstateerd dat er geen landelijke gegevens beschikbaar zijn 
over de hoeveelheid onderwijstijd die in de beroepspraktijk wordt doorgebracht. Op 
basis van oude en onvolledige instellingsgegevens wordt geschat dat voltijd mbo-
scholieren ongeveer 30% van de onderwijstijd op de stageplek doorbrengen en duale 
leerlingen ongeveer 80%. Vermoedelijk brengen voltijd mbo-scholieren meer tijd in 
de beroepspraktijk door. De lestijd binnen de onderwijsinstelling neemt daardoor af. 
De Inspectie van het onderwijs signaleerde recentelijk niet alleen een terugloop in 
de onderwijstijd, maar maakt zich ook ernstige zorgen over de soms wel erg magere 
programma’s, waarin veel onderwijstijd binnen de school met zelfstandig werken 
wordt gevuld.

Hbo-studenten die een voltijdopleiding volgen besteden, volgens eigen zeggen, 
gemiddeld bijna een derde deel van de wekelijkse studietijd aan de stage of scriptie. 
Eveneens een derde deel van de wekelijkse studietijd wordt op de hogeschool doorge-
bracht; de overige uren worden aan zelfstudie besteed. Over de wijze waarop die bin-
nenschoolse onderwijstijd wordt ingevuld – met lessen of zelfwerkzaamheid – zijn 
geen gegevens voorhanden. Vergeleken met enkele decennia geleden is het onderwijs 
in het hbo sterk geëxtensiveerd.

Scholieren en studenten zijn tevreden over hun stage
Mbo-scholieren zijn over het algemeen tevreden over hun stage of leer-arbeids-
plaats en ook over de begeleiding op de werkplek. Over het onderwijs op school zijn 
mbo-scholieren minder te spreken, en datzelfde geldt voor de begeleiding vanuit 
de school. Het onderwijs op school is volgens de scholieren vaak onvoldoende afge-
stemd op hun praktijkervaringen.

Uit onderzoek onder studenten in het hoger onderwijs komt naar voren dat studen-
ten gemiddeld genomen tevreden zijn over de wijze waarop zij tijdens hun studie op 
de arbeidsmarkt en de beroepspraktijk worden voorbereid. Over mogelijkheden om 
via stages of anderszins met de beroepspraktijk kennis te maken, zijn universitaire 
studenten minder tevreden dan hbo-studenten: in enkele studiesectoren vindt maar 
liefst 30% à 40% van de studenten die mogelijkheden ontoereikend. Het wetenschap-
pelijk onderwijs is van oudsher ook veel minder op de beroepspraktijk georiënteerd 
dan het hoger beroepsonderwijs; voorbereiding op wetenschapsbeoefening staat er 
nog steeds centraal. Kennelijk hebben veel studenten in het wetenschappelijk onder-
wijs behoefte aan meer beroepsoriëntatie. Over de inhoudelijke voorbereiding op de 
arbeidsmarkt zijn universitaire studenten overigens wel tevreden. Net als de scho-
lieren in het mbo zijn studenten in het hoger onderwijs veel meer te spreken over de 
stagebegeleiding op het werk dan over de begeleiding vanuit de onderwijsinstelling.
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Een positieve beoordeling zegt nog weinig over de inhoudelijke kwaliteit van de stage
De tevredenheid van scholieren en studenten zegt in principe betrekkelijk weinig 
over de inhoudelijke kwaliteit van de leerervaringen die tijdens de beroepspraktijk 
worden opgedaan. Mbo-scholieren waarderen de stage vooral omdat ze vinden dat ze 
op het werk serieus genomen worden en omdat ze er zelfvertrouwen aan ontlenen.

Ook in de inhoudelijke kwaliteit van stages in het hoger onderwijs bestaat geen 
inzicht. Hbo-studenten beoordelen de aansluiting van de stage op het studiepro-
gramma gemiddeld met een rapportcijfer 7; universitaire studenten geven hetzelfde 
cijfer voor de inhoudelijke voorbereiding van hun opleiding op de arbeidsmarkt.

Scholieren en studenten hebben over het algemeen geen vergelijkingsbasis op 
grond waarvan ze de kwaliteit van hun stageplaats kunnen beoordelen. Het is niet 
ondenkbaar dat hun oordeel over de stage meer wordt bepaald door factoren als een 
prettige werkomgeving en aardige collega’s dan door wat ze er hebben geleerd.

De toenemende arbeidsparticipatie naast de opleiding gaat niet ten koste van de 
studievoortgang
Studenten in het hoger onderwijs zijn de afgelopen jaren steeds meer gaan werken, 
zowel in het kader van hun studie als daarbuiten. De feitelijke studieduur in het 
hoger onderwijs heeft echter niet geleden onder het werken naast de studie. Tegen 
de verwachting in lijkt het werken bij studenten in het hoger onderwijs geen effect 
te hebben op de studievoortgang. Alleen bij universitaire studenten lijkt er sprake 
te zijn van een kritische grens: studenten die meer dan tien uur werken, boeken 
minder voortgang in de studie dan studenten die minder dan tien uur of helemaal 
niet werken. Studievoortgang is veel meer gerelateerd aan de inzet, motivatie en het 
ambitieniveau van de student.

Mogelijk gaan werkende studenten effi ciënter met hun tijd om. Het kan echter 
ook zijn dat hogescholen en universiteiten intussen bij de studiebelasting en aanwe-
zigheidsverplichting rekening zijn gaan houden met het verschijnsel van de wer-
kende student.

Gaat de toenemende gerichtheid op de beroepspraktijk niet ten koste van de theoretische 
kennis?
Een prangende vraag die zich, zeker na het lezen van het evaluatierapport over de 
tweede fase van het havo/vwo (profi elen en studiehuis), opdringt. Daar werd vast-
gesteld dat de beheersing van de algemene vaardigheden weliswaar is toegenomen, 
maar dat dit ten koste is gegaan van de vakspecifi eke kennis.

Gaat de toename van de hoeveelheid tijd die buitenschools in de beroepspraktijk 
wordt doorgebracht en tijdens contacturen op school aan beroepsgerichte vaar-
digheden wordt besteed, niet ten koste van de algemeen vormende en theoretische 
kennis die tijdens de studie moet worden verworven? Wordt aan het meegeven van de 
noodzakelijke algemene vorming en intellectuele bagage nog wel voldoende tijd en 
aandacht besteed?
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Afgestudeerden van duale opleidingen doen het bij de start op de arbeidsmarkt beter
Duale scholieren en studenten doen het bij de start op de arbeidsmarkt over het 
algemeen een stuk beter dan gediplomeerden van voltijdopleidingen. Dat geldt voor 
schoolverlaters met een bbl-opleiding vergeleken met een bol-opleiding, maar ook 
voor afgestudeerden van duale accountancyopleidingen vergeleken met universitair 
opgeleide accountants. Of die betere startpositie van deelnemers aan duale opleidin-
gen op de arbeidsmarkt samenhangt met de aard van de opleiding of met het type 
deelnemer valt moeilijk vast te stellen. Duale scholieren en studenten wijken qua ach-
tergrondkenmerken en motivatie nogal af van voltijdstudenten. Vermoedelijk wordt 
de betere startpositie grotendeels verklaard doordat duale scholieren en studenten 
na hun afstuderen in dienst blijven bij het bedrijf waar zij hun opleiding volgden.

Na verloop van tijd bereiken voltijd opgeleide scholieren en studenten vaak betere 
posities op de arbeidsmarkt.

Studenten hebben bij de overgang naar de arbeidsmarkt meer baat bij goede 
studieresultaten dan bij opgedane werkervaring
Bij het vinden van een baan na een studie in het hoger onderwijs zijn studieresulta-
ten en studieduur veel belangrijker dan het hebben van relevante werkervaring. Het 
beschikken over werkervaring heeft maar weinig effect op de tijd die het kost om een 
baan te vinden. Voor hbo-studenten maakt het niets uit; academici hebben wel enige 
baat bij relevante werkervaring.

Meer dan de helft van alle bedrijven en instellingen stelt stage- of leer-arbeidsplaatsen ter 
beschikking
Van alle bedrijven en instellingen uit de collectieve sector (met minstens vijf werk-
nemers) had in 2003 een kwart een duale scholier of student in dienst. Iets meer dan 
één op de drie bedrijven (36%) bood in dat jaar één of meer stageplaatsen aan. Het 
aanbod aan praktijkplaatsen verschilt sterk per sector. Leer-arbeidsplaatsen komen 
naar verhouding veel voor in de bouw, de industrie en de zorg, maar nauwelijks in de 
zakelijke dienstverlening en bij de overheid. De overheid, de zorgsector en vooral het 
onderwijs bieden naar verhouding vaak stageplaatsen aan. Hoe groter de organisa-
tie, hoe meer stagiaires en duale scholieren en studenten er worden geplaatst.

Lang niet alle bbl-leerlingen in het middelbaar beroepsonderwijs hebben een 
arbeidscontract
Lang niet alle duale mbo-leerlingen hebben ook een arbeidscontract. Eind jaren 
negentig gold dat voor slechts 60% van de duale deelnemers; 9% had een contract via 
een branche- of bedrijfstakorganisatie en 30% had uitsluitend een leercontract. De 
laatste twee duale varianten zijn in de jaren negentig ontwikkeld om in geval van een 
economische recessie toch voldoende vakmensen te kunnen opleiden.
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Overwegingen om praktijkplaatsen ter beschikking te stellen verschillen
Het bieden van een mogelijkheid om kennis te maken met de praktijk vormt een 
belangrijk motief bij het ter beschikking stellen van stageplaatsen. Veel bedrijven 
zien het ook als een maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Bij leer-arbeidsplaatsen spelen zowel korte- als langetermijnoverwegingen een 
rol. Bij kortetermijnoverwegingen is de productieve bijdrage van de leerling het 
belangrijkst. Bij langetermijnmotieven leiden bedrijven duale scholieren en studen-
ten op met het oog op een toekomstige behoefte aan personeel; de leer-werkperiode 
wordt ook wel gebruikt om toekomstige werknemers te selecteren.

Bedrijven die leerlingen in dienst nemen met het oog op hun toekomstige 
behoefte aan gekwalifi ceerd personeel, bieden over het algemeen een kwalitatief 
betere leeromgeving dan bedrijven die productieoverwegingen vooropstellen. De 
kwaliteit van de leer-arbeidsplaats lijkt ook samen te hangen met de aard van het 
dienstverband: bij een vast contract of een uitzicht daarop is de kwaliteit van de leer-
plek vaak beter dan bij een tijdelijk contract.

Het georganiseerde bedrijfsleven is sterk betrokken bij het beroeps- en hoger onderwijs
Het georganiseerde bedrijfsleven is op verschillende niveaus bij het onderwijs 
betrokken: op branche- of bedrijfstakniveau, waarin de sociale partners (werkgevers 
en werknemers) het beleid bepalen, en op landelijk niveau, waar landelijke organi-
saties van werkgevers en werknemers, afzonderlijk maar ook gezamenlijk, via de 
Stichting van de Arbeid of de ser, hun opvattingen over beleidsvoornemens met 
betrekking tot het beroeps- en hoger onderwijs kenbaar maken.

Branche- en bedrijfstakorganisaties richten zich vooral op het (voorbereidend) 
middelbaar beroepsonderwijs, niet alleen via hun sectorale verbindingen met de 
Kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven, maar ook doordat de Opleidings- en 
Ontwikkelingsfondsen (o&o-fondsen) een beperkt deel van hun middelen aan het 
leerlingwezen besteden. Daarnaast onderhandelen de sociale partners op bedrijfs-
takniveau in cao-verband over zaken die voor het beroepsonderwijs buitengewoon 
relevant zijn, bijvoorbeeld over de functie- en beloningsstructuur.

De centrale werkgeversorganisaties – vno-ncw en mkb-Nederland – verschillen 
wat betreft hun achterban en hebben daarmee ook uiteenlopende belangen: die van 
de grote bedrijven versus die van het midden- en kleinbedrijf. In hun commentaren 
op belangrijke richtinggevende overheidsdocumenten domineren twee thema’s: de 
afstemming tussen onderwijs en arbeidsmarkt moet verbeteren en de (fi nanciële) ver-
antwoordelijkheid van overheid en bedrijfsleven voor het beroeps- en hoger onderwijs 
moet duidelijker worden afgebakend en meer in balans worden gebracht.

In het onderwijsveld veranderen de verhoudingen
Koepel- of brancheorganisaties in het onderwijs, zoals de Bve Raad, de hbo-raad en 
de vsnu, richten zich vooral tot de overheid. Ze ventileren nauwelijks standpunten 
over hun samenwerking met het bedrijfsleven. Incidenteel sluit het georganiseerde 
onderwijsveld wel coalities met het bedrijfsleven, bijvoorbeeld in de vorm van wensen-
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lijstjes bij kabinetsformaties of in het kader van het Innovatieplatform. Ook worden 
er, in geval van wederzijdse belangen, wel samenwerkingsverbanden met het bedrijfs-
leven aangegaan, bijvoorbeeld om een nieuw type opleiding van de grond te tillen.

Door belangentegenstellingen binnen de verschillende onderwijssectoren (bve, 
hbo en wo) neemt de invloed van de brancheorganisaties – Bve raad, hbo-raad en de 
Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten (vsnu) – af. Regionale 
opleidingencentra varen, net als hogescholen en universiteiten, in toenemende mate 
een eigen koers en stellen zich ten opzichte van de overheid steeds onafhankelijker op.

Competentiegericht leren vereist gedeelde in plaats van verdeelde verantwoordelijkheid
Er bestaat in het middelbaar en hoger beroepsonderwijs grote consensus over de 
wenselijkheid van competentiegericht leren. Over wat daaronder precies moet 
worden verstaan, lopen de meningen echter uiteen. Voor competentiegericht leren 
zijn ‘krachtige leeromgevingen’ noodzakelijk en daarbinnen vormt de buiten-
schoolse beroepspraktijk een belangrijk en onmisbaar element.

Krachtige leeromgevingen kunnen alleen tot stand worden gebracht onder geza-
menlijke en gedeelde verantwoordelijkheid van onderwijs en bedrijfsleven. In de 
praktijk is de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven echter gebaseerd op 
verdeelde verantwoordelijkheid: het onderwijs is verantwoordelijk voor het onder-
wijsprogramma en het bedrijfsleven stelt praktijkplaatsen ter beschikking. Van een 
inhoudelijke dialoog tussen scholen/opleidingen en bedrijven is nog nauwelijks 
sprake.

Cultuurverschillen tussen bedrijfsleven en onderwijs
Hoewel er structurele en intensieve contacten tussen scholen en bedrijven bestaan, 
worden er vanuit het bedrijfsleven toch ook nogal wat klachten geuit. Belemmerin-
gen voor een verdere versterking van de samenwerking liggen volgens de bedrijven 
in de sfeer van cultuurverschillen tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven, in een 
te weinig open opstelling en onvoldoende gerichtheid van scholen en docenten op de 
bedrijven, en op het gebied van de benodigde tijdsinvestering. Potentiële succesfac-
toren liggen volgens bedrijven vooral op terreinen waar ‘win-winsituaties’ te creëren 
zijn, met voordelen voor zowel het bedrijf, de school als de onderwijsdeelnemer.

Het georganiseerde bedrijfsleven klaagt over een gebrek aan vraaggerichtheid bij 
de scholen en instellingen. Vraaggerichtheid wordt in het onderwijs nog te veel met 
de mond beleden, zo luidt de klacht van de werkgevers. Onderwijsinstellingen zijn 
naar de mening van het bedrijfsleven in de praktijk te veel gericht op versterking van 
de eigen positie en te weinig op het bedienen van de klant.

De samenwerking tussen bedrijfsleven en onderwijsinstellingen wordt niet alleen 
door belangentegenstellingen maar ook door cultuurverschillen gehinderd.

Het overheidsbeleid roept wantrouwen op en veroorzaakt bovendien onzekerheid
De opstelling van het georganiseerde bedrijfsleven wordt voor een deel ingegeven 
door wantrouwen in de achterliggende bedoelingen van de overheid; meer in het bij-
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zonder door de vrees dat de overheid de kosten van het initieel onderwijs zou willen 
afwentelen op het bedrijfsleven. Een gemeenschappelijk en terugkerend kritiekpunt 
betreft de ontoereikende fi nanciering van het beroeps- en hoger onderwijs. Bij de 
formatie van een nieuw kabinet wordt steevast aangedrongen op meer investeringen 
in het onderwijs.

Arbeidsorganisaties in de collectieve sector, zoals scholen, ziekenhuizen of het 
maatschappelijk werk, hebben niet alleen in verband met de opleiding van toekom-
stig personeel met de overheid te maken, maar zijn ook voor de vraagontwikkeling in 
de verschillende beroepssectoren in belangrijke mate van diezelfde overheid afhan-
kelijk. De werkgelegenheidsontwikkeling in de collectieve sector staat met enige 
regelmaat onder druk door stelselwijzigingen of bezuinigingstaakstellingen van de 
overheid. Dat leidt tot onzekerheid over de toekomstige personeelsbehoefte en in het 
verlengde daarvan tot terughoudendheid bij het ter beschikking stellen van stage- of 
leer-arbeidsplaatsen.
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Noten

1 Volgens ocw is het 80%, volgens het cbs is het 75%; beide bronnen spreken elkaar 
tegen.

2 In het onderzoek wordt de tijdsbesteding aan stage en scriptie samengenomen. In het 
hbo zal het meestal om een stage gaan, in het wo vaker om een scriptie, al dan niet in 
combinatie met een stage.

3 De deeltijdopleiding tot registeraccountant wordt verzorgd door het Koninklijk Neder-
lands Instituut van Registeraccountants (Nivra).

4 Deze ‘Bijdrageregeling vakopleiding jeugdigen’ is inmiddels vervangen door een fi scale 
faciliteit.

5 Op macroniveau blijven in deze schets de centrale werkgeversorganisatie lto Neder-
land en de centrale werknemersorganisatie mhp (middelbaar en hoger personeel) 
buiten beschouwing.

6 Om het tekort aan jongeren met een bètatechnische opleiding te verminderen worden 
al jarenlang allerlei initiatieven ontplooid. Tot dusver zonder al te veel resultaat. Het 
Platform Bèta Techniek heeft voor de komende jaren een ambitieus actieplan opgesteld 
om 15% meer leerlingen en studenten naar deze studierichtingen te trekken (Platform 
Bèta Techniek 2005). Deze tekortproblematiek blijft in dit rapport buiten beschouwing.

7 Met de afdrachtvermindering voor scholingskosten voor werknemers was in 2003 nog 
73 miljoen euro gemoeid. In dat jaar maakten 5000 werkgevers er gebruik van.

8 Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het daaronder resulte-
rende landbouwonderwijs blijft hier buiten beschouwing. De verhouding tussen lnv en 
de groene onderwijsvoorzieningen (vmbo groen, aoc’s, hoger agrarische opleidingen 
en de Universiteit Wageningen) is in hoge mate vergelijkbaar met de verhouding tussen 
ocw en de overige reguliere onderwijsvoorzieningen. Er zijn echter ook verschillen, 
bijvoorbeeld op het punt van de bekostiging van het zogenoemde praktijkleren. Daar-
onder wordt bij lnv verstaan: het leren (werken) in een gesimuleerde praktijksituatie in 
het kader van een opleiding die moet leiden tot de juiste competenties voor toekomstig 
functioneren binnen het groene domein. Bij lnv worden praktische vaardigheden 
minder in de beroepspraktijk en meer door middel van gesimuleerde situaties binnen 
ipc’s (Innovatie- en Praktijkcentra) opgedaan.
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Bijlage bij hoofdstuk 5

Tabel 5.13
Oordeel van hbo-studentena over vier aspecten van hun opleiding, naar studierichting, 2005

hoger beroepsonderwijs
kennismaking met 
beroepspraktijk

aansluiting stages op 
studieprogramma

begeleiding van stage 
door de docent

begeleiding van stage 
op de werkplek

economie en landbouw

bestuurskunde 7,0 6,9 6,5 6,7
facility management 7,1 7,0 6,6 6,8
f iscale economie 7,3 7,2 6,7 7,0
rechten 6,1 6,3 6,1 6,1

international business
& languages 6,7 6,8 6,5 6,6
dier en veehouderij 6,9 6,4 6,1 6,4
vrijetijdsmanagement 6,6 6,5 6,3 6,4

small business & retail 
management 7,1 6,7 6,1 6,4

gezondheid

ergotherapie 6,9 6,8 6,5 7,1
fysiotherapie 7,1 6,8 6,3 7,2
logopedie 7,2 7,2 6,6 7,1

onderwijs en gedrag

leraar Engels 7,5 6,9 6,0 6,9
leraar geschiedenis 7,5 6,7 6,2 6,6
leraar basisonderwijs 8,0 7,2 6,6 7,3

sociaalpedagogische 
hulpverlening 7,2 7,0 6,6 7,2

a Het gaat om een gemiddeld rapportcijfer.

Bron: Data Elsevier/ITS (2005)
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Tabel 5.14
Oordeel van universitaire studentena over twee aspecten van hun opleiding, naar studierichting, 2005

wetenschappelijk onderwijs

mogelijkheden voor stages
of een andere vorm van
kennismaking met de arbeidsmarkt

voorbereiding van het onderwijs
op de arbeidsmarkt
(kennis en vaardigheden) 

economie en recht

economie 5,8 6,8
bedrijfswetenschappen 5,9 7,0
Nederlands recht 6,3 7,1

gedrag en maatschappij

sociale geograf ie en planologie 6,0 6,7
culturele antropologie 5,5 6,5
bestuurskunde 6,8 7,2
communicatiewetenschappen 5,9 6,5
psychologie 5,7 6,9
pedagogische wetenschappen 5,7 6,8

gezondheid

geneeskunde 7,4 7,9
tandheelkunde 6,9 7,9
farmacie 6,9 7,5
biomedische wetenschappen 6,9 7,5

taal en cultuur

Engels 6,5 6,8
geschiedenis 6,4 6,7
Nederlands 6,6 6,6

techniek en natuur

biologie 6,5 7,3
technische bedrijfskunde 6,7 7,2
elektrotechniek 5,6 7,4
(technische) informatica 5,8 7,0
bouwkunde 5,4 6,7
werktuigbouwkunde 6,3 7,5

a Het gaat om een gemiddeld rapportcijfer waarbij uitsluitend bachelorstudenten (eerste t/m derde studiejaar) zijn ondervraagd.

Bron: Data Elsevier/ITS (2005)
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6 Combinaties van leren en werken vanuit een 
systeemperspectief

6.1 Inleiding

Bij combinaties van leren en werken komen twee verschillende werelden samen: de 
wereld van het onderwijs en de wereld van de arbeid. In dit hoofdstuk wordt nader 
ingegaan op de vraag in hoeverre er bij leer-werkcombinaties sprake is van verbin-
dingen tussen beide werelden, en zo ja hoe de aard van die verbindingen kan worden 
geduid. Dit zal gebeuren aan de hand van drie systeemkenmerken:
– de onderwijsinhoudelijke inbedding van leer-werkcombinaties;
– de institutionele en organisatorische setting waarbinnen leer-werkcombinaties 

vorm krijgen;
– de wijze waarop fi nanciële regelingen van invloed zijn op onderwijs en beroeps-

praktijk.

In studies over de functie en inhoud van verschillende soorten leer-werkcombinaties 
komt vooral het onderwijsinhoudelijke aspect naar voren. In de meeste onderzoeken 
en beschouwingen ligt het accent op de onderwijsinhoudelijke en pedagogisch-
didactische aspecten van het werkplekleren of verbindend leren (Onstenk 2003; eb 
Management 2005). Voor het institutionele en organisatorische kader waarbinnen 
de verschillende combinaties van leren en werken tot stand komen en worden uit-
gevoerd, is in de regel minder aandacht. Institutionele knelpunten en problemen 
komen juist weer veel meer naar voren in beleidsdocumenten en in adviezen van 
organen als de Sociaal-Economische Raad, waarin de bestuurlijke verhoudingen 
en verantwoordelijkheden rond de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt 
meestal de centrale invalshoek vormen (ocw 2004c en f; ser 2004a en b).

Onderwijsinhoudelijke mogelijkheden en barrières zijn moeilijk los te zien van de 
institutionele en organisatorische randvoorwaarden waarbinnen onderwijsinstellin-
gen en bedrijven opereren. De fi nanciële kaders en verhoudingen tussen de betrok-
ken partijen spelen in dit verband eveneens een rol.

In dit hoofdstuk worden de in hoofdstuk 4 onderscheiden combinatievormen van 
leren en werken nader gepositioneerd tegen de achtergrond van de drie systeemken-
merken.

6.2 De onderwijsinhoudelijke inbedding

De Onderwijsraad onderscheidde in 2003 in zijn advies Leren in samenspel drie strate-
gieën die onderwijsinstellingen kunnen hanteren om inhoud te geven aan het leren 
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in verschillende contexten, zowel schools als buitenschools: vervlechten, verbinden 
en stapelen (Onderwijsraad 2003).

Buitenschoolse contexten werden in dat verband overigens niet beperkt tot werk-
situaties in de beroepspraktijk: ook in andere contexten, bijvoorbeeld in de sport, 
door culturele activiteiten, via de media, de ict of door middel van uiteenlopende 
vormen van vrijwilligerswerk kunnen leerervaringen worden opgedaan. Zo wordt er 
in diverse scholen voor voortgezet onderwijs sinds enkele jaren gewerkt met maat-
schappelijke stages. Daarmee probeert men tegemoet te komen aan de groeiende 
zorg over het gebrek aan normen en waarden, maatschappelijk verantwoordelijk-
heidsgevoel, sociale vaardigheden en sociale binding onder de hedendaagse jeugd 
(Derriks en Roede 2004).

In deze studie staat de buitenschoolse context van de beroepspraktijk centraal. Bij 
die beroepspraktijk gaat het niet alleen om het bedrijfsleven in al zijn verscheiden-
heid, maar ook om werkorganisaties die opereren in de publieke sector, zoals de 
gezondheidszorg, het onderwijs, de maatschappelijke dienstverlening of de politie.

Om de onderwijsinhoudelijke systeemkenmerken van de in hoofdstuk 4 geschetste 
leer-werkcombinaties te kunnen beschrijven, wordt het onderscheid van de Onder-
wijsraad hier aangevuld met de mogelijkheid van een scheiding tussen leren en 
werken.
– bij scheiding bestaat er, anders dan op het niveau van de deelnemer, geen relatie 

tussen onderwijs en beroepspraktijk;
– bij verbinding vullen onderwijs en beroepspraktijk elkaar aan, of komen deels voor 

elkaar in de plaats;
– bij stapeling volgen onderwijs en beroepspraktijk elkaar op of wisselen ze elkaar af;
– bij vervlechting zijn onderwijs en beroepspraktijk nauw met elkaar verbonden, 

doordat kenmerken van buitenschools leren door de school in de schoolse leer-
context worden ingepast, of andersom, doordat kenmerken van het schoolse 
onderwijs in de buitenschoolse context aan bod komen.

6.2.1 Scheiding tussen onderwijs en beroepspraktijk
Bij een aantal combinatievormen van leren en werken staat het onderwijs dat wordt 
gevolgd in inhoudelijk opzicht volledig los van de werkkring van de onderwijsdeel-
nemer. Dat is niet alleen het geval bij kleine bijbanen van studenten, maar ook in 
situaties waarin een opleiding wordt gecombineerd met een werkkring die gedu-
rende een substantieel aantal uren per week (ten minste twaalf) tijdens de reguliere 
onderwijstijden wordt uitgeoefend. Meestal gaat het dan om een combinatie van een 
deeltijdopleiding en een baan. Uit de gegevens die in het vorige hoofdstuk werden 
gepresenteerd, blijkt echter dat ook een deel van de voltijdstudenten gedurende meer 
dan twaalf uur per week naast de studie werkzaam is, veelal om een aanvullend 
inkomen op de studiefi nanciering te verwerven.
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Bij deze combinatievormen van leren en werken is er meestal geen enkele verbinding 
tussen de onderwijsinstelling en de werkgever. Daarmee is overigens niet gezegd dat 
de scholier of student tijdens het werk geen belangrijke leerervaringen kan opdoen. 
Of dat gebeurt, hangt niet alleen af van de leermogelijkheden die de werkplek biedt 
maar ook van de inzet en motivatie van de werkstudent zelf. Leer ervaringen liggen 
bij dit type combinaties vooral in de sfeer van de sociale en communicatieve vaardig-
heden en in het ontwikkelen van houdingen, zoals op tijd komen en verantwoorde-
lijkheidsgevoel.

Een belangrijk nadeel van dit type leer-werkcombinaties is dat de werktijd ten koste 
kan gaan van de leertijd. Leren is een activiteit die de nodige concentratie vergt en 
het ligt niet in de rede dat men tegelijkertijd kan leren en werken. Er zijn uiteraard 
uitzonderingen op deze regel, bijvoorbeeld bij banen in de bewaking of in nachtdien-
sten, banen die populair zijn bij studenten die zich geconcentreerd willen voorberei-
den op een tentamen of examen.

6.2.2 Verbinding tussen onderwijs en beroepspraktijk
Bij het merendeel van de in hoofdstuk 4 genoemde leer-werkcombinaties is sprake 
van een zekere verbinding tussen het onderwijs en de beroepspraktijk waarop de 
student in zijn of haar opleiding wordt voorbereid.

Dat geldt in de eerste plaats voor stages op de verschillende niveaus van het voltijd 
beroeps- en hoger onderwijs. Stages bieden niet alleen een aanvulling op wat er op 
school wordt geleerd, in de zin van het toepassen van op school verworven theore-
tische kennis in de beroepspraktijk. Met de ontwikkeling naar meer competentie-
gericht onderwijs worden stages en andere vormen van beroepspraktijkvorming 
steeds belangrijker voor het realiseren van een aantal vaardigheden en houdingen 
die in een schoolse setting moeilijk zijn te verwerven: vaktechnische vaardigheden, 
maar ook vaardigheden die van belang zijn voor het beroepsmatig functioneren in 
een arbeidsorganisatie, zoals omgaan met collega’s, organiseren, samenwerken of 
leidinggeven.

De tijd die tijdens de initiële opleiding in de beroepspraktijk wordt doorgebracht, is 
de afgelopen jaren toegenomen. Helaas zijn er geen landelijke gegevens beschikbaar 
over het deel van de offi ciële onderwijstijd dat buitenschools wordt doorgebracht, 
laat staan dat er zicht is op de ontwikkeling in de tijdsbesteding aan stages en 
werken in het kader van de opleiding.

Met de toename van de aandacht voor de beroepspraktijk in het onderwijs is 
een lange trend in de ontwikkeling van het beroepsonderwijs – de in hoofdstuk 2 
gesignaleerde verschoolsing van het beroepsonderwijs – doorbroken. Het leren op 
de werkplek wordt momenteel als een essentieel onderdeel van beroepsopleidingen 
gezien. De vraag naar de wijze waarop schools en buitenschools leren het beste 
met elkaar kunnen worden verbonden, wordt in dat verband steeds belangrijker. 
Het leren in de beroepspraktijk kan vanuit het onderwijs immers slechts gedeeltelijk 
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worden bepaald. Bedrijven stellen terecht eisen aan een minimale inzetbaarheid voor 
productieve taken. Wat er tijdens de beroepspraktijk precies wordt geleerd, valt in de 
praktijk vanuit het onderwijs dan ook maar in beperkte mate te plannen. Het leren 
op de werkplek wordt in belangrijke mate gekenmerkt door toevalligheid.

Uit veel onderzoek blijkt dat de school in het buitenschoolse leerproces feitelijk 
nagenoeg afwezig is (Stuurgroep Evaluatie web 2001; job 2005). Dat geldt niet 
alleen voor de stage tijdens de voltijdopleiding, maar ook voor de veel intensievere 
en langduriger praktijkperiodes in de verschillende duale opleidingen binnen het 
middelbaar en hoger beroepsonderwijs. Dat is problematisch omdat onderwijsin-
stellingen (roc’s en hogescholen) wel de eindverantwoordelijkheid dragen voor de 
kwaliteit van de opleiding, niet alleen voor het schoolse gedeelte van de opleiding 
maar ook voor het buitenschoolse leren.

Volgens Onstenk zouden werkplekken veel zorgvuldiger moeten worden geselec-
teerd: aan een snuffelstageplaats in het vmbo kunnen andere eisen worden gesteld 
dan aan een werkplek in het kader van een duale hbo-opleiding. Daarnaast zou 
er tijdens de praktijkperiode een veel betere begeleiding vanuit de school moeten 
plaatsvinden. Binnen het onderwijs zelf zouden de kernproblemen van het beroep 
richtinggevend moeten zijn, terwijl studenten tijdens de praktijkcomponent van 
de opleiding kennis en ervaring kunnen verwerven over waar het in een beroep nu 
eigenlijk om gaat (Onstenk 2003).

Onstenk doet een aantal aanbevelingen om in de huidige situatie verbetering aan 
te brengen.

In de eerste plaats moeten bedrijven en werkorganisaties als partner in het 
beroepsonderwijs serieus worden genomen, onder andere door een actieve betrok-
kenheid van de school bij de praktijkcomponent. Tussen scholen, studenten en 
bedrijven zou veel intensiever over het totale curriculum moeten worden gesproken. 
De toegenomen belangstelling voor buitenschools leren mag bovendien niet ten 
koste gaan van de aandacht voor het leren op school. Volgens Onstenk zou er tijdens 
het onderwijs op school ook veel meer met de studenten moeten worden gerefl ec-
teerd op de opgedane praktijkervaringen (Onstenk 2003).

Het is de vraag of dergelijke aanbevelingen in de praktijk wel realiseerbaar zijn. 
Er wordt wel een erg grote claim gelegd op de bereidheid van individuele bedrijven 
en werkorganisaties om zich in de concrete inhoud en vormgeving van het beroeps-
onderwijs te verdiepen. Een dergelijke verantwoordelijkheid behoort niet tot de 
corebusiness van het bedrijfsleven. De beoogde intensieve dialoog zal zeker in het 
midden- en kleinbedrijf op de nodige praktische bezwaren stuiten.

Er is op dit moment, kortom, nog weinig sprake van inhoudelijke verbindingen 
tussen schools en buitenschools leren, laat staan van een integratie tussen beide. Er 
zijn nauwelijks contacten op het niveau van de individuele docenten en de praktijk-
begeleiders in de bedrijven.
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6.2.3 Stapeling tussen onderwijs en beroepspraktijk
Onder de leer-werkcombinaties die in hoofdstuk 4 de revue passeerden, zijn er ook 
enkele die te kenschetsen zijn in termen van stapeling tussen onderwijs en beroeps-
praktijk.

Daarbij vallen twee varianten te onderscheiden: varianten waarin leren en werken 
tijdens de opleiding worden afgewisseld en varianten waarin de specifi eke beroeps-
praktijkvorming na afl oop van de reguliere opleiding plaatsvindt, in het kader van de 
eerste baan. In het laatste geval gaat het vaak om opleidingen die onder verantwoor-
delijkheid van een beroepsorganisatie worden georganiseerd.

Bij duale hbo-opleidingen wordt meestal de eerste variant – de afwisseling van 
leren en werken – gepraktiseerd. Het leren binnen de hogeschool wordt niet alleen 
afgewisseld met werken, maar ook in belangrijke mate vervangen door al werkende 
leren in de beroepspraktijk. In het vorige hoofdstuk is geconstateerd dat de stu-
dieduur van duale opleidingen momenteel zelfs nog korter is dan die van voltijd 
hbo-opleidingen. Dat moet haast wel ten koste gaan van de kennisoverdracht en de 
algemene vorming tijdens de opleiding.

In het wetenschappelijk onderwijs bestond ten tijde van de experimenten met 
duale academische opleidingen (van 1998 tot 2001) eerder de neiging om het prak-
tijkgedeelte van de opleiding als een extra activiteit toe te voegen aan het reguliere 
onderwijsprogramma. Daar is het tot dusver gebruikelijk dat postdoctorale onder-
zoekers- en beroepsopleidingen een op de beroepspraktijk toegespitst vervolg bieden 
op het reguliere programma.

6.2.4 Vervlechting van onderwijs en beroepspraktijk
Van een vervlechting van onderwijs en beroepspraktijk is in het reguliere onderwijs 
eigenlijk alleen sprake indien de beroepspraktijk als het ware in het onderwijs wordt 
geïntegreerd. Dat gebeurt bijvoorbeeld door binnen de school een zogenoemde 
‘werkplekkenstructuur’ in te richten, waarin werksituaties worden gesimuleerd, of 
door de beroepspraktijk binnen de school te halen, bijvoorbeeld in de vorm van een 
leerbedrijf of een restaurant dat door leerlingen wordt gerund. Bij dergelijke onder-
wijsvormen is de onderwijsinstelling niet alleen verantwoordelijk voor de  theorie 
maar ook voor de praktijk, waardoor beide beter op elkaar zijn af te stemmen. Een 
belangrijk nadeel van zo’n aanpak is evenwel dat authentieke ervaringen uit de 
beroepspraktijk, zoals de omgang met collega’s en leidinggevenden, maar ten dele 
kunnen worden nagebootst.

Onbekend is hoe vaak dergelijke vormen van binnen de school georganiseerde 
vormen van beroepspraktijkvorming voorkomen. Waar ze voorkomen – meestal in 
het middelbaar beroepsonderwijs – zijn ze deels uit nood geboren, omdat er onvol-
doende praktijkplaatsen bij bedrijven of instellingen beschikbaar zijn. Soms worden 
er ook leer-werkplekken gerealiseerd in samenwerking met het lokale bedrijfsleven 
en/of gemeentelijke instanties. Dergelijke vormen van publiek-private samenwerking 
zijn echter tot dusver meer uitzondering dan regel.
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Concluderend moet worden vastgesteld dat de verbindingen tussen onderwijs en 
beroepspraktijk in onderwijsinhoudelijk opzicht nog sterk te wensen overlaten. Er is 
naast scheiding vooral sprake van verbinding tussen onderwijs en beroepspraktijk. 
Op het niveau van de docenten en leermeesters zijn er nauwelijks contacten tussen 
scholen en bedrijven. Dat geldt zowel voor de stages tijdens de voltijdopleidingen 
als voor het werken in de beroepspraktijk in het kader van duale opleidingen. Dat 
geeft te denken, temeer daar de tijd die in de beroepspraktijk wordt doorgebracht 
bij veel opleidingen in het beroepsonderwijs en het hoger onderwijs eerder toe- dan 
afneemt. Daardoor schiet in duale opleidingen, waar het werken in de beroepsprak-
tijk de boventoon voert, de aandacht voor theoretische verdieping nogal eens tekort, 
terwijl er in voltijdopleidingen, waar het onderwijs centraal staat, vaak weinig wordt 
ingespeeld op de praktijkervaringen van scholieren en studenten.

Van een inhoudelijke integratie van leren en werken is tot op heden nog nauwelijks 
sprake. Dat hangt voor een deel samen met de institutionele en organisatorische 
 setting waarbinnen de verbinding tussen leren en werken vorm moet krijgen.

6.3 De institutionele en organisatorische setting

De mogelijkheden om in de beroepspraktijk te leren worden, net als de kwaliteit van 
dat leren, in belangrijke mate bepaald door de institutionele en organisatorische 
context. In deze paragraaf wordt aangegeven hoe die context eruitziet. Daarbij wordt 
in de eerste plaats aandacht geschonken aan de vraag welke partijen er in de ver-
schillende onderwijssectoren bij de beleidsvoorbereiding en -uitvoering betrokken 
zijn. Vervolgens wordt ingegaan op de belangen van de verschillende partijen die bij 
leer-werkcombinaties betrokken zijn.

In het reguliere, onder het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (ocw) 
(en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (lnv)) ressorterende, beroeps- en hoger 
onderwijs zijn de werelden van onderwijs en arbeid in institutioneel opzicht meestal 
volledig van elkaar gescheiden. Dat is echter niet bij alle vormen van initieel beroeps-
onderwijs het geval.

Het opleidingenstelsel voor verplegende en verzorgende beroepen maakte lange 
tijd deel uit van de zorgsector. Het werd in 1997 overgeheveld van het toenmalige 
ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (vws) naar dat van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschappen (oc&w) en van de zorginstellingen naar de reguliere 
onderwijsinstellingen. Het initiële beroepsonderwijs dat voorbereidt op functies bij 
de politie ressorteert echter nog steeds volledig onder het ministerie dat verantwoor-
delijk is voor de politieorganisatie, namelijk het ministerie van Binnenlandse Zaken 
en Koninkrijksrelaties (bzk). De politieopleidingen zijn dan ook geheel en al in de 
politieorganisatie ingebed. Die gewijzigde, dan wel andere inbedding van de initiële 
beroepsopleidingen voor respectievelijk de zorg en de politie kan wellicht enig 
inzicht bieden in de invloed van institutionele factoren op de beschikbaarheid en 
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kwaliteit van leer-werkcombinaties. Is de aansluiting tussen onderwijs en beroeps-
praktijk beter wanneer het beroepsonderwijs in de eigen beroepensector is gesitu-
eerd? Om op die vraag een antwoord te kunnen geven, wordt in subparagraaf 6.3.5 
apart aandacht besteed aan de initiële opleidingen voor de zorgsector en de politie.

6.3.1 Middelbaar beroepsonderwijs: veel bestuurlijke drukte
In voorgaande hoofdstukken is al aangegeven dat de eisen voor het middelbaar 
beroepsonderwijs vastliggen in de Wet educatie en beroepsonderwijs (web). Die wet 
vormt ook de grondslag voor de bekostiging van die beroepsopleidingen. Daarbij kan 
elke beroepsopleiding in twee leerwegen worden verzorgd: een beroepsopleidende 
leerweg (bol), in voltijd of in deeltijd, en een beroepsbegeleidende leerweg (bbl). Ten 
behoeve van de examinering worden er voor iedere opleiding eindtermen gedefi ni-
eerd. De web regelt ook de marges voor de hoeveelheid tijd die in de beroepspraktijk 
moet/mag worden doorgebracht. De prestaties die de onderwijsinstelling moet leve-
ren, worden neergelegd in een onderwijsovereenkomst tussen instelling en deelne-
mer. Voor de beroepspraktijkvorming moet bovendien een overeenkomst worden 
afgesloten tussen onderwijsinstelling, bedrijf en deelnemer. De taken van de Kennis-
centra beroepsonderwijs bedrijfsleven (Kbb) zijn eveneens in de web omschreven.

De institutionele setting waarbinnen combinaties van leren en werken in het mid-
delbaar beroepsonderwijs tot stand komen, is buitengewoon complex. Dat is histo-
risch zo gegroeid en hangt in belangrijke mate samen met de aard van het werkveld 
waarop de sector voorbereidt: overwegend kleine en middelgrote bedrijven in zeer 
uiteenlopende sectoren. Er is dan ook een grote diversiteit aan organisaties en instel-
lingen bij leer-werkcombinaties betrokken; partijen met verschillende verantwoorde-
lijkheden en uiteenlopende belangen.

In het onderwijs zijn de belangrijkste partijen de onderwijsinstellingen en hun koe-
pelorganisatie, de Bve Raad (beroepsonderwijs en volwasseneneducatie).

De regionale opleidingencentra (roc’s)1 zijn verantwoordelijk voor het gehele 
onderwijsproces, inclusief de praktijkvorming. De landelijke overkoepelende organi-
satie van de onderwijsinstellingen, de Bve Raad, behartigt de belangen van de onder-
wijsinstellingen op landelijk niveau. Binnen de Bve Raad opereren zogenoemde 
bedrijfstakgroepen, waarin vertegenwoordigers van verschillende opleidingssecto-
ren of branches elkaar ontmoeten en overleg plegen over allerlei onderwijskundige 
ontwikkelingen en vernieuwingen, zoals competentiegericht onderwijs. De bedrijfs-
takgroepen functioneren in het onderwijs als het ware als een tegenhanger van de 
kenniscentra voor beroepsonderwijs en bedrijfsleven.

Vanuit de beroepspraktijk zijn er verschillende partijen actief. Allereerst natuurlijk de 
erkende (leer)bedrijven en -instellingen. Zij leveren de noodzakelijke praktijkplaat-
sen. Daarnaast oefenen branches en bedrijfstakorganisaties, zoals de bouw of de 
zorgsector, vanuit hun sectorale belang invloed uit op het beroepsonderwijs. Som-
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mige branches en bedrijfstakken kennen eigen bedrijfsopleidingen ten behoeve van 
de scholing en opleiding van hun personeel. De meeste bedrijfstakken en branches 
hebben daarvoor een Opleidings- en Ontwikkelingsfonds (o&o-fonds) in het leven 
geroepen, dat bestuurd wordt door werkgevers en werknemers. Dergelijke fondsen 
leveren, zoals in hoofdstuk 5 al werd aangegeven, vaak ook een fi nanciële bijdrage 
aan de beroepspraktijkvorming in het kader van het leerlingwezen (de huidige bbl).

Op landelijk niveau oefenen de organisaties van werkgevers (vno-ncw en 
Midden- en Kleinbedrijf (mkb-)Nederland) en werknemers (Federatie Nederlandse 
Vakbeweging (fnv) en Christelijk Nationaal vakverbond (cnv)) invloed uit op de 
beleidsontwikkeling.

Tussen de beroepspraktijk en het middelbaar beroepsonderwijs opereren negen-
tien Kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven (Kbb), die elk bedrijfstakgewijs 
georganiseerd zijn. Voor de namen van de verschillende Kenniscentra wordt verwe-
zen naar tabel 4.3 in hoofdstuk 4. De Kenniscentra vormen als het ware de schakel 
tussen het georganiseerde bedrijfsleven en het onderwijs. De Kenniscentra zijn 
verenigd in een landelijke organisatie: het colo (Centraal Orgaan van Landelijke 
Organen2).

De Kenniscentra vervullen twee belangrijke taken. Ze zijn allereerst verantwoor-
delijk voor het werven van voldoende stageplaatsen en leer-werkplaatsen in het 
bedrijfsleven en de collectieve sector en voor het bewaken van de kwaliteit van die 
praktijkplaatsen. Het Kenniscentrum bepaalt welke bedrijven bevoegd zijn tot het 
verzorgen van beroepspraktijkvorming, niet alleen voor het middelbaar beroeps-
onderwijs (mbo) maar ook voor het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs 
(vmbo). De Kenniscentra houden zich in de tweede plaats bezig met het ontwikkelen 
en onderhouden van de kwalifi catiestructuur voor het middelbaar beroepsonderwijs. 
In de kwalifi catiestructuur worden beroepsprofi elen die door het bedrijfsleven zijn 
opgesteld, vertaald in vereiste kwalifi caties en competenties voor de verschillende 
opleidingen. Het beroepsonderwijs geeft daar vervolgens zelf invulling aan.

Van de negentien Kenniscentra zijn er zeventien tripartiet samengesteld, dat wil 
zeggen samengesteld uit vertegenwoordigers van werkgevers, werknemers en het 
onderwijsveld. Alle Kenniscentra hebben een commissie onderwijs bedrijfsleven 
(cob), die paritair is samengesteld, dat wil zeggen dat het onderwijs en de sociale 
partners elk 50% van de zetels bezetten.

De landelijke koepelorganisatie colo is samengesteld uit vertegenwoordigers 
van de werkgevers en werknemers die de Kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfs-
leven besturen. De sterke betrokkenheid van het georganiseerde bedrijfsleven komt 
ook tot uitdrukking via een vertegenwoordiging van de landelijke organisaties van 
werkgevers en werknemers in het bestuur van het colo (vier van de negen leden). 
De voorzitter is onafhankelijk. Door hun taakstelling en bestuurlijke samenstelling 
zijn de Kenniscentra in de praktijk sterker op het bedrijfsleven en op de behoeften 
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van de arbeidsmarkt georiënteerd dan op de behoeften en wensen van het beroeps-
onderwijs.

Scholieren en studenten in het middelbaar beroepsonderwijs hebben sinds een 
aantal jaren een eigen organisatie: de Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (job), 
die de belangen van de onderwijsdeelnemers behartigt en waar nodig service ver-
leent.

De rijksoverheid draagt in het kader van haar verantwoordelijkheid voor het onder-
wijsbestel zorg voor de toegankelijkheid, doelmatigheid en kwaliteit van het 
beroepsonderwijs. Het ministerie van ocw stelt via wet- en regelgeving en bekosti-
ging de kaders waarbinnen de verschillende betrokken partijen kunnen opereren.

De Inspectie van het onderwijs houdt toezicht op de onderwijsinstellingen – en 
met ingang van januari 2006 ook op de Kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven 
– en bewaakt de kwaliteit van het onderwijs.

In 2002 is er, in reactie op langdurige kritiek van de onderwijsinspectie op de 
kwaliteit van de examinering in het mbo, een aparte organisatie opgericht die de 
kwaliteit van de examens in het middelbaar beroepsonderwijs moet controleren: het 
KwaliteitsCentrum Examinering (kce). Het Kwaliteitscentrum bepaalt aan welke 
standaarden examens in het mbo moeten voldoen. Doel is het maatschappelijke 
vertrouwen in de waarde van het mbo-diploma te herstellen. De kwaliteit van de 
examinering is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van onderwijsinstellingen en 
kenniscentra. De koepelorganisaties van de onderwijsinstellingen (Bve Raad) en de 
Kenniscentra (colo) leveren elk een afgevaardigde in het bestuur van het kce.

Behalve voornoemde partijen zijn ook gemeenten en diverse andere instanties actief 
op het terrein van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Ook die stel-
len zich ten doel voor jongeren meer mogelijkheden te creëren om leren en werken 
te combineren. In hoofdstuk 5 werden enkele van deze instanties en organisaties al 
geïntroduceerd. Het gaat met name om:
– het Centrum voor Werk en Inkomen (cwi) en de gemeenten die betrokken zijn in 

verband met de arbeidsinpassing van (kansarme) werkloze jongeren met een uit-
kering;

– de Taskforce Jeugdwerkloosheid die als taak heeft de jeugdwerkloosheid te 
bestrijden;

– de Regionale Meld- en Coördinatiecentra (rmc’s) die de opdracht hebben zorg 
te dragen voor de registratie en (terug)plaatsing in het onderwijs van voortijdige 
schoolverlaters (schoolverlaters zonder startkwalifi catie).

Bij de uitvoering van het middelbaar beroepsonderwijs, en van de beroepsprak-
tijkvorming daarbinnen, zijn dus heel veel verschillende organisaties en instanties 
betrokken. Er is sprake van een enorme bestuurlijke drukte.
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Regionale opleidingencentra (roc’s) hebben alleen al voor het verzorgen van het 
beroepsonderwijs met een enorme diversiteit aan ‘stakeholders’ te maken. Daarnaast 
bieden ze ook nog verschillende vormen van educatie aan (zie ook Hooge et al. 2004).

6.3.2 Hoger beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs: overeenkomsten en 
verschillen

In de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (whw) is veel 
minder geregeld over de inrichting van het onderwijs en over het deel van de oplei-
ding dat in de beroepspraktijk plaatsvindt dan in de web. Dat heeft onder andere te 
maken met de andere omgeving waarin het hoger onderwijs opereert. Afnemers van 
het hoger onderwijs zijn merendeels grote bedrijven en instellingen die over het alge-
meen over voldoende menskracht en middelen beschikken om zelf contacten met het 
onderwijs te onderhouden.

Opleidingen in het hoger onderwijs onderscheiden zich uitsluitend van elkaar door 
de inhoud van het examen. De wijze waarop het onderwijs in een bepaalde opleiding 
is ingericht, in voltijd, dan wel in deeltijd of duaal, doet er niet toe zolang de inhoud 
van het examen in essentie hetzelfde blijft.

Indien een instelling voor hoger onderwijs een opleiding aanbiedt gericht op 
beroepen waarvoor bij of krachtens de wet beroepsvereisten worden gesteld (zoals 
voor het beroep van leraar, medische en paramedische beroepen en juridische beroe-
pen), moet het bestuur van de onderwijsinstelling ervoor zorgen dat de studenten 
in die opleidingen tenminste in de gelegenheid worden gesteld aan die vereisten te 
voldoen.

Bij duaal ingerichte opleidingen is sprake van een leer-werktraject, waarbij er een 
nauwe relatie is tussen het onderwijs enerzijds en de beroepsuitoefening in verband 
met dat onderwijs anderzijds. Aan dergelijke opleidingen zijn nadere eisen gesteld, 
zoals een leer-arbeidsovereenkomst tussen student, onderwijsinstelling en arbeids-
organisatie, waarin de rechten en plichten ten aanzien van de beroepsuitoefening 
zijn geregeld. De studielast van het praktijkdeel van de duale opleiding moet in de 
onderwijs- en examenregeling zijn vastgelegd en beargumenteerd.

Leren in de beroepspraktijk heeft in het hoger onderwijs een ander karakter dan in 
het (voorbereidend) middelbaar beroepsonderwijs. Het kennisniveau van studenten 
is er hoger en studenten zijn in de regel ook al wat ouder en zelfstandiger; ze zijn in 
principe in staat om tijdens de praktijkperiode redelijk zelfstandig een bijdrage te 
leveren aan de productie of dienstverlening. Dat laatste geldt zeker voor duale stu-
denten die, zo werd in hoofdstuk 4 al vastgesteld, vaak sterk gemotiveerd en met een 
duidelijk opleidingsdoel voor ogen het leren combineren met werken.

De behoefte aan begeleiding op de werkplek is bij studenten in het hoger onder-
wijs dan ook geringer dan bij scholieren in het middelbaar onderwijs, en zeker dan 
in het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs.
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In het hoger onderwijs zijn de institutionele verhoudingen rond de stages en leer-
arbeidsplaatsen lang niet zo ingewikkeld als in het beroepsonderwijs op middelbaar 
niveau.

De primaire verantwoordelijkheid voor de praktijkvorming ligt bij de onderwijs-
instellingen: de hogescholen en de universiteiten. Het hoger onderwijs kent geen 
intermediaire instanties – vergelijkbaar met de Kenniscentra beroepsonderwijs 
bedrijfsleven – die ontwikkelingen op de arbeidsmarkt volgen, de eisen vanuit de 
beroepspraktijk vertalen in vereiste kwalifi caties of competenties en zorg dragen 
voor voldoende en kwalitatief goede stageplaatsen en leer-arbeidsplaatsen.

Hogescholen en universiteiten onderhouden zelf rechtstreeks contact met indi-
viduele bedrijven om stageplaatsen of arbeidsplaatsen te verwerven. Ze richten voor 
het opbouwen en uitbouwen van de contacten met (potentiële) leerbedrijven vaak een 
speciale organisatie op, zoals een stagebureau, een praktijkbureau (voor projecten, 
stages, afstudeeropdrachten of duale werkplekken), een regionale adviesraad of 
beroepenveldcommissies en -werkgroepen.

De kwaliteit van de stageplaats of werkplek wordt in het hoger onderwijs dus niet 
beoordeeld door een onafhankelijke organisatie, maar wordt als het ware impliciet, 
via de exameneisen en de kwaliteitsbeoordeling in het kader van de accreditatie, 
gegarandeerd. De Onderwijsinspectie en de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Orga-
nisatie (nvao) plaatsen bij die aanname overigens wel de nodige vraagtekens, niet 
alleen ten aanzien van de hoeveelheid tijd die in de beroepspraktijk wordt doorge-
bracht, maar ook ten aanzien van de opleidingskwaliteit van het praktijkdeel. Bij de 
beoordeling van de kwaliteit van opleidingen door visitatiecommissies en panels 
wordt het leren in de beroepspraktijk nauwelijks betrokken. Vaak is ook onduidelijk 
of deeltijd- en duale varianten van opleidingen apart zijn beoordeeld. Kunnen duale 
en deeltijdopleidingen, waarin veel tijd op de werkplek wordt doorgebracht, binnen 
dezelfde of een iets langere cursusduur wel eenzelfde eindniveau realiseren, zo vroeg 
de voorzitter van de nvao zich nog niet zo lang geleden af (Dittrich 2005).

Hogescholen en universiteiten onderhouden niet alleen contacten met het afne-
mende beroepenveld in verband met hun behoefte aan stageplaatsen of leer-arbeids-
plaatsen. Er bestaan ook de nodige contacten met het oog op de verschillende 
contractactiviteiten die instellingen voor hoger onderwijs ten behoeve van bedrijven 
en instellingen uit de collectieve sector kunnen verrichten, zowel in de sfeer van 
onderwijs als van onderzoek en maatschappelijke dienstverlening.

Zo verwierven de universiteiten in 2001 gezamenlijk ruim 1,2 miljard euro aan 
inkomsten uit contractonderzoek en contractonderwijs (ruim 40% meer dan in 
1998). Het merendeel (52%) van deze zogenoemde derde geldstroom was in 2001 
gerelateerd aan onderzoeksactiviteiten, de rest was afkomstig uit cursussen en 
andere activiteiten. De inkomsten uit contractonderzoek waren in dat jaar voor bijna 
60% afkomstig van bedrijven, particuliere non-profi tinstellingen en andere instel-
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lingen; de rest werd verworven door contractactiviteiten te verrichten voor (interna-
tionale) overheden (cbs 2004b).

Werkgeversorganisaties zijn ondanks de vele contacten met het onderwijs niet erg 
tevreden over ontwikkelingen in de aansluiting tussen het hoger onderwijs en de 
arbeidsmarkt. In het vorige hoofdstuk is al gewag gemaakt van hun zorgen en kri-
tiekpunten. Werkgevers zouden in de nieuwe wetgeving voor het hoger onderwijs 
verankerd willen zien dat de onderwijsinstellingen in een vroegtijdig stadium met 
het bedrijfsleven overleg plegen over hun plannen en dat niet pas achteraf, bij de ver-
antwoording, doen. De overheid stelt zich op dit punt vooralsnog terughoudend op. 
Onderwijsinstellingen en bedrijven moeten eerst zelf onderling maar tot een betere 
afstemming zien te komen. Een constructie à la de Kenniscentra en het colo wordt 
voor het hoger onderwijs ongeschikt gevonden (tk 2004/2005a).

Verschillen tussen hoger beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs
Sinds de invoering van de whw in 1998 zijn er in de wet- en regelgeving nog maar 
weinig verschillen tussen het hoger beroepsonderwijs en het wetenschappelijk 
onderwijs. Wat betreft doelstelling en missie zijn de verschillen tussen beide onder-
wijssectoren echter nog onverminderd actueel.

Het hoger onderwijs is formeel binair van karakter: er is wetenschappelijk onder-
wijs dat wordt verzorgd door de universiteiten en hoger beroepsonderwijs dat wordt 
verzorgd door hogescholen. In de toelichting op de whw wordt het verschil tussen 
beide als volgt omschreven.

Wetenschappelijk onderwijs leidt op in een manier van denken in een discipline, 
waardoor men, behalve tot het uitoefenen van functies op de arbeidsmarkt van 
bepaald niveau, ook in staat is om bij te dragen aan het uitdiepen, verbreden en ver-
meerderen van kennis.

Hoger beroepsonderwijs is gericht op het aanleren en toepassen van kennis en 
vaardigheden, opdat het beroep waarop het is gericht kan worden uitgeoefend en 
verder kan worden ontwikkeld (tekstuitgave whw 1998).

In de praktijk is de grens tussen wetenschappelijk onderwijs en hoger beroeps-
onderwijs echter tamelijk fl uïde. In het hoger onderwijs zijn al een aantal jaren twee 
bewegingen zichtbaar. Het hoger beroepsonderwijs probeert steeds meer te gaan 
lijken op het wetenschappelijk onderwijs. Het streeft via het aanstellen van lectoren, 
het benadrukken van de toegepaste onderzoeksfunctie, het starten met eigen mas-
teropleidingen en recentelijk met het formuleren van plannen voor een professioneel 
doctoraat, duidelijk naar ‘academisering’ en statusverhoging.

Het wetenschappelijk onderwijs is met het oog op de veranderende samenstel-
ling en belangstelling van zijn studentenpopulatie in de loop der jaren steeds meer 
opleidingen gaan aanbieden die zich meer op brede beroepsdomeinen dan op weten-
schappelijke disciplines richten.
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Verschillen in missie en in contactpatronen met het bedrijfsleven komen onder 
andere naar voren uit de jaarverslagen die hogescholen en universiteiten moeten 
produceren. Een analyse – door de Centrale Financiën Instellingen (cfi ) van het 
ministerie van ocw – van de jaarverslagen van hogescholen en universiteiten over 
2003 leert op beide punten het volgende.

Hogescholen maken, in antwoord op de vraag naar hun bijdrage aan de kennis-
economie, vooral melding van de kennisdeling; die wordt vormgegeven door samen-
werking met het bedrijfsleven en het op de opleiding gerichte beroepenveld, door het 
deelnemen aan kennisallianties en door interactie tussen beroepspraktijk en onder-
wijs. Lectoraten en kenniskringen spelen daarbij een belangrijke rol. Contractactivi-
teiten, duaal leren en toegepast onderzoek worden als instrumenten genoemd.

Ten aanzien van de samenwerking met het bedrijfsleven wordt melding gemaakt 
van duale trajecten en van intensieve contacten met voor de betreffende opleiding 
relevante organen als mkb, Nederlandse organisatie voor toegepast-natuurkun-
dig onderzoek (tno), regioadviseurs en de bedrijven zelf. Door deze contacten 
worden de specifi eke hulpvraag uit het bedrijf en het aanbod uit de school bij elkaar 
gebracht. Dit leidt tot invulling van projectopdrachten, stages en toegepast onder-
zoek (cfi  2005a).

Universiteiten vermelden ten aanzien van hun bijdrage aan de kenniseconomie 
uiteenlopende onderwerpen, zoals het aanleren van een wetenschappelijke houding, 
betrokkenheid en multidisciplinaire samenwerking, kennisvalorisatie (het te gelde 
maken van kennis), het verlenen van octrooien aan bedrijven en het opzetten van 
innovatieve bedrijven, contractactiviteiten, en het aanbieden van onderzoeks- en top-
masteropleidingen. Uit de jaarverslagen blijkt dat alle universiteiten met het bedrijfs-
leven samenwerken. De invulling van de samenwerking met het bedrijfsleven is 
afhankelijk van het type instelling; technische universiteiten richten zich op andere 
sectoren van het bedrijfsleven en het beroepenveld dan brede, algemene universitei-
ten (cfi  2005b).

De recente invoering van de bachelor-masterstructuur in het hoger onderwijs is veel 
ingrijpender voor de inhoud en inrichting van de universitaire opleidingen dan voor 
het hbo.

Het wetenschappelijk onderwijs kent van oudsher een sterke binding met weten-
schappelijk onderzoek. Die verbinding tussen onderwijs en onderzoek wordt binnen 
het universitaire bestel van groot belang geacht. De meeste docenten zijn naast hun 
onderwijstaak primair gericht op het verrichten van wetenschappelijk onderzoek. 
Daaraan ontlenen zij hun status binnen de groep van vakgenoten.

Als gevolg van de invoering van de bachelor-masterstructuur zal de onder-
zoeksoriëntatie in de bachelorfase vermoedelijk minder dominant worden. In de 
bachelorfase zal het accent vermoedelijk meer op de brede academische vorming 
komen te liggen. Ten behoeve van de masterfase worden momenteel speciale oplei-
dingen voor toekomstige onderzoekers ontwikkeld. Die ontwikkeling sluit beter 
aan op het gegeven dat slechts een klein gedeelte van de afgestudeerde academici 
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verdergaat in een functie als wetenschappelijk onderzoeker. Naast onderzoekmas-
teropleidingen zijn er in de bama-structuur gewone (doorstroom)masteropleidingen 
voorzien die zich richten op disciplinaire domeinen als recht of economie of maat-
schappelijke domeinen, zoals milieu, Europa of communicatie, en professiegerichte 
masteropleidingen voor specifi eke beroepen, zoals leraren, artsen of accountant.

Hogescholen en universiteiten hebben op landelijk niveau elk een eigen belangenorga-
nisatie: de hbo-raad en de Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universitei-
ten (vsnu).

De hbo-raad heeft zich de afgelopen jaren sterk gemaakt voor een versterking van 
de relaties met de beroepspraktijk. In samenwerking met mkb-Nederland zijn door 
de hbo-raad diverse initiatieven voor nieuwe duale hbo-opleidingen ontwikkeld. 
Meer recent zijn in samenwerking met het georganiseerde bedrijfsleven plannen ont-
wikkeld voor een tweejarige hbo-opleiding die moet uitmonden in een zogenoemde 
‘associate degree’.

Het hoger beroepsonderwijs heeft bij deze ontwikkelingen de politieke en 
bestuurlijke wind mee. Op landelijk niveau lift het hbo mee met verschillende 
 thema’s die al een aantal jaren in het kader van de versterking van onze kennis-
economie van groot belang worden geacht: vergroting van het aantal hoger opgelei-
den, verhoging van de productiviteit en bevordering van ondernemerschap. Innovatie 
is daarbij het sleutelbegrip, waarvoor zelfs een afzonderlijk Innovatie Platform is 
opgericht. Het hoger beroepsonderwijs weet het belang van de eigen sector op deze 
terreinen (zowel onderwijs als toegepast onderzoek) in de publieke discussie vaak 
beter over het voetlicht te brengen dan de universitaire wereld.

De invloed van de twee koepelorganisaties is sterk afhankelijk van de mate van con-
sensus in hun respectievelijke achterbannen. Die consensus was de afgelopen jaren 
in hbo-kringen sterker aanwezig dan in de universitaire wereld. Het hbo is in de 
afgelopen drie decennia geëmancipeerd van een schooltype binnen het voortgezet 
onderwijs tot een vorm van hoger onderwijs met verregaande ambities op terreinen 
als (toegepast) onderzoek, eigen masteropleidingen en promotierecht; ambities die 
raken aan verantwoordelijkheden en taken die van oudsher exclusief waren voor-
behouden aan de universiteiten. Of de eensgezindheid in het hbo de komende jaren 
stand zal houden, valt te bezien. Belangentegenstellingen tussen grote en kleine 
instellingen nemen toe. De zogenoemde hbo-fraude heeft de gemeenschappelijkheid 
eveneens onder druk gezet.

De opstelling van de vsnu is tot op heden overwegend defensief. Dat heeft niet 
alleen te maken met de ambities van het hoger beroepsonderwijs, maar ook met 
uiteenlopende belangen in universitaire kring, bijvoorbeeld tussen grote brede uni-
versitaire instellingen en kleine, meer op specifi eke wetenschapsgebieden gerichte 
universiteiten (bijvoorbeeld de technische universiteiten). Deze belangenverschillen 
worden mede gevoed door de bekostigingssystematiek (zie paragraaf 6.4).
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Werken de beide koepelorganisaties in het hoger onderwijs in hoge mate langs 
elkaar heen, op het niveau van de onderwijsinstellingen zelf ontstaan er de laatste 
tijd steeds meer samenwerkingsverbanden. Er hebben in een aantal gevallen zelfs al 
bestuurlijke fusies tussen universiteiten en hogescholen plaatsgevonden. Belangrijke 
overwegingen zijn de groeiende niveauverschillen binnen de studentenpopulaties 
van het hoger beroepsonderwijs en het wetenschappelijk onderwijs en de noodzaak 
om het studierendement binnen het hoger onderwijs door middel van een betere 
onderlinge samenwerking en verwijzing te verhogen.

6.3.3 Institutionele belangen
De vele betrokken partijen hebben verschillende taken en verantwoordelijkheden. 
Daaraan wordt vanuit uiteenlopende belangen en overwegingen invulling gegeven. 
Er is overigens niet alleen sprake van uiteenlopende, maar ook van gemeenschappe-
lijke belangen.

Belangen van onderwijsinstellingen
De verantwoordelijkheden en taken van onderwijsinstellingen hangen uiteraard in 
de eerste plaats samen met hun maatschappelijke opdracht: het aanbieden van kwa-
litatief goed onderwijs dat enerzijds aansluit bij de capaciteiten en belangstelling 
van (aspirant-)studenten en anderzijds een gedegen voorbereiding biedt op een duur-
zame positie op de arbeidsmarkt.

Onderwijsinstellingen hebben echter niet alleen een maatschappelijke taak en 
verantwoordelijkheid, maar streven als organisaties tegelijkertijd ook eigen belan-
gen na; belangen die gericht zijn op de continuïteit (werkgelegenheid), groei en 
status van de individuele instelling, kortom, hun concurrentiepositie op de onder-
wijsmarkt.

Sinds het begin van de jaren tachtig zijn de omvang (via fusies) en bevoegdheden 
(meer vrije beleidsruimte) van onderwijsinstellingen sterk toegenomen. roc’s, 
hogescholen en universiteiten zijn uitgegroeid tot autonome maatschappelijke 
ondernemingen die hun bedrijfsvoering in belangrijke mate zelf kunnen regelen. 
Onderwijsinstellingen zijn zich de afgelopen jaren bovendien steeds marktgerichter 
gaan opstellen. Enerzijds noodgedwongen, om de teruglopende fi nanciering van 
overheidswege te compenseren, anderzijds ingegeven door de behoefte om beter te 
kunnen inspelen op hun klanten en ruimte te creëren voor vernieuwingen. In het 
verlengde daarvan zijn de onderwijsinstellingen ook bedrijfsmatiger gaan werken. 
In een aantal gevallen resulteerde dat in ongeoorloofde methoden.

Individuele onderwijsinstellingen proberen in de eerste plaats het aantal inge-
schreven studenten te vergroten door nieuwe opleidingen te starten, een strategie die 
sterk wordt gestimuleerd door de wijze waarop instellingen door de overheid worden 
bekostigd. Dat geldt voor alle onderwijssectoren, maar voor het hoger beroepsonder-
wijs in het bijzonder (zie § 6.4).
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Onderwijsinstellingen zoeken daarnaast naar een optimale verhouding tussen 
kosten en inspanningen. Via een andere organisatie van het onderwijs kunnen 
in principe de nodige besparingen worden gerealiseerd. De algemene trend naar 
verbreding van beroepsopleidingen wordt vermoedelijk niet alleen ingegeven door 
onderwijskundige overwegingen maar ook door kostenoverwegingen. Een brede 
opleiding met een gemeenschappelijk onderwijsaanbod voor veel studenten, is 
nu eenmaal minder kostbaar dan een gevarieerd aanbod met smalle opleidingen 
die allemaal op specifi eke werkvelden zijn gericht en elk afzonderlijk veel minder 
 studenten tellen.

Ook aan de opname, vormgeving en duur van stages en werkperiodes binnen het 
onderwijsprogramma zijn voor de onderwijsinstelling fi nanciële en organisatorische 
gevolgen verbonden. Tegenover besparingen doordat er tijdelijk minder studenten 
onderwijs volgen, staan extra taken in de sfeer van de stagecoördinatie, de stage-
begeleiding en het onderhouden van contacten met soms honderden stagebiedende 
organisaties (De Vries 1988). Een effi ciënte inzet van menskracht leidt dan al gauw 
tot kostenbesparingen. Zo’n inzet garandeert echter niet per defi nitie een optimale 
onderwijskwaliteit.

Belangen van bedrijven en werkorganisaties in de collectieve sector
Voor bedrijven en instellingen in de collectieve sector is de initiële opleiding en vor-
ming van toekomstige werknemers van cruciaal belang. Bij beslissingen om aan dat 
onderwijs een bijdrage te leveren staat het bedrijfsbelang voorop; dat wil zeggen de 
continuïteit, groei en winstgevendheid van het bedrijf. Voor de continuïteit van een 
onderneming is het belangrijk om, als dat nodig is, snel nieuwe en goed gekwalifi -
ceerde beroepsbeoefenaren te kunnen aantrekken. Aan beslissingen om stageplaat-
sen of leer-arbeidsplaatsen beschikbaar te stellen liggen, zo bleek in hoofdstuk 5, 
uiteenlopende motieven ten grondslag. De toekomstige personeelsvoorziening 
vormt een belangrijk motief, maar ook kostenoverwegingen spelen een rol.

Belangen van scholieren en studenten
Scholieren en studenten zijn uiteindelijk de voornaamste belanghebbenden. Zij hebben 
belang bij een opleiding die aansluit bij hun individuele belangstelling en capacitei-
ten, die studeerbaar is, tot een diploma leidt, en uitzicht biedt op een aantrekkelijke 
en duurzame positie op de arbeidsmarkt. Daarnaast zijn ook de sociale aspecten van 
belang. Scholieren en studenten vinden het belangrijk dat er in de onderwijsinstelling 
een goede sfeer heerst, dat docenten belangstelling tonen voor hun vorderingen, dat 
er goede voorzieningen zijn (bijvoorbeeld in de sfeer van de ict) en dat er voldoende 
gelegenheid is voor sociale contacten. Bij dat alles kunnen ook fi nanciële overwegin-
gen een rol spelen. De keuze van en inzet voor een opleiding kunnen mede bepaald 
worden door de wens of noodzaak (extra) inkomsten te verwerven.

De verantwoordelijkheid van de onderwijsdeelnemer is de afgelopen jaren duidelijk 
aangescherpt. Het onderwijsaanbod is minder vrijblijvend dan voorheen. Scholieren 
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en studenten moeten bepaalde prestaties leveren, op straffe van verwijdering uit de 
opleiding (bindend studieadvies) of een fi nanciële strop (prestatiebeurs).

Belangen en verantwoordelijkheden van overheden
Ook overheden hebben belang bij kwalitatief hoogwaardig beroepsonderwijs. Eerder 
is al gewezen op het belang voor de economische ontwikkeling. De kenniseconomie 
vraagt om hoogopgeleide werknemers, die niet alleen fl exibel maar ook creatief en 
innovatief zijn. Het beroeps- en hoger onderwijs moeten daarvoor de basis leggen.

Een tweede belang, zowel van de landelijke als de lokale overheid, is gelegen in 
een goed werkende arbeidsmarkt: een arbeidsmarkt zonder al te veel werkloosheid 
en onvervulbare vacatures.

Goed (beroeps)onderwijs vervult in dat verband niet alleen een preventieve functie 
(een degelijke voorbereiding op de arbeidsmarkt) maar ook een curatieve functie 
(aanvullende opleiding en scholing voor jongeren die geen werk kunnen vinden). 
Voor beide functies is een goede samenwerking tussen het onderwijs en het afne-
mende bedrijfsleven noodzakelijk.

6.3.4 Naast uiteenlopende ook gemeenschappelijke belangen
Ondanks het feit dat de belangen en invalshoeken van de betrokken partijen ver-
schillen, is de consensus over het belang van meer aandacht voor de beroepspraktijk 
in het onderwijs groot. Combinaties van leren en werken zijn zowel voor werkgevers 
als voor onderwijsinstellingen, overheden en studenten aantrekkelijk. Ook de toe-
name van de hoeveelheid tijd die gedurende de initiële opleiding buitenschools, in de 
beroepspraktijk, wordt doorgebracht, wordt alom onderschreven.

De omschakeling naar meer competentiegericht onderwijs wordt eveneens door 
alle betrokkenen omarmd. Datzelfde geldt voor de breed gedragen ambitie om het 
initiële opleidingsniveau van de jeugd te verhogen. Dat opleidingsniveau zou volgens 
de overheid tot minimaal het niveau van de startkwalifi catie moeten worden ver-
hoogd en tot een uitstroom van 50% van de schoolverlaters met een diploma hoger 
onderwijs moeten leiden. Het realiseren van beide doelstellingen zal vooral van een 
grotere en betere doorstroom tussen de verschillende niveaus van de beroepskolom 
moeten komen: van het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs naar het mid-
delbaar beroepsonderwijs en van het middelbaar beroepsonderwijs naar het hoger 
beroepsonderwijs. Vanuit het algemeen vormend onderwijs (havo en vwo) vervolgen 
anno 2006 al vrijwel alle scholieren hun opleiding in het hoger onderwijs.

Het lijkt erop dat de gemeenschappelijkheid in het denken tussen overheid, onder-
wijsinstellingen, werkgevers en studenten vooral betrekking heeft op het strategi-
sche (beleids)niveau. Op dat niveau valt voor alle betrokken partijen op korte termijn 
de meeste winst te behalen: een betere aansluiting van het onderwijs op de arbeids-
markt, snellere inzetbaarheid en minder selectiekosten bij het aanstellen van school-
verlaters, een gevarieerder onderwijsprogramma dat meer op de praktijk is gericht, 
en een groei van het aantal scholieren en studenten onder gelijktijdige verschuiving 
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van een deel van de inspanningsverplichtingen van de onderwijsinstellingen naar 
het bedrijfsleven.

Op het niveau van de uitvoering lijken de belangen tussen onderwijs en beroeps-
praktijk echter nogal eens uiteen te lopen en in een aantal gevallen zelfs te botsen, 
als althans wordt afgegaan op de opvattingen van de betrokken partijen die eerder, 
in hoofdstuk 5, werden weergegeven. Dat laatste zou deels te maken kunnen hebben 
met de grote variëteit tussen en binnen beroepenvelden. De voorbeelden van de 
beroepsopleidingen voor verpleegkundigen en verzorgenden en voor politiefunctio-
narissen bieden hiervoor de nodige aanwijzingen.

6.3.5 Doet de institutionele inbedding van beroepsopleidingen ertoe?
Maakt het eigenlijk uit of een beroepsopleiding is ingebed in het reguliere onderwijs 
of in de sector waarvoor wordt opgeleid? Om die vraag te beantwoorden, wordt in 
de eerste plaats aandacht geschonken aan het onderwijs ten behoeve van verpleeg-
kundige en verzorgende beroepen, dat tot 1997 onderdeel was van de zorgsector en 
nu in het reguliere onderwijsbestel is opgenomen, en in de tweede plaats aan het 
politieonderwijs, dat volledig binnen het politiebestel zelf is gepositioneerd. Vallen 
de kwantitatieve en kwalitatieve aansluiting tussen opleiding en beroepspraktijk 
beter te realiseren indien een beroepsopleiding binnen de beroepensector zelf wordt 
georganiseerd?

Casus 1: Het onderwijs voor verplegende en verzorgende beroepen
Het opleidingsstelsel voor verpleegkundige en verzorgende beroepen vormt vanuit 
institutioneel oogpunt een interessant voorbeeld. Sinds 1997 is namelijk een heel 
nieuw stelsel voor verpleging en verzorging van kracht. In dat jaar werd de verant-
woordelijkheid voor de tot dan toe bestaande inservice-opleidingen voor A-, B- en 
Z-verpleegkundige en de inservice-opleiding tot ziekenverzorgende overgeheveld van 
het ministerie van vws naar het ministerie van oc&w. De opleidingen zelf werden 
weggehaald bij de zorginstellingen (verzorgingshuizen, verpleeghuizen, ziekenhui-
zen, instellingen voor thuiszorg, gehandicaptenzorg en geestelijke gezondheids-
zorg) en ondergebracht bij de reguliere onderwijsinstellingen, dat wil zeggen bij de 
roc’s en hogescholen.

Met de overdracht veranderde het opleidingsstelsel op drie belangrijke punten 
(Den Boer et al. 2004).

In de eerste plaats in inhoudelijk opzicht. Waren de opleidingen voorheen gericht 
op specifi eke functies voor afzonderlijke werkvelden, met de nieuwe opleidings-
structuur werd beoogd toekomstige beroepsbeoefenaren op te leiden tot breed 
gekwalifi ceerd en fl exibel inzetbaar personeel. Gediplomeerden zouden als begin-
nend beroepsbeoefenaar in principe in alle werkvelden en settings (intra-, semi-, 
extra- en transmuraal) aan de slag moeten kunnen.
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Ook de structuur van het opleidingsstelsel veranderde ingrijpend. De oude ondoor-
zichtige en als onsamenhangend ervaren opleidingsstructuur werd vervangen door 
één kwalifi catiestructuur met vijf niveaus: zorghulp (niveau 1), helpende (2), verzor-
gende (3), verpleegkundige (4) en verpleegkundige (5). Bijzonder aan de kwalifi ca-
tiestructuur voor het beroepsonderwijs voor de zorgsector is dat ook het hbo-niveau 
(verpleegkundige op niveau 5) erin is opgenomen. In andere beroepssectoren binnen 
het reguliere onderwijs is dat niet het geval.

Een derde verandering heeft betrekking op de eigendomsverhoudingen. De over-
dracht had grote gevolgen op landelijk maar vooral op regionaal niveau. Den Boer 
et al. constateren op dat punt het volgende:

‘Na deze overdracht bestond bij veel zorginstellingen het gevoel dat een goed functione-
rend opleidingssysteem was ingewisseld voor een aanzienlijk minder goed functionerend 
systeem. Daarvoor werden verschillende redenen aangevoerd:
– het verminderen van de mogelijkheden om leerlingen inhoudelijk en qua bedrijfscultuur te 

“vormen” op maat van de instelling;
– een als ontoereikend ervaren deskundigheid op roc’s;
– de hectiek bij de roc’s als gevolg van fusieperikelen, de invoering van de web en de korte 

voorbereidingsperiode voor het werken met het nieuwe stelsel;
– het vervallen van de leeftijdsgrens die in veel zorginstellingen voor deelname aan de

in-service opleiding gold;
– het verloop onder docenten die vanuit zorginstellingen naar de roc’s waren gekomen; en
– de af bouw van de opleidingsexpertise in de verzorgingsinstellingen zelf ’ (Den Boer et al. 

2004: 16).

Problemen als gevolg van de nieuwe opleidingsstructuur
Het onderzoek van Den Boer et al. laat in de eerste plaats een aantal problemen zien 
in de aansluiting tussen het nieuwe opleidingsstelsel en de functiestructuur binnen 
de zorg. De problemen verschillen overigens per werkveld.

In (algemene) ziekenhuizen en in intramurale voorzieningen voor de geestelijke 
gezondheidszorg is nauwelijks sprake van functiedifferentiatie op de niveaus 4 en 5: 
mbo- en hbo-verpleegkundigen werken in de praktijk meestal in dezelfde functies. 
Dat komt omdat de meerwaarde van het hbo-niveau ten opzichte van het niveau 
van de (oude) inservice-opleidingen niet erg duidelijk is. Er is geen standaard om te 
bepalen of er sprake is van een hbo-functieniveau. Het gaat in de praktijk vooral om 
beschikbare competenties en om een hbo-denk- en werkniveau. Afgestudeerde
hbo-V’ers moeten zich eerst bewijzen als algemeen verpleegkundige (niveau 4).

Hbo-V wordt bovendien vaak niet als opleidingseis gesteld om ook nog enig car-
rièreperspectief aan de inservice-opgeleiden te kunnen bieden (Taminiau en Den 
Boer 2004, Tijdschrift voor Verpleegkundigen 2005). De ziekenhuizen verwachten dat de 
behoefte aan hbo-V’ers nieuwe stijl de komende jaren veel lager zal liggen dan het 
aanbod aan gediplomeerden van die opleiding.
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Het probleem van de functiedifferentiatie hangt gedeeltelijk samen met de fi nanciële 
situatie binnen de gezondheidszorg. Hbo-V-opgeleiden die op hbo-niveau worden 
ingeschaald zijn voor de ziekenhuizen duurder.

In de toekomst zullen naar verwachting meer fricties ontstaan in de niveauaan-
sluiting tussen kwalifi catiestructuur en functiestructuur. Als gevolg van verande-
ringen in het hoger beroepsonderwijs (meer duale trajecten en langere stages) zal 
de praktijkachterstand van de hbo-verpleegkundigen ten opzichte van de inservice-
opgeleiden afnemen. Tegelijkertijd maakt men zich in toenemende mate zorgen over 
het instroomniveau van de verpleegkundige met een mbo-opleiding.

Een tweede knelpunt betreft de breedte van de nieuwe opleidingen. Vrijwel alle zor-
ginstellingen vinden dat de huidige kwalifi catiestructuur te breed is, wat ten koste 
gaat van de noodzakelijke verdieping in een werkveld. Ook op dit punt doen zich 
verschillen tussen de sectoren voor. De problemen zijn het grootst in de geestelijke 
gezondheidszorg, de gehandicaptenzorg en bij de thuiszorgvoorzieningen. Zie-
kenhuizen en instellingen voor ouderenzorg herkennen zich wat beter in de nieuwe 
opleidingen.

Om opleidingen voldoende breedte te geven – met het oog op een brede inzetbaar-
heid – kent de beroepsbegeleidende leerweg zogenoemde externe stages, zodat leer-
lingen met verschillende werkvelden en instellingen kunnen kennismaken. Externe 
stages zouden, volgens critici, voor de doelgroep echter niet nodig zijn omdat de 
meeste jongeren al een keuze voor een bepaald werkveld hebben gemaakt; leerlin-
gen zouden het ook zelf niet willen. Belangrijker dan dit soort inhoudelijke redenen 
zijn de argumenten van fi nanciële en organisatorische aard. Het organiseren van 
een uitruil met andere zorginstellingen (in andere werkvelden) is gecompliceerd 
en tijdrovend. Het aantal beschikbare stageplaatsen verschilt per werkveld, evenals 
de omvang van dienstverbanden, roosters en werktijden. Bovendien kosten externe 
stages geld, omdat een productieve, ingewerkte leerling-werknemer wordt vervangen 
door een niet-ingewerkte, minder productieve. Dit soort problemen doet zich overi-
gens zeker niet overal en in dezelfde mate voor.

Zorginstellingen hebben niet alleen problemen met de kwalifi catiestructuur, maar 
ook met de wijze waarop scholen daaraan invulling geven. Een veelgehoorde klacht 
in de geestelijke gezondheidszorg, de gehandicaptenzorg en de thuiszorg is dat 
in de opdrachten en de casuïstiek waarmee in het onderwijs wordt gewerkt, het 
eigen werkveld onvoldoende aan bod komt (Den Boer et al. 2004). Ziekenhuizen 
vinden dat hbo-V’ers niet alleen parate kennis missen op medisch gebied, maar ook 
tekortschieten op een aantal algemene competenties zoals analytisch vermogen, 
abstractieniveau, helikopterview en probleemoplossend vermogen (Tijdschrift voor 
Verpleegkundigen 2005).

De gediplomeerden van het nieuwe opleidingsstelsel zijn eveneens ontevreden. Er 
zijn zowel klachten over de theorie (te veel of juist te weinig), maar vaker nog over de 
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praktijk (de aandacht voor de praktijk als zodanig, de voorbereiding op en de bege-
leiding tijdens de praktijk). Het meeste wordt echter geklaagd over de gebrekkige 
afstemming tussen theorie en praktijk.

Over de aansluiting tussen beschikbare en vereiste competenties zijn de meeste 
gediplomeerden wel tevreden. Ruim een derde van de gediplomeerden ervaart 
problemen in de aansluiting tussen beschikbare en vereiste competenties. Gediplo-
meerden van voltijddagopleidingen zijn over die aansluiting wat minder positief dan 
duaal opgeleide gediplomeerden.

Na een moeizame start in 1997 is de samenwerking tussen scholen en zorginstellin-
gen geleidelijk aan geïntensiveerd en verbeterd. Dat komt tot uiting in diverse vormen 
van formeel en informeel overleg. Het oordeel over de samenwerking verschilt nogal 
per regio. Volgens de zorginstellingen hebben sommige scholen de zorginstellingen 
als klant ontdekt: ze peilen de behoefte van zorginstellingen en ze bieden maatwerk-
trajecten aan. Bij andere scholen is dat in mindere mate het geval (Den Boer et al. 
2004).

Uit onderzoek naar de positie van hbo-verpleegkundigen binnen algemene 
ziekenhuizen komt naar voren dat de vertegenwoordigers van de beroepspraktijk 
van mening zijn dat ze onvoldoende invloed hebben op het onderwijs (in dit geval 
de hogescholen). Vooral de solistische koers die het onderwijs voert, ergert de 
ziekenhuizen. Intussen zijn er zowel binnen de ziekenhuiswereld als binnen het 
hbo-V-onderwijs de nodige veranderingen in gang gezet, zoals een ontwikkeling van 
functies op niveau 5, werkveldgerichte uitstroomvarianten in het onderwijs en aan-
passing van de duur en opbouw van stages. Probleem bij dit alles is dat er binnen het 
afnemende werkveld verschillend gedacht wordt over de wenselijke ontwikkelingen 
binnen het onderwijs (Tijdschrift voor Verpleegkundigen 2005).

Tegenover al deze knelpunten, waarvan een deel vermoedelijk moet worden aange-
merkt als overgangsprobleem, staat ook een belangrijk winstpunt: het aantal leerlin-
gen en studenten in de zorgsector is als gevolg van de gewijzigde positionering van 
de zorgopleidingen fl ink toegenomen. Met het oog op de komende vergrijzing van de 
bevolking is dat geen slechte ontwikkeling. Het is vermoedelijk nog te vroeg om te 
kunnen vaststellen of afgestudeerden van de nieuwe opleidingen ook daadwerkelijk 
profi teren van de verbreding van de zorgopleidingen, in de zin dat ze in de loop van 
hun arbeidsloopbaan ook echt in verschillende zorgsectoren aan het werk kunnen.

Ontwikkelingen in het opleidingsstelsel voor verplegenden en verzorgenden laten 
zien dat veranderingen in institutionele inbedding – de overheveling van de zorg-
sector naar de onderwijssector – tot de nodige problemen kunnen leiden: fricties 
rond de aansluiting tussen de nieuwe opleidingsstructuur en de bestaande functie-
structuur, onenigheid over de wenselijke breedte van de verschillende beroepsoplei-
dingen en problemen als gevolg van cultuurverschillen en personele perikelen.
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Onlangs kwam aan het licht dat sommige zorginstellingen zelf weer leerlingen gaan 
opleiden, omdat ze ontevreden zijn over het niveau van de gediplomeerden die van 
de scholen komen. De reden daarvoor is dat het veel te lang duurt voordat een jonge 
gediplomeerde verpleegkundige voldoet aan de eisen die het vak stelt. Leerlingen 
krijgen volgens de zorginstellingen te veel theorie en te weinig praktijkonderwijs, 
aldus een vertegenwoordiger van een van de inmiddels 35 instellingen (variërend van 
ziekenhuizen en verpleeghuizen tot instellingen voor geestelijke gezondheidszorg 
en thuiszorg) die al een leerafdeling hebben opgezet (De Visser 2006). Het oude 
inservice-onderwijs lijkt in de gezondheidszorg langzaam maar zeker weer gedeelte-
lijk in ere te worden hersteld.

Casus 2: Het politieonderwijs
Het politieonderwijs neemt binnen het initiële onderwijs een aparte positie in. Het 
is georganiseerd in een eigen systeem en valt niet onder het regime van het reguliere 
onderwijs maar formeel onder de ministeries van Binnenlandse Zaken en Konink-
rijksrelaties (bzk) en Justitie. In de praktijk berust de verantwoordelijkheid voor het 
politieonderwijs primair bij het ministerie van bzk (directoraat-generaal Openbare 
Orde en Veiligheid, directie Politie). Het politieonderwijs is geregeld in de Wet op het 
lsop en het politieonderwijs (waarbij lsop staat voor Landelijk Selectie- en Oplei-
dingsinstituut Politie; een naam die sinds april 2004 is veranderd in Politieacademie).

Het politieonderwijs is in 2002 ingrijpend gewijzigd. Het oude, functiegerichte 
politieonderwijs onderging een ware metamorfose: het werd omgevormd tot een 
samenhangend stelsel van beroepsonderwijs op mbo-, hbo- en wo-niveau (Stam et 
al. 2003). Competenties die in de beroepspraktijk nodig zijn, staan in het nieuwe 
politieonderwijs centraal. Daarnaast is er uitdrukkelijk voor gekozen het politie-
onderwijs zoveel mogelijk in samenhang met het reguliere onderwijs in te richten, 
om daarmee de mogelijkheden voor in- en doorstroom te vergroten. Door samen-
werking en uitwisseling met het reguliere beroepsonderwijs wil men de aantrek-
kelijkheid van het politieberoep bij een bredere groep studenten onder de aandacht 
brengen en daarmee de aantrekkelijkheid van het beroep vergroten, wat mogelijk een 
positieve invloed op de instroom zal hebben (lsop 2003; Verhoef en Hövels 2003).

Er worden vijf kwalifi catieniveaus onderscheiden (niveau 2 t/m 6) die aansluiten bij 
de niveau-indeling in het mbo (niveau 2 t/m 4) en het hbo/wo (het hbo en 
wo-bachelorniveau (niveau 5) en masterniveau (niveau 6)). Anders dan in het regu-
liere onderwijs wordt het gehele politieonderwijs in één geïntegreerde kwalifi catie-
structuur aangeboden. Niveau 1 ontbreekt vooralsnog in de kwalifi catiestructuur van 
het politieonderwijs.

Het belangrijkste verschil met het reguliere onderwijs is dat het gehele politieonder-
wijs duaal is opgezet. Het leren vindt afwisselend plaats in het onderwijsinstituut en 
al werkende in de beroepspraktijk: ongeveer twaalf weken op het instituut en twaalf 
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weken werkend leren in het politiekorps, aansluitend op het planningssysteem in 
het korps. Bij de keuze voor dit duale ritme hebben onderwijskundige, korpsorgani-
satorische en onderwijsorganisatorische overwegingen een rol gespeeld (Stam et al. 
2003). De hoeveelheid leertijd die in de beroepspraktijk wordt doorgebracht, varieert 
per niveau: 40% (niveau 6), 50% (niveau 4 en 5) en 60% (niveau 2 en 3) (lsop 2003).

Het politieonderwijs kent dus geen tweesporensysteem van duale en voltijdleer-
wegen, zoals het reguliere beroepsonderwijs. Het volledig duale karakter van het 
politieonderwijs hangt samen met de wens het onderwijs zo veel mogelijk te laten 
aansluiten op de beroepspraktijk en een wisselwerking tussen theorie en praktijk tot 
stand te brengen. Dat heeft wel als nadeel dat schommelingen in de door de politie-
korpsen bepaalde instroom niet te compenseren zijn via een voltijdvariant (Verhoef 
en Hövels 2003).

De student heeft van begin af aan een aanstelling bij een politiekorps. Ook dat is 
anders dan in het reguliere onderwijs, waar arbeidscontracten alleen bij de beroeps-
begeleidende leerweg in het mbo en bij duale opleidingen in het hbo en wetenschap-
pelijk onderwijs voorkomen en waar ook minder uitzicht is op een vaste aanstelling 
na afl oop van de opleiding.

Een ander verschil met de reguliere scholier/student heeft te maken met de speci-
ale bevoegdheden van aspirant-politiemedewerkers. Vanaf de eerste praktijkperiode 
in de opleiding is de student opsporingsbevoegd; na negen maanden mag de student 
– na het behalen van de vereiste competenties – ook een wapen dragen (met uitzon-
dering van studenten op niveau 2). Aspiranten die de opleiding volgen, zijn gedeel-
telijk functioneel inzetbaar in de korpsen. Afhankelijk van het opleidingsniveau 
varieert dit aandeel tussen de 32% en de 48%.

In 2002 volgden in totaal 2043 aspirant-politiemensen een opleiding: 19% op 
niveau 2, 29% op niveau 3, 48% op niveau 4 en 4% op een bachelor- of masterniveau 
(bzk 2003: 17).

Studenten kunnen aan de hand van proeven van bekwaamheid demonstreren of zij 
aan de vereiste competenties voldoen. De bekwaamheidsproeven, die kunnen bestaan 
uit verschillende soorten examenopdrachten, worden ontwikkeld door het Centraal 
Examenbureau Politie, dat onafhankelijk is van het opleidingsinstituut (Stam et al. 
2003). Ook daarin verschilt het politieonderwijs van het reguliere onderwijs.

Het politieonderwijs kent ook een veel scherper onderscheid tussen initieel en posti-
nitieel onderwijs dan het reguliere onderwijs. Dat heeft te maken met het verschil in 
bekostigingswijze. In het reguliere onderwijs kan door studenten gestapeld worden 
van het ene niveau naar het andere, bijvoorbeeld van een mbo-opleiding naar een 
hbo-opleiding. In het politieonderwijs kan dat niet: de initiële opleiding sluit aan 
op het niveau van regulier onderwijs waarop de student binnenkomt. Een tweede 
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opleiding wordt niet meer als initieel beschouwd en moet vanuit een andere bron dan 
bzk, bijvoorbeeld door het politiekorps zelf, worden betaald.

Terwijl in het reguliere onderwijs de postinitiële opleidingen niet systematisch 
in de opleidingenstructuur zijn geïntegreerd, is dat bij het politieonderwijs wel 
het geval. Na de initiële opleidingen is er nog een uitgebreid postinitieel aanbod, 
bestaande uit drie kwalifi caties (leergangen in deeltijd): leidinggevende, specialist 
en diverse functiegerichte applicaties.

Instellingen in het reguliere onderwijs (roc’s, hogescholen en universiteiten) 
hebben te maken met een veelheid aan bedrijfstakken en branches, terwijl de institu-
ties rond het politieonderwijs – ministeries, Politieacademie, het Centraal Examen-
bureau Politie, de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid en de Politieonderwijsraad 
– allemaal gericht zijn op de politiebranche. In het politieonderwijs is ook het 
werven en erkennen van leerbedrijven niet nodig, omdat de korpsen zelf als leerbe-
drijf fungeren.

De specifi eke positionering van het politieonderwijs in de politieorganisatie komt 
ook tot uitdrukking in de planning van het aantal opleidingsplaatsen voor het politie-
onderwijs: het aantal aspirant-politiemensen dat in opleiding wordt genomen, is 
volledig afgestemd op de vraag van de politiekorpsen, waarbij de budgettaire ruimte 
de begrenzing aangeeft. Zo wordt er in het advies Het verdeelvraagstuk opleidingsplaatsen 
politieonderwijs van de Politieonderwijsraad gesteld dat het sterktebudget (overwegend 
voor initieel onderwijs) ruimte biedt voor een jaarlijkse instroom van rond de 2000 
studenten. Volgens de beleidsreactie van bzk op het advies over de verdeling voor 2005 
kunnen er dat jaar 2049 aspiranten worden opgeleid (Politieonderwijsraad 2005).

Er bestaat, al met al, een sterke band tussen het politieonderwijs en de politieorgani-
satie. Dat neemt niet weg dat er korpsen zijn die zich niet voldoende herkennen in de 
landelijke opleiding. Amsterdam heeft bijvoorbeeld sinds 2003 een eigen politieaca-
demie, naast de landelijke politieacademie in Apeldoorn. Volgens het korps Amster-
dam-Amstelland bieden de landelijke politieopleidingen niet alles wat voor het 
werken in een grote stad nodig is. Nieuwe instromers in het Amsterdamse politie-
korps worden gedurende vijfenhalf jaar, waarvan de eerste vier jaar in het landelijke 
politieonderwijs, klaargestoomd voor het algemene politiewerk. De Amsterdamse 
politieacademie ontwikkelde onder andere een heel nieuwe opleiding voor buurt-
regisseurs op hbo-niveau, de ‘wijkagenten nieuwe stijl’ (Klerks 2003).

In 2005 publiceerde de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid, die toezicht houdt op 
het politieonderwijs, een rapport waarin verslag wordt gedaan van een onderzoek 
naar de wijze waarop de Politieacademie en de politiekorpsen sinds 2002 hebben 
vormgegeven aan het politieonderwijs en aan het werkend leren binnen het ver-
nieuwde politieonderwijs (Inspectie Openbare Orde en Veiligheid 2005). Het rapport 
doet verslag van de ervaringen met het politieonderwijs sinds de vernieuwing van dat 
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onderwijs in 2002. Van een echte evaluatie kan dus nog geen sprake zijn. De eerste 
lichting van de tweejarige opleidingen is nog maar net afgestudeerd. Uit de eerste 
ervaringen komt een aantal problemen naar voren.

Een eerste manco is dat de theoretische component van de opleiding onvoldoende 
voorbereidt op het praktische werk in het politiekorps. Vanuit de korpsen wordt 
geklaagd dat aspirant-politiemedewerkers in de praktijk over onvoldoende wets-
kennis beschikken. Het werken met competenties lijkt ten koste te gaan van het 
opbouwen van een stevige kennisbasis. Een tweede probleem heeft te maken met 
het pedagogisch-didactische gehalte van het werkdeel. De dagelijkse politiepraktijk 
in de korpsen wijkt nogal eens af van de theoretische opleiding in het onderwijs-
instituut. Veel studenten ervaren de politiepraktijk als een cultuurschok waarin maar 
weinig volgens het boekje gaat. Een derde probleem is dat de wisselwerking tussen 
theorie en praktijk nog veel te wensen overlaat. Voor het praktijkdeel van de oplei-
ding in de korpsen zijn bij de start van de vernieuwing onvoldoende kwaliteitseisen 
geformuleerd. Het beoogde zelfstandig leren blijkt voor lang niet alle studenten een 
haalbare kaart.

Bij de vernieuwing van het politieonderwijs is duidelijk gezocht naar een middenweg 
tussen een centrale aanpak van het politieonderwijs met landelijke eisen en normen 
en een aanpak waarin het onderwijs samen met de politiekorpsen wordt vormgege-
ven. In de praktijk wordt ongeveer de helft van de tijd op het onderwijsinstituut door-
gebracht en de helft in de beroepspraktijk.

Dit dilemma, tussen centrale landelijke sturing vanuit de overheid of bedrijfstak 
en een zekere marktwerking vanuit de lokale of regionale beroepspraktijk, geldt in 
principe voor alle initiële beroepsopleidingen.

In de landelijke opleidingscapaciteit voor de politie is een bodem aangebracht van 
2000 plaatsen per jaar. Het politieonderwijs is daardoor minder conjunctuurgevoelig 
dan het duale beroepsonderwijs dat zich op de private sector richt. Indien de vraag 
naar nieuwe politiemedewerkers echter plotseling sterk zou toenemen, ontbreekt 
een communicerend vat in de vorm van een voltijdpolitieopleiding waaruit nieuwe 
beroepsbeoefenaren kunnen worden geput.

Een betere aansluiting tussen onderwijs en beroepspraktijk?
Doet de institutionele setting ertoe, zo luidde de vraag aan het begin van deze sub-
paragraaf.

De hiervoor beschreven voorbeelden maken duidelijk dat een inbedding van 
beroepsopleidingen in de beroepensector zelf voordelen heeft, maar een aantal pro-
blemen niet wegneemt. Een sectorale inbedding is bovendien slechts in een beperkt 
aantal opleidingssectoren mogelijk. Economische en sociale opleidingen kennen 
bijvoorbeeld geen een-op-een-relatie met een bepaalde beroepensector.
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De kwantitatieve aansluiting tussen onderwijs en beroepspraktijk is bij een sectorale 
inbedding per defi nitie beter. Er worden immers alleen jongeren in opleiding geno-
men die al een dienstverband hebben. Dat betekent bovendien dat er vooraf al een 
eerste selectie op geschiktheid voor het beroep heeft plaatsgevonden. Beschikbaar-
heid van praktijkplaatsen is in een duale setting een gegeven. De opleidingscapaci-
teit is volledig afgestemd op de te verwachten personele vraag. Bij sterke fl uctuaties 
kunnen echter wel problemen ontstaan. Bij het politieonderwijs is dat gedeeltelijk 
ondervangen door in de opleidingscapaciteit een bodem te leggen, zodat deze bij een 
tijdelijke terugval in de vraag naar personeel toch in stand blijft.

Bij de kwalitatieve aansluiting tussen onderwijs en beroepspraktijk is het beeld 
minder duidelijk.

Bij een sectorale inbedding van beroepsopleidingen lijken zich vergelijkbare 
onderwijsinhoudelijke aansluitingsproblemen voor te doen als bij een volledige 
scheiding tussen onderwijs en arbeidsorganisatie, zo laat het voorbeeld van het 
politie onderwijs zien. Voor sterke onderwijsinhoudelijke verbindingen lijkt de sec-
torale inbedding als zodanig geen oplossing te bieden. Uiteenlopende opvattingen 
over de gewenste breedte van de opleiding tussen onderwijsinstellingen (voorkeur 
voor brede opleidingen) en werkorganisaties (voorkeur voor smalle, functiegerichte 
opleidingen) vormen in dit verband een belangrijker hinderpaal.

Het risico dat beroepsopleidingen onvoldoende rekening houden met ontwikke-
lingen in de beroepspraktijk, is bij sectorale inbedding in principe geringer, doordat 
de afstand tussen opleidingen en werkorganisaties kleiner is. Er is ook minder kans 
dat opleidingen afgestudeerden afl everen aan wie in de beroepspraktijk eigenlijk 
geen behoefte bestaat, zoals het voorbeeld van de opleiding voor hbo-verpleegkun-
digen aantoont. De problemen in de zorgsector zijn vermoedelijk voor een deel te 
karakteriseren als overgangsproblemen, die in principe tijdelijk maar wel buiten-
gewoon hardnekkig zijn. Ze worden voor een deel in stand gehouden doordat de 
sociale partners (werkgevers en werknemers) in de zorgsector het niet eens kunnen 
worden over de functiestructuur. De onzekere fi nanciële situatie in de zorg speelt 
vermoedelijk eveneens een rol. De onlangs bekend geworden start met inservice-
opleidingen in 35 zorginstellingen laat zien dat in een aantal beroepssectoren duale 
opleidingen wellicht de voorkeur verdienen boven voltijddagonderwijs.

6.4 Financiële relaties rond de praktijkvorming in het beroeps- en hoger onderwijs

De praktijkvorming in het beroepsonderwijs en het hoger onderwijs wordt niet 
alleen beïnvloed door belangen en posities maar ook door fi nanciële prikkels en 
transacties.

De volgende geldstromen en fi nanciële prikkels spelen een rol:
– geldstromen van de rijksoverheid naar de onderwijsinstellingen (roc’s, hogescholen en 

universiteiten);
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– geldstromen tussen de rijksoverheid en de onderwijsdeelnemers: enerzijds de studiefi -
nanciering, de tegemoetkoming studiekosten en de kinderbijslag (van overheid 
naar deelnemers) en anderzijds de les-, college- en cursusgelden (van deelnemers 
naar de overheid (mbo) of naar de onderwijsinstellingen (hbo en wo));

– fi scale tegemoetkomingen van de rijksoverheid naar het bedrijfsleven: belastingvoor-
delen voor bedrijven en instellingen die onderwijsvolgende scholieren en studen-
ten tewerkstellen of voor universiteiten en onderzoeksinstellingen die assistenten 
en onderzoekers in opleiding (aio’s en oio’s) aanstellen. Hierbij gaat het niet 
zozeer om overheidsuitgaven als wel om vermindering van de belastinginkom-
sten (zogenoemde belastinguitgaven);

– stagevergoedingen en salarissen van bedrijven en instellingen naar scholieren en stu-
denten die een stage volgen, dan wel in het kader van een leer-werkovereenkomst 
in bedrijven of instellingen werkzaam zijn;

– vergoedingen van bedrijven en instellingen aan onderwijsinstellingen indien er, bij-
voorbeeld in het kader van een stage of duaal dienstverband, contractactiviteiten 
worden verricht;

– fi nanciële bijdragen van bedrijfstakken en branches aan leerbedrijven: bijdragen van 
o&o-fondsen aan de praktijkcomponent van het leerlingwezen;

– subsidies van Europa en van private fondsen voor specifi eke projecten: bijvoorbeeld esf-
subsidies voor onderwijsinstellingen of voor projecten om de jeugdwerkloosheid 
te verminderen.

Omvang en aard van de geldstromen tussen overheid, onderwijsinstellingen, bedrij-
ven en studenten zijn niet alleen voorwaardenscheppend voor het aanbod en gebruik 
van leer-werkcombinaties, ze beïnvloeden ook de gedragspatronen van de verschil-
lende partijen.

Het bekende adagium ‘wie betaalt, bepaalt’ lijkt binnen het onderwijs weliswaar 
enigszins op zijn retour – onderwijsinstellingen hebben immers steeds meer auto-
nome beleidsruimte om het onderwijsproces naar eigen inzicht in te richten – maar 
dat wil nog niet zeggen dat fi nanciële regelingen geen gedragreacties meer zouden 
uitlokken. Indien het bijvoorbeeld voor studenten in verband met de studiefi nancie-
ring voordeliger is om zich als voltijdstudent in te schrijven dan als deeltijdstudent, 
dan is, indien een voltijdinschrijving het werken naast de studie niet al te zeer in de 
weg staat, de keuze snel gemaakt.

Van de genoemde fi nanciële transacties is de eerstgenoemde – de bekostiging van 
onderwijsinstellingen door de overheid – niet alleen het omvangrijkst, maar ook in 
hoge mate bepalend voor het gedrag van onderwijsinstellingen. Daarom wordt eerst 
wat uitvoeriger ingegaan op de bekostigingswijze van onderwijsinstellingen.
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6.4.1 Van overheid naar onderwijsinstellingen: de bekostiging van 
onderwijsinstellingen

Tussen 1990 en 2003 zijn de reële overheidsuitgaven per scholier/student in de secto-
ren primair onderwijs, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs en volwassenen-
educatie met respectievelijk 2,6%, 3,1% en 3,9% toegenomen. In het hoger onderwijs 
stegen de reële uitgaven per student in die periode maar beperkt: 0,4% in het hbo en 
1,3% in het wetenschappelijk onderwijs3 (scp 2006).

Lang niet alle overheidsgaven per student komen echter ten goede aan het pri-
maire proces (het geven van onderwijs). Een deel van het instellingsbudget wordt 
besteed aan administratie, beleid en beheer, of aan zaken als onderwijsvernieuwing, 
leerlingenzorg en bijscholing van docenten.

Volgens onderzoek van het Instituut Onderzoek Overheidsuitgaven werd in het 
jaar 2000 op basis van de jaarrekeningen van de instellingen in het mbo gemiddeld 
27% van het instellingsbudget (overheidsfi nanciering plus inkomsten uit andere 
bronnen) aan administratie, beleid en beheer besteed, in het hbo was dat 26%, en 
in het wo 53% (waarvan deels aan de onderzoekstaak). Die kostenstijging voor het 
secundaire proces wordt gedeeltelijk veroorzaakt door de bestuurlijke en organi-
satorische schaalvergroting. De fi nanciële middelen voor het primaire proces zijn 
de afgelopen jaren in vrijwel alle sectoren gedaald (Instituut Onderzoek Overheids-
uitgaven 2004).

Een gemeenschappelijk kenmerk in de reguliere bekostiging van de verschillende 
onderwijssectoren (middelbaar beroepsonderwijs, hoger beroepsonderwijs, weten-
schappelijk onderwijs) is dat het aantal leerlingen en studenten en de prestaties die 
zij leveren, de basis vormen voor de bekostiging van het onderwijs. Over het alge-
meen geldt dat hoe meer leerlingen of studenten een instelling heeft, hoe hoger de 
rijksbijdrage is.

Naast overeenkomsten zijn er verschillen in bekostigingswijze. Bij het voortge-
zet onderwijs (vmbo) en het middelbaar beroepsonderwijs (bol en bbl) wordt bij 
de jaarlijkse voorbereiding van de rijksbegroting een prognose gemaakt van het 
totaal aantal scholieren, om vast te stellen of het budget voor de sector moet worden 
bijgesteld. Voor het hoger beroepsonderwijs en het wetenschappelijk onderwijs 
wordt in principe uitgegaan van een vast macrobudget, dat alleen wordt aangepast 
indien er sprake is van een forse krimp of groei van het aantal studenten. Groei of 
afname van het aantal studenten leidt op het niveau van de individuele instelling voor 
hoger onderwijs tot een groter of kleiner aandeel in het macrobudget. Een dergelijke 
bekostigingswijze is bedoeld om de concurrentie tussen de instellingen onderling 
aan te wakkeren.

Naar aanleiding van onregelmatigheden bij de toepassing van de bekostigingsre-
gels door enkele onderwijsinstellingen (bekend als hbo-fraude) heeft de Taskforce 
Rekenschap zich gebogen over een aantal kwetsbaarheden in de huidige bekosti-
gingssystematiek (Taskforce Rekenschap 2002). Deze onderscheidde een aantal 
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kwetsbaarheden in de verschillende bekostigingsregimes. In het kader van deze 
studie zijn zowel het aantal ingeschreven studenten als de relatie tussen onderwijs-
inspanning en bekostiging relevant.4

Middelbaar beroepsonderwijs
In januari 2000 is een nieuw bekostigingsmodel voor het middelbaar beroepsonder-
wijs ingevoerd.

Het landelijk budget bedroeg in 2004 bijna 2,3 miljard euro; gemiddeld 5300 euro 
per mbo-student: 6400 voor een voltijdscholier en 3200 voor een deeltijd- of een 
duale deelnemer (ocw 2005a). In het model waarmee het budget over de instellingen 
wordt verdeeld, wordt met een aantal factoren rekening gehouden:
– Het budget wordt allereerst verdeeld aan de hand van het aantal ingeschreven 

deelnemers (80%) en van het aantal afgegeven diploma’s (20%).
– Bij het deelnemersbudget wordt rekening gehouden met het type opleiding, 

bijvoorbeeld techniek of economie. Er zijn acht verschillende prijsniveaus (de 
duurste opleiding is 70% duurder dan de goedkoopste) en met een deeltijdfactor 
(deelnemers aan een voltijdopleiding (vt-bol) tellen mee voor 100%; deelnemers 
aan een deeltijdopleiding (dt-bol) en aan de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) 
tellen mee voor 35%).

– Bij het diplomabudget is het aantal diploma’s twee jaar daarvoor (t–2) bepalend; 
de diplomawaarde is per kwalifi catieniveau (1 t/m 4) verschillend.

– Daarnaast is er een apart budget voor deelnemers die vanwege hun beperkte 
vooropleiding extra ondersteuning nodig hebben (het zogenoemde budget voor 
voorbereidende en ondersteunende activiteiten (voa-budget)).

Voor de bekostiging van een individuele onderwijsinstelling is dus niet alleen het 
aantal deelnemers en hun opleidingsrendement van belang, maar ook de verdeling 
van studenten over de verschillende opleidingsrichtingen, over voltijd- dan wel deel-
tijdopleidingen en over behaalde kwalifi catieniveaus.

Hoger beroepsonderwijs
De rijksbijdrage voor het hbo bedroeg in 2004 ruim 1,7 miljard euro (ocw 2005a). 
Per student komt dat neer op een gemiddelde bijdrage van 5100 euro per jaar.

Bij het bekostigingssysteem wordt uitgegaan van een normatieve middelentoede-
ling en lineaire fi nanciering (geen vaste voet). Het bekostigingsmodel voor het hoger 
beroepsonderwijs is een verdeelmodel, wat wil zeggen dat het budget voor de sector 
van het hbo vaststaat en de verdeling van dat budget over de hogescholen plaatsvindt 
op basis van een aantal parameters. Zo’n verdeelmodel wakkert de concurrentie 
tussen de onderwijsinstellingen binnen de hbo-sector aan.

De rijksbijdrage wordt als lumpsumbedrag aan de hogescholen beschikbaar 
gesteld. De instelling heeft een ruime mate van bestedingsvrijheid.



180 Combinaties van leren en werken vanuit een systeemperspectief

In het systeem wordt ervan uitgegaan dat opleidingen in verschillende vormen (vol-
tijds, deeltijds, duaal) kunnen worden aangeboden. Anders dan in het middelbaar 
beroepsonderwijs houdt de bekostigingssystematiek voor het hbo echter geen reke-
ning met het feit of een student als voltijd-, deeltijd- dan wel duale student is inge-
schreven.
De instelling omschrijft de eisen op het gebied van kennis, inzicht en vaardig heden 
waarover een student aan het eind van zijn of haar opleiding moet voldoen. Het 
instellingsbestuur drukt de studielast van elke opleiding uit in studiepunten.

Centraal in het bekostigingsmodel staat de onderwijsvraag. De onderwijsvraag 
drukt per opleiding of groep van opleidingen de verhouding uit tussen de normatieve 
en de werkelijke verblijfsduur van afgestudeerden en uitvallers. Die normatieve ver-
blijfsduur bedraagt voor elke afgestudeerde gemiddeld 4,5 inschrijvingsjaren en voor 
elke uitvaller 1,35 inschrijvingsjaren. Het belangrijkste doel van het onderwijsvraag-
model is in te schatten wat de onderwijslast voor een instelling is (in termen van het 
aantal onderwijsvragende studenten), gegeven de te leveren prestatie (voor afstude-
rende en uitvallende studenten).

Over het algemeen is het zo dat hoe sneller een student afstudeert (binnen vier jaar 
voor een vierjarige opleiding) of hoe sneller een student afhaakt (binnen een jaar), 
hoe ‘voordeliger’ dat is voor de hogeschool. Het omgekeerde geldt ook: hoe langer 
een student erover doet om af te studeren en hoe later hij afhaakt, hoe ‘nadeliger’ het 
voor de instelling is.

Wetenschappelijk onderwijs
De bekostiging van universiteiten vindt eveneens volgens een verdeelmodel plaats. 
Het macrobudget bedroeg in 2004 ruim 2,6 miljard euro (exclusief academische zie-
kenhuizen); gemiddeld 5000 euro per student (ocw 2005a). Het macrobudget voor 
universiteiten valt uiteen in een onderwijsdeel en een onderzoeksdeel. Het landelijke 
onderwijsdeel van het macrobudget kent drie componenten: de ‘basisvoorziening 
onderwijs’: 37%; ‘getuigschriften’: 50%; en ‘te bekostigen eerstejaars’: 13%.

De bekostiging van de afzonderlijke universiteiten is gebaseerd op twee parameters: 
het aantal eerstejaars van een instelling en het aantal getuigschriften. Daardoor 
hebben de instellingen er belang bij dat studenten snel afstuderen. In 2002 was in 
het wetenschappelijk onderwijs overigens slechts 22% van het totale budget voor 
onderwijs en onderzoek afhankelijk van het aantal eerstejaars en het aantal getuig-
schriften; de overige 78% werd deels op basis van prestatiegegevens voor onderzoek 
en deels als vaste voet verstrekt (Taskforce Rekenschap 2002).

Concluderend kan worden opgemerkt dat de bekostigingsregimes voor de drie 
sectoren nogal verschillen. Alleen bij de bekostiging van het mbo wordt een onder-
scheid gemaakt tussen voltijd-, deeltijd- en duale studenten. Het hbo is extreem 
gevoelig voor het effect van studentenaantallen en van snelheid van studeren dan wel 
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afhaken. Voor het wetenschappelijk onderwijs geldt dat vanwege de vaste voet in de 
bekostiging van het onderwijsdeel en het forse aandeel van het onderzoeksdeel in de 
bekostiging veel minder.

De komende jaren zal de bekostigingssystematiek voor de hiervoor genoemde secto-
ren van het onderwijs op belangrijke punten worden herzien (tk 2004/2005b).

6.4.2 Tussen overheid en scholieren en studenten: studiefi nanciering en eigen 
bijdragen

Er gaan niet alleen geldstromen van de overheid naar scholieren en studenten 
(studiefi nanciering, kinderbijslag), maar ook van scholieren en studenten (of hun 
ouders) naar de overheid (school-, college- en cursusgelden).

Studiefi nanciering
In het kader van deze studie is de studiefi nanciering voor scholieren en studenten 
om een aantal redenen van belang. In 2004 werd van overheidswege 2,7 miljard euro 
uitgegeven aan de studiefi nanciering voor scholieren en studenten in het beroeps- en 
hoger onderwijs van achttien jaar en ouder (inclusief de ov-studentenkaart) (ocw 
2005a).

Relevant is in de eerste plaats dat de studiefi nancieringsregeling uitsluitend geldt 
voor voltijdstudenten in het mbo (bol), het hbo en het wetenschappelijk onderwijs. 
Zodra een scholier of student achttien jaar wordt, kan deze in aanmerking komen 
voor een (prestatie)beurs (en een ov-studentenkaart). Wordt de student 30 jaar, dan 
vervalt het recht op studiefi nanciering.

Voor jongeren van achttien jaar en ouder die een voltijdopleiding volgen op niveau 
1 of 2 van het middelbaar beroepsonderwijs is de studiefi nanciering een gift, die na 
de studie niet behoeft te worden terugbetaald. Jongeren die een bol-opleiding op 
niveau 3 of 4 gaan volgen, en vanaf augustus 2005 voor het eerst studiefi nanciering 
ontvangen, krijgen een prestatiebeurs. Dat is in principe een lening die wordt omge-
zet in een gift indien binnen tien jaar een diploma is behaald. Voor voltijdstudenten 
in het hbo- en het universitaire onderwijs geldt het systeem van de prestatiebeurs al 
sinds 1996.

Voor duale studenten in het hbo en wo geldt dezelfde studiefi nancieringsregeling als 
voor voltijdstudenten. Deeltijdstudenten kunnen geen aanspraak maken op studie-
fi nanciering.

Gezien het onderwerp van deze studie – combinaties van leren en werken – is ook de 
bijverdienregeling in het kader van de studiefi nanciering van belang. In 2005 ligt de 
bijverdiengrens op € 10.461,66 netto per jaar. Zijn de verdiensten hoger, dan moet er 
een bedrag worden terugbetaald. Verdiensten uit een bijbaantje, en ook stagevergoe-
dingen en reiskosten (ov-jaarkaart) tellen, indien ze belastbaar zijn, mee voor het 
maximale bijverdienbedrag.
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Duale studenten in het hoger onderwijs worden voor de studiefi nanciering als vol-
tijdstudenten behandeld. Een duale hbo- of wo-student krijgt dus zowel salaris als 
studiefi nanciering.

Voor ouders van scholieren die jonger zijn dan achttien jaar is er kinderbijslag. 
Om daarop recht te houden mogen kinderen van zestien en zeventien jaar in 2005 
slechts een beperkt bedrag bijverdienen (niet meer dan € 1175 per kwartaal). Voor de 
vakantieperiode geldt een maximaal bijverdienbedrag van € 1050. Vanaf achttien jaar 
is er geen recht meer op kinderbijslag.

Eigen bijdrage
De hoogte van de eigen bijdrage voor de verschillende opleidingsvormen varieert. 
Voor 16- en 17-jarigen in het voortgezet onderwijs (vmbo) en het middelbaar beroeps-
onderwijs (bol en bbl) wordt met ingang van het schooljaar 2005/2006 geen lesgeld 
meer gevraagd.

Voor het schooljaar 2005/2006 zijn de bedragen als volgt:
– Mbo. Het lesgeld voor een voltijd mbo/bol-opleiding (dat wil zeggen een opleiding 

met 850 of meer lesuren per jaar) bedraagt voor leerlingen van achttien jaar en 
ouder € 949 per jaar.

 Voor een deeltijd mbo/bol-opleiding (dat wil zeggen minder dan 850 lesuren per 
jaar) geldt voor jongeren van achttien jaar en ouder een cursusgeld van € 477,44 
per jaar.

 Eenzelfde eigen bijdrage wordt gevraagd aan leerlingen van achttien jaar en 
ouder in niveau 3 en 4 van de beroepsbegeleidende leerweg (mbo/bbl). Voor leer-
lingen van achttien jaar en ouder in niveau 1 en 2 van de beroepsbegeleidende 
leerweg (mbo/bbl) is het cursusgeld € 196,35 per jaar.

 De eigen bijdrage in het mbo moet aan de overheid worden betaald.
– Hbo en wetenschappelijk onderwijs. In het hoger onderwijs moet het collegegeld aan 

de onderwijsinstelling worden betaald. Het collegegeld vormt voor de instellin-
gen een belangrijke inkomstenbron. 

 Voor voltijd- en duale studenten in het hbo- en wetenschappelijk onderwijs 
bedraagt het collegegeld in het studiejaar 2005/06 € 1496. 

 Voor duale en deeltijdstudenten wordt de hoogte van het collegegeld door de 
hogeschool of de universiteit vastgesteld. Aan duale studenten vragen de instel-
lingen meestal het voltijdcollegegeld.

6.4.3 Van overheid naar bedrijfsleven: fi scale faciliteiten en bekostiging 
Kenniscentra (Kbb)

Bij fi scale faciliteiten voor bedrijven en instellingen in de collectieve sector gaat 
het niet om overheidsuitgaven, zoals bij de bekostiging van onderwijsinstellingen 
(§ 6.4.1) of bij de inkomensoverdrachten aan scholieren en studenten (§ 6.4.2), maar 
om een vermindering van loonbelasting en premieafdracht voor bedrijven. Aan de 
uitgavenkant van de rijksbegroting zijn deze kortingen dan ook niet terug te vinden. 
Omdat de overheid als gevolg van fi scale tegemoetkomingen minder inkomsten 
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verwerft, worden dergelijke tegemoetkomingen ook wel aangeduid als belastinguit-
gaven. In 2005 gaat het om ongeveer 200 miljoen euro (zie hoofdstuk 5, tabel 5.12).

Een werkgever die in het kader van een duale opleiding een scholier of student in 
dienst neemt – een leer-werktraject vmbo, een mbo/bbl-opleiding, of een duale hbo-
opleiding – kan krachtens de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de 
volksverzekeringen (wva) gebruikmaken van een vermindering van de belasting- en 
premieafdracht voor deze werknemer. Ook universiteiten en onderzoeksinstellingen 
of privaatrechtelijke rechtspersonen die een aio of oio aanstellen om promotieon-
derzoek te verrichten, hebben recht op afdrachtvermindering. De regeling geldt in 
de derde plaats voor een (voormalig) werkloze werknemer die een scholing volgt 
die erop is gericht een startkwalifi catieniveau te behalen. De werkgever hoeft in die 
gevallen minder loonheffi ng (loonbelasting en premies) af te dragen. De regeling 
heeft tot doel onderwijs en onderzoek te bevorderen. De afdrachtvermindering per 
werkende scholier of student bedraagt maximaal 2500 euro per kalenderjaar.

Er zijn aan de regeling wel de nodige voorwaarden verbonden. Zo moet er in de 
eerste plaats sprake zijn van een door de werkgever, leerling/student-werknemer 
en onderwijsinstelling ondertekende leer-werkovereenkomst of onderwijs-arbeids-
overeenkomst. Bij het vmbo en het mbo moet deze overeenkomst ook ondertekend 
zijn door het Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven. De overeenkomsten 
moeten aan een groot aantal eisen voldoen.

Voor jongeren die in het kader van een duale opleiding werkzaam zijn, is de 
regeling alleen van toepassing als de student nog geen 25 jaar is. Voor duale hbo-
studenten geldt bovendien een maximale toepassingsperiode van 24 maanden. Voor 
onderzoekers in opleiding is de afdrachtvermindering niet langer dan 48 maanden 
van toepassing. Voor voormalig werklozen zonder startkwalifi catie is de afdracht-
vermindering alleen van toepassing als het loon niet hoger is dan 130% van het 
minimumloon.

Bij een deeltijdaanstelling wordt de afdrachtvermindering met een deeltijdfactor 
verminderd.

De regeling afdrachtvermindering is niet langer van toepassing als een werkne-
mer het examen heeft behaald of de opleiding tussentijds heeft beëindigd.

De fi scale tegemoetkoming voor werkgevers (afdrachtvermindering) geldt niet voor 
stages in het kader van het voltijdonderwijs.

De Kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven (Kbb) worden door de rijksoverheid 
bekostigd in verband met de wettelijke taken die in opdracht van het ministerie van 
ocw worden uitgevoerd. In 2004 was daar bijna 110 miljoen euro mee gemoeid (ocw 
2005a).

De kenniscentra worden bekostigd op basis van het aantal kwalifi caties dat ze 
hebben ontwikkeld en onderhouden (conform hun verantwoordelijkheid voor de 
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kwalifi catiestructuur), het aantal leerbedrijven dat ze hebben erkend en het aantal 
praktijkplaatsen bij leerbedrijven dat feitelijk door deelnemers is bezet (ocw 2005).

Kbb’s voeren naast hun wettelijke taken ook private activiteiten uit. Het Ken-
niscentrum kan ook opleidingen verzorgen en lesmateriaal ontwikkelen voor de 
branche die het vertegenwoordigt.

Kenniscentra besteden een uiteenlopend percentage van hun begroting aan 
beroepspraktijkvorming: bij een steekproef van zes kenniscentra varieerde dat 
tussen de 50 en 80%.

6.4.4 Van bedrijven naar scholieren en studenten: stagevergoedingen en salarissen
Bij stagevergoedingen en salarissen is sprake van een fi nanciële relatie tussen een 
bedrijf of instelling in de collectieve sector en een individuele student(-werknemer). 
De overheid is er niet bij betrokken.

Scholieren en studenten die stage lopen, ontvangen overigens lang niet altijd een 
stagevergoeding. Soms gaan de vergoedingen naar de school. Het geven van een 
vergoeding aan de scholier of student hangt in belangrijke mate samen met diens 
productieve bijdrage tijdens de stage. Stagiaires uit het hoger onderwijs ontvangen 
vaker een stagevergoeding dan stagiaires uit het vmbo en mbo.

Bij duale opleidingen is in de regel sprake van een leer-arbeidsovereenkomst. Dat 
betekent dat de betreffende scholier of student meestal loon of salaris ontvangt. De 
hoogte daarvan kan gekoppeld zijn het minimumjeugdloon, maar kan ook in de cao 
zijn geregeld.

In een onderzoek naar de bijdrage van het bedrijfsleven aan het beroepsonderwijs, 
dat kpmg bea (bureau voor economische argumentatie) in 2001 in opdracht van 
de Stichting van de Arbeid uitvoerde, is een schatting gemaakt van de kosten en 
opbrengsten van de beroepspraktijkvorming voor het bedrijfsleven. De vergoedingen 
aan scholieren werden destijds geraamd op 350 miljoen euro en de salarissen voor 
leerplaatsen op 577 miljoen. Daar staan echter inkomsten uit productieve arbeid 
tegenover (kpmg bea 2001).

6.4.5 Van bedrijven naar onderwijsinstellingen: contractactiviteiten
Bij contractactiviteiten is sprake van een fi nanciële relatie tussen bedrijfsleven en 
onderwijs. Financiële relaties tussen bedrijven en onderwijsinstellingen worden, 
anders dan de eerdergenoemde vormen van overheidsfi nanciering, gekenmerkt door 
hun incidentele karakter. Bedrijven kunnen onderwijsinstellingen vragen om op 
commerciële basis opdrachten uit te voeren, bijvoorbeeld een cursus te verzorgen, 
een onderzoek te verrichten of een ontwerpopdracht uit te voeren.

Eerder werd al opgemerkt dat bijvoorbeeld de universiteiten in 2001 ruim 1,2 miljard 
euro aan inkomsten uit contractactiviteiten verwierven (bij een rijksbijdrage excl. 
academische ziekenhuizen van rond de 2,3 miljard euro). roc’s halen echter slechts 
een klein deel van hun omzet (nog geen 10%) uit contractactiviteiten. Hoeveel con-
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tractactiviteiten er in het kader van stages of duale opleidingen worden uitgevoerd, is 
onbekend. Waarschijnlijk gaat het om kleine bedragen.

Omgekeerd gaan er geen geldstromen van de onderwijsinstellingen naar de bedrij-
ven. Dat is eigenlijk merkwaardig. Onderwijsinstellingen zijn volgens de web 
immers verantwoordelijk voor de inhoud en kwaliteit van de beroepspraktijkvor-
ming die in het bedrijfsleven plaatsvindt. Die verantwoordelijkheid wordt niet onder-
steund door een fi nanciële relatie. Bedrijven ontvangen de fi nanciële prikkel om 
leer-arbeidsplaatsen ter beschikking te stellen – de eerdergenoemde fi scale faciliteit 
– van de Belastingdienst die onder het ministerie van Financiën ressorteert.

6.4.6 Van bedrijfstakken en branches naar leerbedrijven: o&o-fondsen
Sinds de jaren tachtig zijn op bedrijfstakniveau in veel cao’s scholingsafspraken 
gemaakt. Dat heeft onder andere geleid tot de oprichting van sectorale Opleidings- 
en Ontwikkelingsfondsen (o&o-fondsen). Deze sectorale scholingsfondsen beste-
den een deel van hun middelen aan de praktijkcomponent van het leerlingwezen. 
Uit een herhaald onderzoek naar de activiteiten van deze o&o-fondsen blijkt dat de 
bijdrage aan het leerlingwezen sinds 1995 wel is afgenomen (Waterreus 1997, 2002; 
De Mooy en Houtkoop 2005). De bedrijfstakfondsen zijn in die periode meer geld 
gaan uitgeven aan bijscholing en minder aan het leerlingwezen (zie § 5.3.2).

6.4.7 Van Europa naar onderwijsinstituten, gemeenten en o&o-fondsen
Onderwijsinstellingen zoals roc’s en scholen voor praktijkonderwijs kunnen voor 
drie soorten projecten in aanmerking komen voor subsidie uit het Europees Sociaal 
Fonds:
– projecten op het gebied van voortijdig schoolverlaten;
– projecten om de beroepsbegeleidende leerweg te versterken;
– projecten gericht op arbeidsintegratie (praktijkonderwijs).
De projecten dienen aan een groot aantal voorwaarden te voldoen.

Gemeenten, o&o-fondsen en andere samenwerkingsverbanden van werkgevers en 
werknemers of per bedrijfstak die een project willen uitvoeren in het kader van het 
bestrijden van de jeugdwerkloosheid en het bevorderen van een ‘leven lang leren’, 
kunnen eveneens subsidie krijgen uit het Europees Sociaal Fonds. De projecten 
moeten een bijdrage leveren aan het moderniseren van opleidingssystemen of het 
bevorderen van werkgelegenheid. Ook hier gaat het vaak om projecten waarin leren 
en werken op enigerlei wijze worden gecombineerd.

Er is, al met al, sprake van een ingewikkeld patroon van fi nanciële relaties. In de 
eerste plaats zijn er de bekostigingsrelaties tussen de rijksoverheid en de onder-
wijsinstellingen voor middelbaar beroeps- en hoger onderwijs. De verschillende 
bekostigingssystemen lokken door hun aard het nodige strategische gedrag uit. 
Onderwijsinstellingen worden er bijvoorbeeld door aangezet om het aantal inschrij-
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vingen bij de eigen instelling zo veel mogelijk te maximaliseren. Hoe meer scho-
lieren en studenten, hoe groter het instellingsaandeel in het macrobudget voor de 
betreffende onderwijssector. De groei van het aantal studenten loopt echter lang niet 
altijd parallel aan ontwikkelingen in de vraag naar schoolverlaters op de arbeids-
markt.

In het mbo gelden aparte bekostigingsnormen voor deeltijdstudenten en duale 
studenten. In het hoger onderwijs is dat niet het geval. De hoogte van de les-, cursus- 
en collegegelden hangt wel samen met de aard van de opleiding: deeltijdopleidingen 
zijn over het algemeen voordeliger voor de deelnemers. Daar staat echter tegenover 
dat deeltijdstudenten geen beroep kunnen doen op studiefi nanciering.

Bedrijven die scholieren en studenten in het kader van een duale opleiding in 
dienst nemen, kunnen gebruikmaken van de mogelijkheid tot vermindering van 
de loonbelasting en premieafdracht. Aan die fi scale faciliteit worden wel de nodige 
voorwaarden gesteld. Ook de leer-werkovereenkomsten moeten aan nogal wat eisen 
voldoen.

Bedrijfstakken leveren vanuit hun scholingsfondsen vaak ook een bijdrage aan de 
praktijkcomponent van het leerlingwezen (bbl). Ten slotte zijn er dan nog subsidie-
mogelijkheden voor tijdelijke projecten vanuit het Europees Sociaal Fonds.

Er zijn, kortom, tal van fi nancieringsmogelijkheden en subsidies, vooral voor 
beroepsopleidingen waarin leren en werken worden gecombineerd en die zich rich-
ten op jongeren (tot 23 jaar) zonder startkwalifi catie die werkloos zijn of dat dreigen 
te worden.

6.5 Conclusies

Meer scheiding dan verbinding tussen onderwijs en beroepspraktijk
Leren en werken worden tijdens de initiële onderwijsfase steeds vaker gecombineerd.

Bij een veelvoorkomende verschijningsvorm van leer-werkcombinaties – bijbaan-
tjes naast de studie – is in veel gevallen geen sprake van een inhoudelijke relatie 
tussen het leren op school en het werk in de beroepspraktijk.

Bij leer-werkcombinaties waar dat wel het geval is – stages tijdens een voltijd- of 
deeltijdopleiding en duale opleidingen – laat de inhoudelijke verbinding tussen 
onderwijs en beroepspraktijk sterk te wensen over. Dat geeft te denken. De tijd die 
scholieren en studenten tijdens hun opleiding in de beroepspraktijk doorbrengen, 
neemt de laatste jaren toe. In duale opleidingen, waar werken het uitgangspunt is, 
schiet de aandacht voor het leren (kennisoverdracht en -verwerving) nogal eens 
tekort, terwijl in voltijdopleidingen, waar het onderwijs centraal staat, er in veel 
gevallen nauwelijks bij de praktijkervaringen van leerlingen en studenten wordt 
aangesloten.

Veel bestuurlijke drukte rond de beroepspraktijkvorming in het mbo
Bij de beroepspraktijkvorming zijn heel veel verschillende partijen betrokken.
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In het middelbaar beroepsonderwijs is de bestuurlijke drukte het grootst. In die 
sector opereren niet alleen publieke onderwijsinstellingen en private bedrijven maar 
ook gedeeltelijk publiek bekostigde private Kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfs-
leven. Op landelijk niveau oefenen daarnaast belangenorganisaties van onderwijs-
instellingen, van Kenniscentra, van branches en bedrijfstakken en van werkgevers 
en werknemers invloed uit op het beleid rond de aansluiting tussen onderwijs en 
arbeidsmarkt en de plaats van de beroepspraktijkvorming daarbinnen. De vele 
bestuurlijke gremia en institutionele en onderwijsinhoudelijke belangentegenstel-
lingen, bijvoorbeeld tussen Kbb’s en roc’s, veroorzaken stroperigheid in het beleid.

Bij het bestrijden van het voortijdig schoolverlaten of de jeugdwerkloosheid zijn 
ook nog een aantal lokale instanties betrokken. Dat compliceert het zoeken naar 
oplossingen, omdat alle betrokken partijen er voordeel in moeten zien.

Onderlinge afhankelijkheden en toenemende concurrentie om schaarse praktijkplaatsen
De betrokken partijen zijn in hoge mate van elkaar afhankelijk. Onderwijsinstel-
lingen worden geconfronteerd met een door de jaren heen veranderend studiekeuze-
gedrag van scholieren en studenten. Voor al die onderwijsdeelnemers zijn geschikte 
praktijkplaatsen nodig. De onderwijsinstellingen zijn op hun beurt weer afhankelijk 
van de bereidheid van het bedrijfsleven en instellingen in de collectieve sector om 
praktijkplaatsen ter beschikking te stellen.

Bovendien wordt er niet alleen vanuit het beroepsonderwijs en het hoger onder-
wijs een beroep gedaan op bedrijven en instellingen om praktijkplaatsen ter 
beschikking te stellen: ook andere instanties, zoals gemeenten, Centra voor Werk 
en Inkomen, Regionale Meld- en Coördinatiecentra en de Taskforce Jeugdwerkloos-
heid, doen voor hun eigen doelgroepen van voortijdige schoolverlaters en jeugdige 
werklozen een beroep op bedrijven en werkorganisaties.

De groeiende populariteit van combinaties van leren en werken leidt tot steeds meer 
concurrentie op de markt voor snuffel-, ervarings-, stage- en leer-arbeidsplaatsen.

Bepalen en betalen gaan bij beroepspraktijkvorming niet samen
Onderwijsinstellingen zijn inhoudelijk verantwoordelijk voor de gehele opleiding, 
inclusief het gedeelte van de opleiding dat in de beroepspraktijk plaatsvindt. De 
invulling van de praktijkperiode ligt in belangrijke mate bij het bedrijf of de werk-
organisatie waar de scholier of student stage loopt of in het kader van een duale 
opleiding werkzaam is. Bepalen en betalen gaan bij de praktijkvorming in het kader 
van een beroepsopleiding niet samen.

De bekostigingswijze van onderwijsinstellingen verergert kwantitatieve 
aansluitingsproblemen
Onderwijsinstellingen worden grotendeels van overheidswege bekostigd. De ver-
schillende bekostigingssystemen voor het mbo, het hbo en het wetenschappelijk 
onderwijs hebben als gemeenschappelijk kenmerk dat ze aanzetten tot maximali-
satie van het aantal inschrijvingen bij de eigen instelling. Hoe meer scholieren en 
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studenten, hoe groter het instellingsaandeel van het voor de sector beschikbare 
macrobudget. Dat leidt tot strategisch gedrag van instellingen, bijvoorbeeld in de 
vorm van het starten van nieuwe opleidingen die tegemoetkomen aan een veronder-
stelde studentenvraag. De daaruit resulterende onderwijsdeelname loopt echter lang 
niet altijd parallel met ontwikkelingen in de vraag naar nieuwe werknemers op de 
arbeidsmarkt. Dat heeft tot gevolg dat er fricties ontstaan op de markt voor stage- en 
leer-arbeidsplaatsen.

Extensivering en uitbesteding van het onderwijs
Onderwijsinstellingen zijn autonoom in de besteding van hun middelen. Van de 
inkomsten die onderwijsinstellingen uit de rijksbegroting of uit andere bronnen ont-
vangen, ging de afgelopen jaren een steeds groter deel naar secundaire taken: zaken 
als administratie, beleid en beheer, maar ook onderwijsvernieuwing en scholing 
van docenten. Dat hing gedeeltelijk samen met de bestuurlijke en organisatorische 
schaalvergroting in met name de bve- en hbo-sector.

Bij de inzet van middelen spelen bedrijfseconomische overwegingen een steeds 
belangrijker rol. Meer zelfstudie en zelfstandig leren onder begeleiding, meer uitbe-
steding van een deel van de onderwijsactiviteiten aan bedrijven en instellingen uit de 
collectieve sector, centralisatie van contacten met bedrijven en werkorganisaties, het 
zijn allemaal middelen om de effi ciency van het onderwijs te vergroten. Ze dragen 
echter lang niet allemaal bij aan de kwaliteit van het onderwijs.

Sectorale inbedding van het onderwijs geen garantie voor inhoudelijke aansluiting tussen 
leren en werken
De voorbeelden van het opleidingsstelsel voor verplegenden en verzorgenden en 
het politieonderwijs laten zien dat de institutionele setting waarbinnen beroepsop-
leidingen opereren, van invloed is op de vormgeving van opleidingen en ook op de 
waardering van die opleidingen door het afnemende beroepenveld.

De kwantitatieve aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt is bij een secto-
rale inbedding beter gegarandeerd. Er worden immers alleen jongeren in opleiding 
genomen die al een dienstverband hebben en in dat kader al zijn geselecteerd op 
geschiktheid voor het beroep. De beschikbaarheid van praktijkplaatsen vormt in 
dat geval geen probleem. Nadeel is wel dat sectoren waarin uitsluitend duaal wordt 
geschoold bij fl uctuaties in de werkgelegenheidsontwikkeling niet kunnen terugval-
len op het alternatief van een reguliere voltijdopleiding.

Bij de kwalitatieve aansluiting is het beeld minder duidelijk. Vanwege de geringere 
afstand tussen onderwijs en beroepspraktijk is het aannemelijk dat het onderwijs 
beter luistert naar de arbeidsmarktbehoeften en dat er minder kans is dat opleidin-
gen afgestudeerden afl everen waar in de praktijk nauwelijks behoefte aan bestaat. 
Toch biedt ook een sectorale inbedding nog geen garantie voor een goede onderwijs-
inhoudelijke aansluiting tussen beroepsopleiding en beroepspraktijk, zo blijkt uit 
het voorbeeld van het politieonderwijs.
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Nut en noodzaak van de fi scale regeling zijn onduidelijk
De fi scale regeling voor bedrijven is bedoeld als stimulans voor het bedrijfsleven om 
het aanbod aan leer-arbeidsplaatsen te vergroten. Door de aard van de regeling (een 
vermindering van afdracht van loonbelasting aan de fi scus) is deze regeling uitslui-
tend van toepassing op duale scholieren en studenten met een arbeidscontract en 
niet op scholieren en studenten die stage lopen in een bedrijf.

Voor bedrijven is de verhouding tussen kosten en baten bij duale onderwijsdeel-
nemers echter een stuk gunstiger dan bij voltijdscholieren en studenten die stage 
lopen. De productiviteit van duale leerlingen is namelijk aanzienlijk groter dan die 
van stagiaires. In tijden van economische groei is er bovendien nauwelijks reden voor 
een fi scale stimulans.
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Noten

1 De vakscholen, de agrarische opleidingencentra (aoc) en de niet-bekostigde instellin-
gen blijven hier buiten beschouwing.

2 De Kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven werden vroeger aangeduid als lande-
lijke organen.

3 In het wo is er tussen 2001 en 2003 sprake van een daling van de uitgaven voor onder-
wijs (–2,6%); daar stond echter een grotere stijging van de uitgaven voor wetenschap-
pelijk onderzoek (+3,9%) tegenover.

4 Andere kwetsbaarheden lagen onder andere op het terrein van de procedures rondom 
de inschrijving van leerlingen en studenten en de les-, college- en cursusgelden en in de 
relatie tussen bekostigd en niet-bekostigd maar wel erkend/aangewezen onderwijs.



191

7 Combinaties van leren en werken vanuit een 
contextperspectief

7.1 Inleiding

In de voorgaande hoofdstukken is vastgesteld dat combinaties van leren en werken de 
afgelopen jaren een hoge vlucht hebben genomen in het beroeps- en hoger onderwijs. 
Die ontwikkeling kan niet los worden gezien van ontwikkelingen in de economie en 
op de arbeidsmarkt: zowel conjuncturele ontwikkelingen als structurele veranderin-
gen in de omvang en aard van de werkgelegenheid. Ook maatschappelijke ontwikke-
lingen drukken hun stempel op het onderwijs. Zo veranderde de jeugd onder invloed 
van maatschappelijke processen als internationalisering, individualisering, infor-
malisering en intensivering (scp 2004), niet alleen wat betreft samenstelling, maar 
ook wat betreft instelling en gedrag.

Binnen het onderwijs zelf veranderde er als gevolg van economische en maat-
schappelijke ontwikkelingen eveneens het nodige. De arbeidsmarktgerichtheid 
van opleidingen nam over de hele linie toe. De onderwijsexpansie van de afgelopen 
decennia kwam vooral voor rekening van het middelbaar en hoger beroepsonder-
wijs. Wat niet veranderde, waren de statusverschillen tussen het beroepsonderwijs en 
het algemeen vormend onderwijs en de ongelijke verdeling van scholieren en studen-
ten naar herkomstmilieu: het vmbo, mbo en hbo trekken nog altijd naar verhouding 
meer jongeren uit lagere sociale milieus dan het havo/vwo en het wetenschappelijk 
onderwijs.

In de politieke en bestuurlijke context voltrokken zich, ten slotte, eveneens ingrij-
pende veranderingen. Opvattingen over de maakbaarheid van de samenleving, over 
de bestuurlijke verhoudingen en de rol van het bedrijfsleven in het onderwijs zijn de 
afgelopen decennia sterk gewijzigd.

In de volgende paragrafen wordt op deze contextfactoren en hun betekenis voor 
het onderwijs wat uitvoeriger ingegaan.

7.2 Ontwikkelingen in economie, werkgelegenheid en beroepen

Conjuncturele invloeden
Economische ontwikkelingen vormen een belangrijke verklarende factor voor de 
vele veranderingen die zich de afgelopen jaren in het beroepsonderwijs hebben vol-
trokken. Zo wordt de aard van de bemoeienis van overheid en bedrijfsleven met het 
beroeps- en hoger onderwijs sterk beïnvloed door de conjunctuur.

In tijden dat het economisch voor de wind gaat en de vraag naar nieuwe werk-
nemers groeit, is de bereidheid van de overheid en van het bedrijfsleven om in het 
beroepsonderwijs te investeren over het algemeen groter dan in tijden van laag-
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conjunctuur. Tijdens periodes van hoogconjunctuur ontstaan er veel nieuwe oplei-
dingen en zijn bedrijven eerder bereid leer-arbeidsplaatsen en stageplaatsen ter 
beschikking te stellen.

Omgekeerd ontstaat in tijden van economische malaise een neiging om de over-
heidsuitgaven voor onderwijs terug te dringen, bijvoorbeeld door de beschikbare 
budgetten voor de verschillende onderwijssectoren te bevriezen of de cursusduur 
van opleidingen te beperken. Tegelijkertijd zijn ook bedrijven terughoudend in het 
aanbieden van leer-werkplekken of het verrichten van activiteiten die niet tot hun 
‘core business’ behoren.

In de afgelopen tien jaar werden zowel de gevolgen van conjuncturele opgang als 
van neergang zichtbaar. In de tweede helft van de jaren negentig deed zich een ware 
hausse voor in het aantal nieuwe opleidingen, waaronder veel opleidingen met een 
duaal karakter. Scholieren en studenten werden al voor hun afstuderen door bedrij-
ven in dienst genomen (groenpluk). Na de eeuwwisseling sloeg de conjunctuur om 
en nam het aanbod aan leer-werkplaatsen af. Tegelijkertijd groeide als gevolg van de 
toenemende jeugdwerkloosheid het aantal scholieren en studenten aan voltijdoplei-
dingen, waardoor de behoefte aan stageplaatsen verder toenam.

Ambities in het kader van Europese afspraken
De invloed van ‘Europa’ is de afgelopen jaren onmiskenbaar toegenomen. Op het ter-
rein van het onderwijs gaat het overigens niet zozeer om directe als wel om indirecte 
invloed.

In vervolg op de zogenoemde Lissabon-afspraken wordt vanuit de Europese Unie 
jaarlijks gerapporteerd over de relatieve concurrentiekracht van de lidstaten die bij de 
eu zijn aangesloten. De zogenoemde ‘open coördinatiemethode’ in de eu, waarbij 
onderwijsprestaties van de verschillende landen regelmatig met elkaar worden ver-
geleken (‘benchmarking’), leidt ertoe dat de politieke druk om het opleidingsniveau 
van de jeugd verder te verhogen in de verschillende lidstaten toeneemt. Zo bracht 
vergelijkend onderzoek naar het opleidingsniveau van de beroepsbevolkingen in de 
verschillende lidstaten van de eu aan het licht dat Nederland allesbehalve een top-
positie in Europa inneemt, niet alleen als het gaat om het percentage jongeren dat 
over een startkwalifi catie beschikt, maar ook met betrekking tot het aandeel hoger 
opgeleiden. Die bevindingen hebben geleid tot een duidelijke versterking van de 
politieke en bestuurlijke aandacht en ambities voor het beroeps- en hoger onderwijs. 
Er is de afgelopen jaren veel beleid ontwikkeld om het aantal jongeren dat zonder 
startkwalifi catie het onderwijs verlaat, terug te dringen. Om de relatieve achterstand 
van Nederland in het aandeel hoger opgeleiden in te halen1 wordt het doorstromen 
van studenten binnen de beroepskolom gestimuleerd. Om dit te bevorderen en het 
rendement van het hoger onderwijs te verhogen, gaat binnenkort een aantal expe-
rimenten met korte (tweejarige) hogere beroepsopleidingen van start. Die sterke 
druk op kwantitatieve doelstellingen – een grotere deelname en een hoger oplei-
dingsrendement – kan echter ten koste gaan van de kwaliteit en het niveau van de 
afgestudeerden in het hoger onderwijs. In het Sociaal en Cultureel Rapport 2004 is in dit 
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verband het trilemma geschetst tussen vergroting van de toegankelijkheid, verbete-
ring van het rendement en behoud van het niveau (Bronneman-Helmers 2004).

Veranderingen in de werkgelegenheidsstructuur en de beroepseisen
Ontwikkelingen in het beroepsonderwijs worden niet alleen beïnvloed door de con-
junctuur of door ontwikkelingen in onze relatieve concurrentiepositie maar ook 
door verschuivingen in de aard van de werkgelegenheid.

Tot het eind van de negentiende eeuw was het leren van een vak gekoppeld aan 
de kleinschalige nijverheid van huisindustrie en ambacht. De industrialisatie die in 
die periode voorzichtig op gang kwam, bracht schaalvergroting mee, waardoor de 
behoefte aan vakbekwaam personeel toenam. Het schoolse beroepsonderwijs kwam 
na het verdwijnen van het opleidingsmodel van de gilden echter maar moeizaam van 
de grond. Daarvoor was fi nanciering en regelgeving van overheidswege nodig. Die 
overheidsbemoeienis nam in de jaren van wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog 
pas echt grote vormen aan. De industriële bedrijvigheid nam mede onder invloed 
van de technische vooruitgang sterk toe; in het verlengde daarvan groeide ook het 
aantal technische opleidingen. De economische groei in de daaropvolgende decen-
nia leidde, in combinatie met de bevolkingsgroei, tot een toenemende vraag naar 
diensten, een ontwikkeling die in de jaren negentig van de vorige eeuw nog werd ver-
sterkt door de oprukkende informatie- en communicatietechnologie. Het beroeps-
onderwijs volgde deze ontwikkelingen in de economische structuur op de voet. Niet 
alleen nam het aantal opleidingen enorm toe, er vond ook een forse verschuiving 
plaats tussen de verschillende opleidingssectoren: van technische opleidingen naar 
economische, administratieve en sociale opleidingen.

Verschuivingen in de aard van de werkgelegenheid gingen niet alleen gepaard 
met veranderingen in het relatieve belang van de verschillende sectoren binnen het 
beroepsonderwijs maar ook met veranderingen in de beroepseisen. In een kennis-
intensieve diensteneconomie worden andere eisen aan beroepsbeoefenaren gesteld 
dan in een agrarische of industriële samenleving. Tot het eind van de jaren zeventig 
van de vorige eeuw was het van overheidswege bekostigde initiële beroeps- en hoger 
onderwijs nog overwegend op de overdracht van theoretische kennis en algemene 
vorming gericht. Sinds de diepe recessie begin jaren tachtig is de aandacht echter 
geleidelijk aan steeds meer verlegd naar beroepsgerichte praktische vaardigheden 
(kwalifi caties). Sinds enkele jaren wordt er daarnaast vanuit de arbeidsmarkt steeds 
meer belang gehecht aan de persoonlijke ontwikkeling en attitude van de toekom-
stige werknemers (competenties).

Een vergrijzende beroepsbevolking
Volgens de recentste bevolkingsprognose van het cbs zal de bevolkingsomvang tot 
2035 groeien van 16 miljoen inwoners in 2004 tot 17 miljoen in 2035; daarna komt 
er naar verwachting een eind aan de groei en krimpt de bevolking tot 16,9 miljoen in 
2050 (De Jong 2005). In het kader van deze studie is de ontwikkeling van de leeftijds-
samenstelling van de bevolking – de vergrijzing – echter belangrijker dan de groei 
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van de bevolkingsomvang. Het percentage 65-plussers zal oplopen van 14 in 2005 
tot ruim 23,4 in 2035; tegelijkertijd neemt het percentage 20- tot en met 64-jarigen 
af van 61,5 naar 54,3, en daalt naar verwachting ook het percentage schoolgaande 
jongeren (nul t/m negentien jaar), zij het in mindere mate, van 24,5 naar 22,3. Als 
deze prognose werkelijkheid wordt, dan stijgt het percentage 65-plussers als aandeel 
van de 20- tot en met 64-jarigen van circa 25 tot bijna 45. De druk van de 0- tot en met 
19-jarigen blijft in de toekomst met ongeveer 40% vrijwel constant. Dat betekent dat 
de gezamenlijke druk van de niet-actieve schoolgaande jongeren en gepensioneerden 
tezamen stijgt van ongeveer 60% op dit moment tot rond de 85% in 2040 (De Jong 
2005).

Oplossingen voor de vergrijzingsproblematiek worden over het algemeen gezocht 
in zowel een verhoging van de arbeidsparticipatie, in algemene zin en van vrouwen 
en ouderen in het bijzonder, als in een verhoging van de arbeidsproductiviteit van 
werkenden. Over een mogelijke bijdrage van de toekomstige jeugdige bevolking en 
de veranderende samenstelling van die bevolking (een toename van het percentage 
allochtone jongeren) wordt in de publieke discussie nauwelijks gerept. Vergeten 
wordt dat jongeren op dit moment via allerlei combinaties van leren en werken al een 
belangrijke bijdrage leveren aan de economie.

Veranderingen in het beroepsvormingsproces
Met de verschuiving van een industriële naar een diensteneconomie verandert ook 
het proces van beroepsvorming. Van oudsher verloopt dat proces als volgt.

Binnen een bestaand beroep ontstaan vormen van differentiatie of specialisatie. 
Om door de buitenwereld als nieuw specialisme of beroep te worden geaccepteerd, 
moet de nieuwe specialisatie erkenning zien te krijgen. Dat kan bijvoorbeeld door 
een beroepsvereniging op te richten die de professionele kant van het beroep onder 
de aandacht brengt en verder versterkt, door opleidingen in de vorm van nascholing 
of cursussen te organiseren of door een eigen beroepsvereniging of tijdschrift op te 
zetten. Opname van het nieuwe specialisme in het initiële beroepsonderwijs, hetzij 
als zelfstandige opleiding, hetzij als onderdeel van een bredere opleiding, vormt als 
het ware de kroon op het proces van erkenning. Daarna volgt dan de verdere veranke-
ring of institutionalisering van het beroep door erkenning ervan, als aparte functie 
of beroep, bij de werving of in de beloningsstructuur en – in de publieke sector 
– door opname ervan in wetten en bekostigingsregels (Smets 2004).

Volgens Smets richt moderne beroepsvorming zich steeds minder op enkelvou-
dige beroepen maar in toenemende mate op centrale werkprocessen binnen bedrij-
ven en instellingen. Modernisering van bedrijven en instellingen vindt, zo stelt hij, 
steeds vaker plaats rond werkprocessen. Dat gebeurt op verschillende manieren: 
door de markt beter te bedienen (dat wil zeggen klantgerichter te werken), door de 
interne organisatie te verbeteren (door werkzaamheden anders te verdelen en andere 
samenwerkingspatronen te introduceren) of door invoering van nieuwe technologie. 
Als gevolg van dergelijke moderniseringsprocessen veranderen beroepen en functies 
permanent van karakter.
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Nieuwe beroepsopleidingen oriënteren zich voor hun onderwijsprogramma’s dan 
ook steeds vaker op de meest innovatieve bedrijven en instellingen, bijvoorbeeld 
binnen de wereld van de intramurale zorg, in de bankwereld of de wereld van de ict. 
Oude sectorale en disciplinaire indelingen in het beroepsonderwijs, die verwijzen 
naar bedrijfstakken, wetenschappelijke disciplines of producten (zoals werktuigen 
of gebouwen) raken volgens Smets op de achtergrond.

Instituties in en rond het beroepsonderwijs zijn nog in belangrijke mate afgestemd 
op het klassieke beroepsvormingsproces. Via differentiatie en specialisatie is er in 
het mbo en het hbo in de loop der jaren een waar oerwoud aan opleidingen ontstaan. 
Moderne wijzen van beroepsvorming vinden in het onderwijs moeilijk aansluiting, 
omdat institutionele verbanden ontbreken of zich ertegen verzetten. Voor nieuwe 
beroepen zijn in de regel vaardigheden en competenties uit verschillende sectoren 
van belang. Technici moeten tegenwoordig ook over sociale vaardigheden beschik-
ken, in de zorg is ook kennis van administratie of informatica nodig. Eenzijdige 
training van sectorale competenties voldoet dan ook steeds minder. Beroepsoplei-
dingen zullen, zo stelt Smets, over hun schuttingen heen moeten kijken en bij andere 
opleidingen te rade moeten gaan.

De grootschalige regionale opleidingencentra (mbo) en hogescholen (hbo), die 
over het algemeen verschillende opleidingssectoren in huis hebben, bieden in prin-
cipe voldoende mogelijkheden voor zo’n sectoroverstijgende aanpak.

Het wetenschappelijk onderwijs staat volgens Smets het minst open voor dit soort 
nieuwe ontwikkelingen. De disciplinaire ordening is er dominant; het beroep van 
onderzoeker geldt nog steeds als het kernberoep voor de universitaire opleiding. In 
het hbo zijn er meer mogelijkheden voor modernisering van het beroepsonderwijs, 
hoewel ook daar de klassieke beroepsvorming nog dominant is. Het mbo staat er het 
slechtst voor, omdat het een kwalifi catiestructuur heeft die volledig is gebaseerd op 
de klassieke beroepsvorming en de institutionele structuur er nauw verbonden is met 
bestaande bedrijfstakken en branches (Smets 2004).

7.3 Veranderingen bij jongeren

Scholieren en studenten staan anno 2005 anders in het leven dan hun leeftijdgenoten 
vroeger. In het Sociaal en Cultureel Rapport 2004 zijn de belangrijkste veranderingspro-
cessen in het maatschappelijk en persoonlijke leven van de Nederlanders beschreven 
in termen van vijf i’s: individualisering, informalisering, informatisering, internati-
onalisering en intensivering (Schnabel 2004). Bij de jeugd komen de effecten van dit 
soort veranderingsprocessen het pregnantst tot uitdrukking.

Individualisering
Jongeren zien zichzelf, veel meer dan vroeger, als ontwerpers en uitvoerders van hun 
eigen leven, op basis van keuzen die ze zelf maken. Dat die keuzen en opvattingen 
vaak overeenkomen met die van anderen (ook wel bestempeld als kuddegedrag) 
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is veel minder dan voorheen een gevolg van sociale controle of ouderlijke drang of 
dwang. Kinderen wordt al vroeg geleerd zelfstandig beslissingen te nemen en zelf 
verantwoordelijk te zijn voor hun daden. De meeste ouders hechten in de opvoeding 
veel belang aan autonomie en eigen verantwoordelijkheid (Herweijer en Vogels 
2004). Er zijn echter ook opvoedingssituaties waar sprake is van emotionele verwaar-
lozing, in de zin dat er door ouders te weinig aandacht en richting wordt gegeven 
en er onvoldoende grenzen worden gesteld. In allochtone gezinnen is de opvoeding 
over het algemeen minder gericht op autonomie en individuele ontplooiing en meer 
op conformiteit aan normen en waarden van de eigen groep. De opvoeding wordt in 
de veelal laaggeschoolde allochtone gezinnen in belangrijke mate door de religieuze 
en etnische achtergrond bepaald.

Het individualiseringsproces manifesteert zich vooral in de vorm van een toege-
nomen behoefte aan individuele ontplooiing en meer keuzemogelijkheden. Er ligt 
een langdurig proces van welvaartsverhoging, emancipatie en democratisering aan 
ten grondslag, waarbij het niet alleen ging om gelijke rechten maar ook om gelijke 
kansen en mogelijkheden.

Het onderwijs heeft de afgelopen decennia in al deze processen een belangrijke 
functie vervuld. Het wordt momenteel echter ook met de gevolgen ervan geconfron-
teerd. Het onderwijs probeert op de toegenomen behoefte aan persoonlijke aandacht 
in te spelen door de individuele leerling en student centraler te stellen, maar wordt 
daarin in hoge mate belemmerd door de toegenomen massaliteit en heterogeniteit 
van de scholieren- en studentenpopulatie.

Individualisering kent ook schaduwkanten. Meer persoonlijke vrijheid en meer keu-
zemogelijkheden brengen onzekerheid mee. Veel jongeren hebben moeite met het 
maken van een goede studie- en opleidingskeuze. Democratisering, individualise-
ring en emancipatie gingen bovendien gepaard met een proces van meritocratise-
ring. Wie in het onderwijs of in het leven niet slaagt heeft dat, veel meer dan vroeger, 
aan zichzelf te wijten.

Informalisering
Democratisering en individualisering impliceren dat alle mensen gelijke rechten 
hebben en gelijkwaardig zijn. Beide uitgangspunten hebben onmiskenbaar invloed 
uitgeoefend op de onderlinge omgangsvormen. In het merendeel van de autochtone 
gezinnen hebben hiërarchische verhoudingen plaatsgemaakt voor een onderhan-
delingshuishouding. Ouders komen niet meer weg met uitspraken als ‘omdat ik het 
zeg’ of ‘voor je eigen bestwil’.

Informalisering heeft positieve maar ook negatieve kanten. De omgangsvormen 
in het dagelijks leven zijn er weliswaar minder formeel en stijf door geworden, maar 
er is ook onduidelijkheid ontstaan over wat er in bepaalde situaties wel en wat niet 
kan. De fatsoenscodes zijn impliciet geworden en lang niet alle jongeren zijn daar 
van huis uit goed op voorbereid.
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In het Nederlandse onderwijs is de verhouding tussen leerlingen en docenten erg 
informeel. Op veel scholen en instellingen tutoyeren leerlingen hun docenten. Leer-
lingen en studenten hebben minder gevoel voor gezagsverhoudingen. Ook ouders 
kijken over het algemeen niet meer tegen de onderwijzer of docent op. Zelf zijn ze 
vaak hoger opgeleid dan het onderwijspersoneel. Het gezag van de leraar is in de 
loop der jaren sterk getaand.

Het proces van informalisering – in de zin van afkeer van hiërarchie en een sterke 
voorkeur voor egalitaire verhoudingen – is in Nederland verder doorgeschoten dan 
in de ons omringende landen. De keerzijden ervan – te weinig grenzen stellen, de 
gedoogpraktijk en het gebrek aan wederzijds respect – hebben intussen geleid tot 
een roep om herstel van normen en waarden. Er bestaat een brede consensus over het 
belang van de pedagogische opdracht van het onderwijs en over de noodzaak meer 
aandacht te schenken aan de sociale competenties van leerlingen en studenten.

Leraren ervaren op school vooral problemen met groepen jongeren. De zelfcontrole 
in groepen is sterk verminderd. Dat heeft in belangrijke mate te maken met het 
gegeven dat de onderwijsinhouden niet meer passen bij de mentale instelling van de 
jongeren, die sterk wordt beïnvloed door het visuele karakter van de nieuwe media. 
Jongeren hebben moeite met het lineaire en gestructureerde karakter van leerinhou-
den. Het lesprogramma wordt niet meer vanzelfsprekend geaccepteerd en de vraag 
naar het nut ervan wordt steeds vaker gesteld. Lesgeven in een klas vereist concentra-
tie en rust, en die blijkt steeds moeilijker te realiseren.

Onderwijskundigen zijn anno 2005 van mening dat het onderwijs voor leerlingen 
betekenisvol moet zijn, een uitgangspunt dat in het onderwijsveld intussen breed 
wordt onderschreven. Onderwijsinhouden moeten zoveel mogelijk aansluiten bij de 
eigen belevingswereld van de leerlingen. Abstracte vraagstukken worden bij voor-
keur vertaald in concrete situaties uit de belevingswereld van de jongere.

Informatisering
Computer, internet en de mobiele telefoon zijn niet meer weg te denken uit het dage-
lijks leven. Dat geldt niet in de laatste plaats voor de jeugd. Jongeren lopen voorop bij 
het gebruik van nieuw ict-aanbod. Hun gedrag en tijdsbesteding zijn er de afgelo-
pen tien jaar ingrijpend door beïnvloed. Jongeren scheppen via de (nieuwe) media, 
zoals de televisie (mtv, tmf), de mobiele telefoon (sms) en de computer (msn) eigen 
leefwerelden, waarin volwassenen niet of nauwelijks participeren (Sikkema 2005).

De huidige jeugd is gewend veel dingen tegelijkertijd te doen. Om maar niets te 
missen, maakt de jeugd gelijktijdig van verschillende media gebruik; een verschijn-
sel dat ‘multitasking’ wordt genoemd. Jongeren switchen ook gemakkelijk van het 
ene medium naar het andere (zapcultuur). Het concentratievermogen van de jeugd is 
de afgelopen decennia sterk afgenomen.

De communicatiemogelijkheden zijn met de introductie van sms en msn enorm 
vergroot. Dat heeft voordelen (gemakkelijker kunnen communiceren met medeleer-
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lingen en docenten), maar ook nadelen (ook buiten schooltijd gepest worden) (Qrius 
2005).

Jongeren komen dagelijks met veel nieuwe, zij het vaak vluchtige informatie in aan-
raking. Naarmate de toegankelijkheid en beschikbaarheid van informatie groter 
worden, wordt het echter moeilijker om uit al die informatie een selectie te maken en 
om de informatie op kwaliteit en betrouwbaarheid te beoordelen.

De enorme hoeveelheid informatie via het internet heeft het onderwijs niet onbe-
roerd gelaten. Aan feitenkennis en algemene ontwikkeling wordt in het onderwijs 
veel minder aandacht geschonken dan vroeger. Feiten worden toch snel vergeten en 
zijn bovendien gemakkelijk op te zoeken via het internet, zo luidt de achterliggende 
redenering. Duiding van informatie en refl ectie erop worden in het tegenwoordige 
onderwijs belangrijker gevonden dan de overdracht of het memoreren ervan. Het 
‘knippen en plakken’ van teksten en afbeeldingen, en het zonder bronvermelding 
opnemen van andermans teksten in werkstukken en scripties zijn praktijken die 
inmiddels in het voortgezet en hoger onderwijs zeer gebruikelijk zijn. In het hoger 
onderwijs zijn intussen maatregelen genomen om plagiaat tegen te gaan.

De school is door de ruime beschikbaarheid van informatie haar monopolieposi-
tie op kennis en informatie gedeeltelijk kwijtgeraakt. De scholier of student komt er 
vaak meer voor de sociale contacten dan voor de lessen of colleges.

Internationalisering
Het proces van internationalisering manifesteert zich op verschillende manieren in 
het onderwijs.

In de eerste plaats gebeurt dit in een toenemend gebruik van het Engels als 
voertaal in het hoger onderwijs. De invoering van het bachelor-masterstelsel was 
mede bedoeld om de internationale mobiliteit van studenten te stimuleren. Dat lukt 
overigens nog niet erg. Hoewel er vergeleken met andere landen naar verhouding 
veel onderwijsprogramma’s in het Engels worden verzorgd, was in 2003 nog geen 
4% van de studenten in het hoger onderwijs afkomstig uit het buitenland. Ook het 
percentage Nederlandse studenten dat in het buitenland studeert is met 2,5 relatief 
laag (oecd 2005).

De sterke opkomst van tweetalig onderwijs in het voortgezet onderwijs, waarbij 
de helft van de lessen in het Engels wordt gegeven – in 2001 waren dat 34 scholen en 
in 2005 77 scholen – weerspiegelt niet alleen een toenemende internationale oriënta-
tie bij Nederlandse gezinnen, maar ook een behoefte bij scholen om zich te profi le-
ren (Maljers 2002; voo 2005).

Een tweede manier waarop het proces van internationalisering zich in de samen-
leving manifesteert, is de immigratie. Deze is in Nederland de afgelopen decennia 
sterk toegenomen, zowel in de vorm van economische migratie als van asielmigratie. 
Het percentage allochtonen in de Nederlandse bevolking steeg in dertig jaar tijd van 
1,5 naar meer dan 10. Onder jongeren was de groei van het aandeel niet-westerse 
allochtonen nog veel groter. Was begin 2005 bijna 24% van de autochtone bevolking 
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jonger dan twintig jaar, onder de niet-westerse allochtonen was dat percentage ruim 
37, en bij de grootste groepen onder hen – de Turkse en Marokkaanse bevolkings-
groep – zelfs respectievelijk 38 en 42 (Garssen en Zorlu 2005).

De sterke groei van het aantal allochtone kinderen uit achterstandsmilieus legt 
een zware druk op het onderwijs. Er moeten niet alleen taalachterstanden worden 
weggewerkt, ook gedragsproblemen vragen om een intensieve aanpak.

De verhoudingen tussen minderheden en de autochtone bevolking zijn de afgelo-
pen jaren, mede als gevolg van een aantal ingrijpende gebeurtenissen in binnen- en 
buitenland, duidelijk verslechterd.

‘Autochtone Nederlanders vinden dat de minderheden zich onvoldoende aanpassen aan 
de Nederlandse gebruiken en gewoonten. Tegelijkertijd voelen etnische minderheden zich 
steeds minder geaccepteerd in Nederland. De berichtgeving over radicaal islamitische groe-
peringen, de concentratie van minderheden in de grote steden en de overlast van groepjes 
Marokkaanse en Antilliaanse jongeren hebben de schaduwzijden van een multi-etnische 
samenleving scherp aan het licht gebracht’ (Gijsberts 2004).

Het onderwijs verkeert bij dit alles in de frontlinie. De segregatie tussen allochtone 
en autochtone leerlingen neemt toe. Uit een begin 2005 gehouden onderzoek onder 
bijna 4000 kinderen en jongeren van 6 tot en met 29 jaar blijkt dat de moord op Theo 
van Gogh veel invloed op jongeren heeft gehad, zeker in de grote steden (Sikkema 
2005). Veel jongeren vragen zich af hoe ze in een multiculturele samenleving het best 
met andere groepen kunnen samenleven. Jongeren zijn van mening dat ze eigenlijk 
probleemloos samenleven, wat niet wil zeggen dat alle bevolkingsgroepen even goed 
mengen. Op school kunnen de verschillende groepen over het algemeen goed met 
elkaar overweg. Ook het internationale terrorisme houdt jongeren bezig.

‘Het geeft een gevoel van onzekerheid, niet alleen in het dagelijkse leven (er kan een aan-
slag plaatsvinden), maar ook op de langere termijn (waar gaan we naar toe en hoe loopt 
dit af?). Dit gevoel wordt niet weggenomen door het optreden van politici, integendeel. 
Jongeren missen een goede aanpak van het terrorismeprobleem, in Nederland maar ook 
wereldwijd’ (Sikkema 2005).

Het onderwijs heeft er in korte tijd enkele nieuwe maatschappelijke opdrachten bij 
gekregen: het onderwijs moet niet alleen leerachterstanden verminderen, maar ook 
segregatie tegengaan en de integratie van allochtone jongeren in de Nederlandse 
samenleving bevorderen, fundamentalisme onder jongeren signaleren, een bijdrage 
leveren aan de ontwikkeling van burgerschap, en meer aandacht schenken aan 
normen en waarden (Turkenburg 2005).

Intensivering
Met de term intensivering wordt verwezen naar twee verschijnselen: de toenemende 
behoefte aan intense belevingen, spanning en emotie, en een toenemende tijdsdruk. 
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Beide ontwikkelingen zijn op allerlei levensgebieden waarneembaar: in het gezin, in 
de vrije tijd en ook in het onderwijs.

Sinds er voldoende welvaart is om in de primaire behoeften te voorzien, zijn 
persoonlijke relaties belangrijker geworden. Binnen gezinnen nam de emotionele 
functie van relaties tussen de gezinsleden toe. Het aspiratieniveau met betrekking 
tot de persoonlijke relaties is sterk verhoogd.

In het basis- en voortgezet onderwijs probeert men op verschillende manieren in 
te spelen op de toegenomen behoefte aan persoonlijke aandacht en zorg. Het kind, 
de leerling en de student behoren in het hedendaags onderwijs centraal te staan en 
niet de onderwijsinstelling of de leerstof, zo luidt inmiddels het ook van overheids-
wege uitgedragen credo. De zorg voor leerlingen vormt voor veel leerkrachten in het 
basisonderwijs feitelijk de kern van hun beroep. Sommige leerkrachten zien het als 
hun hoofdtaak, de meeste zien het als een noodzakelijke voorwaarde om kinderen 
iets bij te brengen (Hoogeveen 1999).

In het onderwijs moet volgens moderne pedagogisch-didactische inzichten zo 
veel mogelijk worden uitgegaan van de belevingswereld van het kind. Zo wordt 
bijvoorbeeld bij reken- en wiskundeopgaven sterk aangesloten bij situaties die voor 
kinderen en jongeren betekenisvol zijn. Aanvankelijk werd die benaderingswijze 
vooral ingegeven door de wens reken- en wiskundeonderwijs ook voor meisjes 
aantrekkelijker te maken (wat overigens niet gebeurde). Momenteel is het in het 
hele basis- en voortgezet onderwijs gebruikelijk zo veel mogelijk aan te sluiten bij 
concrete situaties in de leefwereld van de jongeren. Die concretisering van het wis-
kundeonderwijs heeft er, volgens de Inspectie van het onderwijs, toe geleid dat het 
abstractievermogen van jongeren aanmerkelijk is afgenomen. De aansluiting met het 
wetenschappelijk onderwijs in de bètarichtingen wordt er ernstig door bemoeilijkt 
(Inspectie van het onderwijs 2004).

De trend naar concretisering en contextualisering van onderwijsinhouden is 
inmiddels ook tot het middelbaar en hoger beroepsonderwijs doorgedrongen. 
Daar wordt de ontwikkeling mede ingegeven door motivatieproblemen. Door scho-
lieren en studenten in aanraking te brengen met authentieke leersituaties moet het 
onderwijs minder saai en meer betekenisvol en afwisselend worden.

In het beroepsonderwijs wordt dan ook steeds meer tijd buiten de school, in de 
beroepspraktijk, doorgebracht. Het tegenwoordige middelbaar en hoger beroeps-
onderwijs wordt steeds minder ingevuld vanuit disciplines en daarvan afgeleide 
vakken, maar in toenemende mate vormgegeven vanuit concrete situaties en pro-
blemen die zich in de beroepspraktijk voordoen. In het beroepsonderwijs wordt 
tegelijkertijd ook meer aandacht geschonken aan het ontwikkelen van persoonlijke 
competenties (sociale vaardigheden en houdingen).

Met voornoemde ontwikkelingen wordt niet alleen ingespeeld op veranderingen 
bij de jeugd, maar ook op de eerdergenoemde veranderingen in de aard van de werk-
gelegenheid.
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Het tweede aspect van intensivering heeft te maken met de toenemende tijdsdruk. 
Jongeren streven naar een ‘druk en uitdagend’ leven en doen veel dingen tegelijk. 
Hun vermogen om gedurende langere tijd geconcentreerd met iets bezig te zijn, is 
afgenomen. Ook in het onderwijs moet er voldoende afwisseling zijn. Voor scholie-
ren en studenten vormt het naar school of college gaan slechts een van de vele activi-
teiten.

In de afgelopen jaren is het aantal contacturen in veel beroepsopleidingen dras-
tisch verminderd. Volgens een voormalig docente bedrijfseconomie aan de Amster-
damse Hogeschool voor Economische Studies is het aantal vakinhoudelijke lessen 
in tien jaar tijd zelfs gehalveerd. Daarvoor in de plaats kwamen projecten waarin 
studenten zelf of groepsgewijs werken en de docent hooguit een begeleidende rol 
vervult. Frontaal lesgeven zou het leerproces van de studenten maar verstoren. Vol-
gens de docente kachelt de hogeschool enorm achteruit, net zoals dat bij het studie-
huis in de tweede fase van het voortgezet onderwijs het geval is: ‘studenten hebben 
een vlotte babbel maar de kennis is abominabel’ (citaat ontleend aan Sommer 2005).

In studierichtingen met veel verplichte colleges en werkgroepen, zoals de medi-
sche studierichtingen, besteden studenten aanzienlijk meer tijd aan hun studie. 
Toch ervaren studenten over het algemeen geen grote werkdruk; naast de studie is 
er voldoende tijd voor andere zaken, voor de studie zelf is voldoende tijd en ook het 
studietempo kan meestal goed worden bijgebeend (Van den Broek et al. 2004).

In veel studies in het middelbaar beroeps- en hoger onderwijs is er voldoende 
gelegenheid om naast de studie nog te werken. De verhouding tussen studie en werk 
is bij voltijdstudenten in het hoger onderwijs gemiddeld 69% (studie) versus 31% 
(werk).

De geringe studie-inzet wordt mede beïnvloed door de studiefi nancieringsrege-
ling die in de jaren negentig van de vorige eeuw verschillende malen is gewijzigd. 
Bevatte de regeling medio jaren negentig – ten tijde van de tempobeurs en de eerste 
jaren van de prestatiebeurs – nog een fl inke prikkel om redelijk snel, dat wil zeggen 
binnen zes jaar (cursusduur plus twee jaar) af te studeren, eind jaren negentig is die 
prikkel feitelijk komen te vervallen. Studenten mogen nu tien jaar over hun studie 
doen zonder dat ze het gevaar lopen dat hun lening niet in een beurs wordt omge-
zet, waardoor ze met een hoge studieschuld blijven zitten. Achterliggende gedachte 
achter die versoepeling was dat de studiefi nancieringsregeling voldoende fl exibel 
moest zijn, opdat studenten hun studie zouden kunnen combineren of afwisselen 
met bijvoorbeeld werk of een verblijf in het buitenland.

Scholieren en studenten ervaren dus over het algemeen weinig studiedruk. Zo er al 
sprake is van tijdsdruk dan wordt die meestal door de onderwijsexterne activiteiten 
van scholieren en studenten zelf gecreëerd. Vanuit een oogpunt van tijdsdruk deed 
zich in het beroeps- en hoger onderwijs de afgelopen jaren eerder een proces van 
extensivering – in de zin van steeds minder contacturen – dan van intensivering voor.
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De hiervoor genoemde maatschappelijke ontwikkelingen versterken elkaar, waar-
door er in relatief korte tijd veel is veranderd in zowel de instelling als het gedrag van 
jongeren. Het onderwijs probeert hier antwoorden op te geven, deels noodgedwon-
gen, deels vanuit de overtuiging dat vernieuwing van het onderwijs toch al wenselijk 
is. Tot dusver reageert het onderwijs vooral door mee te gaan met de maatschap-
pelijke ontwikkelingen. In de eerste plaats gebeurt dit door de onderwijsinhouden 
aan te passen: concretisering en contextualisering, minder abstracte theorieën en 
feitenkennis en meer praktische vaardigheden. In de tweede plaats gebeurt dit door 
veranderingen aan te brengen in de pedagogisch-didactische aanpak: invoering van 
het studiehuis in de bovenbouw van het havo/vwo en van competentiegericht leren 
in het middelbaar en hoger beroepsonderwijs, met meer nadruk op de eigen verant-
woordelijkheid van de leerling, een zelfstandiger en actievere rol voor de scholier en 
student, een meer begeleidende rol voor de docent, een intensiever gebruik van ict 
in het onderwijs en een groter aandeel van de buitenschoolse beroepspraktijk in het 
reguliere onderwijs. In de derde plaats gebeurt dit door in de studiefi nancierings-
regeling ruimte te bieden voor allerlei combinaties van en afwisselingen tussen de 
studie en andere activiteiten, waaronder werken.

De laatste tijd gaan er overigens steeds meer stemmen op om in het onderwijs 
minder snel mee te gaan met maatschappelijke ontwikkelingen, maar juist wat meer 
tegenwicht te bieden tegen mogelijk ongewenste effecten van deze ontwikkelingen 
(Bronneman-Helmers 2004). Eerder is al gewezen op de roep om meer aandacht voor 
normen en waarden. Daarnaast wordt er ten aanzien van de onderwijsinhouden in 
toenemende mate gepleit voor meer samenhang en structuur in het onderwijs (als 
reactie op de huidige thematische en projectmatige aanpak), terwijl door critici van 
het nieuwe leren ook weer een meer sturende en centrale rol voor de docent wordt 
voorgestaan. De school zou niet alleen moeten aansluiten bij de belevingswereld 
van de jongeren zelf, die sterk wordt beïnvloed door de populaire, op consumeren 
gerichte jongerencultuur en de media, maar hen ook kennis moeten laten maken 
met de wereld buiten hun eigen leefwereld. De school zou meer tegenwicht moeten 
bieden tegen de negatieve effecten van informalisering door meer structuur – in de 
vorm van regels, routines en rituelen – aan te brengen. Veel jongeren hebben daar 
behoefte aan, omdat ze buiten de school de nodige structuur in hun leven missen 
(Ziehe 2002).

7.4 Ontwikkelingen in het onderwijs

Onderwijsexpansie, vooral onder meisjes
Sinds de jaren zestig is de deelname aan onderwijs sterk gestegen. Steeds meer jon-
geren volgen steeds langer onderwijs. Vanaf 1950 nam het aantal jaren dat jongeren 
voltijds in de schoolbanken doorbrachten iedere tien jaar met ruim één jaar toe. In 
2002 kwamen jongeren gemiddeld op de leeftijd van bijna 21 jaar van school: in 1950 
was dat ruim 15 jaar. Die ontwikkeling kan maar gedeeltelijk worden toegeschreven 
aan verlenging van de leerplicht. De laatste verlenging, van negen naar tien jaar volle-
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dig dagonderwijs, vond in 1975 plaats (cbs 2004c). De groeiende onderwijsdeelname 
is dus bijna helemaal te danken aan het keuzegedrag van jongeren. De overheid heeft 
de ontwikkeling overigens wel gestimuleerd: in de eerste plaats door middel van 
allerlei maatregelen om de toegankelijkheid van het onderwijs te vergroten
(verruiming van het aantal opleidingsmogelijkheden, studiefi nanciering en derge-
lijke); in de tweede plaats door de lat voor schoolverlaters hoger te leggen, namelijk 
op het niveau van de startkwalifi catie (niveau 2 van het mbo), in plaats van het lagere 
niveau van het voorbereidend beroepsonderwijs. Door de minimale niveau-eisen 
te verhogen, moeten jongeren met beperkte intellectuele capaciteiten langer naar 
school. Dat leidt niet alleen tot behoefte aan extra zorg, maar brengt ook nogal wat 
frustraties en motivatieproblemen mee.

De deelname onder meisjes groeide de afgelopen decennia spectaculair; meisjes 
zijn intussen in veel onderwijsvormen in de meerderheid. Deze ontwikkeling had 
ingrijpende gevolgen voor de verdeling van scholieren en studenten over de verschil-
lende sectoren van beroepsonderwijs. Omdat vrouwen naar verhouding weinig 
belangstelling hebben voor technische opleidingen, is de deelname aan dit type 
opleidingen de afgelopen jaren naar verhouding sterk teruggelopen.

Immigratie remt stijging van het opleidingsniveau van de bevolking
De ontwikkeling van het aantal scholieren en studenten is niet alleen afhankelijk 
van de deelnamegraad, maar ook van de demografi sche ontwikkeling. De in de 
afgelopen decennia sterk toegenomen immigratie had voor het onderwijs ingrij-
pende gevolgen. Kinderen en jongeren uit etnische minderheidsgroepen kampen als 
gevolg van hun maatschappelijke en culturele achtergrond vaak al bij de start van 
het onderwijs met aanzienlijke leer- en ontwikkelingsachterstanden. Die achter-
standen blijken tijdens de leerplichtfase moeilijk in te halen. Dat leidt ertoe dat het 
opleidingsniveau dat allochtone jongeren uiteindelijk weten te bereiken gemiddeld 
genomen aanzienlijk lager ligt dan dat van autochtone jongeren. Die achterstand 
wordt bijvoorbeeld zichtbaar in het percentage jongvolwassenen dat het niveau van 
de startkwalifi catie weet te bereiken. Van de autochtone jongvolwassenen van 20 tot 
24 jaar bereikt iets minder dan een kwart geen startkwalifi catie; bij jongvolwassenen 
van Turkse of Marokkaanse afkomst ligt dat percentage respectievelijk op 55 en 65.

De deelname van allochtone jongeren aan het hoger onderwijs neemt de laatste 
jaren wel toe; hun opleidingsniveau stijgt intussen sneller dan dat van autochtone 
jongeren. Onder de allochtone jeugd zit in principe nog een belangrijk potentieel 
voor toekomstige deelname aan hoger onderwijs.

Allochtone jongeren drukken de komende jaren, alleen al vanwege de relatieve 
omvang van hun groep, een groter stempel op de leerlingen- en studentenpopulaties 
in het beroeps- en hoger onderwijs (Gijsberts en Hartgers 2005).

Toenemende aandacht voor competenties in het onderwijs
In het beroeps- en hoger onderwijs is het zogenoemde competentiegerichte onder-
wijs sinds een aantal jaren sterk in opmars. Dat is opmerkelijk. Wat er precies onder 
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competentiegericht onderwijs moet worden verstaan, daarover lopen de meningen 
namelijk nogal uiteen. Volgens onderwijskundigen gaat het bij competentieont-
wikkeling niet alleen om (vak)kennis en (beroeps)vaardigheden, maar ook om 
beroepshoudingen, kortom om een combinatie van ‘hoofd, hart en handen’. Jon-
geren moeten niet alleen kennis en inzichten maar ook vaardigheden en attituden 
ontwikkelen om in beroepssituaties (maar ook daarbuiten) adequaat te kunnen han-
delen (Onstenk et al. 2004). Arbeidsmarktdeskundigen beschouwen competenties 
eerder als vaardigheden en houdingen die naast de noodzakelijke vakkennis moeten 
worden ontwikkeld. In de praktijk lijkt de verschuiving van kwalifi caties naar com-
petenties nogal eens ten koste te gaan van de vakkennis, zoals hiervoor aan de hand 
van een citaat van een docente in het hoger beroepsonderwijs werd gesignaleerd.

Aan de ontwikkeling naar competentiegerichter onderwijs ligt een groot aantal 
factoren ten grondslag (Van den Berg et al. 2004). Vanuit het perspectief van de 
onderwijsinstellingen zijn ten minste drie factoren van belang: de toenemende 
heterogeniteit in de deelnemerspopulatie, de motivatieproblematiek bij jongeren en 
de veranderende leerbehoeften. Belangrijke impulsen zijn ook afkomstig vanuit de 
pedagogisch-didactische hoek. Het leertheoretisch perspectief van het sociaal con-
structivisme vormt een belangrijke inspiratiebron voor drie belangrijke kenmerken 
van competentiegericht leren: actief leren, sociaal leren én leren leren. De wending 
naar competentiegericht leren wordt echter vooral ingegeven door een aantal eco-
nomische en maatschappelijke ontwikkelingen: belangrijke verschuivingen in de 
eisen op de arbeidsmarkt als gevolg van ingrijpende veranderingen in de aard van 
de werkgelegenheid en in de sfeer van de beroepen aan de ene kant, in combinatie 
met de doorwerking van eerdergenoemde processen als individualisering, informa-
lisering, internationalisering, informatisering en intensivering bij de jeugd aan de 
andere kant.

Statusverschil tussen algemeen vormend en beroepsonderwijs is hardnekkig
Het Nederlandse onderwijsbestel is van oudsher sterk gelaagd. Uit het in hoofdstuk 
2 geschetste historisch overzicht komt duidelijk naar voren dat de stratifi catie in 
het onderwijs sinds Thorbecke eigenlijk nauwelijks gewijzigd is. De Middelbaar 
Onderwijswet (1863) van Thorbecke ging uit van een standengewijze opbouw van de 
samenleving. Het lager onderwijs diende ‘het volk’, het gymnasium dat samen met 
de universiteit het hoger onderwijs vormde, diende ‘de geleerde stand’ en het middel-
baar onderwijs ‘de burgerij’. Die sociale ongelijkheid en de daarmee samenhangende 
statusverschillen zijn ook in het huidige schoolwezen nog aanwezig. Algemene, op 
ontplooiing gerichte vorming van de leerling heeft anno 2005 nog steeds meer status 
dan het op de behoeften van de arbeidsmarkt gerichte beroepsonderwijs. Schoolkeu-
zemotieven van ouders en leerlingen en hun voorkeur voor algemene boven beroeps-
gerichte opleidingen weerspiegelen het nog steeds bestaande statusverschil tussen 
algemeen vormend en beroepsonderwijs.
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Ook onderwijsinstellingen streven statusverhoging na
De ontwikkelingen in het onderwijs laten een permanent streven naar opwaardering 
van de verschillende niveaus van beroepsonderwijs zien. In het verleden ging dat 
meestal via een verhoging van de toelatingseisen voor opleidingen. Deze ontwik-
keling werd mogelijk door het stijgende opleidingsniveau van jongeren en kwam 
tegelijkertijd ook tegemoet aan de behoefte aan statusverhoging bij bepaalde school-
typen, vooral in de sfeer van het technisch en het economisch en administratief 
beroepsonderwijs.

In de jaren negentig van de vorige eeuw kreeg het hoger beroepsonderwijs de 
wettelijke status van hoger onderwijs. Wat betreft maatschappelijke waardering 
zijn de verschillen tussen het hoger beroepsonderwijs en het wetenschappelijk 
onderwijs echter nog onverminderd groot. De afgelopen decennia heeft het hbo 
op verschillende manieren geprobeerd de status en het niveau van zijn onderwijs te 
verhogen. Aanvankelijk gebeurde dat door binnen het hbo onderling fusies aan te 
gaan, waardoor de omvang van de hogescholen enorm toenam. Meer recent worden 
samenwerkingverbanden of fusies aangegaan met instellingen voor wetenschap-
pelijk onderwijs. De laatste tijd wordt aan het streven naar niveauverhoging vooral 
vormgegeven door nieuwe onderwijsinhoudelijke ambities, zoals de aanstelling van 
lectoren of het stimuleren van nieuwe activiteiten op het gebied van toegepast onder-
zoek. De verschillende ambities worden weliswaar beargumenteerd vanuit stijgende 
opleidingseisen op de arbeidsmarkt en de noodzaak van meer onderwijskundige 
differentiatie en afstemming, maar worden onmiskenbaar ook door statusoverwe-
gingen ingegeven.

7.5 Bestuurlijke ontwikkelingen

In hoofdstuk 2 is uitvoerig ingegaan op de ontstaansgeschiedenis van de verschil-
lende vormen van algemeen vormend en beroepsonderwijs en op de sterke uitbrei-
ding van aanvankelijk het lager en later het middelbaar en hoger beroepsonderwijs. 
Aan de hand van de belangrijkste onderwijswetten werd eveneens aandacht besteed 
aan de onderlinge verhoudingen tussen de verschillende schooltypen en aan het 
proces van schaal- en autonomievergroting dat zich sinds de jaren tachtig in het 
voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs en het hoger beroepsonder-
wijs heeft voltrokken.

Momenteel richt de beleidsaandacht zich in de eerste plaats op vernieuwing van de 
bestuurlijke verhoudingen (‘governance’). Sinds een aantal jaren staan die bestuur-
lijke verhoudingen in de verschillende deelterreinen van de verzorgingsstaat in het 
teken van vier r-en: richting, ruimte, resultaat en rekenschap (Schnabel 2001). Later 
is daar vanuit de Sociaal-Economische Raad (ser) nog een vijfde r aan toegevoegd, 
namelijk responsiviteit.
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De belangrijkste uitgangspunten in het huidige onderwijsbeleid zijn de volgende.
De overheid geeft richting aan de ontwikkelingen in het onderwijs en is verant-

woordelijk voor het onderwijsbestel als geheel.
Onderwijsinstellingen krijgen veel meer ruimte om het onderwijs in overleg met 

hun omgeving naar eigen inzicht in te richten.
Onderwijsinstellingen moeten wel resultaten boeken. Daarover maken zij niet 

alleen afspraken met de overheid, maar ook met hun ‘stakeholders’; in het beroeps-
onderwijs zijn dat bijvoorbeeld de afnemers in het bedrijfsleven en in het vervolgon-
derwijs.

Tegenover meer ruimte staat ook de verplichting rekenschap af te leggen, niet alleen 
intern (aan de Raad van Toezicht), maar ook verticaal aan de samenleving (in casu de 
overheid die daarvoor de Inspectie van het onderwijs en de Accreditatieorganisatie in 
stelling brengt) en horizontaal (aan de klanten en afnemers van het onderwijs).

Ten slotte zouden onderwijsinstellingen niet alleen achteraf rekenschap aan hun 
omgeving moeten afl eggen, maar zich ook vooraf responsiever ten opzichte van hun 
omgeving moeten opstellen, door bijvoorbeeld bij de invulling en organisatie van het 
onderwijs meer rekening te houden met de wensen van de deelnemers en de behoef-
ten van de arbeidsmarkt en het vervolgonderwijs.

Hoewel de uitgangspunten op papier helder zijn, is er in de praktijk nog de nodige 
discussie over de invulling van de verschillende r-en en het gewicht dat aan elke r 
afzonderlijk moet worden toegekend. Zo verscheen in 2004 een advies van de Weten-
schappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (wrr), waarin zware kritiek wordt geuit 
op de doorgeschoten afrekencultuur en de eenzijdige manier waarop resultaten 
worden gemeten. Dat zou ten koste gaan van de kwaliteit van de maatschappelijke 
dienstverlening. Om daarin verandering te brengen, zou de overheid meer moeten 
vertrouwen op initiatieven van de in het veld werkzame professionals en bestuurders 
(wrr 2004).

Hoeveel richting de overheid zou moeten geven, daarover lopen de meningen 
eveneens uiteen. De laatste tijd wordt de overheid regelmatig een gebrek aan visie 
verweten. De overheid zelf lijkt echter eerder geneigd om ook ten aanzien van de 
richting die het onderwijsbeleid zou moeten inslaan steeds meer verantwoordelijk-
heden neer te leggen bij de besturen van de onderwijsinstellingen zelf. In dat ver-
band wordt onder andere gedacht aan het formuleren van zorgplichten (ocw 2005d).

Met het oog op de versterking van de kenniseconomie en de verhoging van de 
arbeidsproductiviteit zouden de resultaten van onderwijs en onderzoek veel meer 
moeten neerslaan in innovatieve producten en processen. Die boodschap werd in 
2004 nog eens uitvoerig onderbouwd in de notitie Beroepswijs onderwijs, opgesteld in 
het kader van het Innovatieplatform. Daarin wordt gepleit voor een forse verkleining 
van de afstand tussen leren en werken en voor een betere afstemming tussen en 
vervlechting van onderwijs en bedrijfsleven. Onderwijs en bedrijfsleven zouden veel 
meer met elkaar in gesprek moeten gaan om een aantal hardnekkige problemen het 
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hoofd te bieden, zoals de motivatie- en gedragsproblemen bij veel jongeren, de sterke 
institutionele scheiding tussen de werelden van het leren en het werken, de lage 
maatschappelijke waardering van vooral het vmbo, het onvermogen van bedrijven 
om hun kennisvragen te articuleren en de verkokering en versnippering in het over-
heidsbeleid, niet alleen tussen maar ook binnen departementen.

Het ‘arbeidsnabije’ karakter van het beroepsonderwijs zou kunnen worden her-
steld door het versterken van de netwerken tussen het onderwijs en de afnemende 
bedrijven en instellingen, door te bevorderen dat contextrijk leren in het beroeps-
onderwijs breed wordt toegepast, en door docenten en leidinggevenden beter toe te 
rusten om een andere rol te vervullen (Leijnse et al. 2004).

In het kader van het beleid ter versterking van de kenniseconomie wordt ook gepro-
beerd het zelfstandig ondernemerschap te bevorderen. Hbo- en wo-studenten 
hebben over het algemeen weinig ondernemerszin, in de zin dat ze van plan zijn 
om na hun afstuderen een onderneming te starten, zo werd in het Hoger Onderwijs en 
Onderzoekplan 2004 geconstateerd (ocw 2004f). Daarom zouden jongeren al tijdens 
het initieel onderwijs op een mogelijk ondernemerschap moeten worden voorbereid. 
Competenties die daarvoor nodig zijn, zijn bijvoorbeeld ‘het vermogen om proble-
men en kansen te signaleren’, ‘het vermogen om nieuwe ideeën en oplossingen te 
bedenken’ en ‘de bereidheid om je nek uit te steken’. Uit onderzoek onder afgestu-
deerden van het hbo en het wetenschappelijk onderwijs die ongeveer anderhalf jaar 
als zelfstandige of freelancer werkzaam zijn, blijkt dat een meerderheid (58%-73%) 
van mening is dat de eigen-ondernemerschapcompetenties een hoog of zelfs uit-
muntend niveau hebben; slechts een minderheid (20%-40%) vindt echter dat deze 
competenties in het onderwijs zijn verworven (ocw 2005c).

Vermoedelijk zijn persoonlijkheidskenmerken als creativiteit, risicobereidheid en 
slagvaardigheid van meer belang om als startende ondernemer te slagen dan vaar-
digheden die tijdens de opleiding kunnen worden aangeleerd.

7.6 Hoe zal het verder gaan?

De toekomst van het beroeps- en hoger onderwijs en de ontwikkeling van combina-
tievormen van leren en werken zijn met veel onzekerheden omgeven. De onzekerheid 
is op sommige terreinen echter groter dan op andere.

Ontwikkelingen in de werkgelegenheid en de verhoudingen op arbeidsmarkt zullen 
de komende jaren in hoge mate worden bepaald door het proces van globalisering en 
door de uitbreiding van de Europese Unie. Er zal ongetwijfeld werkgelegenheid weg-
lekken naar lagelonenlanden, niet alleen in Oost-Europa maar ook in Azië. Daarbij 
zal het overigens niet alleen gaan om laaggeschoolde arbeid in de productiesector, 
maar ook om hooggeschoolde arbeid in onder andere de ict. Tegelijkertijd zullen er 
mogelijk steeds meer Oost-Europeanen tijdelijk dan wel permanent (als zelfstandige) 
in Nederland aan het werk gaan. Dat zal vooral ten koste gaan van relatief laagge-
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schoolde Nederlandse werknemers, bijvoorbeeld in de bouw. Indien de immigratie 
van goedkope vaklieden uit het buitenland zou blijven toenemen, dan zou dat nega-
tieve gevolgen kunnen hebben voor diverse opleidingen in het kader van het leerling-
wezen (bbl). Veel van die opleidingen zijn immers gericht op de maakindustrie.

De arbeidsverhoudingen zullen vermoedelijk verder worden geïndividualiseerd. 
Regelingen op het gebied van werktijden, verlof en inkomen worden minder col-
lectief van aard en krijgen steeds meer een ‘à la carte’ karakter. Werknemers zullen 
meer keuzen kunnen maken, maar tegelijkertijd zelf ook steeds meer verantwoor-
delijk worden gesteld voor de eigen beroepsloopbaan, inclusief de daarvoor noodza-
kelijke extra scholing. De arbeidsduur zal geleidelijk aan worden verlengd, in aantal 
uren per week (minder adv), maar ook door langer door te werken (geleidelijke 
afschaffi ng van het prepensioen). Arbeidsduurverlenging zal in tijden van krapte 
op de arbeidsmarkt vermoedelijk gepaard gaan met extra inkomen, maar ook met 
het inleveren van vrije dagen. Vooral dat laatste zal de nodige weerstand oproepen. 
Nederlandse werknemers hechten veel belang aan vrije tijd. Werknemers zijn ook 
niet gewend zich in eigen tijd bij te scholen voor hun werk. Uit onderzoek blijkt dat 
de levensloopregeling, die in 2006 van kracht werd, door werknemers vooral zal 
worden gebruikt voor vervroegd pensioen (55%), voor het behalen van fi scaal voor-
deel (10%), voor ouderschapsverlof (9%), voor zorgverlof (7%), voor een sabbatical 
(7%) en door slechts 1% van de werknemers voor educatief verlof; 11% wist het overi-
gens nog niet (Jorritsma 2005).

Bij de verschillende maatschappelijke ontwikkelingen is er overwegend sprake van 
doorgaande ontwikkelingen. Het ligt in de rede dat trends als individualisering, 
internationalisering en informatisering verder zullen doorzetten. De ontwikkeling 
naar een meer gedifferentieerd onderwijsaanbod met veel individuele keuzemoge-
lijkheden zal niet zo snel worden vervangen door een terugkeer naar overwegend 
uniforme en collectieve onderwijsarrangementen. Er zal vermoedelijk ook geen 
einde komen aan migratieprocessen van personen en van werkgelegenheid. De tech-
nologische ontwikkelingen op het gebied van de ict zullen evenmin plotsklaps tot 
stilstand komen.

Bij trends als informalisering en intensivering ligt het eerder in de rede dat er 
tegenbewegingen zullen ontstaan. Zo werd bijvoorbeeld enkele jaren geleden gepleit 
voor ‘onthaasting’ en zijn op aantal gebieden ‘slow’-bewegingen ontstaan, bijvoor-
beeld de ‘slowfood’-beweging. Ook de trend van extensivering van het onderwijs 
zou in principe weer kunnen worden omgebogen in een ontwikkeling naar meer 
intensieve, concentratievereisende onderwijsarrangementen. Wellicht zullen in de 
toekomst intensieve en extensieve onderwijsvormen als keuzemogelijkheden naast 
elkaar worden aangeboden, waarbij aan intensievere opleidingen vermoedelijk een 
hoger prijskaartje voor de deelnemer zal worden gehangen.
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Binnen het onderwijs was de onderwijskundige aanpak de afgelopen decennia sterk 
onderhevig aan modes. Onderwijsvernieuwingen werden ingevoerd zonder dat van 
tevoren was vastgesteld of ze wel uitvoerbaar waren en tot het beoogde effect zouden 
leiden. Het beleid moest vaak al na enkele jaren weer worden bijgesteld.

In 2005 verscheen er een evaluatie van de vernieuwde tweede fase havo/vwo 
(profi elen en studiehuis), waaruit naar voren kwam dat eerstejaarsstudenten in het 
hoger onderwijs tegenwoordig over minder vakinhoudelijke kennis en vaardigheden 
beschikken dan hun voorgangers uit de periode daarvoor (Tweede Fase Adviespunt 
2005). De toegenomen aandacht voor algemene vaardigheden, zoals zelfstandig 
werken, communicatieve vaardigheden, samenwerken, informatie verzamelen en 
verwerken bleek ten koste te zijn gegaan van de inhoudelijke kennis, analytische 
vaardigheden en het abstractievermogen.

Het is niet ondenkbaar dat er ten aanzien van de effecten van het competentie-
gerichte leren op termijn vergelijkbare conclusies zullen worden getrokken. Daarin 
wordt immers van vergelijkbare didactische principes uitgegaan. De teleurstellende 
resultaten van de tweede fase havo/vwo hebben in het beroeps- en hoger onderwijs 
tot dusver nog niet geleid tot een herbezinning op de nieuwe aanpak. Daarvoor is 
de consensus over de ingeslagen weg onder de verschillende betrokken partijen te 
groot. Alleen vakleerkrachten laten nog wel eens een tegendraads geluid horen, zij 
het meestal pas nadat zij het onderwijs hebben verlaten.

Over extra investeringen in het onderwijs hoeft de sector zich geen al te grote illusies 
te maken. Het aandeel van de jeugd in de totale bevolking neemt af. Als gevolg van 
de vergrijzing zullen de beleidsprioriteiten vermoedelijk bij andere sectoren komen 
te liggen. Zo er al extra middelen voor het onderwijs beschikbaar komen dan zullen 
die, net als in de afgelopen decennia, waarschijnlijk vooral worden ingezet in het 
onderwijs tot en met het niveau van de startkwalifi catie: het basisonderwijs, het 
vmbo, de zorgleerlingen en de laagste twee niveaus van het middelbaar beroepson-
derwijs. Voor het in omvang groeiende hoger onderwijs zal vermoedelijk worden 
afgekoerst op een vergroting van het aandeel private fi nanciering, zowel van deel-
nemers als van afnemers. Hoewel het belang van een hoog opleidingsniveau van de 
beroepsbevolking algemeen wordt erkend, wordt de deelname aan hoger onderwijs 
anno 2005 nog overwegend gezien als een activiteit met meer individuele dan collec-
tieve opbrengsten.

Het onderwijsbestel zal er voor jongeren die een beroepsopleiding of een weten-
schappelijke opleiding willen volgen, over een jaar of tien vermoedelijk heel anders 
uitzien. De veranderingen zullen zich sluipenderwijs en deels ook onbedoeld 
voltrekken. Geleidelijk aan zal er, in het verlengde van de in de jaren negentig aan-
gebrachte scheiding in het voortgezet onderwijs tussen vmbo en havo/vwo, in het 
vervolgonderwijs een tweedeling ontstaan tussen het (voorbereidend) beroepson-
derwijs tot en met het niveau van de startkwalifi catie enerzijds en een verbreed en 
sterk gedifferentieerd stelsel van hoger onderwijs anderzijds. Het lange, vierjarige 
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middelbare beroepsonderwijs dreigt onder invloed van de groeiende doorstroom 
van het vierjarige mbo naar het hbo geleidelijk aan te worden uitgehold. Inmiddels 
stroomt al meer dan 50% van de mbo-4-gediplomeerden door naar het hbo. Het nu 
nog overwegend arbeidsmarktgerichte mbo zal, indien die ontwikkeling doorzet, 
steeds meer het karakter krijgen van voorbereidend hoger beroepsonderwijs. Een en 
ander betekent dat een onderwijstype dat door zowel praktisch ingestelde jongeren 
als werkgevers buitengewoon wordt gewaardeerd langzaam maar zeker wordt uitge-
hold (Bronneman-Helmers 2005).

Binnen het hoger onderwijs zal de niveaudifferentiatie toenemen. De niveaus 
zullen variëren van een tweejarig hbo-niveau (associate degree) tot en met een top-
masterniveau in het wetenschappelijk onderwijs.

Het ontbreekt op dit moment aan een duidelijke visie op de positie van het hoger 
beroepsonderwijs. Aan de ene kant profi leert de hbo-sector zich als kop op de 
beroepskolom (bijvoorbeeld door het aanbieden van tweejarige beroepsopleidingen 
t.b.v. de doorstroom van mbo naar hbo), aan de andere kant zet de sector tegelijker-
tijd in op een verdere niveau- en statusverhoging (door het aanstellen van lectoren, 
het uitbreiden van het aantal professionele masteropleidingen en allerlei claims ten 
aanzien van nieuwe taken op het terrein van toegepast onderzoek). Beide ambities 
lijken op het eerste gezicht moeilijk met elkaar te verenigen. De identiteit van de
hbo-sector wordt er in ieder geval niet duidelijker op.

Op het bestuurlijk vlak zet de al eerder ingezette ontwikkeling naar verdere ver-
groting van de autonomie van onderwijsinstellingen vermoedelijk door, niet alleen 
omdat de onderwijsinstellingen dat zelf willen, maar ook omdat de overheid kleiner 
wil worden en de zoektocht naar oplossingen voor moeilijke dilemma’s bij voorkeur 
bij een lager niveau legt. De rijksoverheid zal zichzelf vermoedelijk steeds meer op 
afstand plaatsen en uitsluitend nog op hoofdlijnen richting geven. De bureaucratie 
zal zich gedeeltelijk van de overheid naar de onderwijsinstellingen zelf verplaatsen. 
Die ontwikkeling is overigens al een aantal jaren zichtbaar.

Regionale opleidingencentra, hogescholen en universiteiten gaan zich ook steeds 
meer als marktorganisaties gedragen. De afgelopen jaren manifesteerde zich dat 
bijvoorbeeld in een sterke uitbreiding van de marketing- en communicatiefunctie 
binnen instellingen. In het beleid van de onderwijsinstellingen zullen bedrijfseco-
nomische overwegingen steeds meer de overhand krijgen. Onderwijsinstellingen 
zullen onderling steeds meer van elkaar gaan verschillen.

De verantwoordingsfunctie is nog volop in ontwikkeling. De kwaliteit van het onder-
wijs wordt van overheidswege geborgd via een systeem van accreditatie en interna-
tionale vergelijking (benchmark). Verwacht wordt dat deelnemers en afnemers door 
hun keuzegedrag, door medezeggenschap en via vormen van horizontale verant-
woording een zekere ‘countervailing power’ zullen vormen tegen de toenemende 
bestuurlijke autonomie van de instellingsbesturen.
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Voor scholieren en studenten wordt het steeds belangrijker om bij de start met een 
opleiding een goede keuze te maken. De kwaliteit en het niveau van de opleidingen 
zullen onderling immers meer uiteen gaan lopen. Om die reden wordt er de laatste 
jaren steeds meer informatie aangeboden over de kwaliteit van de verschillende 
opleidingen en instellingen in het hoger onderwijs, zoals de Keuzegids ho, De beste 
studies, de Studentenmonitor en Kennis in kaart. De gegevens in die rapporten zijn gro-
tendeels gebaseerd op studentenoordelen uit enquêtes. Daar kleven echter de nodige 
bezwaren aan. Studentenoordelen worden namelijk maar zeer ten dele door de kwa-
liteit van de opleiding beïnvloed, maar veel meer door andere factoren, zoals de eigen 
studieresultaten, de directe studieomgeving, het soort opleiding, of door berichtge-
ving in de media (De Jong en Koopman 2005).

De dialoog met het afnemende bedrijfsleven is tot dusver nog niet erg richting-
gevend voor het handelen van de instellingsbesturen. Onderwijsinstellingen richten 
zich volgens werkgevers te weinig op de behoeften van het bedrijfsleven en laten zich 
veel te veel leiden door de belangen van de eigen organisatie. Omgekeerd hebben 
afnemende bedrijven en instellingen over het algemeen onvoldoende tijd om zich 
intensief met de inhoud en inrichting van het onderwijs bezig te houden. Ze zijn 
in veel gevallen ook niet in staat om opleidingsvragen en scholingswensen voor de 
langere termijn te articuleren. Contacten tussen onderwijsinstellingen en bedrijven 
waren tot dusver het succesvolst indien ze voor beide partijen kortetermijnwinst 
opleverden.

De hamvraag is dan ook of het beoogde systeem van ‘checks and balances’ vol-
doende zal zijn om de kwaliteit en het niveau van het beroeps- en hoger onderwijs 
voor de langere termijn te handhaven.
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Noot

1 De cijfers van verschillende landen zijn overigens moeilijk vergelijkbaar. Opleidingen 
(mbo-4) die in Nederland tot het middelbaar beroepsonderwijs worden gerekend, 
worden elders als tertiair onderwijs geclassifi ceerd. Indien we de groep jongeren met 
een mbo-4 diploma zouden meerekenen, dan zou aandeel hoger opgeleiden in de leef-
tijdsgroep van 25-29 jaar niet 33% maar 55% bedragen (Bernelot Moens 2005).
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8 Hoe ideaal is duaal?

In het voorafgaande is een beeld geschetst van een aantal belangrijke ontwikkelin-
gen in het van overheidswege bekostigde (voorbereidend) beroeps- en hoger onder-
wijs, en meer in het bijzonder de ontwikkelingen in de verschillende combinaties van 
leren en werken die in dat kader worden gepraktiseerd.

In dit hoofdstuk wordt geprobeerd om op basis van de bevindingen een antwoord 
te formuleren op de in het eerste hoofdstuk van dit rapport gestelde vragen. Aller-
eerst komen de belangrijkste bevindingen over de verschillende combinatievormen 
van leren en werken zelf aan de orde. Vervolgens zal worden ingegaan op de vraag 
in hoeverre de veronderstelde effecten van het leren in de beroepspraktijk zich ook 
daadwerkelijk manifesteren. Aan het eind van het hoofdstuk komt de vraag aan de 
orde hoe ideaal de verschillende combinaties van leren en werken nu eigenlijk zijn. In 
dat verband worden ook enkele beleidsaanbevelingen geformuleerd.

Op voorhand moet worden opgemerkt dat het beeld verre van compleet is. Dat hangt 
samen met de werkwijze: er is uitgegaan van bestaande onderzoeksgegevens en 
literatuur. Een andere tekortkoming is dat de grote variëteit in feitelijke leer- en 
werkpraktijken in deze studie niet zichtbaar wordt. Het beeld kan namelijk per 
onderwijsinstelling, opleiding, regio of beroepensector sterk verschillen. Dat laat 
onverlet dat er toch wel een aantal algemene conclusies te formuleren zijn.

8.1 Combinaties van leren en werken als onderwijsinstrument

Er zijn veel praktijkplaatsen nodig voor het (voorbereidend) beroeps- en hoger onderwijs
Aan het van overheidswege bekostigde beroepsvoorbereidende en beroepskwa-
lifi cerende onderwijs nemen jaarlijks in totaal meer dan één miljoen jongeren en 
jongvolwassenen deel. In het kader van hun opleiding doen bijna alle scholieren en 
studenten een of meerdere keren, gedurende korte of langere tijd praktijkervaring op 
in een bedrijf of een instelling in de collectieve sector.

Bijna 80% van de onderwijsdeelnemers volgt een voltijdopleiding, 13% een duale 
opleiding en 8% een opleiding in deeltijdverband. Scholieren en studenten in voltijd- 
en deeltijdopleidingen lopen gedurende hun opleiding stage; deelnemers aan duale 
opleidingen zijn tijdens hun opleiding al een groot deel van de tijd werkzaam in de 
beroepspraktijk.

Verschillen tussen stages en werkend leren
Stages zijn in de eerste plaats een onderwijsinstrument. Ze vormen een onderdeel 
van het onderwijsprogramma; de onderwijsinstellingen formuleren de eisen die in 
de beroepspraktijk moeten worden gerealiseerd. Het werkend leren tijdens duale 
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opleidingen is veel meer een opleidingsinstrument ten behoeve van bedrijven of 
bedrijfstakken.

Duale opleidingen in het middelbaar beroepsonderwijs (beroepsbegeleidende 
leerweg, bbl) zijn niet alleen bedoeld om nieuwe vakmensen op te leiden, maar ook 
om zittende werknemers verder te scholen. Ze vormen in zekere zin een onmisbaar 
alternatief voor het voltijdonderwijs. Sommige functies en beroepen lenen zich in 
principe minder goed voor voorbereiding via dagonderwijs binnen de school. Voor 
een aantal beroepen en functies, zoals in de bouw of in delen van de zorgsector, geldt 
dat scholen in principe onvoldoende zijn toegerust om jongeren goed voor te berei-
den. Duale opleidingen in het hoger beroepsonderwijs richten zich, anders dan duale 
opleidingen in het mbo, nog vrijwel uitsluitend op jongeren en jongvolwassenen.

Voltijdopleidingen trekken over het algemeen een ander type jongeren aan dan 
duale opleidingen. Duale scholieren en studenten willen het liefst werken en geld 
verdienen. Ze hebben meestal een duidelijke voorkeur voor een bepaald beroep. Bij 
voltijdscholieren is dat veel minder het geval. Zij stellen hun studie- en beroepskeuze 
over het algemeen liever nog wat uit.

Scholieren en studenten die een duale opleiding volgen, hebben doorgaans een 
arbeidscontract met het bedrijf waar zij werken en leren combineren; toch geldt dat 
zeker niet voor alle duale deelnemers: zo’n 30% van de bbl-scholieren heeft geen 
arbeidscontract maar alleen een leercontract. Scholieren die stage lopen, hebben 
geen werknemerstatus maar een leerlingstatus. Een ander belangrijk verschil is 
de duur van de periode die in de beroepspraktijk wordt doorgebracht. Bij stages is 
die korter dan bij werkperiodes in het kader van duale opleidingen. De duur van de 
stageperiode lijkt de laatste tijd toe te nemen (verschillende stageperiodes of een 
langere duur van de stage), waardoor ook in dat opzicht het verschil tussen beide 
leerwegen kleiner wordt.

Omdat de verschillen tussen voltijd- en duale opleidingen vervagen, wordt met 
enige regelmaat de vraag opgeworpen of het niet beter zou zijn om het onderscheid 
tussen beide leerwegen maar helemaal te laten vervallen. Het is zeer de vraag of dat 
verstandig is. De bestaande variëteit in opleidingswegen is niet alleen in het belang 
van de jongeren, maar ook in het belang van het bedrijfsleven. Beide leerwegen 
functioneren bovendien als communicerende vaten: in tijden van hoogconjunctuur 
kunnen desgewenst meer duale scholieren worden opgeleid, in tijden van laagcon-
junctuur kan het voltijdonderwijs voor de beroepsopleiding zorg dragen. Duale 
opleidingen hebben bovendien een belangrijke functie als postinitiële opleidings-
route voor voortijdige schoolverlaters of volwassenen zonder werk.

Tekorten aan stageplaatsen lijken mee te vallen
Er zijn geen landelijke gegevens over het aantal beschikbare praktijkplaatsen in het 
(voorbereidend) middelbaar beroeps- en hoger onderwijs; ook in de bezettingsgraad 
van die plaatsen bestaat geen inzicht. In het middelbaar beroepsonderwijs wordt 
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bij de registratie ook geen onderscheid meer gemaakt tussen stageplaatsen en leer-
arbeidsplaatsen. Beide varianten vallen onder de noemer ‘beroepspraktijkvorming’.

De enorme groei van het aantal scholieren en studenten in het voltijds beroeps-
gerichte onderwijs heeft, voor zover bekend, niet geleid tot grote problemen bij het 
vinden van stageplaatsen. In het middelbaar beroepsonderwijs deed zich in 2004 
weliswaar een tekort van ruim 8000 stageplaatsen voor, maar op een totaal aantal 
van ruim 300.000 deelnemers aan voltijdopleidingen is dat nog steeds niet veel. Het 
kostte de afgelopen jaren wel veel meer moeite om voldoende goede stageplaatsen te 
vinden.

Op de markt voor stageplaatsen doen zich vergelijkbare verdringingsprocessen 
voor als op de arbeidsmarkt. Leerlingen in het vmbo (met name de zorgleerlingen) 
en in de laagste twee niveaus van het mbo hebben de meeste moeite om een stage-
plaats te vinden. Daarbij vormt hun naar verhouding lage kennisniveau, naar het 
lijkt, minder een probleem dan hun gedrag, houding en inzet. Allochtone leerlingen 
hebben meer moeite om een stageplaats te vinden dan autochtone scholieren.

Er zijn geen berichten over tekorten aan stageplekken voor voltijdstudenten in het 
hoger beroepsonderwijs. Veel universitaire studenten zouden, naar eigen zeggen, 
wel graag meer mogelijkheden hebben om stage te lopen of kennis te maken met de 
beroepspraktijk.

Het aanbod aan leer-arbeidsplaatsen voor deelnemers aan duale opleidingen 
hangt veel sterker samen met de conjunctuur dan het aanbod aan stageplaatsen. Jon-
geren die de afgelopen jaren geen leer-arbeidsplaats konden vinden, moesten vaak 
noodgedwongen uitwijken naar het voltijdonderwijs.

Meer dan de helft van de bedrijven en instellingen biedt praktijkplaatsen aan
In 2003 had een kwart van alle arbeidsorganisaties (met ten minste vijf werknemers) 
een duale scholier of student in dienst. Ruim één op de drie bedrijven en instellin-
gen verschafte in dat jaar een stageplaats aan een scholier of student uit het mbo of 
hbo. Leer-arbeidsplaatsen komen relatief veel voor in de bouw, de industrie en de 
zorg, maar nauwelijks in de zakelijke dienstverlening of bij de overheid. De overheid, 
de zorgsector en vooral het onderwijs bieden naar verhouding veel stageplaatsen 
aan. Hoe groter de werkorganisatie, hoe meer stagiaires en deelnemers aan duale 
opleidingen er worden geplaatst. Omdat er veel meer kleine dan grote bedrijven en 
instellingen zijn, hebben alle kleine arbeidsorganisaties samen echter een groter 
percentage stagiaires in dienst dan de grootste organisaties.

Bij het beschikbaar stellen van stageplaatsen spelen andere overwegingen een rol 
dan bij het aanbieden van leer-arbeidsplaatsen. Bij stageplaatsen vormt het bieden 
van een mogelijkheid om kennis te maken met de praktijk een belangrijk motief. 
Werkgevers zien het ook wel als een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Bij leer-
arbeidsplaatsen spelen zowel korte- als langetermijnoverwegingen een rol. Bij korte-
termijnoverwegingen is de productieve bijdrage van de leerling het belangrijkst. Bij 
langetermijnmotieven leiden bedrijven duale scholieren en studenten op met het oog 
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op een toekomstige behoefte aan personeel; de leer-werkperiode wordt in dat geval 
ook wel gebruikt om toekomstige werknemers te selecteren.

De overheid stelt voor leer-arbeidsplaatsen fi scale faciliteiten ter beschikking
Een werkgever die in het kader van een duale opleiding een scholier of student in 
dienst neemt, kan gebruikmaken van een fi scale faciliteit. De werkgever hoeft in 
dat geval minder loonbelasting en premies voor de werknemer af te dragen. De 
afdrachtvermindering per werkende scholier of student bedraagt maximaal 2500 
euro per kalenderjaar. In 2005 was er voor deze fi scale faciliteit ruim 200 miljoen 
euro beschikbaar. De regeling geldt alleen voor duale scholieren en studenten met 
een leer-werkovereenkomst.

De fi scale regeling is bedoeld als stimulans voor het bedrijfsleven om het aanbod 
aan leer-arbeidsplaatsen te vergroten. Door de aard van de regeling is deze uitslui-
tend van toepassing op scholieren en studenten met een arbeidscontract en niet op 
scholieren en studenten die stage lopen in een bedrijf. De kosten-batenverhouding 
voor bedrijven is bij stages echter veel ongunstiger dan bij leer-werkplekken. Duale 
scholieren en studenten werken meestal vier dagen per week (mbo) of gedurende een 
langere aaneengesloten periode (hbo). Ze leveren een productieve bijdrage, waarvan 
de opbrengsten soms zelfs hoger zijn dan de kosten voor begeleiding en salaris die 
het bedrijf moet maken. Bij stageplaatsen zijn de kosten voor het bedrijf over het 
algemeen veel hoger dan de opbrengsten.

Onbekend is hoeveel tijd er in het kader van de opleiding in de beroepspraktijk wordt 
doorgebracht
Er zijn geen betrouwbare landelijke gegevens over het gedeelte van de onderwijstijd 
dat scholieren en studenten in de beroepspraktijk doorbrengen. Gegevens daarover 
staan vermeld in de onderwijs- en examenregelingen (oer), en die kunnen per oplei-
ding en onderwijsinstelling verschillen. De schaarse gegevens die wel beschikbaar 
zijn, berusten op gedateerde informatie (uit het schooljaar 2000/2001) van een paar 
onderwijsinstellingen (roc’s) en op een inschatting door studenten (hbo en wo) van 
de hoeveelheid tijd die zij wekelijks gemiddeld aan verschillende studieactiviteiten, 
waaronder de stage, besteden. Uit die gegevens komt naar voren dat scholieren in 
het voltijd mbo (beroepsopleidende leerweg, bol) ongeveer 30% van de onderwijstijd 
aan stages besteden en duale deelnemers aan de beroepsbegeleidende leerweg bijna 
80%. Hbo-studenten besteden naar eigen zeggen wekelijks gemiddeld bijna een 
derde deel van de studietijd aan stage (en scriptie).

De tijd die in de beroepspraktijk wordt doorgebracht, neemt de laatste tijd eerder 
toe dan af. Dat heeft te maken met de omschakeling naar competentiegericht leren 
in het beroepsonderwijs. Daarin neemt de beroepspraktijk een centrale plaats in.

Gemengde berichten over de kwaliteit van het leren in de beroepspraktijk
Scholieren in het vmbo en het mbo zijn over het algemeen tevreden over hun stage 
of leer-arbeidsplaats en ook over de begeleiding op de werkplek. Over het onderwijs 
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op school zijn ze minder te spreken en datzelfde geldt voor de begeleiding vanuit de 
school. Hbo-studenten zijn eveneens positiever over de begeleiding op de stageplek 
dan over de begeleiding vanuit de hogeschool. Over de aansluiting van de stage op 
het studieprogramma zijn ze merendeels (85%) tevreden.

Of uit die tevredenheid ook mag worden afgeleid dat scholieren en studenten veel 
leren op hun stage- of leer-arbeidsplaats, is de vraag. Het is niet ondenkbaar dat 
hun oordeel over de stage meer wordt bepaald door factoren als een prettige werk-
omgeving en aardige collega’s dan door hetgeen ze er hebben geleerd.

De Inspectie van het onderwijs en de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Orga-
nisatie (nvao) spreken met enige regelmaat hun zorg uit over de kwaliteit van de 
vorming in de beroepspraktijk, en meer in het bijzonder over het feit dat het onder-
wijs op school daar onderwijsinhoudelijk onvoldoende op is afgestemd. Bij algemene 
en theoretische vakken wordt in veel gevallen nauwelijks aangesloten bij vragen die 
in het beroep een rol spelen. Volgens de Inspectie van het onderwijs zijn het binnen-
schoolse en buitenschoolse leren op veel plaatsen nog als twee afzonderlijke kolom-
men georganiseerd. Dat belemmert de samenhang tussen het leren op school en het 
leren op de werkplek.

Er lijkt bovendien nogal wat variatie te zitten in de kwaliteit van de praktijkplaat-
sen. Duidelijk is dat de afstemming tussen het leren op school en het werken in de 
beroepspraktijk vaak sterk te wensen overlaat.

Leer-werkcombinaties vervullen uiteenlopende functies
Leer-werkcombinaties in het kader van het initiële onderwijs zijn voor alle betrokken 
partijen van belang.

Van oudsher staat vooral de kwalifi catiefunctie centraal. In de beroepspraktijk 
leren jongeren hoe ze de theoretische kennis die zij op school hebben opgedaan in de 
praktijk kunnen toepassen.

Voor leerlingen vervullen praktijkperiodes daarnaast ook een oriëntatiefunctie 
(belangrijk in verband met een goede studiekeuze), een motivatiefunctie (praktijk-
ervaringen geven inzicht in nut en noodzaak van het leren op school) en een socia-
lisatiefunctie (het leren van houdingen en vaardigheden die in arbeidssituaties en 
binnen beroepsgemeenschappen van belang zijn).

Combinaties van leren en werken zijn ook van belang voor de onderwijsinstelling. 
Scholen kunnen onderdelen van het onderwijsprogramma die moeilijk op school zijn 
over te dragen, uitbesteden aan het bedrijfsleven. Een bijkomend voordeel van deze 
delegatie van opleidingsverantwoordelijkheid is kostenbesparing. Scholieren en stu-
denten die op stage zijn, verminderen de werkbelasting voor de onderwijsinstelling.

Ook werkgevers hebben baat bij stagelopende of werkende scholieren en studen-
ten. Duale deelnemers leveren het meeste profi jt op; ze leveren namelijk productie 
en dragen soms ook bij aan innovatie binnen het bedrijf (bijvoorbeeld door nieuwe 
ict-toepassingen te introduceren). Duale opleidingen vergemakkelijken bovendien 
de selectie bij het aantrekken van nieuw personeel en verminderen de inwerktijd; 
dat werkt kostenbesparend. Voltijdscholieren en -studenten die stage lopen, leveren 
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minder voordeel op. Ze verblijven korter in het bedrijf en hebben naar verhouding 
meer begeleiding nodig. Dat laatste geldt zeker voor scholieren uit het praktijkon-
derwijs, het vmbo en de lagere niveaus van het mbo.

8.2 De bijdrage van leer-werkcombinaties aan enkele belangrijke 
overheidsdoelstellingen

Combinaties van leren en werken worden gezien als een oplossing voor vele kwalen, 
zo werd in het eerste hoofdstuk geconstateerd. Er bestaan in beleidskringen hoog-
gespannen verwachtingen van de positieve effecten van het leren op de werkplek 
tijdens de opleiding. Leer-werkcombinaties zijn weliswaar functioneel voor de 
directbetrokkenen, maar daarmee is nog niet gezegd dat ze ook een belangrijke bij-
drage leveren aan de bredere doelstellingen die ermee worden beoogd, namelijk:
– een verbetering van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt;
– sterkere verbindingen en betere relaties tussen onderwijsinstellingen en bedrijven;
– een betere kwaliteit van het onderwijs.

8.2.1 Leer-werkcombinaties en de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt
Bij de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt moet niet alleen een onder-
scheid worden gemaakt tussen kwantitatieve en kwalitatieve aansluiting, maar ook 
naar het niveau van de aansluiting: het macroniveau, het sectorniveau en het niveau 
van de individuele schoolverlater.

Leer-werkcombinaties leveren nauwelijks een bijdrage aan de kwantitatieve afstemming 
tussen onderwijs en arbeidsmarkt
De vraag naar stage- en leer-arbeidsplaatsen hangt samen met ontwikkelingen in 
de onderwijsdeelname, met de studiekeuzes die scholieren en studenten maken, 
en met het onderwijskundige beleid in onderwijsinstellingen en opleidingen. De 
onderwijsdeelname en de vraag naar praktijkplaatsen worden gedeeltelijk door de 
arbeidsmarktsituatie beïnvloed: bij een groeiende werkloosheid onder schoolver-
laters stijgt de onderwijsdeelname aan voltijdopleidingen en daarmee ook de vraag 
naar stageplaatsen.

Het aanbod aan praktijkplaatsen is van heel andere factoren afhankelijk: van de 
actuele behoefte aan personeel, van verwachtingen over de toekomstige personeels-
behoefte, maar ook van de bereidheid of mogelijkheid van bedrijven en instellingen 
om via het aanbieden van praktijkplaatsen een bijdrage aan het onderwijs te leveren.

Onderwijsinstellingen zijn voor hun bekostiging afhankelijk van het aantal 
(nieuwe) studenten. Met het oog daarop worden er geregeld nieuwe opleidingen 
gestart die naar verwachting veel studenten zullen trekken. Dat zijn niet altijd 
studies waaraan op de arbeidsmarkt onmiddellijk behoefte bestaat. Onderwijsinstel-
lingen houden bij het starten van nieuwe opleidingen lang niet altijd rekening met 
de toekomstige behoefte aan afgestudeerden op de arbeidsmarkt. Hun concurren-
tiepositie en behoefte het eigen marktaandeel te vergroten spelen daarbij vaak een 
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grotere rol dan de beschikbaarheid van voldoende praktijkplaatsen voor toekomstige 
onderwijsdeelnemers.

Onderwijsinstellingen en opleidingen dragen door dit strategische gedrag dan 
ook gedeeltelijk bij aan de fricties in de verhouding tussen onderwijs en arbeids-
markt. Dat zou in principe kunnen worden tegengegaan door ze te verplichten niet 
meer studenten in te schrijven dan er stageplaatsen beschikbaar zijn. In sommige 
sectoren gebeurt dat ook. Zo worden er momenteel minder scholieren en studenten 
in de zorgopleidingen ingeschreven dan er zich aanmelden, omdat zorginstellingen 
te weinig plaatsen aanbieden bij gebrek aan middelen of begeleidingscapaciteit. 
Die terughoudendheid kan de komende jaren echter problemen opleveren, omdat 
het ernaar uitziet dat er in de zorgsector vanwege de vergrijzing een grote behoefte 
aan personeel gaat ontstaan (sp 2006). Uit zo’n voorbeeld blijkt dat het beschikbare 
aanbod aan praktijkplaatsen lang niet altijd een goede indicatie vormt van de te ver-
wachten vraag naar gediplomeerde schoolverlaters enkele jaren later.

In populaire studierichtingen komt het nogal eens voor dat er scholieren en stu-
denten worden ingeschreven waarvoor geen praktijkplaats beschikbaar is. Onder-
wijsinstellingen en opleidingen gaan in zo’n geval onderling de concurrentie aan 
om de schaarse praktijkplaatsen of ontwikkelen in noodgevallen binnenschoolse 
praktijkvarianten.

Er zijn echter ook bedrijfstakken en branches, bijvoorbeeld in de technische 
sector, waar het aanbod aan praktijkplaatsen groter is dan het aantal scholieren 
in opleiding. Aan een tekort aan leerlingen kunnen onderwijsinstellingen echter 
betrekkelijk weinig doen. Kennelijk oefent het betreffende beroepenveld onvol-
doende aantrekkingskracht uit op de jeugd.

De kwalitatieve aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt werd wel beter
De invloed van het georganiseerde bedrijfsleven op het beroepsonderwijs is sinds het 
midden van de jaren negentig sterk toegenomen. In het middelbaar beroepsonder-
wijs, dat zich naar verhouding wat meer richt op beroepen en functies in het midden- 
en kleinbedrijf, bestaat een omvangrijk netwerk van intermediaire organisaties. 
In overleg tussen het georganiseerde bedrijfsleven en onderwijsveld is een aantal 
jaren geleden een kwalifi catiestructuur ontworpen, waarin de eisen die vanuit de 
beroepspraktijk worden gesteld, worden vertaald in eindtermen voor het onderwijs. 
Die kwalifi catiestructuur was niet alleen veel te gedetailleerd, maar ook te statisch. 
Momenteel wordt gewerkt aan een globalere variant, waarbij wordt uitgegaan van 
competentiegericht leren.

In het hoger beroepsonderwijs, dat zich meer op beroepen en functies bij grotere 
bedrijven richt, ontbreekt zo’n intermediaire overlegstructuur. Daar vindt het overleg 
over beroeps- en opleidingseisen veel meer op het niveau van de opleidingssector en 
de afnemende bedrijven in de omgeving plaats.

Vergeleken met de situatie begin jaren negentig is er tussen het beroepsonderwijs 
en het afnemende beroepenveld veel meer overleg over de inhoud van het beroeps-
onderwijs.
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Op het niveau van de opleidingen zijn leren en werken inhoudelijk nog weinig op elkaar 
afgestemd
In het onderwijs zelf vindt er nog weinig inhoudelijke afstemming plaats tussen 
het leren op school en het leren in de beroepspraktijk. Er zijn weliswaar de nodige 
contacten op het niveau van organisaties of besturen, op uitvoerend niveau spreken 
docenten en leermeesters elkaar nauwelijks. Dat heeft deels te maken met tijdgebrek. 
Er is ook sprake van cultuurverschillen.

Tijdens de eind 2005 gehouden Werktop zijn er tussen het kabinet en de sociale 
partners afspraken gemaakt om extra middelen voor de beroepspraktijkvorming uit 
te trekken (szw 2005c). Met het oog op een verbetering van de afstemming tussen 
leren en werken is het van belang de extra middelen niet in de intermediaire sfeer, 
maar zoveel mogelijk op het uitvoerende niveau van docenten en leermeesters in te 
zetten, bijvoorbeeld door docenten stage te laten lopen in bedrijven of door mensen 
vanuit het bedrijfsleven gastcolleges te laten geven op scholen. De inhoudelijke aan-
sluiting moet immers op dat niveau worden gerealiseerd.

De opbrengsten van voltijd- en duale opleidingen verschillen
Op de arbeidsmarkt leveren duale en voltijdopleidingen verschillende opbrengsten 
op. Duaal opgeleide scholieren en studenten vinden na hun afstuderen sneller een 
baan dan voltijds opgeleide schoolverlaters, zo blijkt uit diverse onderzoeken. Afge-
studeerden van voltijdopleidingen blijken uiteindelijk echter op hoger gewaardeerde 
en beter betaalde maatschappelijke posities terecht te komen dan afgestudeerden 
van duale opleidingen. De voorsprong van duale studenten bij het vinden van een 
eerste baan valt waarschijnlijk in belangrijke mate te verklaren uit het feit dat zij aan 
het werk kunnen blijven bij de werkgever waar zij hun opleiding volgden. Vermoede-
lijk verschillen onderwijsdeelnemers van voltijd- en duale opleidingen op een aantal 
punten van elkaar. Duale scholieren en studenten zijn meer op de praktijk gericht, 
maar missen vaak de noodzakelijke theoretische basis en algemene vorming om 
hogerop te komen. Het zou echter onverstandig zijn om daaruit te concluderen dat 
studeren aan een voltijdopleiding altijd de voorkeur zou verdienen boven duaal stu-
deren. Beide leerwegen bedienen niet alleen een eigen publiek, maar ook uiteenlo-
pende segmenten van de arbeidsmarkt.

8.2.2 Leer-werkcombinaties en de relatie tussen onderwijsinstellingen en 
bedrijfsleven

Leer-werkcombinaties leveren, naar men hoopt, ook een bijdrage aan een verbetering 
van de relaties tussen onderwijsinstellingen en bedrijven. In hoofdstuk 6 werd echter 
vastgesteld dat er eerder sprake is van scheiding dan van verbinding tussen onderwijs 
en beroepspraktijk, niet alleen op het onderwijsinhoudelijke vlak maar ook in institu-
tioneel en fi nancieel opzicht. Naast belangentegenstellingen zijn er ook cultuurver-
schillen tussen onderwijsinstellingen en bedrijven. De verantwoordelijkheidsverdeling 
tussen overheid, onderwijsinstellingen en bedrijven is niet altijd even duidelijk.
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Scheiding tussen inhoudelijke en fi nanciële verantwoordelijkheid: bepalen, maar niet 
betalen
Onderwijsinstellingen zijn verantwoordelijk voor het gehele onderwijsproces, inclu-
sief de buitenschoolse praktijkvorming. Zij zijn voor de in omvang toenemende 
praktijkvorming echter volledig afhankelijk van de vrijwillige medewerking van het 
bedrijfsleven. Ze kunnen weliswaar opleidingsdoelen formuleren, maar de feitelijke 
realisatie daarvan hangt sterk af van de werkprocessen en omstandigheden binnen 
het bedrijf.

Bepalen en betalen lopen bij de beroepspraktijkvorming niet parallel. De bekos-
tiging van het onderwijs vindt plaats door het ministerie van Onderwijs, Cultuur 
en Wetenschap (ocw). Het ministerie van Financiën stimuleert via een fi scale 
voorziening de beschikbaarheid van leer-arbeidsplaatsen voor duale scholieren 
en studenten. Er lopen geen geldstromen van onderwijsinstellingen naar bedrij-
ven. Omgekeerd gebeurt dat wel indien onderwijsinstellingen contractactiviteiten 
(onderwijs of onderzoek) verrichten ten behoeve van bedrijven.

De onderwijsinstelling zou voor het praktijkdeel van de opleiding niet alleen 
een inhoudelijke maar ook een fi nanciële verantwoordelijkheid moeten dragen. 
Denkbaar zou zijn, het bedrag dat nu met de fi scale tegemoetkoming aan bedrijven 
is gemoeid (jaarlijks ongeveer 200 miljoen euro), voortaan aan de onderwijsinstel-
lingen ter beschikking te stellen om praktijkvorming voor hun leerlingen te kunnen 
inkopen bij het bedrijfsleven. Nut en noodzaak van de huidige fi scale tegemoet-
koming aan bedrijven zijn immers onduidelijk, zo werd in hoofdstuk 6 vastgesteld.

Door het afsluiten van praktijkcontracten vermindert de afhankelijkheid van 
scholen ten opzichte van de stagebiedende bedrijven en instellingen. Opleidingen 
worden gedwongen om met de stagebiedende organisatie in gesprek te gaan over de 
aard (productie of leren centraal), inhoud (breed of functiegericht) en duur (percen-
tage van de onderwijstijd) van het praktijkdeel. Daarmee is het praktijkdeel van de 
opleiding niet langer een verdeelde maar een gedeelde verantwoordelijkheid.

Tegelijkertijd wordt voorkomen dat onderwijstaken al te gemakkelijk aan het 
bedrijfsleven worden uitbesteed. Een bijkomend voordeel is dat de extra middelen 
desgewenst ook kunnen worden ingezet voor het realiseren van alternatieve praktijk- 
en simulatieplaatsen binnen de school.

Belangentegenstellingen en cultuurverschillen tussen onderwijsinstellingen en bedrijven
Onderwijsinstellingen proberen zo goed mogelijk tegemoet te komen aan de capaci-
teiten en wensen van scholieren en studenten. Ze richten zich primair op de (veron-
derstelde) vraag van (aspirant-)studenten en pas in tweede instantie op de behoefte 
van het afnemende bedrijfsleven. In de besluitvorming binnen onderwijsinstellingen 
worden bovendien niet alleen onderwijskundige maar ook fi nanciële afwegingen 
gemaakt. Eén brede opleiding, gericht op een breed beroepenveld, is in principe 
minder kostbaar dan verschillende smalle, op specifi eke beroepen gerichte opleidin-
gen. Bedrijven en instellingen die specifi eke beroepseisen stellen, herkennen zich 
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echter lang niet altijd in zo’n breed opleidingenaanbod, zo bleek uit de in hoofdstuk 6 
beschreven casus van het beroepsonderwijs voor verzorgenden en verpleegkundigen.

Ondanks de vaak structurele en intensieve contacten tussen onderwijsinstellin-
gen en leerbedrijven, worden er vanuit het bedrijfsleven niettemin nogal wat klach-
ten geuit. Belemmeringen voor een verdere versterking van de samenwerking liggen 
volgens bedrijven niet alleen in een te weinig open opstelling van scholen en docen-
ten en een onvoldoende gerichtheid op bedrijven, maar ook in de sfeer van cultuur-
verschillen. Verschillen in waardeoriëntaties en mentaliteit zijn kennelijk moeilijk te 
overbruggen (Vogels en Bronneman-Helmers 2006).

Een nieuwe verantwoordelijkheidsverdeling voor het onderwijs tussen overheid en 
bedrijfsleven
Vrijwel onopgemerkt is, eind 2004, in het Actieplan Leven Lang Leren, de verdeling van 
verantwoordelijkheden voor het onderwijs tussen overheid en bedrijfsleven opnieuw 
vastgelegd.

Tot voor enkele jaren gold de afspraak dat de overheid verantwoordelijk was voor 
het initiële onderwijs (al het onderwijs tot de eerste entree op de arbeidsmarkt) en 
het bedrijfsleven voor het postinitiële onderwijs. Volgens de nieuwe verantwoorde-
lijkheidsverdeling neemt de overheid de bekostiging van al het onderwijs tot en met 
het middelbaar beroepsonderwijs voor haar rekening, ongeacht de leeftijd of status 
(werkend of niet-werkend) van betrokkene. In het hoger onderwijs krijgen jongeren 
van overheidswege bekostigde leerrechten. Eventueel resterende leerrechten kunnen 
desgewenst op latere leeftijd (postinitieel) worden ingezet. Werkgevers en werkne-
mers zijn primair verantwoordelijk voor de scholing van werkenden.

De nieuwe verantwoordelijkheidsverdeling betekent een aanzienlijke verbreding 
van de verantwoordelijkheid van de overheid voor het onderwijs. Volwassenen die 
ouder zijn dan dertig jaar maar nog geen mbo-opleiding hebben voltooid, komen 
bij deelname aan een voltijd of deeltijd mbo-opleiding, ongeacht hun leeftijd of 
maatschappelijke positie, voor bekostiging in aanmerking. In het hoger onderwijs 
worden de grenzen van de overheidsverantwoordelijkheid beperkt door de omvang 
van het leerrecht. De studiefi nanciering blijft in de nieuwe verdeling van verantwoor-
delijkheden buiten beeld. Daar blijven de bestaande criteria (leeftijdsgrens van dertig 
jaar en alleen bij voltijdonderwijs) van kracht.

Onduidelijke positie van het deeltijdonderwijs
In deze studie is een aantal malen geconstateerd dat er betrekkelijk weinig bekend is 
over de functies die het deeltijdonderwijs momenteel vervult. Het deeltijd beroeps- 
en hoger onderwijs heeft in belangrijke mate een postinitiële functie: tweedekans-
onderwijs, tweedewegonderwijs, bijscholing of omscholing, maar ook persoonlijke 
ontwikkeling. Deeltijdonderwijs leidt formeel tot dezelfde diploma’s als het over-
eenkomstige voltijdonderwijs. Het is echter de vraag of die gelijkwaardigheid in de 
praktijk wel altijd wordt waargemaakt. In het licht van de nieuwe verantwoordelijk-
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heidsverdeling is het belangrijk meer zicht te krijgen op de functies die het deeltijd-
onderwijs momenteel vervult.

8.2.3 Leer-werkcombinaties en de kwaliteit van het onderwijs
Kwaliteit is een containerbegrip. Het refereert meestal aan objectieve maatstaven 
met betrekking tot het onderwijsproces (bijvoorbeeld de effectieve onderwijstijd), 
de output van het onderwijs (diploma’s, het niveau van kennis en vaardigheden) of 
de ‘outcome’ van het onderwijs (een passende baan). De kwaliteit van het onderwijs 
wordt ook wel uitgedrukt in subjectieve oordelen (zoals de waardering van de stage). 
In deze studie kwamen zowel objectieve als subjectieve maatstaven aan de orde.

De bekostigingswijze van onderwijsinstellingen leidt tot perverse effecten
In hoofdstuk 6 is uitvoerig ingegaan op de verschillende bekostigingsregelingen 
binnen het onderwijs. Uit dat overzicht blijkt dat die regelingen uitnodigen tot ver-
schillende vormen van strategisch gedrag. De huidige bekostigingsregeling voor het 
hbo lijkt daar het meest gevoelig voor. In het kader van deze studie zijn twee effecten 
relevant.

In de eerste plaats is dat de al eerder genoemde neiging bij onderwijsinstellingen 
om hun studentenaantallen te maximaliseren. Dat gebeurt bijvoorbeeld door het 
starten van nieuwe studierichtingen die weliswaar bij studenten goed in de markt 
liggen, maar niet noodzakelijkerwijs in een behoefte op de arbeidsmarkt voorzien.

In de tweede plaats is dat de ontwikkeling om in het onderwijs veel bedrijfsmati-
ger te gaan werken en de verhouding tussen inspanningen en kosten zoveel mogelijk 
te optimaliseren. Zo worden op diverse manieren kostenbesparingen gerealiseerd: 
bijvoorbeeld door lessen van hooggekwalifi ceerde docenten te vervangen door 
begeleiding door lager gekwalifi ceerd personeel, of door meer zelfstudie en meer 
buitenschoolse activiteiten in het onderwijsprogramma op te nemen.

Onder de noemer competentiegericht leren vindt extensivering van het onderwijs plaats
Bij competentiegericht leren is de beroepspraktijk in principe leidend voor de inrich-
ting van het onderwijs. Er wordt een aanzienlijk deel van de onderwijstijd in de 
beroepspraktijk doorgebracht en het onderwijs zelf staat grotendeels in het teken 
van zelfstandig leren en het groepsgewijs uitvoeren van projecten.

Volgens de Inspectie van het onderwijs neemt de effectieve onderwijstijd in het mid-
delbaar beroepsonderwijs af. Van de 850 verplichte studie-uren per jaar is maar 
een beperkt deel gewijd aan vakinstructie en kennisoverdracht door de docent. Het 
merendeel van de onderwijstijd wordt besteed aan algemene of praktijkgerichte 
vaardigheden. De overgang naar competentiegericht leren leidt in het mbo dan ook 
steeds vaker tot discussies over de vraag wat er precies bij de onderwijstijd mag 
worden meegerekend.
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In het hoger beroepsonderwijs wordt van het totale aantal wekelijkse studie-uren 
nog maar een derde deel binnen de hogeschool doorgebracht. Van de studietijd die 
binnen de hogeschool wordt besteed, is bovendien maar een beperkt deel docentge-
stuurd. Een groot deel van de tijd wordt er onder begeleiding van een docent of een 
lager gekwalifi ceerde assistent in groepen samengewerkt of zelfstandig gewerkt.

Steeds meer scholieren en studenten zijn af komstig uit milieus waar studeren niet 
gebruikelijk is
Invoering van competentiegericht leren vindt plaats in een periode waarin de scho-
lieren- en studentenpopulatie in het middelbaar en hoger beroepsonderwijs sterk 
verandert. Als gevolg van veranderingen in de pedagogisch-didactische aanpak in het 
basis- en voortgezet onderwijs beschikken jongeren die het mbo en hbo binnenko-
men over het algemeen over minder cognitieve bagage dan in het verleden. Ze komen, 
vergeleken met vroeger, ook vaker uit milieus waar studeren niet gebruikelijk is.

Het mbo krijgt steeds meer zorgleerlingen uit het vmbo; in het hbo neemt het 
percentage studenten met een vwo-diploma af en het percentage studenten met een 
havo- of mbo-diploma toe.

Bij binnenkomst doen zich in toenemende mate tekorten voor in kennis en vaar-
digheden, bijvoorbeeld op het terrein van de taalvaardigheid. In 2004 verscheen een 
onderzoeksrapport waarin werd vastgesteld dat het in het middelbaar beroepsonder-
wijs slecht gesteld is met de kennis van de Nederlandse taal. Volgens veel docenten 
in het mbo is de taalvaardigheid van meer dan de helft van de leerlingen te laag om 
op school en in de beroepspraktijk naar behoren te kunnen functioneren. De zorg 
over het taalniveau van de leerlingen gold zowel voor leerlingen op de lagere mbo-
niveaus (1 en 2) als op de hogere niveaus (3 en 4) (Neuvel et al. 2004). De gebrekkige 
taalbeheersing van mbo-leerlingen baart extra zorg, omdat voor competentiegericht 
onderwijs juist een goede beheersing van de taal noodzakelijk is. Ook op de arbeids-
markt worden hogere eisen aan taalvaardigheid gesteld.

Terwijl de tekorten aan kennis en basisvaardigheden (niet alleen op het gebied van 
taal maar ook van rekenen) lijken toe te nemen, neemt de hoeveelheid tijd die in het 
middelbaar en hoger beroepsonderwijs aan kennisoverdracht wordt besteed juist af.

De groeiende tijdbesteding aan praktijkleren buiten de school gaat, in combinatie 
met de brede omarming van het competentiegerichte leren binnen het onderwijs 
zelf, op den duur onvermijdelijk ten koste van het niveau van het onderwijs.

Universiteiten zijn tot dusver terughoudend bij het incorporeren van de beroepspraktijk 
in het onderwijs
Het wetenschappelijk onderwijs heeft zich tot op heden grotendeels onttrokken aan 
de trend om de beroepspraktijk een grotere plaats te geven in het onderwijs. Hoewel 
stages intussen in veel academische studierichtingen gebruikelijk zijn, is de functie 
ervan minder duidelijk dan in het hoger beroepsonderwijs. Duale opleidingen zijn in 
het wetenschappelijk onderwijs tot dusver nauwelijks van de grond gekomen. Uni-
versiteiten hechten sterk aan het belang van academische vorming en richten zich 
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in hun onderwijsaanbod op brede beroepenvelden, waarvoor een wetenschappelijke 
voorbereiding noodzakelijk is. Onderwijs en onderzoek zijn in veel studierichtingen 
nauw met elkaar verbonden, al was het maar omdat de meeste docenten niet alleen 
onderwijs geven maar tegelijkertijd ook wetenschappelijk onderzoek doen en hun 
positie en status vooral aan dat laatste ontlenen. De beroepspraktijk komt in de 
meeste studies pas na het afstuderen, tijdens postdoctorale opleidingen, aan bod.

Vermoedelijk zal er de komende jaren ook in het wetenschappelijk onderwijs 
meer plaats worden ingeruimd voor de beroepspraktijk. Daarbij spelen verschillende 
factoren een rol.

De studentenpopulatie verandert. Het merendeel van de studenten streeft geen 
carrière in het wetenschappelijk onderzoek na. Een fl ink deel van de studenten wil 
meer mogelijkheden om tijdens de studie kennis te maken met de arbeidsmarkt 
of stage te lopen. Universitaire opleidingen zullen aan die behoefte vermoedelijk 
vooral in de masterfase tegemoetkomen. In de bachelorfase zijn de werkvormen al in 
belangrijke mate aangepast aan de nieuwe leerstijl van jongeren: er worden minder 
hoorcolleges gegeven en er wordt veel meer gebruikgemaakt van projectonderwijs of 
van opdrachten en werkstukken waarbij kan worden aangesloten bij concrete maat-
schappelijke vragen en problemen.

Daarnaast spelen ook kostenoverwegingen een rol. Voor een aantal beroepen is er 
inmiddels een ontwikkeling in gang gezet om de postdoctorale opleiding gedeelte-
lijk te laten indalen in de masterfase. Daarvan is momenteel al sprake bij de onder-
zoekersopleidingen en de universitaire lerarenopleidingen. De totale opleidingsduur 
kan daarmee worden bekort.

Universiteiten en opleidingen zullen op het punt van de beroepsgerichtheid van 
hun onderwijsaanbod onderling vermoedelijk een verschillende koers gaan varen. 
Sommige zullen zich in de masterfase blijven richten op het wetenschappelijk 
onderzoek, andere zullen wellicht meer beroepsgerichte masteropleidingen gaan 
aanbieden. Met dat laatste kan beter worden ingespeeld op de groeiende instroom 
van hbo-gediplomeerden.

Minder initieel en meer postinitieel?
In Nederland moeten onderwijsambities bij voorkeur via het initiële onderwijs 
worden gerealiseerd.

Vragen als ‘wat, waar en wanneer het beste kan worden geleerd’ of ‘hoe initieel en 
postinitieel onderwijs zich eigenlijk tot elkaar zouden moeten verhouden’ worden 
zelden gesteld. Ondanks de slogan ‘een leven lang leren’ moeten alle beleidsambities 
in principe zoveel mogelijk tijdens de jeugdfase worden geëffectueerd.

De bevindingen in deze studie roepen de vraag op of het verstandig is om over de 
hele linie van het initiële onderwijs zo sterk in te zetten op competentie- en praktijk-
gericht onderwijs.

Op de lagere niveaus van het middelbaar beroepsonderwijs is dat vermoedelijk een 
verstandige keuze. Motivatieproblemen bij jongeren, maar ook het type kwalifi catie-
eisen dat op de arbeidsmarkt aan lager geschoolden en vakmensen wordt gesteld, 
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dwingen er als het ware toe. Dat neemt niet weg dat basale kennis van de Neder-
landse taal en elementaire rekenvaardigheden ook voor deze jongeren noodzakelijk 
zijn om maatschappelijk en beroepsmatig volwaardig te kunnen functioneren.

Ook elders wordt daarop gewezen. In Engeland wordt de leerlinggerichte bena-
dering al enige tijd als achterhaald beschouwd. Michael Young, emeritus hoogleraar 
van het Londense Institute of Education, en wijs geworden door ervaringen met het 
beroepsonderwijs in Engeland en Zuid-Afrika, is intussen van kennisrelativist en 
voorstander van het nieuwe leren, bekeerd tot kennisrealist en pleitbezorger van de 
herwaardering van kennis in het onderwijs. ‘Het nieuwe leren geeft leerlingen de ver-
keerde boodschap mee, namelijk dat je niet hard hoeft te werken om iets waardevols 
te bereiken in het leven. Wij vinden dat dit concept de basis legt voor een ongelijke 
maatschappij. Leerlingen die kennis het meest nodig hebben, omdat dat niet van 
huis uit wordt aangereikt, krijgen er zo het minst van’ (geciteerd in: Blom 2005).

Zoals zo vaak in het Nederlandse onderwijs, bestaat ook op het punt van de praktijkge-
richtheid van het onderwijs een zekere neiging om een onderwijsaanpak, die gedeelte-
lijk uit nood geboren is omdat sommige jongeren tegen de grenzen aanlopen van wat 
ze willen en kunnen leren, model te laten staan voor het hele onderwijs (Prick 2006).

In de langere beroepsopleidingen en in het hoger onderwijs behoort een stevige 
basis te worden gelegd van algemene kennis en theoretische diepgang. Jongeren 
zouden tijdens de initiële opleiding bij voorkeur datgene moeten leren wat ze ergens 
anders niet kunnen leren. De tijd die in het onderwijs wordt doorgebracht, vormt 
een unieke periode in een mensenleven die optimaal moet worden benut. Praktische 
vaardigheden kunnen net zo goed, en wellicht zelfs beter, tijdens de eerste fase van 
de beroepsloopbaan worden opgedaan.

Een tweede argument om de toenemende aandacht voor praktijkgerichte vaardig-
heden in het hoger beroepsonderwijs weer enigszins terug te dringen ten gunste van 
de (theoretische) kennis van het vakgebied heeft te maken met de opleidingsmoge-
lijkheden op latere leeftijd. Wie eenmaal aan het werk is, krijgt van werkgeverszijde 
meestal voldoende gelegenheid om de noodzakelijke praktische vaardigheden te ver-
werven. Mogelijkheden om op latere leeftijd de nodige theoretische basiskennis bij 
te spijkeren, zijn er veel minder. Werknemers zijn daar in de regel zelf verantwoor-
delijk voor. Hun bereidheid om in dergelijke opleidingen te investeren, is vooralsnog 
niet erg groot.

8.3 Duaal als ideaal?

Deze studie laat zien dat combinaties van leren en werken steeds belangrijker worden 
in het beroeps- en hoger onderwijs. Ook buiten het onderwijs wordt er door scholie-
ren en studenten nog de nodige uren gewerkt. Hoewel leer-werkcombinaties onmis-
kenbaar belangrijke functies vervullen, niet alleen voor de jongeren zelf maar ook 
voor onderwijsinstellingen en arbeidsorganisaties, is het opmerkelijk hoe weinig er 
eigenlijk bekend is over de omvang en invulling ervan. Er bestaat niet alleen weinig 
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inzicht in de omvang en bezettingsgraad van het aantal praktijkplaatsen, maar ook in 
de hoeveelheid tijd die scholieren en studenten in het kader van hun opleiding in de 
beroepspraktijk doorbrengen, en in de kwaliteit van het leren op de werkplek.

De hooggespannen verwachtingen omtrent de bijdrage die leer-werkcombinaties 
zouden kunnen leveren aan de afstemming tussen onderwijs en arbeidsmarkt, de 
samenwerking tussen scholen en bedrijven, en de kwaliteit van het onderwijs, lijken 
tot dusver nog maar mondjesmaat te worden waargemaakt.

In de relatie tussen onderwijs en arbeidsmarkt vervult de ontwikkeling van het 
aanbod aan stage- en leer-arbeidsplaatsen eerder een signalerings- dan een afstem-
mingsfunctie. Het aanbod aan leer-arbeidsplaatsen beweegt duidelijk mee met de 
ontwikkelingen op de arbeidsmarkt: het aanbod krimpt bij een teruglopende econo-
mie en neemt vaak weer toe als de economie aantrekt. Het aanbod aan stageplaatsen 
lijkt minder gevoelig voor de conjunctuur. Daarin komen vooral de verdringingspro-
cessen op de arbeidsmarkt tot uitdrukking. Scholieren met beperkte capaciteiten en 
gedragsproblemen komen steeds moeilijker aan een praktijkplaats.

Met het oog op de kwalitatieve afstemming tussen onderwijs en arbeidsmarkt 
is er inmiddels het nodige overleg op het intermediaire en bestuurlijke niveau. Er 
is daarentegen veel minder contact op het uitvoerende niveau van de docent in de 
(hoge)school en de leermeester of begeleider in het bedrijf.

Bij de algemene en theoretische vakken op school wordt weinig ingespeeld op de 
stage-ervaringen van leerlingen. Onderwijs en beroepspraktijk zijn inhoudelijk nog 
onvoldoende met elkaar verbonden.

De contacten tussen onderwijsinstellingen en (leer)bedrijven zijn de afgelopen jaren 
duidelijk geïntensiveerd. Van de kant van het bedrijfsleven wordt niettemin met enige 
regelmaat geklaagd over het feit dat scholen te weinig rekening houden met hun 
personeelsbehoefte en te weinig openstaan voor ontwikkelingen binnen bedrijven. 
Daarbij spelen ook cultuurverschillen een rol. Vanuit het bedrijfsleven wordt sinds 
enige tijd aangedrongen op een fi nanciële tegemoetkoming van overheidswege in de 
kosten van stages. Er wordt een steeds groter beroep gedaan op een beperkt aantal 
leerbedrijven, die bovendien in toenemende mate leerlingen moeten opvangen die 
extra begeleiding nodig hebben. Dergelijke signalen maken duidelijk dat de verant-
woordelijkheidsverdeling tussen overheid, onderwijs en bedrijfsleven wellicht op 
macroniveau is verhelderd, maar dat er op het decentrale niveau van de afzonderlijke 
onderwijsinstellingen en bedrijven meer duidelijkheid nodig is.

Door de toegenomen aandacht voor leren in de beroepspraktijk is de aantrekkelijk-
heid van het beroepsonderwijs voor scholieren en studenten duidelijk vergroot. Uit 
enquêtes blijkt dat deelnemers over het algemeen erg tevreden zijn over hun stage 
en over de begeleiding op de werkplek. Het onderwijs op school komt er wat minder 
goed vanaf. Als gevolg van de overgang naar competentiegericht leren zijn er veel 
minder lessen en moet er veel meer zelfstandig worden gewerkt, thuis of via het 



228 Hoe ideaal is duaal?

internet. Scholieren en studenten zijn echter vaak onvoldoende in staat of gemoti-
veerd om daarvoor de nodige discipline op te brengen. Er gaat dan ook veel kostbare 
onderwijstijd verloren. De veranderende scholieren- en studentenpopulatie vraagt 
eerder om intensivering dan om extensivering van het onderwijs.

Duaal is in het beroeps- en hoger onderwijs, kortom, nog lang niet ideaal. De voor-
stellen en aanbevelingen die in dit rapport zijn gedaan komen, kort samengevat, op 
het volgende neer.

1 De vraag naar stage- en leer-arbeidsplaatsen is omvangrijk en neemt alleen maar 
toe. Onbekend is echter hoeveel praktijkplaatsen er feitelijk beschikbaar zijn en 
in hoeverre die plaatsen ook daadwerkelijk worden bezet. Die informatie is van 
belang om zicht te krijgen op de bijdrage die bedrijven en instellingen in de col-
lectieve sector leveren aan het beroeps- en hoger onderwijs, en kan tevens een 
belangrijke signaalfunctie vervullen voor onderwijsinstellingen en voor het over-
heidsbeleid.

2 Met de omschakeling naar competentiegericht leren wordt het opdoen van 
ervaring in de beroepspraktijk steeds belangrijker. Over de buitenschoolse 
leerpraktijk is echter weinig bekend. Er is meer inzicht nodig in de hoeveelheid 
onderwijstijd die vanwege de opleiding in de beroepspraktijk wordt doorgebracht 
en in de kwaliteit van het leren in de beroepspraktijk.

3 De positie van het deeltijd beroeps- en hoger onderwijs is onduidelijk. Het vervult 
enerzijds een postinitiële functie (bijscholing, niveauverhoging, persoonlijke 
ontwikkeling), maar wordt tegelijkertijd geacht tot dezelfde diploma’s op te 
leiden als het overeenkomstige voltijdonderwijs. In verband met de nieuwe invul-
ling van de overheidsverantwoordelijkheid voor het onderwijs is het van belang 
meer zicht te krijgen op het gebruik van het huidige deeltijdonderwijs.

4 Voltijd- en duale opleidingen vervullen verschillende functies, richten zich op 
verschillende typen scholieren en studenten en bedienen verschillende segmen-
ten van de arbeidsmarkt. Voltijdopleidingen hebben bovendien een belangrijke 
overloopfunctie in tijden dat het economisch minder goed gaat. Het is daarom 
beter ze als afzonderlijke leerwegen te handhaven.

5 Vergeleken met de situatie begin jaren negentig vindt er tussen onderwijs en 
bedrijfsleven op bestuurlijk en organisatorisch niveau veel meer overleg plaats 
over de inhoud van het onderwijs. In de dagelijkse onderwijspraktijk zijn het 
leren op school en het werken in de beroepspraktijk echter nog weinig met elkaar 
verbonden. Extra investeringen ter verbetering van de aansluiting tussen onder-
wijs en beroepspraktijk zouden zoveel mogelijk op het uitvoerende niveau (van 
docenten en leermeesters of praktijkbegeleiders) moeten plaatsvinden.
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6 Onderwijsinstellingen zijn verantwoordelijk voor het gehele onderwijsaanbod, 
inclusief de vorming in de beroepspraktijk. Bepalen gaat in het beroeps- en hoger 
onderwijs echter niet gepaard met betalen. Overwogen zou kunnen worden de 
fi nanciële verantwoordelijkheid voor de beroepspraktijkvorming eveneens bij de 
onderwijsinstellingen neer te leggen. De middelen die nu zijn gemoeid met de 
fi scale aftrek voor bedrijven die duale scholieren en studenten in dienst hebben, 
kunnen beter door de onderwijsinstellingen zelf voor stages worden ingezet.

7 Het bedrijfsmatig functioneren van onderwijsinstellingen heeft tot een forse 
extensivering van het onderwijs geleid: het aantal contacturen met gekwali-
fi ceerde docenten is sterk teruggelopen. Die ontwikkeling wordt niet alleen 
versterkt, maar ook gelegitimeerd door de invoering van het competentiege-
richte leren. Tegelijkertijd neemt de cognitieve bagage van de binnenkomende 
scholieren en studenten af. In het beroeps- en hoger onderwijs moeten steeds 
vaker kennis tekorten worden weggewerkt. Om het niveau van de opleidingen te 
kunnen handhaven, is intensivering van het onderwijs noodzakelijk.

8 De mate van praktijkgerichtheid van het beroepsonderwijs zou een afgeleide 
moeten zijn van het type scholieren/studenten dat de opleiding volgt en van de 
eisen die worden gesteld in de functies en beroepen waarop wordt voorbereid. 
In opleidingen voor functies onder het niveau van de startkwalifi catie ligt een 
sterke praktijkgerichtheid eerder in de rede dan bij lange mbo- of hbo-opleidin-
gen. Voor kader- en leidinggevende functies is een brede algemene (theoretische) 
kennisbasis noodzakelijk. Gegeven de beperkte onderwijstijd is het onmogelijk 
om naast de buitenschoolse praktijk en de wenselijk geachte sociale en persoon-
lijkheidsvorming en zelfwerkzaamheid ook nog een degelijke theoretische basis 
te leggen. In het lange middelbaar en hoger beroepsonderwijs moet weer meer 
aandacht en tijd worden besteed aan kennisoverdracht.

9 Voor het bereiken van nationale onderwijsambities (minder voortijdige school-
verlaters, meer hoger opgeleiden) wordt in Nederland vrijwel uitsluitend naar 
het initiële onderwijs gekeken. Jongeren en jongvolwassenen moeten maximaal 
in het onderwijs participeren. De betrokken partijen hebben daar ook allemaal 
belang bij. Het is echter zeer de vraag of zo’n exclusieve inzet op het initiële 
onderwijs verstandig is. Het levert niet alleen veel motivatieproblemen en voor-
tijdige schooluitval op, het leidt op den duur ook tot diploma-infl atie en niveau-
daling. Onderwijsinstellingen en arbeidsmarktorganisaties worden door de 
sterke nadruk op deelnameverhoging aan het initieel onderwijs niet gestimuleerd 
tot het ontwikkelen van passende leer-werkarrangementen voor volwassenen 
met een werkkring. ‘Een leven lang leren’ blijft op die manier niet meer dan een 
mooie slogan.



230

9 Samenvatting

In dit hoofdstuk worden de belangrijkste bevindingen uit de voorgaande hoofdstuk-
ken nog eens op een rij gezet.

9.1 Het wat, waarom, hoe en waartoe van deze studie

In het inleidende hoofdstuk 1 is aangegeven waarover deze studie gaat, waarom deze 
is ondernomen, hoe deze is aangepakt en wat het doel ervan is.

Onderwerp van studie zijn de verschillende combinatievormen van leren en werken 
die momenteel in het reguliere initiële beroepsvoorbereidende en beroepskwalifi -
cerende onderwijs tijdens de jeugdfase worden gepraktiseerd. Aan de orde komen 
achtereenvolgens de stages in het kader van voltijdopleidingen, verschillende typen 
duale opleidingen, deeltijdopleidingen die veelal naast een werkkring worden 
gevolgd, postdoctorale onderzoekers- en beroepsopleidingen, en, ten slotte, de 
(bij)banen naast de studie. Het brede scala aan duale trajecten voor voortijdige 
schoolverlaters, voor jeugdige werklozen en voor laaggeschoolde volwassenen 
zonder werk, blijft in deze studie buiten beeld.

De studie omvat wel het hele scala aan opleidingen in het beroepsonderwijs en het 
hoger onderwijs: vanaf het praktijkonderwijs en het voorbereidend middelbaar 
beroepsonderwijs tot en met de postdoctorale beroepsopleidingen. Het gaat om 
ruim één miljoen jongeren en jongvolwassenen, die in het kader van hun opleiding 
één of meerdere malen, gedurende korte of langere tijd in de beroepspraktijk erva-
ring opdoen. Van deze onderwijsdeelnemers volgt bijna 80% een voltijdopleiding, 
13% een duale opleiding en 8% een opleiding in deeltijdverband.

Er waren diverse redenen om combinaties van leren en werken eens wat nader onder 
de loep te nemen. In de eerste plaats de sterk toegenomen belangstelling voor het 
leren in de beroepspraktijk en voor duale leerarrangementen in het initiële onderwijs 
dat voorafgaat aan de beroepsloopbaan. Die toegenomen belangstelling wordt in 
belangrijke mate ingegeven door hooggespannen verwachtingen rond de mogelijke 
bijdrage van dergelijke combinatievormen aan, bijvoorbeeld, de motivatie van leer-
lingen en studenten, het aantrekkelijker maken van het beroepsonderwijs, het leggen 
van een basis voor ‘een leven lang leren’, het verbeteren van de aansluiting tussen 
onderwijs en arbeidsmarkt, het bestrijden van de jeugdwerkloosheid en het verster-
ken van de contacten en communicatie tussen onderwijs en bedrijfsleven. Het gege-
ven dat scholieren en studenten niet alleen tijdens hun opleiding steeds vaker met de 
beroepspraktijk in aanraking komen maar ook naast hun opleiding meer zijn gaan 
werken, vormde een tweede reden. Een derde reden was gelegen in de ogenschijn-
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lijk brede consensus tussen alle betrokken partijen over het belang van een groter 
aandeel van de buitenschoolse beroepspraktijk in de verschillende opleidingen. Een 
dergelijk brede overeenstemming is niet op voorhand vanzelfsprekend. De verant-
woordelijkheden en belangen van de betrokken partijen – onderwijsinstellingen, 
bedrijven en werkorganisaties in de collectieve sector, scholieren en studenten en de 
overheid – lopen immers nogal uiteen. Het opvallend gebrek aan informatie over de 
feitelijke ontwikkelingen in en rond de verschillende combinatievormen van leren en 
werken in het beroeps- en hoger onderwijs vormde een vierde reden.

Combinaties van leren en werken vormen geen doel op zichzelf, maar een middel 
om de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren, de relaties tussen 
onderwijsinstellingen en bedrijven te versterken en de kwaliteit van het onderwijs te 
verhogen.

Deze studie heeft het karakter van een metastudie, een overzichtsstudie naar wat 
er eigenlijk over het onderwerp bekend is. Daarbij is gebruikgemaakt van beschik-
bare resultaten van een groot aantal onderzoeken, die overigens meestal vanuit heel 
andere doelstellingen werden verricht, van visienota’s van belangengroepen uit het 
onderwijs en bedrijfsleven, van adviezen van de Sociaal-Economische Raad (ser) en 
de Onderwijsraad, en van recente overheidsdocumenten.

Doel van deze studie is in de eerste plaats inzicht te krijgen in wat er eigenlijk bekend 
is over de verschillende combinatievormen van leren en werken in het initieel onder-
wijs. In dat verband werd ingegaan op:
– de beschikbaarheid van stage- en leer-arbeidsplaatsen;
– de aanbieders van deze plaatsen: bedrijven en instellingen in de collectieve 

sector;
– de overwegingen van werkgevers om praktijkplaatsen ter beschikking te stellen;
– de rol die de overheid in dat verband speelt;
– de hoeveelheid onderwijstijd die scholieren en studenten in de beroepspraktijk 

doorbrengen;
– hun oordeel over de beroepspraktijkvorming;
– de kwaliteit van het leren in de beroepspraktijk;
– de functies die het leren in de beroepspraktijk voor de betrokken partijen vervult.

Vervolgens werd de vraag gesteld in hoeverre enkele veronderstelde effecten van het 
leren in de beroepspraktijk tijdens het onderwijs zich ook daadwerkelijk manifeste-
ren.
– Dragen de verschillende combinatievormen van leren en werken bij aan een 

 verbetering van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt?
– Leiden ze tot sterkere verbindingen en betere relaties tussen onderwijs-

instellingen en bedrijven?
– Wordt de kwaliteit van het onderwijs er beter van?
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9.2 Combinaties van leren en werken in historisch perspectief

Uit de beschrijving van de belangrijkste historische ontwikkelingen in hoofdstuk 2 
blijkt dat er in de loop der eeuwen heel verschillend is gedacht over de gewenste rela-
tie tussen leren en werken en over de verantwoordelijkheidsverdeling tussen overheid 
en bedrijfsleven.

Van integratie via scheiding naar verbinding
Ten tijde van de gilden maakte het leren deel uit van het werken. Het was er als het 
ware volledig in geïntegreerd. Het werkend leren vond plaats met het oog op het 
opleiden van voldoende nieuwe vakmensen. Nadat er in het begin van de negentiende 
eeuw een einde was gekomen aan het stelsel van gilden, waren leren en werken lange 
tijd gescheiden. Voor zover er al beroepsgericht onderwijs was, was dat uitsluitend 
theoretisch van aard. Praktische beroepsopleidingen moesten plaatsvinden op de 
werkvloer. Praktijkgericht onderwijs was een zaak voor het particulier initiatief en 
het bedrijfsleven.

Met de industrialisatie aan het eind van de negentiende eeuw kwam er geleidelijk 
aan steeds meer behoefte aan beroepsonderwijs, niet alleen lager beroepsonderwijs 
maar ook uitgebreid en middelbaar beroepsonderwijs. In 1919 kwam er voor het eerst 
een wettelijke regeling voor het beroepsonderwijs: de Wet op het Nijverheidsonder-
wijs. Het beroepsonderwijs kreeg vooral in de jaren van wederopbouw na de Tweede 
Wereldoorlog een sterke impuls. De duur van de tweejarige ambachtsschool werd 
verlengd door er een voorbereidend jaar met algemene vakken aan toe te voegen. De 
toelatingseisen voor het middelbaar beroepsonderwijs werden verhoogd, waardoor 
het eind jaren vijftig zou promoveren tot hoger beroepsonderwijs. Het beroepson-
derwijs was in de jaren voorafgaand aan en direct na de Tweede Wereldoorlog sterk 
verbonden met de behoefte van het regionale bedrijfsleven. Regionale belangen 
kwamen via de besturen van de nijverheidsscholen tot uitdrukking. Betrokkenheid 
van het bedrijfsleven was vanzelfsprekend; stageplaatsen, excursies en uitwisse-
ling van docenten behoorden tot de normale gang van zaken. Beroepsopleidingen 
kwamen alleen tot stand wanneer daaraan vanuit het private initiatief behoefte 
bestond.

Met de invoering, in 1968, van de Wet op het Voortgezet Onderwijs (Mammoet-
wet) werd het beroepsonderwijs volledig geïntegreerd in het voortgezet onderwijs. 
Er werden steeds meer algemeen vormende vakken in het beroepsonderwijs opge-
nomen. Het onderwijs ontwikkelde zich in de jaren zestig en zeventig van de vorige 
eeuw tot een zelfstandige bedrijfstak die door eigen professionals werd bestuurd; 
een maatschappelijke sector die zich bovendien, geheel in lijn met de tijdgeest, nogal 
afzette tegen het bedrijfsleven. Door de integratie in het voortgezet onderwijs werd 
het beroepsonderwijs ook minder herkenbaar voor de afnemende beroepenvelden. 
Tegen de gevolgen van die ontwikkelingen ontstond na verloop van tijd vanuit werk-
geverskringen verzet. Jongens die van de ambachtsschool kwamen zouden volgens 
werkgevers geen hamer meer kunnen vasthouden.
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Begin van de jaren tachtig ontstond er, mede onder invloed van de economische 
recessie, langzaam maar zeker weer wat meer contact tussen de werelden van 
onderwijs en arbeid. In de loop van de jaren tachtig en negentig werden jongeren 
tijdens hun opleiding weer meer met de beroepspraktijk in aanraking gebracht. Dat 
gebeurde aanvankelijk vooral om de theoretische kennis die op school was geleerd in 
de praktijk te leren toepassen; dit alles met het oog op een beroepskwalifi catie voor 
een toekomstige werkkring.

Sinds het eind van de jaren negentig van de vorige eeuw wordt het opdoen van 
praktijkervaring tijdens de opleiding niet alleen meer gepropageerd met het oog op 
de voorbereiding op een werkkring, maar in toenemende mate ook vanwege de vor-
mende waarde ervan. De kennismaking met de beroepspraktijk wordt steeds meer 
gezien als bron van leren en van competentieontwikkeling. In de relatie tussen leren 
en werken gaat het anno 2006 niet meer alleen om ‘leren om te werken’ maar ook om 
‘werken om te leren’.

Verschuivende verantwoordelijkheden
De verantwoordelijkheid voor praktijkgericht vak- en beroepsonderwijs lag tot aan 
het eind van de negentiende eeuw nagenoeg volledig bij het bedrijfsleven, aanvanke-
lijk bij de gilden, later bij individuele werkgevers, en bij samenwerkingsverbanden 
van werkgevers of andere vormen van particulier initiatief, zoals de Vereniging tot 
Bevordering van het Ambachtsonderwijs of de Maatschappij voor den Werkende 
stand. De overheid ondersteunde in de tweede helft van de negentiende eeuw alleen 
het theoretische beroepsonderwijs. Scholen die praktijkgericht onderwijs gaven, 
kregen geen overheidssteun.

Vanaf het begin van de twintigste eeuw is de rijksoverheid zich geleidelijk aan 
steeds meer met het beroepsonderwijs gaan bemoeien: eerst via subsidies en vervol-
gens via wet- en regelgeving, die in de daaropvolgende decennia ook steeds gedetail-
leerder werd. Om aan de overmaat aan overheidsbemoeienis een einde te maken, 
werd in de jaren tachtig een proces van decentralisatie in gang gezet. De primaire 
verantwoordelijkheid voor het (beroeps)onderwijs verschuift sindsdien steeds meer 
van de rijksoverheid naar de scholen en instellingen, eerst in het wetenschappelijk 
onderwijs, vervolgens in het hoger beroepsonderwijs en sinds medio jaren negentig 
ook in het middelbaar beroepsonderwijs. De verantwoordelijkheid voor een goede 
afstemming tussen onderwijs en (regionale) arbeidsmarkt ligt momenteel in de 
eerste plaats bij de van overheidswege bekostigde onderwijsinstellingen: de regio-
nale opleidingencentra, de hogescholen en de universiteiten.

De betrokkenheid van het bedrijfsleven bij het beroeps- en hoger onderwijs, die 
tot de jaren zestig min of meer vanzelfsprekend was, nam in de jaren zestig en zeven-
tig sterk af. Vanaf het begin van de jaren tachtig kwam ook daar verandering in. De 
invloed van het bedrijfsleven op het (beroeps)onderwijs is sindsdien sterk toegeno-
men, in de eerste plaats door het rechtstreeks dan wel via advies- en overlegorganen 
beïnvloeden van het (onderwijs)beleid van de overheid. De betrokkenheid van het 
bedrijfsleven komt daarnaast vooral tot uiting in het via branches en bedrijfstak-
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ken aanleveren van informatie over de beroepsvereisten, en het op vrijwillige basis 
aanbieden van mogelijkheden voor het opdoen van praktijkervaring (stages, leer-
arbeidsplaatsen, leer-werktrajecten). Ten slotte oefent het afnemende werkveld via 
Raden van Toezicht vaak ook nog enige invloed uit op de gang van zaken binnen de 
onderwijsinstellingen zelf. Van een structurele (fi nanciële) verantwoordelijkheid van 
het bedrijfsleven voor het beroepsonderwijs is echter geen sprake.

9.3 Combinaties van leren en werken in internationaal vergelijkend perspectief

Internationale vergelijking biedt de mogelijkheid zicht te krijgen op verschillen 
in onderwijsstelsels en uiteenlopende modaliteiten van combinaties van leren en 
werken daarbinnen. In hoofdstuk 3 is achtereenvolgens gekeken naar verschillen in 
de inrichting van de onderwijsstelsels van de vijftien oude eu-landen, naar verschil-
len in combinatievormen van leren en werken binnen het hoger onderwijs, naar de 
relatie tussen typen van combinaties en de duur van de opleiding, naar de rol van 
leer-werkcombinaties bij de overgang naar de arbeidsmarkt, en naar de arbeids-
marktpositie van schoolverlaters in de verschillende landen. Uit die internationale 
vergelijking komt het volgende naar voren.

Veel aandacht voor de beroepspraktijk in het Nederlandse onderwijs
Nederland kent, vergeleken met andere landen in Europa, een naar verhouding 
omvangrijk stelsel van beroepsonderwijs op secundair niveau. Er wordt, in verge-
lijking met andere landen, ook veel gewerkt met combinaties van leren en werken. 
Nederland lijkt in de inrichting van het secundair onderwijs het meest op Duitsland 
en Denemarken. Het Nederlandse hoger onderwijs is binair van karakter, net als in 
Duitsland, Denemarken, en sinds enkele jaren ook in Oostenrijk. Dat wil zeggen dat 
academisch en beroepsgericht onderwijs naast elkaar bestaan en min of meer paral-
lel worden aangeboden. Landen met een binair stelsel voor hoger onderwijs kennen 
op secundair niveau in de regel verticale differentiatievormen en een sterk ontwik-
keld beroepsonderwijs. Er zijn ook landen, zoals Zweden en het Verenigd Koninkrijk, 
met een geïntegreerd stelsel van hoger onderwijs, waarin academische en beroeps-
gerichte opleidingen in dezelfde instelling worden aangeboden. De heterogeniteit 
binnen dergelijke geïntegreerde stelsels is overigens groot.

In de jaren negentig van de vorige eeuw waren er in de meeste Europese landen in 
het hoger onderwijs vooral zwakke combinaties van leren en werken (dat wil zeggen 
stages met een beperkte tijdsduur binnen het reguliere onderwijsprogramma) en 
slechts betrekkelijk weinig sterke combinaties (waarin er gedurende een substantieel 
deel van de tijd wordt gewerkt).

Het Nederlandse onderwijs wordt gekenmerkt door een gemiddelde opleidings-
duur met naar verhouding veel combinaties van leren en werken.
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Verschillen tussen onderwijs- en arbeidsmarktstelsels
In landen met een overwegend interne arbeidsmarktstructuur beginnen nieuw-
komers op de arbeidsmarkt in zogenoemde instapbanen, waarna zij via aanvullende 
scholing de vaardigheden opdoen waarmee zij promotie kunnen maken. In landen 
met een dergelijke arbeidsmarkt (bijvoorbeeld in Frankrijk, België en het Verenigd 
Koninkrijk) komen combinaties van leren en werken bij jongeren weinig voor.

In landen met een overwegend beroepsgerichte arbeidsmarktstructuur, zoals 
Duitsland, Denemarken, Oostenrijk en Nederland, vindt het aanleren van beroeps-
specifi eke vaardigheden in het initiële onderwijs plaats en is de toegang tot 
geschoold werk alleen mogelijk indien men over de juiste kwalifi caties beschikt. In 
die landen combineert een hoog percentage jongeren leren met werken.

Het type onderwijsstelsel lijkt van enige invloed te zijn op de arbeidsmarktpositie 
van schoolverlaters, op hun kansen op werk en op een vaste baan. Hoewel macro-
economische omstandigheden verreweg het meest bepalend zijn voor de arbeids-
marktpositie van schoolverlaters, zijn ook het karakter van de arbeidsmarkt en de 
inrichting van het onderwijs van belang. Schoolverlaters lijken het beste af te zijn op 
arbeidsmarkten die het zittende personeel niet al te veel bevoordelen en in landen 
met onderwijsstelsels waarin jongeren al tijdens de opleiding met de arbeidsmarkt in 
aanraking komen.

9.4 Combinatievormen van leren en werken in het beroeps- en hoger onderwijs

In hoofdstuk 4 werden de verschillende combinatievormen van leren en werken in 
het (voorbereidend) beroepsonderwijs en hoger onderwijs geïntroduceerd. Daar-
bij wordt achtereenvolgens ingezoomd op combinaties van leren en werken in het 
praktijkonderwijs, het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo), het 
middelbaar beroepsonderwijs (mbo), het hoger beroepsonderwijs (hbo) en in het 
wetenschappelijk onderwijs (wo), zowel het initiële als het postdoctorale weten-
schappelijk onderwijs.

Vmbo en praktijkonderwijs
De beide beroepsgerichte leerwegen binnen het vmbo – de basisberoepsgerichte 
leerweg (bbl) en de kaderberoepsgerichte leerweg (kbl) – telden in 2004 samen bijna 
127.000 leerlingen, van wie 55% deelnam aan de bbl en 45% aan de kbl. Een aan-
zienlijk en groeiend deel van deze leerlingen heeft in verband met leerachterstanden 
en/of emotionele dan wel gedragsproblemen extra ondersteuning in de vorm van 
leerwegondersteunend onderwijs nodig om een diploma te kunnen behalen.

Praktijkonderwijs is bedoeld voor leerlingen die er ook met extra ondersteuning 
niet in zullen slagen een vmbo-diploma te behalen. Het is vooral gericht op het ver-
werven van praktische vaardigheden. Het aantal leerlingen in het praktijkonderwijs 
verdubbelde tussen 2000 en 2004 (van ruim 13.000 tot ruim 26.000).
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Beide groepen leerlingen lopen tijdens hun opleiding stage. Leerlingen uit het prak-
tijkonderwijs worden daarbij intensief begeleid vanuit de school, niet alleen voordat 
ze op stage gaan, maar ook tijdens de stage.

In het vmbo vindt de stage meestal tijdens het derde of vierde leerjaar plaats. 
Stages hebben vooral tot doel een oriëntatie te bieden op de verschillende beroeps-
mogelijkheden, met het oog op het kiezen van een vervolgopleiding in het mid-
delbaar beroepsonderwijs. Scholen hebben de laatste jaren steeds meer moeite om 
voldoende kwalitatief goede stageplaatsen te vinden en te behouden. Dat heeft deels 
te maken met de aard van de leerlingenpopulatie: leerlingen zijn nog jong en soms 
onvoldoende gemotiveerd of gedisciplineerd, terwijl ook taal- en cultuurverschillen 
voor problemen kunnen zorgen. Scholen hebben echter ook te maken met een con-
currerende vraag naar stageplaatsen vanuit het praktijkonderwijs en het mbo.

Sinds 2001 kent het vmbo ook zogenoemde leer-werktrajecten, een aparte peda-
gogische variant voor leerlingen die moeite hebben met het schoolse onderwijs en 
daardoor de school voortijdig dreigen te verlaten. Slechts een beperkt aantal leer-
lingen (ongeveer 4700) neemt deel aan zo’n traject. Het leer-werktraject vervult voor 
deze leerlingen vooral een motivatiefunctie. Dat lijkt goed te lukken: leerlingen zijn 
enthousiast en behalen bijna allemaal hun diploma.

Middelbaar beroepsonderwijs (mbo)
Het mbo telde in 2004 ruim 474.000 leerlingen en deelnemers. De meeste mbo-leer-
lingen (67%) volgen een voltijdopleiding, tegenwoordig aangeduid als beroepsoplei-
dende leerweg (bol). Meer dan driekwart doet dat op de twee hoogste niveaus (3 en 
4); de overige 23% volgt een één- of tweejarige opleiding op een assistentenniveau 
(niveau 1) of het basisberoepsniveau (niveau 2). De laatste jaren neemt vooral de deel-
name op de niveaus 1 en 2 toe.

Het aantal deelnemers aan duale opleidingen (de beroepsbegeleidende leerweg 
(bbl); het voormalig leerlingwezen) nam de afgelopen jaren als gevolg van de con-
juncturele teruggang af. Veel aspirant-leerlingen moesten daardoor uitwijken naar 
een voltijdopleiding. Voltijd- en duaal onderwijs werken in dit opzicht als het ware 
als communicerende vaten.

Het aantal deelnemers aan deeltijd mbo is de afgelopen tien jaar gehalveerd tot 
bijna 16.000 in 2004.

Duaal mbo (bbl) vervult niet alleen een functie in het initieel onderwijs voor jon-
geren, maar ook in het postinitieel onderwijs voor volwassen werknemers die willen 
of moeten bijscholen. Over het deeltijd mbo is weinig bekend.

Er zijn geen landelijke gegevens beschikbaar over de hoeveelheid tijd die leerlingen 
in het kader van hun opleiding in de beroepspraktijk doorbrengen, hetzij op een 
stageplaats, hetzij in de vorm van werkend leren. Wettelijk is voorgeschreven dat het 
aandeel beroepspraktijk in de voltijd mbo-opleidingen tussen de 20 en 60% ligt, en 
in duale opleidingen ten minste 60% bedraagt. Geschat wordt dat voltijds studerende 
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mbo-scholieren ongeveer 30% en duale deelnemers bijna 80% van hun onderwijstijd 
in de beroepspraktijk doorbrengen.

De effectieve onderwijstijd in voltijdopleidingen neemt volgens de Inspectie van 
het onderwijs de laatste jaren af; de norm van 850 klokuren per jaar wordt door 
veel scholen niet gehaald. Er ontstaat bovendien steeds meer discussie over de aard 
van de activiteiten die bij de onderwijstijd mogen worden meegerekend. In nieuwe 
onderwijsvormen wordt er door leerlingen namelijk veel zelfstandig of groepsgewijs 
gewerkt. De Inspectie is van mening dat er vaak slordig met de kostbare tijd van 
jongeren wordt omgesprongen.

Het vinden van praktijkplaatsen is de afgelopen jaren moeilijker geworden. In 2004 
was er een tekort van ruim 8000 plaatsen. Dat tekort wordt niet alleen veroorzaakt 
door de economische recessie, maar ook door de groei van het aantal scholieren, en 
het feit dat die vaak langer of een aantal keren stage lopen. Vooral bij modieuze stu-
dierichtingen, waarvoor zich veel jongeren aanmelden maar waarnaar op de arbeids-
markt weinig vraag is, doen zich tekorten voor. Een probleem is ook dat stages soms 
niet doorgaan omdat de solliciterende kandidaat wordt afgewezen of zelfs niet uit-
genodigd. Daarbij gaat het niet alleen om onwil bij werkgevers; ook de opstelling en 
het gedrag van de jongere zelf spelen een rol. Vooral allochtone leerlingen kunnen 
moeilijk een stageplaats vinden. Marokkaanse jongens ondervinden de meeste pro-
blemen. Over het geheel genomen zijn er echter voldoende stageplaatsen.

Bij leer-arbeidsplaatsen is de invloed van de conjunctuur groter dan bij stageplaat-
sen. Dat komt omdat werkgevers zich bij het ter beschikking stellen van dergelijke 
plaatsen sterk laten leiden door hun (toekomstige) behoefte aan personeel.

In het mbo moet de vorming in de beroepspraktijk plaatsvinden in erkende leerbe-
drijven. De Kenniscentra voor beroepsonderwijs en bedrijfsleven zijn verantwoorde-
lijk voor de erkenning van een bedrijf als leerbedrijf. Er zijn negentien Kenniscentra 
die verschillende bedrijfstakken en branches vertegenwoordigen. Momenteel zijn er 
ongeveer 172.000 erkende leerbedrijven. Grote bedrijven stellen vaak vanuit verschil-
lende vestigingen praktijkplaatsen ter beschikking.

Onbekend is hoeveel praktijkplaatsen de leerbedrijven ter beschikking stellen. 
Ook in de bezettingsgraad van de verschillende soorten praktijkplaatsen (stageplaat-
sen en leer-arbeidsplaatsen) bestaat geen inzicht.

Er waren de afgelopen jaren nogal wat signalen over een sterk wisselende kwali-
teit van de praktijkplaatsen. Uit recent onderzoek van de Inspectie van het onderwijs 
blijkt dat de kwaliteit over het algemeen goed is, maar in een aantal opzichten 
tekortschiet. Het oordeel van de Inspectie over de beroepspraktijkvorming is 
overigens niet gebaseerd op waarnemingen op de werkplek zelf, maar op schrifte-
lijke stukken en gesprekken met coördinatoren beroepspraktijkvorming, docenten 
en leerlingen. Er werd ook met enkele leerbedrijven gesproken. Volgens de Inspectie 
is de begeleiding vanuit de school de afgelopen jaren verbeterd. De afstemming 
tussen het binnen- en buitenschoolse leren laat echter nog veel te wensen over.
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Hoger beroepsonderwijs (hbo)
In 2004 stonden er bij de 44 van overheidswege bekostigde instellingen voor hoger 
beroepsonderwijs in totaal ruim 346.000 studenten ingeschreven. Van hen volgde 
78% een voltijdopleiding, 3% een duale opleiding en 19% een deeltijdopleiding. 
De afgelopen tien jaar was er in alle opleidingsvarianten sprake van deelnamegroei.

Ook in het hbo verandert de samenstelling van de studentenpopulatie. Er komen 
minder jongeren het hoger beroepsonderwijs binnen met een vwo-diploma en meer 
met een havo- of een mbo-diploma. De intellectuele bagage (waaronder taalvaardig-
heid) waarmee aan een hbo-opleiding wordt begonnen, neemt de laatste jaren af. Dat 
is zorgwekkend omdat voor competentiegericht onderwijs juist een goede beheer-
sing van de taal noodzakelijk is.

Voltijd hogere beroepsopleidingen kennen vanouds een stageperiode. Omdat het 
hbo, net als het mbo, zich de laatste jaren steeds meer richt op het verwerven van 
competenties, neemt het belang van het buitenschoolse leren alleen maar toe. Des-
ondanks is er weinig bekend over de kwaliteit van het praktijkleren. Anders dan 
in het vmbo en het mbo, wordt de kwaliteit van de praktijkplaatsen in het hbo niet 
gewaarborgd door onafhankelijke organisaties als de Kenniscentra beroepsonder-
wijs bedrijfsleven. De kwaliteit wordt als het ware impliciet, via de exameneisen en 
de kwaliteitsbeoordeling in het kader van de accreditatie, gegarandeerd. De hoge-
scholen zijn zelf verantwoordelijk voor de werving, selectie en kwaliteit van het bui-
tenschoolse leeraanbod.

Tien jaar geleden publiceerde de Inspectie van het onderwijs een uiterst kri-
tisch rapport over de kwaliteit van de stages. Sindsdien is er wel enige vooruitgang 
geboekt. Toch werden de organisatie, beoordeling en begeleiding van stages in het 
studiejaar 2002/2003 nog bij bijna 40% van de opleidingen als zwak beoordeeld. 
Volgens de visitatiecommissies zou de kwaliteit van de stages beter moeten worden 
bewaakt.

In de jaren negentig hebben er in het hbo diverse experimenten plaatsgevonden 
met verschillende soorten duale opleidingen. Duale opleidingen werden in die jaren 
vooral gepropageerd door de landelijke organisatie voor het midden- en kleinbedrijf, 
mkb-Nederland. Het midden- en kleinbedrijf wil zijn economische positie verster-
ken door meer hoger opgeleiden in dienst te nemen. Traditioneel trekt het namelijk 
vooral jongeren aan uit lagere en middelbare beroepsopleidingen.

Sinds 1998 hebben duale opleidingen niet langer een experimentele status. 
Hogescholen mogen alle opleidingen die als voltijdopleiding worden aangeboden in 
principe ook in een duale variant aanbieden. Het aantal studenten in duale opleidin-
gen nam tijdens de economische hoogconjunctuur rond de eeuwwisseling fl ink toe. 
In 2003 sloeg die groei echter om in een lichte daling. Al met al studeert momenteel 
ongeveer 3% van alle hbo-studenten duaal. De Nederlands-Vlaamse Accreditatie 
Organisatie (nvao) uitte de afgelopen jaren nogal wat zorgen over de kwaliteit van 
het leren in de beroepspraktijk. Bedrijven en instellingen zetten studenten tamelijk 
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vaak in voor routinewerk en relatief eenvoudige klussen. Duale opleidingen duren 
ook nauwelijks langer – en intussen zelfs korter – dan voltijdopleidingen. Ondanks 
de afwisseling tussen leren en werken is er in veel gevallen nauwelijks sprake van 
afstemming tussen werk en school. Ook de begeleiding vanuit de hogeschool laat 
nogal eens te wensen over.

Het aantal deelnemers aan deeltijd hbo-opleidingen fl uctueert nogal. Verreweg 
de populairste richting is het pedagogisch onderwijs. De belangstelling voor een 
lerarenopleiding in deeltijdverband nam rond de eeuwwisseling sterk toe. Om het 
omvangrijke tekort aan leraren dat zich in die periode voordeed te verminderen, werd 
in het jaar 2000 de zogenoemde zij-instroom in het onderwijs mogelijk. Hoogopge-
leide mensen uit andere sectoren van de arbeidsmarkt kunnen sindsdien, zonder een 
reguliere lerarenopleiding te hebben gevolgd, als docent in het onderwijs aan het 
werk. Ze moeten dan in de regel nog wel een deeltijdopleiding volgen.

De Inspectie van het onderwijs plaatste in 2005 een aantal kritische kantteke-
ningen bij de deeltijdopleidingen, onder andere over de stagevrijstellingen die aan 
deeltijdstudenten worden gegeven wanneer zij in hun reguliere werkkring relevante 
praktijkervaring opdoen. Soms worden er substantiële vrijstellingen gegeven, tot 
wel driekwart van de hele opleiding, zonder dat wordt nagegaan of studenten wel 
voldoende leren op hun werkplek. Deeltijdstudenten worden volgens de Inspectie 
vaak aan hun lot overgelaten.

Het wetenschappelijk onderwijs (wo)
In 2004 stonden er 199.000 studenten bij de dertien universiteiten ingeschreven; 93% 
als voltijdstudent en 7% als deeltijdstudent. Het aantal duale studenten was in dat 
jaar verwaarloosbaar klein: nog geen 200.

Stages zijn in het wetenschappelijk onderwijs minder gebruikelijk dan in het mid-
delbaar en hoger beroepsonderwijs. Dat komt omdat het wetenschappelijk onderwijs 
zich van oudsher primair richt op academische vorming en wetenschapsbeoefening. 
Studierichtingen die niet vanuit een wetenschappelijke discipline worden gevoed, 
richten zich op een academische voorbereiding ten behoeve van een breed beroepen-
veld. Hoewel er weinig aandacht is voor praktische beroepsvoorbereiding (dat laatste 
gebeurt meestal in postdoctorale opleidingen), is ook het wetenschappelijk onder-
wijs zich in de loop der jaren geleidelijk aan meer gaan richten op vaardigheden, 
bijvoorbeeld in de vorm van probleemgericht onderwijs of door middel van praktijk-
leren in werkgroepen of tijdens practica.

Stages zijn niet wettelijk verplicht. De mogelijkheden verschillen per studierich-
ting. De deelname aan stages is de afgelopen jaren duidelijk toegenomen. Van de 
academici die in het studiejaar 2002/2003 afstudeerden had 62% tijdens de studie een 
stage gevolgd.
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Eind jaren negentig zijn er ook in het wetenschappelijk onderwijs enkele experimen-
ten met duale opleidingen gestart. Deze werden van overheidswege gepropageerd 
om studenten in de laatste fase van hun studie meer in aanraking te brengen met 
de praktijk van hun vakgebied. Studenten zouden daardoor bovendien een inkomen 
kunnen verdienen met werk dat relevant was voor hun opleiding in plaats van met 
een bijbaan. Er werden van meet af aan nogal wat bezwaren ingebracht tegen acade-
misch duaal leren. Het zou ten koste kunnen gaan van het academische niveau van 
de opleiding. Studenten bleken in de praktijk ook weinig belangstelling te hebben. 
Het duale traject bleek in de praktijk een stuk zwaarder te zijn dan een voltijdoplei-
ding. Uit een evaluatie bleek dat ook: een duale opleiding was eigenlijk niets anders 
dan een gewone voltijdopleiding met een duale toevoeging.

In het hoger onderwijs is enkele jaren geleden de bachelor-masterstructuur 
ingevoerd. In de toekomst zullen duale opleidingen vermoedelijk uitsluitend in de 
masterfase worden aangeboden.

Deeltijdopleidingen onderscheiden zich wat betreft inhoudelijke doelstellingen niet 
van voltijdopleidingen. De inhoud van het examen is in essentie hetzelfde; alleen de 
inrichtingsvorm is anders. Het wetenschappelijk onderwijs in deeltijd heeft altijd 
een beperkte omvang gehad. Onbekend is hoe er in het deeltijd wetenschappelijk 
onderwijs met eventuele stageverplichtingen wordt omgegaan.

Postdoctorale opleidingen voor afgestudeerde academici
In het wetenschappelijk onderwijs vindt de voorbereiding op specifi ekere eisen van 
de beroepspraktijk meestal pas na de opleiding plaats. Er kunnen in dat verband drie 
typen opleidingen worden onderscheiden. In de eerste plaats opleidingen tot weten-
schappelijk onderzoeker; hieraan wordt door ongeveer 10% van de afgestudeerden 
deelgenomen. In de tweede plaats postdoctorale opleidingen die niet op een promo-
tie maar op andere beroepen zijn gericht, zoals de universitaire lerarenopleiding, 
de assistent-geneeskundige in opleiding, de rechterlijk ambtenaar in opleiding in 
de collectieve sector en de opleiding tot advocaat, notaris of registeraccountant in 
de marktsector. Aan deze opleidingen neemt ongeveer 12% van de afgestudeerden 
deel. In de derde plaats volgen ook afgestudeerden in andere beroepssectoren aller-
lei opleidingen; dat geldt voor zo’n 10% van de afgestudeerden. In totaal neemt dus 
naar schatting jaarlijks ongeveer 30% van de afgestudeerde academici deel aan een 
of andere (postdoctorale) opleiding: bij een aantal van ruim 22.000 afgestudeerde 
academici (2003) komt dat neer op ruim 4800 deelnemers aan postdoctorale oplei-
dingen en een kleine 2000 aan overige opleidingen.

Bijbanen naast de studie
De meeste scholieren en studenten werken niet alleen in het kader van hun studie, 
maar ook naast hun studie. Van de leerlingen uit het derde leerjaar van het vmbo had 
in 2004 56% een bijbaan. Van de voltijd mbo-scholieren werkte maar liefst 74% en 
van de voltijdstudenten in het hbo en wo respectievelijk 70% en 62%.
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9.5 Combinatievormen van leren en werken vanuit een actorperspectief

In hoofdstuk 5 werden de opvattingen en gedragingen van de verschillende betrok-
ken partijen op een rij gezet. De belangrijkste bevindingen worden hierna nog eens 
samengevat.

Hoe kijken de onderwijsdeelnemers tegen het onderwijs aan?
Vmbo-scholieren zijn best tevreden over hun opleiding, zo blijkt uit een kleinschalig 
onderzoek onder 95 leerlingen uit de leerjaren 3 en 4. Ze zijn zonder uitzondering 
enthousiast over de stage. Die beschouwen ze als leerzaam en zinvol. Het vinden van 
een stageplaats was soms wel een probleem.

Ook mbo-scholieren zijn naar eigen zeggen over het algemeen tevreden over hun 
opleiding en hun school. Daarbij moet wel worden bedacht dat ontevreden jongeren 
in dit soort onderzoeken niet aan het woord komen, omdat ze de school al eerder 
voortijdig hebben verlaten.

Over het geheel genomen, lijken de problemen met het vinden van een stageplaats 
mee te vallen; één op de vijf scholieren had er moeite mee gehad. Allochtone leerlin-
gen melden vaker problemen te hebben gehad dan autochtone leerlingen. Mbo-scho-
lieren zijn over het algemeen tevreden over hun stage of leer-arbeidsplaats en ook 
over de begeleiding op de werkplek. Over het onderwijs op school zijn mbo-scholie-
ren minder te spreken en datzelfde geldt voor de begeleiding vanuit de school. Het 
onderwijs op school is vaak onvoldoende afgestemd op hun praktijkervaringen.

Ook hbo-studenten zijn positiever over de begeleiding op de stageplek dan over de 
begeleiding vanuit de hogeschool. Over de aansluiting van de stage op het studiepro-
gramma zijn studenten merendeels (85%) tevreden.

Hbo-studenten brengen ongeveer een derde deel van hun studietijd in de beroepspraktijk 
door
Uit een recent onderzoek blijkt dat in voltijd studerende hbo-studenten naar eigen 
zeggen gedurende de gehele studie gemiddeld 11 van de 35 studie-uren per week aan 
de stage (of scriptie) besteden en 12 uur aan zelfstudie; daarnaast zijn er wekelijks 12 
contacturen op de hogeschool. Dat betekent dat bijna een derde deel van alle studie-
gerelateerde activiteiten in de beroepspraktijk plaatsvindt.

Universitaire studenten besteden over de gehele studieperiode bezien gemiddeld 
6 uur van de 28 uur per week dat ze met hun studie bezig zijn aan een scriptie of 
stage (bij studenten gaat het vermoedelijk vaker om het schrijven van een scriptie dan 
om een stage). Er worden tien contacturen op de universiteit doorgebracht en twaalf 
uur aan zelfstudie besteed.

Of de hoeveelheid tijd die in het kader van de studie binnen de beroepspraktijk 
wordt doorgebracht de afgelopen jaren is toegenomen, is onbekend. Opvallend is het 
relatief geringe aantal contacturen met docenten in het hbo. In het wetenschappelijk 
onderwijs was dat altijd al zo. Voor het hoger beroepsonderwijs is dat iets van de 
laatste jaren.
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De toename van het werken naast de studie lijkt niet ten koste te gaan van de 
studievoortgang
Hbo’ers en universitaire studenten zijn de afgelopen jaren steeds meer gaan werken 
naast hun studie.

In 1996 werkte nog 57% van de voltijd hbo-studenten en 44% van de voltijd wo-
studenten; in 2003 was dat respectievelijk 80% en 77%. Tussen 2003 en 2004 nam 
de arbeidsparticipatie wel wat af: tot 70% (hbo) en 62% (wo). De arbeidsduur van de 
werkende studenten werd echter niet minder (gemiddeld dertien uur per week).

De feitelijke studieduur in het hoger onderwijs heeft, tegen de verwachting in, 
niet geleden onder de toenemende arbeidsparticipatie naast de studie. De studieduur 
van degenen die afstuderen, is zelfs iets korter geworden. Daarbij moet wel worden 
bedacht dat het studierendement in het hbo en het wetenschappelijk onderwijs niet 
erg hoog is: na zes jaar studie is in het hbo 63% en in het wetenschappelijk onderwijs 
niet meer dan 43% geslaagd.

Het werken lijkt bij de groep die afstudeert geen negatief effect op de studievoort-
gang te hebben. Universitaire studenten besteden, naarmate ze meer werken, wel 
minder tijd aan hun studie. Er lijkt bij hen een kritische grens te liggen bij tien uur 
werken per week. Bij meer uren gaat het werken ten koste van de studievoortgang.

Mogelijk gaan werkende studenten effi ciënter met hun tijd om. Het kan echter 
ook zijn dat hogescholen en universiteiten in de loop der tijd bij de studieprogram-
mering rekening zijn gaan houden met het verschijnsel van de student met bijbaan.

Afgestudeerden hebben op de arbeidsmarkt uiteindelijk meer baat bij goede 
studieresultaten dan bij opgedane werkervaring
Studieresultaten en studieduur zijn veel belangrijker bij het vinden van een baan na 
een studie in het hoger onderwijs dan het hebben van werkervaring. Het beschikken 
over werkervaring heeft maar weinig effect op de tijd die het kost om een baan te 
vinden. Voor hbo-studenten maakt het niets uit; academici hebben wel enige baat bij 
opgedane werkervaring.

Duale scholieren en studenten doen het bij de start op de arbeidsmarkt aanvanke-
lijk beter dan gediplomeerden van voltijdopleidingen. Dat geldt voor schoolverlaters 
met een mbo-diploma (bbl), maar ook voor afgestudeerden van accountancy-
opleidingen op universitair niveau. Na verloop van tijd bereiken voltijds opgeleide 
scholieren en studenten echter vaak betere posities op de arbeidsmarkt. De betere 
startpositie van duale studenten heeft vermoedelijk vooral te maken met het feit 
dat zij al tijdens hun opleiding een baan hebben waarin zij na het afstuderen blijven 
hangen. Of hun betere startpositie op de arbeidsmarkt wellicht ook samenhangt 
met de aard van de opleiding of met het type deelnemer, valt echter moeilijk vast te 
stellen. Duale scholieren en studenten wijken wat betreft achtergrondkenmerken en 
motivatie namelijk nogal af van voltijdstudenten.
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Een meerderheid van alle bedrijven en instellingen stelt stage- of leer-arbeidsplaatsen ter 
beschikking
Van alle bedrijven en instellingen (met minstens vijf werknemers) had in 2003 een 
kwart een duale scholier of student in dienst. Iets meer dan één op de drie bedrijven 
(36%) bood in dat jaar één of meer stageplaatsen aan. Het aanbod aan praktijkplaat-
sen verschilt sterk per sector. Leer-arbeidsplaatsen voor duale scholieren en studen-
ten worden naar verhouding veel aangeboden in de bouw, de industrie en de zorg, 
maar nauwelijks in de zakelijke dienstverlening en bij de overheid. De overheid, de 
zorgsector en vooral het onderwijs bieden naar verhouding vaak stageplaatsen aan. 
Hoe groter de organisatie, hoe meer stagiaires en duale scholieren en studenten er 
worden geplaatst. Toch hebben alle kleine arbeidsorganisaties samen meer stagiai-
res in dienst dan de grootste bedrijven en instellingen.

Lang niet alle duale mbo-leerlingen hebben ook een arbeidscontract. Eind jaren 
negentig gold dat voor slechts 60% van de duale mbo-deelnemers; 9% had een 
contract via een branche- of bedrijfstakorganisatie en 30% had uitsluitend een leer-
contract. De laatste twee duale varianten zijn in de jaren negentig ontwikkeld om in 
geval van een economische recessie toch voldoende vakmensen te kunnen opleiden.

Overwegingen om praktijkplaatsen ter beschikking te stellen lopen uiteen
De overwegingen om stageplaatsen of leer-arbeidsplaatsen ter beschikking te stellen 
lopen uiteen.

Bij stageplaatsen vormt het bieden van mogelijkheden om kennis te maken met de 
praktijk een belangrijk motief. Bedrijven zien het vaak ook als hun maatschappelijke 
verantwoordelijkheid.

Bij leer-arbeidsplaatsen spelen zowel korte- als langetermijnoverwegingen een 
rol. Kortetermijnoverwegingen hebben te maken met de periode dat de leerling in 
dienst is. De productieve bijdrage van de leerling is in dat geval het belangrijkst. 
Langetermijnmotieven hebben betrekking op de periode na de opleiding. Bedrijven 
leiden duale scholieren en studenten in dat geval op met het oog op een toekomstige 
behoefte aan personeel; de leer-werkperiode wordt ook wel gebruikt om toekomstige 
werknemers te selecteren.

Bedrijven die leerlingen in dienst nemen met het oog op hun toekomstige 
behoefte aan gekwalifi ceerd personeel bieden over het algemeen een kwalitatief 
betere leeromgeving dan bedrijven die productieoverwegingen vooropstellen. De 
kwaliteit van de leer-arbeidsplaats lijkt ook samen te hangen met de aard van het 
dienstverband: bij een vast contract of een uitzicht daarop is de kwaliteit van de leer-
plek vaak beter dan bij een tijdelijk contract.

Het georganiseerde bedrijfsleven is sterk betrokken bij het beroeps- en hoger onderwijs
Binnen het georganiseerde bedrijfsleven kan een onderscheid worden gemaakt 
tussen het sectoraal georganiseerde bedrijfsleven per branche of bedrijfstak, waarin 
de sociale partners (werkgevers en werknemers) het beleid bepalen, en de landelijke 
organisaties van werkgevers en werknemers, die niet alleen afzonderlijk hun stand-
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punten naar voren brengen, maar ook gezamenlijk, via de Stichting van de Arbeid of 
de ser, hun opvattingen over beleidsvoornemens met betrekking tot het beroeps- en 
hoger onderwijs kenbaar maken.

Branche- en bedrijfstakorganisaties zijn niet alleen van belang vanwege hun sec-
torale verbindingen met de Kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven, maar ook 
in verband met de Opleidings- en Ontwikkelingsfondsen (o&o-fondsen) die vanuit 
een verplichte heffi ng op de loonsom worden gevoed en door werkgevers en werk-
nemers gezamenlijk worden bestuurd. Deze o&o-fondsen besteden het merendeel 
van hun middelen aan om-, her- en bijscholing van werknemers en een beperkt deel 
aan het leerlingwezen. Eind jaren negentig beschikten deze fondsen gezamenlijk 
over aanzienlijke fi nanciële reserves: circa 900 miljoen euro. Sindsdien zijn de totale 
reserves volgens een schatting geslonken tot ongeveer 750 miljoen in 2003. De oor-
spronkelijke egalisatiefunctie van de o&o-fondsen (kostenverevening en risicosprei-
ding) staat de laatste tijd ter discussie.

De twee centrale werkgeversorganisaties – vno-ncw en mkb-Nederland – repre-
senteren verschillende achterbannen en daarmee ook uiteenlopende belangen: die 
van de grote bedrijven versus die van het midden- en kleinbedrijf. In hun commen-
taren op belangrijke richtinggevende overheidsdocumenten leggen ze dan ook ver-
schillende accenten. mkb-Nederland toont zich vooral bezorgd over ontwikkelingen 
in het vmbo en het mbo, terwijl vno-ncw zich meer richt op het hoger onderwijs en 
wetenschappelijk onderzoek.

Werkgevers hameren op twee thema’s
In de commentaren van werkgevers domineren twee thema’s: de afstemming tussen 
onderwijs en arbeidsmarkt moet verbeteren en de verantwoordelijkheidsverdeling 
tussen overheid en bedrijfsleven moet duidelijker worden afgebakend en beter in 
balans worden gebracht.

Ten aanzien van de afstemming tussen onderwijs en arbeidsmarkt uiten werk-
geversorganisaties vooral kritiek op de voortdurende uitbreiding van het aantal 
(beroeps)opleidingen waaraan in veel gevallen op de arbeidsmarkt geen behoefte 
bestaat. Werkgevers willen daarom meer invloed hebben op het opleidingenaan-
bod. Ook moet er een beter evenwicht komen tussen de op de individuele deelnemer 
gerichte fl exibiliteit in het onderwijs aan de ene kant en de maatschappelijke herken-
baarheid en relevantie van opleidingen aan de andere kant.

De (fi nanciële) verantwoordelijkheidsverdeling voor het initieel onderwijs speelt 
bij de standpuntbepaling van beide werkgeversorganisaties voortdurend op de ach-
tergrond mee. Aangegeven wordt dat de mogelijkheden van bedrijven en instellingen 
om scholieren en studenten en allerlei kansarme groepen in de beroepspraktijk te 
vormen beperkt zijn. De groeiende samenwerking tussen onderwijs en bedrijfs-
leven leidt tot lastenverzwaring voor die bedrijven die intensief met het onderwijs 
samenwerken. Bedrijven die een relatief groot deel van de praktijkvorming voor hun 
rekening nemen, zouden volgens de werkgeversorganisaties van overheidswege een 
substantiële tegemoetkoming moeten krijgen.
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De verhoudingen binnen het onderwijsveld veranderen
Koepel- of brancheorganisaties in het onderwijs, zoals de Bve Raad (beroepson-
derwijs en volwasseneneducatie), de hbo-raad en de Vereniging van Samenwer-
kende Nederlandse Universiteiten (vsnu), richten zich in hun visiedocumenten en 
standpunten vooral tot de overheid. Ze ventileren nauwelijks standpunten over hun 
samenwerking met het bedrijfsleven. Incidenteel sluit het georganiseerde onderwijs-
veld wel coalities met het bedrijfsleven, bijvoorbeeld in de vorm van wensenlijstjes bij 
kabinetsformaties of in het kader van het Innovatieplatform. Ook worden er, in geval 
van wederzijdse belangen, wel samenwerkingsverbanden met het bedrijfsleven aan-
gegaan, bijvoorbeeld om een nieuw type opleiding van de grond te tillen.

Als gevolg van de toegenomen schaalgrootte en beleidsvrijheid in het onderwijs 
nemen de belangentegenstellingen tussen de onderwijsinstellingen onderling toe. 
roc’s en hogescholen in de grote steden positioneren zichzelf anders dan verge-
lijkbare instellingen in meer landelijke gebieden. Door die belangentegenstellingen 
neemt de invloed van de brancheorganisaties af. Regionale opleidingencentra varen, 
net als hogescholen en universiteiten, in toenemende mate een eigen koers en stellen 
zich ten opzichte van de overheid steeds onafhankelijker op.

Over de invulling van competentiegericht leren in het onderwijs lopen de meningen uiteen
Binnen het (voorbereidend) beroepsonderwijs (vmbo, mbo, hbo) bestaat grote con-
sensus over de wenselijkheid van competentiegericht leren. Over wat daar precies 
onder moet worden verstaan, lopen de meningen echter uiteen.

Volgens de heersende visie in het onderwijs gaat het bij competentiegericht leren 
om een optimalisering van het bestaande aanbodgerichte onderwijs. Voor compe-
tentiegericht onderwijs geldt dat de beroepspraktijk het vertrekpunt vormt bij het 
ontwerpen van opleidingsactiviteiten. In de ‘krachtige leeromgevingen’ die daarvoor 
nodig zijn, vormt de buitenschoolse beroepspraktijk een belangrijk en onmisbaar 
element. Een minderheid vindt dat er een radicale verandering in het onderwijs 
nodig is: een verandering van aanbodgestuurd onderwijs naar vraaggestuurd onder-
wijs, waarbij de leer- en arbeidsloopbaan van de scholier of student het uitgangspunt 
vormt.

In het onderwijs gaat de overgang naar competentiegericht leren intussen niet 
alleen gepaard met meer tijd voor het leren in de beroepspraktijk, maar ook met een 
andere invulling van het onderwijs zelf. Competentiegericht leren leidt ertoe dat er 
meer aandacht wordt besteed aan algemene en praktijkgerichte vaardigheden (bij-
voorbeeld leren om te leren, kunnen refl ecteren, sociale en communicatieve vaardig-
heden), ten koste van de overdracht van vakkennis.

Vanuit werkgeverskringen wordt het competentiegerichte leren eveneens breed 
omarmd, zij het dat men de ontwikkeling van algemene vaardigheden vermoedelijk 
vooral ziet als een wenselijke, en deels ook noodzakelijke pedagogische aanvulling 
op de overdracht van vakkennis, maar niet als een vervanging van die vakkennis.
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Communicatieproblemen en cultuurverschillen tussen onderwijs en bedrijfsleven
Hoewel regionale opleidingencentra en hogescholen structurele en intensieve con-
tacten met het afnemende werkveld onderhouden, worden er vanuit het bedrijfsleven 
niettemin de nodige klachten geuit. Belemmeringen voor een verdere versterking van 
de samenwerking liggen, volgens individuele bedrijven, in de sfeer van cultuurver-
schillen tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven op de bedrijven en een te weinig 
open opstelling van scholen en docenten. Daarnaast vormt de benodigde tijdsin-
vestering een probleem. Bedrijven zien echter ook potentiële succesfactoren. Deze 
liggen vooral op het gebied van de ‘wederzijdse chemie’ en de afstemming. Vanuit de 
bedrijven wordt dan ook nadrukkelijk gewezen op het belang van ‘win-winsituaties’, 
met voordelen voor het bedrijf, de school en de onderwijsdeelnemer.

Het georganiseerde bedrijfsleven klaagt eveneens over een gebrek aan vraag-
gerichtheid bij de scholen en instellingen. Vraaggerichtheid wordt in het onderwijs 
nog te veel met de mond beleden, zo luidt de klacht van een werkgeversorganisatie. 
Onderwijsinstellingen zijn naar de mening van het bedrijfsleven in de praktijk te veel 
gericht op versterking van de eigen positie en te weinig op het bedienen van de klant.

De samenwerking tussen bedrijfsleven en onderwijsinstellingen wordt dus niet 
alleen door belangentegenstellingen maar ook door cultuurverschillen gehinderd.

De overheid richt zich zowel op het aanbod van als op de vraag naar praktijkplaatsen
De overheid speelt een belangrijke rol bij het stimuleren en faciliteren van leer-werk-
combinaties in het (initieel) onderwijs. Daarbij opereert de overheid op landelijk 
niveau vooral aan de aanbodzijde (bekostiging en regelgeving van onderwijsinstel-
lingen, fi scale tegemoetkoming bedrijven) en op lokaal niveau veel meer als vra-
gende partij (bijvoorbeeld in het kader van de bestrijding van de jeugdwerkloosheid 
of de inburgering van nieuwkomers).

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (ocw) zet in het beleid 
rond het beroeps- en hoger onderwijs de toon.

De wijze waarop onderwijsinstellingen worden gefi nancierd, heeft de afgelo-
pen decennia duidelijke sporen nagelaten in het onderwijs. Het aantal opleidingen 
groeide enorm, vooral in het middelbaar en hoger beroepsonderwijs. Tegelijkertijd 
nam het aantal contacturen binnen het mbo en hbo af. Scholieren en studenten zijn 
steeds meer aangewezen op zelfstudie en op leren in de beroepspraktijk.

In recent verschenen beleidsdocumenten vormt de samenwerking tussen 
onderwijs en bedrijfsleven een centraal thema. Die samenwerking moet worden 
versterkt, niet alleen inhoudelijk omdat de kwaliteit van het onderwijs, inclusief 
het praktijkdeel, moet verbeteren, maar ook institutioneel in de vorm van nieuwe 
samenwerkingsrelaties tussen onderwijsinstellingen en bedrijven en branches. 
Onderwijsinstellingen zijn zelf verantwoordelijk voor hun opleidingenaanbod. Daar-
bij moeten ze wel rekening houden met de toekomstige arbeidsmarktbehoefte en het 
beschikbare aanbod aan praktijkplaatsen.

Het ministerie van Financiën biedt een fi scale faciliteit om het aanbod aan leer-
arbeidsplaatsen voor duale studenten te vergroten. Dat gebeurt door de loonkosten 
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van jonge werknemers die een duale mbo- of hbo-opleiding volgen te verminderen 
via een vermindering van de afdracht voor de loonbelasting. De afdrachtverminde-
ring per duale scholier of student bedraagt maximaal 2.500 euro per jaar. In de afge-
lopen jaren maakten ruim 20.000 bedrijven gebruik van deze regeling. Het bedrag 
dat daarmee is gemoeid varieert: in 2003 ging het om 212 miljoen euro.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is vanuit diverse beleids-
doelstellingen betrokken bij het beroepsonderwijs en bij combinaties van leren en 
werken die in dat kader plaatsvinden: via de bestrijding van de jeugdwerkloosheid, 
in verband met de verantwoordelijkheid voor het algemeen verbindend verklaren van 
cao’s, en via een gemeenschappelijk project (met ocw) om meer handen en voeten 
te geven aan het beleid rond ‘een leven lang leren’.

De opstelling van het georganiseerde bedrijfsleven werd lange tijd ingegeven door 
wantrouwen over de achterliggende bedoelingen van de overheid; meer in het bij-
zonder door de vrees dat de overheid de kosten van het initieel onderwijs zou willen 
afwentelen op het bedrijfsleven. Zo wordt er van overheidszijde bijvoorbeeld met 
enige regelmaat gewezen naar de aanzienlijk fi nanciële reserves bij de o&o-fondsen 
in de verschillende branches en bedrijfstakken. Een gemeenschappelijk en terug-
kerend kritiekpunt betreft de ontoereikende fi nanciering van het beroeps- en hoger 
onderwijs. Bij de formatie van een nieuw kabinet wordt steevast aangedrongen op 
meer investeringen in het onderwijs.

Arbeidsorganisaties in de collectieve sector, zoals scholen, ziekenhuizen of het 
maatschappelijk werk, hebben niet alleen met het oog op de aanbodontwikkeling 
(opleiding van toekomstig personeel) met de overheid te maken, maar zijn voor de 
vraagontwikkeling in de verschillende beroepssectoren in belangrijke mate van 
diezelfde overheid afhankelijk. De werkgelegenheidsontwikkeling in de collectieve 
sector staat door stelselingrepen en bezuinigingstaakstellingen regelmatig onder 
druk. Dat leidt tot onzekerheid over de toekomstige personeelsbehoefte en in het 
verlengde daarvan tot terughoudendheid in het ter beschikking stellen van stage-
plaatsen of leer-arbeidsplaatsen.

9.6 Combinatievormen van leren en werken vanuit een systeemperspectief

In hoofdstuk 6 werd allereerst nagegaan hoe leren en werken zich in onderwijsin-
houdelijk opzicht tot elkaar verhouden. Vervolgens kwam de vraag aan de orde hoe 
de werelden van onderwijs en beroepspraktijk in institutioneel, organisatorisch en 
fi nancieel opzicht aan elkaar zijn gerelateerd.

Meer scheiding dan verbinding tussen onderwijs en beroepspraktijk
Leren en werken worden tijdens de initiële onderwijsfase steeds vaker gecombineerd. 
Bij bijbaantjes naast de studie is er meestal geen sprake van een inhoudelijke relatie 
tussen studie en werk.
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Bij combinatievormen van leren en werken waar dat wel het geval is – stages tijdens 
een voltijdopleiding en werken in het kader van een duale opleiding – laat de inhou-
delijke verbinding tussen onderwijs en beroepspraktijk echter nogal eens te wensen 
over.

In het hoger onderwijs heeft het merendeel van de deeltijdstudenten een werk-
kring die gerelateerd is aan de studie. In veel deeltijdopleidingen wordt echter nau-
welijks een verbinding gelegd met praktijkervaringen die tijdens het werk worden 
opgedaan.

Van inhoudelijke verbindingen tussen het leren op school en het werken in de 
beroepspraktijk is bij de meeste combinatievormen nauwelijks sprake. Dat hangt 
deels samen met de institutionele setting.

Veel bestuurlijke drukte rond de beroepspraktijkvorming in het mbo
Bij de beroepspraktijkvorming zijn heel veel verschillende partijen betrokken.

In het middelbaar beroepsonderwijs is de bestuurlijke drukte het grootst. In die 
sector zijn niet alleen de onderwijsinstellingen en de bedrijven verantwoordelijk voor 
het leren in de beroepspraktijk maar ook de Kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfs-
leven. Op landelijk niveau oefenen belangenorganisaties van onderwijsinstellingen, 
van Kenniscentra, van branches en bedrijfstakken en van werkgevers en werknemers 
invloed uit op het beleid rond de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt en de 
plaats van de beroepspraktijkvorming daarbinnen.

In het hoger onderwijs is de institutionele setting een stuk overzichtelijker. Er 
zijn geen intermediaire organen die zorg dragen voor voldoende kwalitatief goede 
praktijkplaatsen. Hogescholen en universiteiten dragen hiervoor zelf de verant-
woordelijkheid en onderhouden in dat kader veelal directe bilaterale contacten met 
bedrijven en instellingen.

Uiteenlopende belangen
De belangen van de bij het beroeps- en hoger onderwijs betrokken partijen lopen 
sterk uiteen.

Onderwijsinstellingen vervullen niet alleen een maatschappelijke taak, maar 
hebben als organisatie ook eigen belangen. Bij beslissingen over de inrichting 
en organisatie van het onderwijs werden bedrijfsmatige overwegingen de afgelo-
pen jaren steeds belangrijker. Bij een herinrichting (bijvoorbeeld verbreding) van 
opleidingen of bij de invulling en organisatie van het buitenschoolse praktijkleren 
worden er voortdurend afwegingen gemaakt tussen de inspanningen die de onder-
wijsinstelling moet leveren en de kosten die daarmee gepaard gaan.

Bedrijven hebben andere belangen: continuïteit, groei en winstgevendheid van 
de onderneming. Bij het in dienst nemen van duale studenten staan overwegingen 
met betrekking tot de (toekomstige) personeelsvoorziening voorop. Daarbij worden 
kosten voor begeleiding en salarissen afgewogen tegen opbrengsten uit produc-
tieactiviteiten en (soms ook) uit fi scale tegemoetkomingen. Bij het aanbieden van 
stageplaatsen speelt de productiviteit van de scholier of student een minder grote rol. 



249Samenvatting

Bedrijven doen dit vaker vanuit een gevoel van maatschappelijke verantwoordelijk-
heid. De nettokosten van stageplaatsen zijn voor bedrijven dan ook een stuk hoger 
dan de kosten van leer-arbeidsplaatsen.

Scholieren en studenten hebben belang bij opleidingen die passen bij hun capaci-
teiten en belangstelling, studeerbaar zijn, tot een diploma leiden en uitzicht bieden 
op een aantrekkelijke en duurzame positie op de arbeidsmarkt. De verantwoordelijk-
heden van de onderwijsdeelnemer zijn de afgelopen jaren wel enigszins aan-
gescherpt. Het volgen van onderwijs werd minder vrijblijvend; er worden, via de 
studiefi nanciering (prestatiebeurs) of een bindend studieadvies, wat meer eisen 
gesteld aan de te leveren prestaties.

Voor overheden zijn economische groei, concurrentiepositie en een goed wer-
kende arbeidsmarkt van cruciaal belang. Daarvoor zijn een goede samenwerking en 
een kwalitatief hoogwaardig en praktijkgericht beroeps- en hoger onderwijs nood-
zakelijk. De landelijke overheid is in dat verband ook buitengewoon gevoelig voor de 
positie van het Nederlandse onderwijs op de verschillende ranglijstjes die in inter-
nationaal vergelijkend onderzoek worden geproduceerd. Een middelmatige score of 
een terugval leiden in de regel al snel tot beleid om de nationale onderwijspositie te 
verbeteren.

Maar ook gemeenschappelijke belangen
Ook al hebben onderwijsinstellingen, bedrijven, scholieren en studenten, en overhe-
den uiteenlopende belangen, over de betekenis van de praktijkvorming in het kader 
van het beroepsonderwijs zijn alle betrokkenen het volledig eens. Combinaties van 
leren en werken worden door nagenoeg alle partijen aantrekkelijk gevonden. Over-
eenstemming is er ook als het gaat om uitbreiding van de hoeveelheid tijd die door 
scholieren en studenten tijdens hun opleiding in de beroepspraktijk wordt door-
gebracht. Ook de omschakeling naar competentiegerichter onderwijs wordt breed 
omarmd. Datzelfde geldt voor de overheidsdoelstelling om het opleidingsniveau van 
de jeugd te verhogen door het doorstromen binnen de beroepskolom te verbeteren en 
vergroten. Universiteiten stellen zich op al deze punten nog het meest terughoudend 
op.

Vanuit strategisch gezichtspunt is er voor de meeste betrokkenen op korte termijn 
ook veel winst te boeken: een betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt, 
snellere inzetbaarheid van schoolverlaters, minder selectiekosten bij de aanname 
van nieuw personeel en een groei van het aantal scholieren en studenten. Op uitvoe-
ringsniveau lopen de belangen echter lang niet altijd parallel.

De institutionele setting doet ertoe
De voorbeelden van het opleidingsstelsel voor verplegenden en verzorgenden en het 
politieonderwijs laten zien dat de institutionele setting waarbinnen beroepsoplei-
dingen opereren van invloed is op de vormgeving van opleidingen, maar ook op de 
waardering van die opleidingen door het afnemende beroepenveld.
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De opleidingen voor verpleegkundige en verzorgende beroepen zijn in 1997 overge-
heveld van de zorgsector naar de onderwijssector. Die verandering in institutionele 
inbedding heeft tot de nodige problemen geleid: fricties rond de aansluiting tussen 
de nieuwe opleidingsstructuur en de bestaande functiestructuur, onenigheid over 
de wenselijke breedte van de verschillende beroepsopleidingen en (tijdelijke) proble-
men als gevolg van cultuurverschillen en allerlei personele perikelen. Onlangs werd 
bekend dat sommige grote zorginstellingen zelf weer leerlingen gaan opleiden.

De kwantitatieve aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt is bij een secto-
rale inbedding van het beroepsonderwijs in principe beter gegarandeerd. Zo worden 
in het politieonderwijs alleen jongeren in opleiding genomen die een dienstver-
band hebben en in dat kader al zijn geselecteerd op geschiktheid voor het beroep. 
De beschikbaarheid van praktijkplaatsen vormt bij een sectorale inbedding geen 
probleem. Nadeel is wel dat sectoren waarin uitsluitend duaal wordt geschoold bij 
fl uctuaties in de werkgelegenheidsontwikkeling niet kunnen terugvallen op het 
alternatief van een reguliere voltijdopleiding.

Bij de kwalitatieve aansluiting is het beeld minder duidelijk. Door de geringere 
afstand tussen onderwijs en beroepspraktijk ligt het in de rede dat het onderwijs 
meer rekening houdt met de behoeften uit de beroepspraktijk. Er is in dat geval 
ook minder kans dat opleidingen afgestudeerden afl everen waaraan in de praktijk 
nauwelijks behoefte bestaat. Toch biedt een sectorale inbedding nog geen garan-
tie voor een goede onderwijsinhoudelijke aansluiting tussen beroepsopleiding en 
beroepspraktijk, zo leert de casus van het politieonderwijs. Stevige inhoudelijke 
verbindingen tussen leren en werken lijken pas tot stand te kunnen komen indien 
onderwijsinstellingen en arbeidsorganisaties op uitvoeringsniveau meer met elkaar 
in gesprek gaan.

Onderlinge afhankelijkheden en toenemende concurrentie om schaarse praktijkplaatsen
De verschillende partijen zijn in hoge mate van elkaar afhankelijk. Onderwijsinstel-
lingen worden geconfronteerd met een anders samengestelde scholieren- en 
studenten populatie en een door de jaren heen veranderend studiekeuzegedrag. Voor 
al die onderwijsdeelnemers zijn geschikte praktijkplaatsen nodig. In het middelbaar 
beroepsonderwijs zijn de Kenniscentra verantwoordelijk voor een toereikend aanbod 
aan stage- en leer-arbeidsplaatsen, in het hoger onderwijs zijn dat de hogescholen en 
universiteiten zelf. De onderwijsinstellingen zijn op hun beurt weer afhankelijk van 
de bereidheid van het bedrijfsleven en van instellingen in de collectieve sector om 
praktijkplaatsen ter beschikking te stellen.

Er wordt bovendien niet alleen vanuit het beroepsonderwijs en het hoger onder-
wijs een beroep gedaan op bedrijven en instellingen om praktijkplaatsen ter 
beschikking te stellen, ook andere instanties, zoals gemeenten, Centra voor Werk 
en Inkomen, Regionale Meld- en Coördinatiecentra en de Taskforce Jeugdwerkloos-
heid, doen voor hun doelgroepen van voortijdige schoolverlaters en jeugdige werk-
lozen een beroep op bedrijven en werkorganisaties. De groeiende populariteit van 
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combinaties van leren en werken leidt tot steeds meer concurrentie op de markt voor 
stage- en leer-arbeidsplaatsen.

Een ingewikkeld patroon van fi nanciële relaties rond de beroepspraktijkvorming
Tussen overheid, onderwijsinstellingen, bedrijven en onderwijsdeelnemers onder-
ling bestaan tal van fi nanciële relaties.

Onderwijsinstellingen worden grotendeels van overheidswege bekostigd. De 
verschillende bekostigingssystemen voor het mbo, het hbo en het wetenschappelijk 
onderwijs hebben als gemeenschappelijk kenmerk dat ze aanzetten tot maximalisa-
tie van het aantal inschrijvingen bij de eigen instelling. Hoe meer scholieren en stu-
denten, hoe groter het instellingsaandeel in het voor de betreffende onderwijssector 
beschikbare macrobudget. Dat leidt tot strategisch gedrag van instellingen, bijvoor-
beeld in de vorm van het starten van nieuwe opleidingen die tegemoetkomen aan een 
veronderstelde studentenvraag. De daaruit resulterende onderwijsdeelname loopt 
echter lang niet altijd parallel met ontwikkelingen in de vraag naar nieuwe werkne-
mers op de arbeidsmarkt. Dat heeft tot gevolg dat er fricties ontstaan op de markt 
voor stage- en leer-arbeidsplaatsen: tekorten in studierichtingen die in de mode zijn, 
maar ook overschotten, bijvoorbeeld bij de niet zo populaire technische studies.

De bekostigingssystematiek voor het mbo kent aparte normen voor deeltijd-
studenten en duale studenten. In het hoger onderwijs is dat niet het geval. De hoogte 
van de les-, cursus- en collegegelden voor scholieren en studenten hangt vaak wel 
weer samen met de aard van de opleiding. Voor deeltijdopleidingen geldt over het 
algemeen een lagere eigen bijdrage. Daar staat echter tegenover dat deeltijdstuden-
ten geen beroep kunnen doen op studiefi nanciering.

Bedrijven die scholieren en studenten in dienst nemen in het kader van een duale 
opleiding, kunnen gebruikmaken van de mogelijkheid tot vermindering van belas-
ting- en premieafdracht. Aan die fi scale tegemoetkoming zijn echter wel de nodige 
voorwaarden en eisen verbonden.

Het bedrijfsleven onderhoudt fi nanciële contacten zowel met onderwijsinstel-
lingen (indien er sprake is van contractactiviteiten) als met scholieren en studenten 
(stagevergoedingen en salarissen). Bedrijven die in het kader van het leerlingwezen 
als leerbedrijf optreden, ontvangen soms ook enige fi nanciële ondersteuning vanuit 
de sectorale opleidings- en ontwikkelingsfondsen.

Ten slotte is er ook nog het Europees Sociaal Fonds dat middelen ter beschikking 
stelt voor projecten ten behoeve van de vernieuwing van het beroepsonderwijs of ter 
bestrijding van de jeugdwerkloosheid.

9.7 Combinatievormen van leren en werken vanuit een contextperspectief

In hoofdstuk 7 werd ingegaan op een aantal ontwikkelingen in de economische, 
maatschappelijke en bestuurlijke context die van invloed zijn op het functioneren van 
de diverse (beroeps)opleidingen en op de combinatievormen van leren en werken die 
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in dat kader gestalte krijgen. Daarbij werd niet alleen teruggekeken, maar ook een 
beetje vooruit.

Het onderwijs is sterk afhankelijk van de conjunctuur en van internationale 
ontwikkelingen
Het beroeps- en hoger onderwijs worden in toenemende mate, zij het veelal indirect, 
door internationale ontwikkelingen (globalisering, beleid op Europees niveau) beïn-
vloed.

De arbeidsmarktvraag is sterk afhankelijk van de economische ontwikkeling. In 
tijden waarin het economisch voor de wind gaat en de vraag naar nieuw personeel 
groeit, is de bereidheid van het bedrijfsleven en van de overheid om in het beroeps-
onderwijs te investeren over het algemeen groter dan in tijden van economische 
malaise. In een periode van hoogconjunctuur zijn werkgevers eerder bereid om leer-
arbeidsplaatsen en stageplaatsen ter beschikking te stellen.

Scholieren en studenten reageren eveneens op de conjuncturele ontwikkelingen. 
Bij een groeiende werkloosheid verlengen ze hun schoolloopbaan, waardoor de vraag 
naar stageplaatsen toeneemt.

De zogenoemde ‘open coördinatiemethode’ binnen de eu, waarbij onderwijs-
prestaties van de verschillende landen regelmatig met elkaar worden vergeleken 
(‘benchmarking’), leidt ertoe dat in verschillende lidstaten de politieke druk om het 
opleidingsniveau van de jeugd verder te verhogen toeneemt. Dat is ook in Nederland 
het geval: het streven is er onder andere op gericht om in 2010 50% van de jongeren 
te laten deelnemen aan het hoger onderwijs. Die doelstelling is inmiddels al gereali-
seerd. In 2004/2005 begon 38% van de 18- tot en met 20-jarigen aan een opleiding in 
het hbo en ruim 20% aan een opleiding in het wetenschappelijk onderwijs. Wanneer 
daarvan de dubbeltellingen in verband met de doorstroom van hbo naar wetenschap-
pelijk onderwijs en omgekeerd van wetenschappelijk onderwijs naar hbo worden 
afgetrokken, resulteert een instroompercentage van 51% in het hoger onderwijs. 
Deelname aan hoger onderwijs betekent overigens nog niet dat er ook een diploma 
wordt behaald. Een aanzienlijk deel van de studenten slaagt daar niet in.

De sterke druk op kwantitatieve doelstellingen – een grotere deelname en een 
hoger opleidingsrendement – kan op den duur ten koste gaan van de kwaliteit en het 
niveau van de afgestudeerden in het hoger onderwijs.

Veranderingen bij jongeren
Scholieren en studenten staan onder invloed van maatschappelijke veranderingspro-
cessen, zoals individualisering, informalisering, informatisering, internationali-
sering en intensivering, heel anders in het leven dan hun leeftijdgenoten in de jaren 
zeventig en tachtig.

Individualisering manifesteert zich bij jongeren vooral in de vorm van een toe-
genomen behoefte aan keuzemogelijkheden en persoonlijke aandacht. Het onder-
wijs probeert daarop in te spelen door de individuele leerling of student centraler 
te stellen, maar wordt daarin belemmerd door de toegenomen massaliteit van de 
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leerlingen- en studentenpopulatie en de kosten die een individuelere aanpak mee-
brengt. Individualisering kent ook schaduwkanten. Meer persoonlijke vrijheid en 
keuzemogelijkheden brengen onzekerheid mee, bijvoorbeeld bij het maken van een 
goede opleidingskeuze. Bovendien wordt door de toegenomen meritocratisering in 
het onderwijs ‘de schuld’ van eventueel falen, meer dan vroeger, bij de jongere zelf 
gelegd.

Het proces van informalisering is niet zonder gevolgen gebleven voor de onder-
linge omgangsvormen. In gezinnen hebben hiërarchische verhoudingen plaatsge-
maakt voor de onderhandelingshuishouding. In het onderwijs zijn de verhoudingen 
tussen docenten en leerlingen veel informeler geworden. Op veel scholen en instel-
lingen tutoyeren leerlingen en studenten hun docent. De voorkeur voor egalitaire 
verhoudingen is in Nederland verder doorgeschoten dan in de ons omringende 
landen. De keerzijden ervan – een gebrek aan wederzijds respect en een gedoogprak-
tijk ten aanzien van gedrag dat eigenlijk niet door de beugel kan – hebben intussen 
geleid tot een roep om herstel van normen en waarden. De pedagogische opdracht 
van de school staat momenteel hoog op de agenda. Ook het bedrijfsleven ervaart 
tijdens stages dat basale omgangsvormen bij een deel van de scholieren niet meer 
vanzelfsprekend zijn.

Computer, internet en mobiele telefoon zijn als producten van het proces van 
informatisering niet meer weg te denken uit het dagelijks leven. Dat geldt niet in de 
laatste plaats voor jongeren. Zij lopen in het gebruik van ict voorop. Jongeren zijn 
gewend om veel dingen tegelijkertijd te doen. Ze switchen gemakkelijk van het ene 
medium naar het andere. Hun concentratievermogen is door al die prikkels afge-
nomen. De communicatiemogelijkheden zijn sterk vergroot, wat voordelen heeft 
(gemakkelijk kunnen communiceren met klasgenoten of leraren), maar ook nadelen 
(bijvoorbeeld gepest worden via internet). De enorme hoeveelheid informatie die via 
het internet beschikbaar is, heeft het onderwijs evenmin onberoerd gelaten. Aan 
feitenkennis en algemene ontwikkeling wordt in het onderwijs veel minder aandacht 
geschonken dan vroeger. Feiten worden toch snel vergeten en zijn bovendien gemak-
kelijk op te zoeken, zo luidt de achterliggende redenering. Duiding van informatie 
en refl ectie erop worden in het hedendaagse onderwijs belangrijker gevonden dan 
de overdracht of het memoreren ervan. De school is als gevolg van het proces van 
informatisering haar monopoliepositie op kennis en informatie grotendeels kwijt-
geraakt.

De gevolgen van de internationalisering manifesteren zich in het onderwijs op 
verschillende manieren. In het hoger onderwijs neemt het gebruik van het Engels als 
voertaal toe. De invoering van het bachelor-mastersysteem in het hoger onderwijs 
is mede bedoeld om de internationale mobiliteit van studenten te stimuleren. Tot 
dusver lukt dat nog niet erg. Er studeren maar weinig Nederlandse studenten in het 
buitenland (2,5%) en nog geen 4% van de studenten in het hoger onderwijs is afkom-
stig uit het buitenland. In het voortgezet onderwijs is er een sterke toename van het 
aantal scholen met tweetalig onderwijs.
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Het proces van internationalisering komt ook tot uiting in de groei van het percen-
tage allochtone leerlingen. In enkele grote steden vormen allochtone jongeren op 
school al een meerderheid. Die groei legt een zware druk op het onderwijs, omdat er 
niet alleen taalachterstanden moeten worden weggewerkt, maar ook emotionele en 
gedragsproblemen om een intensieve aanpak vragen. De verhoudingen tussen min-
derheden en de autochtone bevolking zijn de afgelopen jaren duidelijk verslechterd. 
Het onderwijs verkeert bij dit alles in de frontlinie. Van het onderwijs wordt verwacht 
dat het segregatie tegengaat en integratie bevordert.

Bij intensivering gaat het om twee verschijnselen: een toenemende behoefte aan 
intense belevingen, spanning en emotie en een toenemende tijdsdruk. In het onder-
wijs wordt hier op verschillende manieren op ingespeeld. De zorg voor leerlingen 
vormt voor veel leerkrachten in het basisonderwijs de kern van hun beroep. Sommige 
leerkrachten zien het zelfs als hun hoofdtaak, andere zien het als noodzakelijke 
voorwaarde voor de uitoefening van hun beroep. In de aanpak van het onderwijs 
wordt zoveel mogelijk uitgegaan van de belevingswereld van het kind. Zo wordt er 
bijvoorbeeld in het reken- en wiskundeonderwijs zoveel mogelijk aangesloten bij 
situaties die voor kinderen en jongeren betekenisvol zijn. Die concretisering van het 
wiskundeonderwijs heeft ertoe geleid dat het abstractievermogen van leerlingen 
aanmerkelijk is afgenomen.

De trend naar concretisering en contextualisering is ook in het beroepsonderwijs 
doorgedrongen. Daar wordt die ontwikkeling mede ingegeven door motivatieproble-
men. In het beroepsonderwijs wordt steeds meer tijd in de beroepspraktijk doorge-
bracht, waardoor leerlingen en studenten met authentieke leersituaties in aanraking 
kunnen komen, en het onderwijs, naar men hoopt, minder saai en meer betekenis-
vol en afwisselend wordt. Tegelijkertijd wordt in het beroepsonderwijs ook meer 
aandacht geschonken aan het ontwikkelen van persoonlijke competenties. Met die 
ontwikkeling wordt overigens niet alleen ingespeeld op veranderingen bij de jeugd, 
maar ook op veranderende eisen op de arbeidsmarkt.

De toenemende tijdsdruk is een gevolg van het streven bij veel jongeren naar een 
‘druk en uitdagend’ leven. Hun vermogen om gedurende langere tijd achter elkaar 
geconcentreerd met iets bezig te zijn, is afgenomen. Het onderwijs moet afwisse-
lend zijn. Onderwijs is immers maar een van de vele activiteiten. Naast de opleiding 
wordt ook nog gewerkt. De hoeveelheid tijd die op school wordt doorgebracht, is 
de afgelopen jaren afgenomen. Het onderwijs zelf is dus eerder geëxtensiveerd dan 
geïntensiveerd.

Ook in het onderwijs veranderde er de afgelopen decennia het nodige. In veel geval-
len werden die veranderingen mede ingegeven door de hiervoor genoemde ontwik-
kelingen.

Er deed zich in de eerste plaats een enorme groei voor in de onderwijsdeelname. 
Die groei hing gedeeltelijk samen met de verhoging van het minimaal vereiste 
opleidings niveau tot het niveau van de startkwalifi catie en de verlenging van de 
opleidingsduur die daarvan het gevolg was. Daardoor nam het aantal leerlingen met 
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beperkte intellectuele capaciteiten en motivatieproblemen in het onderwijs toe. Het 
percentage scholieren dat extra aandacht en zorg nodig heeft om een diploma te 
kunnen  behalen, groeide de afgelopen jaren sterk.

Een tweede groeifactor was de emancipatie van meisjes en vrouwen die zich 
in de afgelopen decennia voltrok. Aan het hoger onderwijs nemen intussen meer 
meisjes dan jongens deel. Mede door die ontwikkeling veranderde de verdeling van 
 scholieren en studenten over de verschillende sectoren van het beroepsonderwijs 
ingrijpend.

De samenstelling van de leerlingenpopulatie veranderde niet alleen als gevolg van 
de groeiende deelname van meisjes, maar ook als gevolg van de immigratie. De toe-
name van het percentage allochtone leerlingen zet een rem op de verdere stijging van 
het opleidingsniveau van de beroepsbevolking. Het opleidingsniveau van de alloch-
tone jeugd stijgt weliswaar, maar ligt toch nog altijd een fl ink stuk onder dat van de 
autochtone jeugd. Een meerderheid van de Turkse en Marokkaanse jongeren slaagt 
er niet in het startkwalifi catieniveau te behalen.

Ook de toename van het aantal echtscheidingen en eenoudergezinnen remt de 
verdere stijging van het opleidingsniveau af. Jaarlijks maken tussen de 50.000 en 
60.000 kinderen en jongeren mee dat hun ouders uit elkaar gaan. Onderzoek leert 
dat kinderen uit eenoudergezinnen tweemaal zoveel kans hebben om de school voor-
tijdig, zonder diploma te verlaten.

Ingrijpende veranderingen binnen het voortgezet onderwijs vormen een tweede 
factor die de ontwikkelingen in het beroeps- en hoger onderwijs de afgelopen jaren 
sterk hebben beïnvloed. In de jaren negentig van de vorige eeuw werd in het voortge-
zet onderwijs een groot aantal veranderingen in gang gezet: de schaalvergroting van 
scholen (vorming van brede scholengemeenschappen), een verhoging van de doel-
matigheid van leerwegen (minder zittenblijven, omwegen en stapelen), de invoering 
van de basisvorming, de integratie van zorgleerlingen in het voortgezet onderwijs, 
de invoering van het vmbo (samenvoeging van vbo en mavo), en de vernieuwing van 
de bovenbouw van het havo/vwo (profi elen en studiehuis). Door al die veranderingen 
is er een tweedeling in het voortgezet onderwijs ontstaan tussen het vmbo dat voor-
bereidt op opleidingen in het mbo enerzijds, en het havo/vwo dat een voorbereiding 
biedt op een studie in het hbo of wetenschappelijk onderwijs anderzijds (Bronne-
man-Helmers et al. 2002).

Een derde ontwikkeling die in het kader van deze studie niet onvermeld mag 
blijven, betreft de veranderingen in de pedagogisch-didactische aanpak die zich de 
afgelopen jaren in het onderwijs hebben voltrokken: het zogenoemde nieuwe leren in 
de basisvorming en de bovenbouw van het havo/vwo en het competentiegericht leren 
in het (voorbereidend) middelbaar en hoger beroepsonderwijs. Kenmerkend voor de 
nieuwe aanpak is dat er veel meer van de belangstelling en behoeften van leerlingen 
en studenten wordt uitgegaan. Van leerlingen en studenten wordt verwacht dat ze 
zelfstandig en actief bezig zijn met het verwerven van kennis en inzicht, bijvoorbeeld 
door gebruik te maken van ict, door samen te werken in groepen of door buiten de 
school te leren (bijvoorbeeld via stages). De leraar is bij het nieuwe leren niet langer 
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de vakdeskundige die kennis overdraagt, maar veel meer een begeleider die de scho-
lier of student coacht bij zijn individuele leerproces.

In het middelbaar en hoger beroepsonderwijs vindt momenteel een ingrijpende 
omschakeling plaats naar competentiegericht leren. Die omschakeling wordt door 
twee ontwikkelingen ingegeven.

In de eerste plaats door de eerdergenoemde veranderingen in de leerlingen- en 
studentenpopulatie. De huidige scholieren- en studentenpopulatie wijkt wat betreft 
leermogelijkheden, motivatie, leerstijl in veel opzichten af van vroegere generaties. 
De huidige jeugd is, naar het lijkt, minder te motiveren voor schoolse kennis en 
geeft de voorkeur aan activiteiten waarvan het praktische nut onmiddellijk duidelijk 
is. De omschakeling naar competentiegericht leren vindt ook op aandrang van het 
bedrijfsleven plaats. Het onderwijs moet volgens werkgevers meer aandacht schen-
ken aan persoonlijke competenties, zoals het kunnen inspelen op nieuwe ontwik-
kelingen, en aan sociale en toepassingsgerichte vaardigheden, zodat schoolverlaters 
sneller inzetbaar zijn en in de loop van hun arbeidscarrière fl exibeler kunnen worden 
ingezet.

De omschakeling naar competentiegericht leren leidt in de dagelijkse onder-
wijspraktijk tot een verschuiving van tijd en aandacht naar algemene vaardigheden 
(leren om te leren, leren refl ecteren) en naar allerlei praktijkgerichte vaardigheden 
en attituden. Dat gaat ten koste van de algemene en theoretische basiskennis die 
noodzakelijk is om, bijvoorbeeld, informatie van het internet te kunnen plaatsen en 
ervaringen die in de beroepspraktijk worden opgedaan te kunnen interpreteren.

Ervaringen met het zogenoemde nieuwe leren in het voortgezet onderwijs, dat op 
een vergelijkbaar didactisch concept is gebaseerd als het competentiegericht leren, 
wijzen uit dat zo’n aanpak weliswaar leidt tot een betere beheersing van algemene 
vaardigheden, maar ten koste gaat van de vakinhoudelijke kennis (Tweede Fase 
Adviespunt 2005).

Sinds een aantal jaren staan de bestuurlijke ontwikkelingen in de verzorgingsstaat 
in het teken van richting, ruimte, resultaat en rekenschap. Daaraan is later nog een 
vijfde r toegevoegd: responsiviteit. Voor het onderwijs gelden de volgende uitgangs-
punten. De overheid geeft richting en is verantwoordelijk voor het onderwijsbestel 
als geheel, de onderwijsinstellingen krijgen ruimte om het onderwijs in overleg 
met betrokken partijen in hun omgeving naar eigen inzicht in te richten. De onder-
wijsinstellingen moeten wel resultaten boeken. Daartoe maken zij afspraken met 
de overheid, maar ook met hun ‘stakeholders’; bij het beroepsonderwijs zijn dat de 
scholieren en studenten en hun ouders, maar ook de afnemers in het bedrijfsleven 
en het vervolg onderwijs, en andere belanghebbenden, zoals gemeenten. Tegenover 
meer ruimte staat ook de verplichting meer rekenschap af te leggen, zowel verticaal 
aan de samenleving (dat wil zeggen aan de overheid die daarvoor de Inspectie en de 
accreditatieorganisatie in stelling brengt) als horizontaal (de klanten, de afnemers 
en andere belanghebbenden). Onderwijsinstellingen moeten bovendien niet alleen 
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achteraf rekenschap afl eggen, maar zich vooraf ook responsief opstellen tegenover 
belanghebbende partijen in hun omgeving.

Met het oog op de versterking van de kenniseconomie en de verhoging van de 
arbeidsproductiviteit wordt er van overheidswege sterk ingezet op verbetering van de 
samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven. In dat kader wordt tevens gepleit 
voor een bevordering van zelfstandig ondernemerschap.

Hoe zal het verder gaan?
Ontwikkelingen in de werkgelegenheid en in de verhoudingen op de arbeidsmarkt 
zullen de komende jaren in belangrijke mate worden bepaald door de globalisering 
en de uitbreiding van de Europese Unie. Die gaan onvermijdelijk ten koste van de 
werkgelegenheid voor lager opgeleiden.

De arbeidsverhoudingen zullen vermoedelijk verder worden geïndividualiseerd. 
Regelingen op het gebied van arbeidsvoorwaarden, verlof en inkomen krijgen steeds 
meer een ‘à la carte’-karakter.

Het ligt in de rede dat trends als individualisering, internationalisering en infor-
matisering verder zullen doorzetten. Bij informalisering en intensivering ligt het 
eerder in de rede dat er tegenbewegingen zullen ontstaan. Die zijn voor een deel ook 
al zichtbaar.

Binnen het onderwijs zelf zal na de kritiek op ‘het nieuwe leren’ vermoedelijk ook 
het competentiegerichte leren onder vuur komen te liggen. Niet zozeer vanwege de 
toegenomen aandacht voor de beroepspraktijk of voor vaardigheden en houdingen, 
als wel vanwege de vermindering van kennis en theoretisch inzicht.

Over extra investeringen in het onderwijs behoeft de sector zich geen al te grote 
illusies te maken. Als gevolg van de vergrijzing zullen beleidsprioriteiten vermoe-
delijk bij andere sectoren komen te liggen. Zo er al extra middelen voor onderwijs 
beschikbaar komen, zullen die vooral worden ingezet voor het onderwijs onder het 
niveau van de startkwalifi catie. Bij het hoger onderwijs zal vermoedelijk worden 
afgekoerst op een groter aandeel private fi nanciering.

Het onderwijsbestel zal er over tien jaar vermoedelijk heel anders uitzien. Er zal 
in het beroepsgerichte onderwijs, in het verlengde van de tweedeling tussen vmbo en 
havo/vwo in het voortgezet onderwijs, een steeds sterkere scheiding komen tussen 
het beroepsgerichte onderwijs tot en met het niveau van de startkwalifi catie ener-
zijds en een sterk verbreed hoger onderwijs anderzijds. Het hoger onderwijs zal een 
veel grotere niveaudifferentiatie kennen dan op dit moment het geval is: van lange 
mbo-opleidingen en korte hbo-opleidingen tot en met masteropleidingen op top-
niveau.

Op het bestuurlijke vlak zal de ingezette ontwikkeling naar autonomievergroting 
van onderwijsinstellingen doorzetten, niet alleen omdat onderwijsinstellingen dat 
zelf willen, maar ook omdat de overheid kleiner wil worden en het vinden van oplos-
singen voor moeilijke dilemma’s bij voorkeur op het niveau van de onderwijsinstel-
lingen zelf legt. De bureaucratie zal zich in het verlengde hiervan verder verplaatsen 
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van de overheid naar de onderwijsinstellingen. De verantwoordingsfunctie is nog 
volop in ontwikkeling. Het gewenste systeem van ‘checks and balances’ moet nog 
vorm krijgen.

9.8 Hoe ideaal is duaal?

In hoofdstuk 8 werd de balans opgemaakt van de bevindingen uit de voorgaande 
hoofdstukken. Daarbij is geprobeerd een antwoord te formuleren op de in het eerste 
hoofdstuk geformuleerde vragen.

Op voorhand moest worden vastgesteld dat het geschetste beeld verre van 
compleet is. Dat hangt gedeeltelijk samen met de werkwijze: er is uitgegaan van 
bestaande onderzoeksgegevens en literatuur. Een andere tekortkoming is dat deze 
metastudie onvoldoende zicht biedt op de grote variëteit in leer- en werkpraktijken. 
De situatie kan sterk verschillen per onderwijsinstelling, opleiding, regio of beroe-
pensector. Dat neemt niet weg dat er toch wel een aantal algemene conclusies te 
formuleren zijn.

Vanuit het onderwijs is er een grote vraag naar beroepspraktijkplaatsen
Aan het (voorbereidend) middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs nemen 
jaarlijks meer dan één miljoen jongeren en jongvolwassenen deel. In het kader van 
hun opleiding doen bijna al deze scholieren en studenten een of meerdere keren, 
gedurende korte of langere tijd ervaring op in de beroepspraktijk. Van al deze onder-
wijsdeelnemers volgt bijna 80% een voltijdopleiding, 13% een duale opleiding en 8% 
een opleiding in deeltijdverband. Scholieren en studenten aan voltijd- en deeltijdop-
leidingen lopen tijdens hun opleiding stage; deelnemers aan duale opleidingen zijn 
tijdens hun opleiding al een groot deel van de tijd werkzaam in de beroepspraktijk.

Het tekort aan stageplaatsen lijkt mee te vallen
Er zijn geen landelijke gegevens beschikbaar over het aantal beschikbare praktijk-
plaatsen voor het praktijkonderwijs, vmbo, mbo, hbo en wetenschappelijk onder-
wijs. Ook in de bezettingsgraad van die plaatsen bestaat geen inzicht. De enorme 
groei van het aantal scholieren en studenten in het voltijd beroepsgerichte onderwijs, 
heeft, voor zover bekend, niet geleid tot grote problemen bij het vinden van stage-
plaatsen. In het middelbaar beroepsonderwijs was er in 2004 weliswaar een tekort 
van ruim 8000 stageplaatsen, maar afgezet tegen een totaal van ruim 300.000 scho-
lieren is dat nog steeds niet veel. Het kostte de afgelopen jaren wel veel meer moeite 
om voldoende goede arbeidsplaatsen te vinden.

Op de markt voor stageplaatsen doen zich vergelijkbare verdringingsprocessen 
voor als op de arbeidsmarkt. Leerlingen uit het vmbo (in het bijzonder de zorgleer-
lingen) en uit de laagste twee niveaus van het mbo hebben de meeste moeite om een 
stageplaats te vinden. Daaronder bevinden zich naar verhouding veel allochtone 
 scholieren.
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Het aanbod aan leer-arbeidsplaatsen voor deelnemers aan duale opleidingen is veel 
gevoeliger voor conjuncturele ontwikkelingen dan het aanbod aan stageplaatsen.

Onbekend is hoeveel tijd er in het kader van de opleiding in de beroepspraktijk wordt 
doorgebracht
Ook over het deel van de onderwijstijd dat scholieren en studenten gemiddeld in de 
beroepspraktijk doorbrengen, zijn geen betrouwbare landelijke gegevens beschik-
baar. De onderwijstijd die aan stages of werkend leren moet worden besteed, staat 
vermeld in de onderwijs- en examenregelingen en die kunnen per opleiding en 
onderwijsinstelling verschillen. Uit de schaarse gegevens die wel beschikbaar zijn, 
kan worden opgemaakt dat voltijd mbo-scholieren en hbo-studenten gemiddeld 
ongeveer een derde deel van de onderwijstijd aan de stage besteden. Duale mbo-
deelnemers zijn gemiddeld bijna 80% van hun onderwijstijd in de beroepspraktijk 
werkzaam.

In het middelbaar en hoger beroepsonderwijs vindt de laatste jaren een omscha-
keling plaats naar competentiegericht leren. Daarin neemt de beroepspraktijk een 
centrale plaats in. De hoeveelheid onderwijstijd die in de beroepspraktijk wordt 
doorgebracht neemt daardoor eerder toe dan af.

Over de kwaliteit van het leren op de werkplek zijn alleen subjectieve gegevens 
beschikbaar
Scholieren in het vmbo en mbo zijn over het algemeen tevreden over hun stage- of 
leer-arbeidsplaats en ook over de begeleiding op de werkplek. Over het onderwijs op 
school zijn ze minder te spreken en datzelfde geldt ook voor de begeleiding vanuit de 
school. Hbo-studenten zijn eveneens meer tevreden over de begeleiding op de sta-
geplek dan over de begeleiding vanuit de hogeschool. Of die algemene tevredenheid 
ook betekent dat scholieren en studenten tijdens hun stage veel leren is de vraag. Het 
is niet ondenkbaar dat hun oordeel meer wordt bepaald door factoren als een pret-
tige werkomgeving en aardige collega’s dan door hetgeen ze er hebben geleerd.

De Inspectie van het onderwijs en de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisa-
tie spreken met enige regelmaat hun zorg uit over de kwaliteit van de vorming in de 
beroepspraktijk, en meer in het bijzonder over het feit dat het onderwijs op school 
onvoldoende aansluit bij de ervaringen die in de beroepspraktijk worden opgedaan. 
Dit oordeel over de praktijkvorming is overigens niet gebaseerd op waarnemingen in 
de beroepspraktijk zelf. In het middelbaar beroepsonderwijs staan de Kenniscentra 
in ieder geval garant voor de kwaliteit van het leerbedrijf. In het hoger beroepsonder-
wijs ontbreekt zo’n kwaliteitsborging.

Conclusie ten aanzien van leer-werkcombinaties als onderwijsinstrument
Over het belang van het opdoen van praktijkervaring tijdens de opleiding bestaat 
grote consensus. De beroepspraktijkvorming is een onderdeel van het onderwijs-
aanbod dat, mede als gevolg van de omschakeling naar competentiegericht leren, 
steeds meer gewicht krijgt. In dat licht is het opmerkelijk dat er over belangrijke 
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aspecten van die beroepspraktijkvorming – beschikbaarheid, tijd en kwaliteit – nau-
welijks iets bekend is.

In hoeverre dragen combinaties van leren en werken bij aan een aantal belangrijke 
beleidsdoelstellingen, zo luidde het tweede cluster van vragen in het inleidende 
hoofdstuk. Wordt de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt er beter van? 
Worden de relaties tussen onderwijsinstellingen en bedrijven er beter door? En wat 
betekenen ze voor de kwaliteit van het onderwijs?

De kwantitatieve afstemming tussen onderwijs en arbeidsmarkt wordt er nauwelijks 
door verbeterd
De vraag naar stage- en leer-arbeidsplaatsen wordt door heel andere factoren 
bepaald dan het aanbod. De vraag naar praktijkplaatsen hangt samen met ontwik-
kelingen in de onderwijsdeelname, met de studiekeuzes die scholieren en studenten 
maken en met het onderwijskundige beleid in onderwijsinstellingen en opleidingen. 
Het aanbod is afhankelijk van de actuele behoefte aan personeel, van verwachtingen 
over de toekomstige personeelsbehoefte, maar ook van de bereidheid of de mogelijk-
heid van bedrijven en instellingen om via het aanbieden van praktijkplaatsen een 
bijdrage te leveren aan het onderwijs. Onderwijsinstellingen zijn voor hun bekos-
tiging afhankelijk van het aantal (nieuwe) studenten. Bij het starten van nieuwe 
opleidingen houden ze lang niet altijd rekening met de toekomstige behoefte aan 
afgestudeerden op de arbeidsmarkt. De arbeidsmarktfricties die daardoor ontstaan 
zouden in principe kunnen worden verminderd door onderwijsinstellingen te ver-
plichten nieuwe scholieren en studenten alleen in te schrijven indien voor hen prak-
tijkplaatsen in het bedrijfsleven of in de (semi)collectieve sector beschikbaar zijn. In 
de praktijk is dat echter niet altijd een verstandige beslissing, omdat de behoefte aan 
gediplomeerde schoolverlaters er over een aantal jaren heel anders kan uitzien.

Er zijn ook bedrijfstakken en branches (bijvoorbeeld in de industrie en techniek) 
waar het aantal praktijkplaatsen groter is dan het aantal scholieren en studenten dat 
zich aanmeldt. Kennelijk gaat er van de betreffende beroepssectoren onvoldoende 
aantrekkingskracht uit.

De kwalitatieve afstemming werd op sectorniveau beter, maar laat in de 
onderwijspraktijk zelf te wensen over
Het georganiseerde bedrijfsleven kreeg de afgelopen jaren steeds meer invloed op de 
inhoud van het beroepsonderwijs. In het middelbaar beroepsonderwijs gebeurt dat 
via een omvangrijk netwerk van intermediaire organisaties, in het hoger beroeps-
onderwijs veel meer via bilaterale contacten tussen opleidingen en bedrijven. In de 
onderwijspraktijk zelf worden er echter nog weinig verbindingen gelegd tussen de 
ervaringen die scholieren en studenten in de beroepspraktijk opdoen en het onder-
wijsaanbod dat binnen de onderwijsinstelling wordt verzorgd. In het onderwijs zijn 
leren en werken vaak nog weinig op elkaar afgestemd. Dat wordt deels veroorzaakt 
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door het feit dat er op het uitvoerende niveau in de regel weinig contacten zijn tussen 
docenten en leermeesters of praktijkbegeleiders.

Een inhoudelijke, maar geen fi nanciële verantwoordelijkheid voor de praktijkvorming
Onderwijsinstellingen zijn verantwoordelijk voor het hele onderwijsproces, inclusief 
de praktijkvorming. Voor het praktijkdeel van de opleiding zijn ze volledig afhan-
kelijk van de vrijwillige medewerking van het bedrijfsleven. Onderwijsinstellingen 
kunnen wel opleidingsdoelen formuleren, maar zijn voor de realisatie daarvan sterk 
afhankelijk van de werkprocessen en omstandigheden in de bedrijven en instellin-
gen. Bepalen en betalen lopen bij de beroepspraktijkvorming niet parallel. Denkbaar 
zou zijn om de fi nanciële middelen die nu gemoeid zijn met de fi scale tegemoet-
koming aan bedrijven die een duale scholier of student in dienst hebben (zo’n 200 
miljoen euro), voortaan aan de onderwijsinstellingen ter beschikking te stellen. Dat 
vermindert hun afhankelijkheid, en dwingt ook tot overleg over de aard, inhoud 
en duur van de praktijkvorming. Het praktijkdeel wordt daarmee een gedeelde in 
plaats van een verdeelde verantwoordelijkheid. Bovendien wordt voorkomen dat 
opleidingstaken al te gemakkelijk aan bedrijven worden uitbesteed. Een bijkomend 
voordeel is dat de extra middelen desgewenst ook kunnen worden ingezet voor prak-
tijk- en simulatieplaatsen binnen de school.

Naast belangentegenstellingen zijn er cultuurverschillen tussen onderwijs en 
bedrijfsleven
Onderwijsinstellingen richten zich primair op de (veronderstelde) onderwijsvraag 
van de (toekomstige) scholieren en studenten en pas in tweede instantie op de 
behoefte van het afnemende bedrijfsleven. In de besluitvorming binnen scholen en 
instellingen worden bovendien niet alleen onderwijskundige, maar ook fi nanciële 
afwegingen gemaakt. Die afwegingen kunnen er bijvoorbeeld toe leiden dat onder-
wijsinstellingen hun onderwijsaanbod verbreden, terwijl het afnemende beroe-
penveld juist uiteenlopende, specifi eke beroepseisen stelt. Dat kan ertoe leiden dat 
bedrijven zich niet meer in het opleidingenaanbod herkennen.

Hoewel de contacten tussen onderwijsinstellingen en erkende leerbedrijven in 
het middelbaar beroepsonderwijs structureel en intensief zijn, klagen zelfs deze 
naar verhouding sterk bij het onderwijs betrokken bedrijven nog over een te weinig 
open opstelling van scholen en een onvoldoende gerichtheid op de behoeften van 
het bedrijfsleven. Verschillen in belangen en waardeoriëntaties tussen onderwijs en 
bedrijfsleven blijken in de praktijk moeilijk te overbruggen.

Onder de noemer competentiegericht leren vindt extensivering van het onderwijs plaats
Onderwijsinstellingen zijn de afgelopen jaren steeds meer bedrijfsmatig gaan 
werken. Ze proberen de verhouding tussen onderwijsinspanningen en kosten te 
optimaliseren, bijvoorbeeld door contacturen met gekwalifi ceerde docenten gedeel-
telijk te vervangen door begeleidingsuren door lager gekwalifi ceerd personeel, of 
door meer zelfstudie of buitenschoolse activiteiten in het onderwijsprogramma op 
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te nemen. De omschakeling naar competentiegericht leren versterkt dit proces van 
onderwijsextensivering. Volgens de Inspectie van het onderwijs neemt de effectieve 
onderwijstijd in het middelbaar beroepsonderwijs af. In het hoger beroepsonderwijs 
wordt gemiddeld nog maar een derde deel van het wekelijkse aantal studie-uren op 
de hogeschool doorgebracht. Van die uren op de hogeschool is slechts een beperkt 
deel docentgestuurd.

Tegelijkertijd hebben steeds meer scholieren en studenten tekorten in hun cognitieve 
bagage
Jongeren die op dit moment het mbo of hbo binnenkomen beschikken over minder 
cognitieve bagage dan in het verleden. Dat komt niet alleen door veranderingen in de 
leerlingen- en studentenpopulatie maar ook door de gewijzigde pedagogisch-didac-
tische aanpak in het basis- en voortgezet onderwijs (het nieuwe, meer leerling- dan 
leerstofgerichte leren).

Het mbo krijgt steeds meer zorgleerlingen uit het vmbo; in het hbo neemt het per-
centage studenten met een vwo-diploma af en met een havo- en mbo-diploma toe. 
Bij binnenkomst kampen veel scholieren en studenten met tekorten op het terrein 
van taalvaardigheid en rekenen.

Door de omschakeling naar competentiegericht leren neemt ook in het mbo 
en hbo de aandacht voor algemene, sociale en persoonlijke vaardigheden toe, ten 
koste van de hoeveelheid tijd die aan kennisoverdracht wordt besteed. Bij zwakkere 
leerlingen, afkomstig uit gezinnen waar verder studeren niet gebruikelijk is, zou in 
het basis- en voortgezet onderwijs meer tijd moeten worden uitgetrokken voor het 
leggen van een stevig kennisfundament. In het beroeps- en hoger onderwijs leiden 
genoemde ontwikkelingen onvermijdelijk tot niveaudaling.

Nationale onderwijsambities worden uitsluitend via het initiële onderwijs gerealiseerd
In het Nederlandse onderwijsbeleid wordt zelden de vraag gesteld ‘wat, waar en wan-
neer het beste kan worden geleerd’. Ondanks het streven naar een leven lang leren 
moeten beleidsambities in principe zoveel mogelijk via het initiële onderwijs worden 
gerealiseerd.

De bevindingen in deze studie roepen de vraag op of het verstandig is om over de 
hele linie van het initiële onderwijs zo sterk in te zetten op praktijk- en competentie-
gericht onderwijs.

Op de lagere niveaus van het middelbaar beroepsonderwijs is dat vermoedelijk een 
verstandige keuze. De motivatieproblemen bij jongeren, maar ook de eisen die op de 
arbeidsmarkt aan laaggeschoolden en vakmensen worden gesteld, dwingen er als 
het ware toe. Toch is ook voor deze scholieren een basale kennis van de Nederlandse 
taal en van elementaire rekenvaardigheden noodzakelijk.

Bij de lange middelbare beroepsopleidingen en de opleidingen in het hoger 
beroepsonderwijs, die voorbereiden op kader- en leidinggevende functies, ligt zo’n 
sterke praktijkgerichtheid minder in de rede. Voor dergelijke functies is een stevige 
kennisbasis noodzakelijk. Praktische vaardigheden zijn tijdens het werkzame leven 
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relatief gemakkelijk aan te leren. Werkgevers bieden daarvoor over het algemeen ook 
voldoende gelegenheid. Kennistekorten zijn op latere leeftijd echter moeilijk nog in 
te halen.

Conclusie ten aanzien van leer-werkcombinaties als middel om andere doelstellingen te 
bereiken
Combinaties van leren en werken dragen tot dusver, al met al, nog maar zeer beperkt 
bij aan een betere afstemming tussen onderwijs en arbeidsmarkt, een betere samen-
werking tussen onderwijsinstellingen en bedrijven en een betere kwaliteit van het 
onderwijs. In deze studie zijn enkele voorstellen gedaan om daarin verbetering aan 
te brengen. Kort samengevat komen die op het volgende neer:
– verwerven van informatie over het aantal beschikbare praktijkplaatsen en hun 

bezettingsgraad;
– onderzoek naar de tijdsbesteding aan stages en werkplekleren in het kader van de 

opleiding;
– onderzoek naar de kwaliteit van het leren in de beroepspraktijk;
– onderzoek naar de functies die de deeltijdopleidingen in het beroeps- en hoger 

onderwijs momenteel vervullen;
– handhaven van het onderscheid tussen voltijd- en duale opleidingen;
– onderwijsinstellingen niet alleen een inhoudelijke maar ook een fi nanciële ver-

antwoordelijkheid geven voor de beroepspraktijkvorming;
– intensivering van het onderwijs: meer contacturen door vakdocenten;
– meer aandacht voor kennisoverdracht;
– verschuiving van (beleids)aandacht en middelen van initieel naar postiniteel 

onderwijs.
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Summary

Subject, nature and aims of the study
The subject of this study is the variety of ways in which studying and working are 
combined in practice by young people in mainstream initial pre-vocational and 
vocational education. The study looks in turn at trainee placements (internships) as 
elements of full-time courses, various types of dual study programmes, part-time 
courses which are generally combined with paid employment, postdoctoral research 
and vocational programmes and, fi nally, combining (student) jobs with studying.

Combining studying and working is generally not an end in itself, but rather a means 
to improve the match between the education system and the labour market, to 
re inforce the ties between education establishments and employers, and to raise the 
quality of education.

This study takes the form of a metastudy, which aims to provide an overview of 
present knowledge on this topic area. To this end results are drawn from a great many 
studies, most of which were performed with very different objectives in mind, ranging 
from vision statements by interest groups from the education world and the business 
community, to advisory reports from the Social and Economic Council of the Nether-
lands (ser) and the Education Council, and recent government documents.
 
The purpose of this study is to provide an insight into what is actually known about 
the various ways in which studying and working are combined in initial education. 
In addition it examines the extent to which the presumed effects of learning in the 
practical employment situation actually manifest themselves. 

Strong demand for internships from the education system
More than one million teenagers and young adults in the Netherlands participate 
in pre-vocational and vocational secondary education and higher education each 
year. Senior secondary vocational education (mbo) is the largest sector, accounting 
for almost 40% of all participants, followed by higher professional education (hbo) 
with 30% and university education with 17% of participants. Almost 80% of partici-
pants are in full-time education; 13% are on dual work-study programmes and 8% 
follow part-time courses. The participants in dual and part-time courses also include 
adults (aged 30 and above). Pupils and students on both full-time and part-time 
courses undertake one or more shorter or more extended internships as part of their 
courses, while students on dual programmes spend much of the course duration 
working. Internships are primarily an educational tool; they are part of the teaching 
programme, with the education establishment formulating the requirements that 
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must be met during the practical placement. Work-based learning on dual courses is 
much more a training tool for companies or sectors of industry. 

Shortage of internships appears not as bad as feared
No national data are available on the number of internships available for practice-
based study, pre-vocational (vmbo), senior secondary vocational (mbo), higher 
professional (hbo) and university education. Similarly, nothing is known about the 
take-up rate of the available internships. The enormous growth in the number of 
pupils and students in full-time vocational education has, as far as is known, not 
led to major problems in fi nding internships. Although in 2004 there was a shortage 
of more than 8,000 internship places for senior secondary vocational students, this 
is still not a large fi gure when set against the total of more than 300,000 students. 
What is true, however, is that a great deal more effort has had to be made in recent 
years to fi nd good placements.

The ‘internship market’ is characterised by displacement processes comparable to 
those occurring on the labour market, with pupils from pre-vocational education 
(vmbo) (especially pupils with special needs) and the lowest two levels of senior 
secondary vocational education having the greatest diffi culty in fi nding placements. 
These groups include a relatively high proportion of pupils from ethnic minorities. 
The supply of training-employment posts available for participants in dual pro-
grammes is much more sensitive to economic fl uctuations than the supply of intern-
ships. 

No information on how much time is spent in work as part of the course of study
No reliable national statistics are available on what proportion of their courses 
pupils and students spend on average in the world of work. The course time that has 
to be devoted to trainee placements or work-based learning is laid down in the teach-
ing and examination rules, and these can vary from course to course and from one 
education establishment to another. The scarce data that are available suggest that 
full-time senior secondary vocational students and higher professional education 
students spend an average of around one third of their course time in internships. 
Senior secondary vocational students on dual programmes spend an average of 
almost 80% of their course time in a practical work setting.
 
In recent years a shift has been taking place in senior secondary vocational and 
higher professional education towards competence-based learning. In this 
approach, practical employment experience occupies a central role, and the propor-
tion of course time spent working is therefore increasing rather than decreasing.

Only subjective data available on the quality of learning in the workplace
Pre-vocational and senior secondary vocational pupils are broadly satisfi ed with 
their internships or training-employment posts and also with the supervision they 
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receive in the workplace. They are less vocal in their praise of the teaching and 
 support they receive at school. Higher professional education students are also 
more satisfi ed with the supervision received during their internship than from their 
 college. Whether this general satisfaction means that pupils and students  actually 
learn a great deal during their internship remains unclear; it is not beyond the 
bounds of possibility that their opinions are determined more by factors such as 
having a pleasant working environment and amenable colleagues than by what they 
have learned there.

The Dutch Education Inspectorate and nvao, the Accreditation Organisation of the 
Netherlands and Flanders, express with some regularity their concerns regarding the 
quality of training provided in the work setting, and more specifi cally regarding the 
fact that the school-based education is not suffi ciently matched to the experiences 
gained during work placements. It should however be noted that this view is not 
based on actual observations in practice. The Knowledge Centres in senior secondary 
vocational schools at least provide a guarantee of the quality of the teaching on these 
courses; this quality assurance is absent from higher professional education. 

Conclusion regarding study/work combinations as a teaching tool
There is broad consensus on the importance of gaining practical experience during 
vocational courses. Vocational training is an element of the teaching which, partly 
as a result of the transition to competence-based learning, is becoming more and 
more important. Seen in this light it is striking that virtually nothing is known about 
a number of key aspects – availability, time and quality – of work-based learning. 

Virtually no improvement in the quantitative match between education and labour 
market
The demand for internships and training-employment posts is determined by 
very different factors than the supply. It is linked to developments in educational 
participation, the study choices made by pupils and students and the educational 
policy pursued in education establishments and courses. The supply depends on the 
prevailing demand for personnel, on expectations of how that demand will develop 
in future, and also on the willingness or ability of companies and organisations to 
contribute to the educational effort by offering placements.
 
Education establishments depend for their funding on the number of (new) 
 students. When launching new courses they by no means always take account of the 
future need for students passing through those courses on the labour market. The 
resultant labour market frictions could in principle be reduced by forcing education 
establishments to enrol new pupils and students only if placements in industry or 
the (semi-)public sector are available. In practice this is not always a wise strategy, 
however, since the demand for qualifi ed school-leavers may be completely different 
several years hence.
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There are also sectors and branches of industry (for example the industrial and 
engineering sectors) where the number of placements available exceeds the number 
of pupils and students applying for them. Evidently these sectors exert insuffi cient 
attraction on prospective participants.

The quality of the match has improved at sector level, but leaves much to be desired in 
educational practice itself
The organised business community has in recent years been exerting more and more 
infl uence on the content of vocational education. At senior secondary school level 
this takes place via a large network of intermediary organisations, while in higher 
professional education it occurs much more through bilateral contacts between 
course organisers and companies. In educational practice itself, however, few links 
are currently created between the experiences gained by pupils and students in the 
work setting and the teaching provided within the education establishment. Learn-
ing and working are often poorly matched in the educational setting. 

Substantive responsibility but no fi nancial responsibility for practical training 
Education establishments are responsible for the entire education process, includ-
ing the practical training. For the practical elements of courses they are entirely 
dependent on the voluntary cooperation of the business community. While educa-
tion establishments can formulate learning objectives, they depend greatly for their 
realisation on the working processes and circumstances prevailing in the companies 
and organisations with which they collaborate. Calling the tune and paying the piper 
are not parallel processes in vocational training. One possible solution here might 
be to take the fi nancial resources currently used to provide tax breaks to companies 
taking on a dual-programme pupil or student (a total of around eur 200 million) 
and make them available to education establishments instead. This would reduce 
their dependence whilst also forcing them to consult on the nature, content and 
duration of practical training. This would make the practical parts of the courses a 
shared rather than a divided responsibility. It would moreover prevent training tasks 
being too readily outsourced to the corporate sector. A further advantage would be 
that the extra funds could if required also be used to fund practical and simulation 
places within the school.

Cultural differences as well as confl icts of interest between education and industry
Education establishments focus primarily on the (presumed) demand for education 
on the part of (future) pupils and students, and only in the second place consider the 
needs of the business community which is the ‘consumer’ of the qualifi ed students 
they produce. Moreover, in the decision-making that takes place within schools and 
organisations, not only educational but also fi nancial judgments have to be made. 
These judgments may for example prompt education establishments to broaden 
their range of courses whereas the ‘consuming’ world of work has diverse, specifi c 
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occupational demands. This could lead to a situation where businesses no longer see 
their needs refl ected in the teaching programmes.

Although the contacts between education establishments and recognised companies 
offering placements are both structural and intensive in secondary vocational edu-
cation, even these companies, despite being fairly closely involved in the teaching, 
complain that schools are inclined to adopt an insuffi ciently open attitude and have 
too little focus on the needs of industry. Differences in interests and value orienta-
tions between the worlds of education and work appear to be diffi cult to bridge in 
practice. 

Extensifi cation of teaching under the banner of competence-based learning
Education establishments have begun operating on more and more commercial 
lines in recent years as they attempt to optimise the balance between educational 
provision and costs, for example by partially replacing contact hours with qualifi ed 
teachers with supervision hours provided by less qualifi ed staff, or by building in 
more self-study or out-of-school activities into the curriculum. The switch to com-
petence-based learning is reinforcing this process of educational extensifi cation. 
According to the Education Inspectorate, the effective teaching time in secondary 
vocational education is declining, while in higher professional education, on average 
only a third of the weekly number of study hours is spent within the college, and only 
a limited proportion of those hours are led by lecturers. 

Defi ciency in cognitive skills of a growing number of pupils and students 
Young people beginning a senior secondary vocational or higher professional course 
in 2006 have fewer cognitive skills than in the past. This is due not only to changes 
in the pupil and student population, but also to the changed educational and didac-
tic approach in primary and secondary education (new learning methods driven 
more by pupils than by the subject matter).

Senior secondary vocational education is receiving a growing intake of pupils with 
special needs from pre-vocational schools; in higher professional education, the 
percentage of students with a pre-university school diploma is declining while the 
proportion with a (less advanced) senior general secondary or senior secondary voca-
tional diploma is increasing. When starting their courses, many pupils and students 
are confronted with defi ciencies in the areas of language and arithmetical skills.

The transition to competence-based learning is leading to an increase in general, 
social and personal skills in senior secondary vocational and higher professional 
education as well, at the expense of the amount of time spent on knowledge trans-
fer. For weaker pupils from families where continued study is not the norm, more 
time ought to be devoted in primary and secondary education to establishing a solid 
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knowledge base. In vocational and higher education, the trends outlined are inevita-
bly leading to a fall in standards.

National education ambitions realised only via initial education
Dutch education policy rarely asks the question of ‘what, where and when learning 
can best take place’. Despite the commitment to lifelong learning, in principle policy 
ambitions have to be achieved as far as possible via initial education. The fi ndings 
in this study raise the question of whether it is wise to focus so strongly on practi-
cal and competence-based education across the whole spectrum of initial educa-
tion. At the lower levels of secondary vocational education this is probably a wise 
strategy, and in fact the motivational problems of young people, as well as the 
demands placed by the labour market on low-skilled and skilled workers effectively 
make this a mandatory choice. This does not however alter the fact that a basic 
knowledge of the Dutch language and elementary arithmetical skills are also neces-
sary for these pupils.

Such a strong focus on practice is less logical in the long secondary vocational 
courses and in higher professional education, where students are prepared for 
careers in middle and senior management. The posts they will be occupying demand 
a solid basis of knowledge. Practical skills can be relatively easily acquired during 
their working lives, and employers also generally offer adequate opportunities for 
this. By contrast, gaps in basic knowledge are diffi cult to make up in later life. 
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