
COMMISSIE EN BUREAU
De CMMBO is een onafhankelijke commissie, die bestaat 
uit ervaren leden met kennis van de maatschappij, het 
bedrijfsleven en het middelbaar beroepsonderwijs. 
Onafhankelijk, vertrouwelijk, deskundig en transparant 
zijn de kernwaarden van de commissie. Om dat te garan-
deren en te waarborgen is een gedragscode opgesteld. 
U kunt de gedragscode terugvinden op www.cmmbo.nl.

De 5 leden worden ondersteund door het secretariaat 
(bureau). Het bureau voert onder andere onderzoeks-
werkzaamheden uit, bereidt adviezen voor en ondersteunt 
bij thematische doorlichting en onderzoek.

CONTACT
Bezoekadres Postadres
Parkstraat 28 Postbus 85498
2514 JK Den Haag 2508 CD Den Haag

070 - 7504570
info@cmmbo.nl
www.cmmbo.nl

ONZE TAKEN
De CMMBO is ingesteld door de minister van OCW en de 
staatssecretaris van Economische Zaken.

Volgens het instellingsbesluit zijn de taken van de commis-
sie als volgt geformuleerd:

• Adviseren over onderlinge verschillen van inzicht in 
het arbeidsmarktperspectief en/of doelmatigheid  van 
het aanbod van mbo-opleidingen. Dit op verzoek van 
mbo-instellingen, bedrijfsleven, gemeenten en andere 
belanghebbenden.

• Onderzoeken van en adviseren over het arbeidsmarkt- 
perspectief en doelmatigheid van (delen van) het 
landelijk aanbod aan mbo-opleidingen.  Dit op verzoek 
van de minister van OCW.

• Onderzoeken van signalen over het niet naleven van 
de zorgplichten arbeidsmarktperspectief en doel-
matigheid door mbo-instellingen en adviseren van 
de minister van OCW hierover. Dit op verzoek van de 
minister van OCW. De CMMBO houdt geen toezicht op 
mbo-instellingen.

onderzoek en advies
macrodoelmatigheid mbo



ONDERZOEK EN ADVIES MACRODOELMATIGHEID MBO
De CMMBO onderzoekt en adviseert over de uitvoering van 
de zorgplichten arbeidsmarktperspectief en doelmatigheid 
van mbo-instellingen.

De zorgplichten zijn geregeld in de wet Macrodoelmatig-
heid in het beroepsonderwijs. Het doel van deze wet is het 
bevorderen van een doelmatiger aanbod van opleidingen 
in het middelbaar beroepsonderwijs dat aansluit op de 
vraag van de arbeidsmarkt en het vervolgonderwijs.

REGELGEVING
Ruim 60 mbo-instellingen werken samen met ruim 200.000 
leerbedrijven aan toegankelijk, goed en doelmatig middel-
baar beroepsonderwijs. Hiermee bereiden ze bijna 500.000 
mbo-studenten voor op de maatschappij, de arbeidsmarkt 
en vervolgonderwijs. 

Vanaf 1 augustus 2015 is de wet Macrodoelmatigheid in het 
beroepsonderwijs van kracht. Deze wet regelt, onder ande-
re, de zorgplichten arbeidsmarktperspectief en doelmatig-
heid voor het bekostigd middelbaar beroepsonderwijs. De 
wet geeft mbo-instellingen de ruimte om de zorgplichten 
zelf in te vullen. Onderwijsinstellingen kunnen deze verant-
woordelijkheid in overleg met het (regionale) bedrijfsleven 
en andere onderwijsinstellingen in de omgeving vormge-
ven. De Beleidsregel macrodoelmatigheid beroepsonder-
wijs bevat criteria die de CMMBO gebruikt om te onderzoe-
ken of zorgplichten goed worden uitgevoerd.

VERZOEK EN ONDERZOEK
Is er naar uw mening sprake van een ondoelmatig en/of 
niet arbeidsmarktrelevant aanbod aan mbo-opleidingen 
binnen uw regio en komt u met de betrokken partijen niet 
tot een oplossing? De CMMBO kan op verzoek van mbo-in-
stellingen, bedrijfsleven, gemeenten en andere belangheb-
benden een onafhankelijk en deskundig advies uitbrengen.

U richt hiervoor een verzoek aan de CMMBO. De Commis-
sie beoordeelt of uw verzoek aansluit bij haar adviesrol en 
of uw verzoek voldoende is gemotiveerd en onderbouwd. 
Samen met u bekijken we of een advies zinvol is. Zo ja, dan 
start het onderzoek en informeren we de minister van OCW 
over uw verzoek.

Het onderzoek bestaat uit een aantal stappen:
• De CMMBO informeert betrokken partijen en verzoekt 

informatie aan te leveren. Vervolgens krijgen de betrok-
ken partijen tijdens een gesprek de gelegenheid om 
toelichting te geven op het onderwerp en zijn of haar 
mening te onderbouwen. Op basis van de feitelijke  
gegevens en de gevoerde gesprekken stelt de CMMBO 
een analyse op.

• Na afronding van het onderzoek wordt er een ontwerp-
advies opgesteld. Dit ontwerpadvies legt de CMMBO 
voor aan alle betrokken partijen. Iedere partij krijgt de 
gelegenheid om feitelijke onjuistheden te corrigeren. 

• Vervolgens stellen wij ons advies vast en vragen wij  
betrokken partijen wat zij voornemens zijn om met  
het advies te doen. Het definitieve advies, inclusief 
de reactie van partijen op het advies, wordt aan alle 
betrokkenen aangeboden. 

• De CMMBO verstuurt daarna een kopie van het advies 
aan de minister van OCW. Indien uit het onderzoek van 
de CMMBO en reacties op het advies blijkt dat één van 
de zorgplichten niet wordt nageleefd en de betreffende 
partij hier niets aan wil doen, heeft de minister van  
OCW de bevoegdheid maatregelen te nemen. Het gaat 
dan om een besluit van de minister van OCW, waarbij 
het advies van CMMBO van belangrijke waarde is.

• Tot slot publiceert de CMMBO het advies en de reactie 
van partijen via de website www.cmmbo.nl.  
Vertrouwelijke informatie wordt daarbij vanzelfspre-
kend uitgesloten.


