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Geachte voorzitter en leden van de Vaste Commissie OCW, 

 

Op dinsdag 9 april 2019 staat een plenair debat gepland met de minister van Onderwijs Cultuur en 

Wetenschap. Op de agenda staan de toegankelijkheid van het mbo, het vervallen van de rekentoets in 

het vo, het afschaffen van de onderwijsovereenkomst en de resultaten van de JOB-monitor.  

De drievoudige kwalificatie van het mbo staat als een huis. Onze scholen werken elke dag hard om 

studenten goed toe te rusten voor vervolgonderwijs en voor de arbeidsmarkt. In de meest recente 

JOB-monitor waarderen studenten hun opleiding met (gemiddeld) een 7.1. Een resultaat om trots op 

te zijn! Met deze brief brengen wij u een aantal zaken onder uw aandacht. 

 

Toegankelijkheid van het mbo: spanning tussen toelatingsrecht en doelmatigheid 

Het aantal numerus fixus-opleidingen in het mbo neemt toe. Een aantal van u heeft hier begin maart 

Kamervragen over gesteld. De toename van het aantal numerus fixus-opleidingen is een logisch 

gevolg van het spanningsveld tussen enerzijds de Wet toelatingsrecht en anderzijds de Wet 

macrodoelmatigheid. Aan de ene kant stelt de wetgever dat iedereen die toelaatbaar is en voldoet aan 

de toelatingseisen ook toegelaten moet worden, bij voorkeur in de opleiding van de eerste voorkeur. 

Anderzijds vraagt de wetgever aan mbo-scholen om – in nauwe afstemming met het bedrijfsleven - 

studenten op te leiden voor beroepen waar gisteren, vandaag en morgen genoeg behoefte aan 

bestaat. Daaruit volgt de vraag aan scholen om studenten actief te geleiden naar deze opleidingen, 

dan wel de keuzemogelijkheden voor opleidingen met minder arbeidsmarktperspectief te beperken. 
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De scholen én studenten voelen de consequenties van de uitvoering van deze twee wetten in de 

dagelijkse praktijk. Dit spanningsveld is niet uniek voor het mbo, dit speelt ook in het hbo. De numerus 

fixus in het mbo is geïntroduceerd in de Wet toelatingsrecht (ingangsdatum 1 augustus 2017).  

De werking van de twee wetten wordt zorgvuldig gevolgd. Er loopt een meerjarige evaluatie van het 

Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) van de Wet Toelatingsrecht en de eerste 

rapportage zal voor deze zomer beschikbaar zijn. ResearchNed voert momenteel een evaluatie uit 

van de Wet macrodoelmatigheid. Ook deze evaluatie is voor de zomer afgerond. De MBO Raad 

vraagt uw Kamer om beide evaluaties in samenhang te bespreken en nu geen maatregelen te 

overwegen die het geschetste spanningsveld voor scholen en studenten kunnen verergeren.   

 

Vervallen rekentoets in het vo en de consequenties voor het mbo 

Door het vervallen van de vereiste rekentoets in het vo en daarmee het vervallen van de 

onderhoudsplicht in het mbo, is het lastig voor mbo-opleidingen om zicht te krijgen op de 

rekenvaardigheid van studenten die in het mbo instromen. Mbo-scholen kunnen ervoor kiezen om 

binnen het studiekeuzegesprek aandacht te besteden aan rekenvaardigheid en deze eventueel 

diagnostisch in beeld te brengen. Dit zal dan in het kader van loopbaanoriëntatie en -begeleiding 

gebeuren en/of via extra remediering. Dit is nadrukkelijk niet bedoeld als vorm van toelatingstoets (zie 

toelatingsrecht hierboven). 

 

Consequenties van afschaffen onderwijsovereenkomst 

De MBO Raad heeft de afgelopen periode goed overleg gevoerd met de minister van OCW over de 

onderwijsovereenkomst. In deze overleggen heeft de MBO Raad ervoor gepleit dat de functionaliteiten 

van de onderwijsovereenkomst in de nieuwe situatie op een goede manier worden geborgd zonder 

dat de administratieve lasten voor de scholen stijgen. Het gaat dan om de inschrijving, om het borgen 

van de rechten en plichten van studenten en om het maken van maatwerkafspraken, over 

bijvoorbeeld passend onderwijs. 

Ook heeft de MBO Raad in deze overleggen aangegeven dat studenten die een probleem ervaren, 

dat zo eenvoudig mogelijk kenbaar moeten kunnen maken om in overleg met de school tot een 

oplossing te kunnen komen. Een student zou er niet over na moeten denken of hij een signaal, 

melding, klacht, geschil of bezwaar heeft. Een student heeft gewoon een probleem dat zo goed en 

snel mogelijk moet worden opgelost. Uit de JOB-monitor 2018 blijkt dat 25% van de studenten de 

klachtenregeling nog niet weet te vinden. De JOB zoekt de oplossing in de zichtbaarheid van de 

huidige klachtenregeling. De MBO Raad is het daarmee eens, en is daarnaast van oordeel dat de 

complexiteit van de verschillende bestaande regelingen de student niet helpt. Het toevoegen van nog 

een extra ingewikkelde procedure aan de reeds bestaande wettelijk verplichte Commissie voor 

Beroep van Examens en het wettelijke Klachtenrecht zal niet bijdragen aan meer duidelijkheid voor de 

student. De MBO Raad zal dan ook in de overleggen die hierover volgen de 
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focus blijven leggen op en pleiten voor vereenvoudiging van de wet- en regelgeving op dit punt. De 

MBO Raad zal daarvoor de samenwerking zoeken met JOB en met Ouders en Onderwijs.   

 

JOB-monitor: al goed, kan echt beter 

De MBO Raad is voorstander van een periodiek, onafhankelijk onderzoek onder studenten. Wat gaat 

er feitelijk goed in de opleiding en wat niet? Het is belangrijk dat de stem van de student wordt 

gehoord. De JOB-monitor is daarvoor een goed instrument. Maar wat de mbo-scholen betreft is de 

monitor op twee belangrijke punten voor verbetering vatbaar: de lengte van de vragenlijst en de 

mogelijkheid voor onderwijsteams om de resultaten van de JOB-monitor vaak en goed te betrekken bij 

kwaliteitsverbetering van het onderwijs. De MBO Raad heeft deze twee punten benoemd in de 

lopende evaluatie van de JOB-monitor. Een oplossing van deze punten is belangrijk om het draagvlak 

onder de JOB-monitor verder te versterken. 

 

We wensen u een goed en vruchtbaar overleg. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

Ton Heerts 

Voorzitter 


