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Geachte leden van de Vaste Kamercommissie Onderwijs, 

 

Op woensdag 7 oktober gaat u met de minister van OCW tijdens een algemeen overleg in debat 

over de effecten van de coronacrisis op het mbo, het hoger onderwijs en stages. Met deze brief geeft 

de MBO Raad u namens de mbo-scholen een aantal punten mee waarop we van u actie vragen. Dat 

is nodig om de scholen in staat te stellen het best mogelijke beroepsonderwijs te blijven verzorgen 

onder zeer moeilijke omstandigheden. Voorop blijft staan dat de kwaliteit van het mbo-diploma 

gegarandeerd moet zijn en blijven.  

  

Steun het beroepsonderwijs  

De scholen doen alles wat mogelijk is om de bijna 500.000 mbo-studenten te faciliteren in het zo goed 

mogelijk kunnen volgen van het best mogelijke beroepsonderwijs. Online en op locatie. Een zeer grote 

opgave waar elke dag 46.000 docenten, instructeurs en leidinggevenden hun handen vol aan hebben. 

Dat doen ze onder lastige omstandigheden: de 1,5 meter en andere richtlijnen van kabinet en RIVM, 

het wegvallen van veel stages, de uitdaging dat heel veel praktijkvakken niet vervangen kunnen 

worden door een online-variant en de wens van openbaarvervoerbedrijven om studenten zoveel 

mogelijk te spreiden over de dag. Studenten laten dagelijks zien heel creatief te kunnen denken en 

schakelen in deze tijd. Dat verdient elke dag een groot compliment. Veel in het beroepsonderwijs gaat 

ook ‘gewoon’ door en er zijn mooie innovatieve voorbeelden te zien.   

Dit studiejaar vraagt uithoudingsvermogen van scholen en van studenten. Dit blijkt ook uit een 

onderzoek onder 5000 docenten en studenten, geïnitieerd door o.a. veertien mbo-scholen en 

adviesbureau Turner, en gesteund door de MBO Raad. Uit de eerste resultaten van dit onderzoek 
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blijkt dat het mbo de afgelopen maanden zorgde voor een pijlsnelle verandering richting digitale 

werkvormen. Voor BPV en praktijkonderdelen was dit niet mogelijk. Hier ligt een groot probleem. 

Docenten zien een afname van betrokkenheid, verminderde aanwezigheid van studenten, en de 

effectiviteit van leren daalt. Daarnaast geven docenten aan meer tijd kwijt te zijn met voorbereiding en 

geven van onderwijs. Het voorbereiden en afnemen van toetsen en examens kost ook meer tijd. 

Studenten geven aan onderling spontane interactie het meest te missen. Met elkaar en met docenten. 

Ze vinden het vaak moeilijk om zichzelf te motiveren en beschrijven problemen met zelfdiscipline. 

Kortom, de corona-maatregelen vragen veel van wendbaarheid van de scholen, van didactische 

kwaliteiten van docenten en de sociale functie van onderwijs staat danig onder druk.  

  

Het onderzoek zal op korte termijn als input dienen voor de deelnemende scholen zelf en binnen de 

vereniging gedeeld worden. Ook is het een belangrijk onderdeel van het traject dat de scholen met 

elkaar lopen om te komen tot duurzaam  beroepsonderwijs ná de coronacrisis. Zodra beschikbaar 

zullen we u uiteraard betrekken bij het vervolg van de rapportage en de toekomst van het 

beroepsonderwijs.   

  

Uw steun om voor scholen de uitdagingen in de huidige tijd te verlichten zodat ze korte 

termijnperspectief kunnen bieden aan docenten, instructeurs, medewerkers in de scholen en 

studenten is onontbeerlijk.  

  

Verruim termijn studievoortgangsadvies  

Op grond van het toelatingsrecht is iedereen welkom op onze mbo-scholen. Het mbo kent een 

bindend studieadvies: de school dient de student dit advies na 9 maanden en uiterlijk 12 maanden na 

de start van de meerjarige opleiding te geven. Door de coronamaatregelen komt het voor dat 

studenten niet alle voor het advies benodigde resultaten kunnen realiseren, bijvoorbeeld doordat een 

stage niet door is gegaan.   

  

De MBO Raad verzoekt u daarom de mbo-scholen een verruiming te geven van deze wettelijke 

termijn zodat ze maatwerk kunnen leveren. Studenten kunnen dan een op behaalde resultaten 

gebaseerd bindend studieadvies krijgen.  

  

Geef ook mbo-docenten testvoorrang  

Onze mbo-scholen zijn op hun schoollocaties gebonden aan de RIVM-maatregelen. In de praktijk 

betekent dit dat gemiddeld ongeveer een derde van de studenten en medewerkers voor lessen op 

school aanwezig kan zijn. Het praktijkonderwijs, het hart van het mbo, krijgt daarbij voorrang omdat 

het niet te vervangen is door onlineonderwijs. Het beperkte aantal beschikbare uren dat studenten op 

school praktijkonderwijs kunnen volgen, is onder druk komen te staan door te lange uitval van 

praktijkdocenten wegens de reguliere wachttijden voor coronatesten. Dat heeft niet alleen effect op de 

continuïteit van het toch al beperkte onderwijs en de motivatie van studenten 
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(met het risico op schooluitval). Het verhoogt ook de werkdruk van onderwijsteams, met mogelijke 

risico’s.   

De MBO Raad heeft zich eerder aangesloten bij de oproep die de PO-Raad en de VO-raad met 

sociale partners aan het Kabinet deden om ook docenten voorrang te geven bij de coronatest. De 

motie die daarvoor door de Kamer werd aangenomen leek ook te gelden voor het mbo. Tot onze 

verbazing werd bij de uitwerking van de motie het mbo uitgesloten. Een aantal scholen ziet zich nu 

genoodzaakt om zelf testen in te kopen bij commerciële aanbieders vanuit goed werkgeverschap en 

om het onderwijs zoveel mogelijk door te laten gaan.   

  

Wij roepen u daarom opnieuw op om er bij het kabinet op aan te dringen ook mbo-docenten 

met spoed voorrang te geven voor de coronatest.   

  

Voorkomen jeugdwerkloosheid: geef de scholen rechtstreekse opdracht en middelen  

Het verschilt per opleiding en per regio hoeveel studievertraging mbo-studenten oplopen als gevolg 

van de coronacrisis. Zeker is dat voor mbo’ers die nu worden opgeleid voor sectoren waar de 

omstandigheden ineens ronduit bedroevend zijn, de arbeidsmarktkansen in elk geval het komende 

jaar ernstig beperkt zullen zijn. Het Kabinet vraagt van de mbo-scholen in de uitwerking van de 

aanpak van jeugdwerkloosheid maatwerk: bijvoorbeeld begeleidingsgesprekken in het laatste jaar 

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 korte termijnresultaat 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 snel zelf aan het stuur met 

de beschikbaar gestelde middelen van SZW, zodat zij studenten op en net van school die dat nodig 

hebben snelle en laagdrempelige hulp kunnen bieden. Zie ook ons pleidooi aangaande het derde 

steunpakket.  

  

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. De MBO Raad pleit er daarom opnieuw voor de scholen, die deze studenten ‘in beeld’ 

hebben, rechtstreeks daartoe in staat te stellen en te financieren.  

   

Winstwaarschuwing rond studievertraging en voldoende stages/leerwerkbanen   

De uitdaging is immens om onder de huidige coronacondities voor alle bol- en bbl-studenten 

voldoende stages en leerwerkbanen te realiseren. Zeker daar waar extra grote uitdagingen zijn in een 

opleidingsrichting, een gehele sector of per regio.  

De oproep van de minister van OCW en de voorzitter van MKB-NL tijdens de Nationale opening van 

het mbo-jaar 2020-2021 aan scholen en bedrijven om creatief te zijn in het bedenken van oplossingen 

was niet aan dovemans oren gericht. We pakken dat samen met het 

https://www.mboraad.nl/sites/default/files/documents/20200923_brief_aan_vkc_over_derde_steunpakket.pdf
https://www.mboraad.nl/sites/default/files/documents/20200923_brief_aan_vkc_over_derde_steunpakket.pdf
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bedrijfsleven en sociale partners op binnen onder meer de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonder-

wijs Bedrijfsleven SBB met het Actieplan Stages en Leerbanen. Daarnaast hebben we met 

het ministerie van OCW afspraken gemaakt over meer mogelijkheden voor scholen voor het 

vormgeven van de ‘hoe’ van (beroepspraktijkvorming in) het onderwijs. Dat helpt de onderwijsteams 

en de studenten.   

  

We zien, aan het begin van dit schooljaar, dat alle extra effort niet alle problematieken overal 

zal verhelpen. Daarom geven we u op deze plaats een winstwaarschuwing. Het eerlijke verhaal 

is dat de studievoortgang van huidige studenten wordt belemmerd door de voortdurende 

coronacrisis, de impact daarvan op branches en daarmee samenhangend de impact op de 

beschikbaarheid van stages en leerwerkbanen. En ja, studenten kunnen op onderdelen ook 

een lagere kwaliteit ervaren dan in een normale situatie. Dat is niet te voorkomen. Verlenging 

van studieduur kan een reële consequentie zijn van deze crisis.   

  

Tot slot  

We doen alles wat mogelijk is om studenten te faciliteren in het zo goed mogelijk kunnen volgen van 

het best mogelijke beroepsonderwijs en docenten en instructeurs in het geven van het best mogelijke 

beroepsonderwijs. Online en op locatie. Daarin is het beroepsonderwijs al ver gekomen, gaat veel ook 

‘gewoon’ door en zijn er mooie voorbeelden te zien. Tegelijk sluiten we ook de ogen niet voor wat 

beter kan en beter moet. Met stakeholders als de JOB, de werknemersorganisaties en SBB voeren we 

regelmatig overleg om te kijken wat er binnen de omstandigheden aan verbeteringen en 

veranderingen mogelijk en nodig is.  

In het mbo werken de scholen met (lokale) overheden en het (sectorale) bedrijfsleven nauw samen. 

Uw steun is daarbij onontbeerlijk.  

  

Ik wens u een vruchtbaar debat. 

  

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

Adnan Tekin 

voorzitter 
 

 


