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Informatica studeren op mbo-niveau lijkt 
iets minder populair te worden dan in de 
voorgaande jaren. Uit gegevens van DUO, 
een orgaan van het ministerie van Onder-
wijs, blijkt dat in het studiejaar 2010-2011 
in totaal 20.342 leerlingen ingeschreven 
stonden bij de zes ICT-opleiding op mbo-
niveau die ons land telt. In het studiejaar 
ervoor ging het nog om 20.553 inschrij-
vingen, twee jaar terug betrof het 20.458 
leerlingen.

Van de zes mbo-ICT-opleidingen die 
worden aangeboden op verschillende 
Regionale Opleidingscentra (ROC’s), lie-
ten er slechts twee een toename van het 
aantal inschrijvingen zien: medewerker 
ICT (niveau 3) en applicatieontwikke-
laar (niveau 4). De animo voor de eerst-
genoemde opleiding steeg licht met 59 
aanmeldingen naar 3980. De opleiding 
applicatieontwikkelaar zit echt in de 
lift: voor deze mbo-ICT-opleiding op het 
hoogste niveau meldden zich in het stu-
diejaar 2010-2011 in totaal 1872 leerlingen 

aan, tegen 1503 inschrijvingen in het jaar 
ervoor. De baankansen voor deze groep 
leerlingen zijn goed, terwijl de baankan-
sen voor de andere mbo-ict-opleiding die 
in opmars is – medewerker ICT – gering 
zijn. Dat bleek onlangs uit het jaarlijkse 
arbeidsmarktonderzoek van kenniscen-
trum ECABO.

De opleiding ICT-beheerder is nog 
altijd de populairste mbo-ICT-opleiding. 
In studiejaar 2010-2011 stonden 7245 

leerlingen bij deze opleiding op het hoog-
ste mbo-niveau ingeschreven. Vorig jaar 
waren dat er nog 170 meer. Onlangs werd 
bekend dat de baankansen na het volgen 
van deze opleiding ‘voldoende’ zijn, met 
uitzondering voor de regio Noord-West, 
waar de baankansen een ‘ruim voldoen-
de’ kregen. Een andere populaire mbo-

ICT-opleiding is medewerker beheer ICT 
(niveau 2). Afgelopen studiejaar volgden 
6749 leerlingen die mbo-ICT-studie op 
het laagste niveau. Dat zijn er bijna 300 
minder dan in het jaar ervoor en dat is 
maar goed ook, aangezien de baankansen 
voor deze groep leerlingen gering zijn. 

Ontmoedigingsbeleid
Voor gediplomeerden van de opleiding 
medewerker ICT is het zinvol een diplo-
ma op minimaal niveau 3 te halen, stelt 
kenniscentrum ECABO, dat verantwoor-
delijk is voor de economisch-administra-
tieve, ICT- en veiligheidsopleidingen op 
mbo-niveau. ECABO voert al jaren een 
ontmoedigingsbeleid richting scholen 
met als doel toch vooral hun aannamebe-
leid beter af te stemmen op de regionale 
behoefte op de arbeidsmarkt. Een aantal 
mbo-scholen heeft een numerus fi xus 
ingesteld voor de niveau-2-ICT-opleiding. 
Daarnaast lichten ze leerlingen voor over 
andere opleidingen, zoals de meer tech-
nische mbo-opleidingen, die betere kan-
sen op de arbeidsmarkt bieden. ECABO 
is bang dat het teveel aan gediplomeerde 
mbo-ICT’ers op niveau 2 zorgt voor een 
slechter imago voor alle afgestudeerde 

mbo-ICT’ers, ook die met betere perspec-
tieven. 

Uit het jaarlijkse arbeidsmarktonder-
zoek van ECABO blijkt dat de werkgele-
genheid voor mbo-ICT’ers de komende 
vier jaar met 0,1 procent afneemt, terwijl 
de werkgelegenheid in Nederland in die 
periode naar verwachting toeneemt met 
1,8 procent. De perspectieven zijn aanmer-
kelijk ongunstiger dan in 2010 en 2009, 

mede door het uitblijvend marktherstel 
en de steeds hogere (opleidings)eisen die 
gesteld worden aan IT’ers. Ook de stage-
kansen voor veel mbo-ICT-studenten zijn 
in veel gevallen matig tot gering. Uit het 
onderzoek bleek verder dat de werkloos-
heid onder ECABO-schoolverlaters is 
opgelopen en dat meer IT-schoolverlaters 
kiezen voor een vervolgopleiding.

Ook voor schoolverlaters met een 
diploma van de relatief nieuwe mbo-ICT-
opleiding particulier digitaal onderzoe-
kers (niveau 4) zijn de perspectieven ma-
tig. Net na de introductie van de opleiding 
steeg het aantal aanmeldingen snel, maar 
de laatste twee jaar is het aantal leerlingen 
gedaald. Stonden er in 2008-2009 nog 
een krappe 400 leerlingen ingeschreven, 
het afgelopen studiejaar waren dit er nog 
maar 319.

De grootste ROC’s op ICT-gebied zijn 
die van Amsterdam, met 1105 leerlingen, 
en het Albeda College in Rotterdam, waar 
983 leerlingen staan ingeschreven bij de 
aangeboden IT-opleidingen.

ECABO heeft laten weten de komen-
de jaren voor de richting ICT een verdere 
afname van de instroom te verwachten.

 Ester Schop/e.schop@sdu.nl
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nog steeds de 

populairste mbo-studie 

Waarde van software objectief gewaardeerd

Voor zijn masterstudie ‘ICT in Busi-
ness’ aan de Universiteit Leiden 
heeft Jelle de Groot een zogeheten 

onderzoeksstage gedaan. “Het gaat om 
een wetenschappelijk onderzoek dat onge-
veer een halfjaar in beslag neemt”, zegt Jel-
le de Groot. Zijn onderzoek werd gedaan 
bij de Software Improvement Group (SIG) 
in Amsterdam en het had betrekking op 
de waarde van software. “Anders gezegd: 
voor hoeveel euro zet je een softwarepak-
ket op de balans? Het gaat dan wel om 
maatwerksoftware, niet om de pakketten 
en apps die je zo van de plank haalt of 
kunt downloaden”, aldus Jelle.

De meeste CFO’s hebben geen exact 
idee van de waarde van de software die in 
hun bedrijf in gebruik is. Vaak wordt er 
alleen gekeken naar alle kosten die zijn 
gemaakt om een pakket te produceren en 
wordt dat bedrag opgevoerd als balans-
post. De Groot: “Dat geeft soms een erg 
vertekend beeld, want je ziet dat soms 
alle kosten worden meegerekend. Stel 
dat een ontwikkelaar naar een congres 
in het buitenland gaat en daar een week 
in een duur hotel zit. Die kosten worden 
meestal gewoon toegerekend aan het 
ontwikkelingstraject en ergens wringt 
dat toch. In plaats daarvan ontwikkel ik 
een model dat de waarde van de soft-
ware op een objectieve manier bepaalt.”

Internationaal erkend
Het model maakt gebruik van de classifi -
caties die door de Software Improvement 
Group worden gemaakt. Dat zijn de zoge-
heten star ratings, waarmee software vol-
gens een internationaal erkend systeem 
wordt voorzien van een aantal sterren. Er 
wordt dan vooral gekeken naar de onder-
houdbaarheid van de software. Pakketten 
die het best te onderhouden zijn, krijgen 
5 sterren, slecht te onderhouden software 
krijgt er maar één. 

“Het sterrensysteem is ontwikkeld 
door de researchafdeling van SIG op ba-
sis van een ISO-standaard voor software-
kwaliteit. De toepassing ervan wordt in 
de praktijk gecontroleerd door de TüV uit 
Duitsland. Tot nog toe zijn wij de enige 
onderneming in de wereld die deze ra-

tings uitvoert. Bij de analyse van een pak-
ket houden we rekening met de omvang 
(gemeten in Lines of code, LoC) en de ge-
bruikte programmeertaal. Bij dat laatste 
hebben we inmiddels een meetlat voor 
meer dan vijftig talen”, zegt Michiel Cuij-
pers, manager Business Development 
van SIG. 

De star rating wordt door De Groot 
gebruikt als input voor zijn rekenmodel. 
“In welke taal een pakket is geschreven 
is onbelangrijk, het gaat veel meer om de 
mate waarin zo’n pakket onderhouden 
kan worden. De gegevens worden inge-
voerd in mijn waarderingsmodel en uit 

de berekening volgt een waarde. Ik ben 
nu bezig met een aantal gesprekken met 
CFO’s, om ze te vertellen wat hun soft-
ware eigenlijk waard is.”

Met het rekenmodel krijgen de CFO’s 
een goed inzicht in de waarde van de 
programmatuur van een bedrijf. Na het 
horen van de bevindingen van De Groot 
reageren de CFO’s verschillend. “Ik be-
gin met een uitleg over mijn model en de 
achterliggende technieken. Als ik dat ver-
teld heb, komt deel twee van het gesprek, 
waarin de waarde van de software wordt 
aangegeven. Diverse CFO’s bleken al een 
tamelijk accuraat beeld te hebben van die 

waarde, voor anderen was het echt een 
verrassing. Wel zijn ze allemaal te spre-
ken over het betere inzicht dat ze door 
deze waardebepaling hebben gekregen. 
Ze beschouwen het echt als een meer-
waarde”, aldus Jelle.

Tijdens het wetenschappelijk on-
derzoek wordt Jelle intensief begeleid. 
Hij heeft twee university supervisors, 
prof. dr. Thomas Bäck en dr. Michel R.V. 
Chaudron, en ook twee company super-
visors: dr. Ariadi Nugroho, die de weke-
lijkse voortgangsgesprekken voert, en dr. 
Joost Visser, die maandelijks een voort-
gangsgesprek doet. De combinatie van 
een hoge en lage overlegfrequentie bevalt 
in de praktijk erg goed.

Jelle: “Bij de lagere frequentie gaat 
het om het uitzetten van de grote lijnen 
en de voortgang van het onderzoek. De 
tussenruimte van vier à zes weken is 
prettig, omdat je dan niet te vaak uit je 
concentratie wordt gehaald. En dan zijn 
er de kleine overlegmomenten, zowel 
persoonlijk, via de telefoon als via mo-
derne media.”

Bij SIG is ruimte voor externe weten-
schappers en studenten. Joost Visser zegt: 
“We hebben bezoekende wetenschappers 
die hier een onderzoek komen doen, en 
externe deskundigen die meehelpen bij 
een van onze projecten. Die wisselwer-
king tussen academische wereld en het 
bedrijfsleven bevalt ons echt goed. Een 
punt is misschien dat deze mogelijkheid 
om onderzoek te doen weinig bekend is, 
want we zouden meer wetenschappers 
aan een onderzoeksplaats kunnen hel-
pen.” Richard Keijzer/r.keijzer@sdu.nl

 Wisselwerking tussen 
academische wereld 
en het bedrijfsleven 

bevalt echt goed

! Onderzoek geeft CFO 
inzicht in waarde maatwerk
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Mbo-ICT-opleiding minder in trek

Jelle de Groot: �‘[CFO�’s] allemaal te spreken over 
het betere inzicht dat ze door deze waardebe-
paling hebben gekregen.�’

- Medewerker ICT

- Medewerker beheer ICT

- ICT-beheerder

- Applicatieontwikkelaar

- Netwerkbeheerder

- Particulier digitaal 
  onderzoeker

Werkgeversperspectief
(tot 2014)

goed
geringruim voldoende


