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Achtergrond 
Hoewel sinds de inwerkingtreding van de Wet Beroepen in het Onderwijs (Wet BIO) in 2006 
bekwaamheidseisen zouden moeten gelden voor “onderwijsondersteunende werkzaamheden die 
rechtstreeks verband houden met het onderwijsleerproces” zijn deze bekwaamheidseisen tot op 
heden nog niet vastgesteld. Ook is nooit eerder vastgesteld voor welke onderwijsondersteunende 
beroepen deze bekwaamheidseisen precies zouden moeten gelden. In het Nationaal 
Onderwijsakkoord uit 2013, dat mede is ondertekend door de MBO Raad, is nogmaals bekrachtigd dat 
de bekwaamheidseisen voor instructeurs in het mbo vastgesteld zouden moeten worden. Het 
ministerie van OCW heeft dit proces om te komen tot deze wettelijke bekwaamheidseisen nu 
opgestart en aan de BVMBO als vertegenwoordiger van de beroepsgroep voor opleiders in het mbo 
gevraagd om een voorstel voor bekwaamheidseisen op te stellen. De MBO Raad (als 
vertegenwoordiger van werkgevers in het mbo) zal in dit proces uiteindelijk gevraagd worden te laten 
weten of dit voorstel draagvlak geniet. Om deze rol goed te kunnen vervullen, heeft de MBO Raad aan 
ecbo de opdracht verleend om in kaart te brengen welke functies de onderwijsondersteuners in de 
onderwijsteams in het mbo bekleden, wat typische kenmerken en taken van deze functionarissen zijn 
en wat hun opleidingsniveau, opleidingsachtergrond en werkervaring is.  
 
Centrale onderzoeksvraag 
In het onderzoek stond de vraag centraal welke functionarissen in het mbo onderwijsondersteunende 
werkzaamheden uitvoeren die rechtstreeks verband houden met het onderwijsleerproces en aan 
welke kwalificatie-eisen zij op dit moment voldoen. 
 
Vervolgstappen 
Het onderzoek heeft een inventarisatie van typische kenmerken van onderwijsondersteuners in het 
mbo opgeleverd. Alleen voor instructeurs is het zinvol en relevant om bekwaamheidseisen op te 
stellen. Mede op basis van dit onderzoek zal in het verlengde van het kwalificatiedossier van de 
docent mbo ook een kwalificatiedossier voor de instructeur in het mbo worden ontwikkeld. De MBO 
Raad zal de uitkomsten van het onderzoek ook gebruiken bij haar toetsende rol bij de 
bekwaamheidseisen voor onderwijsondersteuners die momenteel geformuleerd worden. De concept-
bekwaamheidseisen zullen naar verwachting eind maart 2016 met de leden van de MBO Raad 
besproken worden. 
 
Kanttekening 
Dit landelijke onderzoek is vooral bedoeld om het algemene beeld weer te geven. Er wordt in overleg 
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met de leden van de MBO Raad nog bezien of de uitkomsten herkend worden. Zowel tussen scholen 
als tussen regio’s kan sprake zijn van een beeld en feitelijke situatie die afwijken van het algemene 
beeld dat uit de onderzoeken komt. Met deze kanttekening willen wij graag dit onderzoek delen met 
geïnteresseerden. 
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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

In de Wet Beroepen in het onderwijs uit 2006 is gesteld dat de beroepskwaliteit van het 
onderwijspersoneel beter moet worden geborgd door het wettelijk vaststellen van 
bekwaamheidseisen. Voor de beroepsgroep Onderwijs Ondersteunend Personeel: OOP (zoals 
onderwijsassistent, instructeur) zijn deze tot op heden niet vastgesteld. In het Nationaal 
Onderwijsakkoord hebben het ministerie van OCW en de sociale partners in het onderwijs 
afgesproken de kwaliteit van het onderwijsondersteunend personeel in het mbo op een 
hoger niveau te brengen door het wettelijk vastleggen van bekwaamheidseisen voor deze 
beroepsgroep.  
 
“Instructeurs en onderwijsassistenten dienen aantoonbaar te beschikken over pedagogisch-
didactische vaardigheden en deze op peil te houden. Samen met de beroepsgroep wordt 
hiertoe een kwalificatiedossier gemaakt. Voor de instructeur is samen met de beroepsgroep 
een eerste concept van een kwalificatiedossier ontwikkeld. Dit gaat gebruikt worden voor 
het overleg met de opleidingen zodra de AMvB terzake van kracht is die eisen gaat stellen 
aan de instructeurs. In het kwalificatiedossier zijn met name ook de pedagogisch didactische 
eisen benoemd. Als instructeurs aan de kwalificatie-eisen (kunnen) voldoen zullen zij ook in 
een aparte ‘kamer’ in het register opgenomen worden.” 
 
Verder is in dit akkoord afgesproken dat onderwijsgevenden, waaronder 
onderwijsondersteuners met een taak in het primaire proces, functioneren in teams onder 
de verantwoordelijkheid van een bevoegde docent die deel uitmaakt van het team; niet-
leraren worden alleen ingezet in vakgebieden waartoe hun kennis en ervaring zich uitstrekt 
en indien zij voor de beoogde taken gekwalificeerd zijn. 
 
Inzet is dat de bekwaamheidseisen voor OOP met ingang van 2016 wettelijk worden 
vastgesteld. 

1.2 Onderzoeksvragen 

Om een kwalificatiedossier voor de onderwijsondersteuner in het mbo op te stellen en een 
zinvolle bijdrage aan de formulering van wettelijke bekwaamheidseisen te leveren, heeft de 
MBO Raad behoefte aan een actueel beeld van de onderwijsondersteuners die 
werkzaamheden verrichten die rechtstreeks verband houden met het onderwijsleerproces in 
het mbo, hun functies en werkzaamheden, en kenmerken als opleidingsniveau en  
-achtergrond. De hoofdvraag die door de MBO Raad voor het onderzoek geformuleerd is 
luidt:  
 
Welke functionarissen in het mbo voeren onderwijsondersteunende werkzaamheden die 
rechtstreeks verband houden met het onderwijsleerproces uit en aan welke kwalificatie-eisen 
voldoen zij op dit moment? 
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Om de hoofdvraag te beantwoorden zijn in overleg met de MBO Raad de volgende 
deelvragen geformuleerd.  
 
Deelvragen met betrekking tot de afbakening van onderwijsondersteunende functies:  
1 Wat zijn de (belangrijkste) functies die voor functionarissen met 

onderwijsondersteunende werkzaamheden in het mbo zijn te onderscheiden? 
2 Wat zijn typische kenmerken van de inhoud van hun functie? Is de functie-inhoud in 

grote mate divers of zijn hier algemeen overeenkomende kenmerken in te 
onderscheiden?  

 
Deelvragen met betrekking tot de lokalisering van onderwijsondersteunende functies:  
3 In welke sectoren, leerwegen en niveaus binnen het mbo komen deze functies voor? Is 

dit gelijkmatig verdeeld of beperkt het zich juist tot specifieke sectoren, leerwegen en 
niveaus? 

 
Deelvragen met betrekking tot de toerusting van onderwijsondersteunend personeel: 
4 Wat zijn typische kenmerken van de achtergrond qua opleiding, opleidingsniveau en 

werkervaring van deze functionarissen? 
5 In welke mate voldoet voor functionarissen met onderwijsondersteunende 

werkzaamheden een voor deze functionarissen relevante opleiding op minimaal mbo 4, 
dan wel Associate Degree niveau? 

6 In hoeverre is er sprake van voldoende inhoudelijke aansluiting in het aanbod voor 
pedagogisch-didactische scholing van functionarissen met onderwijsondersteunende 
werkzaamheden? Waar maken mbo-scholen nu gebruik van om deze functionarissen 
pedagogisch-didactisch te scholen? 

7 In welke mate hebben mbo-scholen een ambitie geformuleerd over de toekomstige 
professionele ontwikkeling van functionarissen met onderwijsondersteunende 
werkzaamheden en wat zien mbo-scholen als uitdagingen in de professionele 
ontwikkeling van deze functionarissen? 
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2 Wat is er bekend 

In deze paragraaf geven we een korte beschrijving van wat al bekend is over de afbakening 
van onderwijsondersteunende functies, de lokalisering van onderwijsondersteunende 
functies en de toerusting van onderwijsondersteunend personeel.  

2.1 Afbakening van onderwijsondersteunende functies  

Er bestaan verschillende indelingen van onderwijsondersteunende functies. Uit U-WEB 
(Uitvoeringsbesluit Wet Educatie en Beroepsonderwijs)1 kunnen drie mogelijke 
functiecategorieën worden gedestilleerd, namelijk onderwijs-assisterende functies, 
zorgfuncties en instructeur (tabel 2.1).  
 
Tabel 2.1 Functiecategorieën U-WEB 
Functiecategorie  Voorbeelden functie Definitie 
Onderwijs-
assisterende 
functies 

(Technisch-) onderwijsassistent, 
docentassistent 

Medewerkers die veelal zonder 
bevoegdheid en altijd onder 
verantwoordelijkheid van de docent 
assisterende werkzaamheden 
verrichten voor, tijdens en na de 
lessen.  

Zorgfuncties Loopbaanadviseurs, psychologen, 
psychologische medewerker, 
maatschappelijk werkers 

Medewerkers die een directe relatie 
hebben met het onderwijsproces, maar 
nog niet in de eerder genoemde 
categorieën zijn op te nemen zoals 
loopbaanadviseurs voor leerlingen en 
zorg gerelateerde medewerkers.  

Instructeur (Praktijk)begeleider/opleider, BPV-
begeleiders, bedrijfsadviseurs 
(AOC)  

Medewerkers zonder bevoegdheid die 
onder verantwoordelijkheid van de 
docent instructie geeft.  

 
Bij de functiecategorieën in U-WEB kan het gaan om zowel OP (onderwijzend personeel) als 
om OOP (onderwijsondersteunend personeel). Bij de functiecategorieën in DUO 
onderwijsdata2 kan het bij onderwijsondersteunend personeel zowel gaan om OBP (beheer- 
en administratief personeel) als om OOP (onderwijsondersteunend personeel) (Van de 
Venne, 2014). De DUO-indeling is in het kader van het onderzoek beperkt bruikbaar omdat 
het onderzoek zich expliciet richt op onderwijsondersteunend personeel, die werkzaamheden 
verrichten die rechtstreeks verband houden met het onderwijsleerproces in het mbo. 
 
Als het gaat over de werkzaamheden van onderwijsondersteuners dan is er beperkt inzicht 
in de huidige gemeenschappelijkheid van en variëteit in functies.  
De gemeenschappelijkheid van de werkzaamheden wordt beschreven door LPBO (2007) en 
SBL & Calibris (2009). Activiteiten van ondersteunende beroepen in het onderwijs vinden 
plaats op drie vlakken; in principe heeft iedere ondersteuner met werkzaamheden op alle  
 
 

1 http://www.informatie-encyclopedie.nl/perscat-u-web/functiecategorieen-u-web/  
2 http://www.ib-groep.nl/organisatie/open_onderwijsdata/databestanden/mbo_/Onderwijspersoneel/default.asp  
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drie de vlakken te maken (LPBO, 2007; SBL & Calibris, 2009): 
1 Pedagogisch-verzorgend: dit zijn  werkzaamheden gericht op hygiëne, veiligheid en 

verzorging van leerlingen. 
2 Pedagogisch-didactisch: dit zijn begeleidende werkzaamheden gericht op taken rondom 

het primaire proces en op deeltaken binnen het onderwijsproces. 
3 Technisch ondersteunend: dit zijn werkzaamheden inzake het ontwikkelen en verzorgen 

van lessen, gericht op het aanleren van beroepsvaardigheden. 
Bovenstaande indeling is gebaseerd op onderzoek naar onderwijsondersteuners in de 
sectoren po, vo en mbo; de bruikbaarheid van de indeling voor het mbo is mogelijk beperkt.  
 
De variëteit van werkzaamheden in functies wordt geschetst in de MBO informatie- 
Encyclopedie3. De werkzaamheden zijn illustratief en geordend naar de in tabel 2.1 
beschreven functiecategorieën (tabel 2.2). 
 
Tabel 2.2 Illustratieve werkzaamheden per functiecategorie  
Functiecategorie (U-WEB) Voorbeeld van werkzaamheden (U-WEB) 
Onderwijs-assisterende 
functies 

De activiteiten van deze medewerkers zijn bijvoorbeeld opstellen 
van benodigde apparatuur, klaarleggen van materialen, het 
instrueren van leerlingen over het gebruik van gereedschap, het 
controleren van gereedschap en het uitvoeren van administratieve 
handelingen behorende bij het primaire proces. Ook de ICT-
medewerkers die ondersteuning bieden bij de lessen behoren tot 
deze categorie indien de meerderheid van hun taken het bieden 
van ondersteuning bij de lessen is. 

Zorgfuncties Deze medewerkers voeren werkzaamheden uit zoals het 
begeleiden en adviseren van deelnemers middels doorverwijzing 
naar studie- en beroepskeuze met behulp van 
beroepskeuzetesten, assessments, testen en intakegesprekken. 
Daarnaast adviseren zij bij heroriëntatie van deelnemers 
betreffende andere opleidingsmogelijkheden zowel intern als 
extern. Tevens begeleiden ze deelnemers bij de doorverwijzing 
naar een vervolgstudie, beroepskeuze en werk. 

Instructeur Onder instructie geven wordt verstaan het begeleiden van 
individuele en groepen leerlingen bij het praktijkgedeelte van het 
onderwijs. Daarnaast beoordelen deze medewerkers onder andere 
einduitkomsten en onderzoeksresultaten van de door de leerlingen 
uitgevoerde praktijkopdrachten. 

 
Naast variëteit op inhoud van werkzaamheden, is tevens sprake van variëteit in het niveau. 
Eerder onderzoek (SBL & Calibris, 2009) onderscheidt twee niveaus in de beschrijving van 
onderwijsondersteuner. De niveaus verschillen wat betreft de functiekenmerken 
verantwoordelijkheid, complexiteit en zelfstandigheid; het aandeel en de zwaarte van 
pedagogisch-didactische werkzaamheden binnen het takenpakket; de benodigde vak- of 
beroepsinhoudelijke kennis en expertise. Het eerste niveau is mbo 4 en het tweede niveau is 
Associate Degree (AD).  
In actuele kwalificatiedossiers van mbo 4-opleidingen (bijvoorbeeld onderwijsassistent, 
praktijkopleider) en actuele studiegidsen van AD-opleidingen (bijvoorbeeld instructeur 
(v)mbo, onderwijsondersteuner techniek) is deze tweedeling in niveaus terug te vinden. De 

3 http://www.informatie-encyclopedie.nl/perscat-u-web/functiecategorieen-u-web/ 
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niveau-indeling van SBL & Calibris uit 2009 gaat uit van functies terwijl bij de vast te stellen 
bekwaamheidseisen onderwijsondersteunende werkzaamheden de basis vormen.  

2.2 Lokalisering van onderwijsondersteunende functies 

Voor het lokaliseren van onderwijsondersteunende functies kan uit verschillende bronnen 
worden geput, bijvoorbeeld DUO onderwijsdata of Benchmark mbo. Afhankelijk van het 
gebruik van de bron kan het beeld dat over onderwijsondersteunende functies naar voren 
komt (lichtelijk) verschillen. In het huidige rapport is gewerkt met DUO onderwijsdata. In de 
DUO onderwijsdata4 is te vinden dat in 2013 van al het personeel op mbo-instellingen 38% 
onderwijsondersteunend personeel is (OOP & OBP). Het ontbreekt aan actuele informatie 
over onderwijsondersteunende functies van personeel met werkzaamheden in het primaire 
onderwijsproces en de verdeling hiervan naar sector, leerweg en niveau.  

2.3 Toerusting van onderwijsondersteunend personeel 

Over huidige kwalificaties van en kwalificatie-eisen voor onderwijsondersteuners die 
werkzaamheden verrichten die rechtstreeks verband houden met het onderwijsleerproces is 
beperkt informatie voorhanden. Recent onderzoek (Lubberman, Rens, Hovius, & Wester, 
2013) geeft enig inzicht in de opleidingsachtergrond van onderwijsondersteuners. De hoogst 
genoten opleiding is voor 31% van OOP-ers voortgezet onderwijs, voor 32% mbo, voor 25% 
hbo, voor 6% wo, voor 3% hbo master, voor 4% anders (bijv. basisonderwijs). Deze 
gegevens zijn echter gericht op alle onderwijsondersteuners in de functiegroep OOP/OBP. 
Verder worden mogelijke kwalificatie-eisen beschreven in de functiebeschrijvingen van mbo-
instellingen. De gegevens die voorhanden zijn geven geen specifiek inzicht in de 
opleidingsachtergrond van onderwijsondersteuners met werkzaamheden in het primaire 
onderwijsproces. Er zijn landelijk geen gegevens bekend over de toerusting van 
onderwijsondersteunend personeel vanwege het ontbreken van wettelijke 
bekwaamheidseisen. 
 
In de cao mbo staan afspraken over de scholingsrechten van onderwijsondersteuners die 
direct betrokken zijn bij het primaire proces in schaal 7 en 8. Zij hebben bij een 
normbetrekking jaarlijks recht op 59 uren ten behoeve van scholing en professionalisering 
volgens de cao mbo. Daarnaast is voor elk team per fte 107 uur voor scholing en 
professionalisering beschikbaar. Toedeling vindt plaats op basis van een door het team op te 
stellen scholingsplan. In 2010 is onderzocht hoeveel uur en welk type scholing 
onderwijsondersteuners in het mbo volgen (Tijsmans & Dekker, 2010). Hieruit blijkt dat er –
volgens teamleiders – geen standaard scholingspakket voor onderwijsondersteuners is, 
omdat hun achtergrond en werkzaamheden – en dus scholingsbehoefte – divers van aard is. 
Wat betreft de inhoud van de scholing concluderen Tijsman en Dekker (2010) dat deze 
vooral wordt ingezet op het gebied van didactiek en pedagogiek, daarnaast op het gebied 
van organisatorische vaardigheden en samenwerking. 
 
Uit bovenstaande inventarisatie blijkt dat het huidige beeld ten aanzien van de afbakening, 
lokalisering en toerusting van functionarissen met onderwijsondersteunende 

4 http://duo.nl/organisatie/open_onderwijsdata/databestanden/mbo_/Onderwijspersoneel/default.asp  
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werkzaamheden in het mbo beperkt is. Om een actueel beeld te krijgen van de 
onderwijsondersteuners die werkzaamheden verrichten die rechtstreeks verband houden 
met het onderwijsleerproces in het mbo, zijn aanvullende empirische gegevens nodig. In 
onderstaand paragraaf wordt beschreven op welke wijze deze empirische gegevens zijn 
verkregen. 
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3 Methode   

3.1 Definitie van de onderzoekseenheid 

Bij het verzamelen van gegevens over functionarissen met onderwijsondersteunende 
werkzaamheden zijn de volgende definities gehanteerd. Aan deze definities liggen drie 
perspectieven ten grondslag: 
1 Onderwijsinhoudelijk perspectief: de onderzoekseenheid wordt gedefinieerd als 

functionarissen werkzaam in het mbo met onderwijsondersteunende werkzaamheden 
die:  
a. direct gerelateerd zijn aan het onderwijsleerproces van de leerlingen, het 

voorbereiden op het examen en het bijdragen bij aan het realiseren van de 
leerdoelen en/of eindtermen;  

b. door een onderwijsondersteuner worden uitgevoerd in samenspraak met een 
onderwijsgevende of zelfs onder diens verantwoordelijkheid (Memorie van 
toelichting Wet BIO). 

2 Functiegroep perspectief: de onderzoekseenheid wordt gedefinieerd als functionarissen 
werkzaam in het mbo met een structurele betrokkenheid bij het onderwijsleerproces, 
veelal zonder bevoegdheid, die hun werkzaamheden onder een aangewezen 
verantwoordelijkheid (van een leraar, team of directie) uitvoeren (LPBO, 2007; U-WEB). 

3 Inschalingsperspectief: de onderzoekseenheid wordt gedefinieerd als Functionarissen 
werkzaam in het mbo die niet zijn ingeschaald als docent (LB, LC, LD); werkzaam in 
schaal 4 t/m 95. 

3.2 Benadering en deelname mbo-instellingen 

Teneinde breder geldende uitspraken te kunnen doen over onderwijsondersteuners in het 
mbo is een representatieve steekproef van 30% van mbo-instellingen getrokken (21 
instellingen). Hierbij werd gestreefd naar een deelname van ten minste 14 instellingen. Om 
de representativiteit van de steekproef te waarborgen is in afstemming met de 
opdrachtgever gebruik gemaakt van de volgende selectiecriteria: 
1 een representatieve verdeling tussen roc’s, aoc’s en vakscholen; 
2 roc’s met opleidingen in alle sectoren (Economie & Handel, Zorg & Welzijn, Techniek); 
3 minimaal 3 van de 6 grootste roc’s. 
 
24 mbo-instellingen zijn per mail uitgenodigd om deel te nemen aan het onderzoek. Drie 
instellingen hebben meteen aangegeven niet te willen deelnemen. In totaal 21 mbo-
instellingen zijn vervolgens telefonisch benaderd. Daarvan waren 18 mbo-instellingen bereid 
deel te nemen aan het onderzoek. 13 instellingen hebben gegevens aangeleverd en 5 
hebben geen gegevens aangeleverd of hebben zich teruggetrokken6. Instellingen die 
telefonisch zijn benaderd hebben indien zij nog geen gegevens hebben aangeleverd tot twee 

5 In eerste instantie richtte het onderzoek zich op schaal 7-9. Uit voortschrijdend inzicht bleek dat functionarissen in 
schaal 4-6 ook (deels) onderwijsondersteunende werkzaamheden in het primaire proces uitvoeren. Hiertoe is schaal 
4-6 aan het onderzoek toegevoegd.  
6 Drie mbo-instellingen hebben geen reden van opgaaf gegeven; 1 instelling heeft zicht teruggetrokken omdat het 
uiteindelijk te veel werk bleek om de gegevens verzameld te krijgen; 1 instelling heeft door onvoorziene 
omstandigheden andere prioriteiten moeten stellen.  
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keer toe een herinnering tot aanleveren ontvangen. De samenstelling van de deze 13 
instellingen zijn: 7 roc’s, 3 aoc’s en 3 vakscholen (zie tabel 3.1).  
 
Tabel 3.1 Deelnemende mbo-instellingen 
Soort mbo-
instell ing 

Aantal  Mbo-instell ing 

Roc 7 ROC Midden Nederland, ROC van Twente, ROC Mondriaan, Summa 
College, ROC Friese Poort, Scalda, ROC Leeuwenborgh 

Aoc 3 Wellantcollege, Nordwin College, AOC Oost 
Vakschool 3 Sint Lucas, Hout en Meubileringscollege, Grafisch Lyceum Utrecht 
Totaal  13  

 
In tabel 3.2 staat van de deelnemende mbo-instellingen het totaal aantal fte en het aantal 
personeelsleden gecorrigeerd voor het aantal vo-leerlingen (volgens de gegevens van DUO 
voor het jaar 2014)7. Na toepassing van deze correctie is uit tabel 3.2 af te lezen dat het 
personeelsbestand van de vakscholen het kleinst is, direct gevolgd door de aoc’s. Daarbij 
hebben veel mbo-instellingen aangegeven dat de onderwijsondersteuners in schaal 4-6 
meestal (technisch) onderwijsassistenten zijn en worden ingezet in het primaire proces bij 
het vo en/of entree- en mbo 2-opleidingen. 
 
Tabel 3.2 Deelnemende mbo-instellingen naar soort en grootte in personeelsaantallen en 
fte gecorrigeerd voor het aantal mbo-leerlingen (DUO gegevens 2014) 
Aantal personeelsleden N Totaal  Gemiddelde  Stda) M inimum  Maximum  
Aoc 3 829,0 276,3 127,1 202,4 423,1 
Roc 7 9764,7 1395,0 466,5 678,0 1915,0 
Vakschool 3 734,0 244,7 47,6 191,0 282,0 
Aantal fte N Totaal Gemiddelde Std M inimum Maximum 
Aoc 3 671,8 223,9 106,2 157,9 346,5 
Roc 7 7809,0 1115,6 374,7 551,8 1543,9 
Vakschool 3 597,0 199,0 35,8 158,0 224,3 

a) Std=Standaard deviatie: spreiding rondom het gemiddelde 

3.3 Werkwijze 

Op verzoek van de MBO Raad was het uitgangspunt bij de gegevensverzameling om de 
deelnemende mbo-instellingen en onderwijsgevenden zo min mogelijk te belasten. Om meer 
feitelijke vragen over aantallen, fte’s en werkzaamheden (deelvragen 1 t/m 4 ) te 
beantwoorden is er gebruik gemaakt van openbare databestanden van DUO van 
onderwijspersoneel en van bestaande instellingsdocumenten en gegevens over 
onderwijsondersteuners die door HR functionarissen van de 13 deelnemende mbo-
instellingen is aangeleverd (bijv. functieomschrijvingen).  
Om vragen te beantwoorden over visie en beleid van de instellingen (deelvraag 5 t/m 7) zijn 
in een verdiepende bijeenkomst de betreffende deelvragen bediscussieerd met HR 

7 Omdat een aantal mbo-instellingen (in dit geval alle drie in het onderzoek betrokken aoc’s, een vakschool en een 
roc) naast een mbo-afdeling ook een vo-afdeling kent, is voor het totaal aantal fte en personeelsleden een correctie 
uitgevoerd naar rato van het aantal leerlingen in vo respectievelijk mbo. Mbo-instellingen hebben aangegeven dat 
het scheiden van het personeel naar mbo- of vo-afdeling niet voor al het personeel altijd mogelijk is. De in het 
onderzoek betrokken aoc’s hebben elk meer vo leerlingen dan mbo-leerlingen: het percentage mbo-leerlingen van 
het totaal aantal leerlingen varieert van 29% tot 48%. Voor alle analyses in dit rapport worden waar van toepassing 
deze gecorrigeerde gegevens gehanteerd. 
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functionarissen en opleidingsdirecteuren. Voor deze verdiepende bijeenkomst zijn tevens 
mbo-instellingen uitgenodigd die niet hebben deelgenomen aan het onderzoek. In totaal 
waren 3 van de deelnemende mbo-instellingen en 11 mbo-instellingen van buiten de 
onderzoeksgroep aanwezig, vertegenwoordigd door 13 HR functionarissen en 2 
opleidingsdirecteuren. Naast het verzamelen van additionele gegevens voor deelvraag 5 t/m 
7 zijn in de bijeenkomst de reeds beschikbare resultaten over deelvraag 1 t/m 4 gevalideerd. 
Het resultaat van de bijeenkomst was aanscherping en nuancering van de resultaten.  
 
Resultaten uit het onderzoek zijn gebaseerd op een bescheiden steekproef. Op basis van de 
resultaten kunnen beperkt generaliserende uitspraken gedaan worden omdat de resultaten 
niet representatief zijn voor alle mbo-instellingen in Nederland. De resultaten kunnen wel als 
indicatief worden gezien voor de actuele situatie betreffende onderwijsondersteuners in het 
mbo.  
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4 Resultaten 

Dit hoofdstuk gaat in op de resultaten van het onderzoek; per onderzoeksvraag worden de 
bevindingen gepresenteerd.  

4.1 Wat zijn de (belangrijkste) functies die voor functionarissen met 
onderwijsondersteunende werkzaamheden in het mbo zijn te onderscheiden? 

In tabel 4.1 staat een overzicht van de functieschalen en functiebenamingen van 
functionarissen met onderwijsondersteunende werkzaamheden in schaal 4 t/m 9. De meest 
voorkomende functies zijn de onderwijsassistent in schaal 5 en 6, de instructeur in schaal 7 
en de senior instructeur in schaal 8. Omdat de functiebenamingen per mbo-instelling kunnen 
verschillen – de mbo-instelling is immers vrij in de inrichting van het functiegebouw – biedt 
de functieschaal houvast voor een ordening. In tabel 4.1. staat bij functieschaal 7 en 8 
beheerder open leercentrum op een aparte rij vermeld omdat deze functie inhoudelijk 
afwijkt van die van instructeur. 
 
Tabel 4.1 Gehanteerde functieschalen en -benamingen door mbo-instellingen 
Functie-
schaal 

Functiebenamingen Aantal 
mbo-

instell ingen 
waar de 
functie 

voorkomt 

%  mbo-
instell ingen 

waar de 
functie 

voorkomt 

4 Werkplaatsassistent, onderwijsassistent  2 15% 
5 Onderwijsassistent, onderwijsbegeleider a, 

onderwijsassistent a 
11 85% 

6 Onderwijsassistent 1, onderwijsbegeleider b, 
onderwijsassistent b, technisch onderwijsassistent  

7 54% 

7 Beheerder open leercentrum, instructeur studiecentrum 2 15% 
 Instructeur, onderwijsbegeleider c, instructeur a, 

onderwijsassistent c 
11 85% 

8 Senior instructeur, onderwijsbegeleider d, instructeur 
praktijkonderwijs, instructeur b, onderwijsondersteuner 
b, onderwijsassistent d,  

9 69% 

 Senior instructeur studiecentrum 1 8% 
9 Hoofdinstructeur, instructeur c, onderwijsassistent e  3 23% 

 
Wat opvalt, is de diversiteit in functiebenamingen die worden gehanteerd door de mbo-
instellingen. Tevens valt de diversiteit in functieschalen op (overeenkomstig het 
voortschrijdend inzicht over de definitie van de onderzoekseenheid zoals beschreven in 3.1). 
Uit de tabel 4.1 leiden we de belangrijkste functies af, gevat in twee functietypen: de 
onderwijsassistent (schaal 4-6) en de instructeur (schaal 7-9). In een tweetal gevallen is ook 
instructeur open leercentrum genoemd (schaal 7-8). Onder de werkzaamheden van deze 
medewerker vallen het toezicht houden op ordelijk verloop en gebruik van apparatuur tot 
beantwoorden van inhoudelijke vragen. Omdat het een zeer beperkt aantal betreft is deze 
niet opgenomen in het overzicht van tabel 4.2, maar is deze wel meegenomen in de  
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aantallen OOP-ers. In tabel 4.2 zijn de functieschalen en -benamingen naar functietype 
geordend. 
 
Tabel 4.2 Functietypen en -schalen met functieomschrijving 
Functie-
schaal 

Functietype Functieomschrijving 

4, 5, 6 Onderwijsassistent Werkplaatsassistent, onderwijsassistent, onderwijsbegeleider a, 
onderwijsassistent a, onderwijsassistent 1, onderwijsbegeleider b, 
onderwijsassistent b, technisch onderwijsassistent 

7, 8, 9 Instructeur  Instructeur, onderwijsbegeleider c, instructeur a, 
onderwijsassistent c, senior instructeur, onderwijsbegeleider d, 
instructeur praktijkonderwijs, instructeur b, 
onderwijsondersteuner b, onderwijsassistent d, hoofdinstructeur, 
instructeur c, onderwijsassistent e 

4.2 Wat zijn typische kenmerken van de inhoud van hun functie? Is de functie-
inhoud in grote mate divers of zijn hier algemeen overeenkomende kenmerken in 
te onderscheiden? 

De werkzaamheden van de in tabel 4.2 onderscheiden functietypen hebben binnen deze 
functietypen dermate overeenkomstige kenmerken dat er type werkzaamheden kunnen 
worden onderscheiden8. De type werkzaamheden, met daarbij enkele illustratieve 
voorbeelden, staan beschreven in tabel 4.3. Onderstaande werkzaamheden worden 
uitgevoerd in samenspraak met een onderwijsgevende of zelfs onder diens 
verantwoordelijkheid (zie tevens 3.1). 
 
Tabel 4.3 Werkzaamheden naar functietype 
Functietype Type werkzaamheden I llustratief voorbeeld  
Onderwijsassistent Assisteert de docent bij de 

(voorbereiding van) het 
lesprogramma  

Ontwikkelen van proeven, klaarzetten van 
proefopstellingen, ondersteunen van 
leerlingen bij proeven 

 Assisteert de docent bij het 
begeleiden van leerlingen  

Instrueren van leerlingen over het juiste 
gebruik van apparatuur, vastleggen van 
resultaten van opdrachten 

 Voert het beheer over en 
onderhoud van praktijkruimten 
en apparatuur 

Onderhoud van en reparatie aan machines 

Instructeur  Verzorgt (afgeronde delen van) 
het praktijkonderwijs 
 

Instrueert leerlingen over specifieke 
beroepsvaardigheden, ontwikkelt 
onderdelen van instructiemateriaal  

 Begeleidt individuele leerlingen Begeleidt leerlingen bij het bouwen van 
een proefopstelling, ondersteunt bij de 
afname van examens, neemt opdrachten af 

 Draagt bij aan de activiteiten 
van de opleiding 

Draagt bij aan voorlichtingsactiviteiten, 
neemt deel aan teamvergaderingen 

8 De beschreven typen werkzaamheden zijn tot stand gekomen in drie analysestappen: 1. per mbo-instelling zijn 
per functieschaal de werkzaamheden uit de functieomschrijvingen puntsgewijs beschreven in een tabel. 2. over de 
mbo-instellingen heen is per functieschaal een analyse gemaakt van werkzaamheden en zijn werkzaamheden op 
basis van gemeenschappelijkheid per functieschaal samengevat. 3. het overzicht aan werkzaamheden per schaal 
over de mbo-instellingen heen is ingedikt tot werkzaamheden voor schaal 4-6 en schaal 7-9.  
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Functietype Type werkzaamheden I llustratief voorbeeld  
 Stuurt in voorkomende gevallen 

onderwijsassistenten en/of 
(gast)instructeurs aan  

Stuurt onderwijsassistenten aan 

 Draagt zorg voor de inrichting 
en beheer van de leeromgeving  

Zorgt voor het beheer van de sector in 
gebruik zijnde softwarepakketten 

 
Wat opvalt, is dat de werkzaamheden van de onderwijsassistent inhoudelijk van een andere 
aard zijn dan die van de instructeur. De onderwijsassistent assisteert de docent in 
organisatorische zin bij (de voorbereiding van) het lesprogramma. De onderwijsassistent 
zorgt er voor dat de randvoorwaarden voor het verzorgen van een les door de docent 
aanwezig zijn. De onderwijsassistent lijkt zich niet of nauwelijks bezig te houden met de 
lesinhoud. De werkzaamheden van de instructeur daarentegen zijn gericht op de lesinhoud; 
hij/zij houdt zich bezig met het lesplan. De instructeur geeft zelfstandig instructie (weliswaar 
onder verantwoordelijkheid van de docent). Daarnaast acteert de instructeur ook duidelijk in 
de context van het onderwijsteam. Deze bevinding wordt bevestigd tijdens de verdiepende 
bijeenkomst.  
De werkzaamheden uit de functieomschrijvingen bieden geen inzicht in verschillen tussen de 
onderwijsassistent en instructeur vanuit een pedagogisch-didactische invalshoek. Bij de 
instroomeisen van de functie wordt dit verschil echter wel zichtbaar (zie 4.4 e.v.) 
 
Naast inhoudelijke verschillen tussen de werkzaamheden van de onderwijsassistent en de 
instructeur, zijn er verschillen in het niveau van werkzaamheden. Dit niveauverschil komt 
naar voren in de mate van zelfstandigheid waarmee werkzaamheden worden uitgevoerd. De 
onderwijsassistent assisteert en werkt onder verantwoordelijkheid van een docent. De 
instructeur geeft (deels) zelfstandig instructie en werkt onder de verantwoordelijkheid van 
een docent/team.  

4.3 In welke sectoren, leerwegen en niveaus binnen het mbo komen deze functies 
voor? Is dit gelijkmatig verdeeld of beperkt het zich juist tot specifieke sectoren, 
leerwegen en niveaus? 

In tabel 4.4 is af te lezen dat 10% van het personeel op een mbo-instelling bestaat uit 
onderwijsondersteuners volgens de definitie beschreven in paragraaf 3.1.  
 
Tabel 4.4 Aantal OOPa) naar functieschaal gecorrigeerd voor het aantal mbo-leerlingen 
 Aantal personen Aantal fte 
Totaal 2014 (DUO gegevens 10 mbo-instellingenb) 
gecorrigeerd voor het aantal mbo-leerlingen) 

8.592 6.874 

% OOP tot schaal 7 2,1% 1,8% 

% OOP vanaf schaal 7 7,8% 7,1% 

Totaal % OOP 10,0% 8,9% 
a) Er is gekozen om een indeling naar functieschaal te maken in plaats van functie-indeling: De benaming van de 
functie is niet altijd eenduidig te interpreteren (bijv. soms wordt onderwijsondersteuner in algemeen genoemd). 
b) Alleen mbo-instellingen die zowel aantallen als fte hebben aangeleverd zijn in tabel 4.4 opgenomen. 
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In het vervolg van dit rapport wordt alleen het aantal fte vermeld en niet het aantal 
personen. Het rapporteren over fte is zuiverder om te voorkomen dat personen dubbel 
worden geteld als ze meerdere kleine aanstellingen hebben binnen dezelfde sector.  
 
In tabel 4.5 zien we het gemiddeld aantal fte per personeelscategorie9 (totaal, OP, en 
OOP/OBP) en de verzamelde gegevens van de OOP-ers voor de verschillende typen mbo-
instellingen. Het gemiddelde aantal fte van een roc (1.210) is na correctie van het aantal vo 
leerlingen bijna 6 keer zo groot dan bij een aoc (224) of vakschool (199). Het aantal 
personeelsleden behorende tot de groep OP is bij de roc’s het kleinst (56%) en aoc’s het 
grootst (65%); de vakscholen zitten er tussenin met 60%. De groep ondersteuners binnen 
de aoc’s en vakscholen bestaat voor circa 1/3 uit onderwijsondersteuners behorende tot 
schaal 7 en 2/3 uit ondersteuners vanaf schaal 7. Bij de roc’s zien we dat ongeveer 1/6 van 
onderwijsondersteuners tot de groep tot schaal 7 gerekend kan worden en ruim 5/6 tot de 
groep ondersteuners vanaf schaal 7. 
 
Het is onduidelijk tot welke categorie de OOP-er vanaf schaal 7 bij de DUO gegevens is 
ingedeeld. Volgens de DUO-omschrijving behoren alle OOP-ers tot de categorie OOP/OBP. 
Mbo-instellingen echter, gaven aan dat een OOP-er en met name de instructeur vanaf schaal 
7 tot het onderwijsteam behoort. Om deze reden is het mogelijk dat mbo-instellingen voor 
de aanlevering van DUO gegevens deze groep ondersteuners tot de categorie OP rekent in 
plaats van tot de groep OOP/OBP. Een mogelijke verklaring voor het lage percentage  
OOP-ers bij mbo-instellingen is dat onderwijsondersteuners vanaf schaal 7 tot het 
onderwijzend personeel worden gerekend.  
 
Voor het aandeel van OOP-ers op het totale fte bestand maakt het weinig uit of 
onderwijsondersteuners tot de groep OP of OOP/OBP zijn gerekend. Uit de gegevens is op te 
maken dat de aoc’s gemiddeld genomen het minst aantal OOP-ers hebben. 1 op de 20 fte 
van het onderwijspersoneel is een OOP-er (vanaf schaal 7). De vakscholen hebben 
gemiddeld genomen de meest OOP-ers in dienst, namelijk 1 op de 8 fte is een OOP-er. Bij 
de roc’s is dat 1 op de 10 fte.  
 
Tabel 4.5 Gemiddeld aantal OOP-ers naar schooltype en functiegroep uitgedrukt in fte  
 Gemiddeld fte 

 

2014 na 
correctie VO 

afdeling 

OP na 
correctie VO 

afdeling 

OOP/ OBP na 
correctie VO 

afdeling 
alle 

OOP 
OOP tot 
schaal 7 

OOP 
vanaf 

schaal 7 
Aoc (2)a) 252,2 164,7 82,7 13,1 5,0 8,1 
Roc (5) 1.154,6 635,7 450,2 102,7 17,4 85,2 
Vak (3) 199,0 119,7 68,0 24,0 8,8 15,2 

a) 1 aoc en 2 roc’s zijn buiten beschouwing gelaten bij de berekening omdat zij geen gegevens in fte hebben 
aangeleverd voor functieschalen lager dan 7 
 

9 De indeling van functies onder onderwijspersoneel in vier groepen zoals gedefinieerd door DUO: 1. Directie: 
leidinggevenden/managers van een (deel van de) onderwijsinstelling; 2. Onderwijzend personeel (OP): personeel 
dat in direct contact met de leerling lesgeeft; 3. Onderwijsondersteunend personeel (OOP): personeel dat onder 
verantwoordelijkheid van een leraar bijdraagt aan de verzorging van het onderwijs middels lesondersteunende 
activiteiten; 4. Beheer- en administratief personeel (OBP): ondersteunend personeel exclusief directie dat niet direct 
betrokken is bij het primaire proces lesgeven. 
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Op basis van de aangeleverde gegevens en indelingen die bij DUO bekend zijn, is er een 
onderscheid gemaakt in 5 sectoren: Groen (G), Economie en Handel (E&H), Techniek en ICT 
(T&I), Zorg en Welzijn (Z&W) en Overig.  
Op basis van de 5 sectoren zijn alle drie de aoc’s ingedeeld in de sector Groen en alle drie de 
deelnemende vakscholen in de sector Techniek en ICT. Binnen de roc’s is een indeling naar 
de sectoren Economie & Handel, Techniek & ICT en Zorg en Welzijn & Overig gemaakt. In 
Bijlage 2 is te lezen welke opleidingen en colleges zijn onderverdeeld in welke sector.  
 
Door de aoc’s toe te rekenen tot de sector Groen en de vakscholen tot de sector Techniek 
en ICT, zijn vanzelfsprekend alle ondersteuners op die scholen in die genoemde sectoren 
werkzaam. Op de roc’s zien we dat 47% van ondersteuners werkzaam is in de sector 
Economie en Handel, 24% in sector Techniek en ICT, 23% in sector Zorg en Welzijn en 6% 
overig. Het percentage voor Economie en Handel is hoog, omdat tot deze sector ook 
opleidingen zoals uiterlijke verzorging, horeca en dienstverlening en horeca en gastvrijheid 
zijn ondergebracht. 
 
In tabel 4.6 staat per soort mbo-instelling (aoc, roc, vakschool) een uitsplitsing naar aantal 
fte. Uit de tabel is af te lezen dat de aoc’s in de sector Groen, en de vakscholen in de sector 
Techniek en ICT vallen. De sectoren Economie en Handel, Zorg en Welzijn en Overig zijn 
volgens de door de onderzoekers gehanteerde toewijzingssystematiek naar sectoren alleen 
aan te treffen in de roc’s. 
 
Tabel 4.6 OOP-ers naar schoolsoort en sector in fte 

               Gemiddeld aantal fte 
  Groen Economie & 

Handel 
Overig Techniek & 

ICT 
Zorg & 
Welzijn 

 Gemidd. 
fte (DUO) 

tot 
S7 

vanaf 
S7 

tot 
S7 

vanaf 
S7 

tot 
S7 

vanaf 
S7 

tot 
S7 

vanaf 
S7 

tot 
S7 

vanaf 
S7 

Aoc (3) 223,9 5a) 6,7             
Roc (5) 1154,6     5,62 42,4 1,3b) 5,7 2,6b) 21,6 2,1b) 21,4 
Vak (3) 199,0           6,8 15,2     

a) Gebaseerd op 2 instellingen b) Gebaseerd op 3 instellingen: niet alle instellingen hebben deze gegevens 
aangeleverd of maken gebruik van onderwijsondersteuners in de schalen 4, 5 en 6. Gelet op het kader waarbinnen 
het onderzoek plaatsvond (instellingen zo min mogelijk belasten en korte doorlooptijd) was het aanleveren van deze 
gegevens niet altijd haalbaar. 
 
Het valt op dat de vakscholen relatief veel onderwijsondersteuners in dienst hebben 
vergeleken met de roc’s en aoc’s. Tevens valt op dat het aandeel onderwijsondersteuners 
vanaf schaal 7 (instructeur) groter is dan het aandeel onderwijsondersteuners tot schaal 7 
(onderwijsassistent). Het relatief kleine percentage OOP-ers wil niet zeggen dat dit een 
onbelangrijke groep betreft. Ontwikkelingen in beleid (bijv. een andere definitie van ‘onder 
toezicht werken’), ontwikkelingen in het werkveld (bijv. sterke beroepsgerichtheid in 
opleidingen) en ontwikkelingen in instellingen (bijv. keuzes voor de inzet van functies anders 
beleggen) kunnen leiden tot andere verhoudingen. 
 
Een indeling van onderwijsondersteuners naar leerwegen en niveaus is niet mogelijk 
gebleken gezien de aangeleverde data van de mbo-instellingen. Mbo-instellingen moeten 
hiervoor veel dieper in de organisatie (meestal op teamniveau) de gegevens 
verzamelen/opvragen.  
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4.4 Wat zijn typische kenmerken van de achtergrond qua opleiding, opleidingsniveau 
en werkervaring van deze functionarissen? 

Er is vanuit DUO geen informatie voorhanden over de achtergrond qua opleiding, 
opleidingsniveau en werkervaring van onderwijsondersteuners. Voor de deelnemende mbo-
instellingen bleek het niet mogelijk deze informatie aan te leveren omdat zij deze veelal niet 
(centraal) hebben bijgehouden. Er is vanuit de mbo-instellingen wel informatie aangeleverd 
over de gevraagde kwalificaties (opleidingsniveau; werk- en denkniveau) per functie.  
 
De gevraagde kwalificaties voor twee functietypen lopen uiteen (zie tabel 4.7).  
• Bij onderwijsassistent loopt het gevraagde werk-/denkniveau uiteen van 1,5 jaar 

praktijkervaring, mbo-niveau (vmbo+) tot mbo 4+. Het gevraagde opleiding(sniveau) 
loopt uiteen van mbo 3 tot mbo 4. Bij de helft van de functies wordt mbo 3- 
respectievelijk mbo 4-opleiding(sniveau) gevraagd.  

• Bij instructeur loopt het gevraagde werk-/denkniveau uiteen van 1,5 jaar 
praktijkervaring, mbo 4 tot hbo. Het gevraagde opleiding(sniveau) loopt uiteen van mbo 
4 (niveau instructeursopleiding) tot hbo. Bij de overgrote meerderheid van functies 
wordt mbo 4 als opleiding(sniveau) gevraagd. 

 
Tabel 4.7 Functietypen naar gevraagd werk-/denkniveau en vooropleiding 
Functietype Schaal  Gevraagd werk-/ denkniv. Gevraagde opleiding 
Onderwijsassistent 4  • Diploma (mbo 2/mbo 3) en/of 

relevante certificaten 
 5 • 1,5 jaar praktijkervaring 

in vakgebied; beheersing 
gangbare systemen, 
methoden, technieken 
en apparatuur.  

• Mbo (=vmbo+) op basis 
van vaktechnische 
kennis. 

• Mbo 3.  
• Mbo 4+.  

• Mbo 3.  
• Mbo en bij voorkeur opleiding 

onderwijsassistent.  
• Diploma (mbo 4) en/of relevante 

certificaten.  
• Mbo 4; mbo 4-opleiding in 

relevant vakgebied. 

 6 • Mbo (=vmbo+) op basis 
van vaktechnische 
kennis.  

• Mbo 4.  
• Mbo 4+. 

• Mbo 4 

Instructeur  7 • 1,5 jaar praktijkervaring 
in vakgebied; beheersing 
gangbare systemen, 
methoden, technieken 
en apparatuur  

• Mbo 4  
• Mbo+  
• Mbo 4+ t/m hbo  
• Mbo 4+/hbo 

• Mbo 3 en instructeursopleiding 
• Pedagogisch-didactische 

aantekening of 
instructeursopleiding  

• Mbo 4 en/of opleiding 
onderwijsassistent  

• Mbo 4; mbo 4-opleiding in 
relevant vakgebied  

• Mbo 4, bij voorkeur mbo 4+ en 
pedagogisch-didactische 
aantekening  

• Mbo+ 
• Diploma (mbo 4+) en/of 

relevante certificaten 
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Functietype Schaal  Gevraagd werk-/ denkniv. Gevraagde opleiding 
 8 • 1,5 jaar praktijkervaring 

in vakgebied; beheersing 
gangbare systemen, 
methoden, technieken 
en apparatuur; 3 jaar 
ervaring als instructeur.  

• Mbo 4.  
• Mbo 4+/AD. 
• Mbo 4+/Hbo.  
• Hbo (=Mbo 4+). 

• Mbo 3 en instructeursopleiding 
en AD of master.  

• Mbo 4; mbo 4-opleiding in 
relevant vakgebied en 
instructeursopleiding  

• Mbo 4 en instructeursopleiding 
of AD.  

• Diploma (mbo 4+) en/of 
relevante certificaten; 
pedagogisch-didactische 
opleiding of 
instructeursopleiding Mbo 4+ 
en/of pedagogisch-didactische 
opleiding (AD). 

• PDA of instructeursopleiding. 
 9 • Hbo (=Mbo 4+). • Mbo 4 en instructeursopleiding 

of AD.  
• Hbo. 

 
Wat opvalt, is de diversiteit in gevraagde kwalificaties voor onderwijsondersteunende 
functies door mbo-instellingen. Er lijkt niet een 1 op 1 koppeling te zijn tussen functieschaal 
en gevraagde opleiding. Een mogelijke verklaring is het niet beschikbaar zijn van niveau 4 
opleidingen voor bepaalde beroepsvakken.  

4.5 In welke mate voldoet voor functionarissen met onderwijsondersteunende 
werkzaamheden een voor deze functionarissen relevante opleiding op minimaal 
mbo 4, dan wel Associate Degree niveau? 

In deze paragraaf worden een aantal opvattingen over bovenstaande vraag weergegeven 
die naar voren zijn gebracht tijdens de verdiepende bijeenkomst.  
 
Voor functionarissen vanaf schaal 7 is een eenduidige minimale kwalificatie wenselijk. Deze 
functionarissen dienen over actuele relevante vakkennis te beschikken, over mbo 4 werk-
/denkniveau en zich binnen afzienbare tijd pedagogisch-didactisch te hebben bijgeschoold 
middels het volgen van een instructeursopleiding op minimaal mbo 4-niveau. Het volgen van 
een opleiding op AD-niveau kan relevant zijn voor functionarissen in schaal 8 of 9 en biedt 
hen daarmee een ‘plus’. Hieraan kan vanuit de mbo-instelling de wens ten grondslag liggen 
dat de functionaris ten minste 1 niveau hoger is geschoold dan het niveau waarop hij/zij 
werkzaam is. Scholing op AD-niveau is echter geen standaard praktijk, deze opleidingen zijn 
nog sterk in ontwikkeling. Het AD-niveau wordt niet gezien als een ondergrens want ook 
andere criteria dan opleiding, namelijk actuele werkervaring in het beroepsdomein, worden 
van belang gevonden. Mbo-instellingen willen niet dat vooropleidingsniveau als drempel gaat 
werken voor instructeurs die naast hun dienstverband bij de mbo-instelling in het 
beroepsdomein werkzaam zijn (zogenaamde duobaan hebben).  
 
Voor functionarissen tot schaal 7 is het aan de betreffende mbo-instelling om al dan niet 
eisen te stellen aan het minimale opleidingsniveau en werk-/denkniveau van deze 
functionarissen. Een argument dat hierbij wordt gegeven is dat de werkzaamheden van 
functionarissen tot schaal 7 sterk variëren tussen mbo-instellingen en dat (lang) niet alle 
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werkzaamheden vragen om een mbo-opleiding op niveau 4. Voor deze groep functionarissen 
is het vooral wenselijk dat zij affiniteit hebben met de mbo-doelgroep. Een uitzondering 
vormt de TOA, betrokkenen zijn van mening dat voor de technisch georiënteerde 
functionaris tot schaal 7 een opleiding technisch onderwijsassistent op mbo 4 wenselijk is.  
 
Kortom, voor functionarissen met onderwijsondersteunende werkzaamheden vanaf schaal 7 
voldoet een relevante opleiding en/of werk-/denkniveau op minimaal mbo 4-niveau. Voor 
onderwijsondersteunende werkzaamheden tot schaal 7 is mbo 4-niveau niet 
noodzakelijkerwijs nodig. 

4.6 In hoeverre is er sprake van voldoende inhoudelijke aansluiting in het aanbod 
voor pedagogisch-didactische scholing van functionarissen met 
onderwijsondersteunende werkzaamheden? Waar maken mbo-scholen nu 
gebruik van om deze functionarissen pedagogisch-didactisch te scholen? 

In deze paragraaf worden een aantal opvattingen over bovenstaande vraag weergegeven 
die naar voren zijn gebracht tijdens de verdiepende bijeenkomst.  
 
Voor functionarissen vanaf schaal 7 sluit de instructeursopleiding voldoende inhoudelijk aan. 
Afhankelijk van het aantal op te leiden instructeurs, wordt de opleiding al dan niet intern 
verzorgd op de mbo-instelling. Bij grote aantallen wordt bij de grotere instellingen vanuit de 
eigen ‘opleidingsacademie’ een opleiding tot instructeur verzorgd.  
Als het gaat om functionarissen tot schaal 7 is het aanbod van pedagogisch-didactische 
scholing minder relevant. Voor deze groep zou scholing en professionalisering naar eigen 
behoefte van de functionaris en het scholingsbeleid van de betreffende mbo-instellingen 
moeten worden ingevuld.  
 
Het benutte scholingsaanbod van de aan het onderzoek deelnemende mbo-instellingen is in 
kaart gebracht met informatie die de instellingen hebben aangeleverd. Het gaat hierbij om 
het onderhouden, verdiepen, verbreden of (hoger) kwalificeren. Scholing richt zich 
voornamelijk op pedagogisch-didactische bekwaamheid. De meest voorkomende scholing 
voor onderwijsassistent is de opleiding onderwijsassistent; voor instructeur of instructeur 
leercentrum de cursus pedagogisch-didactische aantekening (pda)/instructeursopleiding10 
(zie tabel 4.8).  
In de verdiepende bijeenkomst werd bevestigd dat in de breedte voor instructeurs geldt dat 
zij de instructeursopleiding moeten volgen. Deze opleiding kan op zowel mbo 4 als AD-
niveau worden gevolgd. Van de AD-opleidingen wordt beperkt gebruik gemaakt; deze 
opleidingen zijn nog in ontwikkeling.  
 
  

10 Het (voormalige) PDA-traject wordt door aanwezigen in de verdiepende bijeenkomst gelijkgesteld met de 
instructeursopleiding. 
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Tabel 4.8 Benutte scholing per functietype 
Functietype Pedagogisch-

didactische scholing 
Vakinhoudelijke 
scholing 

Overige scholing 

Onderwijsassistent  Opleiding 
onderwijsassistent 

 EHBO, BHV, VCA, 
Toolkennis 

Instructeur  Cursus pedagogisch-
didactische aantekening 
Instructeursopleidinga)  
AD onderwijs-
ondersteuner techniek  
Tweedegraads 
lerarenopleiding 

Vakinhoudelijk; o.a. 
knaagdierbestrijding, 
scheikunde, 
gewasbestrijding, 
fijnmetaal 

EHBO, BHV, VCA, 
Toolkennis 

a) In de aangeleverde informatie werd geen onderscheid gemaakt in het niveau van de instructeursopleiding 

4.7 In welke mate hebben mbo-scholen een ambitie geformuleerd over de 
toekomstige professionele ontwikkeling van functionarissen met 
onderwijsondersteunende werkzaamheden en wat zien mbo-scholen als 
uitdagingen in de professionele ontwikkeling van deze functionarissen? 

In deze paragraaf worden een aantal opvattingen over bovenstaande vraag weergegeven 
die naar voren zijn gebracht tijdens de verdiepende bijeenkomst.  
 
De scholing en professionele ontwikkeling van functionarissen met onderwijsondersteunende 
werkzaamheden is afgeleid van het instellingsbeleid en beschreven in het 
professionaliseringsplan van het team. Derhalve verschilt het professionaliseringsbeleid en 
de uitvoering daarvan per mbo-instelling. Dit beleid richt zich echter (hoofdzakelijk) op 
functionarissen vanaf schaal 7.  
 
Als het gaat over de ambitie over de professionele ontwikkeling van onderwijsondersteuners, 
dan worden functionarissen met onderwijsondersteunende werkzaamheden tot schaal 7 
worden veelal buiten beschouwing gelaten door instellingen. Er is in veel gevallen geen 
professionaliseringsbeleid voor OOP-ers tot schaal 7. Dit komt (deels) doordat de 
werkzaamheden voor deze functionarissen sterk verschillen (deze functie blijkt een 
‘vergaarbak’ van werkzaamheden). Daarnaast heeft het buiten beschouwing laten van deze 
specifieke groep functionarissen te maken met het feit dat in de cao mbo 2014-2015 is 
aangegeven dat functionarissen vanaf schaal 7 een inzetbaarheidskader geldt in de context 
van het onderwijsteam. Voor de werknemer die direct betrokken is bij het primaire proces 
vanaf schaal 7 geldt het recht op 59 uur scholing en professionalisering. Daarnaast is voor 
elk team per fte 107 uur voor scholing en professionalisering beschikbaar.  
 
Het professionaliseringsbeleid voor functionarissen vanaf schaal 7 maakt vaak geen 
onderscheid tussen onderwijsondersteuners (i.c. instructeurs) en docenten. Functionarissen 
vanaf schaal 7 draaien veelal mee met de professionaliseringsactiviteiten voor docenten 
(vanaf schaal 10).  
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5 Conclusie  

De centrale vraag in dit onderzoek is: Welke functionarissen in het mbo voeren 
onderwijsondersteunende werkzaamheden die rechtstreeks verband houden met het 
onderwijsleerproces uit en aan welke kwalificatie-eisen voldoen zij op dit moment? Aan de 
hand van de beantwoording van de deelvragen ten aanzien van de afbakening, lokalisering 
en toerusting van OOP wordt een antwoord gegeven op deze centrale vraag. 

5.1 Afbakening van onderwijsondersteunende functies 

De ordening van onderwijsondersteunende functies is gebaseerd op functieschalen. De twee 
belangrijkste functiegroepen die onderwijsondersteunende werkzaamheden uitvoeren zijn 1. 
de onderwijsassistent in schaal 4, 5 en 6 en 2. de instructeur in schaal 7, 8 en 9.  
De inhoudelijke werkzaamheden van de onderwijsassistent en de instructeur zijn 
verschillend van aard; waarbij de werkzaamheden van de onderwijsassistent nauwelijks 
betrekking hebben op de lesinhoud en de werkzaamheden van de instructeur wel betrekking 
hebben op de lesinhoud (lesplan; onder de verantwoordelijkheid van de docent).  
 
Daarnaast is er een verschil in niveau tussen de werkzaamheden van de onderwijsassistent 
en de instructeur, dit betreft de zelfstandigheid waarmee de functionaris werkzaamheden 
uitvoert. De onderwijsassistent assisteert en werkt onder verantwoordelijkheid van een 
docent. De instructeur geeft (deels) zelfstandig instructie en werkt onder de 
verantwoordelijkheid van een docent/team. 

5.2 Lokalisering van onderwijsondersteunende functies 

Functionarissen met onderwijsondersteunende functies komen het meest voor op vakscholen 
(1 op de 8 fte van het onderwijspersoneel is OOP-er); het minst op de aoc’s (1 op de 20 fte 
van het onderwijspersoneel is OOP-er). Op de roc’s is 1 op de 10 fte van het 
onderwijspersoneel OOP-er. De groep ondersteuners binnen de aoc’s en vakscholen bestaat 
voor circa 1/3 uit onderwijsondersteuners behorende tot schaal 7 en 2/3 uit ondersteuners 
vanaf schaal 7. Bij de roc’s zien we dat ongeveer 1/6 van onderwijsondersteuners tot de 
groep tot schaal 7 gerekend kan worden en ruim 5/6 tot de groep ondersteuners vanaf 
schaal 7. Hoewel OOP in aantallen geen omvangrijke groep zijn, komt uit de verdiepende 
bijeenkomst naar voren dat hun werkzaamheden relevant zijn voor het (toekomstig) mbo 
gezien de ontwikkelingen in de arbeidsmarkt.  
 
Onderwijsondersteunende functies zijn vertegenwoordigd in alle sectoren. 100% van  
OOP-ers in fte op de aoc’s is werkzaam in de sector groen. 100% van de OOP-ers in fte op 
de vakscholen is werkzaam in de sector Techniek en ICT. Op de roc’s is 47% van de OOP-
ers in fte werkzaam in de sector Economie en Handel, 24% in Techniek en ICT, 23% in Zorg 
en Welzijn en 6% in overig.  
 
Een nadere indeling van onderwijsondersteuners naar leerwegen en niveaus is niet mogelijk 
gebleken gezien de aangeleverde data van de mbo-instellingen.  
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5.3 Toerusting van onderwijsondersteunend personeel  

Uit de opvattingen uit de verdiepende bijeenkomst is de volgende lijn te halen. 
 
De huidige kwalificatie-eisen bij benoeming van onderwijsassistenten en instructeurs lopen 
uiteen. Uit de verdiepende bijeenkomst komt naar voren dat voor functionarissen vanaf 
schaal 7 de huidige pedagogisch-didactische scholing inhoudelijk voldoet. Voor het huidige 
professionaliseringsbeleid is het van belang zorg te dragen voor voldoende 
professionaliseringsaanbod in termen van scholing en ontwikkeltrajecten om een brede route 
tot onderwijsondersteuner te waarborgen.  
 
Voor functionarissen vanaf schaal 7 (de instructeurs) wordt een eenduidige kwalificatie-eis 
wenselijk geacht. Dit betreft de opleiding tot instructeur. Voor functionarissen tot schaal 7 
(de onderwijsassistenten) is het wenselijk kwalificatie-eisen aan de betreffende instelling te 
laten.  
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6 Discussie 

Doel van het onderzoek is het leveren van een zinvolle bijdrage aan de formulering van 
wettelijke bekwaamheidseisen alsmede het opstellen van een kwalificatiedossier voor de 
onderwijsondersteuner in het mbo. Aan de resultaten van het onderzoek is aantal 
discussiepunten te ontlenen.  

6.1 In hoeverre is de definitie van functionarissen met onderwijsondersteunende 
werkzaamheden die in het onderzoek is gehanteerd de juiste?  

Uit de gegevens bleek dat er twee duidelijk te onderscheiden typen functionarissen 
werkzaam zijn in deze functies: de onderwijsassistent en de instructeur. Wanneer we echter 
de werkzaamheden van de onderwijsassistent onder de loep nemen, dan is de vraag in 
hoeverre deze werkzaamheden direct zijn gerelateerd aan het onderwijsleerproces van 
leerlingen. Het lijkt erop dat een (substantieel) deel van de werkzaamheden van 
onderwijsassistenten niet te maken hebben met de lesinhoud, maar meer 
randvoorwaardelijk en/of administratief van aard zijn. Dit werd ook naar voren gebracht 
tijdens de verdiepende bijeenkomst. Tijdens de bijeenkomst werd aangegeven dat de functie 
van onderwijsassistent een ‘vergaarbak’ van werkzaamheden kan zijn en dat dit per mbo-
instelling verschilt. Daarnaast kwam naar voren dat de werkzaamheden van de 
onderwijsassistent vrij generiek van aard zijn, in de zin dat de onderwijsassistent in mindere 
mate vakinhoudelijke kennis nodig heeft. Dit zou ook betekenen dat een onderwijsassistent 
niet gebonden is aan een specifieke opleiding of onderwijsteam maar breder kan worden 
ingezet. Een uitzondering hierop vormt de TOA, die werkzaam is in het technisch domein. 
 
De te formuleren bekwaamheidseisen hebben betrekking op werkzaamheden en niet op 
functies. Vanuit het denken in werkzaamheden is het de vraag in hoeverre de 
werkzaamheden van het functietype onderwijsassistent vallen binnen de ondersteunende 
werkzaamheden direct gerelateerd aan het onderwijsproces waar de bekwaamheidseisen 
betrekking op hebben. Op basis van de gegevens uit het huidige onderzoek kan 
geconcludeerd worden dat de werkzaamheden waarvoor bekwaamheidseisen worden 
geformuleerd grotendeels uitgevoerd worden door instructeurs vanaf schaal 7.  
 
Kortom de inhoudelijke kenmerken van het werk van de onderwijsassistent lijkt op 
gespannen voet te staan met de definitie gehanteerd in het onderzoek. De definitie kan 
worden aangescherpt door eraan toe te voegen dat het gaat om functionarissen die 
onderdeel uitmaken van een onderwijsteam zoals geformuleerd in de cao mbo (eenheid van 
opleiders verantwoordelijk voor het verzorgen van 1 (of meer in een domein passende) 
opleiding(en) op basis van een kwalificatiedossier.  

6.2 In hoeverre is het wenselijk om minimale kwalificatie-eisen vast te stellen voor 
alle onderwijsondersteunende functies?  

Mbo-instellingen zijn vrij in het opstellen van functiebeschrijvingen van 
onderwijsondersteunende functies en de minimale eisen die zij al dan niet stellen aan de 
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opleiding en/of werk-/denkniveau van de betreffende onderwijsondersteunende functie. Dat 
mbo-instellingen hier hun eigen invulling aan geven blijkt uit de resultaten. De variatie van 
minimale eisen aan opleidingsniveau en werk/denkniveau variëren in het extreemste geval 
van mbo 3 tot hbo niveau.  
 
Voor de docent is dit anders. Er zijn landelijk eenduidige kwalificatie-eisen op bachelor-
niveau. Deze kwalificatie-eisen staan tevens vermeld in de nog vast te stellen 
bekwaamheidseisen (Onderwijscoöperatie). Het is de vraag of het vaststellen van minimale 
kwalificatie-eisen voor onderwijsondersteunende functies wenselijk is. Vanuit de verdiepende 
bijeenkomst kwam het beeld naar voren dat dit voor de onderwijsassistent niet wenselijk is. 
De werkzaamheden in deze functie variëren sterk waardoor het niet perse wenselijk is één 
minimaal opleidingsniveau vast te stellen. Dit kan beter een zaak van de mbo-instellingen 
blijven.  
 
Voor de instructeur kan het wel wenselijk zijn om minimale kwalificatie-eisen vast te stellen. 
De huidige praktijk op mbo-instellingen lijkt hierin grotendeels overeen te komen. Van 
instructeurs wordt gevraagd dat zij bij benoeming vakinhoudelijke kennis meebrengen en 
binnen afzienbare tijd zicht pedagogisch-didactisch bijscholen met een instructeursopleiding. 
Tijdens de verdiepende bijeenkomst werd het huidige beleid ook als een gewenst beleid 
gezien en spraken betrokkenen zich positief uit over het landelijk vaststellen van minimale 
kwalificatie-eisen voor functionarissen met onderwijsondersteunende werkzaamheden vanaf 
schaal 7 op mbo 4-niveau. de werkzaamheden die een instructeur uitvoert, relatief 
zelfstandig en in direct contact met de leerling, vragen volgens betrokken om een minimaal 
niveau van mbo 4.  
 
Samenhang tussen kwalificaties voor docenten en voor onderwijsondersteuners is van 
belang voor doorgroei mogelijkheden en het hebben van carrièreperspectief. Een 
aandachtspunt is het verder uitbouwen van de opleidings- en 
professionaliseringsmogelijkheden voor onderwijsondersteuners die veelal als zij-instromer in 
het beroep komen. Het door ontwikkelen van de AD-opleiding is hiervan een voorbeeld. 
Hoewel de instructeursfunctie niet automatisch als een voorportaal voor docentschap wordt 
gezien, wordt in de verdiepende bijeenkomst het belang van doorgroeimogelijkheden 
onderschreven voor die onderwijsondersteuners die het kunnen en willen.  
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7 Aanbevelingen  

Bij de werkwijze van het huidige onderzoek vormden de beperkte belasting van het veld het 
voornaamste kader. Voor het lokaliseren van onderwijsondersteunende functies kan uit 
verschillende bronnen worden geput, bijvoorbeeld DUO onderwijsdata of Benchmark mbo. 
Afhankelijk van het gebruik van de bron kan het beeld dat over onderwijsondersteunende 
functies naar voren komt (lichtelijk) verschillen. In de opzet van het huidige rapport is er 
voor gekozen om gebruik te maken van DUO onderwijsdata en bestaande 
instellingsdocumenten.  
Gegevens over onderwijsondersteuners van DUO kunnen een vertekend beeld geven. Bij 
aoc’s is bij aantallen personeelsleden geen onderscheid gemaakt tussen een mbo- en vo-
afdeling. Gegevens over onderwijsondersteuners zijn in mbo-instellingen op meerdere 
niveaus aanwezig, op het centrale niveau van HR maar ook op het decentrale niveau van de 
onderwijsteams. Om een actueel en compleet beeld van onderwijsondersteuners binnen 
mbo-instellingen te krijgen moeten gegevens op verschillende niveaus binnen de organisatie 
worden opgehaald en gecombineerd. Binnen het relatief korte tijdsbestek van het huidige 
onderzoek bleek dit voor veel HR managers beperkt mogelijk te zijn.  
Het huidige actuele beeld dat in het huidige onderzoek wordt geschetst van de 
onderwijsondersteuner is dan ook voornamelijk gebaseerd op een strategisch HR 
perspectief. Het beeld van de onderwijsondersteuner kan verrijkt worden door de resultaten 
voor te leggen aan opleidingsmanagers en/of opleidingsdirecteuren van roc’s, aoc’s en 
vakscholen omdat zij in de dagelijkse onderwijspraktijk werken met de inzet van 
onderwijsondersteuners.  
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Dankwoord 

We willen de bij het onderzoek betrokken instellingen, HR functionarissen en 
opleidingsmanagers hartelijk danken voor hun constructieve inbreng. 
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Bijlage 2 Opleidingen per sector 

Lijst met namen colleges of opleidingen per sector 
 
Sector Handel & economie 
Administratie 
Administratie N2; Bedrijfsadministratie N3/N4 Juridisch N4 
Administratie N2; Bijzondere doelgroepen (AKA en ML) 
Bedrijfsadministratie N3/N4, Commercieel N3/N4 
Business & Administration College 
CIOS of sport en bewegen 
Commercie & Ondernemen 
Commerciële Economie 
Defensie 
Dienstverlening & Gastvrijheid 
Economie (en Juridische beroepen) 
Facility, Horeca & Travel College 
Haarverzorging 
Handel 
Handel en Commercieel 
Horeca en Facilitaire Dienstverlening 
horeca en toerisme 
International Hotel and Management 
Juridisch, Secretarieel en IBS 
Leisure en Events 
Lifestyle, Sport en Bewegen 
Management & Organisatie 
Mode 
Orde en Veiligheid 
Toerisme en Recreatie 
Uiterlijke Verzorging 
Vormgeving, Mode & Media 
Veiligheid 
Schoonheidsverzorging 
 
Sector Techniek & Ict 
Audiovisuele Productie / Podium- en Evenemententechniek 
Autotechniek en Mobiliteit 
Bouw, Infra en/of Interieur 
E-Learning 
ICT 
It & Electro 
Laboratoriumonderwijs 
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Maritiem 
Mediavormgeving en Gaming 
Metaal, Elektro & Installatietechniek 
Motorvoertuigen- en Tweewielertechniek N1 t/m N3 
Techniek  
Techniek Basis en Geïntegreerde trajecten 
Techniek Beroepsbegeleidend 
Techniek Metaal 
Technisch specialist motorvoertuigentechniek N4 
Transport, Logistiek & Mobiliteit 
 
Sector Zorg & Welzijn 
Maatschappelijke Zorg 
Mens & Maatschappij 
Pedagogisch werk en onderwijs 
Pedagogisch Werk en Onderwijsassistent 
Sociaal Werk (en Jeugdzorg) 
Sport, Onderwijs & Cultuur 
Verzorgende, Verpleegkunde en Assisterende Gezondheidszorg 
Zorg en/of Welzijn 
Zorghulp en Helpende 
(Assistent) Gezondheidszorg 
Artiest 
Verpleging 
Verzorging 
 
Overig 
Educatie 
Entree 
O&K - Stap op (mbo) 
Oriëntatie & Ontwikkeling 
Taal (educatie) 
ZORG-BPV (mbo) 
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