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Geachte dames en heren, 

 

Het ‘Voorstel tot wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs en enkele andere wetten ter 

invoering van een vroegtijdige aanmelddatum voor en toelatingsrecht tot het beroepsonderwijs’ ligt 

momenteel ter behandeling voor in uw kamer. Hierbij treft u de reactie van de mbo-scholen aan en, 

als bijlage, een eerdere reactie van VNO-NCW, MKB Nederland en de MBO Raad van 2 februari 2016 

op de versie van het wetsvoorstel die voorlag bij de Raad van State1. Wij vragen u het wetsvoorstel te 

bezien op zijn toegevoegde waarde. Mocht u toch tot de conclusie komen dat het wetsvoorstel per se 

doorgang moet vinden, dan verzoeken we u het wetsvoorstel mede op basis van vijf voor studenten, 

onderwijsteams en scholen cruciale punten te beoordelen.   

 

Hoofdboodschap 

De mbo-scholen onderschrijven de bedoeling van de minister. Tegelijk twijfelen aan de toegevoegde 

waarde en de uitwerking van het wetsvoorstel. Deze twijfel is niet nieuw en al vele malen geuit en 

onderbouwd. 

Scholen doen er alles aan om alle aspirant-studenten die kunnen en willen studeren een zo goed 

mogelijke opleiding te bieden, of ze nu leerplichtig zijn of niet. Dit is immers de wettelijke taak van 

scholen. Kwetsbare jongeren zijn gediend met maatwerk door professionals van de scholen en hun 

regionale samenwerkingspartners. Deze professionals kunnen het beste beoordelen hoe voorkomen 

                                                      
1 In deze brief is het gezamenlijke commentaar van VNO-NCW, MKB Nederland en MBO Raad vervat 

in drie kritiekpunten. Voor wat betreft het wetsvoorstel dat nu voorligt in de Tweede Kamer, zijn de 

kritiekpunten 1 en 3 nog steeds actueel. 
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kan worden dat jongeren van de radar verdwijnen of snel uitvallen in het eerste jaar. Onze oproep: 

erken en versterk de professionaliteit van docenten, adviseurs en intakers in de scholen. 

 

Uitgangspunten 

Voor de mbo-scholen gelden de volgende uitgangspunten: 

 Gelijke kansen voor alle studenten, ongeacht achtergrond, geslacht, leeftijd en opleidingsniveau 

van de ouders. 

 Het maximale uit alle studenten halen, door ze op het hoogst mogelijke niveau in te schrijven dat 

ze aankunnen en dat past bij de vooropleiding. 

 Studenten met beperkingen zoveel mogelijk helpen met passende maatwerkarrangementen. 

 Alle studenten zijn welkom bij de mbo-scholen, voor een entreeopleiding of een beroepsopleiding 

op niveau 2, 3 of 4, mits zij willen en kunnen studeren. 

 Keuzevrijheid van studenten staat voorop, maar wel binnen redelijke grenzen van  

organiseerbaarheid, uitvoerbaarheid, arbeidsmarktperspectief, doelmatigheid en rendement. 

 Klachten verdienen serieuze behandeling en een klacht moet laagdrempelig ingediend kunnen 

worden. 

 

Aanmelding op 1 april: in de kern goed idee, maar regel het niet dicht 

De mbo-scholen onderschrijven de voorstellen in het wetsvoorstel die gaan over het stimuleren van 

een zo vroeg mogelijke aanmelding van studenten. Daarbij moet er wel enige ruimte overblijven voor 

latere aanmelders. In de praktijk van de doorstroming van vmbo naar mbo blijkt dat sommige jongeren 

hun keuze voor een opleiding en een school uitstellen. Eerst moeten ze bijvoorbeeld nog een 

herexamen doen of een eerste mbo-opleiding afronden. Mogen zij, per definitie, dan niet meer 

toegang krijgen tot een studie met weinig opleidingsplaatsen? En wat doet dat vervolgens met 

voortijdig schoolverlaten?  

In combinatie met een verplichte loting dan wel inschrijving op basis van volgorde van aanmelding 

verwordt de (goed bedoelde) stimulans tot tijdige aanmelding dus tot een knellend keurslijf. Soms kan 

het namelijk verstandig zijn om een late aanmelder toch te plaatsen in zijn/haar voorkeursopleiding, 

omdat dat nu eenmaal de plek is waarvan professionals oordelen dat de kans op uitval het kleinst is. 

Laat dit oordeel aan de scholen, geef ruimte als wetgever in plaats van alles dicht te regelen. 

 

Intake: vertrouw de teams in de scholen 

Scholen gebruiken de intakefase professioneel om in te schatten of de student met zijn/haar 

opleidingswens een realistische kans maakt op het behalen van een diploma met voldoende 

arbeidsmarkt- of doorstroomperspectief. Daarmee voorkomt de school teleurstellingen van ouders en 

studenten en gaat de school al ‘aan de voorkant’ voortijdige schooluitval 
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tegen en onnodig switchgedrag. Scholen zien dit als dé invulling van de zorgplichten die de wetgever 

hen al heeft opgelegd. Soms is nu eenmaal een andere opleiding of een ander traject met intensieve 

begeleiding kansrijker dan de eerste voorkeur van de student. De school adviseert. En voor de goede 

orde: als de student tóch de eerste voorkeur wil, de student voldoet aan de vooropleidingseisen, er 

gelden geen aanvullende eisen en er is plaats: dan zal de school plaatsen. Dit is in het overgrote deel 

van de aanmeldingen ook de huidige praktijk. 

De mbo-scholen roepen de wetgever met klem op geen conflicterende regelgeving aan scholen op te 

leggen. Doelmatigheid, geen pretopleidingen, op een zo hoog mogelijk niveau inschrijven, maatwerk 

en excellentie enerzijds en, anderzijds, breed toelaten met liefst totale satisfactie van de eerste 

voorkeur van studenten en ouders anderzijds: ga er maar aan staan. 

De cijfers laten zien dat het mbo de afgelopen vijf jaar een grote sprong heeft gemaakt. Uitval en 

verandering van studie komen in het mbo relatief weinig voor als dit vergeleken wordt met 

bijvoorbeeld het hoger onderwijs. Studiekeuzebegeleiding, intake en begeleiding tijdens de studie 

dragen bij aan dit succes. 

 

Kwetsbare jongeren geholpen? 

Als het achterliggende doel van het wetsvoorstel is dat kwetsbare jongeren niet tussen wal en schip 

mogen vallen, is er nog wel wat op af te dingen. Herkansers, stapelaars, switchers, late beslissers, 

ongemotiveerde leerlingen vanuit het voortgezet onderwijs: hun inschrijving in een geschikte opleiding 

wordt eerder gehinderd dan geholpen. En collectieve, sectorbrede beschrijvingen van aanvullende 

eisen zullen, veel meer dan schoolspecifieke aanvullende eisen, leiden tot een opwaartse 

‘selectiedruk’2 en een directe afname van de waarde van zorgvuldige intake. Hetzelfde geldt voor 

verplichte lotingen bij teveel aanmeldingen: waarom dan nog investeren in intakegesprekken 

voorafgaand aan het starten van een opleiding? Kwetsbare jongeren zijn vooral geholpen met een 

goede, aandachtige intake, persoonlijke begeleiding, de mogelijkheid van stapelen, extra doorlooptijd 

en tegemoetkoming van studiekosten (WTOS). 

 

Klachten 

De mbo-scholen vinden het belangrijk dat klachten rond intake serieus worden genomen, primair door 

de scholen zelf en, als dat niet lukt in de ogen van ouders en studenten, via een onafhankelijke 

arbitrage. De MBO Raad heeft bij herhaling expliciet gevraagd om een goede collectie en analyse van 

                                                      
2 Zie ook kritiekpunt 1 uit de brief aan de Raad van State. Overigens is in het wetsvoorstel dat thans in 

de Tweede Kamer voor ligt de figuur van SBB als opsteller van aanvullende eisen weliswaar 

verdwenen, maar stelt het wetsvoorstel nog steeds wel dat er collectieve aanvullende eisen per 

kwalificatie gemaakt moeten worden.  
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klachten. Uiteindelijk hebben we zicht gekregen op circa 150 klachten over intake op 160.000 

inschrijvingen (0,1 %). 

Nadere analyse van deze klachten toont aan dat ze nogal eens het advies van de school betreffen en 

niet een besluit. En ja, sommige klachten laten zien dat een school geen alternatief traject aanbiedt. 

Dat is niet goed en moet beter. De scholen zullen hieraan in de voorlichting meer aandacht besteden. 

En mocht dit in een enkel geval toch geen resultaat hebben en een student kan nergens worden 

geplaatst, dan staat voor de student (of de ouders) de weg naar klacht en beroep open. Is die route 

voor iedereen helder en toegankelijk genoeg? Nee. Daarom doen we daar verderop (opnieuw) een 

concreet voorstel voor dat in de ogen van de mbo-scholen erg in het belang is van studenten en 

ouders. De mbo-scholen pleiten liever voor een concrete, passende maatregel ten behoeve van een 

nette afhandeling van feitelijke klachten, waarvan we er dus 150 kennen, dan voor disproportionele 

wetgeving als reactie op ‘gesprekken’ en ‘signalen’ (zie Nota naar aanleiding van het verslag). Het 

concrete voorstel volgt hieronder. 

 

Vijf cruciale punten  

Om het wetsvoorstel voor studenten, onderwijsteams en scholen acceptabel, werkbaar en uitvoerbaar 

te maken zijn voor ons de volgende vijf punten cruciaal. Wij verzoeken u het wetsvoorstel mede op 

basis van deze vijf punten te wegen.  

1. Laat het aan de scholen of ze aanvullende toelatingseisen eisen stellen bij een beperkt aantal 

specifieke opleidingen. Dit kan nodig zijn wanneer de uitoefening van het beroep of de beroepen 

waarop een opleiding voorbereidt, specifieke eisen aan de deelnemer ten aanzien van kennis of 

vaardigheden rechtvaardigt die niet of niet in voldoende mate onderdeel zijn van de vooropleiding 

in het voortgezet onderwijs. Artikel 8.2.2 van de WEB biedt de mogelijkheid om deze nadere 

vooropleidingseisen in beeld te brengen, waarvan de scholen gebruik kunnen maken bij hun 

intake van studenten. En hiermee ontstaat ook een nette profileringsmogelijkheid van bijvoorbeeld 

vakinstellingen ten opzichte van roc’s, zoals die er nu ook is. 

2. Laat de wijze van decentrale selectie bij overaanmelding voor opleidingen met een beperkte 

capaciteit aan de school en leg niet wettelijk vast via welke methode dat moet gebeuren. Stel wel 

als eis dat de school transparant voorlichting moet geven dat de school hiertoe kan overgaan en 

via welke methode de school dat doet. De inspectie kan deze voorlichting in haar toezicht toetsen. 

3. Geef de scholen de mogelijkheid om een bindend studieadvies te geven in de opleidingen op 

niveau 2, 3 en 4, maar leg dit niet als een wettelijke verplichting vast. Scholen hebben nu al de 

mogelijkheid studenten die onvoldoende voortgang laten zien te adviseren een andere route te 

volgen. Bij een verplicht bindend studieadvies voor de niveau 2, 3 en 4 opleidingen is het gevaar 

dat alle studenten op een vast moment de maat wordt genomen en administratieve lasten danig 

toenemen, terwijl we weten dat er variatie is in de snelheid waarmee studenten iets onder de knie 
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krijgen. Juist de jongeren die net wat meer nodig hebben zullen hiervan de dupe worden.  

4. Studenten en ouders moeten voldoende mogelijkheden voor klacht en beroep hebben. 

Klachtenprocedures en –commissies zijn er al in binnen de scholen en worden met het 

Wetsvoorstel kwaliteitsaspecten in het beroepsonderwijs (momenteel bij uw Kamer in 

behandeling) ook wettelijk verplicht. Dat onderschrijven wij. Wanneer een klachtenprocedure 

binnen een school voor een student/ouder niet de gewenste uitkomst heeft, moet er nog een route 

openstaan naar arbitrage als escalatie-instrument. Wij hebben het initiatief genomen om, samen 

met de Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB), in overleg te gaan met de onafhankelijke 

Stichting Onderwijsgeschillen om deze arbitrage daar niet-vrijblijvend onder te brengen. Dit 

overleg biedt perspectief op een onafhankelijke, deskundige en professionele invulling van de 

arbitrage als sluitstuk. Wij hopen binnenkort de minister hierover te kunnen informeren, wederom 

samen met JOB. 

5. Creëer ruimte voor een Code of Conduct tussen partijen met aan elkaar grenzende 

verantwoordelijkheden bij het bedienen van kwetsbare jongeren. Voor sommige jongeren is het 

lastig een geschikte plek te vinden. Soms zijn ze tijdelijk niet in staat onderwijs te volgen, vaak 

hebben ze ondersteuning op meerdere leefgebieden nodig. Die jongeren raken in de knel of 

worden van het kastje naar de muur gestuurd. Ze lopen tegen de verantwoordelijkheidsgrenzen 

van de instanties aan waar ze mee van doen hebben: jeugdhulpverlening, gemeente, school, 

soms reclassering. Het ontbreekt nog vaak aan een integraal traject met perspectief. Samen met 

de VNG pleiten we ervoor om voor deze problematiek een Code of Conduct af te spreken (zie ook 

hoofdstuk 3 van de Memorie van Toelichting). Daarbij moet wel aangetekend worden dat in veel 

regio’s al goede samenwerkingsafspraken bestaan. 

 
Tot slot: aanmelden en inschrijven van aspirant-studenten hoort tot de kerntaak van een school. Dat 

was zo, dat is zo en zal in 2032 evenzeer zo zijn. Zorg voor wetgeving die passend en proportioneel 

is. Houd deskundige onderwijsteams in positie. En mocht er iets misgaan, wat natuurlijk kan 

gebeuren, zorg dan dat er een nette, laagdrempelige klachtenprocedure is die goed werkt. 

 

Wij zijn graag bereid om over deze reactie en onze voorstellen met u in gesprek te gaan.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

M.H. van Tilburg 

Waarnemend voorzitter 

 

In afschrift aan de minister van OCW 


