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1. Inleiding

De Commissie macrodoelmatigheid mbo (CMMBO) is per 1 september 2015 ingesteld door de minister van
OCW en de staatssecretaris van EZ. De CMMBO heeft de taak de overheid, mbo-instellingen, bedrijfsleven en
andere belanghebbenden te adviseren over de zorgplichten arbeidsmarktperspectief en doelmatigheid van
mbo-instellingen.
Het primaire doel van de CMMBO is het versterken van de zelfregulering in het mbo. De scholen moeten, in
samenwerking met bedrijfsleven en andere belanghebbenden, onderling tot goede afspraken komen over
hun opleidingenaanbod. Als dat niet lukt, kan de CMMBO helpen.
De CMMBO is een onafhankelijke commissie, die bestaat uit ervaren deskundigen met kennis van de
maatschappij, het bedrijfsleven en mbo-instellingen. Onafhankelijk, vertrouwelijk, deskundig en transparant
zijn de kernwaarden van de commissie.
Hierbij treft u het verslag aan van de activiteiten van de CMMBO in 2015. Vanwege de start zijn deze met
name gericht geweest op de inrichting van de CMMBO, zoals de instelling van de Commissie en de inrichting
van het secretariaat (hoofdstuk 2). Eind 2015 kon de CMMBO aan de slag met de uitvoering van haar taken
(hoofdstuk 3). Tenslotte treft u het financiële verslag over 2015 aan (hoofdstuk 4).
Meer gedetailleerde informatie over adviezen, taken en werkwijze van de CMMBO en over de CMMBO zelf is
te vinden op haar website: www.cmmbo.nl.
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2. Inrichting van de Commissie macrodoelmatigheid mbo

2.1 Grondslag van de CMMBO

Begin 2015 is de Wet macrodoelmatigheid in het beroepsonderwijs vastgesteld en ingevoerd. Het doel van
deze wet is het realiseren van een betere aansluiting van het opleidingenaanbod op de arbeidsmarkt en een
doelmatigere spreiding van het opleidingenaanbod in het middelbaar beroepsonderwijs. De wet regelt
onder andere:
•

•

•

•

de aanscherping van de zorgplicht arbeidsmarktperspectief. Deze houdt in dat een instelling enkel
opleidingen aanbiedt die gediplomeerde schoolverlaters perspectieven bieden om binnen een redelijke
termijn werkte vinden op het niveau van de gevolgde opleiding.
de introductie van de zorgplicht doelmatigheid. Een instelling zorgt ervoor dat een beroepsopleiding
alleen wordt aangeboden als die opleiding, gelet op het geheel van de voorzieningen op het gebied van
het beroepsonderwijs, doelmatig is.
de bevoegdheid van de Minister een sanctie te treffen als een instelling voor een opleiding de zorgplicht
arbeidsmarktperspectief of doelmatigheid niet naleeft. Voor de uitoefening van zijn bevoegdheid stelt de
Minister beleidsregels vast.
de oprichting van een onafhankelijke adviescommissie die door de Minister om advies gevraagd kan
worden bij het uitvoeren van zijn bevoegdheid.

Het laatste punt vormt de grondslagvoorde CMMBO. Vooruitlopend op de formele instelling van de
Commissie zijn de beoogde leden vanaf het voorjaar van 2015 aan de slag gegaan met het kwartiermaken
voor de Commissie. De leden hebben zich eerst verdiept inde relevante wet- en regelgeving en onderzoeksen adviesrapporten. Vervolgens is een inhoudelijke bijdrage geleverd aan het Instellingsbesluit van de
Commissie en is de inrichting van het secretariaat en de werkwijze van de Commissie uitgewerkt. Tenslotte
heeft de CMMBO in het kader van het kwartiermaken het ministerie van OCW geadviseerd over de
Beleidsregel macrodoelmatigheid in het beroepsonderwijs en is de Commissie gaan proefdraaien met een
praktijkcasus.

2.2 Instelling van de CMMBO

De CMMBO is door middel van een Besluit van de minister van OCW en de staatssecretaris van EZ per
1 september 2015 formeel ingesteld. De leden van de Commissie zijn: de heer prof. dr. F. Leijnse, tevens
voorzitter, mevrouw drs. M.H.J. Blom, de heer M. J. Hoefeijzers, de heer drs. A.J.E.G. Renique, tevens vicevoorzitteren de heer prof. dr. M.J.M. Vermeulen. De voorzitter en leden zijn door de Minister voor een
periode van vier jaar benoemd. Herbenoeming is eenmaal mogelijk.
De taken van de CMMBO zijn als volgt:
A.

Op verzoek Minister onderzoeken van en adviseren over signalen over niet naleven van de zorgplichten
arbeidsmarktperspectief en doelmatigheid door mbo-instellingen.

B.

Op verzoek Minister themagericht onderzoeken van en adviseren over het arbeidsmarktperspectief en
doelmatigheid van (delen van) het landelijk aanbod van mbo-opleidingen.

C.

Op verzoek van belanghebbenden (instellingen, bedrijfsleven e.a.) adviseren over onderlinge
verschillen van inzicht in het arbeidsmarktperspectief en/of doelmatigheid van opleidingen
(‘geschillencommissie’).

De eerste twee taken (A. en B.) zijn gericht op het adviseren van de Minister over de uitvoering van zijn
wettelijke bevoegdheden.
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De derde taak (C.) zou, in het kader van zelfregulering door de sector, oorspronkelijk door een door de
stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) in te stellen onafhankelijke
geschillencommissie worden uitgevoerd. Uiteindelijk heeft SBB hier van afgezien, omdat ze het van belang
vindt dat, onder meer met het oog op herkenbaarheid voor partijen in het veld, er sprake is van één
commissie die partijen en uiteindelijk de Minister kan adviseren indien een ondoelmatige situatie niet wordt
opgelost. Daarom hebben SBB en de Minister afgesproken dat de CMMBO alle drie de genoemde taken
uitvoert.
De CMMBO neemt bij de uitvoering van alle taken de Beleidsregel macrodoelmatigheid in het
beroepsonderwijs in acht. Dit bevordert een uniforme werkwijze en beoordeling van praktijksituaties.

2.3 Het secretariaat van de CMMBO

Ter ondersteuning van de CMMBO is in 2015 een secretariaat ingericht. Dit secretariaat is ondergebracht bij
de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO). Deze keuze is gemaakt om de onafhankelijkheid van
de CMMBO te waarborgen en vanwege inhoudelijke verwantschap met de activiteiten van het secretariaat
van de Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs (CDHO) dat ook bij de NVAO is ondergebracht. De NVAO
verzorgt zo het penvoerderschap voor zowel de CDHO als de CMMBO.
Door het ministerie van OCW, de NVAO en de CMMBO is een overeenkomst gesloten voor de inrichting en
uitvoering van het secretariaat. De NVAO dient jaarlijks een activiteitenplan en begroting in bij het ministerie
van OCW en verzorgt de (financiële) verantwoording. Eind 2015 is de benodigde kantoor- en vergaderruimte
voor de CMMBO ingericht en zijn andere praktische faciliteiten geregeld voor het secretariaat van de
Commissie (o.a. ict-voorzieningen).
Het beoogd secretariaat van de CMMBO bestaat uit een secretaris (1 fte), een onderzoeker (0,8 fte) en een
managementassistent (0,6 fte). Per 1 november 2015 is dhr. C.J. van Overveld in dienst getreden bij de NVAO
als secretaris van de Commissie. Voor de andere twee functies is de werving eind 2015 gestart.

2.4 Werkwijze van de CMMBO

Voor o.a. de advisering aan mbo-instellingen en andere belanghebbenden heeft de CMMBO in 2015 een
werkwijze ontwikkeld. Deze bestaat, op hoofdlijnen, uit de volgende stappen:
•

•

•

•

5

Verzoek om advies
o
Belanghebbenden kunnen bij een verschil van inzicht over het arbeidsmarktperspectief en/of
doelmatigheid van mbo-opleidingen een verzoek richten voor advisering door de Commissie,
o
De Commissie kijkt eerst of partijen zelf al geprobeerd hebben tot een oplossing te komen en of
het verzoek voldoende onderbouwd is met feiten. Zo ja, dan start de CMMBO met haaronderzoek.
Onderzoek
o
De CMMBO verzamelt en verifieert eerst de benodigde gegevens en feiten,
o
Daarna worden gesprekken gevoerd met belanghebbenden.
o
Op basis van de verzamelde feiten en meningen voert de CMMBO, mede op basis van de
Beleidsregel, een analyse uit die leidt tot een ontwerpadvies.
Ontwerpadvies
o
De CMMBO stelt vervolgens haar ontwerpadvies op.
o
Dit wordt aan betrokkenen voorgelegd ter correctie van onjuistheden.
Definitief advies
o
Daarna stelt de CMMBO haar definitief advies vast en biedt dit aan partijen aan.
o
De CMMBO vraagt partijen wat ze met het advies gaan doen.
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Openbaar maken advies
o
Tot slot maakt de CMMBO haar advies openbaar via haar website, samen met de reacties van
betrokken partijen (als die met dat laatste instemmen).

De reden voor het openbaar maken van adviezen is het bevorderen van zelfregulering door mbo-instellingen
op het gebied van macrodoelmatigheid. Uitgangspunt van de Wet macrodoelmatigheid in het
beroepsonderwijs is dat mbo-instellingen zelf verantwoordelijk zijn om te komen tot een goede aansluiting
tussen onderwijs en arbeidsmarkt en een doelmatigere spreiding van het onderwijsaanbod. Door middel van
het openbaar maken van adviezen kunnen mbo-instellingen kennis opdoen t.b.v. naleving van hun
zorgplichten arbeidsmarktperspectief en doelmatigheid.

2.5 Communicatie

Eind 2015 heeft de CMMBO de basis gelegd voor haar website www.cmmbo.nl. Deze website is begin 2016
gerealiseerd en bevat o.a. informatie over relevante wet- en regelgeving, door de CMMBO uitgebrachte
adviezen en informatie over taken en werkwijze van de CMMBO.
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3. Activiteiten van de Commissie macrodoelmatigheid mbo

Vanaf haar start in het najaar van 2015 heeft de CMMBO voor de uitvoering van haar taken samengevat de
volgende inhoudelijke activiteiten verricht.

3.1 Bijdrage aan (concept) Beleidsregel macrodoelmatigheid in het beroepsonderwijs.

Mbo-instellingen zijn zelf verantwoordelijk voor hun aanbod van opleidingen. De wettelijke zorgplicht
arbeidsmarktperspectief en de zorgplicht doelmatigheid zijn doelvoorschriften, geen middelvoorschriften.
De wet geeft mbo-instellingen de ruimte om naar eigen inzicht de zorgplichten in te vullen.
De nieuwe wet introduceert ook de bevoegdheid voor de Minister maatregelen te nemen indien zorgplichten
nietworden nageleefd. Voor de uitvoering hiervan doorde Minister is een beleidsregel opgesteld. De
beleidsregel bevat geen algemeen verbindende voorschriften voorscholen, maar beschrijft hoe de Minister
gebruik maakt van zijn discretionaire bevoegdheid. Een beleidsregel maakt o.a. duidelijk hoe de Minister
belangen afweegt, welke feiten hierbij worden betrokken en hoe de Minister te werk gaat. Een beleidsregel
bevordert daarmee o.a. dat gelijke gevallen op een gelijke manier behandeld worden en vergroot de
voorspelbaarheid van optreden doorde Minister voor instellingen. Instellingen kunnen bij de uitvoering van
hun zorgplichten hier rekening mee houden.
De CMMBO hanteert bij de uitvoering van al haartaken de Beleidsregel macrodoelmatigheid in het
beroepsonderwijs als basis voor beoordeling van het arbeidsmarktperspectief en doelmatigheid van
opleidingen. De CMMBO heeft in 2015 een inhoudelijke bijdrage geleverd aan het tot stand komen van deze
(concept) beleidsregel.
Belangrijke aandachtspunten voor het beoordelen van het arbeidsmarktperspectief van opleidingen zijn
samengevat als volgt:
•
•
•
•
•

•
•

Vinden voldoende gediplomeerden van de opleiding na enige tijd een baan?
Is dit in voldoende mate een baan op het niveau van de opleiding?
Houdt de mbo-instelling rekening met de behoefte aan gediplomeerden van de opleiding op de
regionale arbeidsmarkt?
En is die behoefte onderbouwd? Dit geldt ook voor opleidingen die op een bovenregionale of landelijke
arbeidsmarkt gericht zijn.
Houdt de mbo-instelling bij het inschrijven van studenten uit oogpunt van arbeidsmarktperspectief
voldoende rekening met het aantal inschrijvingen van studenten voor dezelfde beroepsopleiding door
andere mbo-instellingen in hetzelfde verzorgingsgebied?
Houdt de instelling rekening met de bijdrage van de opleiding aan doorstroom naar een hoger
opleidingsniveau en het hbo?
Zijn er voldoende beroepspraktijkvormingsplaatsen beschikbaar voor alle studenten?

Wordt met de opleiding de toegankelijkheid van onderwijs voor kansarme groepen geborgd? Belangrijke
aandachtspunten voor het beoordelen van de doelmatigheid van opleidingen zijn samengevat:
•
•

Is er nog sprake van voldoende studenten per opleiding als meerdere mbo-instellingen in hetzelfde
verzorgingsgebied (regionaal, bovenregionaal of landelijk) een vergelijkbare opleiding aanbieden?
Houdt de mbo-instelling voldoende rekening met vergelijkbare opleidingen in hetzelfde
verzorgingsgebied?
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Werkt de mbo-instelling voldoende samen met andere mbo-instellingen zodat een doelmatig aanbod
van (een) beroepsopleiding(en) tot stand komt in het verzorgingsgebied (regionaal, bovenregionaal of
landelijk)?
Heeft de mbo-instelling een onderbouwing van de verwachte ontwikkeling van het aantal studenten
voor (een) beroepsopleiding(en)? Houdt de mbo-instelling bij het starten van een nieuwe opleiding
voldoende rekening met het effect hiervan op het aantal studenten van vergelijkbare opleidingen van
andere mbo-instellingen in hetzelfde verzorgingsgebied?
Werkt de mbo-instelling voldoende samen met het bedrijfsleven voor een doelmatig aanbod aan
vergelijkbare beroepsopleidingen in het verzorgingsgebied?
Heeft de mbo-instelling bij het starten van (een) nieuwe opleiding(en) voldoende rekening gehouden
met de bestaande (kapitaalsintensieve) infrastructuur voor vergelijkbare opleidingen bij andere
instellingen?

3.2 Adviezen

De CMMBO heeft in 2015 twee adviezen uitgebracht, namelijk over het aanbod van opleidingen
Vliegtuigonderhoud in Aalsmeer en Hoofddorp en over het aanbod van mbo-opleidingen in Zoetermeer.
Beide adviezen zijn integraal te raadplegen op: www.cmmbo.nl/adviezen.

3.3 Themagericht onderzoek

Op verzoek van de Minister voert de CMMBO themagericht onderzoek uit naar het arbeidsmarktperspectief
en doelmatigheid van (delen van) het landelijk aanbod van mbo-opleidingen.
Om gericht onderzoek uit te kunnen voeren ontwikkelt de CMMBO een monitor die op hoofdlijnen inzicht
moet geven in het arbeidsmarktperspectief en doelmatigheid van het landelijk aanbod van opleidingen.
Hieruit kunnen signalen voortkomen die vervolgens diepgaander onderzocht kunnen worden. De monitor
wordt gebaseerd op gegevens uit openbare bronnen. Het gaat hierbij o.a. om gegevens en informatie van
het CBS, DUO en het ROA. Eind 2015 heeft de CMMBO een eerste ontwerp besproken voor opzet van de
monitor en voor in 2016 nader te onderzoek thema’s. Wat dit laatste betreft denkt de CMMBO o.a. aan een
onderzoek naar het arbeidsmarktperspectief van opleidingen voor niveau 2 mbo-studenten.
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4. Financieel verslag

De CMMBO wordt door de minister van OCW bekostigd. In het Instellingsbesluit is geregeld welke kosten
voor vergoeding in aanmerking komen. Dit is door de NVAO nader uitgewerkt in een subsidieaanvraag en beschikking. De financiële verantwoording van de Commissie is opgenomen in de verantwoordingscyclus
van de NVAO. Hieronder staan de financiële kerngegevens voor 2015 vermeld.
Bedrijfsopbrengsten

Realisatie 2015

Begroting 2015

€

€

Subsidie ministerie van OCW (opstartkosten)

73.450

73.450

Subsidie ministerie van OCW (exploitatie)

125.000

125.000

Totaal subsidie

198.450

198.450

Bedrijfslasten

Realisatie 2015

Begroting 2015

€

€

1. Personele kosten

18.367

47.000

-

5.000

183

5.500

3.2 Kosten communicatie

18

4.000

3.3 Inzet commissieleden

13.507

15.500

3.4 Inzet deskundigen

11.495

11.500

-

8.500

10.700

10.700

2. Afschrijvingskosten
3. Algemene werkingskosten
3.1. Personele exploitatiekosten

3.5 Overige kosten
3.6 Penvoerder NVAO
3.7 Onvoorzien/diversen
3.8 Opstartkosten CMMBO
Totaal bedrijfslasten

-

17.300

68.668

73.450

122.938

198.450

Resultaat

Realisatie 2015
€
(te verrekenen)

75.512

Verloop egalisatiereserve

Egalisatiereserve
€
Stand per 1 januari 2015

-

Resultaat 2015

75.512

Te verrekenen subsidie 2015 met OCW*

25.899

Stand per 31 december 2015

49.613

* = Te verrekenen met OCW o.b.v. het instellingsbesluit CMMBO d.d. 24 september 2015, artikel 10
Maximaal toegestane egalisatiereserve is 25% van dein het laatste kalenderjaar verleende vergoeding.
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De oorspronkelijke begroting voor 2015 is o.a. gebaseerd op een start van het secretariaat per 1 oktober
2015. Deze start is vertraagd wat heeft geleid tot een onderuitputting van de subsidie 2015 van €75.512,
Deze onderuitputting is deels toegevoegd aan de egalisatiereserve. Deze bedraagt
€49.613,- per 31 december 2015. Een bedrag van € 25.899,- vloeit terug naar OCW.

Den Haag, 2 juni 2016

Prof. dr. F. Leijnse
Voorzitter CMMBO
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