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1 Kwaliteitszorgsystemen 

•  percentage mbo-instellingen dat een intern 

kwaliteitszorgsysteem toepast;

•  percentage geaccrediteerde mbo-instellingen.

2 Scholing leraren

•  percentage leraren en opleiders dat bij- en 

nascholing volgt;

•  het geïnvesteerde bedrag in nascholing. 

3 Participatie leerlingen

•  aantal deelnemers in het mbo naar soort 

opleiding.

4 Leerlingen met een diploma

•  aantal deelnemers dat het mbo succesvol 

verlaat naar soort opleiding.

5 Vervolg na de opleiding

•  procentuele verdeling van waar leerlingen 

terechtkomen na een tot drie jaar na de 

opleiding: werk, vervolgopleiding of anders;

•  percentage dat een jaar na voltooiing van 

de opleiding een baan heeft. 

6 Inzet verworven vaardigheden

•  gebruik op het werk van in de opleiding 

geleerde vaardigheden, uitgesplitst naar: 

-  informatie over het beroep dat na de 

opleiding wordt uitgevoerd; 

-  tevredenheid van werknemers en werk-

gevers over vaardigheden/competenties 

die in de opleiding zijn geleerd. 

7 Werkloosheid

•  procentueel aandeel van personen tussen 

15 en 74 jaar die geen werk hebben, actief 

werk zoeken en direct aan het werk kunnen 

ten opzichte van de gehele beroeps-

bevolking.

8 Toegankelijkheid voor kwetsbare 

groepen

•  procentuele deelname van kwetsbare 

groepen aan opleidingen per regio; 

•  succespercentage van kwetsbare groepen 

voor het voltooien van de opleiding naar 

leeftijd en geslacht. 

9 Aansluiting arbeidsmarkt

•  informatie over ingevoerde mechanismen 

om de veranderende behoeften van de 

arbeidsmarkt vast te stellen; 

•  gegevens over de doelmatigheid van die 

mechanismen voor aanpassing van de op-

leidingen op de veranderende behoeften 

van de arbeidsmarkt. 

10 Kwaliteitsverbetering opleidingen

•  informatie over bestaande programma’s ter 

verbetering van de toegang tot beroeps-

onderwijs en –opleiding op verschillende 

niveaus; 

•  gegevens over de doelmatigheid van die 

verbeterprogramma’s. 

Referentie-indicatoren voor het beoordelen van de kwaliteit van beroepsonderwijs en -opleiding:

bezoek voor meer informatie:
www.eqavet.nl
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   > EQAVET

•  een referentiekader voor kwaliteitsborging;

•  bevordert het werken aan kwaliteit in het beroepsonderwijs;

•  vormt een belangrijk onderdeel van het Europese beroepsonderwijsbeleid en is complemen-

tair aan initiatieven als EQF (Europees kwalificatiekader) en ECVET (Europees systeem 

voor erkennen van elders behaalde leerresultaten);

•  ondersteunt individuele lidstaten bij het promoten en monitoren van continue kwaliteits-

verbetering van het beroepsonderwijs op stelsel- en op instellingsniveau; 

•  ondersteunt inspanningen van de lidstaten met behoud van de diversiteit van hun benaderings-

wijzen, zonder de intentie om nieuwe normen te introduceren;

•  een instrument en een ‘gereedschapskist’, waaruit de gebruikers de descriptoren en indica-

toren kunnen gebruiken die zij het meest relevant achten. 

   > EQAVET IN NEDERLAND

Het nationaal coördinatiepunt EQAVET (NCP EQAVET) in Nederland is de schakel tussen 

Europese beleidsontwikkelingen, nationaal beleid en de nationale praktijk. Een belangrijke taak 

is het samenbrengen, informeren en activeren van de verschillende stakeholders en actoren. 

Daarnaast bevordert het NCP, waar mogelijk, het werken aan kwaliteit in het mbo. De focus 

ligt op het werken aan kwaliteit in docententeams en het bevorderen van een kwaliteitscultuur. 

Een ander belangrijk aandachtspunt is het samenbrengen van alle initiatieven die er zijn wat 

betreft het werken aan kwaliteit, zodat deze elkaar kunnen aanvullen en versterken. 

Op de site www.eqavet.nl is de meest actuele informatie te vinden over de activiteiten die 

het NCP EQAVET in Nederland en Europa uitvoert. 

   > EQAVET: HET REFERENTIEKADER

Het referentiekader omvat een kwaliteitsborgings- en 

verbeteringscyclus van planning, implementatie, evaluatie 

en herziening in overeenstemming met de Plan-Do-

Check-Act-Cyclus, vertaald in kwaliteitscriteria, descrip-

toren en indicatoren op stelsel- en instellingsniveau. 

Centraal staat continu leren en verbeteren 

met een focus op het bevorderen van een 

cultuur van kwaliteit.

   > EQAVET IN EUROPA

EQAVET is een netwerk waarin Europese lidstaten, sociale partners en de Europese commissie 

in gezamenlijkheid werken aan het verbeteren van de kwaliteit van het beroepsonderwijs. 

In het netwerk staan het stimuleren en vergroten van transparantie, wederzijds vertrouwen, 

samenwerking en wederzijds leren tussen lidstaten centraal. De verantwoordelijkheid voor 

het toezicht op de kwaliteit van de onderwijsstelsels ligt volledig bij de lidstaten. EQAVET is 

overgenomen door het Europees Parlement en de Raad.

Op de site www.eqavet.eu is meer informatie te vinden over het referentiekader en zijn er 

interessante voorbeelden te vinden van andere Europese landen. 
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Het beroepsonderwijs, als de motor van de Europese en Nederlandse 
economie, kan vanwege de continue veranderingen in de economie en 
samenleving niet stil blijven staan. In het licht van de Europa 2020-strategie 
en de Agenda 2020 voor het beroepsonderwijs moeten in 2020 de Europese 
beroepsonderwijsstelsels aantrekkelijker, relevanter, meer loopbaangericht, 
innovatiever, toegankelijker en flexibeler zijn dan in 2010. Zij moeten bij-
dragen tot excellentie en kansengelijkheid met betrekking tot een leven 
lang leren. 


