…… voor eerlijke informatie over alle opleidingen

Keuzegids MBO 2010 brengt beroepsonderwijs in kaart
Leiden, 20 nov 2009 – Bij welke scholen kan je een mbo-opleiding voor de autobranche volgen? Wat
zijn de baankansen met een diploma MBO-3 of 4 in de grafische sector? En wat is de kwaliteit van de
opleiding voor onderwijsassistenten van het Albeda college?
Vanaf nu is het antwoord op al dit soort vragen overzichtelijk op één plek te vinden. Dat is de nieuwe
Keuzegids MBO-studies 2010. Deze gids brengt het beroepsonderwijs in heel Nederland overzichtelijk in kaart.
Of het nu om de horeca, de handel of de bouw gaat, per vakgebied wordt op een heldere manier uitgelegd
welke opleidingen er zijn, waar je ze kan vinden, en wat de perspectieven op de arbeidsmarkt zijn.
Daarnaast geeft deze Keuzegids MBO-studies gedetailleerde kwaliteitsoordelen over de scholen, per
vakgebied. Deze oordelen zijn gebaseerd op cijfers over het diplomasucces en op oordelen van leerlingen,
afkomstig uit de JOB-Monitor, de landelijke enquête onder deelnemers in het beroepsonderwijs.
Het verschilt per vakgebied welke school het best uit de beoordeling komt. En ook binnen één ROC blijkt de
kwaliteit van opleidingen soms flink uiteen te lopen. Zo is het Da Vinci College in Dordrecht een van de toppers
bij de opleidingen voor de bejaardenzorg en scoort deze school laag in de sector toerisme. En het Nova
College is sterk in de horeca, terwijl het bij de motorvoertuigentechniek juist zwak presteert.
Het beroepsonderwijs heeft zes jaar moeten wachten op een gids waarin de opleidingen openlijk met elkaar
worden vergeleken. Al in 2003 deed de toenmalige staatssecretaris Annette Nijs de toezegging aan de Tweede
Kamer dat er een mbo-gids zou komen, die leerlingen en ouders inzicht zou bieden in het opleidingenaanbod.
Ook werkt de brancheorganisatie MBO Raad al jaren aan een benchmarkproject, waarin prestaties van de
scholen vergeleken worden. Maar de materie bleek gevoelig, en men kon het niet eens worden over
openbaarmaking van vergelijkende cijfers. In het hbo en wo is dat stadium al tien jaar geleden bereikt.
De Keuzegids MBO-studies 2010 doorbreekt dus de stilte. De gids wordt uitgegeven door de stichting HOP,
een zelfstandige uitgever met eigen onderzoeksbureau die gespecialiseerd is in berichtgeving over het
onderwijs. HOP brengt al sinds jaar en dag de Keuzegids Hoger Onderwijs uitbrengt – dit jaar met aparte
edities voor hbo, wo en masters. Voor het eerst is de beproefde formule van deze gidsen (unieke gegevens,
prettig leesbare artikelen) ook toegepast op het MBO. Dat levert een mooi en zeer informatief boekje op van
192 pagina’s.
Deze week bleek dat de MBO Raad nog geen raad weet met zoveel openheid. De uitgever werd onder grote
druk gezet om af te zien van publicatie, omdat de gegevens niet betrouwbaar genoeg zouden zijn. Na overleg
heeft de uitgever een nuancering van één gebruikte statistiek aan het boek toegevoegd. Vervolgens bleek dat
de MBO Raad zich ook niet kon neerleggen bij de openbaarmaking van de oordelen van de eigen leerlingen.
Deze zouden onbetrouwbaar en ‘niet representatief’ zijn.
De uitgever zag in dit commentaar geen aanleiding om de gids in te trekken. Wel moest vandaag de feestelijke
presentatie van het boek afgelast worden. Het SintLucas college in Boxtel, een van de vijf instellingen die in de
kwaliteitstest het beste scoort, was door de brancheorganisatie onder druk gezet om de bijeenkomst te
schrappen. Uiteindelijk koos deze kleine school eieren voor zijn geld, en moesten ook staatssecretaris Marja
Bijsterveldt en PvdA-kamerlid Staf Depla noodgedwongen afzien van het geplande paneldebat.
De Keuzegids MBO-studies 2010 is verkrijgbaar via de boekhandel, of te bestellen op www.keuzegids.org
Hij wordt geleverd als boek of op CD-rom. Beide kosten 25 euro.
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