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Geachte leden van de Tweede Kamer, 

 

Donderdag 24 september debatteert u met het Kabinet over het derde steunpakket. De MBO Raad is 

enthousiast over dit steunpakket dat is bedoeld om samen sterk de coronacrisis uit te komen. We zijn 

er trots op dat specifiek het (bekostigde en niet-bekostigde) mbo wordt genoemd om bij te dragen aan 

crisisdienstverlening, aan om- en bijscholing van werknemers die hun baan verloren of dreigen te 

verliezen, en aan het tegengaan van jeugdwerkloosheid. Met name dit laatste is expliciet een opdracht 

aan de bekostigde mbo-scholen. Jongeren die nu worden opgeleid voor sectoren die hard getroffen 

zijn door de coronacrisis blijken door de coronacrisis nu extreem kwetsbaar op de arbeidsmarkt. De 

beschikbare middelen voor deze groep moeten de scholen snel, efficiënt en direct kunnen inzetten. 

Daarom vragen wij als mbo-sector het kabinet en de Tweede Kamer met klem de onderdelen van het 

steunpakket die echt bedoeld zijn voor de aanpak van jeugdwerkloosheid direct toe te delen aan de 

scholen zelf en niet via gemeenten of andere organisaties of via landelijke complexe regelingen te 

verdelen. Ook wil de mbo-sector aan de voorkant betrokken worden bij de uitwerking. Alleen zo 

kunnen we, in het belang van de jongeren en het voorkomen van jeugdwerkloosheid, tempo maken. 

 

Student centraal 

Vanaf het begin van de coronacrisis werken de scholen in het middelbaar beroepsonderwijs keihard 

om het initieel onderwijs aan bijna 500.000 studenten onder moeilijke omstandigheden zo goed 

mogelijk te laten doorgaan. Daarbij hebben de scholen rekening te houden met de 1,5 meter-richtlijn, 

met het wegvallen van veel stages, met de uitdaging dat heel veel praktijkvakken niet vervangen  
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kunnen worden door een online-variant en met de wens van openbaar vervoerbedrijven om studenten 

die reizen zoveel mogelijk te spreiden over de dag. Specifiek bij het vavo, moeten onze studenten zich 

voorbereiden op dezelfde examens als vo-leerlingen, maar met veel minder lessen op locatie. Dit is 

een zeer grote opgave waar elke dag de bestuurders en de 46.000 docenten, instructeurs en 

leidinggevenden hun handen vol aan hebben. Ze doen dat met overgave, flexibel en efficiënt, vanuit 

het standpunt dat de student centraal staat en het best mogelijke onderwijs verdient. 

  

Waardering voor het mbo 

De mbo-scholen ervaren een grote waardering vanuit de maatschappij voor hun inspanningen. De 

laatste OECD-landenstudie, de Staat van het Onderwijs van de Onderwijsinspectie en de recent door 

SBB gepubliceerde tevredenheidscijfers van het bedrijfsleven voor het mbo laten zien dat we in 

Nederland de kwaliteit van het mbo-onderwijs uitstekend op orde hebben. En we zijn blij dat de 

minister-president deze waardering publiek heeft uitgesproken tijdens de Nationale opening mbo-jaar 

2020-2021 in Zwolle op 10 september jl.: een corona-proof-manifestatie die veilig is georganiseerd 

door de scholen en studenten zelf. Die waardering blijkt ook uit de hoge verwachtingen die het kabinet 

nu uitspreekt in het derde steunpakket. 

  

Zet de scholen zelf aan het stuur 

In de uitwerking van het steunpakket voor de aanpak van jeugdwerkloosheid wordt maatwerk 

gevraagd met bijvoorbeeld begeleidingsgesprekken in het laatste jaar van de mbo-opleiding en nazorg 

en ondersteuning naar werk voor onder meer net gediplomeerde mbo’ers. Vanzelfsprekend zullen de 

scholen daarvoor nauw samenwerken met het regionale bedrijfsleven, gemeenten en UWV in de 

arbeidsmarktregio. Maar snel resultaat is uitgesloten als teveel kostbare tijd verloren gaat door 

complexe regelingen en vooral heel veel overleg. De politiek verwacht (terecht) dat de mbo-sector de 

handschoen oppakt: zet de scholen dan ook zelf aan het stuur, zodat zij studenten op en net van 

school die dat nodig hebben snelle en laagdrempelige hulp kunnen bieden. Om effectief te kunnen zijn 

moeten scholen nu al extra personeel werven om de beoogde maatwerktrajecten te starten. Dat 

alleen al is een uitdagende klus.  

Geef daarom de scholen zelf de beschikking over de feitelijk voor hen bestemde middelen uit het 

steunpakket, met de opdracht om goede afspraken te maken met (centrum)gemeenten, bedrijfsleven 

en UWV. Scholen leggen graag verantwoording daarover af. 

  

Samenvattend 

De mbo-sector deelt de urgentie die het Kabinet ziet om mbo-opgeleiden die gaan afstuderen of net 

afgestudeerd zijn en door de crisis kwetsbaar zijn op de huidige arbeidsmarkt snel te helpen.  

Een simpele, heldere en directe aanpak is daarvoor de beste manier.  
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De beoogde activiteiten zijn onder meer extra ondersteuning op school tijdens het jaar van afstuderen 

en extra begeleiding door school naar werk of naar vervolgopleiding. Het is zaak de school waar deze 

studenten ‘in beeld zijn’ rechtstreeks daartoe in staat te stellen en te financieren. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

Adnan Tekin 

voorzitter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c.c. minister Wiebes (ministerie van EZK) 

   minister Van Engelshoven (ministerie van OCW) 

   minister Koolmees (ministerie van SZW) 


