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Verslag studiebezoek delegatie uit Slovenië en Kroatië - EQAVET  

 

13 en 14 december 2018 

 

Sloveense en Kroatische delegaties hebben Nederland bezocht om kennis op te doen van het 

Nederlandse middelbaar beroepsonderwijs. Meer specifiek werd in de Peer Learning Activity (PLA) 

gefocust op het verzamelen en gebruiken van gegevens van studenten en alumni in Nederland op 

stelsel- en instellingsniveau. De groep bestond uit projectleiders en vertegenwoordigers voor het 

National Institute for VET in Slovenië en de universiteit van Ljubljana en uit vertegenwoordigers 

van het Kroatische Agency for VET. 

 

De PLA startte in de ochtend van donderdag 13 december en stond in het teken van het 

stelselniveau: Erik Smits (ministerie van OCW) heeft gepresenteerd over hoe dataverzameling en -

gebruik op stelselniveau is ingericht. Hij ging in op vragen als: hoe monitort Nederland het 

middelbaar beroepsonderwijs op systeemniveau? Hoe gebruikt het Nederlandse ministerie van 

Onderwijs data en gegevens voor het maken van keuzes? Ook kwam aan bod hoe Nederland 

onderwijsbeleid evidence-based vormgeeft. Een aantal adviezen voor het inrichten van systemen 

zijn bijvoorbeeld: gebruik de data die er zijn en zorg dat data aan elkaar gelinkt zijn en 

automatisch verzameld worden.  

 

Ook Manfred Polzin en Marijn Slinger (beiden werkzaam bij MBO Raad) hebben een presentatie 

verzorgd. Zij gingen in op 

het Nederlandse mbo en op 

de Benchmark MBO.  

 

Op donderdagmiddag heeft 

de delegatie Hoornbeeck 

College in Amersfoort 

bezocht. Na een rondleiding 

door de school hebben 

Myranda van der Leeden en 

Annemieke Top een 

presentatie verzorgd over de 

wijze waarop Hoornbeeck 

College deelneemt aan 

landelijke onderzoeken en 

welke onderzoeken zij zelf uitzetten. Ook hebben zij de systemen getoond, die zij hierbij inzetten. 

Marlon Bosscher van JOB heeft een toelichting gegeven over de JOB-monitor; zij heeft verteld over 

de opzet van het onderzoek en over hoe scholen de resultaten ontvangen en gebruiken.  

 

Bij het Leerhotel in Amersfoort heeft de delegatie Nederlands vakmanschap in het mbo in praktijk 

ervaren.  

 
  

https://www.mboraad.nl/het-mbo/feiten-en-cijfers/verantwoording/benchmark-mbo
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Vrijdag 14 december is ROC Mondriaan bezocht. Bij ROC Mondriaan hebben de deelnemers 

geluisterd naar een aantal presentaties, van onder andere: 

 

 Job Wolfslag, over ROC Mondriaan en de rol die de school in een grote stad als Den Haag heeft.  

 René Lamberts en Jelle Imbos. Zij hebben de kwaliteitszorgsystemen en de onderzoeken die 

ROC Mondriaan uitvoert en waar zij aan deelnemen en hoe de resultaten hiervan teruggaan 

naar onderwijsteams, toegelicht.  

 Oscar Boode, die verteld heeft over het data dashboard systeem van ROC Mondriaan. 

 Erik Woning, die gepresenteerd heeft over innovatie binnen het onderwijs en binnen ROC 

Mondriaan.  

 Rutger van de Ven van het ministerie van OCW heeft een presentatie gegeven over het 

schoolverlatersonderzoek dat ROA en CBS voor het ministerie van OCW uitvoeren.  

 Rozemarijn van Toly heeft de activiteiten van het Nationaal Coördinatiepunt EQAVET in 

Nederland toegelicht.  

 

Al met al zijn er nieuwe verbindingen gelegd en was het een leerzaam studiebezoek. 

https://www.cbs.nl/nl-nl/deelnemers-enquetes/deelnemers-enquetes/personen/onderzoek/lopend/schoolverlatersonderzoek

