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Geachte leden van de Vaste Kamercommissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 
 
Maandag 30 januari voert u in de Tweede Kamer notaoverleg over de brief ‘Brede aanpak voor gelijke 
kansen in het onderwijs’ (oktober 2016) van de minister en staatssecretaris van OCW. De visie die het 
onderwijs in de volle breedte in samenwerking met het bedrijfsleven voor ogen heeft, hebben MBO 
Raad, PO-Raad, de VO-raad, de Vereniging Hogescholen, LTO en VNO-NCCW/MKB-Nederland 
samen beschreven in de brief die wij u afgelopen dinsdag gezamenlijk aanboden. De MBO Raad ziet 
hierin een krachtige, inhoudelijke agenda voor het komende kabinet. Helder is dat maatregelen goed 
doordacht moeten worden in hun consequenties voor de gehele keten en dat beleid op het terrein van 
sociale zaken, economische zaken en onderwijs ook een ‘gelijke kansen-toets’ voor jongeren verdient. 
Zeer recent is ons dat weer duidelijk geworden in het pleidooi van sommigen van u voor een bijna 
ongeclausuleerd doorstroomrecht van vmbo-tl naar havo. Soms lijkt het alsof de belangrijke agenda 
voor gelijke kansen pas geslaagd is als iedereen een hbo-opleiding heeft afgerond. 
 
Voor het notaoverleg van maandag 30 januari hecht de MBO Raad eraan om drie specifieke punten 
namens de mbo-scholen onder de aandacht te brengen.  
 
1. Pleidooi voor een krachtige agenda op het terrein van een leven lang ontwikkelen 
Het creëren van gelijke kansen houdt niet op na de basisontwikkeling in het reguliere onderwijs. 
Vanwege de snel veranderende arbeidsmarkt door onder meer technologische ontwikkelingen en 
veranderende arbeidsverhoudingen is het uiterst belangrijk dat jongvolwassenen en volwassenen na 
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hun start op de arbeidsmarkt zich een leven lang kunnen blijven ontwikkelen. Weerbaar en wendbaar 
blijven tot 70 jaar is het devies. 
Het mbo (beroepsvormend) is voor een groot deel van de beroepsbevolking een belangrijk 
referentiepunt in dit leven lang ontwikkelen: zij hebben na het vmbo (oriënterend) daar hun tertiaire 
onderwijs genoten. 
Doorstarters en herstarters vinden later in hun arbeidscarrière in en rond het mbo de mogelijkheid om 
via her-, bij- of omscholing aansluiting te houden op de eisen van een snel veranderende 
arbeidsmarkt. Zo realiseer je maatschappelijk rendement. Investeren in de ontwikkeling van 
doorstarters en herstarters rendeert niet alleen in termen van hun eigen kansen op de arbeidsmarkt, 
maar ook in termen van kansen die zij als ouders weer kunnen genereren voor hun eigen kinderen. 
De effecten werken door over generaties heen.  
De toegang tot zowel diplomagericht als certificaatgerichte vormen van scholing is dan wel cruciaal, 
voor met name burgers die relatief kort onderwijs hebben genoten. De MBO Raad steunt dan ook 
vormen van leerrechten voor diplomagerichte trajecten voor mensen die daar het meest baat bij 
hebben. We verwachten op dit thema vernieuwende voorstellen vanuit de Commissie 
Vraagfinanciering MBO en de SER, later dit voorjaar. De positie die wij zien voor de mbo-sector zelf is 
beschreven in het paper dat wij voor de hoorzitting over een leven lang ontwikkelen in de Tweede 
Kamer afgelopen maandag hebben ingediend (zie bijlage). 
 
2.  Pleidooi voor geïntegreerde trajecten voor jongeren zonder startkwalificatie  
Voor bepaalde jongeren zal het halen van een startkwalificatie altijd heel lastig zijn, dan wel 
onmogelijk blijken. Ook voor deze groep wil en zal het mbo verantwoordelijkheid dragen: Deze 
kwetsbare jongeren verdienen een beschutte arbeidsomgeving waarbinnen zij een betekenisvolle 
bijdrage kunnen leveren. Met bijvoorbeeld goede (apart gefinancierde) coaching en begeleiding via 
een traject met certificaten of soms een integraal diploma, moet het vervolgens voor een deel van 
deze groep mogelijk zijn om als herstarter of doorstarter alsnog kansen te realiseren. Hier moet de 
overheid in willen investeren.  
 
3. Pleidooi voor geïntegreerde trajecten zeker voor nieuwkomers 
De MBO Raad vindt het een gemiste kans dat in de gelijke kansen-agenda van het kabinet weinig 
aandacht is voor nieuwkomers, waaronder vluchtelingen en statushouders. Ook missen we aandacht 
voor mensen met een taalachterstand. Meer aandacht verkleint het risico dat groepen mensen 
buitenspel komen te staan en de ongelijkheid groter wordt in plaats van kleiner. In geïntegreerde 
trajecten onder een zekere regie van gemeenten valt hier grote winst te behalen; samen met 
gemeenten doen wij hier graag voorstellen voor. De MBO Raad zal u voor het debat voor inburgering 
op 2 februari van zijn visie voorzien.  
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4.  Pleidooi voor een herijking van het niveau startkwalificatie  
Door de snel veranderende arbeidsmarkt moeten we met elkaar onder ogen durven zien dat een 
niveau 2-opleiding in het mbo steeds vaker onvoldoende kwalificeert voor een duurzame, succesvolle 
carrière op de arbeidsmarkt. Dat geldt ook voor de havist of vwo-er die zich na diplomering niet verder 
ontwikkelt. De MBO Raad pleit er daarom voor met elkaar een serieuze discussie te voeren over de 
startkwalificatie: in het kader van gelijke kansen zou iedere starter maximaal gestimuleerd moeten 
worden om een kansrijke initiële beroepsopleiding tot minimaal niveau 3 van het mbo te volgen en te 
halen.  
 
Vragen? 
Heeft u vragen over de visie van de mbo-scholen op een leven lang ontwikkelen dan wel deze brief, 
dan kunt u terecht bij Jetske Woudstra, beleidsadviseur MBO Raad, mail: j.woudstra@mboraad.nl of 
mobiel: 06 5027 2664 
 
Met vriendelijke groet,  
 
 
 
 
 
Ton Heerts, 
Voorzitter MBO Raad  
 
cc. De ministers en staatssecretarissen van OCW en SZW 
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