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Leta 2009 sta bili v skupnem evropskem 
okviru kakovosti poklicnega izobraževanja 
in usposabljanja, v okviru kakovosti EQAVET, 
predstavljena dva kazalnika, povezana s 
spremljanjem absolventov in diplomantov. 
Kazalnik 5, Stopnja zaposljivosti v programih 
PSI, vključuje vpogled v zaposlitveni položaj 
udeležencev PSI v določenem času po 
končanem izobraževanju glede na vrsto 
programa in glede na druga merila ter delež 
zaposlenih udeležencev PSI v določenem času 
po končanem izobraževanju glede na vrsto 
programa in glede na druga merila. Kazalnik 6, 
Uporaba pridobljenih spretnosti na delovnem 
mestu, vključuje informacije o zaposlitvi 
posameznikov po končanem izobraževanju 
glede na vrsto programa in glede na 
druga merila, ter na stopnjo zadovoljstva 
posameznikov in delodajalcev s pridobljenimi 
veščinami/kompetencami (Okvir EQAVET 
2017). Izhajajoč iz okvira kakovosti EQAVET 
in omenjenih kazalnikov so se oblikovala 
priporočila za razvoj kakovosti, ki predvidevajo 
vzpostavitev kontinuiranega zbiranja informacij 
in povratnih zank za srednješolski in nadaljevalni 
PSI (IVET in CVET) o učinkih izobraževanja. Med 
ta sodijo: zaposljivost, prehodnost, vstop na trg 
dela, karierna orientacija, vzpostavitev sistema 
zbiranja in analize podatkov ter mehanizmi 
povratnih informacij in izboljšav na področju PSI 
za nacionalne, regionalne in lokalne oblasti pa 
tudi za šole (Poročilo EC 2017). 

Leta 2017 je Strokovni svet RS za poklicno 
izobraževanje na predlog CPI-ja in pod vplivom 
okvira kakovosti EQAVET razširil repertoar 
obveznih nacionalnih kazalnikov iz 7 na 11, s 
čimer bi bili nacionalni kazalniki še bolj usklajeni 
z okvirom kakovosti EQAVET. Sekretariat mreže 
EQAVET je namreč vsaki dve leti, od leta 2012 
dalje, spremljal, v kolikšni meri države članice 
uporabljamo kazalnike EQAVET na ravni 
sistemov PSI in na ravni izvajalcev, prav tako 
je topogledno države članice redno evalviral 
CEDEFOP. Na ta način nas je Evropska komisija 
spodbujala, da iščemo poti napredovanja 
in izboljšav na tem področju, na kar smo se 
poskušali tudi v Sloveniji odzivati.

I. Uvodna pojasnila

Na podlagi vseh teh ukrepov je evropska 
raziskovalna institucija na področju poklicnega 
izobraževanja in usposabljanja CEDEFOP, ki 
opravlja raziskave za Evropsko komisijo, leta 
2018 ocenila, da je Slovenija v primerjavi 
z letom 2013 bistveno izboljšala uporabo 
kazalnikov EQAVET na ravni sistema in na 
področju začetnega srednjega poklicnega 
izobraževanja (izobraževanje dijakov) in 
da je Slovenija nad povprečjem Evropske 
unije glede sistematične uporabe kazalnikov 
EQAVET. Hkrati na osnovi naših takratnih poročil 
CEDEFOP v nadaljevanju povzema, da na ravni 
sistema razvijamo metodologijo za spremljanje 
kazalnikov ter koncept nacionalnega poročila 
o kakovosti poklicnega in strokovnega 
izobraževanja (CEDEFOP, 2020, str. 19). 

Leta 2017 je CPI pripravil do zdaj zadnje 
Poročilo o kakovosti poklicnega in strokovnega 
izobraževanja 2017 (Grašič in Bezjak, 2018), 
ki naj bi temeljilo že na novem, razširjenem 
naboru 11 kazalnikov. Ob tem poskusu pa smo 
se soočili z nekaterimi manj prijetnimi dejstvi. 
Ugotovili smo, da so obstoječe nacionalne 
baze zelo pomanjkljive in medsebojno 
nepovezane. Podatkov, s katerimi bi odgovorili 
na nacionalne kazalnike, večinoma ni oz. lahko 
na posamezne kazalnike le delno odgovorimo 
(Grašič in Bezjak, 2018, str. 42).

Skladno z Nacionalnimi kazalniki kakovosti PSI, ki 
so usklajeni s kazalniki EQAVET, in z razvijanjem 
kakovosti Nacionalnega poročila o kakovosti PSI 
smo si v okviru projekta zastavili cilj nadaljnjega 
razvoja metodologije za spremljanje 
zaposljivosti na področju srednjega poklicnega 
in strokovnega izobraževanja. Skladno s ciljem 
smo v letu 2018 opravili dva1 študijska obiska, in 
sicer v Avstrijo in na Nizozemsko. V marcu 2019 
smo opravili še obisk Madžarske, septembra 
2019 obisk Nemčije in oktobra 2019 obisk 
Hrvaške2. Namen obiskov je bil vpogled, analiza 
in razprava s strokovnjaki in strokovnjakinjami 
o možnostih in mejah zastavitve spremljanja 
zaposljivosti diplomantov, diplomantk PSI. 

1 Načrtovan je bil tudi obisk na Finsko, a se je zaradi izrednih okoliščin realiziral le delno in mimo ustanov, ki bi nam omogočile vpogled v 
nacionalni kontekst (Ministrstvo, Agencija, Urad za statistiko), zato je poročilo za Finsko ponekod okrnjeno in ponekod dopolnjeno s podatki 
in informacijami, ki smo jih uspeli pridobiti na spletnem študijskem obisku v januarju 2021.

2 Pričujoče poročilo je nastajalo v dveh delih, vezano na dve projektni obdobji ter z vmesno prekinitvijo in kasnejšim prenosom študijskih 
obiskov v spletno obliko zaradi izrednih razmer, povezanih s pandemijo.
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Zamisel Bele knjige 2011, da bi CPI vodil ustrezne 
baze podatkov (Bela knjiga, 2011, str. 261) ali 
Pravilnika o upravljanju s podatki o kakovosti šol 
(Pravilnik, 2006), po katerem naj bi CPI podatke 
pridobival od šol, ni dovolj premišljena in 
podcenjuje obsežnost in zahtevnost tovrstnega 
dela. CPI ni ustanovljen ali pooblaščen za 
zbiranje in statistično obdelovanje tovrstnih 
podatkov, niti ne razpolaga z ustreznim 
raziskovalnim kadrom, ki bi tovrstne baze vodil 
in statistično obdeloval niti ne z ustreznimi ICT 
platformami in programi niti zaradi varstva 
osebnih podatkov nima dostopa do virov 
tovrstnih podatkov. Pričakovati od šol, da bodo 
zbirale tovrstne podatke in jih posredovale na 
CPI, ki bo na tej osnovi pripravljal poročilo, pa 
tudi ni ustrezno, saj prav tako ne razpolagajo 
niti z raziskovalnim kadrom niti z ICT platformami 
in programi, ki bi zagotovili zbiranje in statistično 
obdelavo tovrstnih podatkov v skladu s 
strogimi metodološko-raziskovalnimi pravili. 
Veljavnost in objektivnost statističnih podatkov, 
ki smo jih v teh poskusih priprave poročila v 
prejšnjih letih prejeli od šol, je pod tako velikim 
vprašajem, da na osnovi teh podatkov ne bi 
bilo korektno podajati zaključkov o kakovosti 
izobraževalnega sistema. Pot bi morala biti 
obratna, na nacionalnem nivoju bi bilo treba 
iskati načine, kako nadgraditi, medsebojno 
povezati ali na novo vzpostaviti ter sproti 
polniti centralno vodene baze in zagotavljati 
statistične obdelave, ki bi omogočale 
odgovore na kazalnike kakovosti VIZ, in iz 
katerih bi tako javni zavodi kot tudi šole in drugi 
izvajalci PSI lahko črpali določena izhodišča 
za svoje razvojno delo. Bela knjiga 2011 npr. 
tudi pravi: »Na državni ravni bi moralo delovati 
telo, ki bi// … //trajno skrbelo za razvoj baz 
podatkov, ki bi bile šolam opora za lastne 
analize// ….« (Bela knjiga, 2011, str. 261) in z 
najnovejšo zakonodajo se je ta vloga določila 
Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, 
ki je tovrstno bazo (Evš) in metodologijo 
spremljanja po sorodnih kazalnikih razvilo že na 
sistemu visokega šolstva.

Zgledi v tujih sistemih z daljšo tradicijo vodenja 
tovrstnih baz ter pripravljanja nacionalnih 
poročil o kakovosti (Finska, Nizozemska, 
Nemčija) nam tudi kažejo, da je sedež tovrstnih 
baz ali na državnih statističnih uradih ali na 
ministrstvih, nacionalno poročilo o kakovosti 
poklicnega izobraževanja pa je običajno 
produkt več sodelujočih nacionalnih institucij 
in uveljavljenih konceptualistov/raziskovalcev 
fakultet s področja izobraževalnih znanosti.

Ker v Sloveniji na področju PSI delujočega 
sistema spremljanja nimamo, nas je v luči 
preučitve možnosti na nacionalni ravni 
mednarodno primerjalno zanimalo predvsem 
naslednje: 

 - Kateri so dejavniki, ki spodbujajo sistem 
spremljanja zaposljivosti, in s katerimi 
ovirami se največkrat spoprijemajo? Pri 
tem nas zanimajo primeri dobrih praks.

 - Katere so glavne značilnosti in trendi 
načrtovanja in uokvirjanja sistema 
spremljanja zaposljivosti na področju 
PSI s poudarkom na nacionalni ravni?

 - Ali obstajajo razlike in podobnosti, 
skupen nabor značilnosti, vrednot in 
ciljev vzpostavljenih instrumentov v 
primerjanih državah?

Ob tem velja opozoriti, da vprašanje spremljanja 
zaposljivosti in izpostavljena raziskovalna 
vprašanja zaznamujejo širši kulturno-vrednotni, 
politični, ekonomski in socialni dejavnik 
posamezne države pa tudi mesto in namen, 
ki ga PSI zavzema v nacionalnih kontekstih. 
Kjer je to mogoče in smiselno, smo to vključili 
v poročilo, poglobljeno razumevanje pa sega 
onstran možnosti tega poročila.
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Spremembe, s katerimi se že danes 
spoprijemamo v sodobnih družbah, se bodo 
po napovedih strokovnjakov in strokovnjakinj 
z različnih področij (Frey, Osbourne 2013, Rifkin 
2015) v naslednjih desetletjih skoraj z gotovostjo 
pospešeno nadaljevale. Med temi so verjetno 
najobčutnejše spremembe v ekonomskem 
polju, tj. tiste, ki jih posameznice in posamezniki 
občutijo kot nevarne zamike v polju trga dela, 
negotovosti zaposlitve (vsaj tiste za nedoločen 
čas) in s tem negotovosti življenjskih potekov, ki 
so bili značilni za (post)industrijsko dobo. Na delu 
pa so tudi širši, manj vidni, družbeni, strukturni 
zamiki, ki bodo v prihodnosti pomembno 
zaznamovali še mogoče oblike individualne in 
socialne varnosti. Novo nastajajoča družbena 
razmerja se že danes v šolskem polju kažejo kot 
izzivi obstoječim pojmovanjem, strukturam in 
načinom dela tudi v poklicnem in strokovnem 
izobraževanju. Tehnološki napredek in izrivanje 
delovne sile se bosta v naslednjih desetletjih 
po napovedih še nadaljevala. Robotizacija 
in uporaba umetne inteligence bosta tudi, in 
predvsem, polje poklicnega in strokovnega 
izobraževanja soočila vsaj z izzivi usposabljanja 
za prožne oblike večkratnih prehodov med 
izobraževanjem in trgom dela, za kompetence, 
ki bodo posameznicam in posameznikom 
omogočale prilagajanje na nove tehnologije 
in sočasno krepile pridobivanje znanj za 
individualno in skupno dobrobit. Poklicno in 
strokovno izobraževanje, ki sta, v nasprotju 
z drugimi ravnmi vzgoje in izobraževanja, 
tradicionalno zavezana k vzpostavljanju in 
ohranjanju delujočega razmerja med šolskih 
prostorom in trgom dela, tako v pomembnem 
delu tam tudi ostajata. 

1. Evropske smernice in iniciative kažejo, da 
naj bi prav poklicno in strokovno izobraževanje 
zagotavljalo pomemben del varnosti. V 
poročilu Evropske komisije o spremljanju 
zaposljivosti PSI (2017) tako zapišejo, da 
je poleg napovedi potrebnih veščin za 
spreminjajoči se trg dela boljše razumevanje 
učinkovitosti diplomantov PSI na trgu dela 
eden izmed osrednjih gradnikov ocenjevanja 
in izboljšanja kakovosti ter pomena PSI na trgu 
dela. Spremljanje zaposljivosti diplomantov je 
tako tudi osrednji gradnik zaupanja deležnikov. 
Zato, poudarjajo v poročilu, bo Komisija 
v prihodnosti nudila podporo iniciativam 

II. O spremljanju zaposljivosti na področju poklicnega 
in strokovnega izobraževanja

vzpostavljanja in nadaljnjega razvoja ukrepov 
povečevanja kakovosti na nacionalnih in 
regionalni ravni (Poročilo EC 2017). Nameni 
spremljanja zaposljivosti se razlikujejo in 
vzajemno prepletajo; največkrat so povezani 
z ugotavljanjem in zagotavljanjem kakovosti 
(institucionalno in nacionalno), s trženjem 
in promocijo izobraževalnih programov, 
z administrativnim vodenjem, s statistiko, 
svetovanjem študentom, spremljanjem osipa, 
z razporejanjem sredstev, načrtovanjem 
programov in drugim, kot sta npr. vzdrževanje 
razmerja s klubi alumnov in učinkovito iskanje 
primernega delovnega mesta (Tracktion 2018).

1.1 V EU prevladujeta dva načina spremljanja 
zaposljivosti diplomantov, ki sta ponekod 
vzajemno povezana, ponekod ostajata ločena, 
ponekod pa o sistemskem in sistematičnem 
spremljanju diplomantov ne moremo govoriti. 
Prvi način zaznamujeta zbiranje in uporaba 
administrativnih podatkov; vključuje zbiranje 
in uporabo podatkov anket (Tracktion 2018). 
Ločimo jih lahko tudi po vlogi, ki jo ima šola v 
procesu, in sicer na način zbiranja podatkov, 
kjer šole v proces niso aktivno vključene; podatki 
o diplomantih so poslani zunanji ustanovi, nato 
nacionalnim oblastem in šele nato je analiza 
poslana šoli. Drugi način predvideva aktivno 
vključenost šol in agregacijo podatkov na ravni 
ustanove. Tu se podatki zbirajo v zato določeni 
točki na ravni šole (npr. pisarna za kakovost, 
oddelek za zaposlovanje, stiki z delodajalci), 
od tam podatke pošljejo na nacionalne 
(regionalne) točke, ki podatke analizirajo ter o 
tem seznanijo edukacijske oblasti in šole (prim. 
Nizozemska) (ibid.)

Za primerjavo navajamo podatke Komisije. 
V EU-državah članicah je trenutno 24 držav, 
ki imajo vzpostavljene postopke spremljanja 
diplomantov. Med njimi je 19 takih, ki imajo 
nacionalno opredeljene postopke, samo štiri 
države pa nimajo nobenega. V 19 državah je 
po navedbah poročila mogoče prepoznati 
postopke spremljanja diplomantov PSI, 
med katerimi je 8 takih, ki imajo postopke 
za srednješolsko raven PSI (IVET) in hkrati za 
nadaljevalno raven (CVET). Med tem najdemo 
npr. tako Avstrijo, Nizozemsko, Nemčijo in 
Finsko. 17 držav ima merila, ki vključujejo 
indikatorje iz sfere dela in šole. Tudi med temi 
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najdemo prej omenjene 4. Omenjeno poročilo 
identifi cira 85 postopkov, med katerimi je 59 
vezanih na uporabo anket ter 35 na uporabo 
administrativnih podatkov o šolskem napredku 
in zaposlitvi (npr. podatki o socialni varnosti, 
davčnih obveznostih). 9 postopkov v šestih 
držav uporablja administrativne podatke in 
podatke, pridobljene z anketami (Nizozemska). 
Zanesljivost pridobljenih podatkov variira. 
Med 85 postopki jih 44 zajema celotno 
populacijo, preostali pa vzorce. Med zadnjimi 
je 19 takih, ki uporabljajo naključne vzorce, kar 
omejuje posploševanje rezultatov na celotno 
populacijo. Longitudinalne raziskave so redkost 
(Poročilo EC 2017).

Ko pod drobnogled vzamemo tipologijo 
meritev (ibid. Traction 2018), izstopi 8 načinov. 
Večino postopkov PSI lahko umestimo v tip 4 
(teh 19 ukrepov zbira točne/diskretne podatke 
na multiplih točkah zbiranja za celotno 
populacijo) ali kot tip 1 (18, ki zbira točne/
diskretne podatke na singularni točki meritve 
za vzorec populacije). Tretja največja skupina 
vključuje ukrepe, ki so klasifi cirani kot tip 3 
(teh 15 postopkov zbira natančne/diskretne 
podatke na singularni točki meritve za celotno 
referenčno populacijo) (Poročilo EC 2017). Čas 
in frekvenca zajemanja podatkov se razlikujeta 
in variirata od podatkov, zbranih dva meseca 
pred diplomo, do podatkov, zbranih od 6 do 18 
mesecev po diplomi (Tacktion 2018).

Podatki se razlikujejo tudi po kazalnikih, ki jih 
v posameznih sistemih zbirajo. Kot kazalniki se 
uporabljajo:

 - posameznikovo ozadje (biografski 
podatki, SES) in intenzivnost študija;

 - kazalniki o zaključenem izobraževanju; 
oblika študija, kvalifi kacija, število 
kreditnih točk, področje študija;

 - kazalniki o diplomantih: prehod 
v zaposlitve ali nadaljnje oblike 
izobraževanja, podatki o zaslužku, 
tipu pogodbe, zaposlitvenem statusu, 
poklicu, profesionalni dejavnosti, 
geografski in sektorski mobilnosti, 
povezanosti in uporabnosti študija za 
zaposlitev, podatki o civilnodružbenem 
udejstvovanju, karierno napredovanje 
in zadovoljstvo pri delu, ocena kakovosti 
in pomena izobraževalnega programa 
za delo, ki ga opravljajo (Tracktion 
2018).

1.2 Kljub interesu in spodbudam nacionalnim 
sistemom za vzpostavitev spremljanja 
diplomantov na ravni EU trenutno še ne 
obstajajo postopki spremljanja diplomantov. 
Nekaj jih je bilo delno razvitih v preteklosti 
s poudarkom na spremljanju visokošolskih 
diplomantov (CHEERS, REFLEX, HEGESCO). 
Obstoji tudi EU-študija, ki je primerjalno 
pregledala nacionalne postopke spremljanja 
na srednješolski ravni, vključujoč PSI (CATEWE). 
Omenjena študija je v zaključku poudarila 
domet in meje tovrstnih EU-primerjav ter s 
tem opozorila na različne namene, strukturo 
in cilje spremljanja diplomantov ter vsebino 
nacionalnih vprašalnikov v državah članicah. 
Kot priporočilo so zapisali le delno harmonizacijo 
glede na vnaprej dogovorjene vrsto meril 
(CATEWE 2000). Kljub temu pa na evropski 
ravni obstajajo študije, ki implicitno zajemajo 
podatke o prehodnosti diplomantov na trg 
dela, kot npr. LSF, SILC, AES, in PIAAC, ki bi jih 
potencialno lahko uporabili tudi za spremljanje 
PSI dijakov (Poročilo EC 2017).

1.3 Medtem ko se Evropa boji staranja 
prebivalstva, se spoprijema z mogočim 
primanjkljajem delovne sile in tudi zato poskuša 
čim več mladih poslati v poklice, ki jih bo 
domnevno potrebovala. Ob tem pa spregleda, 
da je delež tistih, ki danes najdejo delo, posebej 
v polju preprostih del, v nenehnem upadu. Še 
več, države, kot je Finska, v nacionalni statistiki 
izkazujejo, da mladi, ki ne dosežejo vsaj splošne 
srednješolske izobrazbe, ostanejo brez pravih 
priložnosti v življenju. Spremljave in načrtovanja 
poklicnega in strokovnega izobraževanja v 
primerljivih evropskih državah tako segajo 
vse do načrtovanja programov in razpisa 
števila vpisnih mest. V ta namen imajo razvite 
instrumente in vzpostavljene mehanizme, 
spremljave in napovedovanja potreb. Skrb za 
stičnost privzemajo institucije, sorodne Centru 
za poklicno izobraževanje, npr. nemški BIBB in 
fi nski VOSE (prim. Results of the national project 
on anticipation of competences and skills 
needs (VOSE) 2012). Pri tem dejavno sodeluje 
tudi država, ki fi nančno podpira vzpostavitev 
tovrstnih instrumentov in mehanizmov. BIBB 
je v Nemčiji na nacionalni ravni osrednja 
ustanova, ki skrbi za vzpostavitev konsenza 
med strateškimi partnerji PSI, izvaja raziskave 
ter nudi svetovanje in pomoč nacionalni vladi 
in šolam (prim. Bundesinstitut für Berufsbildung). 
V Nemčiji je tako opazen precejšnji zamik od 
industrijskega gospodarstva k storitvenemu 
gospodarstvu. Storitveni sektor je trenutno 
največji sektor gospodarstva 6, hkrati pa je 
večina zaposlitev po podatkih klasifi kacije 
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ekonomskih aktivnosti NACE prav v polju 
netržnih storitev – ob distribuciji in transportu. 
Tudi v povprečju EU-27 sta omenjena sektorja 
tista, ki največ zaposlujeta (prav tam).

1.4 Preučiti kaže tudi status posameznih 
poklicev v družbi v razmerju s plačilom in z 
izobrazbo ter tudi v tej luči premisliti o statusu 
poklicnega in strokovnega izobraževanja. 
Ob tem je treba primerljivo domisliti razmerje 
med možnostmi in mejami priprave na poklic 
v šolah ter na delovnem mestu, predvsem v 
luči vseživljenjskega učenja med zamikanjem 
ekonomij in družbe. Ob tem so povedne 
raziskave »cost-benefi t« kot družbeno 
strukturiranih pričakovanj do posameznih ravni 
izobraževanja tudi v prihodnosti (prim. Costs 
and benefi ts of vocational education and 
training Contribution to economic growth, 
individual and social returns).

1.5 V državah Evropske unije, ki razvijajo 
vitalne sisteme PSI, je močno poudarjen 
sistem partnerstva in kulture skupne skrbi za PSI 
(država, šole, delodajalska združenja, sindikati 
itn.) ter s tem po skupni skrbi spremljanja 
potreb po določenih vrstah kompetenc, 
programov in poklicnih profi lov v določeni 
družbi. Organizacija dualnega sistema zahteva 
kompleksno, a hkrati jasno delitev odgovornosti. 
Delodajalci in sindikati pri tem prevzemajo skrb 
za iniciative in spremembe, saj mora struktura 
poklicnega in strokovnega izobraževanja 
zagotavljati odzivnost na potrebe ekonomije. 
Zdi se, da bi k tovrstnemu načrtovanju morala 
pristopiti tudi Slovenija. Spremljanje kadrovskih 
potencialov in potreb po njih bi tako veljalo 
dograjevati v smer partnerskih organizacij, 
ki bodo poudarjeno opravljale strokovne 
naloge za sindikate, delodajalce in državo ter 
za javni sistem PSI. To je treba konceptualno 
domisliti in dograditi kot mehanizem, ki naj 
zapolni primanjkljaj organiziranosti in strokovnih 
potencialov za spremljanje, načrtovanje 
in izvajanje izobraževanja PSI na strani 
delodajalcev in sindikatov (EC – Delovna 
mesta, rast in naložbe).
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AVSTRIJA
1. Sistemske značilnosti
Sistem izobraževanja je v Avstriji centralno 
reguliran. Zvezno ministrstvo za izobraževanje 
(Bundesministerium fü r Bildung, BMB) je najvišje 
nadzorno telo, ki je zadolženo za primarno 
in sekundarno edukacijo. Zadolženo je za 
izobraževanje vzgojiteljic pa tudi za osnovno 
in nadaljnje izobraževanje učiteljstva. Zvezno 
ministrstvo za znanost, raziskovanje in ekonomijo 
(Bundesministerium fü r Wissenschaft, Forschung 
und Wirtschaft, BMWFW) je zadolženo za 
zasebne in javne univerze, univerze za uporabno 
znanost ter za izobraževanje v obliki vajeništva, 
ki ga izvajajo podjetja (CEDEFOP, AT).

Obvezno izobraževanje se začne pri šestih letih 
in traja devet let. Sistem je ločen na štiriletno 
osnovnošolsko izobraževanje, pri čemer je 
poudarek na splošnem izobraževanju. V starosti 
10 let otroci preidejo na nižje, sekundarno 
osnovnošolsko izobraževanje. Na tej stopnji 

III. Pregled po izbranih državah

se zgodi tudi prva diferenciacija. Otroci lahko 
izbirajo med nižjo sekundarno šolo ali NMS in 
nižjo splošno sekundarno šolo ali AHS. NMS in 
nižji cikel AHS sodita med splošne šole in trajata 
od otrokovega 10. do 14. leta.

Prvo leto na višji sekundarni ravni je tudi zadnje 
leto na ravni obveznega izobraževanja. V tem 
obdobju se zgodi dodatna diferenciacija. 
Ob štiriletnem višjem splošnem sekundarnem 
izobraževanju je na voljo izbira med dvema 
predpoklicnima programoma, tremi vrstami 
poklicnega izobraževanja in dvema vrstama 
programov zdravstvene nege. Skozi ponudbo 
raznolikosti poklicnih izobraževalnih poti 
in z atraktivnostjo teh programov se kaže 
pomembnost poklicnega izobraževanja v 
Avstriji. Več kot 75 % mladih se v desetem 
razredu odloči za eno izmed poklicnih poti 
izobraževanja. 37 % jih gre v dualni sistem 
z vajeništvom, preostanek pa se odloči za 
eno izmed dveh šolsko orientiranih poklicnih 
izobraževanj.



12

Poročilo o pregledu stanja na področju spremljanja poklicnega in strokovnega izobraževanja v Evropi

Živa Kos, Saša Grašič, Veronika Tašner

Slika 1: Avstrijski sistem vzgoje in izobraževanja, 
vir (1): https://www.euvetsupport.eu/index.php?id=180



13

Poročilo o pregledu stanja na področju spremljanja poklicnega in strokovnega izobraževanja v Evropi

Živa Kos, Saša Grašič, Veronika Tašner

2. O poklicnem izobraževanju v Avstriji
Ko gre za poklicno izobraževanje (IVET), 
sodi Avstrija med tiste države, ki so močno 
orientirane v sistem kvalifi kacij. Poklicne 
kvalifi kacije so zelo pomembne za trg dela in 
začetke poklicne poti. Zato ne preseneča, 
da je večina mladih vključena v poklicno 
izobraževanje, ki na koncu vodi v poklicno 
kvalifi kacijo. Posledično je zanimanja za 
terciarno izobraževanje, ki ima bolj akademsko 
orientacijo, sorazmerno malo. Druga posebnost 
avstrijskega poklicnega izobraževanja je, da 
ponuja dve obliki izobraževanja: prva temelji na 
šolskem poklicnem izobraževanju (s programi 
za intermediate vocational education in visoko 
poklicno izobraževanje), druga je dualni, t. i. 
vajeniški sistem. V obeh oblikah izobraževanja 
je približno enako število dijakov in dijakinj. 
Tretja posebnost sistema je visoko poklicno 
izobraževanje. Gre za petletne izobraževalne 
programe, ki omogočajo vstop v visokošolsko 
izobraževanje in hkrati omogočajo neposredni 
prehod na trg dela (CEDEFOP, Opinion …). 
Slednje so avstrijski kolegi tekom študijskega 
obiska označili kot najuspešnejše. Absolventi 
tega programa so najbolj zaželeni tako na trgu 
dela kot pri nadaljnjem študiju na visokošolski 
ravni. 

Poklicno izobraževanje v Avstriji ima v sistemu 
edukacije pomembno mesto. Ena izmed 
informantk na Dunaju ga je označila za 
»paradnega konja« avstrijskega edukacijskega 
sistema. Kar 75 % vseh, ki so končali obvezno 
izobraževanje, se odloči za neko vrsto 
poklicnega izobraževanja. Ponujena jim je 
množica različnih programov, tj. v polnem šolsko 
osnovanem in tudi dualnem poklicnem sektorju. 
Cilj je namreč ponuditi mladi osebi možnosti, 
da bo razvila svoje potenciale v največji 
mogoči meri. Posebna skrb je zato namenjena 
atraktivnosti in modernosti ponujenega, kar 
je razlog za skrb za prenovo programov in 
kurikulumov, skladno z zahtevami ekonomije. 
Avstrijci gredo pri tem tako daleč, da na 
nekaterih področjih poklicnega izobraževanja 
(dualni sistem in CVET) ponujajo fi nančne 
spodbude, da bi posameznike in posameznice 
zadržali na teh poklicnih poteh. Skrbijo tudi 
za ustrezno in kakovostno izobraževalno in 
poklicno svetovanje (CEDEFOP, AT).

Statistični podatki iz leta 2015 pokažejo, da 
je vključenost dijakov in dijakinj v avstrijsko 
poklicno izobraževanje 69,5-odstotna, kar je 
nad evropskim povprečjem, ki znaša 47,3 %. 
Podatki iz leta 2016 kažejo, da ima Avstrija, tudi 

kar se tiče odraslega prebivalstva, vključene 
v vseživljenjsko učenje, višji odstotek, kot je 
evropsko povprečje (14,9 v primerjavi z 10,8 % 
v EU).

Ko gre za fi nanciranje, Avstrija nameni za 
poklicno izobraževanje na ravni ISCED 3−4 0,70 
% BDP, medtem ko je povprečje v EU 0,54 % 
(podatki za leto 2014). Zaposljivost diplomantov 
IVET, starih 20–34 let na ravni ISCED 3-4, je 87,0 
%, kar je tudi višje od evropskega povprečja, ki 
znaša 78,1 % (podatki za leto 2016) (CEDEFOP, 
Opinion …).

3. Spremljanje diplomantov
Spremljanje poklicnega prebivalstva je v Avstriji 
prepuščeno regionalnim oblastem, podobno 
kot v še nekaterih drugih članicah EU (npr. na 
Poljskem, v Nemčiji, Italiji). Hkrati so na voljo tudi 
sektorske informacije. V Avstriji, podobno kot na 
Finskem, v Združenem kraljestvu (Anglija, Wales 
in Škotska) in na Nizozemskem, uporabljajo 
enake mere spremljanja za IVET in CVET. 

Spremljanje diplomantov je pokrito z regularnimi 
merami, ki zajemajo naslednje štiri indikatorje: 
zaposlitveni status, vrsto zaposlitvene pogodbe 
(določen/nedoločen čas), plačo in udeležbo 
v nadaljnjem izobraževanju. Podobno 
spremljanje poznajo tudi v Nemčiji, Španiji, na 
Irskem in v Italiji. 

Trenutno je v teku iniciativa Spremljanje 
zaposlitvene kariere in izobrazbe (BibER) na 
nacionalni ravni. Izvajati so jo začeli z namenom 
analize prehoda od končane izobrazbe do 
zaposlitve. Namenjena je spremljanju tako tistih, 
ki so izobraževanje uspešno končali, kot drugih, 
ki niso bili tako uspešni (drop-outs). BibEr vključuje 
administrativne podatke o izobraževanju in trgu 
dela. Najpomembnejši viri podatkov za BibEr 
so: register socialne varnosti (social security), 
baze nezaposlenih in register izobraževanja. 
Vsi podatki, ki so uporabljeni v t. i. BibEr data 
cube, so anonimizirani in označeni s specifi čno 
oznako panoge ter osebne identifi kacijske 
številke uradne avstrijske statistike (Poročilo EC 
(2017): Mapping of VET …).

Čeprav velja, da je optimalno obdobje, ko 
večina opravlja pogovore s populacijo, ki je 
končala svoje izobraževanje, približno leto po 
koncu njihovega izobraževanja, ko so spomini 
na izobraževanje še sorazmerno sveži in je 
pripravljenost za sodelovanje z izobraževalno 
ustanovo še na visoki ravni, hkrati pa se pri 
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zaposlenih že pokaže, kaj jim manjka, se je 
Avstrija v regionalni raziskavi iz Salzburga 
odločila, da za spremljanje diplomatov 
dualnega sistema VET izbere časovno periodo 
treh let po koncu izobraževanja. Tako se je 
ognila izpadu tistih, ki opravljajo civilno službo 
ali služenje vojaškega roka ter dejansko dobila 
delež zaposlenih in delovne izkušnje, ki so 
sledile koncu izobraževanja. Kot zanimivost 
velja omeniti, da je bilo pri raziskavi spremljanja 
profesionalnega uspeha poklicnih maturantov 
ugotovljeno, da je bil vzorec za posplošeno 
oceno dovolj velik za vse maturante/drop-
oute dualnega sistem. Vprašanja, namenjena 
vajencem znotraj specifi čnih poklicnih skupin, 
pa so bila zastavljena skupinam, ki so bile po 
večini premajhne, manj kot 50 izprašanih, zato 
statistično ustrezna analiza ni mogoča.

FINSKA3

1. Sistemske značilnosti
Ključna značilnost fi nskega izobraževalnega 
sistema je zagotavljanje enakih možnosti 
za vse. V ta namen so vzpostavljeni različni 
podporni mehanizmi, ki zagotavljajo, da 
lahko vsak učenec, učenka, izkoristi svoj polni 
potencial. Razlike med šolami so majhne, 
kakovost poučevanja po vsej državi pa visoka. 
Izobraževalni sistem prav tako omogoča visoko 
stopnjo prehodnosti med različnimi ravnmi. 

Na Finskem se izobraževanje fi nancira iz javnih 
sredstev. Le dva odstotka učencev obveznega 
izobraževanja obiskuje zasebne šole, ki se tudi 
fi nancirajo iz javnih sredstev.

Izobraževanje od predšolskega do 
visokošolskega izobraževanja je brezplačno. 
Šolska prehrana in učenje sta brezplačna, 
dostop do oddaljenih in redko poseljenih 
območij pa je omogočen z brezplačnim šolskim 
prevozom.

Poleg zaveze k enakosti izobraževalni sistem 
temelji na zaupanju in odgovornosti.

Izobraževanje je sicer regulirano s predpisi in 
načini fi nanciranja, a je lokalna avtonomija 
visoka. Velik del fi nančnih sredstev prihaja iz 
lokalnih proračunov, vladni transferji pa niso 
namenski.

3 Zaradi težav z zamudami letal smo v celoti zamudili del študijskega obiska, v sklopu katerega bi obiskali Nacionalni statistični urad in 
Nacionalno agencijo. Pomemben del podatkov o nacionalnem sistemu spremljanja diplomantov je zato okrnjen in ga v tem delo žal ne 
moremo analizirati. 

Tako na primer nacionalni učni načrt pušča 
prostor za lokalne razlike, zato imajo posamezne 
šole in učitelji veliko svobode pri oblikovanju 
svojih učnih načrtov in pri izbiri načinov 
poučevanja.

Tudi fi nske visokošolske ustanove uživajo 
obsežno avtonomijo. So neodvisne v smislu 
fi nanciranja, administracije in avtonomne 
glede poučevanja in raziskovanja.

Kljub avtonomiji je zunanjega nadzora malo. 
Prvi nacionalni vpogled v dosežke je na koncu 
splošnega srednješolskega izobraževanja. 
Najpomembnejši mehanizem zagotavljanja 
kakovosti je samoevalvacija, ki jo izvajajo 
izvajalci izobraževanja sami. 

Vseživljenjsko učenje je umeščeno na način, da 
omogoča študij v kateri koli fazi življenja in na 
vseh stopnjah izobraževanja. Priznano je tudi 
neformalno in neformalno izobraževanje. Na 
primer v poklicnem izobraževanju kvalifi kacije, 
ki temeljijo na kompetencah, omogočajo 
dokazovanje predhodnega učenja.

Učenje odraslih je zelo priljubljeno. Različne 
institucije organizirajo najrazličnejše tečaje in 
programe za odrasle na vseh ravneh formalnega 
izobraževanja, liberalno izobraževanje odraslih 
pa je obsežno. Izobraževanje odraslih vključuje 
samomotivirano izobraževanje, usposabljanje 
osebja in usposabljanje na trgu dela. Lahko 
vodi do kvalifi kacij ali je povezan s splošnim 
samorazvojem.

Leta 2017 je več kot 27 odstotkov fi nskih 
odraslih sodelovalo v izobraževanju odraslih, v 
primerjavi s povprečjem EU, ki je 11 odstotkov. 
Večina tega je neformalnega izobraževanja. 
(EURYDICE Fi)

Povprečni stroški na učenca ali študenta 
so blizu povprečjem v EU in OECD. Od vseh 
javnih izdatkov na Finskem je bilo leta 2015 
za izobraževanje namenjenih 11 odstotkov. 
Večina celotnih stroškov, 38 odstotkov, je bila 
porabljena za osnovno izobraževanje − stroški 
na učenca vključujejo tudi šolo, prehrano, šolski 
prevoz, zdravstvene in socialne storitve.

Struktura izobraževalnega sistema na Finskem 
vključuje: 
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 - Predšolsko raven (ISCED 0, 
varhaiskasvatus)

 - V glavnem je organizirano v dnevnih 
varstvih in v tako imenovanem 
družinskem dnevnem varstvu. Družine 
plačujejo simbolno ceno. Predšolsko 
obdobje vključuje otroke od 0 let do 
6. leta starosti. Posebnost je zadnje 
leto predšolske vzgoje (esiopetus), ki je 
obvezno in je brezplačno.

 - Osnovna izobrazba (ISCED 
1-2perusopetus) je obvezna in se 
začne pri 7 letih in traja 9 let. Zagotavlja 
se v enotnem strukturnem sistemu 
osnovnega izobraževanja. Vključuje 
razrede 1−9. Učenje je za učence 
brezplačno, brezplačna so tudi učna 
gradiva, vsakodnevna šolska prehrana, 
zdravstvene in socialne storitve ter 
prevoz od doma do šole, če je pot do 
šole dolga ali nevarna.

 - Srednješolsko izobraževanje (ISCED 
3, toisen asteen koulutus) vključuje 
splošno srednješolsko izobraževanje 
(lukiokoulutus) in poklicno srednješolsko 
izobraževanje (ammatillinen koulutus). 
Srednješolsko izobraževanje izvajajo 
splošne in poklicne srednješolske 
ustanove. Splošna starost za udeležbo 
na višjem sekundarnem študiju je 
od 16 do 19 let. Zlasti v poklicnem 
srednješolskem izobraževanju je veliko 
učencev starejših.

 - Visokošolsko izobraževanje (ISCED 
6-8, korkeakoulutus) vključuje univerzo 
(yliopisto) in univerzo uporabnih znanosti 
(ammattikorkeakoulu). Prva je bolj 
akademsko usmerjena, druga pa bolj 
strokovno. Kvalifi kacije na ravni ISCED 8, 
kot so doktorati, lahko podeljujejo samo 
univerze. 

(EURYDICE Fi) 
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Slika 2: Finski sistem vzgoje in izobraževanja, 
Vir 2: https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/fi nland_en
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2. O poklicnem izobraževanju na 
Finskem

Po devetih letih obveznega osnovnega šolanja 
(enojna struktura) se 15 −16 odstotkov učencev 
odloči za splošno srednješolsko izobraževanje 
(fi nsko: lukio, švedsko: gimnazija) ali začetno 
poklicno izobraževanje (poklicno srednješolsko 
izobraževanje − fi nsko: ammattikoulutus, 
švedsko: yrkesutbildningen). Nižje srednješolsko 
izobraževanje je del obveznega izobraževanja. 

Obvezna višja sekundarna raven obsega 
splošno in poklicno izobraževanje. Obe ravni 
običajno trajata tri leta in omogočata prehod 
na visokošolsko izobraževanje. Približno 53 
odstotkov maturantov se odloči za splošno 
srednjo šolo, 41 odstotkov za poklicno 
srednješolsko izobraževanje, 3,1 odstotka pa jih 
ne nadaljuje takoj na srednji stopnji. Približno 2,9 
odstotka nadaljuje z drugimi študiji. 

Pripravljalno izobraževanje in usposabljanje 
za poklicno izobraževanje in usposabljanje 
(VALMA) je namenjeno mladim, ki so zaključili 
osnovno izobraževanje, vendar niso našli 
ustreznega študijskega prostora. Nekateri lahko 
ugotovijo, da povpraševanje po poklicnem 
izobraževanju in usposabljanju po študijskih 
mestih presega ponudbo; drugi vključujejo 
brezposelne, iskalce zaposlitve, priseljence, 
ki se ne izobražujejo ali usposabljajo in osebe 
z zastarelimi ali neustreznimi poklicnimi 
sposobnostmi ali posameznike, ki potrebujejo 
posebno podporo. VALMA ponuja učencem 
možnosti za prijavo v poklicno izobraževanje in 
usposabljanje ter podpira njihove možnosti za 
dokončanje kvalifi kacij.

Namen poklicnega izobraževanja in 
usposabljanja je povečati in ohraniti poklicne 
spretnosti prebivalstva, razviti trgovino in 
industrijo ter se odzivati na njegove potrebe 
po usposobljenosti. Spodbujanje zaposlovanja 
in samozaposlovanja sta ključna elementa 
PSI. Začetno (za mlade) in stalno (za odrasle) 
poklicno izobraževanje in usposabljanje sta 
organizirana v skladu z isto zakonodajo in 
uporabljata skupna načela. Začetno poklicno 
izobraževanje in usposabljanje (poklicno 
srednješolsko izobraževanje) učencem 
nudi poklicne veščine, ki jih potrebujejo 
za zaposlitve na začetni stopnji. Prav tako 
podpira rast učencev v dobre in uravnotežene 
posameznike in člane družbe ter jim zagotavlja 
znanje in veščine, potrebne za nadaljnji študij 
in razvoj njihove osebnosti. Imetnik poklicne 
srednješolske kvalifi kacije ima široke osnovne 

poklicne spretnosti za delo na različnih 
terenskih nalogah, pa tudi bolj specializirane 
kompetence in poklicne spretnosti, potrebne v 
delovnem življenju na vsaj enem delu področja.

Stalno poklicno izobraževanje in usposabljanje 
(nadaljnje in specializirano) zagotavlja 
celovitejše in specializirane kompetence ter 
pogosto zahteva izkušnje na trgu dela. Za to 
se odločajo predvsem polnoletni zaposleni, 
ki že imajo začetno kvalifi kacijo za poklicno 
izobraževanje in usposabljanje, čeprav to 
ni pogoj za vpis. Imetnik nadaljnje poklicne 
kvalifi kacije ima poklicne spretnosti, ki ustrezajo 
potrebam trga dela in so bolj napredne ali 
bolj specializirane kot v začetnem poklicnem 
izobraževanju in usposabljanju. Imetnik 
strokovne poklicne kvalifi kacije ima poklicne 
spretnosti, ki ustrezajo potrebam trga dela 
in so zelo napredne ali multidisciplinarne. Vsi 
programi temeljijo na kompetencah. To pomeni, 
da dokončanje kvalifi kacije ni odvisno od tega, 
kje in kako so bile pridobljene kompetence. Vsi 
učenci, ki so končali osnovno izobraževanje, 
se lahko vpišejo v poklicno izobraževanje 
in usposabljanje, vendar se vsak ponudnik 
odloči o izbirnih merilih. V nekaterih regijah 
obstaja konkurenca potencialnih učencev 
med splošnimi srednješolskimi šolami in šolami 
za poklicno izobraževanje in usposabljanje. PSI 
privabi več prosilcev, kot je na vpisnih mest, 
zlasti v programih za socialne storitve, zdravje in 
šport, tehnologijo vozil in prometa, poslovanje in 
administracijo, elektrotehniko in avtomatizacijo 
ter lepotno nego.

Začetni in nadaljevalni programi PSI imajo 
veliko podobnih značilnosti. Predstavljeni so 
v tem poglavju. Od leta 2019 obstaja: (a) 
43 poklicnih višjih sekundarnih kvalifi kacij 
(ISCED 354, stopnja 4 EQF, začetna); (b) 65 
nadaljnjih poklicnih kvalifi kacij (ISCED 354, 
stopnja EQ 4, nadaljevanje); (c) 56 strokovnih 
poklicnih kvalifi kacij (ISCED 454, stopnja 5 EQF, 
nadaljevanje). Trajanje študija se razlikuje 
glede na načrt razvoja osebnih kompetenc za 
vsakega učenca. Načrt prikazuje in priznava 
spretnosti, ki jih je učenec prej pridobil. Obseg 
kompetenc v kvalifi kacijah in enotah je izražen 
kot kompetenčne točke: 60 kompetenčnih 
točk ustreza približno enemu letu študija.

Ponudnik poklicnega izobraževanja in 
usposabljanja je lahko lokalna oblast, občinski 
konzorcij za usposabljanje, fundacija ali drugo 
registrirano združenje ali državno podjetje. 
Poklicni srednješolski programi (začetno 
poklicno izobraževanje in usposabljanje) 
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so namenjeni mladim, ki morda nimajo 
nobenih delovnih izkušenj, in odraslim, ki na 
primer nimajo formalne kvalifi kacije ali želijo 
spremeniti svoj poklic. Nadaljnji in specializirani 
poklicni programi (nadaljevanje poklicnega 
izobraževanja in usposabljanja) so namenjeni 
odraslim, ki jih običajno imajo.

Delovne izkušnje ali predhodne kvalifi kacije 
niso pogoj za vpis v nadaljnje poklicno 
izobraževanje in usposabljanje. Delež učenja 
na delovnem mestu (WBL) je za vsakega 
učenca načrtovan individualno v načrtu 
razvoja osebnih kompetenc. V predpisih ni niti 
minimalne niti maksimalne omejitve učenja na 
delovnem mestu, čeprav ta delež narašča, ko 
to zahtevajo delodajalci in učenci.

V PSI ni zaključnih izpitov. Ko učenci uspešno 
zaključijo vse študije, vključene v njihove načrte 
za razvoj osebnih kompetenc, ponudnik PSI izda 
potrdilo za celotno kvalifi kacijo ali za eno ali 
več enot kvalifi kacije. Vsi programi poklicnega 
izobraževanja in usposabljanja zagotavljajo 
upravičenost do visokošolskega študija. Vpis 
temelji na spričevalu PSI in na sprejemnem 
izpitu, ki ga organizira visokošolski zavod.

3. Spremljanje diplomantov
Podobno kot v primerljivih nacionalnih sistemih 
spremljanja zaposljivosti diplomantov so 
tudi fi nske poklicne in strokovne šole4 dolžne 
zbirati podatke in jih preko digitaliziranega 
nacionalnega sistema (VIPUNEN) posredovati 
pristojnim institucijam.

Podatki o diplomantih poklicnega in 
strokovnega izobraževanja se zbirajo na 
pristojnem ministrstvu, na Nacionalnem 
statističnem uradu ter Nacionalni agenciji za 
vzgojo in izobraževanje. 

Nacionalna statistika zbira podatke o PSI, 
starostnih skupinah in o trgu delovne sile. 
Prek posebnega portala za administrativno 
poročanje s področja edukacije (VIPUNEN) 
šole vnašajo podatke o šolah in dostopajo 
do statističnih podatkov, registrov nacionalne 
agencije in nacionalne statistike. Tam so 
dostopni indikatorji za različne ravni vzgoje in 
izobraževanja o zaposljivosti dijakov, raziskave 

s področja in socialno-ekonomski standard 
dijakov. Za del podatkov skrbi tudi Finska 
gospodarska zbornica, ki pripravlja napovedi 
o potrebah na trgu dela in poklicnih trendih. 
Ponudniki PSI so v helsinškem okrožju združeni v 
svojo organizacijo in spremljajo statistiko osipa, 
vpisa in študente s posebnimi potrebami.

Obe predstavljeni šoli, Mercuria buisness collage 
in Vaanta Vocational College, Varia, podatke 
uporabljata za načrtovanje programov 
in snovanje ponudbe novih modulov. Ob 
zgoraj omenjenih baz podatkov šole skrbijo 
za anketiranje dijakov in drugih deležnikov. 
Povratne informacije zbirajo prek nacionalnih 
evalvacij, anket za šolske potrebe ali posebnih 
anket (npr. o enakosti, nasilju itn.). V ospredju 
sta dve študentski anketi, AMIS, anketa ob vpisu 
in INKA, anketa ob koncu študija. Povratne 
informacije pridobivajo tudi od delodajalcev in 
strokovnih odborov. 

Med obiskom je na Finskem v veljavo stopal nov 
zakon s spremembami, ki bodo najverjetneje 
vplivale tudi na sisteme spremljanja 
diplomantov. V delu fi nanciranja PSI šol se uvaja 
fi nanciranje glede na učinkovitost posameznih 
šol (prim. tudi CEDEFOP news, http://www.
cedefop.europa.eu/en/news-and-press/
news/finland-new-approach-vet-provider-
fi nancing-uses-student-feedback). 

Posebej velja izpostaviti fi nski sistem KOSKI, 
ki predstavlja nacionalno bazo podatkov o 
izobraževanju. Na Finskem omenjene podatke 
zbirajo nacionalno in celovito od leta 2018. Z 
zbiranjem podatkov želijo ustreči potrebam 
državljanov na eni strani in upravljavcem 
različnih podsistemov na drugi. Koski podatke 
zbira iz različnih virov. Ponudniki poklicnega 
izobraževanja in usposabljanja so dolžni 
zbirati in posredovati naslednje podatke 
o vsakem učencu, učenki: (a) zaključena 
kvalifi kacija; del (-i) kvalifi kacij ali pridobljene 
izobrazbe; (b) datum začetka izobraževanja; 
začasno prekinitev izobraževanja ali opustitev 
izobraževanja; (c) enote kvalifi kacij in 
izobraževanja, skupne dele in njihov obseg, 
oceno usposobljenosti in opravljenih kvalifi kacij 
ali izobrazbe; (d) podatke, potrebne za izračun 
osnovnega fi nanciranja (izobraževalnega leta) 
in fi nanciranja na podlagi uspešnosti izvajalca 
PSI.

4 Med obiskom smo obiskali Mercuria buisness collage, na katerem so nam predstavili interni sistem spremljanja in zagotavljanja kakovosti. Na 
študijsko srečanje so povabili tudi predstavnika Vaanta Vocational College, Varia. Podatke o nacionalnem sistemu in umeščenosti dela šol 
v zbiranje podatkov črpamo iz predstavitev, pogovorov in iz internega gradiva, ki so nam ga posredovali predstavniki in predstavnice obeh 
poklicnih šol.
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Podatkovna struktura baze Koski se periodično 
in sistematično nadgrajuje v skladu z vnaprej 
pripravljenim večletnim načrtom, v sodelovanju 
različnih za to usposobljenih strokovnjakov in 
ob podpori prav temu namenjenih fi nančnih 
sredstev. Tako lahko opazimo strukturo 
strokovnjakov, ki v ozadju nenehno skrbijo za 
kakovost in razvoj baze ter strukturo institucij, ki 
so zavezane k rednemu prispevanju najnovejših 
podatkov v bazo. 

MADŽARSKA
1. Sistemske značilnosti
Na Madžarskem je država tista, ki je neposredno 
zadolžena za poklicno izobraževanje, formalno 

in neformalno. Nacionalna zakonodaja 
omogoča mlajšim od 25 let, da pridobijo dve 
kvalifi kaciji, ki sta fi nancirani od države. Obvezno 
izobraževanje se na Madžarskem začne z 
obveznim predšolskim letom v vrtcu, ko so otroci 
stari 5 let. Od leta 6. do 16. leta je šola obvezna za 
vse. Večina otrok zahaja v javne šole, zasebne 
šole, ob siceršnjem sofi nanciranju države, pa 
zaračunavajo šolnino. Po končani osnovni 
šoli (általános iskola) lahko učenke in učenci 
izbirajo med tremi možnostmi nadaljnjega 
izobraževanja: gimnazijo (gimnázium), poklicno 
šolo (szakmunkásképzö iskola) ali trgovsko šolo 
(Szakközépiskola). Na Madžarskem je obvezno 
opraviti osem let osnovne šole in dodatni dve 
leti v prej omenjenih šolah. 

Slika 3: Madžarski sistem vzgoje in izobraževanja, 
Vir (3) http://mavoieproeurope.onisep.fr/en/initial-vocational-education-and-training-in-europe/
hungarian-system/ 
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2. O poklicnem izobraževanju na 
Madžarskem

Madžarski izobraževalni sistem se je pomembno 
transformiral z začetkom novega tisočletja. 
Leta 2013 je bilo vodenje šol centralizirano. 
Poklicno izobraževanje pa je bilo reformirano 
leta 2015. Za poklicno izobraževanje in 
izobraževanje odraslih je odgovorno ministrstvo 
za ekonomijo. V nacionalna svetovalna 
telesa, ki so povezana z odločanjem o PI, so 
vključena podjetja in predstavniki industrije. 
Vajeništvo je bilo uvedeno v višje sekundarno 
poklicno izobraževanje v letu 2012. Koordinira 
ga Gospodarska zbornica in predstavniki 
industrije. Vloga zbornice je bila okrepljena 
v letu 2015. V poklicnih politikah sodeluje tudi 
Nacionalni svet za poklicno izobraževanje in 
izobraževanje odraslih. Zadolžen je za pripravo 
mnenj, predlogov in zakonskih aktov.

Poklicni programi so učenkam in 
učencem na voljo pri 14 letih. Obstajajo 
pa na ravni sekundarnega izobraževanja, 
postsekundarnega izobraževanja in na 
terciarni ravni. Vse ravni vključujejo neko vrsto 
praktičnega učenja. Zaradi večje atraktivnosti 
prenovljeno poklicno izobraževanje zdaj 
ponuja: 

a) Štiriletne poklicne programe, ki vsebujejo 
poklicno in splošno izobraževanje, na 
koncu pa prinesejo certifi kat (ISCED 
344), ki omogoča vstop v visokošolsko 
izobraževanje in osnovne poklicne 
kvalifi kacije iz nacionalnega registra 
kvalifi kacij (NQR). Učni proces je mogoče 
nadaljevati z dodatnim poklicnim letom 
izobraževanja na postsekundarni ravni, ki 
prinese višje poklicne kvalifi kacije (ISCED 
454).

b) Triletno v prakso orientirano poklicno 
izobraževanje (szakközépiskola), ki vodi do 
kvalifi kacije ISCED 353 (NQR). Omenjena 
pot ne omogoča vstopa v visokošolsko 
izobraževanje, omogočeni pa sta še dve 
dodatni leti za pridobitev višje sekundarne 
poklicne izobrazbe, ki pa omogoča 
nadaljevanje izobraževanja na visokošolski 
ravni. Tisti, ki so si pridobili mojstrski certifi kat 
in imajo vsaj pet let delovnih izkušenj, se 
lahko vključijo v dve leti postsekundarnega 
poklicnega izobraževanja in tako pridobijo 
poklicno kvalifi kacijo ISCED 454.

c) Premostitveni programi so namenjeni tistim, 
ki so opravili vsaj dve leti nižje sekundarne 
edukacije, a nimajo končanih vseh štirih 

let izobrazbe, kar jim omogoča delno ali 
prvo poklicno kvalifi kacijo, navedeno v 
nacionalnem poklicnem registru, in dostop 
do višjega sekundarnega triletnega 
praktično orientiranega poklicnega 
izobraževanja.

Višješolski poklicni programi sodijo v domeno 
visokošolskih ustanov. Zanje sta zahtevana 
višjesrednješolski certifi kat in poklicna 
kvalifi kacija ISCED 554. Diplomanti lahko 
prenašajo kredite za diplomo prve stopnje 
(BA/BSc) v istem polju. Vse bolj priljubljeno pa 
postaja vajeništvo, ki ga od leta 2015 ponujajo 
tudi visokošolske ustanove (CEDEFOP, HU; 
Spotlight on VET Hungary).

3. Spremljanje diplomantov
Spremljanje diplomantov je na Madžarskem 
dolžnost poklicnih izobraževalnih ustanov. Zakon 
iz leta 2014 je sicer določil vloge in dolžnosti 
Nacionalne agencije za poklicno izobraževanje 
in izobraževanje odraslih, ki predpostavlja, 
da bo agencija razvila ustrezna orodja za 
operacionalizacijo spremljanja zaposljivosti 
diplomantov poklicnega izobraževanja. Pri 
nastavljanju omenjenega sistema spremljanja 
naj bi sodelovala tudi Gospodarska zbornica. 
Nov sistem je v razvojni fazi (Poročilo EC (2017): 
Mapping of VET). 

Pri tem velja poudariti, da teče na ravni 
šol ob notranji tudi zunanja evalvacija v 
okviru zagotavljanja kakovosti poklicnega 
izobraževanja. Pilotni projekt spremljanja 
zaposljivosti na ravni šol, ki so ga izvedli na 
sedmih šolah, se je izkazal za zelo učinkovitega. 
Želja strokovnjakov s področja je, da bi tovrstno 
spremljanje prenesli na sistemsko raven.

NIZOZEMSKA
1. Sistemske značilnosti 
Sistem vzgoje in izobraževanja, ter v njem 
strokovno in poklicno izobraževanje, je na 
Nizozemskem regulirano. Na nacionalni ravni za 
področje skrbi Ministrstvo za izobraževanje, kulturo 
in znanost, na regionalni pa občine. Ministrstvo 
predpiše standarde, ki vključujejo obvezen 
predmetnik, pričakovane učne izide, vsebino 
nacionalnih preverjanj znanja, šolski koledar in 
delovno obveznost učiteljev, izobrazbo učiteljev 
ter obveznosti, povezane z načrtovanjem in 
s poročanem. Obvezno izobraževanje traja 
od 5. do 16. leta, od 16. do 18. leta pa so leta 
»kvalifi kacijskih dolžnosti« (Cinop).
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Pravni okvir zagotavlja širok okvir smernic 
in temeljnih elementov. Izobraževalna 
ekspanzija sedemdesetih se je nadaljevala 
tudi v osemdesetih in v delu zaključila 
z Zakonom o izobraževanju odraslih in 
poklicnem izobraževanju (Wet educatie 
en beroepsonderwijs) leta 1996. Omenjena 
zakonodaja je omogočila okvir za vajeništvo. 
Nova zakonodaja za višjo, profesionalno in 
za višjo sekundarno poklicno izobraževanje 
je ustvarila velike ponudnike poklicnega in 
strokovnega izobraževanja z visoko ravnjo 
avtonomije – seveda znotraj splošnih in 
obveznih okvirov. Različne oblike poklicnega 
izobraževanja so bile integrirane in umeščene 
pod eno streho, pod imenom regionalni centri za 
usposabljanje (ROC – regional training centres). 
Obvladovanje velikosti, števila zaposlenih in 
dijakov je klicalo po novih načinih vodenja in 
upravljanja ter tekmovalnosti med ustanovami. 
Na tej liniji lahko sledimo dograjevanju 
mehanizmov kakovosti, predvsem v povezavi 
z notranjim upravljanjem in nadzorom ter z 
vertikalno in s horizontalno odgovornostjo.

Nizozemska mreža javnega poklicnega in 
strokovnega izobraževanja je prepoznavna 
po večfunkcijski naravi višjega sekundarnega 
izobraževanja ter se razvija, dograjuje, upravlja 
enotno za srednješolsko raven (IVET) in raven 
nadaljnjega izobraževanja (CVET). Med že 
omenjenimi regionalnimi centri za usposabljanje, 
v katerih je povprečno 12.000 dijakov, 
zagotavljajo izobraževanje mladih in odraslih 
ter splošno izobraževanje za odrasle. Aktivni 
so tudi na trgu nadaljevalnega poklicnega 
in strokovnega izobraževanja, s programi, 
fi nanciranimi iz zasebnih sredstev. Nadaljevalne 
programe PSI, ki so centralno regulirani, izvajajo 
tudi nekateri zasebni ponudniki. Programe 
poklicnega in strokovnega izobraževanja 
zagotavljajo tudi sektorsko specifi čne šole in 
centri usposabljanja s področja agrikulture. 

Izobraževalne ustanove imajo sorazmerno 
visoko stopnjo avtonomije oblikovanja 
ponudbe programov PSI znotraj centralno 
postavljenega okvira. Z zakoni s področja 
edukacije so npr. začrtani splošni cilji in 
nameni PSI, dostop in dostopnost, postopki 
za načrtovanje in oblikovanje programov, 
razvoj kvalifi kacij, kurikuluma in preverjanja 

znanja, postopki ugotavljanja in zagotavljanja 
kakovosti, administrativno urejanje javno 
fi nanciranega PSI, postopki za prepoznavanje 
zasebnih, tržno usmerjenih ponudnikov PSI in 
fi nanciranja. Financiranje javnih programov je 
urejeno po principu lup sum glede na naloge 
posamezne ustanove (CEDEFOP, NL). 

Druge oblike PSI na Nizozemskem nimajo 
institucionalnega okvira; to velja predvsem za 
nadaljevalne oblike PSI, ki so tržno orientirane. 
Pogosto jih ponujajo socialni partnerji kot 
sektorska usposabljanja in s ponudbo razvojnih 
sredstev. Vse oblike izobraževanja PSI pa so 
registrirane v centralnem registru PSI, Crebo. 
Vpis v register predpostavlja upoštevanje 
postopkov kakovosti in inšpekcijski nadzor 
Ministrstva za izobraževanje, kulturo in znanost. 
Vsi ponudniki PSI pa morajo upoštevati tudi 
nacionalni kvalifi kacijski okvir (Cinop).

2. O poklicnem izobraževanju na 
Nizozemskem

50 % prebivalstva se po obveznem šolanju 
odloči za PSI; med temi jih diplomira 77 %, kar je 
več od 46-odstotnega povprečja OECD. 40 % 
jih diplomira na 4. stopnji PSI/MBO in nadaljuje 
študij na Univerzah uporabnih znanosti 
(HBO). Nizozemska ima tudi nizek odstotek 
nezaposlenosti. Kritike sistema so največkrat 
povezane z zgodnjo selekcijo (MBO Raad).

Dosežki in nasvet šolskih služb določajo tip 
sekundarnega izobraževanja učencev po 
končanem obveznem šolanju, ki traja do 12. 
leta. V tretjem letu nižjega sekundarnega 
izobraževanja se 53 % dijakov odloči za nižje 
sekundarne predpoklicne programe (VMBO). 
Polovica dijakov VMBO se vpisuje v poklicne 
programe, preostali v splošne programe, 
ki jih ponujajo šole VMBO. VMBO je tudi 
prevladujoča pot k višjemu sekundarnemu 
izobraževanju (VET). Poleg omenjenega so 
še splošni srednješolski program, ki dijake 
pripravljajo na vstop v terciarno izobraževanje, 
v katere se vpisuje okoli 45 % dijakov. Praktično 
usposabljanje za delo je na voljo tistim dijakom, 
ki se ne vključijo v predpoklicno izobraževanje. 
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Slika 4: Nizozemski sistem vzgoje in izobraževanja, Vir (4) MBO Raad, 

V sekundarno poklicno izobraževanje se 
vpisujejo dijaki pri 16. letih ali več (MBO). 
Trije strukturni elementi določajo ponudbo 
programov MBO in diferenciacijo glede na 
naslednje:

- Raven: MBO ima štiri ravni, ki vodijo k 
EQF 1–4. Vpis posameznega dijaka na 
eno izmed ravni je odvisen od diplome 
in certifi kata, pridobljenega na prejšnji 
ravni izobraževanja. Četrta raven EQF 
omogoča prehod v terciarno raven. 
Raven MBO se deli na štiri ravni. Prva 
raven je raven asistenta/pomočnika in 
traja eno leto. Druga raven je osnovno 
poklicno usposabljanje, ki zagotavlja 
začetne kvalifi kacije, potrebne za vstop 
na trg dela, in traja dve leti. Tretja raven 
je raven profesionalnega usposabljanja 
in traja tri leta. Četrta raven je raven 
srednjega vodstvenega kadra in je 
specialistično usposabljanje, ki traja od 
tri do štiri leta (MBO Raad).

- Področje študija: MBO so ponujeni 
v okviru štirih sektorjev: agrikulture, 
tehnologije, ekonomije in socialnega 
skrbstva.

- Učni poti sta dve: šolska in dualna. V prvi 
je vsaj 20 % praktičnega usposabljanja 
pri delodajalcu, pri drugi pa gre za 
kombinacijo šolskega učenja in učenja 
na delu, pri čemer v praksi pomeni, da so 
dijaki štiri dni tedensko pri delodajalcu, 
en dan pa v šoli.

- Predvideni cilji višjega sekundarnega 
PSI so defi nirani v nacionalnem 
kvalifi kacijskem sistemu in so defi nirani 
s poklicnimi standardi. Socialni 
partnerji in izobraževalne ustanove, 
ki imajo predstavništvo v sektorskih 
odborih, so zakonsko odgovorni za 
razvoj in ohranjanje teh standardov. 
Ko so standardi potrjeni na pristojnih 
ministrstvih, šole v sodelovanju s podjetji, 
ki sodelujejo pri usposabljanju, na osnovi 
kvalifi kacijskega profi la razvijejo učne 
načrte (CEDEFOP, NL).

Predvideni cilji višjega sekundarnega PSI so 
defi nirani v nacionalnem kvalifi kacijskem 
sistemu in defi nirani s poklicnimi standardi. 
Socialni partnerji in izobraževalne ustanove, 
ki imajo predstavništvo v sektorskih odborih so 
zakonsko odgovorni za razvoj in ohranjanje 
teh standardov. Ko so standardi potrjeni na 
pristojnih ministrstvih, šole v sodelovanju s 
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podjetji, ki sodelujejo pri usposabljanju, na 
osnovi kvalifi kacijskega profi la razvijejo učne 
načrte (CEDEFOP, NL).

3. Spremljanje diplomantov
Na Nizozemskem je na področju PSI privzeta 
kultura na dokazih utemeljenih politik in praks ter 
spodbujanja inovacij in sledi ideji od modrosti do 
znanja, od znanja do informacij in od informacij 
do podatkov (Smiths 2019). Zadnje iniciative 
vključujejo zagotavljanje ažurnih podatkov 
šolam o spremembah na regionalnem trgu 
dela, o osipu in o implementaciji mehanizmov 
PDCA kot podlagi za organizacijski in 
programski razvoj. Da bi zmanjšali razkorak med 
teorijo in prakso, vzpostavljajo premostitvene 
mehanizme, med katere sodi vključevanje 
profesionalnih raziskovalcev in spodbujanje 
učiteljev pri vključevanju v raziskovalne 
aktivnosti (CEDEFOP, NL).

Ni zakonsko uravnavano, ampak se spremlja 
(prim. ROA, School leaver survey NL 2, X monitor 
NL1) (Traction 2018). V zbiranje podatkov so 
nizozemske šole aktivno vključene. Pri tem 
zbirajo podatke o: ozadju posameznika (SES 
in biografski podatki), doseženih kvalifi kacijah, 
področju študija, prehodnosti diplomantov 
v zaposlitev ali nadaljnje izobraževanje, 
njihovem zaslužku, zaposlitvenem statusu, 
poklicu in profesionalni dejavnosti, povezanosti 
in uporabnosti šolskega znanja na trgu dela, 
karierno napredovanje, zadovoljstvo pri delu ter 
oceni kakovosti izobraževanja in usposabljanja. 
Diplomante anketirajo pred diplomo ter nato 6 
in 18 mesecev po diplomi. Poročilo o spremljavi 
pa je interno za MBO in javno za HBO. Osip 
spremljajo prek sistema SIS, ki ga je zasnoval in 
zanj skrbi ROA Raziskovalni center za edukacijo 
in trg dela (Researchcentrum voor Onderwijs 
en Arbeidsmarkt).

Za spremljanje diplomantov uporabljajo različne 
nacionalne, regionalne in institucionalne baze, 
med drugim: na Ministrstvu (Onderwijs in Cijfers 
van OCW/DU in CBSstatisticson nationallevel 
bytheministry), baze nacionalne statistike 
(Statline van het CBSStatisticsNetherlands), Svet 
za PSI (Studiesucces in benchmark MBO Raad), 
študentske ankete (Studentevredenheidin JOB 
monitor) in baze SSB, Zveze organizacij za PSI 
(Feiten en cijfers van SBB) (Smiths 2019).

4. Spremljanje poklicev in 
napovedovanje potreb na trgu dela

Skrb za metodologijo in razvoj instrumentov 
spremljanja trendov na področju potreb 
po veščinah razvijajo pretežno pogodbene 
organizacije, kot je npr. ROA. Ti instrumenti 
prispevajo h kakovosti podatkov, ki se zbirajo 
za namene spremljanja PSI na drugih ravneh in 
krepijo zaupanje deležnikov. ROA-ine napovedi 
trendov na trgu dela so namenjene povečanju 
transparentnosti in zmanjševanju razkoraka 
med trgom dela in izobraževanjem. 

Razlikujemo med dvema pristopoma 
napovedovanja potreb po veščinah – od zgoraj 
navzdol in od spodaj navzgor. Prvi uporablja 
podatke, zbrane na nacionalni ravni, ter 
ustvarja podatke za politične akterje in namene 
usmerjanja PSI. ROA vsako drugo leto te objavi 
tudi v poročilu. Drugi zajema delne napovedi 
za trg dela, posameznike ali skupino poklicev, 
posamezen sektor, ki lahko komplementarno 
prispeva k prvemu. Nacionalna agencija za 
socialno varnost skrbi in usmerja sodelovanje 
med ROA in SSB, zvezo organizacij za PSI in trg 
dela (Samenwerkinganisatie Beroespsonderwijs 
Bedrijfsleven) in s tem prispeva k usklajenosti 
informacij o ponudbi in povpraševanju na trgu 
dela na sektorski in regionalni ravni. Tako zbrani 
podatki so med drugim v pomoč tudi iskalcem 
zaposlitve, tistim, ki vpisujejo programe PSI. SSB 
pa je zadolžen tudi za raziskave na področju 
trga dela in nadaljnjega razvoja strukture 
kvalifi kacij višjega srednjega PSI. Na regionalni 
in lokalni ravni za napovedi skrbijo tudi šole in 
regionalni centri usposabljanja z delodajalci. 

5.  Vključevanje deležnikov
Na Nizozemskem uporabljajo tripartitni sistem 
vključevanja partnerjev na nacionalni in 
regionalni ravni. Vlada zagotovi zakonodajo, 
splošne okvire in smernice, ponudniki PSI, šole in 
socialni partnerji pa sodelujejo z deležniki s trga 
dela (SSB). Ponudniki PSI imajo visoko stopnjo 
avtonomije in so centralno organizirani v Svet 
poklicnih šol, MBO Raad, zasebne šole pa v 
NRTO. 

MBO Raad je nizozemski Svet poklicnih šol in 
zastopa vse javno fi nancirane šole. V imenu 
svojih članov skrbi za uresničevanje kolektivnih 
interesov sektorja, podpira skupne aktivnosti 
šol in deluje kot združenje delodajalcev na 
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področju PSI. Pogaja se za pogoje dela v 
sektorju s sindikati … Med drugim skrbi tudi za 
kakovost PSI. Vodi primerjalne analize šol na 
petih področjih: fi nance, rezultati izobraževanja, 
povratne informacije delodajalcev, študentov 
in alumnov.

Med deležnike se štejejo tudi lokalne skupnosti/
občine, Zveza PSI študentov (JOB), Zveza 
učiteljev in trenerjev (AOB/BV MBO) in že 
omenjeni socialni partnerji (SBB).

NEMČIJA
1. Sistemske značilnosti 
Skrb in odgovornost za šolski sistem je v Nemčiji 
porazdeljena med federalno ravnjo in zveznimi 
pokrajinami (Länder). Krovni dokument je 
temeljni zakon (Grundgesetz), ki zakonodajno 
oblast na področju urejanja šolstva prepušča 
Zveznim pokrajinam, razen v primerih, ko je 
ta oblast eksplicitno prenesena na federalno 
raven. Med obema ravnema obstajajo različne 
oblike sodelovanja oziroma področja deljenih 
odgovornosti. 

Predšolska vzgoja ne sodi v domeno 
odgovornosti šolskega ministrstva, temveč v 
polje skrbi za družino, delo in socialne zadeve. 
V osnovnošolko izobraževanje se otroci vključijo 
običajno s 6. letom starosti in traja do vključno 
4. razreda (razen v Berlinu in Brandenburgu 
do 6. razreda) in se potem zgodaj deli na 
tri srednješolske smeri: smeri Hauptschule, 
Realschule and Gymnasium. Obvezno 
izobraževanje traja devet let in vključuje torej 
osnovno šolo in eno od oblik srednje šole. 
Poklicno izobraževanje in usposabljanje je v 
nemškem kontekstu vezano na dualni sistem, 
kjer je skrb za izobraževanje deljena med 
delodajalcem in delom na delovnem mestu 
in poklicno šolo (Berufsschule). Vsaka od oblik 
srednješolskega izobraževanja zagotavlja 
različne kvalifi kacije in diplome. Po zaključku 
obveznega devetletnega izobraževanja, 

običajno pri 15 letih, se učenci/dijaki vpisujejo 
na višjo srednješolsko raven, glede na 
kvalifi kacije in možnosti prehoda iz posamezne 
ravni, na kateri so zaključili srednješolsko 
izobraževanje. Višja reven srednje šole vključuje 
različen nabor tečajev/izobraževanje, med 
drugim splošno srednjo šolo, poklicno šolo in 
poklicno izobraževanje v dualnem sistemu, pri 
čemer je poučevanje usmerjeno na specifi čno 
kvalifi kacijo posamezne ravni5 (CEDEFOP 
Nemčija, Eurydice Nemčija).

Terciarno izobraževanje vključuje institucije 
visokega šolstva, Univerze, Akademije in 
Fachhochschulen (univerze za uporabne 
vede), kamor se lahko vpišejo dijaki, ki so 
zaključili ustrezno srednješolsko izobraževanje. 

Fachschulen in Fachakademien v Bayernu 
pa so institucije, ki ponujajo nadaljnje, višje 
poklicno izobraževanje, kamor se lahko vpišejo 
dijaki, ki so zaključili poklicno šolo z ustreznega 
poklicnega področja. Kvalifi kacija, pridobljena 
na teh šolah, ustreza 1. stopnji terciarnega 
izobraževanja (po ICSED). 

Izobraževanje odraslih in vseživljenjsko učenje 
je organizacijsko in fi nančno skrb federalne 
vlade. Nadaljevanje izobraževanja, kot del 
vseživljenjskega učenja, pridobiva pomen in 
postaja pomembno področje izobraževanja 
v Nemčiji. Razvejana mreža izvajalcev 
nadaljnjega izobraževanja vključuje tako 
t. i. Volkshochschulen, oz. ljudske šole kot 
tudi privatne institucije, cerkvene institucije, 
sindikati, politične stranke, podjetja, 
Fachschulen, vse tja do institucij visokošolskega 
izobraževanja in izobraževanja na daljavo. 
Obstajajo tudi različne možnosti za pridobitev 
diplom tudi v kasnejših življenjskih obdobjih, ki jih 
posameznice in posamezniki lahko pridobijo v 
večernih oblikah šolanja (Abendhauptschulen, 
Abendrealschulen, Abendgymnasien, 
Kolleges) (CEDEFOP Nemčija, Eurydice 
Nemčija).

5 Za izobraževanje otrok, mladostnikov s posebnimi potrebami skrbijo posebne šole, tako na OŠ kot SŠ ravni.
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Slika 5: Nemški sistem vzgoje in izobraževanja, 
Vir (5): https://en.wikipedia.org/wiki/Education_in_Germany

6 Podrobnejše informacije o srednješolskem izobraževanju so dostopne na: 
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/germany_en

2. O poklicnem izobraževanju v 
Nemčiji

Formalno PSI sodi na sekundarno, srednješolsko 
reven6 izobraževanja, ki je se deli na nižjo 
sekundarno raven (Sekundarstufe I), ki vključuje 
učence, stare 5−7 in 9−10 let (10−12 do 
15−16 let) in višjo sekundarno raven (dijake, 
stare 15−16 in 18−19 let) (Sekundarstufe II), ki 
nadaljuje izobraževanje izobraževalnih poti, 
zastavljenih na nižji sekundarni ravni, sem sodi 
tudi poklicno izobraževanje. 

V nemškem kontekstu PSI razumejo kot 
izobraževanje v dualnem sistemu, ki je 

prevladujoča oblika poklicnega izobraževanja. 
Splošni cilji dualnega sistema zagotavljajo 
pridobitev poklicne kvalifi kacije, na različnih 
formalno prepoznanih poklicnih področjih 
in v poklicih, za katere je mogoče pridobiti 
kvalifi kacije samo v okviru šolskega sistema. 
Večina poklicnih kvalifi kacij pa omogoča tudi 
nadaljevanje izobraževanja na višješolski ravni. 

Poklicne šole praviloma pripravljajo dijake 
in dijakinje za vstop na eno ali več poklicnih 
področji, ki vodijo v praktično izobraževanje in 
pridobitev kvalifi kacij na posameznem poklicem 
področju. Hkrati skrbijo tudi za nadaljevanje 
splošnih vsebin izobraževanja. Tri do štiriletne 
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šole za dvojno kvalifi kacijo zagotavljajo 
pridobitev tako poklicnih kompetenc kot tudi 
splošnih, potrebnih za vpis v višje poklicno 
izobraževanje (Berufsoberschule).

Zakonsko je poklicno izobraževanje v dualnem 
sistemu urejeno z Zakonom o poklicem 
izobraževanju in delu (Berufsbildungsgesetz 
– BBiG) iz leta 1969 in Zakonom o obrtništvu in 
obrtnikih (Gesetz zur Ordnung des Handwerks 
– HwO) iz leta 1953. Oba zakona uravnavata 
razmerja med mladimi in podjetji, ki zagotavljajo 
praktično usposabljanje (pogodbe, plačilo …), 
torej pravice in dolžnosti vajencev in njihovih 
mentorjev na delu. Hkrati urejata pogoje 
praktičnega usposabljanja (npr. ustreznost 
izvajalcev praktičnega izobraževanja in 
delovnih mentorjev, načine preverjanja znanja 
ipd.) ter organizacijo PSI izobraževanja (naloge 
in vloge različnih zbornic in drugih institucij, ki 
skrbijo za PSI). Ob tem dijake na usposabljanju 
ščiti tudi Zakon o zaščiti mladih na delovnem 
mestu (Jugendarbeitsschutzgesetz).

Poklicne šole (Berufsshule) pretežno sledijo 
dualnemu sistemu in poučujejo praktično 
orientirane in interdisciplinarne kompetence, s 
posebnim poudarkom na zahtevah poklicnega 
izobraževanja, ki so sistemsko in sistematično 
spremljane na federalni ravni in v domeni 
BIBB (Bundesinsitut fur Berufsbildnug). V dualni 
sistemu je na leto sklenjenih približno 520000 
pogodb o usposabljanju na delu, na 326 
formalno priznanih poklicnih področjih (BIBB, 
2018)

3. Spremljanje diplomantov in 
vključevanje deležnikov

Na mednarodni ravni je nemški sistem 
poklicnega izobraževanja in usposabljanja 
(poklicnega izobraževanja in usposabljanja) 
prepoznan kot uspešen model, predvsem zaradi 
dualnega sistema, ki vodi do visokokakovostnih 
poklicnih kvalifi kacij in omogoča nemoten 
prehod med izobraževanjem in delom. Čeprav 
je nedvomno v središču nemškega sistema PIU, 
dvojni sistem ne zajema vseh vidikov nemškega 
sistema PIU. V dualnem sistemu je bilo v letu 2017 
490.267 študentov, pa tudi 225.590 študentov, ki 
so se v letu 2017 izobraževali v tako imenovanih 
rednih poklicnih šolah (prim. VET Data Report 
Germany 2017, str. 90).

Dualni sistem ima več kot 100-letno zgodovino. 
Logika sistema pa je vgrajena je v nemško 
družbo, za katero je značilna močna zavezanost 

k sodelovanju številnih skupin, od države do 
zveznih dežel, industrije, podjetij in socialnih 
partnerjev.

Vsako leto se približno polovica nemških 
dijakov odloči za to vrsto poklicnega 
izobraževanja in usposabljanja. Dualno učenje 
poteka vzporedno − v podjetju in na poklicni 
šoli. To pomeni, da so pripravniki/vajenci 
hkrati zaposleni in hkrati dijaki poklicne šole. 
Pogodbo o praktičnem usposabljanju sklenejo 
s podjetjem, kjer se udeležijo enega od več kot 
300 poklicev, priznanih v skladu z Zakonom o 
poklicnem usposabljanju (BBiG) ali Kodeksom 
regulacije obrti (HwO).

Usposabljanje traja med dvema in tremi leti in 
pol, odvisno od poklica. Vajenci od delodajalca 
prejmejo dodatek za usposabljanje, to pomeni, 
da dobijo plačo za vajeništvo. Vajeništvo se 
zaključi z zaključnim izpitom, ki ga opravijo 
zbornice. Po opravljenem zaključnem izpitu 
vajenci prejmejo spričevalo zbornice, s katerim 
potrjujejo, da je bilo usposabljanje uspešno 
zaključeno. 

Skratka, dualni sistem v Nemčiji temelji na 
sodelovanju med državo, zasebnim sektorjem 
in socialnimi partnerji.

Naloge inštituta BIBB vključujejo izvajanje 
raziskav na področju poklicnega izobraževanja 
in usposabljanja, razvoj poklicnega 
izobraževanja in usposabljanja, svetovanje 
in zagotavljanje storitev za koga in s kakšnim 
namenom.

Tehnološke, gospodarske in družbene 
spremembe v poskusih ohranjanja visoko 
usposobljene delovne sile predstavljajo 
podjetjem stalni izziv. V Nemčiji je strukturni 
temelj teh kvalifi kacij dvojni sistem začetnega 
poklicnega usposabljanja in nadaljevalnega 
poklicnega usposabljanja, ki temelji na delu v 
podjetju. 

BIBB je bila ustanovljena leta 1970 na 
podlagi Zakona o poklicnem usposabljanju 
(Berufsbildungsgesetz, BBiG) kot zvezna 
državna institucija za politiko, raziskave in 
prakso na področju poklicnega izobraževanja 
in usposabljanja. Že več kot 35 let BIBB še naprej 
opravlja to vlogo. Njegova sedanja pravna 
podlaga je Zakon o poklicnem usposabljanju z 
dne 23. marca 2005, ki določa naloge Inštituta. 
V svojem raziskovalnem in razvojnem delu ter 
v svojih svetovalnih dejavnostih BIBB pomaga 



27

Poročilo o pregledu stanja na področju spremljanja poklicnega in strokovnega izobraževanja v Evropi

Živa Kos, Saša Grašič, Veronika Tašner

posameznikom zagotoviti trajne kvalifi kacije 
za njihovo ekonomsko varnost in zaposljivost 
ter zagotoviti mednarodno konkurenčnost 
nemškega gospodarstva in industrije.

Ker je BIBB neposredno odgovorna zvezni vladi, 
se fi nancira neposredno iz proračuna zvezne 
vlade in je pod pravnim nadzorom zveznega 
ministrstva za izobraževanje in raziskave (BMBF). 

Med pomembnejše dejavnosti BIBB se uvršča 
spremljanje in zbiranje podatkov na področju 
PSI, ki jih potem BIBB vsakoletno agregira v 
Poročilu o PSI. 

Nemško nacionalno poročilo (prim. https://
w w w . b m b f . d e / u p l o a d _ f i l e s t o r e / p u b /
Berufsbildungsbericht_2019_englisch.pdf), 
se vsako leto agregira na osnovi različnih 
podatkov iz različnih poročil zveznih pokrajin. 
Vsebina in struktura poročila vključuje analizo 
podatkov o razmerah na trgu dela, razmerjih, 
vključenih v praktično izobraževanje in o 
zaključenih praktičnih izobraževanjih, napovedi 
potreb za prihajajoče leto, izzivih dualnega 
izobraževanja glede na specifi ke populacijskih 
skupin in posameznih poklicnih področjih, 
analizo stanja na področju različnih državnih, 
lokalnih programov in politik s področja 
dualnega izobraževanja, kot so npr. izzivi PSI 4,0, 
digitalizacije, zagotavljanja enakih možnosti 
in socialne inkluzije ter PSI v mednarodnem 
prostoru. Pri pripravi poročila BIBB sodeluje s 
Federalnim Ministrstvom za izobraževanje in 
različnimi socialnimi partnerji, ki so v različnih 
fazah nastajanja poročila vključeni v dialog 
ter diskutirani in potrjeni v štirih različnih odborih 
na BIBB ter na koncu še na Svetu BIBB. Poročilo 
se nato pošlje na različna ministrstva, za 
delo, gospodarstvo, šolstvo in nato v kabinet 
predsednika vlade (Kancler), ki ga na osnovi 
predhodnih revizij ministrstev simbolno potrdi. 
Poročilo je nato javno objavljeno. Podatki, 
indikatorji, ki se obdelujejo, so vsako leto 
dogovorjeni z ministrstvi in socialnimi partnerji, 
BIBB pa jih avtonomno agregira in analizira. 
Podatki se črpajo iz različnih nacionalnih in 
zveznih baz, npr. Nacionalnega statističnega 
urada, Zavoda za zaposlovanje, šolskih statistik 
ipd. V delih BIBB sodeluje tudi z zunanjimi 
raziskovalnimi institucijami, ki po potrebi in z 
dogovorom zberejo in obdelajo dele podatkov. 
Tako tudi napovedujejo prihodnje potrebe in 
zamike na trgu dela. Poročilo je tako podlaga 
za na podatkih utemeljene politične odločitve 
in načrtovanje ciljnih programov. 

HRVAŠKA
1. Sistemske značilnosti
Hrvaški izobraževalni sistem zagotavlja 
predšolsko, osnovnošolsko, srednješolsko in 
visokošolsko raven ter področje izobraževanja 
odraslih, s čimer je omogočeno, da lahko 
vsak uporabnik optimalno razvije svoje 
potenciale osebnega razvoja in vstopa na 
trg dela. Izobraževanje na Hrvaškem je na 
voljo vsem pod enakimi pogoji v skladu z 
njihovimi zmožnostmi. Zakonodaja določa, 
da je obvezno izobraževanje brezplačno. 
Zasebne šole in fakultete/politehnike pa se 
lahko ustanovijo v skladu z ustreznim pravnim 
okvirom. Univerzam je zagotovljena avtonomija 
in lahko samostojno odločajo o svoji strukturi, 
organizaciji in delovanju (66. in 67. člen hrvaške 
Ustave) (Eurydice, Hrvaška).

Skrb za hrvaški izobraževalni sistem je v rokah 
Ministrstva za znanost, izobraževanje in 
šport. Ob MZIŠ pri ureditvi, razvoju in nadzoru 
kakovosti izobraževalnega podsistema na 
Hrvaškem skrbijo tudi drugi nacionalni javni 
organi, in sicer: Agencija za izobraževanje in 
usposabljanje učiteljev, Agencija za poklicno 
izobraževanje in izobraževanje odraslih, 
Agencija za znanost in visoko šolstvo, Agencija 
za mobilnost in programe EU ter Nacionalni 
center za zunanje vrednotenje izobraževanja 
(Cedefop, Hrvaška).
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Slika 6: Hrvaški sistem vzgoje in izobraževana, 
Vir (6): Cedefop in Refernet Hrvaška, 2020 http://hkosektor.mrms.hr/
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2. O poklicnem izobraževanju na 
Hrvaškem

Na Hrvaškem ima poklicno izobraževanje 
in usposabljanje pomembno vlogo. Zanj 
je odgovorno Ministrstvo za znanost in 
izobraževanje, ki ga podpira Agencija za 
poklicno izobraževanje in izobraževanje odraslih. 
Agencija je odgovorna za razvoj učnih načrtov 
za poklicno izobraževanje in usposabljanje, 
nenehno strokovno izpopolnjevanje učiteljev, 
tekmovanja v spretnostih in zagotavljanje 
kakovosti. Zakon o poklicnem izobraževanju in 
usposabljanju iz leta 2009 je okrepil sodelovanje 
z večjim vključevanjem resornih ministrstev, 
socialnih partnerjev, obrtnih zbornic, zavoda 
za zaposlovanje, poklicnih združenj in 
drugih zainteresiranih strani. Ustanovil je tudi 
večstranske svete za znanje v sektorju PIU, ki 
so PIU obveščali o potrebah na trgu dela in v 
visokem šolstvu. Od zakona o hrvaškem ogrodju 
kvalifi kacij (CROQF) iz leta 2013 25 sektorskih 
svetov za spretnosti pokriva splošno, poklicno 
in visoko šolstvo. Svet za razvoj človeških 
virov ocenjuje, potrjuje in usklajuje politike 
izobraževanja, zaposlovanja in vseživljenjskega 
poklicnega usmerjanja in regionalne politike, 
da bi spodbudil razvoj človeškega potenciala, 
spodbudil konkurenčnost in dosegel hrvaške 
strateške cilje (Cedefop).

Vsi programi poklicnega izobraževanja in 
usposabljanja v različni meri kombinirajo 
strokovne in splošne kompetence. Večina 
vključuje obvezno učenje na podlagi dela, pri 
čemer se trajanje in vrsta med različnimi programi 
poklicnega izobraževanja in usposabljanja 
razlikuje. Učenci iz nižjih programov lahko po 
presoji svojih šol napredujejo na višje stopnje.

Začetno poklicno izobraževanje in usposabljanje 
se fi nancira iz javnih sredstev in je brezplačno. 
Učenci začnejo s poklicnim izobraževanjem 
in usposabljanjem ob zaključku obveznega 
izobraževanja (ISCED-P 244), stari 14 ali 15 let. 
Na višji sekundarni stopnji je 71,3 % učencev v 
začetnem šolskem letu 2015/16 sodelovalo v 
IVET. Približno dve tretjini učencev PIU je bilo v 
štiriletnih šolskih programih, tretjina pa v triletnih 
programih. Nekateri učenci so sodelovali v 
krajših eno- do dvoletnih programih poklicnega 
izobraževanja in usposabljanja (ISCED-P 351) 
(Cedefop).

Uspešen zaključek poklicnega izobraževanja 
učencem omogoča na eni strani vključitev na 
trg dela ali/in vstop v terciarno izobraževanje. 
Najpogostejši so štiriletni poklicni programi, 

ki zagotavljajo v enakem deležu splošne 
in poklicne kompetence ter po zaključku 
omogočajo vstop na trg dela ali nadaljevanje 
izobraževanja na terciarni ravni. Sledijo jim 
šole s triletnim poklicnim programom, ki 
temeljijo večinoma na poklicnih in praktičnih 
kompetencah. Te šole imajo najvišji delež 
praktičnega pouka in vajeništva. Na Hrvaškem 
obstaja 300 VET šol s približno 400 dijaki in 
dijakinjami ter približno desetimi različnimi 
izobraževalnimi programi na šolo.

Na Hrvaškem obstaja 13 poklicnih sektorjev, 297 
različnih izobraževalnih programov, v poklicno 
izobraževanje pa je vključenih dobrih 96.000 
dijakov in dijakinj.

Štiriletni, večinoma šolski programi poklicnega 
izobraževanja in usposabljanja (ISCED-P 354), 
s komponento WBL, vodijo do kvalifi kacij na 
ravni EQF 4. Ti programi “tehnik” omogočajo 
napredovanje v terciarno izobraževanje 
po opravljeni zunanji maturi, ki jo upravlja 
Nacionalni center za zunanje vrednotenje 
izobraževanja. Večina študentov v štiriletnih 
programih poklicnega izobraževanja in 
usposabljanja to priložnost izkoristi. Leta 2011 jih 
je maturo vpisalo 91,94 %, opravilo pa 77,71 %.

Triletni programi poklicnega izobraževanja in 
usposabljanja (ISCED-P 353) omogočajo dostop 
do trga dela in vodijo do kvalifi kacij na ravni 
EQF 4; večinoma jih vodijo kot vajeništva − v 
podjetjih se učijo na delovnem mestu. Od leta 
2014 lahko diplomanti teh programov vstopijo 
v neobvezni eno- do dvoletni mostni program 
in če so uspešni, opravljajo maturitetni izpit, 
da se kvalifi cirajo za dostop do visokošolskega 
izobraževanja. Ta program ustreza četrtemu 
letniku šolskega programa.

PIU je omogočeno na visokošolski ravni, in sicer 
na politehniki v obliki kratkoročnih programov 
(ISCED-P 554) in strokovnih študij (ISCED-P 655), 
s poudarkom na uporabnih znanostih. Učenje 
v teh programih običajno vključuje obsežne 
praktične delovne izkušnje in vodi do kvalifi kacij 
na stopnjah 5 in 6 EQF. Obstajajo tudi krajši 
programi.

Izobraževanje in usposabljanje odraslih (za 
osebe, starejše od 16 let) zajema široko 
paleto možnosti, predvsem v obliki kratkih 
programov (pre)usposabljanj, ki segajo od 
osnovnih tečajev ali tečajev tehničnih veščin 
do zaključka formalnega srednješolskega 
izobraževanja in usposabljanja. Zahteve za 
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vpis v programe poklicnega izobraževanja in 
usposabljanja za odrasle po srednješolskem 
izobraževanju vključujejo ustrezno poklicno 
izobraževanje in/ali vrsto let poklicnih izkušenj. 
Če želijo izvajalci izobraževanja odraslih izdati 
formalna spričevala na srednješolski ravni, mora 
ministrstvo za šolstvo odobriti njihove programe 
(Cedefop).

Prenova sistema poklicnega izobraževanja in 
usposabljanja se načrtuje že dolgo. Uvedba je 
predvidena v letih 2022/23 (Refernet.hr).

Omeniti velja tudi prvo svetovno tekmovanje 
WorldSkills Croatia s ciljem spodbujanja 
odličnosti v poklicnem izobraževanju in 
usposabljanju v letu 2019. Dogodek je zagotovil 
visoko prepoznavnost in podporo zainteresiranih 
javnosti ter postal vodilni nacionalni dogodek 
za promocijo PIU (Refernet.hr).

3.  Spremljanje diplomantov
Na hrvaškem trenutno ni ustreznega mehanizma 
za sledenje zaposljivosti, ki bi zagotovil jasno 
sliko potreb po poklicnem izobraževanju 
in pomembnosti sedanjih izobraževalnih 
programov ter prispeval k zagotavljanju 
kakovosti PI. (Vet System Development 
Programme (2016−2020)).

Leta 2013 je bil sicer uveden nacionalni okvir 
kvalifi kacij (NOK) kot glavni instrument za 
usklajevanje izobraževanja s potrebami trga 
dela. Ministrstvo za izobraževanje je leta 2016, 
kot glavno usklajevalno telo pristojno za NOK, 
skupaj z Ekonomskim inštitutom objavilo prvo 
eksperimentalno napoved o prihodnjem razvoju 
trga dela in potrebah po znanjih za obdobje 
2015–20. Ministrstvo je izdelalo in vzdržuje spletni 
portal http://hkosektor.mrms.hr/, osrednji 
portal s kazalniki trga dela in izobraževanja. 
Portal ponuja vpogled v trenutne trende na 
trgu dela. Vključeni so podatki o zaposlenosti 
hrvaškega zavoda za pokojninsko zavarovanje, 
podatki o brezposelnosti, vpis v srednješolske in 
visokošolske programe, ključne gospodarske 
dejavnosti in ustrezne stopnje zaposlenosti 
ter razporeditev različnih poklicev v sektorjih 
glede na gospodarske dejavnosti hrvaškega 
statističnega urada.

V času študijskega obiska na Hrvaškem (oktobra 
2019) so nam organizatorji povedali, da so 
različne nacionalne inštitucije in ministrstva 
podpisali pakt o sodelovanju za namene 
ureditve spremljanja zaposljivosti in prehodnosti 
absolventov in diplomantov. 
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Pregled obstoječih dokumentov in obiski izbranih 
držav so pokazali, da države zelo različno 
spremljajo zaposljivost absolventk in absolventov 
srednjega poklicnega in strokovnega 
izobraževanja ter diplomantov in diplomantk 
terciarnega izobraževanja. Obiskali smo različno 
zrele sisteme PSI in ugotovili, da imajo bolj zreli 
sistemi, denimo v Nemčiji, na Nizozemskem in 
na Finskem, na nacionalni ravni vzpostavljene 
lastne baze, postopke, metodologijo 
obdelave podatkov ter jasno opredeljene 
vloge sodelujočih nacionalnih inštitucij in 
drugih deležnikov pri tem. Posebno pozornost 
namenjajo stalni skrbi za redno posodabljanje 
baz z najnovejšimi podatki, nadgrajevanju 
podatkovne infrastrukture in medsebojnemu 
povezovanju podatkov znotraj obstoječih 
baz ali med različnimi bazami. Na tej osnovi 
pripravljeno nacionalno poročilo o kakovosti ali 
več tovrstnih poročil (ponekod najdemo npr. 
statistično in več vsebinskih nacionalnih poročil o 
kakovosti PSI) ima veliko težo ter na ministrstvih, 
v parlamentu in ustreznih nacionalnih inštitucijah 
služi kot pomemben vir odločanja o nadaljnji 
izobraževalni politiki. V ozadju stalnega razvoja in 
nadgrajevanja nacionalnih baz, polnjenja baz, 
priprave kazalnikov spremljanja izobraževalnega 
sistema ter poročanja o njegovi kakovosti 
najdemo vse ključne deležnike (od ministrstev, 
preko statističnega urada, zavodov, sorodnih 
CPI-ju, zbornic, raziskovalnih inštitutov, fakultet s 
področja izobraževalnih znanosti, izvajalcev PSI 
in še koga). K spremljanju kakovosti sistema se 
zelo resno pristopa z vseh možnih vidikov, kot so 
npr. vsebinski, metodološki, pravni, organizacijski, 
informacijski in fi nančni. Ker je problematika 
kompleksna in zahtevna, sodelujejo vse 
tozadevno poklicane nacionalne institucije in 
strokovnjaki z mnogih področij. Izvajalci PSI so 
zakonsko obvezani, da v določenih segmentih 
redno polnijo nacionalne baze, v zameno pa 
so jim po določenem času na voljo obdelani 
podatki (obdelave npr. pripravi državni statistični 
urad), ki jih lahko uporabijo tudi za svoje lastne 
analize kakovosti in pri načrtovanju napredka 
kakovosti lastne izobraževalne ponudbe. 

Tudi v teh državah smo sicer občasno naleteli 
na kritičnost do lastnih sistemov spremljanja 
in poročanja, z argumentom, da povratne 
ugotovitve izvajalci PSI in nacionalne institucije 
pridobijo prepozno, in da bi si ob sistemu 
spremljanja in poročanja želeli bolj dodelan sistem 
napovedovanja prihodnjih potreb na trgu dela. 
Tako je slednje v zadnjem času zelo aktualno 

IV. Zaključek in ugotovitve za Slovenijo

prav v Nemčiji, na Nizozemskem in na Finskem. 
V teh zrelih sistemih pogosto srečamo velike 
izvajalce PSI, kot npr. na Nizozemskem in Finskem, 
z visoko stopnjo avtonomije, kjer se funkcionalnost 
sistemov kakovosti na ravni izvajalcev preverja že 
kot pogoj za pridobitev akreditacije. Običajno 
razpolagajo tudi z lastnimi bazami podatkov ter 
celovitimi in kompleksnimi sistemi kakovosti. 

Zavedati se moramo, da skupni evropski 
okvir kakovosti poklicnega izobraževanja in 
usposabljanja, okvir kakovosti EQAVET, katerega 
del so tudi kazalniki, vezani na spremljanje 
zaposljivosti in prehodnosti absolventov, ni neka 
idealna nedosegljiva evropska ideja, ki bi jo 
zmogle doseči le najbolj razvite države z več 
desetletno tradicijo sistematičnega upravljanja 
s kakovostjo sistemov. Gre za kompromis med 
najbolj, povprečno in podpovprečno zrelimi 
evropskimi sistemi, saj okvir EQAVET ponuja le 
deset kazalnikov kakovosti in nekaj najnujnejših 
deskriptorjev vsake od štirih faz PDCA kroga 
kakovosti (načrtuj, implementiraj, evalviraj, 
izboljšaj), ki naj bi ga v obdobju od 2009 do 2020 na 
ravni sistema in na ravni izvajalcev implementirale 
vse evropske države. Ker pa ga niso, se bo okvir 
v skladu z evropskimi strateškimi dokumenti z leta 
2020 uvajal tudi naslednjih 10 let. Države članice 
lahko v skladu z evropskimi smernicami razvijemo 
tudi svoj okvir kakovosti sistema PSI, vendar naj bi 
bil usklajen s skupnim evropskim okvirom kakovosti 
PSI, okvirom EQAVET. 

V mnogih evropskih državah je ena večjih 
težav pri spremljanju zaposljivosti absolventov 
in diplomantov na sekundarni in terciarni ravni 
pomanjkanje dovolj verodostojnih podatkov na 
ravni sistema. Kot je mogoče ugotoviti iz Poročila 
o kakovosti (2017), velja zapisano tudi za Slovenijo.

Kot že omenjeno, je preučevanje praks 
spremljanja zaposljivosti pokazalo, da med 
državami obstajajo različni pristopi. Za nekatere 
je zbiranje omenjenih podatkov obvezno na 
ravni sistema, v drugih se podatki spremljajo tako 
na ravni sistema kot na ravni izvajalcev, ponekod 
pa se poskuša ta obveznost v celoti preložiti 
na izvajalce same. Takšno idejo smo, poleg 
Slovenije, v sklopu naših študijskih obiskov našli 
tudi na Madžarskem. 

EQAVET NRP v Sloveniji na CPI-ju razvija in nudi 
podporo pri vzpostavitvi okvirov kakovosti na 
ravni izvajalcev PSI, ki naj vsebujejo tudi obveznih 
11 nacionalnih kazalnikov, med katerimi so 
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kazalniki, vezani na spremljanje zaposljivosti in 
prehodnosti absolventov, ter ostali kazalniki okvira 
kakovosti EQAVET. V letu 2020/2021 je prav v 
sodelovanju slovenske in madžarske nacionalne 
referenčne točke potekalo pilotiranje spremljanja 
zaposljivosti in prehodnosti na ravni izvajalcev. 
Prva faza pilotiranja je zaključena, sledila pa bo 
naslednja faza v obdobju 2021−2023. Že po prvi 
fazi pa lahko povzamemo omejitve podatkov, ki 
jih je možno pridobiti na ravni izvajalcev. Te so: 

 - 100 % odzivnosti bivših učencev na ravni 
izvajalcev ni možno doseči, na ravni 
sistema pa je možno spremljati celotno 
populacijo, kot se to pričakuje.

 - Ker na ravni izvajalcev ni možno doseči 100 
% odzivnosti in ker naj bi bilo anketiranje 
zaradi Zakona o varstvu osebnih podatkov 
anonimno, povezovanje različnih baz 
na ravni izvajalcev ni možno, s tem pa 
so tudi statistične obdelave pridobljenih 
podatkov o zaposljivosti in gibanju 
absolventov na trgu dela omejene (kot 
npr. povezovanje podatkov o zaposljivosti 
z drugimi kazalniki in parametri, kot so 
vpis, zaključevanje in uspeh ob zaključku, 
spol, pripadnost ranljivim skupinam ipd.).

 - Veljavnost podatkov je zaradi 
pomanjkljivega metodološkega znanja 
in neopremljenosti z ustrezno tehnologijo 
izvajalcev (tako za spletno anketiranje 
kot za vodenje baz in kasnejšo statistično 
obdelavo podatkov) zelo vprašljiva.

 - Namen zbiranja povratnih informacij na 
ravni izvajalcev je povsem drugačen 
od namena zbiranja tovrstnih podatkov 
na ravni sistema. Na ravni izvajalcev 
gre predvsem za vodenje stalnega 
stika in dialoga z nekdanjimi učenci in 
delodajalci, vzpostavljanja partnerstev 
z njimi, ozaveščanje potrebe po 
prilagajanju izobraževanja njihovim 
potrebam, tudi nudenju občutka enim 
in drugim, da so ključni deležniki in da se 
njihovo mnenje spoštuje, ter oblikovanje 
dodatnih izbirnih modulov in interesnih 
dejavnosti izvajalcev v skladu z željami in 
potrebami uporabnikov. Na ravni sistema 
pa naj bi se tovrstni podatki spremljali z 
namenom veljavnega, objektivnega, 
rednega in podrobnega vpogleda v 
sistem, in sicer da bi se na tej osnovi 
načrtovala čim bolj premišljena in na 
dokazih temelječa izobraževalna politika, 
od reform izobraževalnih programov 

do regulacije vpisa, urejanja odnosov 
in partnerstev s ključnimi deležniki na 
nacionalni ravni, boljšega odločanja pri 
razporejanju fi nančnih spodbud ipd. 

Tako lahko povzamemo, da so podatki o 
nekdanjih učencih, ki so jih izvajalci zmožni 
zbirati sami, dovolj dobri za njihove potrebe. Iz 
sumiranja teh podatkov na nacionalni ravni pa 
zaradi naštetih pomanjkljivosti ne bi bilo korektno 
sklepati o kakovosti celotnega sistema PSI. 

Skleniti je mogoče, da je treba analizirati 
potencial obstoječih nacionalnih baz podatkov, 
jih urediti in medsebojno povezati ter nadgraditi 
tam, kjer je to potrebno in mogoče. V delih, v 
katerih podatkov na nacionalni ravni nimamo, 
je treba izbrati metodološko ustrezen postopek 
zbiranja in obdelave podatkov. Sočasno pa 
bi bil nujen tudi dogovor o vlogah, nalogah 
in o odgovornosti deležnikov PSI v zgoraj 
omenjenih procesih. Prepustimo strukturiranje, 
nadgrajevanje in vodenje nacionalnih baz 
za to usposobljenim strokovnjakom in za to 
zakonsko pooblaščenim institucijam na kar 
opozarja tudi SURS, ki ima za te naloge podlago 
v Zakonu o državni statistiki, in med drugim pravi: 
»Optimalno bi bilo, da bi se določene ključne 
evidence/zbirke podatkov (zlasti o diplomantih 
formalnega izobraževanja) vodile kot centralno 
informatizirane zbirke podatkov. SURS bi moral biti 
vključen v te aktivnosti že od samega začetka, 
saj bi zbirke podatkov morale biti zastavljene 
tako, da bi bile večnamenske (za izvajanje 
upravno-administrativnih nalog; za državno 
statistiko; za naloge, ki izhajajo iz mednarodnega 
sodelovanja).« (SURS, 2007) SURS tudi opozarja na 
sledeče težave pri uporabi evidenc s področja 
izobraževanja: težave s posodabljanjem in 
urejanjem, organiziranostjo, povezljivostjo, 
vsebino, zajetjem in informatizacijo zbirk podatkov 
(Domijan, Škrbec in Damjan, 2009, str. 5). 

Od leta 2007 so se zbirke podatkov ter 
sistemsko spremljanje diplomantov po zaključku 
izobraževanja v Sloveniji urejali in znatno uredili 
na področju visokega šolstva. Nujno bi bilo po 
tem zgledu, ali po nekem drugem modelu, urediti 
tudi srednje poklicno in strokovno izobraževanje 
ter v baze enakovredno vključiti tako dijake kot 
odrasle udeležence izobraževanja, tako učence 
javnih kot zasebnih izvajalcev poklicnega in 
strokovnega izobraževanja. Pri urejanju tega 
področja pa imajo ključno in vodilno vlogo lahko 
le pristojna ministrstva (na področju visokega 
šolstva je bil to MIZŠ), v sodelovanju s SURS ter, po 
potrebi, z vključevanjem različnih raziskovalnih 
inštitutov.
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