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Special coronanieuwsbrief nr. 8 – 23 april 2020 

 

Dit is de achtste coronaspecial namens de MBO Raad. Om alle beleidsinformatie over corona tegelijk 
aan de verschillende doelgroepen ter beschikking te stellen, kiezen we ervoor deze nieuwsbrief ook te 
verzenden aan de leden van de Kennispunten mbo en de bedrijfstakgroepen.  

 
 

Na persco 21 april: mbo blijft focussen op afstandsonderwijs, examineren en kwetsbare 

jongeren 

 
De persconferentie van de minister-president van 21 april 2020 over de coronacrisis bevatte geen 
aankondigingen die de opdracht van het mbo tenminste tot 20 mei wijzigen. De MBO Raad blijft 
uiteraard in nauw overleg met het ministerie van OCW, voor het mbo, maar ook om te kunnen volgen 
wat de beperkte versoepeling van de onderwijsmaatregelen voor het vo betekenen voor vavo en 
vmbo. De afgelopen periode heeft de MBO Raad in overleg met de minister van OCW en het 
ministerie zorgvuldig aangegeven wat er nodig zou zijn om onderwijsactiviteiten op locatie te kunnen 
hervatten, in het bijzonder voor het praktijkonderwijs. Ook kijkt de MBO Raad alvast vooruit naar 
aankomend studiejaar om het onderwijs zo goed en veilig mogelijk te kunnen organiseren voor 
studenten en medewerkers. 
 
Lees het nieuwsbericht van de MBO Raad 

 
Inburgering en corona: nieuwkomers moeten snelle toegang houden tot mbo 
 
Het mbo blijkt bij nieuwkomers veruit favoriet te zijn als opstap naar de arbeidsmarkt. Bijna de helft 
van de asielzoekers die op 1 oktober 2019 onderwijs volgde, deed dat in het mbo. Dat blijkt uit nieuwe 
cijfers uit het onderzoek ‘Asiel en integratie 2020’ die het CBS op 17 april 2020 presenteerde. Met 
deze cijfers in de hand onderstreepte de MBO Raad nog eens zijn zorgen: door de coronacrisis staat 
het taalonderwijs onder druk voor nieuwkomers. Veel nieuwkomers volgen tijdens het leren van een 
taal een mbo-opleiding. Veel kwetsbare groepen kunnen terugvallen op regelingen van de overheid. 
Voor deze groep heeft de overheid echter nog geen regelingen getroffen. De MBO Raad roept, in 
navolging van Vluchtelingenwerk Nederland, de overheid op om ervoor te zorgen dat nieuwkomers 
snelle toegang tot het mbo houden om vertraging bij hun inburgering te voorkomen. 
 
Lees het nieuwsbericht van de MBO Raad 
 

 
 
Verslag en beantwoording minister schriftelijk overleg commissie OCW  
 
De commissie OCW heeft 27 maart 2020 een schriftelijk overleg gevoerd over onderwijs en corona. 
Bij de aanwezige fracties leefden veel vragen aan de minister over de examinering, stages en 
diploma's. 
 
Bij de fracties werd veel waardering uitgesproken voor de inzet van mbo-scholen en docenten om het 
onderwijs toch door te laten gaan op afstand. Ook is er veel waardering voor de servicedocument met 
praktische richtlijnen dat is opgesteld met de MBO Raad. 
 

Kies een bouwsteen. 

https://www.mboraad.nl/nieuws/corona-update-mbo-blijft-focussen-op-afstandsonderwijs-examineren-en-kwetsbare-jongeren
https://www.mboraad.nl/nieuws/mbo-raad-waarschuwt-nieuwkomers-moeten-snelle-toegang-houden-tot-mbo
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Een groot deel van de vragen van de fracties over het mbo zijn in de afgelopen tijd ook beantwoord in 
het updaten van het servicedocument en de, mede door de MBO Raad opgestelde, handreiking 
Verantwoord Diplomabesluit. 
 
Bekijk het verslag van het schriftelijk overleg en de antwoorden van de minister. 
Handreiking Verantwoord Diplomabesluit 
 

 
 
Nota-overleg onderwijs en corona live te volgen via stream 
 
Woensdag 29 april houdt de Tweede Kamer een nota-overleg over onderwijs en corona van 10.00 tot 
18.00 in de Thorbeckezaal. Dit nota-overleg is live te volgen via de stream. Op de agenda staan alle 
verzonden brieven hierover naar de Tweede Kamer en het Schriftelijk Overleg. De 
onderwijsorganisaties is gevraagd om een powerpoint in te sturen voor dit nota-overleg. De MBO 
Raad is nu aan de slag om punten via zo’n powerpoint in te brengen. 
 
Agendapunten 
 

 1. COVID-19: Update stand van zaken (betreffende paragraaf Aanpassingen onderwijs en 
kinderopvang)  

 2. Verslag schriftelijk overleg brieven van ministers OCW inzake corona-maatregelen m.b.t. 
examens vo, mbo en eindtoets bao 

 3. Afschrift brief Onderwijsraad aan minister m.b.t. advies inzake gevolgen van de coronacrisis 
voor het onderwijs 

 4. Slaag-zakregeling voortgezet onderwijs 

 5. Stand van zaken onderwijs op afstand tijdens corona-crisis  

 6. Continuïteit van het funderend onderwijs bij maatregelen tegen het coronavirus 

 7. COVID-19 aanpak mbo, servicedocument 2.0 en handreiking Verantwoord Diplomabesluit 

 8. Reactie op verzoek commissie om meer verheldering over afspraken tussen het ministerie 
en de hogeronderwijsinstellingen over het bindend studieadvies  

 9. COVID-19 aanpak hoger onderwijs  

 10. Maatregelen Coronavirus COVID-19 en de gevolgen voor onderwijs 

 11. Maatregelen Coronavirus COVID-19 en de gevolgen voor onderwijs, cultuur en 
wetenschap 

 12. Videoconferentie onderwijsministers van de EU inzake COVID-19  
 
Bekijk de agenda en de te behandelen stukken. 
 

 
 
Hoe verder na 20 mei in het mbo? 
 
De maatregelen die genomen zijn in het mbo om de verspreiding van corona tegen te gaan worden 
verlengd tot in ieder geval 20 mei. Dat schrijft minister Hugo de Jonge van VWS in een brief 
dinsdagavond 21 april aan de Kamer. In de week voorafgaand aan 20 mei zal worden bekeken of en 
hoe het mbo en hoger onderwijs weer fysiek onderwijs kan aanbieden. Het OMT schat op dit moment 
in dat het toestaan van fysiek onderwijs in het middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs 
een reëel risico vormt op verdere, te brede of te snelle verspreiding van het virus.  
 
 
Bekijk de brief aan de Kamer 

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2020Z07096&did=2020D15120
https://www.mboraad.nl/sites/default/files/publications/handreiking_verantwoord_diplomabesluit_mbo.pdf
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/livedebatten
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2020A01750
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2020/04/21/kamerbrief-covid-19-update-stand-van-zaken/PG-204449+A.pdf
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Servicedocument 3.0 aanpak corona mbo 
 
Het servicedocument 2.0 is ge-update! In de versie 3.0 zijn de paragrafen of tekstpassages die nieuw 
of gewijzigd zijn ten opzichte van de versie 2.0 geel gemarkeerd. 
 
Dit aangepaste document vervangt de eerder gepubliceerde versie 2.0. 
 
Bekijk het servicedocument 3.0. 

 
Update veelgestelde vragen over corona met antwoorden over student en stages   
 
Op de website van de MBO Raad vindt u vragen en antwoorden over bijvoorbeeld toetsing en 
examinering, stages, toelatingsrecht en werkgeverschap. De vragen en antwoorden worden steeds 
geactualiseerd en aangevuld. Deze week zijn er vragen en antwoorden over student en stages 
bijgekomen. Kijk daarom regelmatig op deze pagina!  
 
Bekijk de veelgestelde vragen over corona    
 

 
 
Sluitingsdatum aanvraag ontwikkelsubsidie flexibel onderwijs voor volwassenen in het mbo 
verlengd naar 30 juni 
 
Vier samenwerkingsprojecten van publieke en private mbo-scholen krijgen de komende 2 jaar circa 
1.7 miljoen om een passend, flexibel en innovatief onderwijsaanbod voor werkenden en 
werkzoekenden te ontwikkelen. Zij ontvangen een ontwikkelsubsidie vanuit de Subsidieregeling 
flexibel beroepsonderwijs derde leerweg. Ook hebben een aantal mbo-scholen een startsubsidie 
ontvangen voor het zoeken van een samenwerkingspartner en het maken van een begin met de 
planvorming. De sluitingsdatum om een voorstel voor de tweede ronde in te dienen was op 1 april 
2020. Door de coronacrisis bleek die datum voor niet alle samenwerkingsverbanden van publieke en 
private mbo-scholen haalbaar. Daarom krijgen ze, de mogelijkheid om tot 30 juni 2020 plannen in te 
dienen. Houd de DUS-I website in de gaten voor meer informatie over de voorwaarden. De 
eerstvolgende aanvraagperiode is in oktober 2020 en daarna in oktober 2021. 
 
Kijk op de website van DUS-I voor meer informatie en gehonoreerde projecten 
 
 
 

 
 
Coronaspecials als pdf downloaden  
 
De coronaspecial is als pdf te downloaden via de site van de MBO Raad. Hiervoor is geen 
Extranettoegang vereist. U hoeft niet ingelogd te zijn. Op de site zijn ook de vorige coronaspecials te 
vinden met beleidsinformatie over corona en onderwijs in het mbo. 
 
Ga naar de site van de MBO Raad om de coronaspecial te downloaden als pdf 

https://www.mboraad.nl/sites/default/files/publications/servicedocument_3.0_covid-19_aanpak_mbo_versie_20_april_2020.pdf
https://www.mboraad.nl/corona-faq-student-en-stages
https://www.dus-i.nl/subsidies/flexibel-beroepsonderwijs-derde-leerweg
https://www.mboraad.nl/publicaties/beleidsinformatiebrief-corona-specials

