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Inleiding	  

Deze paper gaat over de wijze waarop in het mbo-veld gebruik wordt gemaakt van de 
resultaten van de Benchmark mbo. In het eerste hoofdstuk wordt beknopt de Benchmark 
mbo besproken en wordt ingegaan op de beleidscontext van het meten van 
beleidsprestaties. Daarnaast worden de onderzoeksvragen en de onderzoeksopzet geschetst. 
In hoofdstuk 2 worden de onderzoeksvragen beantwoord en de resultaten nader beschouwd 
aan de hand van bestaande inzichten.   
 
Deze paper is gebaseerd op het rapport van het onderzoek: Esch, W. van, Groenenberg, R., 
Petit, R. en Van de Venne, L. (2012). Hoe groen is het gras bij de buren? De gebruiks- en 
leerwaarde van de Benchmark mbo. Utrecht/’s-Hertogenbosch: Expertisecentrum 
Beroepsonderwijs. Dit rapport is binnenkort te downloaden via: www.ecbo.nl. 
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1 Achtergrond,	  onderzoeksvragen	  en	  -‐opzet	  	  

1.1 De	  beleidscontext	  van	  prestaties	  

Al geruime tijd is er een ontwikkeling dat beleid meer wordt aangestuurd vanuit prestaties 
en resultaten en minder vanuit ‘input’. In het overheidsbeleid is er de VBTB-operatie, waarbij 
VBTB staat voor Van Beleidsbegroting tot Beleidsverantwoording. Elke derde woensdag in 
mei vindt de parlementaire behandeling plaats van de verantwoording door de ministeries. 
Beleidsacties van alle ministeries worden gekoppeld aan bij voorkeur concrete, 
gekwantificeerde prestaties. Ook het ministerie van OCW valt onder deze operatie. Deels 
wordt dit gedachtegoed gepropageerd vanuit New Public Management (NPM) met als 
boodschap dat de publieke sector gebaat is met werkwijzen uit de private sector. Een 
moeilijk punt daarbij is dat producten uit de private sector een ander karakter hebben dan 
producten en diensten uit de publieke sector, waardoor het prestatiedenken in onderwijs en 
ook in de gezondheidszorg onderwerp van discussie is. 
 
Het ministerie van OCW heeft een aantal jaren geleden het beleidstraject Sturen op Ambities 
geëntameerd, waarbij het streven was ambities voor het mbo-veld te vertalen in prestaties. 
Het toezichtkader van de Inspectie van het onderwijs is eveneens opbrengstgericht, waarbij 
naast onderwijsopbrengsten ook velerlei andere opbrengsten in kaart worden gebracht met 
als ultieme sanctie dat onderpresterende opleidingen onder een strenger regime komen te 
vallen. Ook binnen mbo-instellingen spelen prestaties en resultaten een steeds grotere rol. 
Het management kijkt naar prestaties om te sturen en te verbeteren. Ook studenten (en 
hun ouders) letten steeds meer op de (onderwijs)prestaties bij hun keuze voor een 
opleiding. Prestaties spelen ook een rol in discussies over de beloning van de leraar, zie de 
discussie over de excellente leraar, maar ook bij teamfunctioneren speelt prestatiebeloning 
een grote rol.  
 
Langzamerhand is wel doorgedrongen dat het uitsluitend afrekenen op prestaties 
contraproductief werkt. Aan de andere kant is er niets op tegen om beleidsacties te 
verbinden aan prestaties en om vervolgens na te gaan of het beoogde daadwerkelijk is 
gerealiseerd en wat beter kan. Benchmarking beoogt door vergelijking met anderen te leren 
en te verbeteren en is dit ook het doel van de Benchmark mbo. Het instrument is ontwikkeld 
op initiatief van de mbo-sector. 

1.2 De	  Benchmark	  mbo	  in	  een	  notendop	  

De Benchmark mbo meet van deelnemende mbo-instellingen het studiesucces, de financiële 
prestaties en het oordeel van deelnemers over het genoten onderwijs. Aan de Benchmark 
mbo 2010 deden nagenoeg alle mbo-instellingen mee.  
 
De indicator studiesucces laat zien hoeveel procent van de deelnemers in de meetperiode de 
mbo-sector hebben verlaten met een diploma. Voor het meten van studiesucces worden 
twee maten gehanteerd:  
• diplomaresultaat: aandeel deelnemers dat het mbo gedurende hun loopbaan in het mbo 

met een diploma verlaat, uitgedrukt in een percentage. Indien een deelnemer eerder 



6  ecbo Benchmarking in het mbo  

een mbo-diploma heeft behaald wordt dit ook in beschouwing genomen. In het 
diplomaresultaat telt ieder mbo-diploma mee. 

• jaarresultaat: aandeel mbo-gediplomeerden dat het mbo in een betreffend teljaar met 
een diploma verlaat, uitgedrukt in een percentage. Dit percentage bevat de verhouding 
tussen enerzijds het totaal aantal gediplomeerden in een cursusjaar (mbo-verlaters met 
diploma plus mbo-blijvers met diploma) en anderzijds alle gediplomeerden plus 
voortijdig schoolverlaters. In het jaarresultaat tellen alleen diploma’s mee behaald in het 
teljaar.  

 
De financiële prestaties van instellingen worden gemeten aan de hand van drie financiële 
kengetallen :  
- rentabiliteit: het resultaat van de gewone bedrijfsvoering als percentage van de baten 

van de gewone bedrijfsvoering; 
- solvabiliteit: het eigen vermogen als percentage van het totaalvermogen; 
- liquiditeit: vlottende activa gedeeld door de kortlopende schulden (current ratio). 
 
Voor de indicator deelnemersoordeel wordt gebruik gemaakt van gegevens uit de JOB-
monitor. Deze wordt tweejaarlijks uitgevoerd onder ruim 150.000 mbo-deelnemers. De JOB-
monitor omvat enquêtevragen over onderwijskwaliteit, uitgewerkt in thema’s als: onderwijs, 
toetsing, begeleiding, stage/werkplek, veiligheid & sfeer, informatie & organisatie, 
voorzieningen, inspraak en een algemeen oordeel. Verdere informatie is te vinden op 
www.job-site.nl. 

1.3 Onderzoeksvragen	  en	  onderzoeksopzet	  	  

Het doel van het onderzoek is na te gaan wat de gebruiks- en leerwaarde van de Benchmark 
mbo is voor de deelnemende instellingen. Een doel is verder bij mbo-instellingen suggesties 
ter verbetering van de Benchmark mbo te verzamelen.  
 
De hoofdvraag van het onderzoek is:  
Wat is de gebruikswaarde van de Benchmark mbo en in hoeverre zet dit instrument aan tot 
leren en verbeteren?  
 
De hoofdvraag is onderzocht vanuit vier invalshoeken: 
• Beleidsstrategie; wat is de functie (intern en extern) van de Benchmark mbo en hoe 

verhoud dit instrument zich tot het kwaliteitsbeleid van de instelling?  
• Organisatie; hoe vindt de informatie uit de benchmark zijn weg binnen de organisatie en 

in hoeverre en op welke niveaus wordt de informatie benut? 
• Transparantie: zijn de indicatoren begrijpelijk, eenduidig en transparant? 
• Leerzaamheid; in hoeverre zet het instrument aan tot leren en verbeteren? 
 
Als eerste zijn interviews afgenomen met personen die betrokken zijn bij de ontwikkeling en 
uitvoering van de Benchmark mbo: bij de MBO Raad, het KBA en de heer Schutte, een van 
de grondleggers van de Benchmark, thans voorzitter van het College van Bestuur van Roc 
van Twente. Aan de hand van de interviews zijn de onderzoeksvragen aangescherpt en werd 
een basis gelegd voor het meetinstrument.  
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Vervolgens zijn alle 70 mbo-instellingen die deelnemen aan de Benchmark benaderd met de 
vraag of zij willen deelnemen aan het onderzoek. Uiteindelijk hebben 52 instellingen 
deelgenomen aan het onderzoek; een respons van 74%. Bij elke instelling is een 
gesprekspartner gekozen die het beste zicht heeft op de Benchmark mbo. Soms werden 
collega’s betrokken om alle vragen te kunnen beantwoorden. De meeste respondenten zijn 
kwaliteitsfunctionarissen. Een kleiner deel betrof financiële functionarissen.  
 
Aan de hand van een semi-gestructureerde interviewleidraad zijn de contactpersonen 
telefonisch geïnterviewd. De kern van het interview betrof de visie op benchmarking, de rol 
van benchmarkgegevens voor sturingsprocessen, de doorvertaling binnen de organisatie, de 
transparantie van de informatie en tot slot de leerwaarde. 
 
Op basis van de interviewleidraad is een analysekader ontwikkeld dat de basis vormde voor 
de data-analyse. De resultaten zijn met behulp van Atlas-ti geanalyseerd en er zijn 
verbanden gelegd tussen de vier invalshoeken. De belangrijkste uitkomsten zijn vervolgens 
gepresenteerd aan een delegatie van de deelnemende instellingen en getoetst. Tevens werd 
hiermee een aanzet gegeven voor de conclusies.  
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2 Resultaten, conclusies en beschouwing   

In deze paragraaf worden eerst de onderzoeksvragen beantwoord. Daarna worden de 
resultaten bezien in het licht van theorievorming rond prestatiesturing en benutting van 
prestatie-informatie. 

2.1 Beantwoording	  van	  de	  onderzoeksvragen	  

• De eerste onderzoeksvraag betreft de beleidsstrategische invalshoek: Welke functie 
heeft de Benchmark mbo voor instellingen: is dat vooral een intern of extern gerichte 
functie? En hoe verhoudt de benchmark zich tot het kwaliteitsbeleid? 
 

De Benchmark mbo heeft voor de meeste instellingen vooral een interne functie. Het 
spiegelen aan anderen zet op verschillende manieren aan tot leren en verbeteren, met name 
op managementniveau. Instellingen hebben een referentiepunt van vergelijkbare andere 
instellingen en dit biedt houvast bij het duiden van eigen resultaten. De externe functie is 
minder genoemd en lijkt vooralsnog van minder belang te worden gevonden. Het feit dat de 
buitenwereld de resultaten ook ziet, leidt wel tot een gevoel van urgentie om snel actie te 
ondernemen als de resultaten onder het gemiddelde van de mbo-sector zijn. Enkele 
instellingen benutten de benchmark om goede resultaten te publiceren en ervaren dit als 
een kans om het imago te verbeteren van de eigen instelling, maar ook van de mbo-sector 
als geheel.  
 
De Benchmark mbo en kwaliteitsbeleid zijn qua thematiek nauw met elkaar verbonden. Of 
deze verbondenheid ook expliciet is terug te vinden in de beleidsontwikkeling en –uitvoering 
binnen instellingen verschilt. Ongeveer de helft van de onderzochte mbo-instellingen ervaart 
dat er niet of nauwelijks een relatie is, bijvoorbeeld omdat het eigen kwaliteitsbeleid 
specifieker of actueler is en daarmee de benchmark een beperkte meerwaarde heeft. Deze 
instellingen maken vrijwel geen gebruik van de benchmark bij het formuleren van 
beleidsacties op het gebied van kwaliteit. Een andere reden is bijvoorbeeld dat de instelling 
nog niet zover is en er geen systematisch kwaliteitsbeleid is of de integratie van de 
benchmark daarin – al dan niet bewust- niet heeft plaatsgevonden. Zo’n 15% van de in dit 
onderzoek betrokken mbo-instellingen heeft de Benchmark mbo gedeeltelijk opgenomen in 
het kwaliteitsbeleid. Zij gebruiken de benchmark naast andere instrumenten of gebruiken 
een deel van de benchmark. Ongeveer een derde van de mbo-instellingen streeft naar het 
volledig integreren van de Benchmark mbo in het kwaliteitsbeleid. De benchmarkgegevens 
worden bijvoorbeeld geïntegreerd in een pdca-cyclus of kwaliteitsmonitor of worden 
opgenomen in kaderbrieven of jaarplannen. Bij enkele instellingen is deze integratie al een 
feit. 
 
• De tweede onderzoekvraag betreft de organisatorische kant van de Benchmark mbo. 

Deze vraag luidt: Hoe verloopt het proces van binnenkomst, verwerking en 
communicatie van de informatie uit de Benchmark mbo?  

 
De benchmarkinformatie komt doorgaans de organisatie binnen op het niveau van het 
College van Bestuur of bestuursdienst en soms gelijktijdig ook bij een stafdienst kwaliteit of 
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financiën. Het proces daarna varieert van het slechts bekijken van de informatie door het 
College van Bestuur tot het grondig bestuderen, bewerken, toelichten en toegankelijk maken 
en vervolgens breed intern en extern verspreiden. De meeste instellingen zitten daar tussen 
in. Bij een klein deel van de instellingen wordt de informatie onbewerkt doorgegeven ter 
kennisgeving op managementniveau. Veelal vindt echter nadere analyse plaats omdat de 
roc-brede informatie uit de benchmark te algemeen is om op lagere organisatieniveaus 
betekenis te hebben. Het analyseren en interpreteren van de financiële prestaties gebeurt 
doorgaans door een financiële afdeling. Vaak zijn daar ook directieleden bij betrokken. Bij de 
indicatoren diplomarendement en deelnemerstevredenheid gebeurt ongeveer ditzelfde, maar 
dan door de afdeling kwaliteitszorg. Het resultaat van de analyse en bewerking is 
bijvoorbeeld een uitsplitsing naar lagere aggregatieniveaus (bijvoorbeeld op 
opleidingscluster- of sectorniveau), een samenvatting waarbij opvallende resultaten worden 
genoemd, verduidelijking en toelichting van cijfers, door deze op een andere wijze weer te 
geven of te duiden, bijvoorbeeld in diagrammen. 
 
De communicatie over de (bewerkte en  geanalyseerde) benchmarkinformatie blijft in de 
meeste instellingen beperkt tot het bestuurlijk en managementniveau. Op dit niveau vormt 
de benchmark een goede aanleiding om in gesprek te gaan over prestaties en over redenen 
van opmerkelijke uitkomsten. Om de informatie zinvol te laten zijn voor opleidingen en 
teams is deze informatie te grofmazig. In enkele gevallen vindt doorvertaling plaats op 
opleiding/teamniveau op basis van eigen cijfers in combinatie met die van de benchmark.  
Een reden hiervoor kan zijn het nader onderzoeken van oorzaken van prestaties onder het 
landelijk gemiddelde. Opvallend is dat stafafdelingen een prominente rol spelen in het 
analyseren en duiden van de gegevens, maar vaak geen zicht hebben op wat daar 
vervolgens mee gebeurt. 
 
De Benchmark mbo kan aanleiding zijn voor beleidsontwikkeling, maar dit lijkt meestal niet 
de enige aanleiding en dit is ook logisch. De indicatoren uit de benchmark zijn gekozen 
vanwege het belang ervan en deze zijn – en waren al lang voor de komst van de Benchmark 
mbo  – onderwerp voor kwaliteitsbeleid, prestatie-afspraken en managementcontracten. De 
instellingen beschouwen de informatie uit de benchmark dan ook veelal als aanvullend op 
eigen monitor- en evaluatieonderzoek en dat van de Onderwijsinspectie. Vooral ook omdat 
de benchmarkinformatie voor een groot deel bestaat uit door de instelling zelf aangeleverde 
cijfers en deze dus niet nieuw zijn. Wel is het zo dat de Benchmark mbo de eigen prestaties 
ten opzichte van andere instellingen laat zien en daarmee een extra ijkpunt vormt om het 
eigen ambitieniveau te toetsen en te bepalen of verandering nodig is. In die zin kan de 
benchmark soms de directe aanleiding zijn voor beleidsactiviteiten, zoals verbetering van de 
intakeprocedure of het bepalen van streefcijfers. 
 
• De derde onderzoeksvraag is:  

In hoeverre is de Benchmark mbo transparant, in de zin van juist, begrijpelijk en 
interpreteerbaar en geeft deze een goed beeld van geleverde prestaties?  

 
De meeste respondenten vinden de Benchmark mbo voldoende tot goed begrijpelijk. Wel 
heeft het enige tijd geduurd en inspanningen gekost voordat de betrokken personen zich de 
ingewikkelde materie eigen maakten. De ervaring is dat de benchmarkgegevens voor 
mensen die zich hier nog niet flink in hebben verdiept (opleidingen, teams), zonder 
toelichting en vertaalslag naar de eigen context, moeilijk te begrijpen en te interpreteren 
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zijn. Daarnaast doen zich geregeld verschillen voor tussen eigen cijfers van 
diplomarendement en die van de benchmark. De ervaring is dat de verschillen steeds kleiner 
worden, maar het blijft een aandachtspunt. 
Over de mate van transparantie is men over het geheel genomen tevreden, wel met enkele 
kanttekeningen. Het gebruik van definities is niet altijd eenduidig en instellingen maken 
verschillende keuzes waardoor soms ‘appels met peren’ worden vergeleken. Dit geldt voor 
de indicatoren ‘diplomarendement’ en ‘financiële prestaties’. Het meest genoemde voorbeeld 
betreft de definities van onderwijsuitvoerend personeel (op) en onderwijsondersteunend 
personeel (oop). Daarnaast zijn er verschillen in de context van mbo-instellingen, die in de 
benchmark niet zichtbaar zijn, bijvoorbeeld verschillen in aantallen risicoleerlingen of lagere 
opleidingsniveaus. Doordat de Benchmark mbo voornamelijk kale cijfers bevat met beperkte 
toelichting of contextgegevens, zijn niet alle prestaties van de onderwijsinstellingen in de 
benchmark zichtbaar. Prestaties om deelnemers die de verkeerde opleiding hebben gekozen 
elders op de juiste plek te krijgen, tellen voor het rendement bijvoorbeeld negatief mee. Ook 
komt het voor dat vragenlijsten voor de benchmark strategisch worden ingevuld, waarbij 
bepaalde keuzes worden gemaakt om de resultaten zo mooi mogelijk voor te stellen. 
Ongeveer de helft van de respondenten vindt dan ook dat het verhaal achter de cijfers meer 
zichtbaar moet zijn om verkeerde conclusies en beeldvorming te voorkomen. Kortom, de 
Benchmark mbo geeft tot op zekere hoogte een beeld van de geleverde prestaties op de 
indicatoren, maar voor een vollediger beeld en vergelijking van prestaties is toelichting of 
weging nodig van andere factoren die van invloed zijn.  
 
• De laatste onderzoeksvraag luidt: In hoeverre is de Benchmark mbo een nuttig en 

leerzaam instrument voor mbo-instellingen?   
 
Zoals genoemd bevat de Benchmark mbo overwegend bekende informatie over de eigen 
prestaties, waarbij leren niet voor de hand ligt. Het lerende element is vooral de vergelijking 
met andere instellingen en het daardoor kunnen duiden van eigen prestaties. Hierdoor 
ontstaat inzicht in relatief sterke en zwakke prestaties. Relatief lage scores in de benchmark 
leidden regelmatig tot onderzoek naar verklaringen, gesprekken over gemaakte keuzes en 
kritische beschouwingen en aanscherping van beleid of bedrijfsvoering. Het betrekken van 
middenmanagers heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van cijfermatige competenties en 
opbrengstgericht denken en handelen in diverse geledingen.  
Een ander aspect dat het leren bevordert is dat de benchmark aanleiding geeft tot 
uitwisseling van informatie tussen en samenwerking met andere instellingen. Een mooi 
voorbeeld hiervan is de samenwerking tussen instellingen uit de vier grote steden.. Deze 
samenwerking heeft ertoe geleid dat in de benchmark thans specifiek rekening wordt 
gehouden met grote steden problematiek. Het instrument benchmark heeft daardoor voor 
intern gebruik meer nut en geeft naar buiten toe een beter beeld van de prestaties van de 
instellingen.  
Tot slot moet worden opgemerkt dat het nut en de leerwaarde niet altijd even duidelijk 
zichtbaar zijn. Van Dooren (2010) wijst erop dat elk prestatiesturingsysteem te maken heeft 
met het gegeven dat de kosten ervan van begin af aan zichtbaar zijn, terwijl de vruchten 
ervan zich pas op de langere termijn kunnen openbaren.   
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2.2 Beschouwing	  over	  de	  betekenis	  van	  de	  resultaten	  	  

2.2.1 	  Benchmarking	  is	  complex	  	  
Dit onderzoek laat zien dat het systematisch vergelijken van mbo-instellingen nogal complex 
is en dat het de nodige investering vergt om de deelnemers aan de benchmark min of meer 
op één lijn te krijgen. Het is niet eenvoudig gebleken om afspraken te maken over 
eenduidige indicatoren, meetsystemen en wijze van vergelijking. Wat dit extra complex 
maakt is de hoeveelheid deelnemende instellingen die in allerlei opzichten erg van elkaar 
verschillen. Daarnaast speelt de omvang van het ‘meetobject’ een rol. Er wordt niet slechts 
één organisatieonderdeel vergeleken maar de organisatie van mbo-instellingen als geheel, 
die op zichzelf meestal al veel verschillen kent tussen sectoren, afdelingen en teams. De 
ervaring elders en ook met de Benchmark mbo leert dan ook dat veel energie gestoken 
moet worden in de ontwikkeling van eenduidige indicatoren die recht doen aan de 
verschillende situaties. Het maakt natuurlijk uit of je het diplomarendement meet van een 
instelling die naar verhouding meer risicoleerlingen toelaat of van een instelling die 
selecteert aan de poort.  
Wat de ontwikkeling van ‘faire’ indicatoren betreft, valt te constateren dat er in vergelijking 
tot enkele jaren terug vooruitgang is geboekt, maar dat de discussie hierover nog gaande is. 
De vooruitgang is bijvoorbeeld zichtbaar in de aangebrachte verfijningen waarbij mbo-
instellingen worden vergeleken met instellingen in een vergelijkbare context: de roc’s in de 
G-4, de vakscholen, de groene scholen en dergelijke. Daarmee is het probleem maar voor 
een deel opgelost. Eigenlijk zou je willen weten wat de opleiding toevoegt aan kennis, 
vaardigheden en gedrag nadat iemand aan de opleiding is begonnen. We zien dat het nog 
niet zo eenvoudig is die toegevoegde waarde te operationaliseren. Of deze weg moet 
worden ingeslagen, daarover zijn de meningen verdeeld, zo bleek uit ons onderzoek. 
Sommige geïnterviewden vinden deze benadering de panacee voor veel problemen, anderen 
vinden het een heilloze weg. Hoe dan ook, essentieel is dat een benchmarkproces begint 
met eenduidige, ‘faire’ indicatoren. Volgens de meeste respondenten komt dit vertrekpunt 
steeds meer binnen bereik.  

2.2.2 Het	  gebruik	  van	  benchmarkinformatie	  
In de literatuur worden vier manieren onderscheiden waarop van informatie uit 
benaderingen als benchmarking gebruik kan worden gemaakt: doelgericht (het oogmerk is 
verbeteren van resultaten), passief (met doet eraan mee, omdat het moet, het wordt dan 
een ritueel), politiek (het gebruik is gericht op de (politieke) omgeving) en pervers (de 
informatie wordt zo bewerkt dat er wordt voldaan aan een gewenst beeld) (Van Dooren, 
Bouckaert & Halligan, 2010). 
De meeste mbo-instellingen gebruiken de informatie uit de benchmark doelgericht: men wil 
er zelf beter van worden. Je zou dat ook de interne functie van de benchmark kunnen 
noemen. Door de deelname van de meeste mbo-instellingen ontstaat ook een beeld over de 
prestaties van het mbo als sector. Dit komt overeen met het gebruik in politieke zin. Deze 
wat meer externe functie zien de meeste van de onderzochte instellingen als secundair, als 
een bijproduct. Een kleine minderheid beklemtoont juist de dubbelfunctie: dat door 
deelname aan de Benchmark mbo er intern meer zicht ontstaat op het eigen functioneren, 
maar dat er ook een maatschappelijk belang is om de samenleving via de benchmark meer 
inzicht te geven in het reilen en zeilen van het mbo als sector. 
Een passief gebruik van de benchmarkinformatie komt voor, maar niet vaak. Een enkele 
instelling geeft aan de eigen verzamelde informatie van betere kwaliteit te vinden, maar toch 
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mee te doen, omdat men in de Benchmark mbo geen vermelding wil dat de instelling niet 
heeft meegedaan. Het gebruik is dan puur ritueel. 
Het vierde gebruik – de perverse – is in de literatuur uitgebreid beschreven. Het geldt als 
een van de grootste gevaren van invoering van systemen van prestatievergelijking. Met 
name in situaties waarin aan de uitkomsten van de prestatievergelijking positieve dan wel 
negatieve (materiële) sancties zijn verbonden, loert het gevaar dat resultaten mooier 
worden voorgesteld dan dat ze in werkelijkheid zijn. In het geval van de Benchmark mbo 
staat (materieel) belonen en bestraffen niet direct voorop maar leren, vandaar dat dit gevaar 
zich minder lijkt voor te doen. Toch zijn er signalen dat instellingen incidenteel cijfers mooier 
voorstellen dan ze zijn.  
 
De mate waarin instellingen de benchmark benutten in beleidsprocessen verschilt nogal. Drie 
op de tien onderzochte instellingen gebruiken de informatie in hun beleids- dan wel 
kwaliteitscyclus en formuleren verbeteracties (benchlearning en benchaction), vier op de tien 
gebruiken de benchmark hierbij als aanvulling op andere managementinformatie. De rest 
benut de Benchmark mbo niet in beleid. Kortom, de Benchmark mbo leidt niet 1 op 1 tot 
benchlearning en benchaction. 

2.2.3 Het	  verhaal	  achter	  de	  cijfers	  
In het onderwijs hebben we te maken met een veelheid aan producten en diensten. Die 
producten en diensten moeten recht doen aan verschillende waarden, die soms tegengesteld 
of tegenstrijdig zijn. Immers, ook voor het mbo geldt de tekst op het bordje op het bureau 
van Einstein op de Princeton Universiteit: niet alles wat telt kan worden geteld en niet alles 
dat kan worden geteld telt. Om een disfunctioneel gebruik van prestatie-informatie tegen te 
gaan wordt gepleit voor de product-/procesbenadering. In deze benadering is er naast de 
kale cijfers ruimte voor het verhaal achter de cijfers.  
 
Het is een misvatting te denken dat wat wordt gemeten ook wordt gedaan. Met name in 
situaties waarin prestatiesturing een lerende functie heeft, zoals bij de Benchmark mbo, 
dienen activiteiten te worden georganiseerd om het verhaal achter de cijfers te vertellen.  
Een belangrijk middel daartoe is het organiseren van leerkringen, benchmarknetwerken of 
welke naam men er ook aan geeft. Leerkringen zijn te omschrijven als ‘organizational 
routines in which employees seek to examine and discuss information and consider what it 
implies for subsequent action’ (Askim et al, 2008). Onze studie laat zien dat die 
leernetwerken er zijn: in het verband van de MBO Raad, in het verband van de individuele 
mbo-instelling dan wel in het verband van een aantal mbo-instellingen (zoals die in de G-4). 
Hoe die leernetwerken functioneren, hebben we niet onderzocht.  

2.2.4 Commitment	  
Commitment van het management aan benchmarking geldt in de literatuur als een 
belangrijke succesfactor, evenals het betrekken van de werkvloer, de professionals, bij 
benchmarking. Van de Walle & Van Dooren (2010) refereren aan middenmanagement en 
frontlijncoördinatoren die het beste zicht hebben op de factoren die resultaten 
bewerkstelligen. 
Natuurlijk is het belangrijk dat het management het verhaal achter de cijfers in beeld krijgt. 
Het meer betrekken van de werkvloer bij benchmarking kan leiden tot een vollediger en 
meer werkelijkheidsgetrouw beeld en zicht op welke activiteiten ondernomen moeten 
worden. Dit gebeurt ook wel in het mbo, maar dit lijkt voor verbetering vatbaar. Te 
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verwachten is dat in organisaties waarin een leercultuur heerst, waarin leren en verbeteren 
op alle niveaus belangrijk worden gevonden en professionals worden aangesproken op de 
mate waarin zij leren – kortom in een lerende organisatie –het management en de verdere 
professionals naar verwachting meer op een lijn zitten in het beeld dat zij hebben over de 
prestaties en het verhaal achter de cijfers. 
  
Uit de literatuur weten we dat er in de verhouding management-professionals allerlei 
gevaren op de loer liggen. Eén van de gevaren is dat managers professionals weliswaar 
nodig hebben, maar tegelijkertijd vaak ook een zeker wantrouwen hebben tegen 
professionals. Een tweede gevaar is dat van paralyse door analyse. De hoeveelheid 
gegevens kan zo groot zijn dat er eerder sprake is verlamming dan van verbeteracties.  
Een laatste gevaar is dat iedereen verantwoordelijk wordt geacht voor benchlearning en 
benchaction en uiteindelijk niemand echt verantwoordelijk is. Kortom, het is van belang dat 
duidelijk is hoe de verantwoordelijkheidsstructuur in elkaar zit (De Waal e.a. 2004). 

2.2.5 Leren	  en	  profileren	  
De Benchmark mbo wordt overwegend als nuttig ervaren en zet in bepaalde mate aan tot 
leren en kwaliteitsverbetering. Deze positieve waardering voor het instrument en het proces 
waarin dit met de jaren steeds is verbeterd, is opvallend en onderstreept dat de Benchmark 
mbo duidelijk voorziet in een behoefte. Wel blijkt uit de praktijk en ook uit deze studie, dat 
de weg van de getallen naar acties is geplaveid met betekenisverlening, contextualisering, 
risicoreductie en beïnvloeding. Het management kan aan een indicator een andere betekenis 
verlenen dan de professionals. En in een context met relatief meer risicojongeren betekent 
de uitslag van een indicator iets anders dan in een context met minder risicojongeren. Bij 
risicoreductie wordt erop gelet wat eventuele schade van de waarde van een indicator is 
voor de school, terwijl bij beïnvloeding de (positieve) waarde van de indicator wordt gebruikt 
om de school aan te bevelen als goede keuze. In het geval van een negatieve waarde kan 
beïnvloeding eruit bestaan zaken rooskleuriger voor te stellen dan ze zijn of eenvoudigweg 
achterwege te laten. Als het gaat om de externe functie lijken instellingen zich goed bewust 
van gevolgen die het instrument kan hebben bij relatief lage ranking maar minder bij 
positieve resultaten. Door sommige respondenten is dan ook verwoord dat hier een kans ligt 
om het imago van de mbo-sector te verbeteren. 
 
Belangrijke uitdagingen voor instellingen zullen zijn om de gebruiks- en leerwaarde van de 
benchmark optimaal te benutten en daarnaast om prestaties te verbeteren of in ieder geval 
niet in negatieve zin op te vallen. In dit verband is het goed om te kijken naar de essentie 
van het instrument en de manier waarop deze wordt benut. De Benchmark mbo is in het 
leven geroepen voor mbo-instellingen om te leren en te verbeteren. In de praktijk worden 
de resultaten ook benut door de Onderwijsinspectie in het uitoefenen van haar 
controlerende taken en door ouders en jongeren bij de schoolkeuze. Feitelijk is er dus een 
tweeledig doel: leren en profileren. Dit roept de vraag op of deze doelen wel te combineren 
zijn, ofwel: is een organisatie in staat om zich kwetsbaar op te stellen en te leren onder het 
toeziend oog van de buitenwereld?  
 
Moura e Sa & Kanji (2004) onderscheiden twee typen prestatiesystemen:  
• een traditioneel prestatiesysteem met de nadruk op kosten, efficiency en met als doel 

om te controleren  
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• een innovatief prestatiesysteem met een brede, multidimensionele focus met als doel 
om te evalueren, leren en te verbeteren.   

 
In de Benchmark mbo zijn beide typen systemen als het ware geïntegreerd. De meeste 
mbo-instellingen proberen de Benchmark mbo in te richten als een innovatief prestatie 
systeem, maar dat lijkt nog maar gedeeltelijk te lukken. Dat dit moeilijk is, is niet 
verwonderlijk gezien het tweeledige doel. Het is wellicht het overwegen waard om hier een 
duidelijkere keuze in te maken.  
 
Ook Mac Beath & Mc Glynn (2005) merken een spanningsveld op bij benchmarking in het 
onderwijs: stel je eigen doelen en normen waaraan je wilt voldoen of probeer je te voldoen 
aan verwachtingen van anderen? In tien basisprincipes vatten zij samen hoe scholen gebruik 
kunnen maken van een benchmarkinstrument op een wijze die het leren bevordert. Het 
eerstgenoemde is “Begrijp wat je probeert te bereiken en waarom en wees duidelijk over 
hoe je de informatie gaat gebruiken”. En ook “Kies de aspecten die belangrijk zijn voor 
benchmarking en niet alleen om de reden dat de data beschikbaar is”. Bij veel van de 
onderzochte instellingen lijkt de verbinding van de benchmark met de eigen bedrijfsvoering 
en doelstellingen, ook op uitvoeringsniveau, nog niet optimaal.  
 

2.2.6 Leren	  door	  vergelijken:	  aandachtspunten	  
In deze slotparagraaf formuleren we op basis van de inzichten uit deze studie een aantal 
aandachtspunten die van belang kunnen zijn voor benchmarking in het algemeen en het 
beroepsonderwijs meer specifiek. 
1. Het nut en de noodzaak van benchmarking worden gedragen door het hogere 

management van de organisatie. Dit blijkt onder meer uit het feit dat dit management 
een visie heeft op het nut en de noodzaak ervan en een van hen benchmarking in de 
portefeuille heeft. 

2. Binnen de instelling is duidelijk naar wie de resultaten van de Benchmark mbo worden 
verspreid, wie verantwoordelijk is voor het formuleren van verbeteracties en hoe de 
uitvoering van de benchmark wordt gefaciliteerd. Deze studie laat zien dat er mbo-
instellingen zijn waar deze aandachtspunten al behoorlijk goed in de organisatie zijn 
verankerd, maar ook nog de nodige instellingen waar op een of meerdere van de 
genoemde punten verbetering nodig is.   

3. De informatie die de benchmark oplevert wordt door de organisatie als betrouwbaar 
aangemerkt. In deze studie wordt er herhaaldelijk gewezen op het risico van het 
vergelijken van appels met peren. In de Benchmark mbo is aan dit punt veel aandacht 
besteed, onder meer door de vergelijking in te delen naar de context van de instelling, 
zoals naar grootte van de instelling of de mate waarin een instelling in een stedelijk 
gebied opereert. Betrouwbaar houdt ook in dat de informatie niet mooier wordt 
voorgesteld dan die is. Een van de grote risico’s bij benchmarking (ook in het algemeen 
bij prestatiemeting) is het gevaar van disfunctionele effecten.  

4. Naast de betrouwbaarheid van de informatie is de rijkdom van de informatie van belang. 
Benchmarking is vaak gericht op vergelijking van financiële prestaties terwijl vergelijking 
van niet-financiële prestaties minstens zo belangrijk is. De Benchmark mbo bevat 
vergelijking van zowel financiële prestaties als van niet-financiële prestaties, zoals 
diplomarendement en tevredenheid van deelnemers. Ofschoon de Benchmark mbo meer 
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meet dan financiële prestaties lijkt de verbinding tussen de verschillende soorten 
prestaties bij de meeste mbo-instellingen nog grotendeels afwezig.   

5. Het is van belang dat de uitkomsten van de benchmark worden gedeeld tussen 
leidinggevenden en professionals. Vaak circuleert de informatie binnen het (hogere) 
management, terwijl degenen die nodig zijn om de prestaties te realiseren en zicht 
hebben op het verhaal achter de cijfers niet of nauwelijks worden gekend in het 
benchmarkproces. We weten dat sommige professionals een zekere argwaan hebben ten 
opzichte van het gedachtegoed dat aan benchmarking en prestatiemanagement ten 
grondslag ligt. Het is de taak van het management om professionals mee te nemen in 
het nut en de noodzaak van benchmarking en de ervaringen in de praktijk van 
professionals erbij te betrekken. Dat meenemen kan in verschillende vormen, van team-
/docentenvergaderingen tot het formeren van leerkringen waarin (onder andere) 
aandacht is voor prestatiemeting.   

6. Cijfers zijn van belang, maar daarnaast is ruimte nodig voor het verhaal achter de cijfers: 
waarom staan we waar we staan? Dat verhaal is van belang in het geval van een 
positieve vergelijking, maar zeker ook in het geval van een minder positieve. Dat verhaal 
wint aan kracht als bij vergelijkbare andere instellingen (opleidingen) die bovengemiddeld 
presteren is gekeken naar potentiële succesfactoren. Dat lijkt in het mbo nog maar 
mondjesmaat te gebeuren.  
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