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Geachte leden van de Vaste Kamercommissie OCW,  

 

Deze brief ontvangt u naar aanleiding van de kamerbrief van 5 maart jl. met referentienummer 

26787937. 

 

In opdracht van het ministerie van OCW heeft PwC Strategy& onderzoek gedaan naar de bekostiging 

in het mbo, hbo en wo. Resultaat voor het mbo is het rapport ‘Onderzoek naar de toereikendheid van 

het macrobudget, doelmatigheid van de besteding en kosten(toerekening) in het mbo, hbo en wo&o’ 

met daarin het deelrapport mbo (hierna: deelrapport mbo) en een hoofdstuk met het overkoepelend 

perspectief. Met deze brief geeft de MBO Raad u een aantal belangrijke punten mee voor het, met 

oog op de toekomst, op waarde wegen van de inhoud van het deelrapport mbo en het hoofdstuk met 

het overkoepelend perspectief. 

 

Waardering 

De MBO Raad spreekt waardering uit voor de constructieve en transparante wijze waarop PwC 

Strategy& het onderzoek in het mbo ter hand heeft genomen. Het deelrapport mbo roept herkenning 

op en bevat een beschrijving van de bekostigingssystematiek met zeker conclusies waarin de MBO 

Raad zich kan vinden.  

 

Zo is de MBO Raad content met de constatering dat de niveau 2-opleidingen onvoldoende bekostigd 

worden. Op dit moment wordt de kwaliteit van niveau 2-opleidingen op de been gehouden met: 

• sectoraal 100 miljoen euro die is bedoeld voor de (kwaliteit van) niveau 3- en 4-opleidingen.  

• 110 miljoen euro van de incidentele middelen uit de kwaliteitsafspraken die niet structureel 

zijn bedoeld om de basiskwaliteit van niveau 2 te borgen.  
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De bekostiging zal dan ook met minimaal 220 miljoen euro structureel moeten worden verhoogd om te 

voorkomen dat het op peil houden van de kwaliteit voor niveau 2-opleidingen ten koste gaat van de 

kwaliteitsverbetering van het mbo over de hele linie. Verder is de MBO Raad content met de 

constatering dat geïnvesteerd moet worden in de bestrijding van voortijdige schooluitval om de 

doelstellingen te halen. 

 

Kanttekeningen 

 

De MBO Raad plaatst kanttekeningen en nuanceringen bij een aantal uitkomsten van zowel het 

deelrapport mbo als het hoofdstuk met het overkoepelend perspectief, die voor het mbo niet 

herkenbaar dan wel acceptabel zijn. 

 

De kanttekeningen en nuanceringen betreffen de volgende drie punten: 

1. Het onderzoek en bijbehorende rapporten kijken grotendeels terug op een periode vóór de corona-

pandemie. De crisis brengt - zowel onderwijsinhoudelijk als budgettair op de korte en meer lange 

termijn - extra uitdagingen met zich mee. Niet alle noodzakelijke investeringen in het mbo komen 

voldoende naar voren.  

2. Aanpassingen van de bekostigingssystematiek voor het mbo, zoals voorgesteld in het hoofdstuk 

overkoepelend perspectief, kunnen alleen worden overwogen met concrete doelen en na een 

zorgvuldige verkenning. 

3. De aanbeveling over doelmatigheid doet onvoldoende recht aan de complexe maatschappelijke 

opdracht die het mbo heeft in te vullen.    

 

Niet alle noodzakelijke investeringen in het mbo komen voldoende naar voren 

 

Leven lang ontwikkelen en Sociaal Domein 

Het mbo heeft op verzoek van het Kabinet en de politiek uitdrukkelijk de maatschappelijke opdracht 

om een belangrijke bijdrage te leveren op Leven Lang Ontwikkelen en Sociaal Domein (bijvoorbeeld 

het bestrijden van (jeugd)werkloosheid en educatie en inburgering). In het deelrapport mbo komt 

onvoldoende terug dat wanneer hier iets wordt gevraagd van de sector, dit gepaard moet gaan met 

noodzakelijke investeringen en bijpassende condities. De onderbouwing hiervan is beschikbaar. 

 

Innovatie en duurzaamheid  

Dat aanvullende investeringen noodzakelijk zijn in het mbo nodig, blijkt ook de volgende punten. 

• Opleidingen zoals in de techniek hebben additionele middelen nodig om te blijven innoveren 

vanwege aansluiting op de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.  

• Verduurzaming van opleidingen en gebouwen is nodig in het kader van het Klimaatakkoord. 

• De eerste lessen van de pandemie wijzen op het belang van de uitvoering van de 

digitaliseringsagenda.  
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• Het mbo krijgt geen bekostiging voor onderzoek terwijl de sector wel in practoraten investeert 

en wil investeren.  

 

Toenemende werkdruk 

In het hoofdstuk met het overkoepelend perspectief constateren de onderzoekers dat de verborgen 

kosten in het mbo zijn afgenomen omdat de werkdruk gedaald is en er geen uitgestelde investeringen 

zijn. De MBO Raad (h)erkent dit niet. Binnen de mbo-sector is er sinds de coronacrisis sprake van een 

toenemende werkdruk. Er wordt op dit moment veel ‘opgelost’ met incidentele gelden die niet 

structureel onder de lumpsum vallen. Structureel investeren in het blijvend terugdringen van de 

werkdruk blijft nodig.  

 

Aanpassingen van de bekostigingssystematiek in het mbo kunnen alleen worden overwogen 

met concrete doelen en na een zorgvuldige verkenning 

De onderzoekers concluderen dat de lumpsumsystematiek werkt en mbo-scholen zelf goed in staat 

zijn om de beschikbare middelen intern te alloceren. Daarmee is er in beginsel geen noodzaak voor 

veranderingen in de bekostigingssystematiek in het mbo. Eventueel kan via een brede verkenning na 

worden gegaan of de introductie van een vaste voet of een ander alternatief nodig is om een 

oplossing te bieden voor antwoorden op ‘krimp’ en de instandhouding van kleine opleidingen. De 

argumenten die nu in het hoofdstuk overkoepelend perspectief zijn opgenomen, kunnen de start van 

deze verkenning vormen.  

 

De aanbeveling over doelmatigheid doet onvoldoende recht aan de complexe maatschappelijke 

opdracht die het mbo heeft in te vullen  

De MBO Raad is het oneens met de aanbeveling in het deelrapport mbo om, ondanks het wettelijk 

verankerde toelatingsrecht, beleid in de kwaliteitsafspraken op te nemen om studenten te stimuleren 

te kiezen voor een opleiding met betere maatschappelijke perspectieven. In het mbo bestaat er 

spanning tussen de toegankelijkheid van het onderwijs (spreiding over de regio en doorzettingsmacht 

van studenten en ouders) enerzijds en arbeidsmarktrelevantie, doelmatigheid (beschikbare middelen) 

anderzijds. De wetgever draagt de mbo-scholen op met beide perspectieven rekening te houden en 

daar een balans in te vinden. 

Het mbo anticipeert op de overheidswens tot doelmatig opleiden door:  

- Met de sociale partners landelijke afspraken te maken via de Samenwerkingsorganisatie 

Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven (SBB) over macrodoelmatigheid. Deze afspraken zijn 

praktisch en concreet van aard en hebben er de afgelopen paar jaar toe geleid dat beperking 

van de instroom in meerdere opleidingen is gerealiseerd. 

- Studenten te faciliteren met intensieve LOB tijdens de opleiding en met uitgebreide 

informatievoorziening over arbeidsmarktrelevantie van opleidingen (onder andere via 

Kiesmbo.nl en goede voorlichting op open dagen, via intakes etc.).  

- Terughoudende inzet van het instrument numerus fixus om de beperking van instroom in 

kansrijke opleidingen te voorkomen. 
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Gegeven de meerdere doelen die de wetgever aan de mbo-scholen oplegt, is de rek voor mbo-

scholen om nog extra te sturen op doelmatigheid er uit.  

 

Tot slot 

De scholen blijven zich met hart en ziel inzetten voor de (maatschappelijke) opdrachten die overheid 

en samenleving bij het mbo leggen en willen met voldoende middelen de lat daarin zo hoog mogelijk 

kunnen leggen. De MBO Raad vindt dat er met deze brief en de uitkomsten van de onderzoeken een 

goede basis ligt om met u een gesprek te voeren over wat de sector kan doen om blijvend de 

gewenste kwaliteit te bieden en over wat daarvoor vanuit de overheid nodig is. 

 

Wij gaan ervan uit dat u de inhoud van deze brief betrekt bij de bespreking van het rapport ‘Onderzoek 

naar de toereikendheid van het macrobudget, doelmatigheid van de besteding en kosten(toerekening) 

in het mbo, hbo en wo&o’. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

Adnan Tekin 

Voorzitter 

 


