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Loopbaan en burgerschap
Onderwijs op het mbo betekent meer dan studenten voorbereiden op de arbeidsmarkt. Alle mbo
studenten, zowel jongeren als volwassenen, worden opgeleid voor een beroep én voorbereid op hun
rol als burgers die volwaardig deelnemen aan de maatschappij. Daarom geldt voor iedereen die een
mbo-diploma wil halen de loopbaan- en burgerschapseisen.
Bij het onderdeel burgerschap krijgen studenten inzicht in maatschappelijke thema’s zoals
bijvoorbeeld democratie, vrijheid van meningsuiting, tolerantie, gezond gedrag en media-wijsheid
Daarnaast leren zij in het onderdeel Loopbaanoriëntatie en –begeleiding te reflecteren op hun
kwaliteiten, interesses en waarden. Dit helpt studenten bij het maken van hun keuze voor een studie
en beroep.
Resultaatverplichting en inspanningsverplichting
De elementen die bij loopbaanoriëntatie aan de orde komen en de vier dimensies die bij burgerschap
horen zijn wettelijk vastgelegd. De eisen zijn voor de cohorten vanaf 2016 aangescherpt op het gebied
van kritische denkvaardigheden. Mbo-scholen hebben de ruimte om zelf te bepalen op welke wijze zij
invulling geven aan deze elementen (loopbaan) en dimensies (burgerschap) en kunnen zo aansluiten
bij de diverse doelgroepen en maatwerk leveren. De mbo-school zorgt ervoor dat alle elementen en
dimensies gedurende de opleiding aan de orde komen (resultaatverplichting) en legt hier desgevraagd
verantwoording over af. De mbo-school legt, in het OER of in een verantwoordingsdocument, vast aan
welke eisen de deelnemer op het gebied van loopbaan en burgerschap moet voldoen
(inspanningsverplichting). Deze inspanningsverplichting wordt bij het begin van de opleiding aan de
studenten bekend gemaakt.
De student moet aan deze inspanningsverplichting voldoen om voor het diploma in aanmerking te
komen.
Urennorm
Het mbo kent alleen een algemene urennorm, onderverdeeld in begeleide onderwijstijd (bot) en
beroepspraktijkvorming (bpv). Er is geen urennorm voor de afzonderlijke onderdelen van de opleiding,
dus ook niet voor burgerschap.
Kennispunt MBO Burgerschap
Per 12 oktober 2018 gaat het Netwerk burgerschap mbo verder als Kennispunt MBO Burgerschap.
Het kennispunt wil kennis en ervaring over burgerschapsvorming in het mbo delen met docenten en
scholen. Uitgangspunt is dat de diversiteit van mbo scholen wordt benut. Daarnaast biedt het
kennispunt organisaties die in het kader van burgerschapsvorming samenwerken met mbo-scholen
een podium.
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Sinds 1 januari 2016 valt het Netwerk burgerschap mbo onder de verantwoordelijkheid van de MBO
Raad en ontvangt het financiering van het ministerie van OCW.
Voor het delen van kennis en ervaring ontplooit het kennispunt de volgende activiteiten:
• Een website met informatie: www.burgerschapmbo.nl.
• Twee keer per jaar netwerkbijeenkomsten in de regio’s noord, midden en zuid.
• Eén keer per jaar een landelijke studiedag.
• Vijf keer per jaar een nieuwsbrief.
• Themabijeenkomsten naar behoefte/actualiteit.
Meer informatie
Docenten die zich willen aansluiten bij het netwerk én de nieuwsbrieven willen ontvangen, kunnen
hiervoor een mail met contactgegevens (naam, functie, school, telefoonnummer) sturen naar
burgerschapmbo@mboraad.nl. Andere geïnteresseerden kunnen zich via hetzelfde mailadres
aanmelden, waarna zij de nieuwsbrieven van het netwerk ontvangen.
Handige websites
Overzicht kwalificatie-eisen Loopbaan en burgerschap zie de website www.s-bb.nl.
Voor meer informatie over het Kennispunt MBO Burgerschap zie www.burgerschapmbo.nl. Voor
vragen kunt u een mail sturen naar burgerschap@mboraad.nl.

