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Geachte leden van de vaste Kamercommissie Onderwijs, 
 
Op 22 februari debatteert u over Burgerschapsvorming, Seksuele diversiteit en Dyslexie in 
het onderwijs. Dit doet u mede naar aanleiding van het inspectierapport Burgerschap op school. De 
minister kondigt in de brief over versterking van het burgerschapsonderwijs aan dat zij samen met de 
MBO Raad een burgerschapsagenda gaat opstellen. Wij zien deze burgerschapsagenda als een 
goede manier om nadere afspraken te maken over de taak en verantwoordelijkheid van het mbo-
onderwijs voor de burgerschapsvorming van de Nederlandse jongeren en (jong) volwassenen. Via de 
burgerschapsagenda willen we scholen de mogelijkheid geven om optimaal aan te sluiten bij de 
onderwijsbehoefte van onze zeer diverse studentenpopulatie en tegelijkertijd ook te waarborgen dat 
op alle scholen kwalitatief goed burgerschapsonderwijs wordt gegeven. Wij vragen u dan ook ruimte 
om deze burgerschapsagenda in nauwe samenspraak met docenten, studenten, schoolleiders en 
andere stakeholders vorm te geven en te implementeren.  
  
Burgerschap: een wezenlijk onderdeel van de mbo-opleiding 
In eerdere gesprekken in de Kamer sprak een aantal van u de zorg uit dat het burgerschapsonderwijs 
in het mbo te vrijblijvend zou zijn. Dit is naar onze mening een misvatting. Het wettelijk kader, zoals dit 
is vastgelegd in de kwalificatie-eisen loopbaan en burgerschap, verplicht scholen om goed 
burgerschapsonderwijs te geven. Dit moet gebeuren met goed toegeruste docenten.  
 
Los van deze verplichting zien mbo-scholen het ook echt als hun verantwoordelijkheid om jongeren te 
begeleiden in hun ontwikkeling naar persoonlijke- en vakvolwassenheid en weet zich dus vanuit haar 
drievoudige opdracht ten volle verantwoordelijk voor burgerschap. Dit betekent dat er in alle mbo-
opleidingen niet alleen aandacht is voor beroepsontwikkeling en taal- en rekenvaardigheden, maar dat 
er ook wordt gewerkt aan het ontwikkelen van sociale vaardigheden, politiek bewustzijn, 
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loopbaanvaardigheden en kritische denkvaardigheden.  Kortom, die vaardigheden die iedere 
volwassene in Nederland nodig heeft om volwaardig, productief en duurzaam te participeren in (of bij 
te dragen aan) onze samenleving. 
 
Anders dan de eisen voor de verschillende beroepsgroepen, zoals die zijn uitgewerkt in verschillende 
kwalificatiedossiers, zijn de kwalificatie-eisen loopbaan en burgerschap voor alle opleidingen en 
niveaus identiek. Maar ook kent het mbo, meer dan alle andere onderwijssectoren, een zeer diverse 
studentpopulatie. Het mbo-onderwijs richt zich op jongeren en volwassenen in de leeftijd van 16 tot 60 
jaar, we bieden het onderwijs aan in twee leerwegen, op vier niveaus en we richten ons op alle 
arbeidsmarktsectoren. Om recht te doen aan deze diversiteit moeten de mbo-scholen een vertaalslag 
maken van de wettelijke eisen naar de eigen regionale arbeidsmarkt en onderwijspraktijk en ook 
moeten zij een passende vorm vinden waarmee zichtbaar wordt wat het burgerschapsonderwijs 
oplevert. Burgerschapsvaardigheden zijn, anders dan beroepsvaardigheden, namelijk niet één op één 
te meten. Hoe meten we of een student voldoende kritisch denkt of voldoende sociaal vaardig is? Ook 
dit vraagt maatwerk van de mbo-scholen. 
Bovendien  is de burgerschapsopdracht zeer breed. Dit heeft te maken met de grote verscheidenheid 
aan maatschappelijke thema’s en ontwikkelingen, maar zeker ook met de kennis en ervaring die we 
mbo-studenten willen meegeven. Ook hier moeten scholen dus keuzes maken: welke onderwerpen 
zetten we centraal in ons onderwijs en wat is er binnen onze regio en voor deze specifieke branche 
van belang? Het mag duidelijk zijn dat hierbij ook altijd voldoende ruimte moet blijven om in te spelen 
op de actualiteit.  
 
Om optimaal recht te doen aan hun burgerschapsopdracht hebben mbo’s dus ruimte nodig om een 
passende vertaalslag te maken en hun de onderwijsteams (burgerschapsdocenten en andere 
teamleden) in lijn hiermee toe te rusten.  
 
Een extra stap met de burgerschapsagenda 
Wij zijn ervan overtuigd dat de aangekondigde burgerschapsagenda onze scholen een extra steuntje 
in de rug zal geven, want wij herkennen ook het beeld van het onderzoek van de onderwijsinspectie 
en de onderzoekers KBA Nijmegen – ResearchNed. Scholen voldoen aan hun wettelijke verplichting, 
maar zijn soms onzeker over de keuzes die ze maken en ze werken niet overal voldoende planmatig.  
 
Goed burgerschapsonderwijs staat of valt met een helder beeld van wat we als maatschappij van 
scholen kunnen en mogen verwachten, een duidelijke visie van de school op de 
burgerschapsopdracht, een veilig schoolklimaat en een team van docenten met goede pedagogische 
vaardigheden die zich toegerust weten om een diversiteit aan maatschappelijke thema’s 
bespreekbaar te maken. Met het opstellen van en vormgeven aan de 
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burgerschapsagenda gaan we als scholen met elkaar en met onze stakeholders in gesprek over de 
wijze waarop wij als mbo hier invulling aan geven. Vervolgens zetten we in op instrumentarium 
waarmee scholen hun eigen visie en aanpak kunnen aanscherpen en het gesprek kunnen voeren 
over de wijze waarop onderwijsteams gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen voor de 
burgerschapsvorming van de studenten; ieder vanuit de eigen rol en expertise. Dit jaar krijgt het delen 
van onderwijsmaterialen en middelen tussen de scholen een extra impuls, we werken aan een 
inspiratiebox met praktische voorbeelden, ontsloten op de website van het Netwerk burgerschap. Ook 
zetten we extra in op professionalisering van burgerschapsdocenten én van onderwijsteams.  
 
Doorbouwen op bestaande netwerken 
De laatste jaren is er geïnvesteerd in burgerschapsonderwijs en in de professionalisering van 
docenten. Daarom bouwen we door op de structuur die er al is.  
 
Netwerk burgerschap 
Om het burgerschapsonderwijs in het mbo op een hoger plan te brengen hebben de scholen sinds 
januari 2016 het Netwerk burgerschap. Dit netwerk heeft tot doel om mbo-docenten die 
burgerschapsonderwijs verzorgen met elkaar te verbinden en om kennisdeling te stimuleren en 
organisaties die daarvoor met scholen samenwerken een podium te bieden. Binnen dit netwerk is ook 
de diversiteit in de achtergrond van de burgerschapsdocent zichtbaar. Er zijn docenten met een 
bevoegdheid voor maatschappijleer of omgangskunde, maar ook filosofen en beroepsgerichte 
vakdocenten die zich via bijscholing hebben ontwikkeld tot burgerschapsdocent. 
 
De website van dit netwerk ontsluit vele goede voorbeelden van burgerschapsonderwijs en verwijst 
naar bruikbare materialen en hulpbronnen, maar ook naar externe partijen die scholen en docenten 
kunnen ondersteunen bij het verzorgen van burgerschapsonderwijs. Deze website wordt, in het 
verlengde van de burgerschapsagenda mbo, de komende jaren verder uitgebouwd. Ook komt er nog 
meer aandacht voor scholing van docenten(teams).  
 
Dat er veel behoefte is aan het delen van kennis en ervaring, bleek onder meer tijdens de eerste 
landelijke studiedag burgerschap in het mbo waar ruim 200 mbo-docenten deelnamen aan ruim 20 
workshops over het stimuleren van kritische denkvaardigheden van mbo-ers. Deze dag werd 
georganiseerd naar aanleiding van de aanscherping van het Examen- en kwalificatiebesluit voor wat 
betreft kritische denkvaardigheden en diende als lancering van de handreiking kritische 
denkvaardigheden.  
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Platform sociale veiligheid 
Een veilig leerklimaat is de basis voor al het leren. Daarom werken de mbo scholen binnen het 
platform sociale veiligheid al ruim 15 jaar samen aan het bevorderen van de sociale veiligheid op 
scholen. Dan gaat het om bijvoorbeeld het terugdringen van pesten en discriminatie maar ook om het 
signaleren van loverboyproblematiek en het voorkomen van (gerelateerd) geweld. Het platform sociale 
veiligheid kent een stuurgroep met vertegenwoordigers van politie, OCW en jongerenorganisatie JOB. 
 
Om scholen nog beter te ondersteunen heeft de Stichting School & Veiligheid begin 2016 in 
samenwerking met het platform sociale veiligheid een apart informatieloket ingericht op de website 
met relevante veiligheidsthema's voor het mbo. Van dit informatieloket maken de mbo-scholen 
veelvuldig gebruik. Dit informatieloket is vervolgens aangevuld met een kennisbank. Hierin zijn 
informatie, materialen en handreikingen samengebracht die in de loop der jaren door het platform zijn 
ontwikkeld. De kennisbank wordt regelmatig geactualiseerd en aangevuld met nieuwe, voor het mbo 
relevante documenten. Op dit moment gaat het om een honderdtal artikelen. 
 
Monitor sociale veiligheid 
Het is natuurlijk essentieel om te weten hoe studenten het schoolklimaat ervaren. Sinds 2002 meet 
expertisecentrum beroepsonderwijs (ecbo) daarom, in nauwe samenwerking met het mbo, om de 
twee tot drie jaar de sociale veiligheid onder studenten (bijna 500.000) en medewerkers (ruim 30.000). 
Uit de laatste monitor bleek dat mbo-studenten zich (zeer) veilig voelen in de lesruimten (93%), in de 
school (88%) en op het terrein van de school (86%). De omgeving van de school scoort bij studenten 
lager: 85%. Onder medewerkers is dat percentage 91%. Ook wijst de monitor uit dat steeds minder 
studenten en docenten te maken krijgen met materiele of psychisch-fysieke agressie door anderen. 
Ongeoorloofd gedrag zoals frequent spijbelen en wapenbezit onder studenten neemt verder af. De 
monitor besteedde bij de meting over 2014-2015 voor het eerst aandacht aan een specifieke 
doelgroep: LHBT’ers (lesbisch, homo, bi en transgender).Vijf procent van de studenten geeft aan 
moeite te hebben met homo- en biseksuele collega-studenten.                                                                                                                                          
 
Homo- en biseksuele studenten blijken iets vaker het slachtoffer te worden van vandalisme dan 
heteroseksuele studenten. Wel zijn ze bijna drie keer zo vaak slachtoffer van pesten, discriminatie en 
andere vormen van psychisch geweld. Van de homo- en biseksuele studenten voelt 91% zich veilig in 
de lesruimten, 88% in de school en 87% op het terrein en in de omgeving van de school. 
De MBO Raad werkt nauw samen met het COC en andere organisaties met expertise op het gebied 
van seksuele diversiteit om de acceptatie en veiligheidsbeleving van deze doelgroep verder te 
bevorderen.  
In september 2016 heeft het ministerie van OCW besloten om het project 'Seksuele diversiteit in het 
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mbo: een duurzame aanpak' een derde termijn te gunnen, het project loopt door 2018.  
Al veel scholen hebben deelgenomen aan het project dat bestaat uit een combinatie van voorstelling 
en trainingen gegeven door Theater aan Zet in samenwerking met het COC Nederland en EduDivers. 
In de derde termijn is de succesvolle aanpak beschikbaar voor alle opleidingen in het mbo.  
 
Tot slot 
Zoals u heeft kunnen lezen wil het mbo graag een volgende stap maken in kwalitatief hoogwaardig 
burgerschapsonderwijs. U kunt deze beweging het best ondersteunen door ons de ruimte te gunnen 
om deze stap met alle betrokken partijen te zetten. Ook met u gaan wij graag het gesprek aan over 
een betekenisvolle invulling van burgerschapsonderwijs in het mbo. Wij informeren u daarom graag in 
de loop van dit voorjaar over onze vorderingen.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
Ton Heerts 
Voorzitter 
 
 
 
cc. De minister en staatssecretaris van OCW  


