
Het mbo verzorgt onderwijs voor een zeer diverse populatie. 
Er is ruimte om de inhoud en vormgeving van het onderwijs af te 
stemmen op de talenten, drijfveren, behoe�en en het tempo van 
studenten. Onderwijs is toegespitst op de individuele student.

Beroepsonderwijs op maat

Demogra�sche krimp, 
regionale ontwikkelingen 
en toenemende 
diversiteit in de 
studentenpopulaties 
maken het steeds 
belangrijker dat 
mbo-scholen in hechte 
allianties met regionale 
partners werken aan sterk 
beroepsonderwijs.

Om regio’s vitaal te houden en 
het mbo toegankelijk te 
houden voor iedereen 
garandeert de overheid een 
basisvoorziening mbo in de 
buurt. Specialistische 
opleidingen worden meer 
geconcentreerd georganiseerd. 

Dit toekomstbeeld is in het voorjaar van 2020 gemaakt in samenwerking met de deelnemers van het 
Werkatelier Flexibilisering en Dalende studentenaantallen in het mbo, het Gelijke Kansen-Bootcamp, 

de Meet-ups Digitalisering, het Bleyenberg-overleg, OOG voor het mbo en vele anderen.

Basisaanbod 
voor iedereen 
in de buurt

Inspelen op de 
regionale opgave

Hoe ziet het mbo 
eruit in 2030?

De kwaliteit van het mbo in Nederland is goed. Tegelijkertijd komen 
er �inke uitdagingen op het mbo af. Hoe ziet het mbo er in 2030 uit? 

Om die vraag te beantwoorden is door het ministerie van OCW 
samen met betrokken partners een strategische verkenning 

uitgevoerd. Deze infographic toont de opbrengst in vier rode draden. 
We zijn benieuwd naar uw reactie op dit toekomstbeeld!

Het mbo is de plek in de regio waar jongeren, werkenden en 
werkzoekenden terecht kunnen voor onderwijs en scholing. 
Er is meer certi�caatgericht en modulair onderwijs. 

Een leven lang ontwikkelen



Elk regio hee� een centrum 
voor beroepsonderwijs en 
innovatie (CBI). Binnen deze 
centra nemen onderwijs 
(vmbo, mbo, hbo), 
bedrijfsleven, gemeenten en 
zorg samen integrale 
verantwoordelijkheid voor 
de economische én voor de 
sociale functie van het 
beroepsonderwijs.

Inspelen op de regionale opgave

Centra voor beroepsonderwijs 
en innovatie

Een naadloze beroepskolom die nauw 
verbonden is met arbeidsmarkt en regio

Regionaal Investeringsfonds 
Beroepsonderwijs

Een integrale overheidsaanpak die 
regionale oplossingen faciliteert

Belemmeringen op de 
grenzen tussen vmbo – 
mbo - hbo zijn 
opgeruimd. Hierdoor 
worden gelijke kansen 
voor alle jongeren 
bevorderd. Door 
krachtenbundeling 
slagen de mbo-scholen 
er in om tot een 
arbeidsmarktrelevant 
onderwijsaanbod te 
komen. 

Het onderwijs vindt minder 
in schoolgebouwen plaats 
en vaker op de werkvloer.

In deze hybride leeromgevingen werken onderwijs 
(vmbo-mbo-ho) en bedrijfsleven nauw samen aan 
onderwijsinnovatie, onder meer met behulp van ICT. 
Studenten volgen een gepersonaliseerde leerweg, 
afgestemd op de eigen talenten, tempo en niveau.

Het Regionaal Investeringsfonds mbo 
wordt een Regionaal Investeringsfonds 
Beroepsonderwijs en stimuleert de 
integrale ontwikkeling van beroeps-
onderwijs (vmbo – mbo- hbo), aansluitend 
bij de behoe�en van een regio. 

Regionale samenwerking om maatschappelijke 
uitdagingen op te lossen, vraagt om een landelijke 
overheid als partner die eveneens integraal werkt. 

Hybride leeromgeving 
met gepersonaliseerd 
onderwijs

Economische en 
maatschappelijke vitaliteit 

Regionale ecosystemen

VMBO MBO HO BedrijvenOverheden
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CBI



Een gegarandeerd basisaanbod van het mbo

Aanscherping arbeidsmarktrelevantie

Meer samenwerking, minder concurrentie

Om regio’s vitaal te houden en het mbo toegankelijk te 
houden voor alle jongeren garandeert de overheid een 
basisvoorziening mbo in de buurt. Deze basisvoorziening, 
die vooral gericht is op de jongere mbo-student, gee� 
bijzondere aandacht aan de persoonlijke ontwikkeling en 
brede oriëntatie van de student. Specialistische opleidingen 
worden meer geconcentreerd georganiseerd. 

De eisen rond arbeidsmarktrelevantie worden 
aangescherpt voor de mbo-3 en 
mbo-4-opleidingen. Mbo-scholen bieden 
opleidingen geclusterd aan, bijvoorbeeld door 
studenten in een breed opleidingsdomein te laten 
instromen met uitstroommogelijkheden naar 
verschillende specialisaties.

In 2030 wordt door goede onderlinge samenwerking de concurrentie 
tussen de mbo-scholen zoveel als mogelijk beperkt. Studentaantallen 
worden minder belangrijk bij de bekostiging van het mbo, goede 
regionale samenwerking en onderlinge afstemming worden beloond. 

basis

Basisaanbod voor iedereen in de buurt

De dalende leerlingaantallen betekent minder mbo-instellingen en -locaties.



Passende leer- en ontwikkelvormen, 
gefaciliteerd door digitalisering

Onderwijs voor een zeer diverse populatie. 
Onderwijs toegespitst op de individuele student. 

Beroepsonderwijs op maat

Er blij� één landelijke 
kwali�catiestructuur, maar een 
groter deel van het onderwijs kan 
een regionale invulling krijgen.

Door samenwerking tussen 
school en regionale partners 
kan de onderwijsinhoud 
worden afgestemd op 
veranderingen op de 
arbeidsmarkt en in regionale 
omstandigheden.

Een major/minor indeling is een goede 
optie voor de vormgeving van het 
onderwijs.

Het blij� een taak van het 
mbo om studenten voor te 
bereiden op de arbeids-
markt, vervolgonderwijs 
en de maatschappij. 
De vorm waarin zal 
echter veranderen. 

Studenten worden breder opgeleid en 
ontwikkelen ook vakoverstijgende vaardigheden 
als kritisch denken, creativiteit en digitale 
vaardigheden. Voor werkenden en 
werkzoekenden ligt de focus op voorbereiding 
op de arbeidsmarkt.

De volgende generatie digitale leermiddelen biedt kansen om 
verschillende vormen van onderwijs aantrekkelijker, e�ciënter, 
meer modulair en meer gepersonaliseerd te maken. Goede 
persoonlijke begeleiding voor studenten blij� cruciaal en de school 
blij� een plek voor ontmoeting en ondersteuning. Onderwijs vindt 
dan ook steeds vaker buiten de school plaats. 

Modernisering van de 
opdracht van het mbo

Meer ruimte voor regionale
invulling in de kwali�catiestructuur



Er is een passend onderwijsaanbod 
voor zowel jongeren als werkenden 
en werkzoekenden. 

Er is meer modulair onderwijs 
met landelijke certi�caten voor 
onderdelen van opleidingen die 
arbeidsmarktrelevant zijn. Na 
het behalen van een of meer 
certi�caten of modules kan 
alsnog het volledige diploma 
worden behaald. Volwassenen 
kunnen hun werk- en 
leerervaring inbrengen voor het 
verkrijgen van vrijstellingen 
voor onderdelen die zij al 
beheersen. 

Mbo-scholen werken samen in de regio met andere 
mbo-scholen (publiek en privaat), het bedrijfsleven en 
gemeenten aan een vraag-gestuurd onderwijsaanbod voor 
een leven lang ontwikkelen. Een groter deel van het 
onderwijs wordt privaat ge�nancierd. 

Voor het diplomagerichte 
onderwijs blij� er sprake 
van aanbod�nanciering. 
Om formele scholing te 
stimuleren wordt het 
behalen van deze 
certi�caten en modules 
ge�nancierd via een 
persoonsgebonden 
ontwikkelbudget en 
budge�en van werk-
gevers en gemeenten. 

Er is meer aandacht 
voor ondersteuning en 
coaching van 
individuele studenten 
in een leven lang 
ontwikkelen. Voor 
volwassen is er 
deskundige 
begeleiding als het 
gaat om het vertalen 
van hun situatie naar 
een concrete 
scholingsvraag. 

Een �exibel, modulair 
onderwijsaanbod

Een persoonsgebonden 
ontwikkelbudget

Publiek-private samenwerking binnen 
het onderwijs en met het bedrijfsleven

Individuele ondersteuning 
en begeleiding

In 2030 is het vanzelfsprekend om je te blijven ontwikkelen. 

Een leven lang ontwikkelen
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