
Behoud, versterking en vernieuwing 
van de kwaliteit van het mbo
BMC adviseert en ontzorgt



De uitdagingen waar het mbo voor staat
Middelbaar beroepsonderwijs kwalificeert jongeren voor 

de arbeidsmarkt of voor doorstroming naar het hbo. Door 

technologisering, robotisering en internationalisering van 

arbeid zal de inhoud van het beroepsonderwijs voort

durend in beweging blijven en vragen om andere kennis 

en vaardigheden. Daarnaast blijven thema’s als kwali

teit, betaalbaarheid, samenwerking met het werkveld en 

 macrodoelmatigheid onverminderd actueel. Ook demo

grafische ontwikkelingen (teruglopend aantal jongeren  

met minder instroom in initieel beroepsonderwijs; ouder 

worden van beroepsbevolking met daarmee samenhan

gend de kansen op gebied van Leven Lang Leren) zijn van 

invloed op inhoud en aanbod en vormgeving van beroeps

onderwijs. Kortom, de omgeving van het mbo kenmerkt 

zich door dynamiek en verandering.

Voor mboinstellingen zelf betekent deze omgevingsdyna

miek een flinke opgave: 

  Hoe vertalen wij ontwikkelingen in de samenleving en 

op de arbeidsmarkt in eigentijds en toekomstbestendig 

beroepsonderwijs?

 Hoe ver willen wij gaan met het personaliseren en flexi

biliseren van het onderwijsprogramma?

 Zijn onze teamleiders en docenten wel voldoende 

toegerust om deze veranderingen te implementeren 

 binnen onze beroepsopleidingen en op welke manier 

kunnen wij ze hiervoor beter toerusten?

 Als de kwaliteit van het onderwijs vooral in de leer

situatie tot stand komt, moeten wij dan niet veel meer 

ruimte geven aan docenten en toewerken naar zelforga

niserende of zelfverantwoordelijke teams?

 Hoe richten wij dan vervolgens de organisatie optimaal 

in om een kwaliteitsslag te ondersteunen?

 Hoe waarborgen wij in een krimpsituatie duurzame 

kwaliteit?

 Is ICT alleen een hulpmiddel bij eigentijds onderwijs of 

tot op zekere hoogte ook een doel in zich zelf? 

In de visie van BMC is de centrale opgave voor het mbo 

in de komende jaren behoud, versterking en vernieuwing 

van de kwaliteit binnen een voortdurend veranderende 

omgeving. 

De drie pijlers van de kwaliteit van 
het mbo
De kwaliteit van het mbo krijgt in de optiek van BMC 

 gestalte langs een aantal pijlers:

1. Sturing en organisatie: de continue dynamiek vraagt 

om andere sturingsconcepten en organisatieprocessen. 

Het betekent onder meer dat docenten in teamverband 

meer verantwoordelijkheid moeten krijgen voor het 

 realiseren van onderwijskwaliteit. 

2. Investeren in de relatie met het werkveld: omdat mbo 

beroepsonderwijs is en daarmee verantwoordelijk voor 

de kwaliteit van toekomstige beroepsbeoefenaren, ver

onderstelt investeren in de kwaliteit van het mbo per 

definitie ook investeren in de relatie met het werkveld. 

Dit gaat op veel plaatsen goed, maar veel werkgevers 

voelen zich nog onvoldoende gezien door het mbo. 

3. Professionalisering: onderwijskwaliteit wordt vooral 

 gemaakt in de leersituatie (vrij naar Marzano). Voor 

duurzame kwaliteitsversterking van het mbo is het 

daarom allereerst van belang om te investeren in 

profes sionalisering. Professionalisering van docenten is 

in de kern het inrichten en borgen van een PDCAcyclus 

op het niveau van afzonderlijke docenten en docenten

teams. Aandacht voor de pedagogische en didactische 

kwaliteiten, de onderzoekende houding en onderzoeks

vaardigheden van docenten zijn hierbij de basis.

BMC beschikt over veel expertise op het gebied van het 

mbo en zijn omgeving (vmbo, hbo, gemeenten, werk

gevers, arbeidsmarktregio’s, provincies) en heeft een 

groot aantal producten en diensten ontwikkeld die bij 

 kunnen dragen aan de kwaliteit van het mbo en daarmee 

aan de waardering van studenten, docenten, werkgevers 

en overheden voor het mbo en mboinstellingen. 

Deze brochure geeft inzicht in de manier waarop BMC

adviseurs mboinstellingen kunnen helpen en bevat een 

overzicht van diensten en producten waarmee BMC mbo

instellingen op bovenstaande drie pijlers van kwaliteit van 

dienst kan zijn.

1. Sturing en organisatie
De wereld om ons heen verandert steeds sneller en 

onder wijsinstellingen staan voor de uitdaging om die ver

anderingen goed volgen en erop anticiperen. De te maken 

keuzes hebben immers steeds vaker grote impact op de 

toekomst en inrichting van onderwijsinstellingen. BMC 

wordt regelmatig gevraagd een bijdrage te leveren aan 

strategie en organisatieontwikkeling, mee te denken over 

mogelijkheden van samenwerking met externe partijen of 

toekomstscenario’s uit te werken op basis van onderzoek. 

Daarnaast brengt BMC onder meer advies uit over duur

zame schoolontwikkeling (ambitieniveau: structurele aan

pak, in plaats van incidenteel met de hakken over de sloot 

bij de inspectie), digitalisering, flexibilisering van oplei

dingen en de koersbepaling inzake Leven Lang Leren. 

Ook kunnen we ondersteuning bieden bij vragen rondom 

instroom/doorstroom/uitstroom, curriculumontwikkeling, 

organisatie van beroepspraktijkvorming of zorg & bege

leidingsstructuur, kwaliteitsmanagement, VSV, examen

kwaliteit en doorlopende leerlijnen in de beroepskolom. 

Goed onderwijsbestuur

Voor veel instellingen is de vraag hoe intern toezicht en 

verantwoord besturen op een goede en functionele wijze 

kan worden ingevuld. We bieden begeleiding in de vorm

geving en inrichting van adequate en transparante model

len van sturing en toezicht. Ook kunnen we ondersteunen 



bij zelfevaluaties, studiedagen en professionalisering s

trajecten voor intern toezichthouders en/of bestuurders 

en kunnen we bijdragen aan oplossingen voor andere 

 governance en kwaliteitsvraagstukken. 

Onderzoek 

Veel van onze adviesopdrachten starten of eindigen 

met een onderzoekmodule; verkenningen, audits, effect

metingen en benchmarks zijn hiervan voorbeelden. Wij 

doen veel onderzoek om complexe beslissingen te onder

steunen. Op dit moment voeren wij imagoonderzoeken 

en evaluaties (van opleidingen of onderwijsaanbod) uit 

en doen wij veel maatwerkonderzoek zoals exploitatie en 

haalbaarheidsstudies. 

Een specifieke vorm van onderzoek waarin BMC gespe

cialiseerd is betreft sector en regioanalyse naar de 

aan sluiting van het middelbaar beroepsonderwijs op de 

 arbeidsmarkt. We kunnen specifiek onderzoek doen naar:

 economische bedrijvigheid (spreiding) en regionale 

clustering van bedrijvigheid/innovatie

 werkgelegenheid

 uitstroom naar arbeidsmarkt en doorstroom naar hbo

 netwerkanalyse van roc/aoc/vakschool en partners

 publiekprivate samenwerking (toegepast onderzoek en 

ondernemerschap)

 samenwerking met bedrijfsleven omtrent stages/ 

arbeidsmarkt

 macrodoelmatigheid

Instroommanagement en aansluiting 

Voor veel onderwijsinstellingen is het verbeteren van het 

studierendement  door het realiseren van minder uitval 

een belangrijk speerpunt. Wij kunnen u begeleiden bij het 

inzichtelijk maken van wat er nu rondom instroom van 

studenten wordt gedaan naar een gecoördineerde instel

lingsbrede aanpak voor instroommanagement passend bij 

uw strategische ambities. 

Voorbereiding Staat van Instelling en overige 

Inspectiebezoeken 

Ter voorbereiding op een Staat van Instelling of een 

 onderzoek naar kwaliteitsverbetering wordt er heel wat 

extra werk geëist van de docenten en het management 

van een opleiding. De adviseurs van BMC hebben  ervaring 

in het voorbereiden van de onderzoeken, het uitvoeren 

van zelfevaluatie, het doen van een extra check op de 

 processen en documenten, het bijstellen van basisdocu

menten en het voorbereiden van panelgesprekken. 

Interim management of projectmanagement

Bij tijdelijke uitval van een manager is het soms  verstandig 

een plaatsvervangende manager aan te stellen die – 

eventueel met een aanvullende opdracht – het team kan 

 leiden. BMC beschikt over interim managers met een 

 brede  ervaring in het mbo, in te zetten bij tijdelijke uitval 

van een opleidingsmanager/teamleider of directeur. 

Ook is het mogelijk te kiezen voor een project of pro

gramma manager die een afgebakende opdracht tot een 

goed eind kan brengen. Een voorbeeld hiervan is de 

 ondersteuning die wij bieden aan verschillende onderwijs

instellingen bij de invoering van de nieuwe kwalificatie

dossiers of bij de realisatie van verander of fusietra jecten. 

2.  Investeren in de relatie met  
het werkveld

Een goede samenwerkingsrelatie met het werkveld is 

cruciaal in het beroepsonderwijs. Deze samenwerking 

en (kennis)uitwisseling met het werkveld kan verschil

lende vormen aannemen (gedeeld eigenaarschap voor 

 opleiding en bpv, ambassadeurschap van het werkveld 

voor de opleiding, beschikbaar stellen van apparatuur 

door het werkveld, gastdocentschappen et cetera). BMC 

voert imagoonderzoeken uit, onderzoek naar de kwaliteit 

van de samenwerking en onderzoek naar de aansluiting 

van opleidingen op de arbeidsmarkt (kwalitatief en kwan

titatief). Tevens ondersteunt BMC bij het uitvoeren van 

haalbaarheidsonderzoeken voor (nieuwe) opleidingen. 

Op het gebied van arbeidsmarktkansen, stages, toege

past onderzoek en ondernemerschap worden netwerk

analyses toegepast om de samenwerking met partners en 

het  potentieel in kaart te brengen. Geografische  analyses 

geven inzicht in de regionale spreiding van partners, 

 ondernemerschap en innovatie. 

Werkveld- of beroepenveldcommissie

Een specifiek aspect van de ondersteuning die we  kunnen 

bieden betreft een gedegen onderzoek naar de  kwaliteit 

van de opleiding in relatie tot de samenwerking met 

het werkveld. Hoe functioneren werkveldcommissies/

beroepen veldcommissies of als deze nog niet bestaan, 

is er behoefte aan een dergelijke commissie? Sommige 

 opleidingen hebben een prima relatie met hun werkveld: zij 

participeren in gastlessen, denken mee over nood zakelijke 

vernieuwingen binnen het onderwijs, bieden studenten de 

gelegenheid om stage te lopen en afstudeeronderzoek uit 

te voeren, bespreken eigen ontwerpvragen met experts 

uit de opleidingen, betrekken studenten bij ontdekkingen 

en vraagstukken en werken optimaal samen aan de 

versterking van de beroepsopleiding. Andere opleidingen 

worstelen met de samenwerking met het werkveld. BMC 

kan een analyse uitvoeren inzake het oprichten van een 

werkveld of beroepenveldcommissie, de werking van een 

bestaande commissie en – in nauw gesprek met vertegen

woordigers uit het werkveld – advies uitbrengen over de 

wijze waarop de werking verbeterd kan worden. 

3. Professionalisering
Leiderschaps- en organisatieontwikkeling

BMC beschikt over uitgebreide expertise op het  gebied 

van leiderschaps en organisatieontwikkeling binnen non 

 profit organisaties. Hierbij gaat het vooral om het  (op

nieuw) stellen van de vraag naar de organisatie van 

 leiderschap (gespreid leiderschap en de gevolgen daarvan 

voor de inrichting van de organisatie). In onze methode 

van De Excellente Schoolleider (samenwerking van BMC 

met de Hay Group) worden leiderschap, organisatiecultuur 

en onderwijskwaliteit geïntegreerd. 

Datateam®-methode

Met de Datateam®methode kunnen wij u helpen om 

een antwoord te geven op concrete probleemvragen 

waar een onderwijsinstelling vaak of langdurig mee 

wordt  geconfronteerd. Bijvoorbeeld: hoe kunnen we VSV 

 terugdringen? Of hoe krijgen we het diplomaresultaat 

omhoog? De Datateam®methode is door de Universiteit 

van Twente ontwikkeld en in al meer dan vijftig scholen 

toegepast. Bij de Datateam®methode richten scholen/

opleidingen zelf een onderzoeksteam in van 68  personen 

om een probleem te analyseren met behulp van data 

die al beschikbaar is binnen de organisatie. Uit onder

zoek blijkt dat verbetermaatregelen die hierop worden 

 gebaseerd doorgaans effectiever zijn dan verbeterin

gen die  zonder probleemanalyse worden doorgevoerd. 

Tegelijkertijd wordt met de Datateam®methode een 

professionaliserings slag gemaakt binnen een opleiding 

of instelling; Datateam®leden ontwikkelen onderzoeks

vaardigheden, zodat dergelijke vragen in de toekomst 

vanuit dezelfde onderzoekende houding en kunde kunnen 

 worden aangepakt. De methode is goed te integreren in 

uw systeem voor kwaliteitszorg en draagt bij aan het ver

sterken van de kwaliteitscultuur in uw organisatie.



 

Binnen BMC werken honderden adviseurs

en professionals ieder vanuit hun eigen

expertise aan advies, training, coaching,

ondersteuning, interim management en

onderzoek. Wij stellen ons daarbij tot doel

oplossingen te bieden die bijdragen aan de

kwaliteit van de publieke sector en daarmee

toegevoegde waarde opleveren voor de

inwoner, de patiënt en de leerling/student.

Wij noemen dat advies met maatschappelijke

en/of financiële toegevoegde waarde.

Wij zijn actief binnen zowel het basis onderwijs, 

voortgezet onderwijs als het mbo, hbo en de 

universiteiten. Onze dienst verlening verzorgen 

wij niet alleen voor onderwijsinstellingen, 

maar ook voor samen  werkingsverbanden. 

Over BMC
(Team)coaching

BMC beschikt over ervaren coaches uit het onderwijs

veld die kunnen helpen bij het in kaart brengen van een 

bepaald probleem en de mogelijke oplossingen/aanpak 

daarbij.

De aanpak van BMC is er altijd op gericht duurzame 

 resultaten te bereiken. We betrekken hierbij de  ervaringen 

die we hebben opgedaan binnen andere scholen voor 

middelbaar of hoger beroepsonderwijs. Samen met u 

verkennen we vooraf op welke wijze we uw docenten en 

 onderwijsmanagers betrekken bij de analyse of de aanpak 

van datgene waar u behoefte aan heeft. 

Training complexe gespreksvoering

Gesprekken voeren met collega’s en studenten over zaken 

die niet goed gaan is binnen sommige teams een lastige 

opgave die vaak vermeden wordt. Toch is onderlinge feed

back gericht op verbetering van de resultaten de motor 

voor het versterken van de kwaliteit van de uitvoering van 

het onderwijs. BMC kan een training uitvoeren in de wijze 

waarop dit type gesprekken gevoerd kan worden, zowel 

onderling als met studenten, afhankelijk van de vraag en 

gericht op het beste resultaat. 

Organiseren en begeleiden van leernetwerken

Leernetwerken bieden een boeiend podium om gemeen

schappelijke interesses of vraagstukken verder uit te 

 diepen, en kennisuitwisseling en innovatie op gang te 

brengen rondom actuele thema’s. Door samen te leren en 

te ontdekken groeien de deelnemers en hun organisaties.

Contact

SeniOr adviSeur
T: 033 496 52 00
@: joukjejurjens@bmc.nl

  JOukJe JurJenS Ma

SeniOr adviSeur
T: 033 496 52 00
@: jeanettebreekveldt@bmc.nl

  drS. JeaneTTe BreekveldT MBa 

SeniOr adviSeur
T: 033 496 52 00 
@: hansschuit@bmc.nl 

  Dr. HanS SCHuIT

Wilt u meer informatie of een vrijblijvend gesprek, 

neem dan contact op met Hans Schuit, Jeanette 

Breekveldt, of Joukje Jurjens.
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