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Voorwoord 
 
Kwaliteit is een subjectief begrip, het is moeilijk te kwantificeren. 
Met dit rapport hopen wij meer inzicht te krijgen in hoe de 
kwaliteit van het laboratoriumonderwijs door het werkveld 
ervaren wordt. 
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Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. 
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Inleiding 

In 2008 is het programma Human Capital Chemie van start 
gegaan met als doel te zorgen voor voldoende goed opgeleid 
personeel voor de laboratorium sector.                           
Onderdelen van het programma zijn;                                                                       
- instroombevordering in de relevante opleidingen,                     
- inhoudelijke aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt1 en  
- het behouden en inzetbaar houden van personeel in de sector. 
In 2012 is dit programma overgegaan in de Human Capital 
Agenda van de topsector Chemie. 

Het mbo speelt een belangrijke rol in de Human Capital Agenda. 
Zo blijkt uit divers onderzoek waaronder Researchcentrum voor 
Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) 2009 en 2011, en de 
onderwijs-arbeidsmarktrapportages van kenniscentrum PMLF 
(2011) dat er sprake is van een tekort aan laboratoriumpersoneel 
op mbo en hbo niveau. 
 
In het actieplan “Focus op vakmanschap 2011-2015” beschrijft 
de Minister nieuwe ontwikkelingen en doelen voor het mbo-
onderwijs. Deze ontwikkelingen kunnen gevolgen hebben voor de 
kwaliteit van het onderwijs en daarmee de kwaliteit van de 
toekomstige starters op de arbeidsmarkt. 

Kwaliteit is echter een subjectief begrip, vandaar dat wij middels 
een online onderzoek een beter beeld willen krijgen van het 
‘kwaliteit’ van het onderwijs. 
 
 
 
 
                                          
1 Wanneer de ‘arbeidsmarkt’ wordt omschreven, gaat het altijd om de laboratoria 
arbeidsmarkt. 
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Het online onderzoek is in de periode november 2011- januari 
2012 onder 2030 leerbedrijven uitgezet.  28% (N=570) van de 
leerbedrijven heeft meegewerkt aan dit onderzoek. 
Het onderzoek bestond grotendeels uit meerkeuzevragen 
waarbij, via een keuzeprogramma, om een waardeoordeel 
gevraagd werd. Tevens zijn enkele open vragen opgenomen. 
 
De resultaten van de meerkeuze vragen zijn verwerkt in 
staafdiagrammen. Bij de open vragen zijn de antwoorden in 
categorieën opgedeeld en zijn de meest voorkomende 
antwoorden (meer dan 5%) ook in staafdiagrammen verwerkt. 
 
In het onderzoek ligt de nadruk op de kennis en vaardigheden  
van de afgestudeerden. Ook is er aandacht voor communicatie, 
verantwoordelijkheden en kennis en vaardigheden van de 
student tijdens de BPV periode. Tevens zijn de mogelijkheden tot 
verbetering van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt 
onderzocht. 
 
Tot slot zijn wij ons ervan bewust dat geen enkel onderzoek 
volledig representatief kan zijn. Het onderzoek is uitgezet onder 
de PMLF leerbedrijven die als leerbedrijf al bij het onderwijs 
betrokken zijn. Bedrijven die geen stageplaatsen aanbieden zijn 
dan ook niet onderzocht.  
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Doel onderzoek 
 
Het doel van het onderzoek is het in kaart brengen van de visie 
van het bedrijfsleven ten opzichte van het mbo onderwijs.  
Welke verbeterpunten ziet de arbeidsmarkt en hoe kunnen zij 
bijdragen aan deze verbeterpunten. 
 
Allereerst zijn er 3 aandachtsgebieden binnen de laboratorium 
opleidingen onderzocht, namelijk het kennisniveau, de kennis en 
vaardigheden en de beroepshouding van de leerling.  
In het rapport zijn ook 3 kerntaken van de opleidingen 
onderzocht op zowel de beheersing als de relevantie van de 
taken. Kerntaak 1 richt zich op het ontvangen en registreren van 
materialen. Kerntaak 2 richt zich op het uitvoeren van 
basistechnieken. Kerntaak 3 richt zich op het optimaliseren van 
kennis en technieken. 
Tevens is er in dit rapport aandacht voor de ‘overige 
vaardigheden’ die zowel tijdens de BPV periode als na het 
afstuderen op de werkplek van de leerling worden verwacht. 
 
Het onderzoek richt zich op het in kaart brengen van de volgende 
4 gebieden; 

1. Inventariseren van de verwachtingen en ervaringen met 
betrekking tot de leerlingen en de communicatie tussen 
(leer)bedrijf en onderwijsinstelling. 

2.  Inventariseren of studenten en afgestudeerden op zowel 
de drie door het onderwijs gehanteerde kerntaken, als de 
‘overige vaardigheden’ voldoen aan de verwachtingen van 
de arbeidsmarkt. 

3. Inventariseren hoe de arbeidsmarkt denkt bij te kunnen 
dragen aan verbetering van het onderwijs. 

4. Inventariseren van onderwerpen die in de opleiding, de 
stage en/of binnen de organisatie aangeleerd kunnen 
worden. 
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Samenvatting en conclusies 
 
Uit het onderzoek blijkt dat de verwachtingen van de leerlingen 
voor aanvang van de BPV periode voor 30% niet duidelijk is.  
88% van de respondenten geeft aan de eisen voor de BPV 
periode duidelijk aan de school kenbaar te maken. 
33% van de respondenten ervaart de communicatie vanuit het 
onderwijs over de eisen ten aanzien van de BPV periode als 
onvoldoende. 
De communicatie rondom de BPV periode zou kunnen worden 
verbeterd door; 
-meer contact voor aanvang van de BPV periode,  
-een toename in algemene contactmomenten en  
-door middel van het organiseren van werkveldbijeenkomsten. 
 
Uit het onderzoek zijn met name op kerntaak 2  ‘Uitvoeren van 
basistechnieken’ grote discrepanties gebleken tussen het niveau 
van de kennis en vaardigheden van de afgestudeerde en het 
niveau dat de werkgever van afgestudeerden verwacht. 
Van de 8 omschreven werkprocessen binnen de kerntaak scoren 
4 werkprocessen tussen 47- 53% onvoldoende. De overige 4 
werkprocessen scoren tussen 23- en 35% onvoldoende. 
Wanneer wordt gekeken naar de mate van relevantie voor het 
beheersen van de werkprocessen in relatie tot het uitoefenen van 
het beroep, scoren 6 van de 8 werkprocessen op ‘mate van 
belang’ hoger dan 75%. Deze kerntaak is dan ook een 
aandachtspunt voor het onderwijs. 
Kerntaak 1 ‘Ontvangen en registreren van materialen’ scoort 
voldoende op de werkprocessen die voor het beroep relevant 
zijn. Ditzelfde geldt voor kerntaak 3 ‘Optimaliseren van kennis en 
technieken’ .  
De categorie ‘Overige vaardigheden’ scoort op 7 van de 9 
vaardigheden voldoende. Een aandachtspunt voor stagiaires is 
het schrijven van rapporten en de mate van pro-activiteit. 
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Uit het onderzoek wordt tevens duidelijk dat zowel het onderwijs 
als de arbeidsmarkt een bijdrage kan leveren aan een 
verbetering in zowel het onderwijs als de aansluiting tussen 
onderwijs en arbeidsmarkt. Met name betere communicatie 
tussen beide partijen kan leiden tot een verbetering. 
 
Het leerbedrijf kan bijdragen door goede stages aan te bieden 
waarin de koppeling tussen theorie en praktijk wordt gemaakt.  
De leerbedrijven geven aan dat de aansluiting vanuit het 
onderwijs kan worden verbeterd door een toename in het contact 
met de leerbedrijven. Het contact moet zich zowel richten op 
aspecten die worden gemist als focussen op een toename van 
aandacht voor vakkennis, theorie en rekenvaardigheden. 
 
Geconcludeerd kan worden dat de aansluiting tussen onderwijs 
en arbeidsmarkt kan worden verbeterd door het verhogen van de 
frequentie van het contact. Het opzetten van extra 
overlegorganen waarbij leerkrachten betrokken zijn en een 
toename in het aantal bedrijfsbezoeken zouden hiervan 
uitkomsten kunnen zijn.  
Een groot deel van de respondenten geeft aan met hun regionale 
onderwijs in overleg te willen over de inhoud van de opleiding. 
De contactgegevens van deze respondenten zijn inmiddels aan 
de betreffende ROC’s teruggekoppeld. 
Wij bevelen ROC’s aan om gesprekken te organiseren met de 
arbeidsmarkt (in het bijzonder om met de geïnteresseerden 
groep respondenten contact op te nemen) om op basis daarvan 
samen curriculumverbeteringen aan te brengen en verdere 
verbeteringen te bespreken. 
 
Wij beseffen dat de meeste ROC’s reeds goed overleg hebben 
met (een deel van) hun werkveld. Echter, we bevelen aan de 
signalen uit dit onderzoek niet te negeren. Meer, of een andere 
vorm van (werkveld)overleg kan mogelijk tegemoet komen aan 
de wensen van het werkveld. 

 
Pagina 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Aansluiting en verwachting tussen onderwijs en arbeidsmarkt binnen de sector Laboratoriumtechniek     

Pagina 7   
 
 
Respondenten 
 
In de periode november 2011 t/m januari 2012 is het onderzoek 
onder 2030 leerbedrijven van kenniscentrum PMLF uitgezet. 
Totaal hebben er N=570 respondenten gereageerd. De spreiding 
in de functies van de respondenten toont zich als volgt: 
 

Figuur 1. Functies van de respondenten in %. N=570 
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De vragenlijst is voor de volgende opleidingen ingevuld; 
 
 
 

 
Figuur 2. Opleidingen waarvoor de vragenlijst is ingevuld in %. 
N=570 
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1     Leerbedrijven 

1.1 Motivatie om een stageplaats aan te bieden 
Ieder leerbedrijf heeft andere beweegredenen om een 
stageplaats aan te bieden. 
86% (N=492) van de respondenten heeft antwoord gegeven op 
de open vraag: Wat is uw motivatie om een stageplaats aan te 
bieden? 39% van de respondenten geeft aan door middel van het 
aanbieden van een stageplaats te investeren in de toekomst. 
De overdracht van vakkennis aan toekomstige collega’s staat 
hierbij centraal.  
33% geeft aan leerlingen op deze manier de mogelijkheid te 
bieden ervaring op te doen.  
19% van de respondenten ervaart stagiaires als goede hulp bij 
het dagelijks werk waarbij de frisse blik zowel binnen het team 
verhelderend kan werken als leerzaam is voor de begeleiders 
(8%) binnen het team.  
Het contact met de school door middel van een stagiair wordt 
door 16% van de respondenten als motivatie genoemd.  
14% geeft aan goede studenten direct een baan aan te kunnen 
bieden.  
12% geeft aan een bijdrage te willen leveren aan het onderwijs. 
Tot slot geeft 5% van de respondenten aan de sector positief in 
beeld te willen brengen door een stageplaats aan te bieden. 
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Figuur 3. De motivatie van leerbedrijven voor het aanbieden van 
een stageplaats in %. N= 492 
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1.2 Pluspunten voor een leerbedrijf 
90% (N=513) van de respondenten heeft antwoord gegeven op 
de open vraag wat de pluspunten zijn om leerbedrijf te zijn.  
 

 
Figuur 4. Meerwaarde voor het zijn van een leerbedrijf in %. 
N= 513 
 
Diverse antwoorden komen overeen met de gegeven antwoorden 
voor het aanbieden van een stageplaats beschreven bij 1.1.  
16% van de respondenten geeft aan meer inzicht in de opleiding, 
het opleidingsniveau en de laatste ontwikkelingen te hebben.  
Ook zijn er respondenten (16%) die aangeven geen positieve 
punten te zien door leerbedrijf te zijn.  
Begeleiden tijdens de stage wordt als leerzaam (13%) voor de 
begeleider gezien waarbij leerbedrijven een zekere kwaliteit 
dienen te waarborgen en daardoor sterke en zwakke punten van 
de organisatie zichtbaar worden (8%).  
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Wederom wordt aangegeven dat goede studenten meteen een 
baan kunnen krijgen (12%) en er contact met de school is 
(11%). Daarnaast kunnen stagiaires goede hulp bieden bij 
dagelijkse projecten (7%) en krijgen leerlingen op deze manier 
de  mogelijkheid om ervaring op te doen (3%).  
7% van de respondenten noemt de trainingen van kenniscentrum 
PMLF ‘Begeleiden en Beoordelen’ als pluspunt. 

2 De BPV periode 

2.1 Verwachting van de leerling 
Een belangrijk aspect voor een succesvolle match tussen 
leerbedrijf en leerlingen en daarmee het laten slagen van de BPV 
periode, is de verwachting die de leerling heeft voordat hij/zij 
aan de BPV periode begint. Weten leerlingen wat hen te wachten 
staat? 

 
Figuur 5. Verwachting van de leerling voor aanvang van de BPV 
periode in %. N= 570 
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Een klein deel (0.7%) van de respondenten geeft aan dat 
leerlingen ‘niet’ weten wat hen te wachten staat, waarbij 29% 
aangeeft dat leerlingen dit ‘soms’ weten.  
Meer dan de helft van de respondenten (56.5%) geeft aan dat 
leerlingen ‘meestal’ weten wat hen tijdens de BPV periode te 
wachten staat waarbij 13.9% van de respondenten meent dat 
leerlingen ‘altijd’ weten wat hen te wachten staat.  
Geconcludeerd kan worden dat voor een derde deel van de 
leerlingen het niet goed duidelijk is wat hen tijdens de BPV 
periode te wachten staat. 
 

 
Figuur 6. Het niveau van de leerling tijdens de BPV periode.     
N= 570 
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2.2 Het kennisniveau van de leerling 
Het kennisniveau van de leerling is volgens 6.4% van de 
respondenten slecht en volgens 41.6% matig.  
48.2% van de respondenten beschouwd het theoretisch 
kennisniveau van de leerling als ‘voldoende’, waarbij 3.7% van 
de respondenten aangeeft het niveau van de leerling ‘goed’ te 
vinden. 

2.3 Het praktisch vaardigheden niveau van de leerling 
De praktische vaardigheden van de leerling krijgt van de 
respondenten een positievere beoordeling dan het kennisniveau.  
1.4% van de respondenten beoordeelt het praktisch 
vaardigheden niveau van de leerling als ‘slecht’, een kwart geeft 
een matige beoordeling, 67% beoordeelt het niveau als 
‘voldoende’ en 6.4% ervaart het niveau van de leerling als ‘goed’. 
Ondanks dat het praktisch vaardigheden niveau beter scoort dan 
het theoretisch vaardigheden niveau, geeft een kwart (26.5%) 
van de respondenten een onvoldoende beoordeling voor dit type 
vaardigheden.  

2.4 De beroepshouding van de leerling 
Over de beroepshouding van de leerlingen zijn de respondenten 
het meest te spreken.  
0.7% van de respondenten ervaart de houding van de leerling 
‘slecht’, 16.2% beoordeelt de houding als matig, een ruime 
meerderheid (60.5%) vindt de beroepshouding voldoende 
aanwezig waarbij 22.6% de houding van de leerling als ‘goed’ 
ervaart. 
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Figuur 7. Kenbaar maken van eisen tussen onderwijs en 
arbeidsmarkt in %. N= 570 
 

2.5 Eisen aan het onderwijs kenbaar maken 
Om leerlingen de juiste stageplek te laten kiezen is het van 
belang dat leerbedrijven hun verwachtingen duidelijk maken aan 
het onderwijs. Niet ieder leerbedrijf is hetzelfde of heeft 
eenzelfde verwachting van een stagiair. De mate waarin 
leerbedrijven hun eisen aan de scholen kenbaar maken draagt bij 
aan een heldere verwachting voor zowel de leerling als het ROC.  
1.8% van de respondenten geeft aan de eisen ‘slecht’  aan het 
ROC kenbaar te maken.  
9.3% geeft aan de eisen ‘matig’ kenbaar te maken.  
Meer dan de helft van de respondenten (56.9%) zegt de eisen 
‘voldoende’ kenbaar te maken waarbij 31.9% aangeeft de eisen 
‘goed’ kenbaar te maken.  
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2.6   Eisen vanuit het onderwijs 
Niet alleen de leerbedrijven moeten de eisen die zij aan de BPV 
periode stellen duidelijk maken, ook het onderwijs heeft hierin 
een rol te vervullen. 6.9% van de respondenten geeft echter aan 
dat zij ‘slecht’ van de eisen van de school op de hoogte worden 
gesteld.  
Een kwart van de respondenten (26.2%) ervaart informatie met 
betrekking tot de eisen van de school als ‘matig’.  
De helft van de respondenten (51.8%) geeft aan ‘voldoende’ op 
de hoogte te worden gesteld waarbij 15.1% ‘goed’ op de hoogte 
wordt gesteld door de school. 
Ondanks dat 66.9% van de respondenten aangeeft voldoende tot 
goed op de hoogte te worden gesteld, geeft een derde (33.1%) 
aan slecht tot matig op de hoogte worden gesteld. 

2.7 De begeleiding vanuit het onderwijs  
 
Driekwart (74,5%) van de respondenten vindt de begeleiding 
vanuit het onderwijs voldoende of goed. Een kwart van de 
respondenten geeft de begeleiding vanuit de school daarentegen 
een onvoldoende beoordeling. 3.2% van de respondenten vindt 
de begeleiding  ‘slecht’, 22.7% ervaart de begeleiding als ‘matig’.  
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Figuur 8. Beoordeling van de begeleiding vanuit het onderwijs in 
%. N= 570 
 
 
 

2.8 De verantwoordelijke partij voor een succesvolle 
stageperiode   

De verwachtingen vanuit de arbeidsmarkt richting het onderwijs 
zijn in kaart te brengen door de verantwoordelijke partij voor een 
succesvolle stageperiode te definiëren.  
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Figuur 9. N=570 
 
Twee derde (68%) van de respondenten geeft aan dat er niet 
een partij als verantwoordelijke partij aan te wezen is, maar het 
gaat om een combinatie waarbij meerdere partijen betrokken 
zijn. 14.5% van hen geeft aan als leerbedrijf de 
verantwoordelijke partij te zijn.  
 
12.9% ziet de leerling en 4.6% ziet de school als 
verantwoordelijke partij voor een succesvolle stageperiode. 

2.9  Verbeteren van de communicatie 
Om eisen en verwachtingen van het leerbedrijf, de school en de 
leerling duidelijk te kunnen maken is goede communicatie 
hierover een vereiste.  
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Figuur 10. Manieren om de communicatie rondom de BPV periode 
te verbeteren in %. N=367 
 
De communicatie tussen school en leerbedrijf kan zowel voor als 
tijdens de BPV periode door diverse factoren worden verbeterd.  
22% van de respondenten geeft aan meer communicatie voor de 
aanvang van de BPV-periode met de school te willen.  
Niet alleen de eisen van de school moeten hierin duidelijk worden 
gemaakt, ook willen zij meer weten over de verwachtingen die er 
zijn, de eisen, opdrachten, terugkomdagen  en het type stagiaire 
dat zij krijgen. 
41% van de respondenten geeft aan behoefte te hebben aan 
meer contactmomenten met de school. 8% van de respondenten 
geeft aan dit contact terug te willen zien in de vorm van  
werkveldbijeenkomsten waar scholen en werkveld met elkaar in 
gesprek kunnen.  
Tot slot geeft een kwart van de respondenten (26%) aan dat de 
communicatie al goed verloopt.     
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3 De opleiding 

3.1 Aandachtsgebieden in de opleiding 
Leerbedrijven hebben te maken met verschillende stagiaires met 
allen een verschillend niveau. Ondanks de verschillen in niveau 
wordt tijdens de BPV periode in meer of mindere mate duidelijk 
welke kennis en vaardigheden de stagiaire al bezit en welke 
vaardigheden nog moeten verbeteren en/of moeten worden 
aangeleerd.  
Op de vraag in hoeverre er voor het kennisniveau, vakkennis en 
vaardigheden niveau en beroepshouding volgens de 
respondenten in de opleiding aandacht is, werden de antwoorden 
in figuur 11 gegeven. 
 

 
Figuur 11. Verdeling van aandachtsgebieden in de opleiding. 
N=570 
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Zowel voor het kennisniveau, de vakkennis en vaardigneden als 
beroepshouding geeft een meerderheid van de respondenten aan 
dat hier binnen de opleiding ‘voldoende’ aandacht aan wordt 
besteed.  
Ondanks dat meer dan de helft van de respondenten (53.1%) de 
aandacht voor het kennisniveau voldoende vindt, heeft ook 
38.9% van de respondenten aangegeven dat dat de aandacht 
voor het kennisniveau slecht/matig is. 
Voor het gebied vakkennis en vaardigheden geeft 28.1% aan dat 
hier te weinig aandacht aan wordt besteed. Tot slot geeft ook een 
kwart (26.6%) van de respondenten aan dat er te weinig 
aandacht wordt besteed aan de beroepshouding van de leerling. 
 
 

3.2 Beheersingsniveau van afgestudeerden van Kerntaak 1 en 
mogelijke gevolgen voor het ontbreken hiervan 

Om de geluiden vanuit de arbeidsmarkt over ‘onvoldoende 
kwaliteit’ bij stagiaires en afgestudeerden te toetsen, is de 
aanwezigheid van vaardigheden bij verplichte kerntaken in kaart 
gebracht. Binnen de opleidingen allround laborant, analist TOA, 
Analist pathologie, analist microbiologie, Chemisch-fysisch 
analist, analist klinische-chemie en biotechnologisch-analist 
bestaat kerntaak 1 uit: Ontvangen/registreren van Materialen.  
De kerntaak bestaat uit 3 werkprocessen, weergegeven in figuur 
12. 
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Figuur 12. N=570 
 
De Handeling ‘ontvangen en registreren van materialen’ wordt 
door 80% van de respondenten als voldoende/goed ervaren. 
81.4% geeft aan dat deze handeling relevant is voor het 
uitoefenen van het beroep.  
 
 
De handeling ‘nemen van productmonsters’ werd door een 
meerderheid van de respondenten (70%) als voldoende/goed 
ervaren, waarbij 61.2% aangeeft de handeling relevant voor het 
beroep te vinden. 
Het bijhouden van de voorraadadministratie en berekenen van 
verschillen in benodigde materialen scoorde daarentegen slechter 
maar wordt daarbij ook als minder relevant voor het uitoefenen 
van het beroep beschouwd.  
44.4% beoordeelt de handeling als niet/onvoldoende aanwezig. 
Volgens 59% is de handeling niet relevant voor het beroep, 
waarbij 41% aangeeft dat dit wel het geval is.  
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Concluderend kan worden gezegd dat de handeling die het meest 
relevant voor het beroep is, voldoende tot goed aanwezig is bij 
stagiaires/ afgestudeerden. Volgens 63.3% van de respondenten 
heeft het ontbreken van vaardigheden bij kerntaak 1 geen 
gevolgen. Echter, N=209 respondenten geven aan dat er wel 
gevolgen zijn voor het ontbreken van vaardigheden in kerntaak 
1. 

Gevolgen voor het ontbreken van vaardigheden 
Als meest genoemde gevolg wordt, met 44%, het verkeerd in 
behandeling nemen van de monsters genoemd. Verkeerd 
monstermateriaal kan grote gevolgen hebben en heeft direct 
invloed op het eindresultaat. Analyses en berekeningen zijn 
daardoor in het vervolgtraject onjuist. Voor patiënten kan een 
verkeerde uitslag grote risico’s veroorzaken. 
Ook de langere inwerkperiode is een gevolg van het niet 
beheersen van kerntaak 1. Het inwerken kost meer tijd, er is 
meer toezicht nodig omdat de afgestudeerden niet volledig 
zelfstandig inzetbaar is en in sommige gevallen moet er extra 
scholing op de werkvloer worden aangeboden. Voor 
afgestudeerden bestaat ook het gevaar dat de proeftijd niet 
wordt verlengd of dat hij/zij helemaal niet wordt aangenomen.  
7% van de respondenten is positief en geeft aan dat de 
vaardigheden ook in de praktijk aan te leren zijn.  
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Figuur 13. N=184 
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3.3 Beheersingsniveau van afgestudeerden van kerntaak 2 en 
mogelijke gevolgen voor het ontbreken hiervan  

Kerntaak 2; ‘Uitvoeren van basistechnieken’ geeft een 
beschrijving van de wis-en rekenkundige vaardigheden die van 
leerlingen wordt verwacht. Vanuit de praktijk is een veelgehoorde 
klacht dat stagiaires basis rekenvaardigheden slecht beheersen. 
De uitkomsten van de vragen voor kerntaak 2 bevestigen dit 
beeld. 
 
 
 

 
Figuur 14. Aanwezigheid van vaardigheden van kerntaak 2. 
N=570 
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Figuur 15. Mate van relevantie van vaardigheden in kerntaak 2. 
N=570 
 

3.3.1 Legt verbanden tussen meetresultaten 
De aanwezigheid van de vaardigheid ‘verbanden leggen tussen 
meetresultaten’ wordt door de helft van de respondenten als 
voldoende (53%) en door de andere helft (47%) als onvoldoende 
beoordeeld. De vaardigheid wordt als zeer relevant (87%) voor 
het beroep gezien. Dit is dan ook een belangrijk aandachtspunt. 

3.3.2 Meetresultaten verwerken in tabel en/of grafiek 
Driekwart (77%) van de respondenten geeft aan dat 
afgestudeerden in staat zijn om meetresultaten in tabellen of 
grafieken te verwerken. De vaardigheid wordt tevens door 
driekwart van de respondenten (77%) als  relevant beschouwd 
bij het uitoefenen van het beroep. 
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3.3.3 Inhoud van verschillende ruimten bepalen (o.a. maatkolf, 
reactievat) 

Een kwart van de respondenten beoordeelt de vaardigheid om 
verschillende ruimten te bepalen als niet/onvoldoende aanwezig 
bij afgestudeerden. Driekwart van hen geeft aan de vaardigheid 
bij afgestudeerden voldoende tot goed aanwezig te vinden.  
77% van de respondenten vindt de handeling relevant voor het 
beroep, 23% vindt de handeling niet relevant voor het beroep. 
 

3.3.4 Oppervlakte van pieken inschatten (GC/HPLC) en relatie 
tot gehalte begrijpen 

Het inschatten van de oppervlakte van pieken en het begrijpen 
van de uitkomst in relatie met wat onderzocht wordt, is een 
vaardigheid die door de helft (49%) van de respondenten als 
onvoldoende wordt beoordeeld. 62% geeft aan dat de 
vaardigheid niet relevant is voor het uitoefenen van het beroep. 
 

3.3.5 Betrouwbaarheid van resultaten inschatten, berekenen 
van de standaarddeviatie, nagaan wat de foutenmarge is 

Het inschatten van de betrouwbaarheid, het berekenen van de 
standaarddeviatie en het nagaan van de foutenmarge zijn 
vaardigheden die volgens 53% niet of onvoldoende aanwezig zijn 
bij afgestudeerden. Driekwart van de respondenten (76%) geeft 
aan dat deze vaardigheden relevant zijn voor het uitoefenen van 
het beroep. Dit is een belangrijk aandachtspunt. 
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3.3.6 Beoordelen en rapporteren van meetwaarden (vergelijken 
van verschillende waarden/getallen) 

35% (N=200) van de respondenten geeft aan dat 
afgestudeerden niet of onvoldoende in staat zijn om rapporten en 
meetwaarden te beoordelen.  
Hierbij geeft 89% aan dat het beoordelen en vergelijken van 
verschillende waarden van groot belang is voor het uitoefenen 
van het beroep. Dit is een aandachtspunt. 
 

3.3.7 Berekenen van verdunningen, hoeveelheden en 
concentraties 

42% van de respondenten beoordeelt het berekenen van 
verdunningen, hoeveelheden en concentraties als onvoldoende. 
90% van de respondenten geeft aan dat deze vaardigheden voor 
het uitoefenen van het beroep van belang zijn. Dit is een 
belangrijk aandachtspunt. 
 

3.3.8 Uitrekenen van concentraties, verhoudingen 
De helft van de respondenten (49%) vindt het uitrekenen van 
concentraties en verhoudingen, het rekenen met breuken, 
machten, logaritmen en percentages bij afgestudeerden als 
onvoldoende.  
81% geeft aan dat het beheersen van deze vaardigheden van 
belang zijn om het beroep uit te kunnen oefenen. Dit is een 
belangrijk aandachtspunt. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Aansluiting en verwachting tussen onderwijs en arbeidsmarkt binnen de sector Laboratoriumtechniek     

Pagina 29 
 

Gevolgen voor het ontbreken van vaardigheden 
Volgens 61.5% (N=350) van de respondenten heeft het 
ontbreken van vaardigheden in kerntaak 2 gevolgen.  
N=296 respondenten hebben antwoord gegeven op de open 
vraag wat voor gevolgen het ontbreken van de vaardigheden 
heeft. 
 

 
Figuur 16. N=296 
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46% van de respondenten geeft aan dat het slecht/ fout 
uitvoeren van berekeningen een verkeerd eindresultaat oplevert. 
Verkeerde eindresultaten kunnen leiden tot financiële schade, 
gevaar voor patiënten of ongewenste reacties in processen.  
Ook neemt de kans op het maken van fouten bij onvoldoende 
beheersing van kerntaak 2 toe. 
23% geeft aan dat een onvoldoende beheersing van 
vaardigheden van afgestudeerden gevolgen heeft voor zowel het 
bedrijf als de leidinggevende waar zij komen te werken. 
Gevolgen voor de werkgever zijn een lange inwerkperiode, extra 
aandacht voor de afgestudeerde in de vorm van bijscholing, meer 
begeleiding op de werkvloer en vaker controles bij de uitvoering 
van werkzaamheden. De controles beperken de inzetbaarheid en 
zelfstandigheid van de medewerker.  
Het signaleren van afwijkende uitslagen en het reageren daarop 
door middel van het nemen van acties wordt door 20% van de 
respondenten als gevolg van het ontbreken van de vaardigheden 
genoemd.  
Zowel bij het vinden van een baan als tijdens de werkzaamheden 
op de nieuwe werkplek heeft het ontbreken van de vaardigheden 
volgens 5% van de respondenten negatieve gevolgen.  
Echter, er is ook een kleine groep (5%) respondenten positiever, 
zij geven aan dat de vaardigheden op de werkplek nog aan te 
leren zijn. 
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3.4 Beheersingsniveau van afgestudeerden van kerntaak 3 en 
mogelijke gevolgen voor het ontbreken hiervan  

Kerntaak 3: ‘Optimaliseren van kennis en technieken’ bestaat uit 
drie werkprocessen.  
 

 
Figuur 17. Aanwezigheid van vaardigheden van kerntaak 3. 
 N= 570 

 
Alle 3 de handelingen worden door minimaal de helft van de 
respondenten als onvoldoende beschouwd.  
Bij iedere handeling geeft ook ongeveer de helft van de 
respondenten aan dat de handeling van belang is voor het 
uitoefenen van het beroep. 
De handeling ‘past rekenprocedures aan in nieuwe situatie of 
vernieuwt of verbetert formules’ wordt door 59% als 
onvoldoende aanwezig beschouwd. 
Hierbij geeft 46% van de respondenten aan de handeling     
relevant voor het beroep te vinden.  
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53% geeft aan dat het vergelijken van oude en nieuwe 
meetmethoden en het bepalen van de nauwkeurigheid van de 
methode onvoldoende aanwezig is bij net afgestudeerden.  
Een meerderheid (56%) ziet de handeling als essentiële 
vaardigheid om het beroep uit te kunnen oefenen. Dit is een 
aandachtspunt. 
De handeling ‘bepaalt het verband tussen meetmethoden’ wordt 
wederom door een meerderheid (59%) als onvoldoende 
aanwezig beschouwd.  
52% geeft aan dat de handeling van belang is om het beroep uit 
te kunnen oefenen. Dit is een aandachtspunt. 

Gevolgen voor het ontbreken van vaardigheden 
Volgens 65,6% van de respondenten heeft het ontbreken van 
vaardigheden bij kerntaak 3 geen gevolgen. Echter, 34%         
(N=196) van de  respondenten geeft aan dat er wel gevolgen zijn 
voor het ontbreken van vaardigheden in kerntaak 3. 
 

 
Figuur 18. N=163 
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163 respondenten hebben bij de open vraag aangegeven wat 
mogelijke gevolgen zijn. 
Wederom wordt het onvoldoende beheersen van rekenkundige 
vaardigheden als probleem genoemd. Verkeerde berekeningen  
met onbetrouwbare uitslagen zijn hiervan volgens 20% het 
gevolg.  
Niet alleen het maken van verkeerde berekeningen is een gevolg 
van een onvoldoende rekenkundige beheersing, ook aspecten als 
verbinding leggen tussen uitkomsten en inzicht in processen is 
hiervan volgens 15% een gevolg. 
Opvallend is dat 12% aangeeft dat de handeling in kerntaak 3 
niet door beginnend analisten worden uitgevoerd.   
9% van hen geeft dan ook aan dat de vaardigheden binnen het 
bedrijf verder te ontwikkelen zijn.  
Net als bij het ontbreken van vaardigheden bij kerntaak 2, geldt 
ook voor het ontbreken van vaardigheden bij kerntaak 3 dat de 
inwerkperiode van de afgestudeerden langer is (15%), er extra 
begeleiding nodig is, analisten alleen voor routineklussen in te 
zetten zijn (9%) en de zelfstandigheid te wensen over laat. 
 

3.5 Beheersingsniveau van afgestudeerden van Overige 
vaardigheden en mogelijke gevolgen voor het ontbreken 
hiervan  

Niet alleen de kerntaken spelen een rol bij het niveau en 
functioneren van afgestudeerden, de ‘overige vaardigheden’ 
dragen hier ook aan bij. 
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Figuur 19. N= 570 
 
Opvallend is het percentage dat de vaardigheden een ‘voldoende’ 
beoordeling geeft. Minimaal 60% van de respondenten geeft alle 
vaardigheden een voldoende.  
Een kwart van de respondenten beoordeelt de Nederlandse taal, 
de sociale vaardigheden, de mate van nieuwsgierigheid, de 
collegialiteit en de focus op veiligheid als ‘goed’.   
Aandachtspunten die uit de overige vaardigheden naar voren 
komen zijn de proactiviteit en de verslaglegging van de 
afgestudeerden. 
Bovenstaand figuur geeft van links naar rechts aflopend aan 
welke vaardigheden onvoldoende worden beschouwd.  
Het maken van verslagen en rapporten wordt door een kwart van 
de respondenten als onvoldoende beschouwd.  
22% van de respondenten geeft aan dat de proactiviteit 
onvoldoende is.  
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Figuur 20. N= 570 
 
Met uitzondering van de vaardigheid ‘presenteren’ geeft  87% (of 
hoger) van de respondenten aan dat alle vaardigheden relevant 
zijn voor het uitoefenen van het beroep.  
63% geeft aan dat de vaardigheid Presenteren relevant is, 37% 
denkt hier anders over. 

Gevolgen voor het ontbreken van vaardigheden 
Volgens een kleine meerderheid (53.2%) van de respondenten 
heeft het ontbreken van een van bovenstaande ‘overige 
vaardigheden’ gevolgen voor het uitoefenen van het beroep. 
N=229 respondenten hebben bij de open vraag aangegeven wat 
mogelijke gevolgen zijn.  
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Figuur 21. N= 229 
 
39% van hen geeft aan dat de afgestudeerde in het team moet 
passen, zich collegiaal op moet stellen en in teamverband moet 
kunnen functioneren.  
Wanneer deze vaardigheden ontbreken is goed functioneren 
binnen een team niet haalbaar. De beheersing van de 
Nederlandse taal (in woord en geschrift) speelt bij het 
functioneren in het team (21%) tevens een rol.  
Wanneer de ‘overige vaardigheden’ niet worden beheerst zal het 
beëindigen van het dienstverband en/of het niet verlengen van 
de proeftijd (12%) een gevolg voor de afgestudeerde zijn.  
Ook bij het ontbreken van de ‘overige vaardigheden’ neemt de 
kans op fouten toe (9%), duurt het inwerken langer (7%), laat 
de zelfstandigheid van de afgestudeerde te wensen over doordat 
hij/zij niet volledig inzetbaar (5%) is en heeft het functioneren 
een mogelijk negatief effect voor de werkgever (3%).  
4% van de respondenten is positiever en geeft aan dat de 
vaardigheden in de praktijk aan te leren zijn. 
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4 Inhoud van de opleiding 
4.1 Onderwerpen in de opleiding 
Het mbo onderwijs is momenteel aan veranderingen onderhevig.  
De Minister heeft in het Actieplan ‘Focus op Vakmanschap 2011-
2015’ een aantal nieuwe ontwikkelingen en doelen voor het mbo-
onderwijs. Deze nieuwe ontwikkelingen kunnen gevolgen hebben 
voor de arbeidsmarkt. Een van de plannen van de Minister is het 
verkorten van de opleidingsduur van de mbo niveau 4 
opleidingen van vier naar drie jaar. Met het oog op deze 
ontwikkelingen is het van belang om inzicht in de opleidingen te 
krijgen en na te gaan welke onderwerpen eventueel in een 
andere vorm aan bod zouden kunnen komen. 
De open vraag die aan de respondenten is voorgelegd, betreft de 
onderwerpen in de opleiding die mogelijk teveel aandacht 
krijgen.  
 

 
Figuur 22. N= 376 
 

Pagina 38 
 
N=376 respondenten hebben gereageerd op de open vraag.  
28% van hen geeft aan geen mening te kunnen geven omdat zij 
onvoldoende inzicht in de opleidingen hebben.  
27% van de respondenten geeft aan dat er ‘geen’ onderwerpen 
binnen de opleiding zijn die teveel aandacht krijgen en zij liever 
nog meer onderwerpen aan de opleiding toegevoegd zien 
worden.  
De stage mag volgens 8% minder aandacht krijgen.  
Ook geven diverse respondenten aan dat er in de opleiding teveel 
aandacht is voor onderwerpen als competenties (7%), 
presenteren (5%), groepsgerichte projecten en processen (5%) 
en theorie (5%).  
 

4.2 Onderwerpen die stagiaires binnen de organisatie kunnen 
leren 

Een deel van de opleiding van de laboratorium student vindt 
plaats tijdens de BPV-periode. Verschillende geluiden uit de 
arbeidsmarkt geven aan dat het niveau per leerling bij aanvang 
van de BPV periode sterk kan verschillen. Ook is het voor 
praktijkbegeleiders vaak niet geheel duidelijk wat hij/zij van een 
leerling kan verwachten. 
Om na te gaan of er onderwerpen binnen de opleiding zijn die 
ook tijdens de BPV periode kunnen worden bijgebracht, is de 
volgende (open) vraag aan de respondenten gesteld; 
‘Welke onderdelen/onderwerpen die tijdens de opleiding aan bod 
komen zou u stagiaires binnen uw organisatie bij kunnen 
brengen?’ 
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Figuur 23. N= 411 
 
N=411 respondenten hebben de open vraag beantwoordt.  
Een derde van hen (33%) geeft aan de praktijkvaardigheden aan 
te kunnen leren. Hierin is geen verandering waar te nemen met 
de huidige situatie.  
18% geeft aan dat het bijbrengen van andere onderdelen dan 
praktijkervaring niet bij de organisatie maar bij de school hoort. 
Rekenen, statistiek en het analyseren van gegevens wordt door 
12% aangegeven als onderdelen die binnen de organisaties 
aangeleerd zouden kunnen worden.  
Ook de sociale/communicatieve vaardigheden (10%), het 
schrijven van verslagen en rapporten (6%), specifieke 
technieken en informatie voor een bedrijf (9%), het beheersen 
van apparatuur en instrumenten (6%), het trekken van de juiste 
conclusies (5%) en werken volgens de veiligheidsprocedures 
worden als onderwerpen gezien die tijdens de BPV periode 
kunnen worden aangeleerd in plaats van binnen de opleiding. 
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4.3 Onderwerpen die afgestudeerden binnen de organisatie 
kunnen leren 

Niet alleen tijdens de BPV periode kunnen er onderwerpen vanuit 
de opleiding worden aangeleerd. Ook na het behalen van het 
diploma is er voor afgestudeerden nog voldoende te leren.  
Om na te gaan in hoeverre organisaties mogelijkheden zien en/of 
bereidt zijn en om afgestudeerden onderdelen uit het onderwijs 
op de werkvloer bij te brengen is deze vraag aan de 
respondenten voorgelegd.  
N=331 respondenten hebben de vraag beantwoordt.  
 

 
Figuur 24. N= 331 
 
24% van hen geeft aan dat zij na het afstuderen de dagelijkse 
praktijk nog aan kunnen leren. Hierbij staat het leren werken in 
een werkomgeving met de daarbij horende routines en het 
aanleren van specifieke technieken voor het bedrijf (14%) 
centraal.  
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De sociale en communicatieve vaardigheden wordt door 15% 
genoemd als nog aan te leren vaardigheden.  
Opvallend is dat het interpreteren en vergelijken van resultaten 
(10%), kennis van analyses, metingen en statistiek (9%) en 
theoretische vakkennis (5%) als onderdelen worden beschouwd 
die na het bepalen van het diploma nog aangeleerd kunnen 
worden. 
 

5 Aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt 

5.1 Aansluiting verbeteren vanuit het leerbedrijf 
De kenniscentra en ROC’s staan steeds voor de uitdaging om het 
onderwijs zo goed mogelijk te laten aansluiten op de 
arbeidsmarkt. Een goede aansluiting is voor mbo-leerlingen van 
groot belang willen zij hun kans van slagen op de arbeidsmarkt 
vergroten. Kenniscentra en ROC’s hebben dan ook nauw contact 
met de arbeidsmarkt om zo voldoende op de hoogte te zijn van 
de laatste ontwikkelingen en daar eventueel het onderwijs op aan 
te passen. Niet alleen het onderwijs maar ook organisaties 
hebben baat bij goed opgeleide leerlingen. 
N=361 respondenten hebben de vraag  
‘Op welke manier kunt u als leerbedrijf voor een betere 
aansluiting zorgen tussen onderwijs en arbeidsmarkt’ 
beantwoordt.  De uitspraken die het meest genoemd zijn staan in 
figuur 25 weergegeven. 
 
Meer dan een derde van de respondenten geeft aan dat het 
leerbedrijf de aansluiting kan bevorderen door een goede stage 
aan te bieden. In de stage kan ervaring worden opgedaan waarin 
een koppeling wordt gemaakt van de theorie naar de praktijk.  
De stagiair kan nieuwe technieken aanleren en krijgt inzicht in de 
eisen van de arbeidsmarkt. De periode na de stage kan op school 
worden gebruikt om de voorbereiding op de arbeidsmarkt te 
verfijnen.  
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31% geeft aan de aansluiting door middel van contact te kunnen 
verbeteren. Door met de scholen in contact te blijven kunnen 
wederzijdse verwachtingen in kaart worden gebracht.   
 

Figuur 25. N= 361 
 
Het opzetten van een extra overlegorgaan waarbij leerkrachten 
worden betrokken, er over de inhoud overleg plaatsvindt en 
waarbij leerbedrijven scholen input kunnen geven, worden als  
relevante punten genoemd om de aansluiting te kunnen 
verbeteren.  
Leerbedrijven geven tevens aan meer betrokken te willen worden 
bij de opleiding. Een overlegorgaan dat hier specifiek op gericht 
is zou uitkomst kunnen bieden.  
14% van de respondenten is positief en geeft aan geen 
verbeterpunten te zien in de aansluiting met het onderwijs. 
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5.2 Aansluiting verbeteren vanuit het onderwijs 
Niet alleen de leerbedrijven kunnen de aansluiting tussen 
onderwijs en arbeidsmarkt verbeteren, ook het onderwijs kan 
hieraan bijdragen. N=380 respondenten hebben gereageerd op 
de vraag wat het mbo onderwijs kan doen om de aansluiting te 
optimaliseren.  
 

 
Figuur 26. N= 380 
 
34% van de respondenten geeft aan meer communicatie met het 
onderwijs te hebben door middel van het organiseren van 
bijeenkomsten. Tijdens de bijeenkomsten kan het bedrijfsleven 
haar wensen en bevindingen aan het onderwijs kenbaar maken. 
Daarbij moet de inhoud van het onderwijs en de eisen voor 
stages en afgestudeerden voor de bedrijven duidelijk zijn.  
23% van de respondenten geeft aan dat de scholen meer 
aandacht aan theorie en vakkennis moeten besteden om 
leerlingen beter voor te bereiden op de verwachtingen van de 
arbeidsmarkt.  
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Ook moet de theorie die op school wordt aangeleerd meer 
worden afgestemd op de praktijk (8%) en is er te weinig 
aandacht voor rekenvaardigheden (8%).  3% van de 
respondenten vindt de aansluiting al naar wens. 
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6 Conclusies  
 
Het doel van het onderzoek was het in kaart brengen van de visie 
van het bedrijfsleven ten opzichte van het mbo onderwijs.  
Door middel van een vragenlijst zijn diverse onderwerpen 
onderzocht om zodoende antwoord te krijgen op de vraag welke 
verbeterpunten de arbeidsmarkt ziet. Tevens zijn er 4 
hoofdvragen onderzocht welke in dit hoofdstuk worden 
beschreven.  
 

6.1 Algemene conclusie 
Uit het onderzoek wordt duidelijk dat zowel het onderwijs als de 
arbeidsmarkt een bijdrage kan leveren aan een verbetering in 
het onderwijs en de aansluiting tussen onderwijs en 
arbeidsmarkt. Met name betere communicatie tussen beide 
partijen kan leiden tot een verbetering in de aansluiting. 
De leerbedrijven geven aan dat de aansluiting vanuit het 
onderwijs kan worden verbeterd door een toename in het contact 
met de leerbedrijven. Het contact moet zich zowel richten op 
aspecten die worden gemist als focussen op een toename van 
aandacht voor vakkennis, theorie en rekenvaardigheden.  
Er dient hierbij extra aandacht te worden besteed aan kerntaak 
2. (zie § 6.3) Algemeen kan er geconcludeerd worden dat de 
aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt kan worden 
verbeterd door het verhogen van de frequentie van het contact.  
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6.2 Inventariseren wat de verwachtingen en ervaringen zijn 
met betrekking tot de leerlingen en de communicatie 
tussen (leer)bedrijf en onderwijsinstelling. 

Een belangrijk aspect voor een succesvolle BPV periode is de 
communicatie en (bekende) wederzijdse verwachtingen van 
zowel de leerling als het leerbedrijf voor aanvang van de BPV 
periode. Over het algemeen scoort het contact tussen onderwijs 
en leerbedrijf voldoende. Een zeer grote groep respondenten 
geeft aan de eisen aan het onderwijs duidelijk kenbaar te maken.   
De mate waarin het onderwijs haar eisen kenbaar maakt scoort 
lager maar wordt ook als voldoende ervaren. 
Om eisen en verwachtingen van het leerbedrijf, de school en de 
leerlingen duidelijk te maken is goede communicatie hierover een 
vereiste. Een kwart van de respondenten geeft aan dat de 
communicatie goed verloopt. Ondanks dat de communicatie als 
voldoende wordt ervaren bestaat er bij een groot aantal 
respondenten de behoefte aan meer contactmomenten met het 
onderwijs. Het betreft hier contact zowel voor, tijdens als na 
afronding van de BPV periode. 
 

6.3 Inventariseren of studenten en afgestudeerden op zowel de 
drie door het onderwijs gehanteerde kerntaken, als de 
‘overige vaardigheden’ voldoen aan de verwachtingen van 
de arbeidsmarkt. 

Het onderwijs hanteert binnen de Laboratorium opleidingen 
verschillende kerntaken. Wanneer leerlingen aan deze 
opleidingen afstuderen zouden zij de kerntaken voldoende 
moeten beheersen. De arbeidsmarkt ervaart dit anders. 
3 kerntaken zijn onderzocht;  
Kerntaak 1 “Ontvangen en registreren van materialen”  bestaat 
uit 3 handelingen. 
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2 van de 3 handelingen krijgen een voldoende beoordeling.  
Het betreft ‘het ontvangen en registreren van materialen’ en het 
‘nemen van productmonsters’. Dit zijn tevens de handelingen die 
relevant worden gevonden voor het uitoefenen van het beroep. 
De handeling die onvoldoende scoort, ‘het bijhouden van de 
voorraadadministratie’, wordt door een ruime meerderheid 
(65,5%) als niet relevant voor het uitoefenen van het beroep 
ervaren. Ook geeft een ruime meerderheid (63,3%) aan dat het 
ontbreken van vaardigheden in kerntaak 1 geen gevolgen heeft. 
 
Op grond van de resultaten met betrekking tot 
beheersingsniveau, relevantie en gevolgen van het 
onvoldoende beheersen van kerntaak, heeft extra 
aandacht voor kerntaak 1 geen prioriteit 
 
Kerntaak 2 “Uitvoeren van basistechnieken” geeft een 
beschrijving van de wis- en rekenkundige vaardigheden die van 
de leerling wordt verwacht. De kerntaak bestaat uit 8 
handelingen, waarvan 5 handelingen door vrijwel de helft van de 
respondenten als onvoldoende wordt beschouwd. Alle 
handelingen in kerntaak 2 worden door een grote meerderheid 
als relevant voor het uitoefenen van het beroep beschouwd. 
 
In tegenstelling tot kerntaak 1 heeft het ontbreken van de 
vaardigheden in kerntaak 2 volgens een duidelijke meerderheid 
wel gevolgen. Onvoldoende beheersing van vaardigheden in 
kerntaak 2 kan leiden tot financiële schade, gevaar voor 
patiënten of ongewenste reacties. Een onvoldoende beheersing 
van de vaardigheden heeft tevens voor zowel het bedrijf als de 
leidinggevende  gevolgen.  
 
Kerntaak 2 wordt als meest relevant beschouwd, tevens 
zijn de  gevolgen voor het onvoldoende beheersen van 
deze kerntaak het ernstigst. De relatief lage score op deze 
kerntaak vraagt de hoogste aandacht.  
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Kerntaak 3 “Optimaliseren van kennis en technieken” bevat 3 
handelingen welke alle 3 als onvoldoende worden beschouwd. 
Iedere handeling wordt door ongeveer de helft van de 
respondenten als relevant voor het uitoefenen van het beroep 
beschouwd. Net als kerntaak 1, geeft een ruimte meerderheid 
aan dat het ontbreken van vaardigheden in kerntaak 3 geen 
gevolgen heeft voor het uitoefenen van het beroep. 
Gevolgen die door de overige respondenten worden genoemd 
betreffen onbetrouwbare uitslagen en onvoldoende inzicht in het 
leggen van verbindingen tussen uitkomsten. 
 
Hoewel op kerntaak 3 slechter wordt gescoord dan op 
kerntaak 2,  behoeft dit minder aandacht, omdat zowel de 
relevantie als de gevolgen van het onvoldoende beheersen 
van deze kerntaak minder zwaar wegen.   
 
Om de instellingen meer inzicht te geven in de uitkomsten van 
hun eigen werkveld is kerntaak 2 is per postcodegebied 
opgesplitst. Deze zijn te vinden in de bijlage.  
 
Niet alleen de kerntaken spelen een rol bij het niveau en 
functioneren van afgestudeerden,  diverse ‘overige vaardigheden’  
(totaal 9) spelen hier ook een rol bij. De vaardigheden worden 
allen door een meerderheid als voldoende beoordeeld. Wel wordt 
duidelijk dat het maken van verslagen/ rapporten en het 
Nederlands schrift aandachtspunten zijn voor afgestudeerden. 
Een kwart van de respondenten geeft hiervoor een onvoldoende 
beoordeling.  Met uitzondering van de vaardigheid ‘presenteren’  
worden alle vaardigheden als relevant voor het uitoefenen van 
het beroep beschouwd. Volgens een kleine meerderheid van de 
respondenten heeft het ontbreken van een van de Overige 
vaardigheden gevolgen voor het uitoefenen van het beroep. Het 
betreft hier vaardigheden die vooral het werken in teamverband 
bemoeilijken. Het beëindigen van het dienstverband en/of het 
niet verlengen van de proeftijd is een mogelijk gevolg hiervan.  
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6.4 Inventariseren hoe de arbeidsmarkt denkt bij te kunnen 
dragen aan verbetering van het onderwijs. 

Een goede aansluiting is voor mbo leerlingen van groot belang 
willen zij hun kans van slagen op de arbeidsmarkt verhogen. 
Vanuit het leerbedrijf kan de aansluiting worden bevorderd door 
een goede stage aan te bieden waarin een koppeling wordt 
gemaakt van de theorie naar de praktijk.  Ook geeft een derde 
van de respondenten aan de aansluiting te kunnen verbeteren 
door het aantal contactmomenten te vergroten. 
Wederzijdse verwachtingen spelen hierbij een belangrijke rol. 
 
Het onderwijs kan door middel van een toename van het contact 
met de leerbedrijven de aansluiting met het onderwijs 
verbeteren. Ook zou een toename in de aandacht voor theorie en 
vakkennis hieraan kunnen bijdragen. 

6.5 Inventarisatie van onderwerpen die in de opleiding, de 
stage en/of binnen de organisatie aangeleerd kunnen 
worden. 

Binnen het mbo onderwijs gebeurt er momenteel van alles.  
Met het oog op de diverse ontwikkelingen is het van belang de 
inhoud van de opleiding helder in beeld te krijgen. 
Er zijn op dit moment vrijwel geen onderwerpen in de opleiding 
die (te)veel aandacht krijgen. Voor een kwart van de 
respondenten is het tevens onduidelijk wat de verhouding van de 
onderwerpen binnen de opleiding is.  
Er zijn weinig onderwerpen, die momenteel door het onderwijs 
worden behandelt, die doorgeschoven zouden kunnen worden 
naar de BPV periode. Het aanleren van praktijkvaardigheden 
wordt als enige overtuigende onderdeel aangegeven.  
Hetzelfde signaal wordt afgegeven wanneer het onderwerpen 
betreft die leerlingen na het afstuderen op de werkplek nog 
kunnen aanleren.  Wederom is het aanleren van  
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praktijkvaardigheden de enige overtuigende vaardigheid die na 
het behalen van het diploma nog kan worden aangeleerd. 
Onderwerpen die nu door de school worden aangeboden, zouden 
daar moeten blijven.  
De rol van het onderwijs kan dan ook niet tijdens de BPV 
periode of na afstuderen bij de arbeidsmarkt worden 
neergelegd. 
 

6.6 Vervolgstap naar aanleiding van het onderzoek 
42% van de respondenten (N= 240) heeft bij het invullen van de 
vragenlijst aangegeven geïnteresseerd te zijn om deel te nemen 
aan de vervolgstap naar aanleiding van de uitkomsten van het 
onderzoek. Uit de reacties van de respondenten blijkt dat er 
behoefte is aan meer contactmomenten tussen onderwijs en 
arbeidsmarkt. Bij een nadere inventarisatie heeft 18% (N=101) 
van de  respondenten specifiek aangegeven met een ROC in 
gesprek te willen gaan om de aansluiting tussen onderwijs en 
arbeidsmarkt te verbeteren. De overige respondenten geven een 
gebrek aan tijd als belangrijkste reden om niet (meer) deel te 
kunnen nemen aan overlegmomenten.  
 
Kenniscentrum PMLF zal de resultaten en conclusies van het 
onderzoek met het bedrijfsleven en onderwijsveld Laboratorium 
bespreken. De overall conclusie dat de aansluiting tussen 
onderwijs en arbeidsmarkt kan worden verbeterd door het 
verhogen van de frequentie van het contact valt ten dele samen 
met de algemene doelstelling van de Stichting Beroepsonderwijs 
Bedrijfsleven (SBB) om onderwijs en bedrijfsleven dichter en 
efficiënter bij elkaar te brengen binnen de SBB structuur.  
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De zogenaamde ‘onderstructuur’ van kenniscentrum PMLF, 
bestaande uit de landelijke en regionale adviescommissies in 
combinatie met de Bedrijfstakgroepen (BTG) waarin 
respectievelijk bedrijfsleven en onderwijs vertegenwoordigd zijn, 
zal op een andere manier vormgegeven worden. De wens is dat 
deze gremia samengevoegd worden waardoor er een  
rechtstreekse afstemming zal ontstaan tussen beide partijen over 
onder andere de onderwerpen kwalificeren en examineren, 
beroepspraktijkvorming en macrodoelmatigheid.  
Kenniscentrum PMLF zal bij het vormgeven van de nieuwe 
onderstructuur de uitkomsten van het onderzoek meenemen.  
 
 

7 Aanbeveling 
Zowel vanuit het leerbedrijf als vanuit het onderwijs zijn er 
(aandachts-)punten die de aansluiting zouden kunnen 
verbeteren. 
Met name betere communicatie tussen beide partijen kan leiden 
tot een verbetering. 
Het leerbedrijf kan bijdragen aan de verbetering door goede 
stages aan te bieden waarbij de leerling een duidelijk beeld krijgt 
van de arbeidsmarkt en er tevens een koppeling wordt gemaakt 
tussen de theorie en praktijk. 
Het onderwijs kan de aansluiting verbeteren door meer aandacht 
aan de 3 beschreven kerntaken te besteden, waarbij met name 
kerntaak 2 een punt van aandacht is. 
 
Er is geconstateerd dat de aansluiting tussen onderwijs en 
arbeidsmarkt verbeterd kan worden door het verhogen van de 
frequentie van het contact. Het opzetten van extra 
overlegorganen/ overlegmomenten waarbij leerkrachten 
betrokken zijn zou hiervan een uitkomst kunnen zijn. 
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Een groot deel van de respondenten geeft aan met hun regionale 
onderwijs meer contact te willen en over de inhoud van de 
opleiding met elkaar in gesprek te willen gaan. 
Wij bevelen naar aanleiding van de uitkomsten dan ook aan om 
gesprekken tussen onderwijs en arbeidsmarkt te organiseren om 
op basis daarvan samen curriculumverbeteringen aan te  
brengen. Geïnteresseerden respondenten zijn inmiddels aan de 
betreffende ROC’s doorgegeven. Wij bevelen de ROC’s dan ook 
aan om met deze groep respondenten contact op te nemen.  
Medio juni 2012 zal in de regio Eindhoven de eerste bijeenkomst 
met onderwijs en arbeidsmarkt worden gehouden. De resultaten 
van de bijeenkomst zullen naar de andere ROC’s worden 
teruggekoppeld.  
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8 Bijlage 
 
Regionale verschillen in uitkomsten voor kerntaak 2: 
 “Uitvoeren van basistechnieken” 
 
 
Postcode 1000 
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Postcode 2000 
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Postcode 3000 
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Postcode 4000 
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Postcode 5000 
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Postcode 6000 
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Postcode 7000 
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Postcode 8000 
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Postcode 9000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


