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begin 2006 verscheen het rapport “met losse Teugel” en een jaar later het vervolg-
rapport “op Koers”. beide rapporten zijn opgesteld door werkgroepen in het kader 
van herontwerp mbo, beide stonden onder inhoudelijke leiding van rené van gils. 
Het officiële onderwerp van de rapporten betreft centrale registratie van opleidingen, 
informatievoorziening en gegevensuitwisseling tussen de partijen in het beroeps-
onderwijs. 
in deze rapporten is het er ook om te doen het onderwijsaanbod van instellingen 
in het mbo zodanig te herinrichten dat het mogelijk is dat ook een aankomende 
deelnemer die nog niet precies weet wat hij wil worden een startaanbod krijgt dat 
hem zinvolle leer- en kwalificatiemogelijkheden biedt, en dat hem tevens helpt om 
de eigen loopbaankeuzes helder te krijgen en aan te scherpen. meer studiesucces 
en minder uitval vormen het doel van de herinrichting. Daarnaast is de verwachting 
dat de invoering van opleidingsdomeinen leidt tot een administratieve lastenver-
lichting voor mbo-instellingen, omdat er minder nieuwe onderwijsovereenkomsten 
nodig zullen zijn. 

instellingen gaan daadwerkelijk de mogelijkheid krijgen hun onderwijs in lijn met 
genoemde rapporten aan te bieden. er is een voorstel aangekondigd om de web 
zodanig aan te passen dat het mogelijk wordt om, anders dan in de huidige situatie, 
mogelijkheden om deelnemers in te schrijven op een opleidingsdomein. er worden 
minder dan 20 opleidingsdomeinen voorzien. nadat in een domein de deelnemer 
meer zicht heeft gekregen op zijn mogelijkheden en belangstelling, wordt gekozen 
voor een inschrijving op een kwalificatiedossier, waarin eisen voor een set verwante 
beroepen zijn gespecificeerd. Er zijn zo’n 240 dossiers. Tot slot kiest elke deelnemer 
voor een diploma, een uitstroom die 1-op-1 hoort bij een beroep op de arbeids-
markt.  Daar zijn er bijna 650 van. Voor de goede orde: de huidige wetgeving 
staat op het moment van instroom alleen directe inschrijving voor een van de 
650 diploma’s toe. Ook in de toekomst blijft het altijd mogelijk dat een deelnemer 
zich direct inschrijft voor een kwalificatiedossier of voor een diploma.

De voorliggende publicatie draait om een optimaliseringvraagstuk. De wetgever wil 
een structurering in drie lagen ondersteunen: opleidingsdomein, kwalificatiedossier, 
uitstroom, en dit ook in Crebo mogelijk maken. De basis onder de nieuwe wet zal 
de zogeheten competentiegerichte kwalificatiestructuur (CKS) zijn. Bij het inrichten 
van die CKS is begonnen aan de kant van de arbeidsmarkt – de 650 diploma’s voor 
beroepen voor beginnend beroepuitoefenaren. Een clustering tot circa 240 kwalificatie-
dossiers heeft al aan die kant plaatsgevonden. Deze dossiers met hun uitstromen zijn 
gegeven – ze worden door de minister vastgesteld op voordracht van de kennis-
centra.

VOORWOORD
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De indeling van dossiers in een beperkt aantal opleidingsdomeinen is een voorstel 
van het onderwijs. Deelnemers stromen in en kiezen op basis van hun eigen belang-
stellingswereld, hun beleving van het beroepenveld, hun toekomstverwachting. 
Via een proces van verdiepen en verrijken bereiken zij een landelijk vastgesteld 
diploma.

Onderbouwing van opleidingsdomeinen 
Kan er iets zinnigs gezegd worden over de meest optimale indeling van dossiers in 
opleidingsdomeinen?  Ja dat kan, en zelfs op twee manieren. 
Allereerst is er de indeling die in deze publicatie de “beleidsindeling april 2009” 
wordt genoemd. Die indeling is het resultaat van overleg in het krachtenveld van 
mbo-instellingen, kenniscentra, experts, brancheorganisaties, georganiseerd 
bedrijfsleven en overige van belang zijnde instituties. 
Daarnaast is er een indeling gebaseerd op wetenschappelijke analyse. Deze is in 
zekere zin waardenvrij, zij het dat het vertrekpunt een definitie van beste indeling 
is, waarover gediscussieerd kan worden. In deze publicatie is de definitie van beste 
indeling: die indeling die het aantal switches van deelnemers minimaliseert. een 
“switch” is kortweg gezegd een verandering van opleiding. in het rapport worden 
nog diverse nuances gehanteerd.

Zowel bij mbo raad als bij oCw werd begin 2008 de behoefte gevoeld aan een 
onderzoeksmatige benadering van het indelingsprobleem en verwante vraag-
stellingen. Aan Triple A ontwerp en onderzoek is een subsidie toegekend met het 
verzoek daaruit ook een expertbenadering, ondersteund door wetenschappelijk 
onderzoek te financieren.
onder verwijzing naar de titel van een van de onderliggende rapporten werd de 
zogenoemde expertgroep op Koers opgezet. Deze groep heeft via zijn leden 
toegang tot de praktijk van onderwijsinstellingen en kenniscentra, en tot nieuwe 
ontwikkelingen zoals o.a. door Triple A verder worden gebracht. op eigen titel heeft 
de expertgroep op verzoek regelmatig ad hoc adviezen aan oCw gegeven.

Door de Expertgroep werd daarnaast wetenschappelijk onderzoek geëntameerd. 
Aan KbA, het Kenniscentrum beroepsonderwijs Arbeidsmarkt, werd onder meer 
gevraagd een analyse te doen van switches die deelnemers in het recente verleden 
hebben gemaakt en deze te relateren aan opleidingsdomeinen. 
Het onderzoek is technisch gezien een simulatie: op basis van historische gegevens 
(uit BRON en van de instellingen) over switches in tijden dat opleidingsdomeinen 
niet bestaan worden verwachtingen geformuleerd over de toekomst waarin opleidings-
domeinen wel praktijk zullen zijn.
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Formele opdrachtgever van het onderzoek is Triple A, op verzoek van mbo raad 
en oCw. onder deze verantwoordelijkheid heeft Triple A de voorliggende publicatie 
doen verschijnen. De expertgroep was inhoudelijk gesprekspartner voor de onder-
zoekers en klankbordgroep voor de resultaten. 

De expertgroep op Koers bestaat uit de volgende leden die op persoonlijke titel 
deelnemen.
- Frans Bergmans (ROC Eindhoven)
- Ad Geluk (COLO)
- Susan van Gurp (PAEPON)
- Wim Konings (Graafschap College)
- Cor Nagtegaal (Triple A en voorzitter Expertgroep op Koers)
- Rudolf Wandera (Koning Willem I College)
- Edwin Zimmermann (Wellant College)
Triple A zorgt voor organisatorische en secretariële ondersteuning.

Vanuit KbA namen paul den boer en Jos Frietman deel aan de bijeenkomsten van 
de expertgroep. Zij voerden het onderzoek uit. Daarnaast is regelmatig paul meltzer 
van de beleidsdirectie bVe van oCw op verzoek te gast geweest. Het onderzoek 
was in veel opzichten een ontdekkingsreis in een gebied waar veel beweegt. De 
expertgroep wenst u veel genoegen bij het lezen van het reisverslag en het bestu-
deren van de kaarten (p. 29 t/m 46) van het gebied.
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mbo-instellingen zullen vanaf augustus 2011 de mogelijkheid krijgen om deelnemers 
in te schrijven in een breed opleidingsdomein. Het betreft bol-deelnemers die nog 
geen keuze hebben gemaakt voor een kwalificatiedossier. De duur van inschrijving 
in een opleidingsdomein is maximaal één jaar. Daarna kiest de deelnemer voor een 
kwalificatiedossier of uitstroom. 
De invoering van opleidingsdomeinen dient twee doelen. De domeinen moeten 
voor deelnemers die bij de start in het mbo nog geen keuze hebben gemaakt, de 
opleidings- en beroepskeuze vergemakkelijken. De verwachting is dat deze deel-
nemers door een brede instroom en een breder programma een betere studiekeuze 
maken, waardoor zij minder tussentijds overstappen, vaker en eerder een diploma 
behalen en dus effectiever en efficiënter onderwijs krijgen.
Daarnaast is de verwachting dat de invoering van opleidingsdomeinen en de nieuwe 
wetgeving leiden tot een administratieve lastenverlichting voor mbo-instellingen. in 
de huidige situatie moeten alle deelnemers die van opleiding veranderen, worden 
uitgeschreven en opnieuw worden ingeschreven, en daarbij is een nieuwe onder-
wijsovereenkomst nodig. in de toekomst zal dit in veel gevallen niet meer nodig 
zijn voor deelnemers die zijn ingeschreven in een opleidingsdomein en binnen dat 
domein van opleiding veranderen. 
De veronderstelling is dat wanneer opleidingsdomeinen slim ingedeeld worden 
er minder switches zullen plaatsvinden, voor een ‘slimme indeling’ kan naar het 
switch-gedrag van deelnemers in de afgelopen jaren worden gekeken. 
Zowel voor een succesvolle schoolloopbaan van deelnemers als voor de admini-
stratieve lastenverlichting voor mbo-instellingen is het gewenst dat de opleidings-
domeinen zo zijn ingedeeld dat het aantal overstappen naar een opleiding in een 
ander opleidingsdomein minimaal is.
in de afgelopen periode zijn verschillende beleidsindelingen van opleidingsdomeinen 
voorgesteld. Het onderzoek moet laten zien in hoeverre deze beleidsindelingen 
beantwoorden aan het streven om de opleidingsdomeinen zo in te delen dat het 
aantal switches buiten het eigen domein minimaal is. 

De onderzoeksvragen zijn:
1. in hoeverre leiden de voorgestelde beleidsindelingen tot het minimaliseren van  

 overstappen naar een opleiding in een ander opleidingsdomein? 
2. wat zijn de consequenties van de invoering van opleidingsdomeinen voor het  

 aantal af te sluiten onderwijsovereenkomsten?

MANAGEMENTSAMENVATTING
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in deze samenvatting kunt u de belangrijkste conclusies van het onderzoek tot u 
nemen. bent u geïnteresseerd in een gedetailleerd onderzoeksverslag met daarbij 
de verantwoording voor de gevolgde werkwijze, dan verwijzen wij u naar de techni-
sche rapportage verderop in dit document. (vanaf p. 13)

Kengetallen
Voor het onderzoek zijn data gebruikt over 2006-2007. Het gebruikte bestand 
behelst 489.771 deelnemers, van wie er 91.356 (18,7%) switchten, wat in totaal 
leidde tot 96.224 switches. 
Het databestand bevat 12.153 unieke opleidingsswitches, waarbij 675 opleidingen 
zijn betrokken.

Beantwoording onderzoeksvraag 1 
Voor het beantwoorden van onderzoeksvraag 1 is gewerkt langs twee sporen: een 
clusteranalyse en een dekkingsanalyse. De confrontatie van deze twee analyses is 
gebruikt om tot een optimale domeinindeling te komen. 

Clusteranalyse 
De clusteranalyse toont de logisch te vormen clusters van opleidingen (crebo’s) op 
basis van de opleidingsswitches in het databestand van 2006-2007. Als clusters tot 
domeinen zouden worden verheven zou er op basis van de gegevens in 2006-2007 
sprake van een optimale opleidingsdomeinindeling zijn, vanuit het perspectief van 
zo min mogelijk switches. De clusters variëren echter in omvang en zijn niet han-
teerbaar en praktisch voor de verschillende partijen. Vandaar dat gesproken wordt 
over “ideaaltypische” of “theoretische” opleidingsdomeinen. 
Voor het typeren van een cluster zijn de volgende criteria gebruikt: 
- een switch van de ene opleiding (X) naar de andere opleiding (Y)  vindt minimaal 

10 maal plaats
- het toevoegen van een opleiding aan een cluster gebeurt alleen als het de meest 

voorkomende switch is van de ene opleiding (X) naar de andere opleiding (Y)
en/of 
- de meest voorkomende switch vanuit de andere opleiding (Y) is. 
Anders gezegd: De clusters zijn afgebakend op basis van getalsmatige criteria. 
Twee opleidingen horen in hetzelfde cluster als de switch tussen deze opleidingen 
minimaal 10 keer voorkomt én als dit de meest voorkomende switch is van of naar 
deze opleidingen
In totaal zijn er 47 logisch te vormen clusters uit de analyse naar voren gekomen. 
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Dekkingsanalyse
De dekkingsanalyse geeft antwoord op de vraag hoeveel van de opleidingsswitches 
in het databestand van 2006-2007 binnen het eigen domein zouden blijven als de 
voorgestelde beleidsindeling van opleidingsdomeinen (van april 2009) al zou zijn 
ingevoerd. 

De confrontatieanalyse waarbij de gegevens van de clusteranalyse en de dekkings-
analyse worden geconfronteerd, toont dat de voorgestelde beleidsindeling van april 
2009 een goed empirisch fundament heeft:
- Veel van de 47 clusters (oftewel: ideaaltypische opleidingsdomeinen) correspon-

deren met de voorgestelde domeinen
- 62% van de switches zou bij invoering van de opleidingsdomeinen binnen het 

domein blijven
- 38% switcht (nog steeds) tussen opleidingsdomeinen, voor een deel is dat onver-

mijdelijk (er is immers sprake van een indeling, niet van één domein waar alles 
en iedereen in past)

er zijn grote verschillen tussen de afzonderlijke domeinen. Zo valt bij het domein 
Orde en veiligheid maar 35% van de opleidingsswitches binnen het domein. Bij 
Techniek en procesindustrie is dat bijvoorbeeld 81%. Uit de analyse blijkt dat 
deelnemers binnen het domein Orde en veiligheid ‘gewoon’ erg breed switchen. Dit 
is niet te verhelpen met een andere domeinindeling. een andere opvallende score 
uit de dekkingsanalyse is een relatief lage score voor het domein Zorg en gezond-
heid; 47% van de opleidingsswitches vallen binnen dit domein. De verklaring voor 
dit getal is het feit dat “helpenden” behalve naar andere zorgopleidingen ook veel 
switchen naar welzijnopleidingen (domein Welzijn en cultuur).

Conclusies naar aanleiding van de clusteranalyse en de dekkingsanalyse:
De onderzoeksresultaten onderbouwen de voorgestelde indeling in opleidingsdomeinen 
van april 2009.  De expertgroep:
- kan zich vinden in de voorgestelde beleidsindeling. 
- doet de aanbeveling om een apart opleidingsdomein iCT op te nemen, in plaats 

van de betrokken dossiers onder te brengen bij het domein media en vormgeving. 
De expertgroep komt tot deze aanbeveling, niet zozeer op basis van de analyse 
van de switches als wel op inhoudelijke argumenten, onder meer gericht op een  
betere aansluiting met het Hbo. iCT is wel een te onderscheiden subcluster.

- doet de aanbeveling om de opleidingen op het gebied van maatschappelijke zorg 
en sociaal-maatschappelijke dienstverlening onder te brengen in het domein 
Welzijn en cultuur (in plaats van in het domein Zorg en gezondheid) Dit leidt tot 
minder switches tussen de twee domeinen. 
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Beantwoording onderzoeksvraag 2
De tweede onderzoeksvraag luidt: wat zijn de consequenties van de invoering van 
opleidingsdomeinen voor het aantal af te sluiten onderwijsovereenkomsten?  Deze 
vraag is ingegeven door het streven om de administratieve last voor mbo-instellingen 
te verminderen.

in de huidige situatie moeten alle deelnemers die van opleiding veranderen, worden 
uitgeschreven en opnieuw ingeschreven, en daarbij is een nieuwe onderwijsover-
eenkomst nodig. De vraag is in hoeverre de invoering van opleidingsdomeinen kan 
leiden tot een reductie van het aantal onderwijsovereenkomsten. De administratieve 
last van een onderwijsovereenkomst verschilt per onderwijsorganisatie, op basis 
van de bewerkelijkheid van het werkproces. Vandaar dat gekozen is voor een duide-
lijke eenheid; het aantal onderwijsovereenkomsten. op basis van deze uitkomsten 
kan de vertaalslag naar de feitelijke administratieve last (in tijd en/ of geld) door 
onderwijsinstellingen zelf gebeuren, op basis van hun eigen specifieke situatie. 

Voor de berekening van het aantal onderwijsovereenkomsten zijn ook mutaties van 
belang die scholen niet aan bron hoeven door te geven. Het gaat om gegevens 
die wel in de databestanden van afzonderlijke scholen voorkomen, maar niet in het 
bron-bestand. Daarom is voor de beantwoording van de tweede onderzoeksvraag 
gebruik gemaakt van een databestand dat is samengesteld op basis van 18 instel-
lingsbestanden met inschrijfgegevens uit de cursusjaren 2006-2007 en 2007-2008.

Leeswijzer technische rapportage: 
in hoofdstuk 1 kunt u meer lezen over de vraagstelling en aanpak van het 
uitgevoerde onderzoek. Hoofdstuk 2 beantwoord vervolgens onderzoeksvraag 1. 
een uitgebreide weergave van de soort switches is tevens onderdeel van dit 
hoofdstuk. Ook is inzichtelijk gemaakt (grafisch) op welke wijze de clusters 
en beleidsindeling in opleidingsdomeinen van april 2009 overeenkomen. in 
hoofdstuk 3 worden de uitkomsten getoond van het onderzoek ten behoeve 
van het beantwoorden van onderzoeksvraag 2. 
in de bijlagen vindt u relevante achtergrondinformatie zoals onderzoeks-
gegevens. De inhoud van de technische rapportage is voor rekening van de 
onderzoekers/KBA.
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Totaal aantal switches 100 %120.748

Resteert

Resteert

Resteert

Resteert

Switches naar ander opleidingsdomein 41.476

9.706

24.365

18.757

65,7%

69.566

79.272

57,6%

Switches naar andere leerweg

Switches met gevolgen
voor studiefinanciering

45.201 37,4%

Switches na behalen
van diploma

26.444 21,9%

Resultaten
in onderstaande tabel is weergegeven wat de reductie van het aantal switches is 
(op basis van vier criteria) bij invoering van de opleidingsdomeinen (conform de 
beleidsindeling van april 2009) 

Als de vier criteria worden toegepast, levert dit in vergelijking met een situatie 
zonder opleidingsdomeinen een reductie op van 26.444 onderwijsovereenkomsten, 
21,9% van het totaal aantal switches.
er is tevens onderscheid gemaakt in het aantal switches van minder- en meerder-
jarigen. 

Conclusie
Op jaarbasis maken deelnemers in het mbo 120.748 switches, die in de huidige 
situatie leiden tot het opstellen van een nieuwe onderwijsovereenkomst. bij toepas-
sing van de voorgestelde criteria voor een nieuwe onderwijsovereenkomst, zou de 
invoering van opleidingsdomeinen (volgens de beleidsindeling van april 2009) leiden 
tot een reductie van 26.444 onderwijsovereenkomsten. Hiervan hebben er 21.631 
betrekking op meerderjarigen en 4.813 op minderjarigen.
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EMPIRISCHE ONDERBOUWING OPLEIDINGSDOMEINEN
TECHNISCHE RAPPORTAGE
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1. VRAAGSTELLING EN AANPAK

1.1  Vraagstelling
mbo-instellingen zullen vanaf augustus 2011 de mogelijkheid krijgen om bol-deelne-
mers in te schrijven in een breed opleidingsdomein. Het betreft deelnemers die nog 
geen keuze hebben gemaakt voor een kwalificatiedossier. De duur van inschrijving 
in een opleidingsdomein is maximaal één jaar. Daarna kiest de deelnemer voor een 
kwalificatiedossier of uitstroom. 

De invoering van opleidingsdomeinen dient twee doelen. De domeinen moeten voor 
deelnemers die bij de start in het mbo nog geen keuze hebben gemaakt de opleidings- 
en beroepskeuze vergemakkelijken. De verwachting is dat door een brede instroom 
en een breder programma deze deelnemers een betere studiekeuze maken, waar-
door zij minder tussentijds overstappen, vaker en eerder een diploma behalen en 
dus effectiever en efficiënter onderwijs krijgen.
Daarnaast is de verwachting dat de invoering van opleidingsdomeinen leidt tot een 
administratieve lastenverlichting voor mbo-instellingen, omdat er minder onderwijs-
overeenkomsten nodig zullen zijn. 

een tussentijdse overstap wordt vaak beschouwd als een risicofactor voor een succes-
volle schoolloopbaan van de deelnemer. Als opleidingsdomeinen zijn ingevoerd, 
geldt dit vooral voor overstappen naar een opleiding in een ander opleidingsdomein. 
overstappen die deelnemers maken binnen een opleidingsdomein, kunnen dan 
worden gezien als onderdeel van het traject naar een definitieve keuze voor een 
kwalificatiedossier of uitstroom. In figuur 1, onder B., zijn de overstappen binnen en 
buiten het opleidingsdomein weergegeven als resp. gestippelde en ononderbroken 
pijlen.
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A. Huidige situatie zonder opleidingsdomein
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B. Toekomstige situatie met opleidingsdomein

Figuur 1: Opleidingsswitches in situatie zonder en met opleidingsdomeinen

Opleidingsswitches als graadmeter
opleidingsswitches – kortweg: overstappen naar een andere opleiding – zijn in twee 
opzichten van belang voor de onderbouwing van de indeling van opleidingsdomeinen.
a. opleidingsdomeinen worden samengesteld op basis van de inhoudelijke verwant- 

schap van opleidingen. een aanname voor het onderzoek is dat opleidings-
switches hiervoor een graadmeter zijn: als een bepaalde overstap vaak wordt 
gemaakt, geeft dit aan dat de opleidingen aan elkaar verwant zijn, en daarom bij 
voorkeur deel moeten uitmaken van hetzelfde opleidingsdomein.

b. een tweede aanname is dat een goede indeling van opleidingsdomeinen leidt tot 
een minimaal aantal overstappen naar een opleiding in een ander opleidings-
domein. Dit zijn de opleidingsswitches die het meest riskant worden geacht voor 
een succesvolle schoolloopbaan van deelnemers en waarbij ook in alle gevallen 
een nieuwe onderwijsovereenkomst nodig is. 
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in de afgelopen periode zijn verschillende beleidsindelingen van opleidingsdomeinen 
voorgesteld. Het onderzoek moet laten zien in hoeverre deze beleidsindelingen 
beantwoorden aan het streven om de opleidingsdomeinen zo in te delen dat het 
aantal switches naar een opleiding buiten het eigen domein minimaal is. 

De onderzoeksvragen zijn:
1. in hoeverre leiden de voorgestelde beleidsindelingen tot het minimaliseren van  

 overstappen naar een opleiding in een ander opleidingsdomein? 
2. wat zijn de consequenties van de invoering van opleidingsdomeinen voor het  

 aantal af te sluiten onderwijsovereenkomsten1? 
Deze onderzoeksvragen komen respectievelijk in hoofdstuk 2 en 3 aan bod.

1.2 Gevolgde werkwijze

Simulaties
Het onderzoek heeft het karakter van simulaties. omdat de opleidingsdomeinen nog 
niet bestaan, is een retrospectieve aanpak gevolgd: op basis van opleidingsswitches 
in het recente verleden (vgl. figuur 1, onder A.) worden verwachtingen uitge-
sproken over de opleidingsdomeinen in de nabije toekomst (vgl. figuur 1, onder 
B.). Er wordt dus gesimuleerd dat de opleidingsdomeinen al zijn ingevoerd. De 
verwachting is dat de resultaten ook voor de toekomst betrouwbaar zullen zijn, met 
andere woorden: er wordt van uit gegaan dat het patroon van opleidingsswitches 
de komende jaren niet fundamenteel zal veranderen. 
ook in een ander opzicht is sprake van simulaties. Voor de beantwoording van de 
vraag naar de optimale indeling van opleidingsdomeinen zijn verschillende beleids-
indelingen als input gebruikt en op hun effect beoordeeld: bij welk van deze inde-
lingen speelt het grootste deel van de switches zich af binnen hetzelfde opleidings-
domein? op vergelijkbare wijze zijn voor de beantwoording van de vraag naar het 
aantal onderwijsovereenkomsten verschillende beleidsopties beproefd. 

Analyse van BRON-bestanden en instellingsbestanden
Voor het beantwoorden van de vraag naar de optimale samenstelling van oplei-
dingsdomeinen (vraag 1) is gebruik gemaakt van de BRON-bestanden (inschrij-
vingsbestanden) van 2006 en 2007. De vraag naar de gevolgen van de opleidings-
domeinen voor het aantal onderwijsovereenkomsten in mbo-instellingen (vraag 2) 

1) De administratieve last van een onderwijsovereenkomst is niet zozeer gelegen in het opstellen van de ondewijs- 

 overeenkomst zelf, maar meer in het verkrijgen c.q. najagen van de wettelijk vereiste handtekeningen.
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is beantwoord aan de hand van bestanden die mbo-instellingen hebben aangeleverd. 
Deze bestanden lijken sterk op de bron-bestanden. Ze bevatten echter ook muta-
ties van deelnemers die de scholen niet aan bron hoeven door te geven, maar die 
wel kunnen leiden tot het afsluiten van een onderwijsovereenkomst.
Kenmerkend voor alle gebruikte bestanden is dat de opleidingsswitches van deel-
nemers hierin kunnen worden getraceerd. Daartoe is gebruik gemaakt van het 
statistische softwarepakket spss. 

Ontwikkeltraject
Het onderzoek is te beschouwen als een ontwikkeltraject. Het project is van start 
gegaan met een testfase waarin de centrale begrippen zijn omschreven en een 
proefdraai op bron-bestanden is uitgevoerd. Tijdens en na deze testfase zijn 
voortdurend keuzes gemaakt op tal van onderzoeksterreinen, zoals de afbakening 
van de doelgroep en van de databestanden, de definitie van opleidingsswitches, de 
technische vertaling van dit begrip – het identificeren van opleidingsswitches in de 
databestanden – en het clusteren van opleidingen. met deze keuzes werd de onder-
zoeksaanpak gaandeweg verder verfijnd. In dit proces was flexibiliteit vereist om 
aan te kunnen sluiten op de actualiteit en op de prioriteiten in de beleidsvoorbereiding 
van het wetsontwerp voor de invoering van opleidingsdomeinen, die gelijktijdig met 
de uitvoering van het onderzoek plaatsvond. 
De onderzoeksaanpak is ontwikkeld in nauwe samenspraak tussen de onderzoekers 
van KbA en de expertgroep op Koers, waarin mbo-instellingen, Colo, kenniscentra en 
het ministerie van oCw hebben geparticipeerd. 
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2. CLUSTER- EN DEKKINGSANALYSE OPLEIDINGSDOMEINEN

De hoofdvraag van het onderzoek is: in hoeverre leiden de voorgestelde beleids-
indelingen tot het minimaliseren van de overstappen naar een opleiding in een 
ander opleidingsdomein? om deze vraag te beantwoorden vanuit de opleidings-
switches die deelnemers maken, zijn twee analysesporen gevolgd:
1. er is gezocht naar patronen in de opleidingsswitches van deelnemers: welke 

overstappen komen veel voor en hoe hangen al deze overstappen met elkaar 
samen? Deze analyse leidt tot clusters van opleidingen en wordt daarom  
‘clusteranalyse’ genoemd2.

2. Bestaande (voorlopige) beleidsindelingen van opleidingsdomeinen zijn getoetst 
aan de praktijk. De vraag daarbij is: als deze voorgestelde opleidingsdomeinen al 
zouden zijn ingevoerd, hoeveel opleidingsswitches van deelnemers zouden dan 
binnen en buiten de domeinen plaatsvinden? Dit kan worden beschouwd als de 
dekkingsgraad van de opleidingsdomeinen en de analyse wordt daarom 

 ‘dekkingsanalyse’ genoemd.

De opbouw van dit hoofdstuk is als volgt:
Paragraaf 2.1 beschrijft hoe het begrip ‘opleidingsswitch’ is geoperationaliseerd en 
hoe het databestand is opgebouwd en afgebakend. De clusteranalyse en de dek-
kingsanalyse komen in paragraaf 2.2 en 2.3 aan bod. De confrontatie tussen de 
uitkomsten van deze beide analysesporen is het thema van paragraaf 2.4. 

2)  De term clusteranalyse wordt ook gebruikt voor een specifieke statistische analysetechniek. Dat is hier niet  

 bedoeld.
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2.1 Operationalisering ‘opleidingsswitch’ en databestand

Operationalisering van het begrip ‘opleidingsswitch’
Het centrale begrip in de analyses is ‘opleidingsswitch’ of kortweg ‘switch’. Hiermee 
wordt bedoeld: een overstap van een deelnemer naar een andere opleiding. 
in het onderzoek is sprake van een switch als aan elk van de volgende vier voor-
waarden wordt voldaan:

1. De deelnemer verandert van crebo.
Als een deelnemer binnen hetzelfde crebo bijvoorbeeld verandert van leerweg of 
van instelling, wordt dit niet als een switch beschouwd.

2. De deelnemer staat minimaal 30 dagen ingeschreven in de opleiding voordat hij 
of zij overstapt naar een andere opleiding (crebo).
met name in de vakantiemaanden komt het voor dat leerlingen zich inschrijven voor 
een opleiding, vervolgens van gedachten veranderen en zich voor een andere op-
leiding inschrijven, terwijl de opleiding nog niet is gestart. om deze situaties – die 
voor de beantwoording van de eerste onderzoeksvraag niet als een switch worden 
beschouwd – zo veel mogelijk uit te sluiten, is de ondergrens voor de verblijfsduur 
in een opleiding bij 30 dagen gelegd.

3. Er is geen sprake van een keuze of verandering van uitstroom binnen hetzelfde 
kwalificatiedossier. 
Bij competentiegerichte opleidingen hebben uitstromen van kwalificatiedossiers elk 
een eigen crebo. De keuze of een verandering van uitstroom wordt echter niet als 
een switch beschouwd. Hierop is één uitzondering gemaakt: in situaties waarbij een 
verandering van uitstroom gepaard gaat met een verandering van niveau, wordt dit 
wel als een switch beschouwd.

4. Er is geen sprake van een verandering van onderwijsvorm (eindtermengericht of 
competentiegericht) binnen dezelfde opleiding.
Als een deelnemer overstapt van een eindtermengerichte opleiding naar een com-
petentiegerichte opleiding wordt dit - als de opleiding zelf niet verandert - niet als 
een opleidingsswitch beschouwd, hoewel het crebo wel verandert. Hetzelfde geldt 
uiteraard voor de omgekeerde beweging. Ook de overgang van de ene ‘generatie’ 
van een competentiegerichte opleiding naar een andere wordt niet als een switch 
beschouwd. 

om overstappen zoals hiernaast 
beschreven onder nr. 4 uit te 
filteren, is de zogenaamde 
‘vervangingstabel’ gebruikt. Deze 
tabel is ten tijde van de experi-
menten herontwerp kwalificatie-
structuur mbo is gemaakt. in 
deze tabel staat voor de com-
petentiegerichte opleidingen 
aangegeven welke ‘vervangende’ 
eindtermengerichte opleidingen 
instellingen kunnen aanbieden 
aan deelnemers, voor het geval 
een competentiegerichte oplei-
ding zou worden gestaakt. De 
tabel is gebruikt om overstappen 
van eindtermengerichte naar 
experimentele opleidingen te 
checken: gaat het mogelijk om 
dezelfde opleiding in een ander 
jasje? Deze exercitie kon alleen 
handmatig worden uitgevoerd, 
en was daarmee erg arbeids-
intensief. om deze reden is de 
check alleen uitgevoerd voor 
opleidingen die zijn betrokken 
bij switches die in het gebruikte 
bestand minimaal 10 keer voor-
komen.
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De duur van inschrijving in een opleidingsdomein zal maximaal één jaar zijn. in het 
onderzoek zijn niettemin alle opleidingsswitches die deelnemers maken meegenomen: 
de analyses zijn dus niet beperkt tot switches in het eerste jaar na instroom. De 
belangrijkste reden daarvoor is dat het technisch niet mogelijk bleek om het ‘eerste 
jaar na instroom’ eenduidig af te bakenen. Hiervoor ontbreekt een betrouwbare 
variabele in de bron-bestanden. Daarnaast kan worden beargumenteerd dat voor 
de vraag welke opleidingen verwant zijn en in één opleidingsdomein horen, ook 
switches na het eerste jaar relevant zijn.

Het databestand
Het onderzoek is opgezet vanuit de aanname dat opleidingsswitches van deelnemers 
iets zeggen over de verwantschap tussen opleidingen, en daarmee een indicator 
zijn voor opleidingsdomeinen. Vanwege de centrale plaats van opleidingsswitches in 
de onderzoeksaanpak ligt het voor de hand het databestand zodanig op te bouwen 
dat gegevens over mutaties van deelnemers behouden blijven. Daarbij is de keuze 
gemaakt om een groep deelnemers af te bakenen en vervolgens een tijdlang in hun 
schoolloopbaan te volgen. 
Voor de opbouw van het databestand is een tweetal koppelingen gemaakt: 
a.  een koppeling van twee BRON-bestanden (inschrijvingsbestanden), en 
b.  een koppeling met een bestand met gegevens over de toedeling van crebo’s 

naar opleidingsdomeinen.

a. Koppeling van BRON-bestanden
Voor de analyses zijn de BRON-bestanden (inschrijvingsbestanden) van 2006 en 
2007 aan elkaar gekoppeld en vervolgens afgebakend (zie het kader op p. 22 voor 
een meer gedetailleerde beschrijving). Het resultaat is een bestand waarbij van 
deelnemers met een actieve en bekostigde inschrijving op 1 oktober 2006 de muta-
ties worden gevolgd die zijn opgenomen in de bron-bestanden 2006 en 2007.

Het bestand omvat 489.771 unieke deelnemers en in totaal 659.440 records. In 
totaal bevat het bestand (659.440 – 489.771 =) 169.669 mutaties van deelnemers. 
Dit zijn echter niet allemaal opleidingsswitches zoals hierboven gedefinieerd. Veel 
mutaties hebben bijvoorbeeld betrekking op veranderingen binnen dezelfde crebo, 
zoals een verandering van leerweg of een uit- en (her)inschrijving voor 
dezelfde opleiding.
in totaal zijn er in het bestand 91.356 deelnemers die één of meer switches maken, 
het totaal aantal switches bedraagt 96.224. In tabel 1 is te zien hoeveel hoe vaak 
de deelnemers switchen.
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Tabel 1: Aantal deelnemers en switches in het databestand

Het bestand omvat 1.216 verschillende opleidingen en 21.049 unieke opleidings-
switches. Als de crebo’s die naar dezelfde opleiding verwijzen worden samen-
gevoegd – zie hierover paragraaf 2.2 – bevat het bestand 675 verschillende opleidin-
gen en 12.153 unieke opleidingsswitches. 

b. Koppeling met het bestand met opleidingsdomeinen
om – t.b.v. de dekkingsanalyse, zie paragraaf 2.3 – na te kunnen gaan in hoeverre 
deelnemers na een switch al dan niet in hetzelfde opleidingsdomein blijven, is het 
nodig om voor alle crebo’s te weten bij welk opleidingsdomein ze horen. Leden 
van de expertgroep op Koers hebben een overzicht gemaakt van de samenstelling 
van de opleidingsdomeinen. Na enkele voorlopige versies omvatte het definitieve 
overzicht alle 1824 crebo’s die op dat moment bekend waren. Dit bestand is aan het 
bron-bestand gekoppeld, zodanig dat voor alle opleidingen duidelijk is bij welk oplei-
dingsdomein ze horen. 
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Top 10 van meest voorkomende switches
om een idee te geven welke opleidingsswitches deelnemers zoal maken, is in de 
tabellen 2a t/m 2c de top 10 van de meest voorkomende switches weergegeven. 
Daarbij is een driedeling gemaakt: switches naar een opleiding op gelijk niveau 
(tabel 2a), switches naar een opleiding op hoger niveau (opstroom, tabel 2b) en 
switches naar een opleiding op lager niveau (afstroom, tabel 2c). De opleidingsni-
veaus staan steeds tussen haakjes achter de opleiding vermeld.

Koppeling, afbakening en opschoning van de BRON-bestanden
Bij de koppeling van de de BRON-bestanden (inschrijvingsbestanden) van 2006 
en 2007 is het bestand uit 2006 als basis genomen. in dit bestand is een selec-
tie gemaakt op basis van het criterium ‘actieve inschrijving voor een bekostigde 
opleiding op 1 oktober 2006’. Bij de koppeling van het Bronbestand 2007 zijn 
geen nieuwe deelnemers aan het bestand toegevoegd, maar alleen nieuwe 
records (mutaties) van de geselecteerde deelnemers. Het resultaat is een 
bestand waarbij van deelnemers met een actieve en bekostigde inschrijving op 
1 oktober 2006 de mutaties worden gevolgd die zijn opgenomen in de bron-
bestanden 2006 en 2007.
Het na de koppeling verkregen bestand is als volgt afgebakend en opgeschoond:
- records die betrekking hebben op neveninschrijvingen en/of inschrijvingen als 

examendeelnemer zijn verwijderd. Dit was nodig omdat deze records de  
benodigde sortering van records t.b.v. het identificeren van switches verstoor-
den. De records van inschrijvingen als examendeelnemer zijn in een apart 
bestand gezet. omdat veel deelnemers als examendeelnemer een diploma 
behalen, is voor analyses waarvoor dit van belang is een koppeling met dit 
bestand gemaakt om informatie over de diploma’s toe te voegen: 

- records waarbij het verschil tussen de datum van inschrijving en de datum 
van uitschrijving minder dan 30 dagen is, zijn verwijderd (zie eerder in deze 
paragraaf onder ‘operationalisering van het begrip ‘opleidingsswitch’); 

- het bestand is ontdubbeld, dat wil zeggen: als er meerdere records zijn met 
dezelfde waarde voor onderwijsnummer, crebo, inschrijvingsdatum én uit-
schrijvingsdatum, zijn al deze records op één na verwijderd. 
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Tabel 2a:  Top 10 van meest voorkomende switches – gelijkblijvend niveau

Tabel 2b: Top 10 van meest voorkomende switches - opstroom

Van: Aantal switchesNaar:

Ondernemer/manager detailhandel 4)

Pedagogisch werker (4)

Verkoopspecialist (3)

Manager handel (4)

Schoonheidsspecialist (3)

Administratief medewerker (2)

Helpende (2)

Administratief medewerker (2)

Verzorgende (3)

Helpende (2)

Manager handel (4)

Onderwijsassistent (4)

Verkoopchef (3)

Ondernemer/manager detailhandel (4)

Voetverzorger (3)

Verkoper (2)

Verkoper (2)

Helpende (2)

Pedagogisch werker (3)

Administratief medewerker (2)

512

393

281

257

248

219

203

190

184

182

Van: Aantal switchesNaar:

Helpende (2)

Pedagogisch werker (3)

Helpende (2)

Pedagogisch werker (3)

Medewerker beheer ict (3)

Kapper (2)

Verkoopchef (3)

Boekhoudkundig medewerker (3)

Verzorgende (3)

Kok (2)

Pedagogisch werker (3)

Pedagogisch werker 4)

Verzorgende (3)

Onderwijsassistent (4)

Beheerder ict (4)

Allround kapper (3)

Manager handel (4)

Administrateur (4)

Verpleegkundige (4)

Kok (3)

2.509

2.148

1.716

1.635

1.490

1.229

1.228

1.120

1.023

936
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Tabel 2c: Top 10 van meest voorkomende switches - afstroom

 
2.2. Clusteranalyse

2.2.1 Inleiding

Het achterliggende idee van de empirische onderbouwing van de indeling in 
opleidingsdomeinen is dat, als deelnemers vaak overstappen van de ene opleiding 
naar een andere, beide opleidingen ‘bij elkaar horen’. In de clusteranalyse is dit 
idee in haar zuiverste vorm uitgewerkt. Het geeft antwoord op de vraag: hoe 
zouden opleidingsdomeinen er uit zien als ze uitsluitend worden gebaseerd op de 
opleidingsswitches van deelnemers, zonder rekening te houden met organisatorische, 
praktische, politieke, inhoudelijke of andere overwegingen? Anders gezegd: zonder te 
hoeven letten op realiseerbaarheid (zie daarvoor de volgende paragrafen). 
Het aantal mogelijke opleidingsswitches is erg groot: het gebruikte databestand 
omvat 12.153 verschillende opleidingsswitches. De clusteranalyse is er op gericht 
om de onderlinge samenhang in deze switches boven tafel te krijgen door het 
vormen van groepen bij elkaar horende opleidingen (clusters).

Van: Aantal switchesNaar:

Verpleegkundige (4)

Pedagogisch werker (4)

Ict beheerder (4)

Sport- en bewegingscoördinator (4)

Verzorgende (3)

Ondernemer/manager detailhandel (4)

Dierenhouder (4)

Analist (4)

Ondernemer/manager detailhandel (4)

Allround kapper (3)

Verzorgende (3)

Pedagogisch werker (3)

Medewerker beheer ict (3)

Sport- en bewegingsleider (3)

Helpende (2)

Verkoopchef (3)

Dierverzorger (3)

Allround laborant (3)

Verkoopspecialist (3)

Kapper (2)

826

638

374

290

221

188

180

171

169

159
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2.2.2 Voorbereiding van de clusteranalyse: samenvoegen van crebo’s

De frequentie van de switches speelt een belangrijke rol bij het vaststellen van de 
clusters. Daarom is het van belang om crebo’s, die verwijzen naar dezelfde oplei-
ding (bijvoorbeeld een eindtermengerichte en een competentiegerichte opleiding), 
zo veel mogelijk samen te voegen, zodat een ‘zuiverder’ beeld ontstaat van de 
frequentie van de switches van en naar deze opleidingen. onderstaand schema 
toont een (qua aantallen fictief) voorbeeld van het effect van het samenvoegen van 
crebo’s op de frequentie van switches; in dit geval van verzorgende naar verpleeg-
kundige. De crebo’s 10427, 92610 en 93260 horen bij de opleiding verzorgende, de 
crebo’s 10426, 92600 en 93510 bij de opleiding verpleegkundige.

Tabel 3: Effect van het samenvoegen van crebo’s – een voorbeeld

Op deze wijze zijn crebo’s die verwijzen naar dezelfde opleiding zo veel mogelijk 
samengevoegd tot één crebo, te weten het meest recente crebo c.q. het crebo met 
het hoogste nummer. in geval van competentiegerichte opleidingen met verschil-
lende uitstromen is gekozen voor het crebo van het ‘instroomprofiel’. 

De samenvoeging van opleidingen steunt goeddeels op de ‘vervangingstabel’ 
(zie ook paragraaf 2.1). 
Er zijn alleen crebo’s samengevoegd die zijn betrokken bij switches die minimaal 
10 keer voorkomen. Het resultaat van de samenvoeging van de crebo’s is geïnte-
greerd in de grafische weergave in paragraaf 2.2.4. Na deze samenvoeging is de 
clusteranalyse gebaseerd voor 348 van de 675 opleidingen die in het bestand voor-
komen. Deze 348 opleidingen zijn samen goed voor 87.598 switches, 91% van het 
totale aantal van 96.224 switches. 
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2.2.3  Uitvoering van de clusteranalyse

Het samenvoegen van crebo’s die naar dezelfde opleiding verwijzen, leidde tot een 
aanzienlijke reductie van het aantal verschillende opleidingen en opleidingsswit-
ches. Het resterende aantal was echter nog dermate groot dat met de voorhanden 
standaardanalysetechnieken een clustering van opleidingen niet mogelijk bleek. 
Daarom is voor het bepalen van clusters een andere benadering gekozen. Kern 
daarvan is dat getalsmatige criteria bepalen tot welk cluster een opleiding behoort. 
De frequentie van de opleidingsswitch is hiervoor essentieel. Dat geldt zowel voor 
de frequentie in absolute zin – hoe vaak komt de overstap voor – als in relatieve 
zin: welke rangorde neemt deze overstap (op basis van de frequentie) in als we 
deze vergelijken met andere switches die vanuit of naar de betreffende opleiding 
worden gemaakt. na het uittesten van enkele varianten bleek het volgende crite-
rium het best toepasbaar: 

Opleiding X en opleiding Y horen in hetzelfde cluster als de switch van opleiding X 
naar opleiding Y minimaal 10 maal voorkomt én de meest voorkomende switch is 
vanuit opleiding X en/of naar opleiding Y

2.2.4 Resultaten van de clusteranalyse

De gekozen werkwijze leidde tot 47 clusters, weergegeven in tabel 4. De namen 
van de clusters zijn door de onderzoekers gekozen werktitels. De clusters variëren 
sterk in omvang, zowel wat betreft het aantal opleidingen (van 2 tot 66) als wat 
betreft het aantal switches (van 10 tot 31.295). Gezien deze grote variatie ligt het 
niet voor de hand dat de clusters één-op-één kunnen worden vertaald naar oplei-
dingsdomeinen. In paragraaf 2.4 wordt de betekenis van de clusterindeling voor de 
beantwoording van de vraag naar de optimale indeling van opleidings-
domeinen duidelijk gemaakt.

Afbakening van clusters
bij het toewijzen van opleidingen 
aan clusters is de volgende werk-
wijze gevolgd: startpunt van een 
cluster is een willekeurig geko-
zen switch (van opleiding X naar 
opleiding Y) die voldoet aan het 
criterium voor de toewijzing aan 
een cluster. Van beide opleidin-
gen X en Y is nagegaan of zij ook 
betrokken zijn bij andere switches 
die voldoen aan dit criterium. 
is dat het geval, dan worden de 
opleidingen die bij deze andere 
switches zijn betrokken, aan het 
cluster toegevoegd. Dit proces 
gaat door totdat er geen nieuwe 
switches meer aan de opleidingen 
uit het cluster kunnen worden 
aangehaakt. Daarmee is het clus-
ter afgebakend. 

De AKA (crebo 90440) is buiten 
de clusteranalyse gehouden. 
wanneer het gekozen criterium 
voor de AKA zou worden gehan-
teerd, zou deze crebo de ‘spin’ 
zijn in een zeer omvangrijk web, 
waardoor min of meer één groot 
cluster zou ontstaan. Dit komt 
doordat vanuit de AKA logischer-
wijs in vrij grote aantallen wordt 
overgestapt naar veel andere en 
zeer verschillende crebo’s. 
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 Tabel 4:  Aantal opleidingen en aantal switches per cluster

Cluster Aantal
opleidingen

% Aantal
switches

%

1 Groothandel, logistiek en transport

2 Zorg, welzijn, administratie en marketing

3 Techniek bouw ICT

4 (Detail)handel

5 Toerisme en recreatie

6 Operator

7 Media en vormgeving

8 Horeca en bakkerij

9 Schilder

10 Autotechniek

11 Uiterlijke verzorging

12 Installatiemonteur

13 Meubelmaker

14 Orde en veiligheid

15 Dierenhouder en -verzorger

16 Natuur en leefomgeving

17 Edelsmid

18 Sport

19 Analist

20 Bloemist

21 Voedingsmiddelentechnologie

22 Zeevaart

23 liegtuigonderhoud

24 Plantenteelt

25 Dakdekker

26 Stukadoor

27 Dieselmotortechnicus

28 Medewerker naaizaal

29 Technisch tekenaar

30 Distributiemonteur

31 Zeevisvaart

32 Monteur koudetechniek

33 Algemene operationele techniek

34 Assistent-expediteur

35 Op- en overslag

36 Productietechnisch vakkracht

37 Lakverwerker

38 Werkplaatstimmerman

39 Carrosseriebouwer

40 Woningstoffeerder

41 Opticien

42 Orthopedisch technicus

43 Orthopedisch schoentechnicus

44 Loonwerker

45 Logistiek management

46 Monteur woningbouw

47 Kok

Totaal

V

20

36

66

17

11

8

14

14

9

21

6

11

6

8

9

8

3

3

2

5

4

4

3

4

2

2

2

2

5

3

2

3

2

2

2

2

3

3

2

2

2

2

2

2

3

2

4

348

5,7

10,3

19,0

4,9

3,2

2,3

4,0

4,0

2,6

6,0

1,7

3,2

1,7

2,3

2,6

2,3

0,9

0,9

0,6

1,4

1,1

1,1

0,9

1,1

0,6

0,6

0,6

0,6

1,4

0,9

0,6

0,9

0,6

0,6

0,6

0,6

0,9

0,9

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,9

0,6

1,1

100%

2.481

31.295

13.220

10.479

2.895

559

2.068

2.843

531

3.814

3.517

1.293

554

1.493

1.768

1.288

33

2.476

575

513

172

133

128

176

21

88

20

72

78

59

25

76

70

30

58

13

43

86

18

15

33

14

12

65

71

89

2.238

87.598

2,8

35,7

15,1

12,0

3,3

0,6

2,4

3,2

0,6

4,4

4,0

1,5

0,6

1,7

2,0

1,5

0,0

2,8

0,7

0,6

0,2

0,2

0,1

0,2

0,0

0,1

0,0

0,1

0,1

0,1

0,0

0,1

0,1

0,0

0,1

0,0

0,0

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,1

0,1

0,1

2,6

100%
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Grafische weergave van de clusters biedt veel extra informatie. Op de volgende 
pagina’s worden de clusters in de vorm van tekeningen gepresenteerd. Daarin is te 
zien:
- welke opleidingen deel uitmaken van het cluster, en welk opleidingsniveau daar-

bij hoort;
- wat de meest voorkomende switches zijn binnen het cluster;
- of bij de switch het opleidingsniveau verandert: is sprake van opstroom,  

afstroom of een switch op gelijkblijvend niveau?
- of binnen het cluster sprake is van subclusters. subclusters zijn groepen oplei-

dingen die onderling sterk samenhangen (veel onderlinge switches) en die  
weinig verbindingen hebben met andere opleidingen of subclusters. een voor-
beeld in figuur 2 is het subcluster groothandel, dat alleen via de opleiding ‘hoofd 
magazijn’ is verbonden met opleidingen op het gebied van transport en logis-
tiek;

- welke opleidingen binnen het cluster of subcluster een ‘spilfunctie’ hebben. Het 
zijn de opleidingen die verbindingen hebben met veel andere opleidingen. in  
figuur 2 gaat het om de vestigingsmanager groothandel, de logistiek medewerker 
en de chauffeur goederenvervoer;

- welke crebo’s zijn samengevoegd. Samengevoegde crebo’s zijn in de tekeningen 
herkenbaar in de vorm van ‘torentjes’. 

Voor de vraag naar de optimale indeling van opleidingsdomeinen zijn met name 
subclusters van belang. De aanwezigheid ervan roept de vraag op of zo’n subcluster 
wellicht een afzonderlijk domein vormt. In paragraaf 2.4 wordt de positionering van 
subclusters duidelijk gemaakt.

In cluster 2 (Zorg, welzijn, administratie en marketing) komen alle crebo’s voor 
Helpende afzonderlijk voor. Het samenvoegen van de diverse Helpende-crebo’s is 
achterwege gelaten om meer zicht te krijgen op de switches vanuit de opleiding 
Helpende, richting zorg en richting welzijn. 
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GRAFISCHE WEERGAVE CLUSTERS



Manager
havenlogistiek

(4)

93040

Export-
medewerker

(4)

90930

10006

10002

Vestigings-
manager

groothandel
(4)

90100

Assistent
exportmanager

(3)

10017

Commercieel
medewerker
binnendienst

(3)

10014

Medewerker
inkoop
(3)

10013

Warehouse
voorman
(3)

10666

Logistiek
groepsleider

(3)

90201

Groepsleider
magazijn
(3)

10011

Assistent
operationeel

m.d.w. transport
en10681

Assistent
operationeel mdw.
transport en
logistiek
(1)

10023

Opslagmedewerker
(1)

10024

Orderpicker
(1)

93730

Assistent logistiek
medewerker

(1)

10656

Manager opslag
& vervoer
(4)

91870

90251-90252

10021

Logistiek
medewerker

(2)

90250

Warehouse
medewerker

(2)

10679

10678

Chauffeur
goederenvervoer

(2)

91830

Medewerker
havenlogistiek

(2)

93060

Logistiek
medewerker

(2)

90255

Hoofd magazijn
(4)

10007

LOGISTIEK EN TRANSPORT

GROOTHANDEL

CLUSTER 1: 
Groothandel, logistiek en transport

Legenda:

Switch komt min. 50x voor

Switch komt min. 10x voor

Subcluster

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Niveau 4



CLUSTER 2: 
Zorg , welzijn, administratie en marketing

92631, 92632

10795

92610-92614

91360-91362

92661, 92662

Maatschappelijke
zorg
(4)

92660

Artiest
(4)

90030

Sociaal
pedagogisch werker

(4)

10743

Sociaal cultureel
medewerker

(4)

91370

91420

Zorghulp
(1)

Pedagogisch
werker
(4)

92630

10710

Onderwijs-
assistent

(4)

93500

Sociaal
pedagogisch werker

(3)

10742

Maatschappelijke
zorg
(3)

92650

10745

Helpende zorg en
welzijn
(2)

92640

10775

Tandartsassistent
(4)

91410

Helpende
(2)

91350

Pedagogisch
werker
(3)

92620

Helpende welzijn
(HW)
(2)

10745

Helpende
(2)

10428

10427

Verzorgende
(3)

93260

10774

Apotheker-
assistent

(4)

91300

Helpende
sociaal agogisch

(2)

91352

Helpende breed
(2)

91340

Front office-
medewerker

(3)

90620

Helpende (zorg)
(2)

91351

92600-92604

10426

Verpleegkundige
(4)

93510

10776

Doktersassistent
(4)

91310

WELZIJN

ZORG

90471-90473

10050

90111-90114

10044

90431-90435

10025, 10026

Sociaal
dienstverlener

(3)

10744

10053

Administratief
medewerker

(1)

10909

Juridisch
medewerker

(4)

90430

90532

10036

Medewerker
communicatie

(4)

90530

10761

Comm. medew.
bank/verzekeringen

(4)

90500

10012

Commercieel
medewerker

(3)

90110

10045

Administratief
medewerker

(2)

90470

Commercieel adm.
medewerker

(2)

10048

90490

10049

Administrateur
boekh. mdw.

(3)

93200

93231-93233

90590-90593

10046

Secretari

(3)

ële
beroepen

93230

93211-93213

90460-90463

10039

Administrateur
(4)

93210

93251-93252

90510-90512

10040

Secretari

(4)

ële
beroepen

93250
ADMINISTRATIE EN MARKETING

Sociaal-maatsch.
dienstverlener

(4)

92670



10836

10811

90370
90261-90264

10814

10794

10449

92180

92111, 92112, 92114

10261-10263

10903

93191, 93192

92200

Tekst

93181-93187

90991, 90992

91091-91092

91141-91151

10232, 10235, 10237

10072

Monteur-chauffer
loonwerker

(3)

11019

10054, 10532

Technicus
middenkader WEI

(4)

91140

10114

Machinebouwer
mechatronica

(3)

91090

Werktuigbouw-
kundige

(3)

10055

110115, 10121, 10864

Constructiewerker
(2)

90990

10122

Plaatconstructie-
werker

(2)

91122

10127

Aspirant lasser
(1)

10124

Assistent constr.
werker/lasser

(1)

Mont. landb.
mechanisatie

techniek
(2)

10083

1e Mont. landb.
mechanisatie

techniek
(3)

10078

Vakfunctionaris
nat. en techniek

(3)

97150

Vakfunct. nat. en
techniek

(2)

97140
10835

10450

Machinist
(3)

93180

10871

Assistent
infratechniek

(1)

Aankomend
straatmaker

(2)

10879

Straatmaker
(3)

10894

Aank.
rioleringswerker/

wegenwerker
(2)

10869

Rioleringswerker/
wegenwerker

(3)

10895

Aankomend
waterbouwer

(2)

10878

Asistent
uitvoerder burger
en utiliteitsbouw

(4)

10131

90220-90222

10926

10908

10905

ICT beheer
(4)

93190

10907

Applicatie-
ontwikkelaar

(4)

90020
Buizenlegger

(3)

10453

Aankomend
buizenlegger

(2)

10877

Elektronische
installaties

(3)

92260

10838

10812

10904

10837
1e Monteur

sterkstroom -
installaties

(3)

10249

Technicus
sterkstroom-
installaties

(4)

10238

91032

Elektromonteur
(2)

91030

10253, 10880

Elektrotechn.
installaties

monteur
(2)

92250

Elektrotechn. ind.
producten en

systemen
(2)

92390

Mont elektrische
bedrijfsinst.

(2)

10260

10765

Ass monteur
sterkstroom-
installaties

(1)

1e

(3)

Mont elektrische
bedrijfsinst.

10248

Technicus elektr
bedrijfsinst.

(4)

10236

Timmerkracht
(3)

9330092090

Assistent bouw en
infra

(1)

1e
Mont.elektrotechn.

panelen
(3)

10245

Restauratie
timmerkracht

(3)

10138

Mont. elektrotechn.
panelen

(2)

10258

10130

Middenk. functio.
bouw-infra

(4)

90260

Uitvoerder bouw
(4)

92060

Voortgezette
timmerkracht

(3)

10141

10802

Metselaar
(2)

92030

10153

Timmerkracht
(2)

93290

Tegelzetter
(2)

10151

Allround
metselaar

(3)

10842

10763

Bouwplaats-
assistent

(1)

Machinaal
verspaner CNC

(2)

10101

Programmeur-
verspaner CNC

(3)

10097

Monteur
montage/

onderhoud
(2)

10089

Eerste monteur
industr. onderhoud

(3)

10082

Onderh.monteur
elektro en

instrumentatie
(3)

10079

Onderh. technicus
werktuigbouw

(4)

10077

Machinaal
verspaner

(2)

10107

10110

Assistent
machinaal
verspaner

(1)

MK comp.
interface-techn.

(MK-CIT)
(4)

10229

1e monteur indust.
elektronica

(3)

10243

Machinebouwer
mechatronica

(2)

9180

Pijpenbewerker
(2)

10117

Waterbouwer
(3)

10896

Medewerker ICT
(2)

90360

Med. beheer ICT
(3)

90230

ICT

TECHNIEK

BOUW

CLUSTER 3: 
Techniek, bouw en ICT

Legenda:

Switch komt min. 50x voor

Switch komt min. 10x voor

Subcluster

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Niveau 4



10836

10811

90370
90261-90264

10814

10794

10449

92180

92111, 92112, 92114

10261-10263

10903

93191, 93192

92200

Tekst

93181-93187

90991, 90992

91091-91092

91141-91151

10232, 10235, 10237

10072

Monteur-chauffer
loonwerker

(3)

11019

10054, 10532

Technicus
middenkader WEI

(4)

91140

10114

Machinebouwer
mechatronica

(3)

91090

Werktuigbouw-
kundige

(3)

10055

110115, 10121, 10864

Constructiewerker
(2)

90990

10122

Plaatconstructie-
werker

(2)

91122

10127

Aspirant lasser
(1)

10124

Assistent constr.
werker/lasser

(1)

Mont. landb.
mechanisatie

techniek
(2)

10083

1e Mont. landb.
mechanisatie

techniek
(3)

10078

Vakfunctionaris
nat. en techniek

(3)

97150

Vakfunct. nat. en
techniek

(2)

97140
10835

10450

Machinist
(3)

93180

10871

Assistent
infratechniek

(1)

Aankomend
straatmaker

(2)

10879

Straatmaker
(3)

10894

Aank.
rioleringswerker/

wegenwerker
(2)

10869

Rioleringswerker/
wegenwerker

(3)

10895

Aankomend
waterbouwer

(2)

10878

Asistent
uitvoerder burger
en utiliteitsbouw

(4)

10131

90220-90222

10926

10908

10905

ICT beheer
(4)

93190

10907

Applicatie-
ontwikkelaar

(4)

90020
Buizenlegger

(3)

10453

Aankomend
buizenlegger

(2)

10877

Elektronische
installaties

(3)

92260

10838

10812

10904

10837
1e Monteur

sterkstroom -
installaties

(3)

10249

Technicus
sterkstroom-
installaties

(4)

10238

91032

Elektromonteur
(2)

91030

10253, 10880

Elektrotechn.
installaties

monteur
(2)

92250

Elektrotechn. ind.
producten en

systemen
(2)

92390

Mont elektrische
bedrijfsinst.

(2)

10260

10765

Ass monteur
sterkstroom-
installaties

(1)

1e

(3)

Mont elektrische
bedrijfsinst.

10248

Technicus elektr
bedrijfsinst.

(4)

10236

Timmerkracht
(3)

9330092090

Assistent bouw en
infra

(1)

1e
Mont.elektrotechn.

panelen
(3)

10245

Restauratie
timmerkracht

(3)

10138

Mont. elektrotechn.
panelen

(2)

10258

10130

Middenk. functio.
bouw-infra

(4)

90260

Uitvoerder bouw
(4)

92060

Voortgezette
timmerkracht

(3)

10141

10802

Metselaar
(2)

92030

10153

Timmerkracht
(2)

93290

Tegelzetter
(2)

10151

Allround
metselaar

(3)

10842

10763

Bouwplaats-
assistent

(1)

Machinaal
verspaner CNC

(2)

10101

Programmeur-
verspaner CNC

(3)

10097

Monteur
montage/

onderhoud
(2)

10089

Eerste monteur
industr. onderhoud

(3)

10082

Onderh.monteur
elektro en

instrumentatie
(3)

10079

Onderh. technicus
werktuigbouw

(4)

10077

Machinaal
verspaner

(2)

10107

10110

Assistent
machinaal
verspaner

(1)

MK comp.
interface-techn.

(MK-CIT)
(4)

10229

1e monteur indust.
elektronica

(3)

10243

Machinebouwer
mechatronica

(2)

9180

Pijpenbewerker
(2)

10117

Waterbouwer
(3)

10896

Medewerker ICT
(2)

90360

Med. beheer ICT
(3)

90230

ICT

TECHNIEK

BOUW



CLUSTER 4: 
(Detail)handel

93751-93753

90390

10913

10852, 10853

10207

90381-90284

10770

10850

10848

Ondernemer
detailhandel

(4)

90290

93491-93494

90950-90952

90920

10849

Manager
handel
(4)

93490

Middenkader
mdw. commercie

(4)

10362

Interieur-
adviseur

(4)

90940

91230

10360-10361

Specialist
mode/maatkleding

(4)

91260

Productie-
coördinator

(4)

91280

Ondern./m.kader
mdw. breedvak
maatkleding

(4)

10366

Verkoopchef
(3)

10847

91630-91633

Mdw. slagerij
(3)

91640

Mdw. mode/
maatkleding

(3)

91250

Mdw. mode/
maatkleding

(2)

91240

Uitvoerend
mdw. kleinvak
maatkleding

(2)

10370

10861

10851

Verkoop-
specialist

(3)

90380

Verkoper
(2)

93750

91651-91653

10768

Mdw. slagerij
(2)

91650

10779

90910

Aank. verkoop-
medewerker

(1)

Medewerker
grootvak

maatkleding
(3)

10363

(DETAIL)HANDEL

VERSDETAILHANDEL

Legenda:

Switch komt min. 50x voor

Switch komt min. 10x voor

Subcluster

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Niveau 4



CLUSTER 5: 
Toerisme en recreatie

Luchtvaart-
dienstverlener

(4)

10654

90630

10887

10396

Medewerker
reizen & toeristische

informatie
(2)

10397

Middenkader-
funct. toeristische

informatie
(4)

10383

Luchtvaart-
dienstverlener

(4)

91850

10348

Commercieel
mdw. reizen

(4)

93350

Leidinggevende
horeca, contract-

catering, informatie,
recreatie en bakkerij

90680

90651-90653

10393

Commerc. mdw.
reizen
(3)

90650

Zelfstandig
werk. mdw.

toeristische inf.
(3)

10392

Medewerker
watersport-
industrie

(3)

93370

10391

Leisure &
hospitality host

(3)

90670

10382

Leisure &
hospitality
executive

(4)

90688

CLUSTER 6: 
Operator

90311-90313

10769

Tekst
(2)

10422-10424

Productie-
vakkracht

versindustrie
(3)

93690

10421

10420

Allround operator
(3)

90012

10417-10419

Hoofd operator
(4)

90240

Specialist
mechanische
verwerking

(3)

10369

10425

Basisoperator
(1)

10373-10377

10086

Operator
(2)

90310



CLUSTER 7: 
Media en vormgeving

Midden-
kaderfunct. afbouw

en onderhoud
(4)

92682

10416

90061-90063

92221-92227

91530

91480-91482

91470

90181-90182

90050-90053

10699

10358

90603

93220

91540-91543

90421-90424

90411-90414

90401-90404

90081-90089

90070-90079

10155

Specialist
schilderen (specia-

list decoratie en
restauratie) (4)

92741

10340-10342

Media-
vormgever

(4)

90440

90601

10343

Media-
management

(4)

90600

10694

Podium en
evenementen

techniek
(3)

90330

10344

AV-productie 3 alg
(3)

90060

90340-90342

Podium en
evenementen

techniek
(4)

93340

Artiest (drama)
(4)

90032

10156

DTP-er
(2)

90180

90191, 90192

10353

DTP-er
(3)

90190

Mediatechnologie
(4)

90610
92211, 92212

10356, 10357

Printmedia 2
(2)

92210

10352-10353

10347-10349

Printmedia 3
(3)

92220

Midden-
kaderfunct. afbouw

en onderhoud
(4)

92680

Legenda:

Switch komt min. 50x voor

Switch komt min. 10x voor

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Niveau 4



CLUSTER 8: 
Horeca en bakkerij

CLUSTER 9: 
Schilder

Specialist
interieur-
afwerking

(4)

10777

10175

Medewerker
schilderen

(3)

91460

10178

Mdw. schilderen
(2)

91450

91444

91440

Assistent
schilderen

(1)

Uitvoerder
afbouw en
onderhoud

(4)

10840

Kader-
functionaris

bescherming en
afwerking (4)

10806

10797

10820

90751, 90752

90741, 90742

10856

90301-90304

10819

10388

90731, 90732

10497, 10498

Brood- en
banketbakker

(3)

90730

10500-10501

Brood- en
banketbakker

(2)

90720

10499

Banketbakker
(2)

90690

All-round
banketbakker

(3)

10496

Specialist
banketbakker

(4)

10493

Receptionist
(2)

10398

Leidinggevende
ambachtelijke

bakkerij
(4)

10826

10504

Assistent bakker
(1)

10892

Facilitair
leidinggevende

(4)

91320

10386

Ondernemer
horeca/bakkerij

(4)

90300 10399

Mdw.
bediening/fastfood/

café bar
(2)

90740

10891

Facilitair
medewerker

(2)

91330

Bedrijfsleider
fastfoodsector

(3)

10875 10401

10394

Mdw.
bediening/fastfood/

café bar
(3)

90750



CLUSTER 10: 
Autotechniek

Technisch
specialist

bedrijfsauto's
(4)

93460

10215

93381-93383

90841-90843

10844-10845

10841

10191

90810

90790-90792

10223

91740

90780-90782

10888

Diagnose-
technicus

bedrijfsauto's
(4)

10181

Bedrijfsauto-
techniek

(3)

93450

10225

93740

Ass.
mobiliteitsbranche

(1)

Autotechniek
(3)

93420
Eerste

bedrijfsauto-
technicus

(3)

10205

Commercieel
bedrijfsleider

middelgr. bedrijf
(4)

10183

10222

Bedrijfsauto-
technicus

(2)

90090

Commercieel
bedrijfsleider klein

bedrijf
(4)

10179

10219

Autotechniek
(2)

93410
10182

Techn. specialist
personenauto's

(4)

93430

Eerste
autotechnicus

(3)

10206
Autoschade-

hersteller
(2)

91750

Eerste
autoschade-
hersteller

(3)

10200

Eerste autospuiter
(3)

10199

10189

Werkplaats-
management

mobiliteitsbranche
(4)

93380

Eerste motorfiets-
technicus

(3)

93480

Autospuiter
(2)

91770

Legenda:

Switch komt min. 50x voor

Switch komt min. 10x voor

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Niveau 4



91171, 9172

Tekst
(2)

10753

Schoonheids-
specialist

(4)

91200

10506

Schoonheids-
specialist

(3)

91190

Voetverzorger
(3)

10505

10507

All-round kapper
(3)

91180

10508

Kapper
(2)

91170
10533

10540-10542

10553

Tekst
(2)

10551
10538

Mantage-assis.,
installatietechniek

(1)
10546

Monteur
installatietechn.

(2)

93150

10524

Installatietechniek
(3)

93160

10531

10529

Servicemonteur
installatietechniek

(3)

92370

Verwarmings-
monteur

(2)

10534

Servicetechnicus
(4)

10528

CLUSTER 11: 
Uiterlijke verzorging

CLUSTER 13: 
Meubelmaker

CLUSTER 12: 
Installatiemonteur

CLUSTER 14: 
Orde en veiligheid

10938

Ass. meubel-
maker/machinaal
houtbewerker

(1)

Meubelmaker
(2)

10933

Allround
meubelmaker

(3)

10929

Machinaal
houtbewerker

timmerindustrie
(2)

10936

Allround
machinaal houtb.
timmerindustrie

(3)

10932

Kaderfunctionaris
meubelindustrie en

interieurbouw
(4)

10927

90541-90545

10857

10910

Beveiliger
(Co

(3)

ördinator
beveiliging)

90550

10828

90480

Assistent toezicht
en veiligheid

(1)

10876

Beveiliger
(2)

90540

90560

Med. toezicht en
veiligheid

(2)

93280

10870

Med. vrede en
veiligheid

(2)

90580



CLUSTER 15: 
Dierenhouder en -verzorger

97051-97054

11034, 11035

97410

97361-97366

97071

11025

97220

11051, 11052

11048

Mdw.
dierenverzorging

(2)

97330

Instructeur
paardensport

(3)

97230

Instructeur
paardensport

(4)

97241

11022

Dierenverzorger
(3)

97360

11031

Dierenhouder
(4)

97050

Vakfunctionaris
huisdierenbranche

(4)

97400

11014

Dierenassistent
paraveterinair

(4)

97040

Vakbekwaam mdw.
paardenhouderij

(3)

11001

CLUSTER 16: 
Natuur en leefomgeving

97471-97475

97390

97350

97020-97024

11037-11039

11009, 11010

Middenkader
funct. natuur en
leefomgeving

(4)

97090

97251-97255

11004-11008

Vakbekwaam
mdw. natuur en
leefomgeving

(3)

97250

Vakfunctionaris
groothandel en

logistiek voedsel en
leefomgeving

(2)
97160

97181-97184

11053-11057

Mdw. natuur en
leefomgeving

(2)

97180

12001-12005

97470

Ass. Mdw. voedsel
en leefomgeving

(1)

97025

Ass. Mdw. voedsel en
leefomgeving

(voedingsindustrie)
(1)

Vakfunctionaris
bedekte teelt

(3)

97110

Vakfunctionaris
bedekte teelt

(2)

97100

Legenda:

Switch komt min. 50x voor

Switch komt min. 10x voor

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Niveau 4



CLUSTER 17: 
Edelsmid

CLUSTER 19: 
Analist

CLUSTER 20
Bloemist

CLUSTER 18: 
Sport

CLUSTER 16: 
Natuur en leefomgeving

Goudsmid/
ondernemer

(4)

10296

Zilversmid/
ondernemer

(4)

10295

Goudsmid
specialist

(4)

10822

91401-91404

10874

Sport- en
bewegings-
coördinator

(4)

91400

10873

Sport- en
bewegings-

leider
(3)

91390

10872

Sport- en
bewegings-
begeleider

(2)

91380

93711-93716

91710-91713

10702

Laborant
(3)

91730

91700-91705

10704-10707

Analist
(4)

93710

97310
97262

11033

Ondernemer
florist

(4)

97440

97290

11024

Senior
florist

(3)

97430

97280

11050

Junior florist
(2)

97420

11000

Vormgever
leefomgeving

(4)

97261



CLUSTER 21: 
Voedingsmiddelentechnologie

CLUSTER 23: 
Vliegtuigonderhoud

CLUSTER 22: 
Zeevaart

CLUSTER 24: 
Plantenteelt

11049

Operator
voedingsindustrie

(2)

97380

Middenkaderfunct.
voedingsmiddelen-

technoloog
(4)

11032

11023

Allround operator
voedingsindustrie

(3)

97340

Technoloog
voedingsindustrie

(4)

97211

Koopvaardij
officier

kleine schepen
(3)

91940

91931-91933

10642

Koopvaardij
officier

alle schepen
(4)

91930

Stuurman/
werktuigkundige
kleine schepen

(3)

10644

Schipper/
machinist beperkt

werkgebied
(2)

10648

92471, 92472

92430-92435

Vliegtuig-
onderhoudsmonteur

(2)

10867

Vliegtuig-
onderhoud

(3)

92490

10056, 10057

Vliegtuig-
onderhoud-
technicus

(4)

92470

97031-97034

Medewerker
plantenteelt

(2)

11044

11016

Vakbekwaam
medewerker open

teelt
(3)

97200

Vakfunctionaris
open teelt

(2)

97190

11068

11028

11026

Middenkader
functionaris plant

(4)

97030

Legenda:

Switch komt min. 50x voor

Switch komt min. 10x voor

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Niveau 4



CLUSTER 25: 
Dakdekker

CLUSTER 27: 
Dieselmotortechnicus

CLUSTER 29: 
Technisch tekenaar

CLUSTER 26: 
Stukadoor

CLUSTER 28: 
Medewerker naaizaal

CLUSTER 30: 
Distributiemonteur

90121-90125

10556

10145

Dakdekker
(2)

90120

Voortgezette
dakdekker

(4)

10139

Stukadoor
(2)

10171

Gezel stukadoor
(3)

10167

Dieselmotor-
technicus

(2)

10213

Dieselmotor-
technicus

(3)

10204 10378

Assistent
medewerker

naaizaal
(1)

Uitvoerend
medewerker naai-

/perszaal
(2)

10371

Tekenaar
gebouwinstallaties

(2)

10526

Aankomend
projecttechnicus
gebouwinstallaties

(sanitair) (3)

10548

Werkvoorbereider
(technisch tekenaar)

(3)

92500

Aankomend
projecttechnicus
gebouwinstallaties

(verwarming,
sanitair etc.) (3)

10547

Werkvoorbereider
installatie

(4)

92513

10539

Montage-assistent
distributietechniek

(1)

Assistent
distributiemonteur

gas
(2)

10555

Distributiemonteur
gas
(3)

10544



CLUSTER 31: 
Zeevisvaart

CLUSTER 33: 
Algemene operationele techniek

CLUSTER 35: 
Op- en overslag

CLUSTER 32: 
Monteur koudetechniek

CLUSTER 34: 
Assistent-expediteur

CLUSTER 36: 
Productietechnisch vakkracht

Stuurman/
werktuigkundige

zeevisvaart
(3)

10645

Stuurman/
werktuigkundige

zeevisvaart
(4)

10649

Monteur
koudetechniek

(2)

10535

Servicemonteur
koudetechniek

(3)

10530

10537

Montage-assistent
koudetechniek

(1)

Middenkader-
funct. algemene
operationele
techniek (4)

10735

Medewerker
alg. operationele

techniek
(2)

10736

Technisch
administratief
medewerker

(2)

10687

Assistent
expediteur

(3)

10686

Operationeel
medewerker

op- en overslag
(2)

10691

Gevorderd
operationeel

medewerker op- en
overslag (3)

10690

Eerste productie
technisch

vakkracht (3)

10080

Kaderfunctionaris
(4)

10068

Legenda:

Switch komt min. 50x voor

Switch komt min. 10x voor

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Niveau 4



CLUSTER 37: 
Lakverwerker

CLUSTER 39: 
Carrosseriebouwer

CLUSTER 41: 
Opticien

CLUSTER 38: 
Werkplaatstimmerman

CLUSTER 40: 
Woningstoffeerder

CLUSTER 42: 
Orthopedisch technicus

10885

Assistent industr.
lakverwerker/
metaalconser-
veerder (1)

Industrieel
lakverwerker

(2)

10886

Vakkracht
industrieel
lakverwerker

(3)

10882 10937

Assistent
timmerindustrie

(1)

Werkplaats-
timmerman

(2)

10935

Allround
werkplaats-
timmerman

(3)

10931

Carrosserie-
bouwer

(2)

10212

Eerste
carrosserie-

bouwer
(3)

10202

Woningstoffeerder
(2)

10859

Allround
woningstoffeerder

(3)

10860

Opticien manager
(4)

10911

Opticien
(3)

10912

Orthopedisch
technisch

medewerker
(3)

10919

Orthopedisch
technicus

(4)

10923



CLUSTER 43: 
Orthopedisch schoentechnicus

CLUSTER 45: 
Logistiek management

CLUSTER 47: 
Kok

CLUSTER 44: 
Loonwerker

CLUSTER 46: 
Monteur woningbouw

Orthopedisch
schoentechnisch

medewerker
(3)

10920

Orthopedisch
schoentechnicus

(4)

10924

Medewerker
gemechaniseerd

loonwerk
(2)

11046

Vakbekwaam
mdw.

gemechaniseerd
loonwerk (3)

11018

Mdw. logistiek
management

material M
(4)

10034

Mdw. logistiek
management fysieke

distributie
(4)

10035

Logistiek mdw.
material

management
(3)

10042

Install. monteur
werktuigkundige

installaties
(2)

91040

Eerste monteur
woningbouw

(3)

93163

10403

90660

Horeca-
assistent

(1)

90771, 90772

10395

Kok
(3)

90770

Gespecialiseerd
kok
(4)

10389

10400

Kok
(2)

90760

Legenda:

Switch komt min. 50x voor

Switch komt min. 10x voor

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Niveau 4
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2.3 Dekkingsanalyse 

uitgangspunt van de dekkingsanalyse zijn de indelingen in opleidingsdomeinen 
zoals die vanuit beleid zijn voorgesteld. nagegaan is hoeveel van de opleidings-
switches in het gebruikte databestand (gegevens uit BRON 2006 en 2007) binnen 
en tussen de domeinen zouden vallen als deze beleidsvoorstellen zouden worden 
aanvaard. Vanuit de vraagstelling van het onderzoek is een indeling in opleidings-
domeinen optimaal als er zo min mogelijk switches tussen domeinen plaatsvinden. 

Twee beleidsindelingen, en enkele varianten daarvan, zijn langs de meetlat van 
de opleidingsswitches gelegd: de zgn. prinsjesdagindeling uit najaar 2008 en de 
indeling van april 2009. De beleidsindeling van april 2009 was de meest actuele en 
leverde ook de beste resultaten als het gaat om de reductie van het aantal switches 
tussen opleidingsdomeinen. Daarom wordt in deze rapportage de beleidsindeling 
van april 2009 gepresenteerd. Dit gebeurt in paragraaf 2.3.1. 
in paragraaf 2.3.2 wordt het perspectief verruimd door ook non-switchers bij de 
analyses te betrekken. De vraag is dan: hoe groot is de kans dat een deelnemer   
– ongeacht of hij wel of niet van opleiding verandert – die in een domein zit, ook in 
dat domein blijft. Dit is de robuustheid van de opleidingsdomeinen.

2.3.1 Dekkingsgraad van de opleidingsdomeinen

De beleidsindeling van opleidingsdomeinen van april 2009 is gebaseerd op de toen 
meest actuele kwalificatiedossiers en uitstroomprofielen. In het gebruikte BRON-
bestand kwamen ook veel oude crebo’s voor. Deze zijn allemaal toegedeeld aan 
één van de voorgestelde opleidingsdomeinen; in totaal ging het om 1216 crebo’s. 
Daarna kon de eigenlijke analyse worden uitgevoerd, waarbij is nagegaan bij hoe 
veel van de switches sprake is van een verandering van opleidingsdomein.
Het resultaat van de dekkingsanalyse, uitgevoerd op de beleidsindeling opleidings-
domeinen van april 2009, is te zien in tabel 6. Van alle 96.224 switches zouden 
er – als de beleidsindeling van april 2009 zou worden gevolgd – 60.002 (62,4%) 
binnen hetzelfde domein blijven. Dit is de dekkingsgraad van deze beleidsindeling. 
Er resteren 36.222 switches (37,6%) waarbij de deelnemer in een ander opleidings-
domein terechtkomt. Als we alleen de switches analyseren die minimaal 10 keer 
voorkomen, ligt de dekkingsgraad op 73,5%. 
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Domein a.
Aantal

deelnemers

b.
Aantal

switches

c.
% Switches

(b./a.)

d.
Switches
binnen
domein

e.
Switches
tussen
domein

f.
% Switches

binnen
domein (d./b.)

g.
Robuustheid
domein (%)
(1-(e./a.))

Afbouw, hout en onderhoud

Ambacht, laboratorium en gezondheidstechniek

Bouw en infrastructuur

Economie, administratie en recht

Handel en mode

Horeca en bakkerij

Media, vormgeving en informatietechnologie

Mobiliteit en voertuigen

Orde en veiligheid

Techniek en procesindustrie

Toerisme, recreatie en sport

Transport, scheepvaart en logistiek

Uiterlijke verzorging

Voedsel, natuur en leefomgeving

Welzijn en cultuur

Zorg en gezondheid

Totaal

waarvan AKA

8.679

6.080

21.636

54.700

42.515

27.929

37.698

17.573

9.193

50.084

28.213

11.639

13.963

27.088

60.172

64.599

489.771

8.010

1.596

872

3.663

10.867

11.664

5.606

7.326

4.307

1.598

8.589

5.307

1.816

3.581

4.782

8.986

12.540

96.224

3.124

18

14

17

20

27

20

19

25

17

17

19

16

26

18

15

19

20

39

1.266

602

2.799

6.489

8.014

3.154

4.871

3.201

563

6.980

3.165

1.282

2.258

3.552

5.706

6.095

60.002

5

330

270

864

4.378

3.650

2.452

2.455

1.106

1.035

1.610

2.142

534

1.323

1.230

3.280

6.445

36.222

3.119

79

69

76

60

69

56

67

74

35

81

60

71

63

74

64

49

62

0

96

96

96

92

91

91

93

94

89

97

92

95

91

95

95

90

93

61

Tabel 5: Kengetallen per domein volgens beleidsindeling van april 2009: 
   aantal deelnemers, switches en robuustheid
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Tabel 6: Resultaat dekkingsanalyse beleidsindeling opleidingsdomeinen 
             van april 2009

Vergelijking tussen de beleidsindeling van april 2009 en de clusterindeling
in tabel 7 wordt de dekkingsgraad van de beleidsindeling van april 2009 vergeleken 
met die van de clusterindeling, die in de vorige paragraaf is gepresenteerd3. De 
tabel wijst uit dat de dekkingsgraad van de clusterindeling 7,5% hoger is dan die 
van de beleidsindeling van april 2009. Als alleen wordt gekeken naar switches die 
minimaal 10 keer voorkomen, bedraagt het verschil 9%. Deze clusterindeling is 
uitsluitend gebaseerd op de switches die deelnemers maken, zonder rekening te 
houden met overwegingen van beleidsmatige, politieke, organisatorische of prak-
tische aard. In paragraaf 2.4 worden voorstellen gedaan om aan de hand van een 
matrix van de clusterindeling en de beleidsindeling van april 2009 te komen tot een 
optimale indeling in opleidingsdomeinen. 

 3) Tabel 7 heeft i.t.t. tabel 6 niet betrekking op alle switches, maar op de 87.598 switches waarbij crebo’s 

zijn betrokken die in één van de clusters zijn ingedeeld.
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Tabel 7: Resultaat van twee simulaties: de beleidsindeling opleidingsdomeinen van  
   april 2009 en de clusterindeling

Alle switches

Buiten domein
34,8%

Binnen domein
65,2%

57.079

30.519

Totaal 87.598

Beleidsindeling april 2009

Buiten domein
27,3%

Binnen domein
72,7%

63.696

23.902

Totaal 87.598

Totaal 69.164

Binnen domein
86,0%

59.453

9.711

Clusterindeling

Clusterindeling

Buiten
domein
14,0%

Switches die minimaal 10 keer voorkomen

Totaal 69.164

Buiten
domein
23,0%

Binnen domein
77,0%

53.289

15.875

Beleidsindeling april 2009
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2.3.2 Robuustheid van de opleidingsdomeinen

De dekkingsanalyse die in de vorige paragraaf is beschreven, is gebaseerd op de 
switches die deelnemers maken. De meerderheid van de deelnemers verandert 
echter niet van opleiding. Door deze ‘non-switchers’ bij de analyses te betrekken, 
kan worden berekend hoe groot de kans is dat een deelnemer die in een opleidings-
domein zit, ook in dat domein blijft. Deze kans noemen we de robuustheid van de 
opleidingsdomeinen. Bepalend voor de robuustheid zijn dus: a) de kans dat een 
deelnemer van opleiding verandert en b) de kans dat een deelnemer bij een derge-
lijke opleidingsswitch in een ander opleidingsdomein terecht komt. 

Switches en non-switches
Er zijn in totaal 96.224 switches, dat is gemiddeld 20% van het aantal deelnemers 
(zie tabel 7). Daarbij moet er rekening mee worden gehouden dat een kleine groep 
deelnemers in de onderzochte periode meer dan één keer van opleiding is veranderd. 
Het percentage AKA’s dat van opleiding verandert is zoals verwacht het grootst, 
deelnemers in het domein welzijn en cultuur switchen het minst.

Switches binnen en tussen opleidingsdomeinen
Van de deelnemers die switchen, blijft 62% binnen hetzelfde opleidingsdomein. Er 
zijn echter grote verschillen tussen de domeinen afzonderlijk (zie kolom f. in tabel 5). 
bijna tweederde van de deelnemers in het domein orde en veiligheid en de helft 
van de deelnemers in het domein Zorg en gezondheid switcht naar een opleiding in 
een ander domein. Deelnemers in het domein Techniek en procesindustrie blijven 
na een verandering van opleiding het vaakst (81%) in het eigen domein.
Deze uitkomsten betekenen niet per definitie – zoals in paragraaf 2.4 zal blijken – dat 
er iets ‘mis’ is het domein Orde en veiligheid, en evenmin dat het domein Techniek 
en procesindustrie optimaal is in termen van reductie van switches tussen domeinen. 
Deelnemers in het domein orde en veiligheid blijken over te stappen naar zeer 
uiteenlopende opleidingsdomeinen (ook domeinen die inhoudelijk nauwelijks ver-
want lijken), waarbij het aantal switches naar elk van de domeinen en opleidingen 
beperkt is. Dit is te zien in de tabel in bijlage 1, waarin de resultaten van de dek-
kingsanalyse per domein afzonderlijk gedetailleerd zijn weergegeven. een andere 
indeling in opleidingsdomeinen biedt voor de lage dekkingsgraad van het domein 
orde en veiligheid niet of nauwelijks soelaas.

een deel van de switches buiten het oorspronkelijke opleidingsdomein is niet te ver-
mijden. Dit geldt in elk geval voor 3124 switches vanuit AKA. Als wordt uitgegaan 
van afzonderlijke domeinen voor Zorg en gezondheid en welzijn en cultuur, zijn ook 
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veel overstappen van het domein Zorg en gezondheid naar welzijn en cultuur on-
vermijdelijk. Na analyse blijken dit voor een groot deel (2.885) switches te zijn van 
deelnemers in de opleiding Helpende. Dit is een brede (Zorg en welzijn) opleiding, 
die bij de beleidsindeling in het domein Zorg en gezondheid is ondergebracht. 

Robuustheid
De laatste kolom in tabel 5 geeft het percentage ‘robuustheid’ weer van de oplei-
dingsdomeinen volgens de beleidsindeling van april 2009. De kans dat een deel-
nemer in een bepaald domein – in de onderzochte periode - binnen dat domein 
blijft, is gemiddeld 93% en varieert – afgezien van de AKA - van 89% (Orde en 
veiligheid) tot 97% (Techniek en procesindustrie). Het relatief geringe aandeel 
switches in het eigen domein bij orde en veiligheid en Zorg en gezondheid, leidt 
slechts in beperkte mate tot een lager percentage voor robuustheid. Dat ligt vooral 
aan het grote aandeel deelnemers dat niet van opleiding verandert.

2.4. Confrontatie clusteranalyse en dekkingsanalyse

in deze paragraaf worden de resultaten van de clusteranalyse en van de dekkings-
analyse tegen elkaar afgezet. De vraag daarbij is in hoeverre de beleidsindeling van 
opleidingsdomeinen overeenkomt met de clusters die zijn ontleend aan de switches 
van mbo-deelnemers. 
De clusters kunnen, vanuit het oogpunt van minimalisering van switches tussen 
opleidingsdomeinen, tot op zekere hoogte als ideaaltypisch worden gezien. Alleen al 
door de verschillen in omvang van de clusters is het echter niet goed voorstelbaar 
dat deze clusters één-op-één vertaald kunnen worden naar opleidingsdomeinen. 
bij de beleidsmatige indeling in opleidingsdomeinen speelden ook inhoudelijke, 
organisatorische, politieke en pragmatische overwegingen een rol. 
De confrontatie van de uitkomsten van de clusteranalyse en de dekkingsanalyse 
dient als basis voor het advies van de expertgroep op Koers over een optimale 
indeling in opleidingsdomeinen, gericht op het reduceren van switches en rekening 
houdend met andere overwegingen die de haalbaarheid en uitvoerbaarheid vergroten. 
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2.4.1 Uitkomsten van de clusteranalyse en de dekkingsanalyse: overeenkomsten 
en verschillen

Overzicht van de match tussen clusters en opleidingsdomeinen – toelichting op 
tabel 8
in welke mate de clusters en de voorgestelde opleidingsdomeinen op elkaar passen
is te zien in tabel 8. Verticaal in deze matrix staan de 47 clusters die het resultaat 
zijn van de clusteranalyse. De namen van deze clusters zijn de door de onderzoe-
kers gegeven ‘werktitels’. Horizontaal staan de opleidingsdomeinen volgens de 
beleidsindeling van april 2009. De getallen in de matrix hebben betrekking op het 
aantal opleidingen (crebo’s)4. 

Empirisch fundament van opleidingsdomeinen
De tabel laat zien dat er een grote mate van overeenkomst is tussen de clusters en 
de voorgestelde opleidingsdomeinen: bij veel clusters – nl. de clusters met per rij 
maar één getal – corresponderen alle crebo’s met één opleidingsdomein. Dit wijst 
er op dat de beleidsindeling van april 2009 in het algemeen een goed empirisch 
fundament heeft. 
er zijn ook clusters die niet één-op-één samenvallen met een opleidingsdomein. in 
de volgende paragraaf wordt aangegeven hoe is omgegaan met de verschillen tus-
sen de clusters en de voorgestelde opleidingsdomeinen.

2.4.2 Naar een optimale indeling in opleidingsdomeinen
 
om te komen tot voorstellen voor een optimale indeling van opleidingsdomeinen, 
zijn de clusters als vertrekpunt genomen, omdat de clusteranalyse leidt tot de beste 
oplossing in termen van reductie van switches tussen opleidingsdomeinen (zie ook 
tabel 6 in paragraaf 2.3.1). Het aantal clusters is echter erg groot en varieert sterk 
in omvang, van miniclusters tot megaclusters (zie tabel 4 in paragraaf 2.2.4). Dit 
vraagt om reductie. KbA heeft hiervoor op basis van de analyses voorstellen gedaan 
aan de expertgroep op Koers, die op 20 mei 2009 op basis hiervan beslissingen 
heeft genomen in de vorm van een advies over de indeling van opleidingsdomeinen.
De 47 clusters zijn verdeeld in drie categorieën, op basis van de mate waarin ze 
overeenkomen en verschillen met de opleidingsdomeinen.

4) Alleen de in totaal 764 crebo’s die in de clusteranalyse zijn betrokken, zijn in de matrix opgenomen. Deze 

crebo’s – oude en nieuwe – zijn betrokken bij switches die minimaal 10 keer voorkomen, of zijn met deze 

crebo’s gelijkgesteld. Het aantal van 764 crebo’s is gebaseerd op de situatie vóór samenvoeging van gelijke 

crebo’s.  
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I. Clusters die corresponderen met verschillende domeinen.
 Dit zijn de clusters 1 t/m 4 in tabel 8. 
II. Clusters die corresponderen met één dominant domein, met één of enkele  

‘outliers’ (crebo’s die zijn ingedeeld in een ander domein).
 Dit zijn de clusters 5 t/m 8. 
III. (Mini)clusters waarvan alle crebo’s corresponderen met één domein. 
 Dit zijn de clusters 9 t/m 47. 

wat betreft de match met opleidingsdomeinen zijn de clusters uit categorie i het 
meest complex. De keuzes met betrekking tot de positionering van subclusters zijn 
het meest wezenlijk voor het advies van de expertgroep over de indeling van de 
opleidingsdomeinen. Daarom wordt op deze keuzes wat uitgebreider ingegaan. Hoe 
is omgegaan met de clusters uit de categorieën II en III, is te lezen in Bijlage 2.

Fricties tussen de clusters en de domeinen: toedelen van subclusters

De clusters 1 t/m 4 bevatten naast enkele outliers - groepjes van maximaal 3 crebo’s 
die corresponderen bij een domein dat niet dominant is voor het cluster5 - ook 
meerdere subclusters. Deze bestaan uit minimaal 5 crebo’s. Tabel 9 (tweede kolom) 
laat zien om welke subclusters het gaat en hoeveel crebo’s daarbij zijn betrokken.

Voor de positionering van de subclusters zijn er drie opties: 
optie 1: de clusterindeling wordt aangehouden, d.w.z: het gehele cluster incl. alle  
   subclusters wordt één opleidingsdomein;
optie 2: de subclusters worden afzonderlijke opleidingsdomeinen;
optie 3: de subclusters worden ondergebracht bij één van de opleidingsdomeinen.

Van deze opties zijn de effecten berekend op de reductie van het aantal switches 
naar een opleiding in een ander opleidingsdomein. Als deze reductie het enige crite-
rium zou zijn, zou optie 1 de voor de hand liggende keuze zijn: als het hele cluster 
één domein wordt, blijven switches tussen de sublusters allemaal binnen hetzelfde 
domein. bij het advies over de indeling van opleidingsdomeinen heeft de expert-
groep ook andere (inhoudelijke organisatorische etc.) overwegingen betrokken. 

5) De toewijzing van de outliers is gebeurd op vergelijkbare wijze als bij de clusters uit categorie II,  

zie Bijlage 2. Het aantal van 764 crebo’s is gebaseerd op de situatie vóór samenvoeging van gelijke crebo’s.  
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Tabel 9: Subclusters en corresponderende opleidingsdomeinen

Cluster Subclusters
(aantal crebo's)

Opleidingsdomein
volgens beleidsindeling
april 2009

Advies Expertgroep

1 Groothandel,
logistiek en
transport

Transport en logistiek
(20)

Transport, scheepvaart
en logistiek

Transport, scheepvaart
en logistiek

Groothandel (5) Handel en Mode Handel en Mode

2 Zorg, welzijn,
administratie en
marketing

Zorg (35) Zorg en gezondheid

Welzijn (14) Welzijn en cultuur

Zorg en gezondheid
Maatschappelijke zorg
naar Welzijn en cultuur

Welzijn en cultuur
incl. maatschappelijke
zorg

Administratie/
marketing (53)

Economie administratie
en recht

Economie, administratie
en recht

3 Techniek, bouw, ICT Techniek (63) Techniek en
procesindustrie

Bouw (36) Bouw en infrastructuur

Techniek en
procesindustrie

Bouw en infrastructuur

ICT (20) Media, vormgeving en
informatietechnologie

Eigen domein voor ICT

4 (Detail)handel Detailhandel (36) THandel en mode

Versdetailhandel (5) Voedsel, natuur en
leefomgeving

Handel en mode

Voedsel, natuur en
leefomgeving
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2.4.3 Advies van de Expertgroep Op Koers over de indeling van 
 opleidingsdomeinen

op basis van de uitkomsten van de empirische onderbouwing van opleidingsdo-
meinen heeft de expertgroep op Koers een advies geformuleerd over de indeling 
van deze domeinen. De beleidsindeling van april 2009 was het vertrekpunt van dit 
advies. Volgens deze beleidsindeling zijn er 16 opleidingsdomeinen:

Afbouw, hout en onderhoud
Ambacht, laboratorium en gezondheidstechniek
bouw en infrastructuur
economie, administratie en recht
Handel en mode
Horeca en bakkerij
media, vormgeving en informatietechnologie
mobiliteit en voertuigen
orde en veiligheid
Techniek en procesindustrie
Toerisme, recreatie en sport
Transport, scheepvaart en logistiek
uiterlijke verzorging
Voedsel, natuur en leefomgeving
welzijn en cultuur
Zorg en gezondheid
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De expertgroep kan zich in grote lijnen vinden in de beleidsindeling van april 2009. 
bij de keuzes over de positionering van subclusters volgt de expertgroep in de 
meeste gevallen deze beleidsindeling (zie tabel 9, derde en vierde kolom). Op twee 
punten wijkt het advies af van de beleidsindeling van april 2009.

1. De expertgroep beveelt aan van iCT een afzonderlijk opleidingsdomein te 
 maken. Dit leidt - in vergelijking met de beleidsindeling van april 2009 - welis-

waar tot meer switches buiten het eigen opleidingsdomein, maar inhoudelijke en 
 organisatorische overwegingen wegen naar het oordeel van de expertgroep 

zwaarder. Hierbij speelt in het bijzonder de aansluiting met het hbo een rol: in 
het hbo is iCT een eigen domein. 

2. De expertgroep kan zich vinden in de keuze voor Zorg en gezondheid en welzijn 
en cultuur als afzonderlijke opleidingsdomeinen. er zijn veel switches tussen 
deze domeinen, die het bij elkaar houden in één domein rechtvaardigen. gelet 
op de omvang zijn afzonderlijke domeinen wellicht om praktische redenen nood-
zakelijk.

 De Expertgroep beveelt aan om kwalificatiedossiers op het gebied van maat-
schappelijke zorg – maatschappelijke zorg 3 en 4 en sociaal-maatschappelijk 
dienstverlener – te verplaatsen van het domein Zorg en gezondheid naar het 
domein welzijn en cultuur. Dit past inhoudelijk beter en het leidt tot minder 
switches tussen de beide domeinen. 
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3.  REDUCTIE VAN HET AANTAL ONDERWIJSOVEREENKOMSTEN DOOR INVOERING VAN   
     OPLEIDINGSDOMEINEN

De tweede onderzoeksvraag luidt: wat zijn de consequenties van de invoering van 
opleidingsdomeinen voor het aantal af te sluiten onderwijsovereenkomsten? Deze 
vraag is ingegeven door het streven om de administratieve last voor mbo-instellingen 
te verminderen.
in de huidige situatie moeten alle deelnemers die van opleiding veranderen, worden 
uitgeschreven en opnieuw ingeschreven, en daarbij is een nieuwe onderwijsover-
eenkomst nodig. De vraag is in hoeverre de invoering van opleidingsdomeinen kan 
leiden tot een reductie van het aantal onderwijsovereenkomsten. De administra-
tieve last van een onderwijsovereenkomst is niet zozeer gelegen in het opstellen 
van de onderwijsovereenkomst zelf, maar meer in het verkrijgen c.q. najagen van 
de wettelijk vereiste handtekeningen.

in de loop van het project zijn, naar aanleiding van actuele beleidsvragen van het 
ministerie van oCw, drie simulaties uitgevoerd om zicht te krijgen op de te ver-
wachten reductie van de administratieve last. Deze rapportage is beperkt tot de 
laatste simulatie, omdat die is gebaseerd op de meest actuele en concrete beleids-
voornemens over situaties waarin wel of niet een nieuwe onderwijsovereenkomst 
moet worden afgesloten. 

De uitgangssituatie voor de simulaties is dat bij de volgende wijzigingen in de 
schoolloopbaan een nieuwe onderwijsovereenkomst voor deelnemers nodig is:
a.  bij een verandering van opleidingsdomein;
b. bij een verandering van leerweg c.q. van voltijd naar deeltijd en vice versa;
c. bij een verandering van opleidingsniveau waarbij het regime voor studiefinan-

ciering wijzigt (de grens ligt tussen niveau 2 en niveau 3);
d. bij het voortzetten van de studie na het behalen van het geplande diploma.
Deze criteria zijn in de berekeningen van de reductie van het aantal onderwijsover-
eenkomsten verwerkt. bij de berekeningen is uitgegaan van de beleidsindeling van 
opleidingsdomeinen van april 2009.

Dit hoofdstuk bestaat uit twee paragrafen. paragraaf 3.1 gaat in op de gevolgde 
aanpak: de opbouw van het databestand en de gehanteerde operationalisering van 
het begrip opleidingsswitch. paragraaf 3.2 geeft de bevindingen van de analyses 
weer.
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3.1 Aanpak

Het databestand
Voor de berekening van het aantal onderwijsovereenkomsten zijn ook mutaties van 
belang die scholen niet aan bron hoeven door te geven. Het gaat om gegevens 
die wel in de databestanden van afzonderlijke scholen voorkomen, maar niet in het 
bron-bestand. Daarom is voor de beantwoording van de tweede onderzoeksvraag 
gebruik gemaakt van een databestand dat is samengesteld op basis van 18 instel-
lingsbestanden met gegevens uit de inschrijvingsjaren 2006 en 2007. De mbo-
instellingen waarvan gegevens zijn gebruikt, zijn vermeld in bijlage 3. De gegevens 
zijn vervolgens geëxtrapoleerd naar het totaal van de mbo-instellingen.

Deelnemers, records en switches
Het bestand waarin de gegevens van 18 instellingen zijn samengevoegd, omvat na 
de afbakening van een jaarperiode 285.300 unieke deelnemers, en 362.231 
records. in totaal maakten deze deelnemers in de periode tussen 1 oktober 2006 
en oktober 2007 48.493 switches. 
Het gebruikte bestand heeft zoals aangegeven betrekking op 18 instellingen. om de 
uitkomsten van de simulaties te extrapoleren naar alle mbo-instellingen, is een ver-
menigvuldigingsfactor toegepast. Daarvoor is het aantal unieke deelnemers in het 

Afbakening van het databestand
Het ministerie van oCw wilde graag inzicht in de jaarlijkse vermindering van het 
aantal onderwijsovereenkomsten als gevolg van de invoering van opleidings-
domeinen. Daarom is een bestand geconstrueerd dat betrekking heeft op de 
periode van één jaar, te weten van 1 oktober 2006 tot 1 oktober 2007. Daarbij 
is als volgt te werk gegaan:
 - er is een selectie gemaakt op basis van het criterium ‘actieve inschrijving 

voor een bekostigde opleiding op 1 oktober 2006’. Van de betreffende deel-
nemers zijn in eerste instantie alle mutaties in het bestand opgenomen.

- Hier aan toegevoegd zijn records met inschrijvingsjaar 2007: zowel de 
nieuwe inschrijvingen van de deelnemers met een actieve inschrijving op  
1 oktober 2006 als de nieuwe deelnemers. Het gaat dan om inschrijvingen 
van nieuwe deelnemers die zich vóór 1 oktober 2007 hebben ingeschreven. 

- Vervolgens zijn records van inschrijvingen verwijderd die eindigen vóór  
1 oktober 2006 of starten na 1 oktober 2007. mutaties tussen 1 oktober 
2006 en 1 oktober 2007 zijn behouden.

- records die betrekking hebben op inschrijvingen als examendeelnemer of 
neveninschrijvingen zijn verwijderd.
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nu gebruikte bestand – 285.300 – vergeleken met het aantal unieke deelnemers 
in een op dezelfde wijze gekoppeld en afgebakend BRON-bestand, nl. 711.384. Op 
grond van deze vergelijking is de vermenigvuldigingsfactor 2.49. Het aantal swit-
ches wordt dan 2.49 * 48.493 = 120.748.

Tabel 10 bevat de verdeling van de switches naar de vier criteria die een rol spelen 
bij de vraag of een nieuwe onderwijsovereenkomst moet worden afgesloten. 

Tabel 10: Verdeling van de 120.748 switches over de 4 criteria voor het al dan   
      niet afsluiten van een nieuwe onderwijsovereenkomst

ja

Verandering van opleidingsdomien

41.476 nee 79.272

Totaal aantal switches

100 %

120.748

34,3% 65,7 %

ja

Verandering van leerweg - vt/dt

16.409 nee 104.339

13,6% 86,4%

ja

Verandering van regime voor studiefinanciering

40.194 nee 80.554

33,3% 66,7 %

ja

Behalen van een diploma (opleiding X)

51.680 nee 69.068

42,8% 57,2%
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3.2 Berekening van de reductie van het aantal onderwijsovereenkomsten

De reductie van het aantal af te sluiten onderwijsovereenkomsten als gevolg van de 
invoering van opleidingsdomeinen is in twee stappen berekend:
a. uitgaande van het theoretische maximale reductiepotentieel (alle 120.748 
 switches) wordt het effect van de toepassing van de vier criteria voor het 
 afsluiten van een onderwijsovereenkomst berekend;

Operationalisering van het begrip ‘opleidingsswitch’ en het criterium ‘behalen 
van het geplande diploma’ 
Voor de beantwoording van de vraag naar het aantal onderwijsovereenkomsten 
is een definitie voor opleidingsswitch gehanteerd die op één punt afwijkt van 
de operationalisering voor de vraag naar de optimale indeling in opleidings-
domeinen (zie hoofdstuk 2). De voor vraag 1 geldende ondergrens voor de 
verblijfsduur in een opleiding (minimaal 30 dagen) is nu vervallen. Ook bij een 
switch na een kortere verblijfsduur is namelijk een nieuwe onderwijsovereen-
komst nodig. Dit betekent dat onder de volgende voorwaarden sprak is van een 
opleidingsswitch:
- de deelnemer verandert van crebo;
- de verandering van crebo betreft niet een keuze van of een verandering van 

uitstroom binnen hetzelfde kwalificatiedossier
- de verandering van crebo betreft niet een verandering van onderwijsvorm 

(traditioneel of experimenteel) binnen dezelfde opleiding.
Voor een uitgebreidere beschrijving van deze definitie en de manier waarop dit 
is vertaald naar de analyses, wordt verwezen naar hoofdstuk 2.

Het vierde criterium dat wordt gebruikt om te bepalen of een nieuwe onderwijs-
overeenkomst nodig is - m.b.t. het behalen van het geplande diploma - is als 
volgt geoperationaliseerd: als een switch bestaat uit de overstap van opleiding 
X naar opleiding Y, dan is een nieuwe onderwijsovereenkomst nodig als voor op-
leiding X een diploma is behaald. Omdat de gebruikte instellingsbestanden geen 
variabelen over diploma’s bevatten, is voor dit criterium gebruik gemaakt van 
een op dezelfde wijze gekoppeld en afgebakend bron-bestand. uit dit bestand 
is de percentageverdeling voor wel/geen diploma voor ‘opleiding X’ overgeno-
men en toegepast op de 120.748 switches die de basis vormen voor de analy-
ses i.v.m. het aantal onderwijsovereenkomsten. 
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b. er wordt onderscheid aangebracht naar meerder- en minderjarigen. Dit is  
relevant omdat het afsluiten van een onderwijsovereenkomst voor minder- 
jarigen volgens de inschatting van de expertgroep op Koers meer tijd kost dan 
voor meerderjarigen.

a. Het effect van de vier criteria voor het afsluiten van een nieuwe onderwijsover-
eenkomst op de reductie van administratieve last

in tabel 11 is weergegeven wat de effecten zijn van de toepassing van de vier 
criteria voor het afsluiten van een nieuwe onderwijsovereenkomst. De criteria zijn 
successievelijk toegepast in de volgorde van tabel 10. 

Tabel 11: Effect van de vier criteria voor het afsluiten van 
     een onderwijsovereenkomst

Totaal aantal switches 100 %120.748

Resteert

Resteert

Resteert

Resteert

Switches naar ander opleidingsdomein 41.476

9.706

24.365

18.757

65,7%

69.566

79.272

57,6%

Switches naar andere leerweg

Switches met gevolgen
voor studiefinanciering

45.201 37,4%

Switches na behalen
van diploma

26.444 21,9%
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Als de vier criteria worden toegepast, levert dit in vergelijking met een situatie 
zonder opleidingsdomeinen een reductie op van 26.444 onderwijsovereenkomsten, 
21,9% van het totaal aantal switches.

b. Meerder- en minderjarigen
De expertgroep heeft vastgesteld dat het maken van een onderwijsovereenkomst 
voor minderjarige deelnemers (jonger dan 18 jaar) meer tijd kost dan voor een 
meerderjarige. Daarom is in de analyse gedifferentieerd naar meer- en minder-
jarigen. 

Tabel 12: De reductie van het aantal onderwijsovereenkomsten na toepassing van  
    de 4 criteria, verdeeld over switches door meerder- en minderjarigen

Conclusie
Op jaarbasis maken deelnemers in het mbo 120.748 switches, die in de huidige 
situatie leiden tot het opstellen van een nieuwe onderwijsovereenkomst. bij toepas-
sing van de voorgestelde criteria voor een nieuwe onderwijsovereenkomst, zou de 
invoering van opleidingsdomeinen (volgens de beleidsindeling van april 2009) leiden 
tot een reductie van 26.444 onderwijsovereenkomsten. Hiervan hebben er 21.631 
betrekking op meerderjarigen en 4.813 op minderjarigen. 
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Aantal meer- en minderjarigen
omdat in de gebruikte instellingsbestanden geen leeftijdsvariabelen voorkomen, 
is voor de bepaling van het aandeel minderjarigen teruggegrepen op een op 
vergelijkbare wijze afgebakend bron-bestand. Het aandeel minderjarigen in 
dat bestand is gemiddeld 22,5%. Er zijn echter forse verschillen naar het type 
switch:
- switches binnen hetzelfde opleidingsdomein en hetzelfde niveau: 22,9%  

minderjarigen
- switches binnen hetzelfde opleidingsdomein en tussen niveaus: 15,5%
- switches tussen opleidingsdomeinen, op hetzelfde niveau: 38,2%
- switches tussen opleidingsdomeinen en tussen niveaus: 31,1%
Van de 26.444 switches die na toepassing van de vier criteria de reductie van 
administratieve last vormen, is 63,5% een tussen-niveau switch (d.w.z. het 
niveau van de opleiding verandert) en 36,5 een binnen-niveau switch. Door deze 
gegevens te combineren met de verdeling naar meer- en minderjarigen, kan de 
reductie van het aantal onderwijsovereenkomsten voor beide groepen worden 
berekend (zie tabel 12 voor de uitkomst).
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BIJLAGE 1 
DEKKINGSANALYSE PER AFZONDERLIJK OPLEIDINGSDOMEIN

Domein Stap X Domein stap Y N %

AKA ***AKA*** 5 0,2

Afbouw, hout en onderhoud 53 1,7

Ambacht, laboratorium en gezondheidstechniek 7 0,2

bouw en infrastructuur 100 3,2

economie, administratie en recht 428 13,7

Handel en mode 548 17,5

Horeca en bakkerij 256 8,2

media, vormgeving en informatietechnologie 179 5,7

mobiliteit en voertuigen 171 5,3

orde en veiligheid 131 4,2

Techniek en procesindustrie 290 9,3

Toerisme, recreatie en sport 70 2,2

Transport, scheepvaart en logistiek 99 3,2

uiterlijke verzorging 69 2,2

Voedsel, natuur en leefomgeving 51 1,6

welzijn en cultuur 45 1,4

Zorg en gezondheid 626 20,0

Total 3124 100,0

Afbouw, hout en onderhoud ***AKA*** 14 0,8

Afbouw, hout en onderhoud 1266 79,3

Ambacht, laboratorium en gezondheidstechniek 2 0,1

bouw en infrastructuur 58 3,6

economie, administratie en recht 16 1,0

Handel en mode 37 2,3

Horeca en bakkerij 17 1,1

media, vormgeving en informatietechnologie 54 3,4

mobiliteit en voertuigen 17 1,1

orde en veiligheid 5 0,3

Techniek en procesindustrie 30 1,9

Toerisme, recreatie en sport 9 0,6

Transport, scheepvaart en logistiek 24 1,5

uiterlijke verzorging 2 0,1

Voedsel, natuur en leefomgeving 17 1,1

welzijn en cultuur 19 1,2

Zorg en gezondheid 9 0,6

Total 1596 100,0
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Domein Stap X Domein stap Y N %

Ambacht, laboratorium en gezondheidstechniek ***AKA*** 0 0,0

Afbouw, hout en onderhoud 7 0,8

Ambacht, laboratorium en gezondheidstechniek 602 69,0

bouw en infrastructuur 7 0,8

economie, administratie en recht 41 4,7

Handel en mode 22 2,5

Horeca en bakkerij 12 1,4

media, vormgeving en informatietechnologie 36 4,1

mobiliteit en voertuigen 9 1,0

orde en veiligheid 9 1,0

Techniek en procesindustrie 24 2,8

Toerisme, recreatie en sport 14 1,6

Transport, scheepvaart en logistiek 1 0,1

uiterlijke verzorging 3 0,3

Voedsel, natuur en leefomgeving 17 1,9

welzijn en cultuur 27 3,1

Zorg en gezondheid 41 4,7

Total 872 100,0

bouw en infrastructuur ***AKA*** 45 1,2

Afbouw, hout en onderhoud 121 3,3

Ambacht, laboratorium en gezondheidstechniek 6 0,2

bouw en infrastructuur 2799 76,4

economie, administratie en recht 74 2,0

Handel en mode 94 2,6

Horeca en bakkerij 38 1,0

media, vormgeving en informatietechnologie 98 2,7

mobiliteit en voertuigen 40 1,1

orde en veiligheid 31 0,8

Techniek en procesindustrie 107 2,9

Toerisme, recreatie en sport 40 1,1

Transport, scheepvaart en logistiek 59 1,6

uiterlijke verzorging 1 0,0

Voedsel, natuur en leefomgeving 57 1,6

welzijn en cultuur 39 1,1

Zorg en gezondheid 14 0,4

Total 3663 100,0

economie, administratie en recht ***AKA*** 142 1,3

Afbouw, hout en onderhoud 35 0,3

Ambacht, laboratorium en gezondheidstechniek 18 0,2

bouw en infrastructuur 39 0,4

economie, administratie en recht 6489 59,7

Handel en mode 1448 13,3

Horeca en bakkerij 198 1,8

media, vormgeving en informatietechnologie 397 3,7

mobiliteit en voertuigen 51 0,5

orde en veiligheid 147 1,4

Techniek en procesindustrie 111 1,0

Toerisme, recreatie en sport 256 2,4

Transport, scheepvaart en logistiek 155 1,4

uiterlijke verzorging 155 1,4

Voedsel, natuur en leefomgeving 86 0,8

welzijn en cultuur 567 5,2

Zorg en gezondheid 573 5,3

Total 10867 100,0
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Domein Stap X Domein stap Y N %

Handel en mode ***AKA*** 5 0,2

Afbouw, hout en onderhoud 53 1,7

Ambacht, laboratorium en gezondheidstechniek 7 0,2

bouw en infrastructuur 100 3,2

economie, administratie en recht 428 13,7

Handel en mode 548 17,5

Horeca en bakkerij 256 8,2

media, vormgeving en informatietechnologie 179 5,7

mobiliteit en voertuigen 171 5,3

orde en veiligheid 131 4,2

Techniek en procesindustrie 290 9,3

Toerisme, recreatie en sport 70 2,2

Transport, scheepvaart en logistiek 99 3,2

uiterlijke verzorging 69 2,2

Voedsel, natuur en leefomgeving 51 1,6

welzijn en cultuur 45 1,4

Zorg en gezondheid 626 20,0

Total 3124 100,0

Horeca en bakkerij ***AKA*** 127 2,3

Afbouw, hout en onderhoud 37 0,7

Ambacht, laboratorium en gezondheidstechniek 13 0,2

bouw en infrastructuur 41 0,7

economie, administratie en recht 358 6,4

Handel en mode 340 6,1

Horeca en bakkerij 3154 56,3

media, vormgeving en informatietechnologie 198 3,5

mobiliteit en voertuigen 55 1,0

orde en veiligheid 110 2,0

Techniek en procesindustrie 71 1,3

Toerisme, recreatie en sport 353 6,3

Transport, scheepvaart en logistiek 67 1,2

uiterlijke verzorging 59 1,1

Voedsel, natuur en leefomgeving 110 2,0

welzijn en cultuur 253 4,5

Zorg en gezondheid 260 4,6

Total 5606 100,0

media, vormgeving en informatietechnologie ***AKA*** 48 0,7

Afbouw, hout en onderhoud 165 2,3

Ambacht, laboratorium en gezondheidstechniek 26 0,4

bouw en infrastructuur 78 1,1

economie, administratie en recht 462 6,3

Handel en mode 375 5,1

Horeca en bakkerij 146 2,0

media, vormgeving en informatietechnologie 4871 66,5

mobiliteit en voertuigen 82 1,1

orde en veiligheid 143 2,0

Techniek en procesindustrie 220 3,0

Toerisme, recreatie en sport 132 1,8

Transport, scheepvaart en logistiek 85 1,2

uiterlijke verzorging 20 0,3

Voedsel, natuur en leefomgeving 99 1,4

welzijn en cultuur 287 3,9

Zorg en gezondheid 87 1,2

Total 7326 100,0
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Domein Stap X Domein stap Y N %

mobiliteit en voertuigen ***AKA*** 65 1,5

Afbouw, hout en onderhoud 26 0,6

Ambacht, laboratorium en gezondheidstechniek 9 0,2

bouw en infrastructuur 101 2,3

economie, administratie en recht 95 2,2

Handel en mode 133 3,1

Horeca en bakkerij 44 1,0

media, vormgeving en informatietechnologie 79 1,8

mobiliteit en voertuigen 3201 74,3

orde en veiligheid 67 1,6

Techniek en procesindustrie 256 5,9

Toerisme, recreatie en sport 31 0,7

Transport, scheepvaart en logistiek 126 2,9

uiterlijke verzorging 1 0,0

Voedsel, natuur en leefomgeving 33 0,8

welzijn en cultuur 25 0,6

Zorg en gezondheid 15 0,3

Total 4307 100,0

orde en veiligheid ***AKA*** 41 2,6

Afbouw, hout en onderhoud 17 1,1

Ambacht, laboratorium en gezondheidstechniek 7 0,4

bouw en infrastructuur 45 2,8

economie, administratie en recht 135 8,4

Handel en mode 112 7,0

Horeca en bakkerij 74 4,6

media, vormgeving en informatietechnologie 93 5,8

mobiliteit en voertuigen 42 2,6

orde en veiligheid 563 35,2

Techniek en procesindustrie 79 4,9

Toerisme, recreatie en sport 113 7,1

Transport, scheepvaart en logistiek 52 3,3

uiterlijke verzorging 7 0,4

Voedsel, natuur en leefomgeving 36 2,3

welzijn en cultuur 94 5,9

Zorg en gezondheid 88 5,5

Total 1598 100,0

Techniek en procesindustrie ***AKA*** 105 1,2

Afbouw, hout en onderhoud 40 0,5

Ambacht, laboratorium en gezondheidstechniek 29 0,3

bouw en infrastructuur 185 2,2

economie, administratie en recht 118 1,4

Handel en mode 148 1,7

Horeca en bakkerij 90 1,0

media, vormgeving en informatietechnologie 292 3,4

mobiliteit en voertuigen 156 1,8

orde en veiligheid 76 0,9

Techniek en procesindustrie 6980 81,3

Toerisme, recreatie en sport 63 0,7

Transport, scheepvaart en logistiek 109 1,3

uiterlijke verzorging 1 0,0

Voedsel, natuur en leefomgeving 106 1,2

welzijn en cultuur 53 0,6

Zorg en gezondheid 38 0,4

Total 8589 100,0
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Domein Stap X Domein stap Y N %

Toerisme, recreatie en sport ***AKA*** 26 0,5

Afbouw, hout en onderhoud 40 0,8

Ambacht, laboratorium en gezondheidstechniek 12 0,2

bouw en infrastructuur 46 0,9

economie, administratie en recht 377 7,1

Handel en mode 274 5,2

Horeca en bakkerij 272 5,2

media, vormgeving en informatietechnologie 100 1,9

mobiliteit en voertuigen 18 0,3

orde en veiligheid 88 1,7

Techniek en procesindustrie 55 1,0

Toerisme, recreatie en sport 3165 59,6

Transport, scheepvaart en logistiek 46 0,9

uiterlijke verzorging 107 2,0

Voedsel, natuur en leefomgeving 67 1,3

welzijn en cultuur 386 7,3

Zorg en gezondheid 196 3,7

Total 5307 100,0

Transport, scheepvaart en logistiek ***AKA*** 15 0,8

Afbouw, hout en onderhoud 4 0,2

Ambacht, laboratorium en gezondheidstechniek 28 1,5

bouw en infrastructuur 84 4,6

economie, administratie en recht 109 6,0

Handel en mode 25 1,4

Horeca en bakkerij 47 2,6

media, vormgeving en informatietechnologie 38 2,1

mobiliteit en voertuigen 33 1,8

orde en veiligheid 69 3,8

Techniek en procesindustrie 18 1,0

Toerisme, recreatie en sport 1282 70,6

Transport, scheepvaart en logistiek 1 0,1

uiterlijke verzorging 30 1,7

Voedsel, natuur en leefomgeving 10 0,6

welzijn en cultuur 23 1,3

Zorg en gezondheid 1816 100,0

Total 1596 100,0

uiterlijke verzorging ***AKA*** 24 0,7

Afbouw, hout en onderhoud 5 0,1

Ambacht, laboratorium en gezondheidstechniek 3 0,1

bouw en infrastructuur 3 0,1

economie, administratie en recht 223 6,2

Handel en mode 379 10,6

Horeca en bakkerij 58 1,6

media, vormgeving en informatietechnologie 31 0,9

mobiliteit en voertuigen 12 0,3

orde en veiligheid 4 0,1

Techniek en procesindustrie 101 2,8

Toerisme, recreatie en sport 3 0,1

Transport, scheepvaart en logistiek 2258 63,1

uiterlijke verzorging 29 0,8

Voedsel, natuur en leefomgeving 207 5,8

welzijn en cultuur 241 6,7

Zorg en gezondheid 3581 100,0

Total 1596 100,0
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Domein Stap X Domein stap Y N %

Voedsel, natuur en leefomgeving ***AKA*** 28 0,6

Afbouw, hout en onderhoud 17 0,4

Ambacht, laboratorium en gezondheidstechniek 12 0,3

bouw en infrastructuur 118 2,5

economie, administratie en recht 104 2,2

Handel en mode 140 2,9

Horeca en bakkerij 53 1,1

media, vormgeving en informatietechnologie 81 1,7

mobiliteit en voertuigen 23 0,5

orde en veiligheid 29 0,6

Techniek en procesindustrie 148 3,1

Toerisme, recreatie en sport 69 1,4

Transport, scheepvaart en logistiek 49 1,0

uiterlijke verzorging 56 1,2

Voedsel, natuur en leefomgeving 3552 74,3

welzijn en cultuur 149 3,1

Zorg en gezondheid 154 3,2

Total 4782 100,0

welzijn en cultuur ***AKA*** 20 0,2

Afbouw, hout en onderhoud 31 0,3

Ambacht, laboratorium en gezondheidstechniek 22 0,2

bouw en infrastructuur 21 0,2

economie, administratie en recht 534 5,9

Handel en mode 397 4,4

Horeca en bakkerij 207 2,3

media, vormgeving en informatietechnologie 226 2,5

mobiliteit en voertuigen 16 0,2

orde en veiligheid 71 0,8

Techniek en procesindustrie 40 0,4

Toerisme, recreatie en sport 269 3,0

Transport, scheepvaart en logistiek 17 0,2

uiterlijke verzorging 185 2,1

Voedsel, natuur en leefomgeving 171 1,9

welzijn en cultuur 5706 63,5

Zorg en gezondheid 1053 11,7

Total 8986 100,0

Zorg en gezondheid ***AKA*** 190 1,5

Afbouw, hout en onderhoud 20 0,2

Ambacht, laboratorium en gezondheidstechniek 66 0,5

bouw en infrastructuur 10 0,1

economie, administratie en recht 712 5,7

Handel en mode 456 3,6

Horeca en bakkerij 228 1,8

media, vormgeving en informatietechnologie 109 0,9

mobiliteit en voertuigen 17 0,1

orde en veiligheid 82 0,7

Techniek en procesindustrie 36 0,3

Toerisme, recreatie en sport 266 2,1

Transport, scheepvaart en logistiek 24 0,2

uiterlijke verzorging 232 1,9

Voedsel, natuur en leefomgeving 145 1,2

welzijn en cultuur 3852 30,7

Zorg en gezondheid 6095 48,6

Total 12540 100,0

Totaal alle domeinen 96224 100,0
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BIJLAGE 2 
WERKWIJZE BIJ DE CONFRONTATIE VAN DE CLUSTERINDELING MET DE BELEIDSINDELING 

In tabel 8 (paragraaf 2.4.1) zijn de clusterindeling en de beleidsindeling van april 
2009 tegen elkaar afgezet. De 47 clusters zijn verdeeld in drie categorieën, op basis 
van de mate waarin ze overeenkomen en verschillen met de opleidingsdomeinen.

I. Clusters die corresponderen met verschillende domeinen.
 Dit zijn de clusters 1 t/m 4 in tabel 8. 
II. Clusters die corresponderen met één dominant domein, met één of enkele 
 ‘outliers’ (crebo’s die zijn ingedeeld in een ander domein).
 Dit zijn de clusters 5 t/m 8. 
III. (Mini)clusters waarvan alle crebo’s corresponderen met één domein. 
 Dit zijn de clusters 9 t/m 47. 

De toedeling van subclusters (categorie I) is beschreven in paragraaf 2.4.2. In deze 
bijlage wordt de gevolgde werkwijze bij de clusters uit categorie ii en iii beschreven. 
Daarbij zijn per categorie specifieke accenten gelegd. 

II. Clusters die corresponderen met één dominant domein, met één of enkele ‘out-
liers’ (crebo’s die zijn ingedeeld in een ander domein).
De keuzes spitsen zich toe op de outliers. KbA heeft op basis van tekeningen van de 
clusters (die de samenstelling van en de patronen binnen het cluster laten zien) en 
op basis van analyses twee opties voorgelegd voor het toedelen van de outliers:
Optie 1: de outlier-crebo’s worden toegewezen aan het opleidingsdomein waarbij  
   volgens de beleidsindeling van april 2009, of
Optie 2: de outlier-crebo’s worden toegewezen aan het domein dat dominant is   
   voor het betreffende cluster.
De consequenties van deze opties voor de reductie van het aantal switches tussen 
opleidingsdomeinen zijn in beeld gebracht, en met die informatie heeft de expert-
groep de keuze gemaakt. 
Voorbeeld: de twee crebo’s uit cluster 5 ‘Toerisme en recreatie’ die corresponderen 
met het domein Horeca en bakkerij, zijn ingedeeld bij het domein Toerisme, recre-
atie en Sport (optie 2) en niet bij Horeca en bakkerij (optie 1), omdat optie 2 leidt 
tot minder switches tussen domeinen. Het gaat in dit geval om twee uitstromen 
van de opleiding leidinggevende horeca, contractcatering, informatie, recreatie en 
bakkerij.
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III. (Mini)clusters waarvan alle crebo’s corresponderen met één domein. 
Van deze clusters is nagegaan of het corresponderende domein inderdaad de beste 
resultaten biedt in termen van reductie van switches tussen opleidingsdomeinen. in 
de meeste van deze 39 clusters was dit het geval. Voor sommige clusters zou het 
onderbrengen bij een ander domein tot een grotere reductie van switches leiden. 
De verschillen waren echter gering en wogen in de optiek van de expertgroep niet 
op tegen de inhoudelijke nadelen. Alle 39 (mini)clusters zijn daarom ondergebracht 
bij het corresponderende domein uit tabel 8. 
Voorbeeld: de 11 crebo’s die deel uitmaken van cluster 9 ‘Schilder’ zijn toegewezen 
aan het domein ‘Afbouw, hout en onderhoud’.
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BIJLAGE 3 
MBO-INSTELLINGEN WAARVAN BESTANDEN ZIJN GEBRUIKT VOOR DE BEANTWOORDING 
VAN ONDERZOEKSVRAAG 2 (ONDERWIJSOVEREENKOMSTEN)

Instelling Aantal unieke deelnemers

Albeda College 33.733

Alfa College 15.185

AoC Friesland 2.325

Clusius College 2.117

Deltion College 19.907

Friese poort 19.117

graafschap College 10.556

Horizon College 16.704

iD College 16.448

Koning willem i College 15.709

nova College 17.635

onderwijsgroep noord 3.131

roC Amsterdam 41.533

roC Aventus 17.534

roC eindhoven 25.397

roC Flevoland 6.029

roC nijmegen 18.435

roC westerschelde 3.805

Totaal 285.300


