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Geef talentontwikkeling een grotere kans door 
te vroege selectie van leerlingen tegen te gaan.

… onderwijspact met als doel talent-
ontwikkeling alle ruimte geven en te 
vroege selectie tegengaan.

Regeerakkoord 2017.



Talent moet ruimte en tijd krijgen zich te kunnen ontwikkelen. De 
mbo-scholen roepen het nieuwe kabinet op álle Nederlandse leer-
lingen álle kansen te bieden en vroegselectie tegen te gaan. Dit kan met: 
gecombineerde schooladviezen aan het einde van de basisschool, een 
aanzienlijk langere brugperiode, het tegengaan van categorisering in het 
voortgezet onderwijs, integratie van vmbo en havo in een voorbereidend 
beroepsonderwijs en ruimte voor beroepsvaardigheden in het gehele 
voortgezet onderwijs.

Lees meer over deze en de andere 4 oproepen van het mbo aan de 
nieuwe regering op mbo2025.nl 



Maak werk van vluchtelingen.

… stelt de regering het beroeps-
onderwijs in staat statushouders uit 
te nodigen en op te leiden richting 
kansrijke beroepen.

Regeerakkoord 2017.



Werk zorgt voor emancipatie en acceptatie in de samenleving. 
Vluchtelingen hebben daarom inburgeringscursussen, taaltrainingen, 
educatie en vormen van duaal beroepsonderwijs nodig. Mbo-scholen 
kunnen vluchtelingen deze op maat gesneden hulp bieden. Om dit 
mogelijk te maken, moet het nieuwe kabinet een pact te sluiten tussen 
overheden, bedrijven en scholen. Dan kunnen mbo-scholen goed de 
schouders onder hun opdracht zetten.

Lees meer over deze en de andere 4 oproepen van het mbo aan de 
nieuwe regering op mbo2025.nl 



Breng laag opgeleide jongvolwassenen 
naar een hoger niveau.

… krijgen laag opgeleide jongeren 
financiële middelen én begeleiding 
om een (hoger) diploma te halen.

Regeerakkoord 2017.



Digitalisering, verdringing door hoger opgeleiden en het verdwijnen van 
beroepen zitten een grote groep van laag opgeleide 23-27 jarige volwas-
senen in de weg. Ergens hebben deze volwassenen destijds niet de goede 
keuze kunnen of willen maken en het gevolg is dat hun perspectieven 
op de arbeidsmarkt slecht zijn. Mbo-scholen willen deze jongvolwasse-
nen graag op weg helpen naar een hoger diploma. Dat helpt deze groep het 
meest. Dat kan met maatwerk en een goede combinatie van leren en werken 
in nauwe samenwerking tussen werkgevers, UWV, gemeenten en scholen.

Lees meer over deze en de andere 4 oproepen van het mbo aan de 
nieuwe regering op mbo2025.nl 



Wees terughoudend met nieuwe regelgeving.

… geen nieuwe regelgeving, tenzij 
getoetst op nut, noodzaak, breed 
draagvlak en uitvoerbaarheid.

Regeerakkoord 2017.



Te vaak krijgen scholen te maken met regels zonder dat zorgvuldig nut 
en uitvoerbaarheid in kaart zijn gebracht. De professional centraal, zegt 
de politiek, maar zelfregulering is al te vrijblijvend. Buiten beeld blijft hoe 
transparant het mbo als sector al is. Hoe zinvol zijn dan nieuwe regels 
voor het mbo, met intern en extern toezicht dat goed is geregeld? Dragen 
nieuwe regels werkelijk iets bij? Mbo-scholen roepen het kabinet op 
kritisch te zijn op de werking van nieuwe regelgeving. Durf te vertrouwen 
op intern en extern toezicht en laat de inrichting van het onderwijs aan 
de scholen. 

Lees meer over deze en de andere 4 oproepen van het mbo aan de 
nieuwe regering op mbo2025.nl 



Ouders van minderjarigen in het mbo verdienen 
net zoveel financiële ondersteuning als die in 

het vo.

... gelijke financiële ondersteuning 
voor alle minderjarige jongeren.
Regeerakkoord 2017.



Geld mag niemand beperken in de keuze voor een vervolgopleiding. 
Mbo-scholen doen er alles aan de schoolkosten voor studenten en hun 
ouders zo laag mogelijk te houden. Helaas is met de afschaffing van de 
WTOS een belangrijke inkomstenbron voor de 16- en 17-jarige mbo-
studenten weggevallen. Mbo-scholen roepen het kabinet op alle studenten 
in het voortgezet onderwijs en mbo gelijke kansen te bieden. Minderjarige 
mbo-studenten moeten dezelfde financiële compensatie krijgen als jongeren 
in het voortgezet onderwijs.   

Lees meer over deze en de andere 4 oproepen van het mbo aan de 
nieuwe regering op mbo2025.nl 


