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Strategische agenda digitalisering mbo
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Vooronderzoek en interviews
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� Globalisering & veranderende verhoudingen
tussen landen & bedrijven;

� Verandering arbeidsmarkt, 
productiefactoren en virtuele economie;

● Andere vaardigheden vereist werknemers;
� Nadruk op cybersecurity.

Economisch

Politiek
� Toegenomen aandacht voor rol en plek van 

leraar en tekort aan goede leraren;
� Toegenomen aandacht voor ongelijkheid;
� Aandacht voor flexibilisering

onderwijsstructuur;
� Wens om meer grip op digitale wereld, ook

vanuit Europa.

Sociaal
� Groeiende kloof tussen can & can not’s;
� Demografische veranderingen & vergrijzing

& urbanisatie & migratie;
� Minder sociale cohesie & gedeelde politieke

waarden, andere vormen van vertrouwen
nodig in het digitale domein;

� Meer aandacht voor ethische keuzes rond
technologie.

� Artificial intelligence als basis voor
augmented reality & autonome systemen;

� IOT & smart buildings;
� Digitale wereld in platforms & dominantie

grotere partijen voor dataverwerking;
� Vertrouwen door decentraal, peer-peer, 

open ledgers, standaarden, encryptie en
pseudonimiseren.

Technologisch

Globalisering

Flexibilisering

personalisering
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Technologie als driver van verandering

1. Technologische ontwikkelingen veranderen beroepen en daarmee 
ook het onderwijs

a. zoals toegenomen belang data, artificial intelligence, internet of 
things

2. Digitale ondersteuning maakt andere vormen van onderwijs 
mogelijk, kan huidige onderwijs verrijken en biedt mogelijkheden 
voor andere doelgroepen

3. Technologie als kans bij uitdagingen van het onderwijs
a. Bijvoorbeeld bij lerarentekort, krimp

4. Steeds meer instellingen hebben de basis van ICT op orde. De 
focus gaat van bedrijfsvoering steeds meer richting het onderwijs
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Technologie en de inhoud van het onderwijs

1. Digitaliserende samenleving vraagt om meer digitale vaardigheden 
van burgers
a. En meer brede competenties, ondernemerschap en burgerschap

2. Hoogwaardig vakmanschap betekent voor bijna elk vakgebied meer 
kennis van technologie

3. Snelle technologische ontwikkelingen vragen om betere aansluiting 
op behoefte bedrijfsleven en dynamische arbeidsmarkt

4. Roep om meer doorlopende leerlijnen van po tot kwalificatie
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Technologie in de organisatie van het onderwijs

1. Demografische ontwikkelingen dwingen tot keuzes
a. bijvoorbeeld krimp initiële studenten, groei post-initieel
b. Aanbieden van opleidingen? 

2. Ontwikkeling naar meer onderwijs op maat vraagt meer van 
onderwijslogistiek en flexibele organisatie

3. Vervagende grenzen tussen opleidingen en kwalificaties
a. Binnen, buiten en tussen instellingen
b. aansluitende leerlijnen en certificering tussen opleidingen, 

keuzedelen, instellingen en stagebedrijven
c. flexibele multidisciplinaire opleidingen op basis vraag 

arbeidsmarkt
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Samenwerking

1. Samenwerking tussen instellingen en landelijk om personaliseren 
en flexibilisering mogelijk te maken
a. Basisinfrastructuur is veilig en op orde voor elke instelling
b. Portfolio met certificaten als basis voor kwalificatie en 

diplomering
2. Samenwerking met onderwijsinstellingen in andere sectoren

a. Doorlopende leerlijn tussen vmbo-mbo-ho
b. Uitwisselen kennis en data tussen mbo-ho

3. Roep om meer regionale samenwerking met bedrijfsleven, 
onderwijsinstellingen, sociale partners en onderzoeks partijen
a. Bijvoorbeeld het delen van data tbv kwaliteit
b. Grenzen tussen leerbedrijf en onderwijs vervagen
c. Onderwijs op locatie bij en in samenwerking met bedrijven
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Strategische agenda digitalisering mbo, trends

• Technologie driver verandering 
– Snel: robotisering, AI, IoT
– Andere businessmodellen
– Veranderende beroepen
– Rol van de docent
– Van bedrijfsvoering > Onderwijs

• Technologie & inhoud onderwijs
– Vaardigheden van burgers
– Vakmanschap - technologiekennis
– Dynamische arbeidsmarkt
– Onderhoudscontract onderwijs

• Technologie: organisatie onderwijs
– Minder initiële studenten
– Leven lang ontwikkelen
– Flexibele organisatie
– Onderwijslogistiek
– Multidiciplinair

• Samenwerken
– Instellingen
– Andere sectoren
– Regionaal met bedrijfsleven
– Vervaging grenzen
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Bestuursakkoord



Bestuursakkoord

• Bestuursakkoord is het gevolg van een proces 
dat is voortgekomen uit een initiatief vanuit 
scholen rond kwaliteitsafspraken.

• Bestuursakkoord is het gevolg en een uitwerking 
voor het mbo van het Regeerakkoord Rutte III
– Geen negatieve reactie afgegeven
– Arbeidsmarkttekorten
– Zonder mbo geen uitwerking Rutte III



Bestuursakkoord
• Twee ontwikkelingen die tegelijkertijd gaande zijn en die voor de 

scholen dagelijks terugkomen:

– Horizontaaal versus verticaal MBO-scholen aan zet
• Initiatief komt veel meer bij de scholen te liggen en niet meer uitsluitend bij OCW
• Uitwerking moet dus aansluiten bij processen van de scholen

– Regionalisering versus landelijk
• Verdere decentralisering naar gemeenten
• Rol die bedrijfsleven opeist



Bestuursakkoord

Status
• Dit bestuursakkoord is in lijn met het Regeerakkoord "Vertrouwen in de toekomst". En meer dan dat: 

met de uitvoering van dit bestuursakkoord, dat onderwerpen behandelt als Leven Lang Ontwikkelen, 
jongeren in een kwetsbare positie ondersteunen en regionale innovatie, onderwerpen die sterk 
inhaken op de domeinen van verschillende departementen, leveren de mbo-scholen aan de realisatie 
van "Vertrouwen in de toekomst" een belangrijke bijdrage, die het onderwijs overstijgt.

• Behandeld en goedgekeurd in de Ministerraad:
– gehele Kabinet gebonden(SZW, EZK, Fin, BZK, …) 



Bestuursakkoord

Midterm- en eíndrapportage
De voortgang en uitdagingen van dit Bestuursakkoord zijn 
onderwerp van gesprek tussen de MBO Raad en de minister van 
OCW. Kort na de midterm review van de kwaliteitsagenda's van de 
mbo scholen én na de eindbeoordeling van de kwaliteitsafspraken 
in2O22 zal over het geheel van de uitvoering van het 
Bestuursakkoord een midterm-, cq. eindrapportage worden 
opgesteld ten behoeve van het informeren van alle stakeholders en 
de Tweede Kamer.



Bestuursakkoord
• Algemene lijn
• Ontwikkelperspectief
• Lumpsum
• Aanvullende bekostiging: kwaliteitsafspraken 
• Vertrouwen, Ruimte en Transparantie
• Leven Lang Ontwikkelen
• Overige thema’s
• Disclaimer en voorbehoud



Bestuursakkoord
Ontwikkelperspectief:

1. MBO innoveert

2. MBO biedt gelijke kansen voor iedereen

3. MBO is er ook voor LLO

ook gepaste aandacht voor gevolgen van krimp 
(concentratie en spreiding van het mbo)
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Strategische agenda digitalisering mbo
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Strategische agenda digitalisering mbo, inhoud

• Inhoud onderwijs
– Leven lang ontwikkelen
– Digitaal burgerschap

• Flexibilisering
– Onderwijslogistiek
– Leermiddelen
– Eigen dossier

• Digitalisering van het leren
– Docenten ontwikkelen zich
– Data gestuurd onderwijs
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