
aan de politiek:  

5 oproepen van de mbo-scholen 
 

Het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) heeft een onmisbare maatschappelijke en 

economische betekenis. Het mbo leidt op voor een veelheid aan beroepen, voor 

burgerschap en voor doorstroming naar vervolgonderwijs. Voor het vervullen van deze 

opdracht werken mbo-scholen samen met veel partijen: het toeleverend onderwijs, het 

vervolgonderwijs, het bedrijfsleven, de gemeenten en maatschappelijke organisaties. 

 

De  kwaliteit van het mbo is de afgelopen jaren sterk verbeterd. Dit blijkt onder meer uit 

Inspectie-onderzoek en uit de jaarlijkse, onafhankelijke benchmark van het mbo. In 

vergelijking met andere landen in Europa vinden afgestudeerde mbo’ers snel werk op de 

arbeidsmarkt. Volgens de OECD en ingewijden bij de Europese Commissie hoort het 

Nederlandse mbo tot de best presterende mbo-stelsels in Europa.  

Het voortijdig schoolverlaten in het mbo is drastisch afgenomen. Deskundige docenten en 

begeleiders slagen er ondanks conjuncturele tegenspoed toch steeds beter in kansen te 

bieden aan kwetsbare jongeren. De mbo-scholen reageren zo snel mogelijk op 

veranderingen op de (regionale) arbeidsmarkt. Dat betekent studenten zo doelmatig mogelijk 

opleiden, op tijd opleidingen bijbuigen naar eisen van (vooral) de regionale arbeidsmarkt, 

breed waar het de weerbaarheid en flexibiliteit van de beginnend beroepsbeoefenaar op de 

arbeidsmarkt versterkt en smal waar het nodig is. Er zijn immers veel verschillen tussen 

branches, bedrijfstakken en opleidingsniveaus. 

 

De mbo-scholen werken momenteel vol energie aan innovatie en kwaliteitsverbetering, zoals 

de invoering van Focus op Vakmanschap, de nieuwe kwalificatiestructuur, voorlichting aan 

studenten, de ontwikkeling van keuzedelen, de verbeteringen in de examinering via de 

gezamenlijke Examenagenda 2015-2020 en stevige afspraken over goed bestuur. 

 

Tegen deze achtergrond vragen de mbo-scholen voor de komende jaren het vertrouwen van 

de politiek om voor en met de studenten, de docenten, het bedrijfsleven en de maatschappij 

gestaag verder te werken aan de ingezette lijn van kwaliteitsverbetering en een goed 

gespreid regionaal opleidingsaanbod. Samen hebben de mbo-scholen in april 2015 hun visie 

op de toekomst uiteengezet in het Manifest MBO2025 (http://www.mbo2025.nl/manifest). De 

belangrijkste punten hieruit kunnen rekenen op steun van studenten, private opleiders en 

werkgeversorganisaties.  

Naar de verkiezingen van 2017 toe doen de mbo-scholen vijf dringende oproepen. Als die 

straks een plek krijgen in het Regeerakkoord, is het mbo prima in staat om haar bijdrage aan 

sterk beroepsonderwijs voor de samenleving van vandaag en morgen te leveren.  

http://www.mbo2025.nl/manifest


 

Oproep 1: geef talentontwikkeling een grotere kans door te vroege selectie van 

leerlingen tegen te gaan.  

 

Het Nederlandse onderwijs is internationaal gezien een sterk stelsel. Een vroege selectie na 

het basisonderwijs in combinatie met sterk gedifferentieerde leerpaden in het voortgezet 

onderwijs zorgt echter voor een smalle en te gedifferentieerde ontwikkeling van talenten van 

jongeren. Dat vinden veel partijen, waaronder gezaghebbende experts als de OECD, een 

slechte eigenschap van het Nederlandse onderwijs. De mbo-scholen vinden dat het nieuwe 

kabinet serieus aandacht moet besteden aan oplossingen als gecombineerde 

schooladviezen aan het einde van de basisschool,  een aanzienlijk langere, geïntegreerde 

brugperiode, het tegengaan van de voortgaande categorisering in het voortgezet onderwijs, 

integratie van onderdelen van het vmbo en de havo in een voorbereidend beroepsonderwijs, 

een ‘maatwerkdiploma’ aan het einde van het voortgezet onderwijs, een tweejarige 

entreeopleiding en ruimte voor het aanleren van elementaire beroepsvaardigheden in het 

gehele voortgezet onderwijs. Dit alles zorgt voor meer kansen voor talentontwikkeling en een 

betere oriëntatie op de vervolgopleiding in het mbo, hbo of universitair onderwijs. 

 

Dus lezen de mbo-scholen straks graag in het Regeerakkoord: … onderwijspact met als doel 

talentontwikkeling alle ruimte geven en te vroege selectie tegengaan. 

 

 

Oproep 2: breng laag opgeleiden naar een hoger niveau.  

 

Op de Nederlandse arbeidsmarkt tekent zich in toenemende mate een onderklasse af van 

(half of laag) opgeleide werknemers, (gedwongen) zelfstandigen zonder personeel en 

werklozen. Zij bevinden zich in de leeftijdscategorie 20-30 jaar en hebben hooguit een 

diploma op mbo-niveau 1 of 2.  

Gezaghebbende onderzoeken van OECD, CPB en WRR zijn duidelijk in hun waarschuwing: 

deze groep laag opgeleiden gaat het op termijn niet redden op de arbeidsmarkt. Robotisering 

en digitalisering, verdringing van lager opgeleiden door hoger opgeleiden en het verdwijnen 

van bepaalde beroepen zitten deze doelgroep in de weg. Ergens hebben deze jongeren niet 

de goede keuze kunnen of willen maken. 

De mbo-scholen beschouwen het als hun taak om deze doelgroep via een combinatie van 

leren en werken naar een hoger diploma te brengen. Dit vereist een meerjarige, 

gecoördineerde actie van werkgevers, UWV, gemeenten, publiek bekostigde én private 

scholen, en ook extra begeleiding en financiële middelen om daarin echt succesvol te 

kunnen zijn. De opleidingsprogramma’s in het mbo kunnen - met toestemming van de 

overheid - hiervoor op maat worden gesneden.  

 

Dus lezen mbo-scholen straks graag in het Regeerakkoord: … krijgen laag opgeleide 

jongeren financiële middelen én begeleiding om een (hoger) diploma te halen. 

 

 

 



 

Oproep 3: maak werk van vluchtelingen.  

 

Meer halen uit (tijdelijk) gestrand talent geldt zeker ook voor de mensen die we als 

vluchteling welkom heten in Nederland. Werk in de beroepspraktijk zorgt voor 

maatschappelijke emancipatie én acceptatie. Volgens de mbo-scholen verdienen 

vluchtelingen een stevig integratieprogramma van taaltrainingen, duale vormen van scholing 

en vooral ook werk. De afgelopen jaren is veel bezuinigd op inburgering en educatie en de 

marktwerking die is losgelaten op inburgeringsprogramma’s heeft geleid tot fragmentatie, 

geen groei van kwaliteit en verlies van deskundige docenten. Veel regionale 

opleidingencentra (roc’s) zijn desalniettemin bereid op maat gesneden (voor)programma’s 

aan deze doelgroep aan te bieden via onder meer inburgering, educatie en duale 

onderwijstrajecten. Maar hiervoor is wel dus eerst een breed en vooral ook stabiel pact nodig 

van overheden, bedrijven en scholen. Dan kunnen scholen er de schouders onder zetten. 

 

Dus lezen mbo-scholen straks graag in het Regeerakkoord: … stelt de regering het 

beroepsonderwijs in staat statushouders uit te nodigen en op te leiden richting kansrijke 

beroepen. 

 

 

Oproep 4: ouders van minderjarigen in het mbo verdienen net zoveel financiële 

ondersteuning als die in het vo.  

 

Het overheidsbeleid moet volgens de mbo-scholen aan vergelijkbare groepen leerlingen, cq. 

studenten in het voortgezet onderwijs en mbo gelijke kansen bieden. Inkomenspolitiek mag 

niet over de ruggen van mbo-studenten gevoerd worden. 

In Nederland kregen ouders met een laag inkomen een tegemoetkoming in de kosten voor 

het onderwijs van hun kinderen tot 18 jaar. Zo is destijds het gratis schoolboekenbeleid in het 

voortgezet onderwijs tot stand gekomen en komt er vanaf 2017 ook een ov-kaart voor mbo- 

studenten van 16 en 17 jaar. Dat is een goede zaak. Mbo-scholen doen er intussen alles aan 

om schoolkosten voor studenten beperkt te houden. Zij onderschrijven dat studentenraden 

adviesrecht krijgen over het schoolkostenbeleid van de scholen. Van de overheid mag echter 

ook een bijdrage worden verwacht.  Met het wegvallen van de Wet tegemoetkoming 

onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS) is een belangrijke bron voor het bekostigen van 

noodzakelijke schooluitgaven voor 16- en 17-jarige mbo-studenten weggevallen. Daardoor 

zijn veel studenten uit financieel minder daadkrachtige gezinnen niet in staat een mbo-

opleiding te volgen. In het belang van talentontwikkeling en het tegengaan van een steeds 

groter wordende tweedeling in de maatschappij vragen de mbo-scholen u ervoor te zorgen 

dat alle minderjarige studenten in het mbo financieel net zo wordt gecompenseerd als 

minderjarige jongeren in het voortgezet onderwijs.  

 

Dus lezen mbo-scholen straks graag in het Regeerakkoord: … gelijke financiële 

ondersteuning voor ouders van minderjarigen in het mbo en het vo. 

 

 



 

Oproep 5: wees terughoudend met nieuwe regelgeving.  

 

De mbo-sector is, vanaf de totstandkoming van de Wet Educatie Beroepsonderwijs (WEB),  

verder gereguleerd. Van de oorspronkelijke gedachte van een globale kaderwet is niet veel 

meer over. 

De mbo-scholen hebben dringend behoefte aan een periode van rust en continuïteit om de 

grote hoeveelheid vernieuwingen als gevolg van overheidsbeleid adequaat in te voeren. 

Enerzijds heeft het kabinet Rutte-II het mbo meer mogelijkheden gegeven om de 

responsiviteit naar de omgeving toe goed vorm te geven, bijvoorbeeld met gecombineerde 

leerwegen, cross-overs tussen kwalificaties en keuzedelen.  

De keerzijde is dat de kabinetten Rutte-I en Rutte-II een imposante hoeveelheid actieplannen 

en beleidsbrieven over het mbo hebben uitgestort. Zie Focus op Vakmanschap (2011), Ruim 

baan voor vakmanschap (2014) en Een responsief mbo voor hoogwaardig vakmanschap 

(2015). En de vele regels die daaruit volgden op de terreinen van bekostiging, 

verslaglegging, governance, handhaving, kwaliteitsafspraken, indicatoren, taal- en 

rekenbeleid en macrodoelmatigheid. Er staan nog meer wetsvoorstellen op stapel, over 

bijvoorbeeld toelatingsrecht, klachtrecht en versterking bestuurskracht.  

Niet alle nieuwe regelgeving is in de kern onredelijk. Maar in de soms erg gedetailleerde 

uitwerking die voorbijgaat aan de professionaliteit van personeel in de scholen en onderlinge 

inconsistentie (bijvoorbeeld macrodoelmatigheid en toelating) zijn voor de mbo-scholen de 

grenzen bereikt ten aanzien van de acceptatie en uitvoerbaarheid. Hetzelfde geldt voor het 

bestuursakkoord. Onderdelen daarvan zijn lastig uit te leggen zowel binnen als buiten de 

school. Doelmatig opleiden staat op gespannen voet met sturen op een zeer complexe 

indicator van studiewaarde. En wordt het mbo-onderwijs er beter van? 

 

Een cri-de-coeur daarom: wees terughoudend met nieuwe regelgeving in de nieuwe 

regeerperiode. De overheid zou serieuzer dan tot nu toe werk moeten maken van een echte 

verlichting van de regeldruk door consequent de inrichting van het internationaal hoog 

aangeschreven mbo-onderwijs over te laten aan de scholen zelf. Durf daarop te vertrouwen. 

En intern en extern toezicht zijn in de kern prima gepositioneerd. 

Daarnaast zou elke vorm van nieuwe regelgeving, of het nu een nieuwe wet is, een 

algemene maatregel van bestuur, een ministeriële regeling of een uitwerking van een 

onderdeel van een bestuursakkoord, aan de voorkant voorzien moeten worden van een 

integraal impact assessment om zo de gevolgen voor scholen en studenten goed in beeld te 

brengen. Te vaak worden regels over de scholen uitgestort, die vooraf onvoldoende op 

zinvolheid en uitvoerbaarheid zijn getoetst. En te vaak dreigt de politiek goede alternatieven 

van zelfregulering terzijde te schuiven. Vrijblijvend? Welnee. Er zijn maar weinig sectoren die 

zo transparant zijn over de resultaten en daarop aangesproken kunnen worden. Elk jaar 

weer opnieuw. 

 

Dus lezen mbo-scholen straks graag in het Regeerakkoord: … geen nieuwe regelgeving, 

tenzij getoetst op nut, noodzaak, breed draagvlak en uitvoerbaarheid. 

 

 



 

De mbo-scholen rekenen op uw steun. 

 

De politiek kan met het honoreren van deze oproepen veel energie geven aan de mbo-

scholen en de vele partijen waarmee zij samenwerken. Het geeft hen de kracht en het 

vertrouwen de veelzijdige maatschappelijke opdracht waar zij voor staan met plezier uit te 

blijven voeren en zich steeds weer te vernieuwen.  

 

 

Woerden, 4 april 2016 

 


