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Uw brief van: 

 
 
 

Geachte voorzitter en leden van de Vaste Kamercommissie OCW, 

 

Op woensdag 24 april 2019 staat een algemeen overleg gepland met de minister van OCW over 

studenten met een beperking in het mbo en ho. U heeft hierover op 10 april jl. een rondetafelgesprek 

gehouden. Met deze brief leggen wij u namens de mbo-scholen voor uw overleg een aantal verzoeken 

voor. Concretisering van de volgende punten helpt om studenten met een beperking nog betere 

ondersteuning op maat te kunnen bieden: 

- Maak mogelijk dat het ondersteuningsaanbod voor mbo-studenten met een extra ondersteunings-

behoefte duurzaam kan worden geborgd.  

- Maak mogelijk dat scholen voor een soepele overgang naar de arbeidsmarkt alle studenten met 

een extra ondersteuningsbehoefte structureel kunnen ondersteunen met job-coaching. 

- Motiveer aankomende mbo-studenten met hun beperking en/of hun ouders dat zij de school alle 

gegevens beschikbaar stellen die nodig zijn voor een passend ondersteuningsaanbod. 

- Maak mogelijk dat het mbo een kennispunt over passend onderwijs kan opzetten dat bijdraagt aan 

kennis- en informatiedeling voor en tussen scholen.  

Hierna lichten we onze verzoeken toe.  
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Het mbo = inclusief onderwijs 

De scholen willen iedereen vanaf 16 jaar een passend onderwijstraject bieden en daarmee de kans op 

duurzaam werk, maatschappelijke participatie en een leven lang ontwikkelen. Onder ‘iedereen’ vallen 

dus absoluut ook de studenten met een beperking: het mbo is inclusief onderwijs.  

Uit uw recente rondetafelgesprek is u ongetwijfeld bijgebleven dat de mbo-scholen zich iedere dag met 

veel passie en grote betrokkenheid van professionals inzetten om alle studenten met een beperking een 

passende, warme plek te bieden. De bijdrage van onder meer Henrie Mastwijk, ambulant begeleider van 

het Graafschap College, is daar een van de vele sprekende voorbeelden van. Betekent dit dat onderwijs 

voor specifiek studenten met een beperking altijd 100% op orde is? Zeker niet: er valt altijd te leren en te 

verbeteren.  

 

Beroepspraktijkvorming = maatwerk  

Beroepspraktijkvorming (bpv) is het hart en wettelijk onderdeel van elke leerroute. Daarmee 

onderscheidt het mbo zich van elke andere onderwijssector. Elke student moet de bpv voldoende 

afsluiten om een diploma te kunnen behalen. Het realiseren van stageplaatsen en leerwerkplekken met 

SBB voor studenten met een beperking vraagt extra inzet van de scholen en leerbedrijven.  

De intensieve zorg en begeleiding die op scholen veelal wel te organiseren valt, is op locatie voor 

scholen en leerbedrijven vaak een behoorlijke uitdaging. 

Daarnaast is voor veel studenten ook het aantal bpv-uren een opgave. De daarvoor nodige 

aanpassingen verminderen hun kans op een bpv-plek. We faciliteren de scholen bij het bieden van 

maatwerk met onder meer handreikingen. Het is belangrijk dat scholen kunnen werken aan maatwerk 

zonder dat dit een significante toename van administratieve lasten betekent.  

 

Investeren in een duurzaam ondersteuningsaanbod  

Sinds de overgang van de leerlinggebonden financiering (LGF) in 2014 naar het mbo, bieden de scholen 

zelf passend onderwijs aan. Voor de invoering van de Wet passend onderwijs was er vrijwel bij alle mbo-

scholen sprake van een ‘smalle’ aanpak, gericht op de individuele student met een zogenaamd 

‘rugzakje’ of LGF, de zogenaamde 2e lijn.  

Na de invoering van de wet is er een duidelijke beweging op gang gekomen bij mbo-scholen naar een 

brede(re) basisondersteuning (de zogenaamde 1e lijn) binnen de school. Dit is ook ingegeven door een 

grotere diversiteit en vaak een gestapelde problematiek van de doelgroepen met een extra 

ondersteuningsbehoefte. Scholen richten zich niet alleen op het individu door inzet van (specifieke) 

deskundigheid, maar zetten ook steeds meer in op passend onderwijs in de groep. Ook ondersteunen 

ze docenten en studieloopbaanbegeleiders in het vergroten van hun handelingsrepertoire bij het 

onderwijzen van deze diverse populaties aan jongeren. Deze ontwikkeling van een smallere aanpak 

(gericht op alleen 2e lijn) naar een bredere basisondersteuning (in 1e lijn), leidt ertoe dat veel meer 

studenten worden ondersteund, ook zonder dat daar een specifieke overeenkomst aan vooraf dient te 

gaan.  

 

Dit heeft een behoorlijke impact op de organisatie van de scholen en de uitvoering van onderwijs.  

De scholen zien steeds meer studenten die extra begeleiding en ondersteuning nodig hebben. Deze 

studenten zijn afkomstig uit verschillende kwetsbare doelgroepen met een beperking of door een 
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gestapelde problematiek (sociaal domein). Het is voor scholen een grote uitdaging om deze in omvang 

gegroeide opdracht in te vullen met een budget voor passend onderwijs dat niet navenant is 

toegenomen. 

 

Duurzame borging ondersteuningsaanbod voor studenten met extra behoefte  

De scholen onderschrijven het belang van samenwerking van diverse partners voor de ondersteuning 

van studenten met een beperking. Ze werken vaak samen in de keten met partners op (inter) 

gemeentelijk niveau. Dat doen ze ook met zorg- en jeugdorganisaties en zorgverzekeraars.  

Zo weten we voortijdig schoolverlaten vaak te voorkomen. Ook vermindert het aantal verwijzingen naar 

de 2e lijn en verwijzingen naar specialisten buiten de organisatie (de 3e lijn).  

Daardoor hebben steeds meer studenten baat bij de faciliteiten die door passend onderwijs mogelijk 

worden. Dat levert op macroniveau een flinke bijdrage aan besparing van kosten in de 2e en 3e lijn en 

het heeft ongetwijfeld een positieve invloed op het aantal uitkeringsaanvragen. Veel meer studenten 

worden zo toch gediplomeerd en starten kansrijk op de arbeidsmarkt. We laten alle maatschappelijke 

kosten die gemaakt zouden moeten worden als ketenpartners er niet in zouden slagen deze jongeren 

succesvol te laten starten in de maatschappij hier nu even buiten beschouwing.  

 

Tegelijkertijd constateert de MBO Raad dat de extra investeringen door ketenpartners veelal resulteren 

in tijdelijke pilots en projecten, waardoor ook de financiering van tijdelijke aard is. Studenten met 

beperkingen en de scholen zelf zijn gebaat bij een duurzame borging van de benodigde extra zorg en 

begeleidingslijnen binnen scholen met professionals uit het zorg- en hulpverleningsdomein. Wij vragen u 

dan ook daarvoor zorg te dragen.  

 

Structurele ondersteuning voor soepele overgang naar arbeidsmarkt voor álle studenten 

Voor de begeleiding van studenten met een beperking naar de arbeidsmarkt is (een vorm van) job-

coaching gewenst. Hiervoor hebben ongeveer tien scholen in het kader van de motie Kwint pilots 

opgestart voor studenten op alle niveaus. Helaas zijn de pilots voor studenten op niveau 3 en 4 niet 

geselecteerd. Alhoewel de uitkomsten nog niet opgehaald zijn, is vooral zaak helder te zijn over de 

verantwoordelijkheidsverdeling van deze activiteiten die na diplomering plaatsvinden en waarvoor 

scholen geen financiering vanuit OCW ontvangen. Deze begeleiding vraagt wel om een structurele 

borging en dito financiering. Daarom verzoeken wij u om de minister van OCW aan te sporen om samen 

met de staatssecretaris van SZW tot een structurele oplossing te komen.  

 

Motiveer studenten en hun ouders tot volledige en juiste gegevensuitwisseling 

In de praktijk blijkt helaas te vaak dat studentgegevens tussen scholen over benodigde aanpassingen in 

het onderwijs niet gedeeld (kunnen) worden, mede vanwege de AVG. Daarnaast is het nog te vaak een 

taboe bij studenten zelf en/of hun ouders, soms ook ingegeven door ervaringen in het vo, om de 

informatie over extra benodigde ondersteuning te delen bij de intake in het mbo. En dat kan grote 

consequenties hebben: om vanaf dag 1 van de opleiding de juiste ondersteuning te kunnen bieden, 

moet de school over de volledige en juiste gegevens kunnen beschikken. Het is daarom belangrijk dat 

aankomende studenten en hun ouders gemotiveerd worden door bijvoorbeeld het voorliggend onderwijs 

om alle gegevens die nodig zijn beschikbaar te stellen aan de mbo-school. Alleen dan kan de mbo-
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school de passende begeleiding en ondersteuning bieden aan de student bij het kiezen en volgen van 

een mbo-leerroute die kansrijk(er) is voor een baan of vervolgopleiding. De MBO Raad verzoekt u om dit 

onder de aandacht te brengen van de minister van OCW.  

 

Kennispunt voor scholen is hard nodig 

De mbo-scholen worden (nog) niet ‘gesteund’ op een door de overheid gesubsidieerd steun- of 

expertisepunt voor Passend Onderwijs zoals scholen in het po, vo en ho dat hebben. De scholen in het 

mbo hebben zelf een netwerk Passend Examineren opgezet. Deze bescheiden voorziening deelt met de 

scholen kennis en informatie over specifiek examineren in het mbo van studenten met een extra 

ondersteuningsbehoefte. De scholen geven aan dat zij graag breder met kennis- en informatiedeling 

ondersteund willen worden, vanwege de toename van specifieke casuïstiek en grotere diversiteit van 

studenten met een extra ondersteuningsbehoefte. Door kennis voor de scholen te bundelen, met 

gevalideerde antwoorden te komen op vragen van scholen en handreikingen te ontwikkelen, kunnen we 

scholen faciliteren en met passend onderwijs in het mbo de nodige meters maken. Wij vragen u dan ook 

om ons te helpen een dergelijke voorziening van en voor het mbo mogelijk te maken, dichtbij de 

behoefte van de onderwijsteams, zoals het Kennispunt Onderwijs en Examinering MBO reeds doet.   

  

Tot slot 

Wij staan, samen met onze partners, klaar om studenten met een beperking in het mbo te scholen voor 

de arbeidsmarkt, voor vervolgonderwijs en voor succesvolle participatie in de samenleving. Meestal via 

een diplomagericht traject, soms via maatwerk. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

Ton Heerts  

Voorzitter 

 

 

 

 

 

 

 

c.c. de minister van OCW, de staatssecretaris van SZW 


