Macrodoelmatigheid
In de voorbereidende fase van de invoering van de beleidsregel macrodoelmatigheid
beroepsonderwijs heeft het ROA een macrodoelmatigheidsrapportage voor het mbo
opgesteld (rapportage ‘Macrodoelmatigheid mbo: Inkadering arbeidsmarktperspectief’).
Hierin worden opleidingen, die ook op het HMC gegeven worden, genoemd vanwege een
score onder de norm. Daarom is in dit onderzoek specifiek gekeken naar de opleidingen van
het HMC in vergelijking met dezelfde opleidingen aan een andere onderwijsinstelling en alle
andere mbo-instellingen.
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In tegenstelling tot het ROA onderzoek, waaruit blijkt dat opleidingen die ook aan het HMC
gegeven worden onder de norm scoren, blijkt dat de gediplomeerden van het HMC geen
slechter arbeidsmarktperspectief hebben dan de gemiddelde mbo-gediplomeerde. 74 procent
van de gediplomeerden van het HMC (Amsterdam: 72 procent en Rotterdam: 76 procent)
heeft anderhalf jaar na slagen een baan tegenover 69 procent bij andere mbo-instellingen.
Als kleine baantjes (tot 12 uur) achterwege worden gelaten, dan heeft 65 procent een baan
tegenover 63 procent bij andere mbo-instellingen.
Een opvallende trend is de sterke teruggang van het aandeel dat anderhalf jaar na slagen
een baan heeft sinds collegejaar ‘05’06 (van 88 naar 66 procent). Deze teruggang is
vergelijkbaar met andere mbo-instellingen.
Het opleidingscluster ‘Interieur’ doet het duidelijk beter dan de andere clusters binnen het
HMC met 83 procent met een baan anderhalf jaar na slagen. Als ingezoomd wordt op de
combinatie van opleiding en niveau, dan scoren alle opleidingen minstens 69 procent
(gemiddelde andere mbo-instellingen) met uitzondering van meubelmaker niveau 2. Daar
staat tegenover dat bijna 50 procent van de gediplomeerden van deze opleiding anderhalf
jaar na slagen een vervolgopleiding doet. Opleidingen die het erg goed doen zijn
Woningstoffeerder niveau 2 (90 procent), Interieuradviseur niveau 4 en Werkvoorbereider
timmerindustrie niveau 4 (beide 85 procent).
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