Beroepsvereniging MBO
Koningsweg38
5211 BL ‘s – Hertogenbosch
Tel.: 06 44 444 984
info@bvmbo.nl
www.bvmbo.nl

Reactie BVMBO op wetsvoorstel aanmelddatum en toelatingsrecht
beroepsonderwijs
Aanleiding: Rondetafelgesprek van de tweede kamer commissie OCW dd 16 juni 2016
De Beroepsvereniging opleiders mbo kan de bedoeling van de minister om elke student de kans te
geven zijn eigen opleiding en school onderschrijven. Wij zien echter geen aanleiding in de huidige
situatie om de wet zo ingrijpend te wijzigen. Deze wetswijziging beoogd de toegang tot het mbo voor de
student gemakkelijker te maken. Het bindend studieadvies geeft de school echter op een later moment
toch nog een bindende selectie-mogelijkheid. Wij vinden het voor de jonge student niet wenselijk om
een opleiding te starten in de wetenschap dat hij binnen 4 maanden een bindend studieadvies kan
ontvangen. De cultuur binnen het mbo moet gericht zijn op begeleiding naar de eindstreep in plaats van
afrekenen bij onvoldoende studievoortgang.
Onderstaand wordt per onderwerp ons standpunt toegelicht.

Aanmelding op 1 april
Aanmelding vóór een vastgestelde datum (zoals 1 april) geeft duidelijkheid, mogelijkheid tot goede
matching en mogelijkheid tot uitwisseling naar het voorliggend onderwijs.
Opmerkingen:
- Aspirant-studenten moeten zich voor 1 april aanmelden voor de mbo-opleiding van hun keus. In het
HBO is dit 1 mei. Advies: hanteer één inschrijvingsdatum voor alle opleidingen (MBO/HO/WO). Dit
creëert duidelijkheid.
- Er moet ruimte blijven voor latere aanmelders. Sommige studenten zijn nog geen 16 als ze de stap naar
het mbo maken. Op jonge leeftijd een beroepskeuze maken is voor veel studenten heel lastig.
Bovendien zijn late aanmelders vaak juist ook de studenten die thuis van hun ouders minder
begeleiding krijgen in het studiekeuzeproces. Hen ondersteunen we in hun studieloopbaan door de
mogelijkheid van latere aanmelding open te houden.
- Inschrijvingen op meerdere scholen geeft een enorme administratieve druk en stagneert een goede
voorbereiding in de periode voor de schoolvakantie. Het zou wenselijk zijn om deze administratieve
rompslomp te beperken.
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Intake en recht op studiekeuzeadvies
Studiekeuzebegeleiding, een intake en zo nodig een studiekeuzeadvies dragen bij aan het studiesucces
van de student.
Opmerkingen:
- In de huidige situatie wordt in de meeste scholen dit al uitgevoerd.
- VMBO en MBO zijn in gezamenlijkheid verantwoordelijk voor een goede studiekeuze en een passend
studietraject voor de student. Warme overdracht zorgt voor een doorlopend studieloopbaantraject.
- Een heldere onafhankelijke klachtenprocedure is gewenst.
Toelatingsrecht
Wij ondersteunen het uitgangspunt dat studenten die voldoen aan de vooropleidingseisen moeten
worden toegelaten op de door hun gekozen opleiding. Echter, wij zien niet de noodzaak dit vast te leggen
als een toelatingsrecht.
Opmerking:
-

Aanvullende beroepsgerichte eisen zijn moeilijk af te bakenen.

Bindend studieadvies
Wij zijn geen voorstander van een bindend studieadvies voor elke student op een van tevoren bepaald
termijn.
Opmerkingen:
-

Een bindend studieadvies kan ten koste gaan van de mbo-er die ‘later op gang komt’;
het zorgt voor toenemende werkdruk voor de docent;
het geeft een andere dynamiek in de relatie tussen student en het opleidingsteam.

Code of Conduct:
De BVMBO is voorstander van een code of conduct. Een gezamenlijke verantwoordelijkheid in het delen
van informatie van alle partijen rondom de student is helpend voor een doorlopende studieloopbaan.

Arbitrageregeling rondom toelating:
De BVMBO ondersteunt het initiatief van het JOB en de MBO raad om te komen tot een heldere en
transparante arbitrage-regeling rondom de toelating. Daarnaast vindt de BVMBO het zeer wenselijk dat
scholen klachtenregelingen en procedures op een heldere en toegankelijke wijze communiceert naar de
student.
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