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Geachte leden van de commissie OCW, 

 

Op 4 juni staat het schriftelijk overleg mbo op de agenda. Een belangrijk moment om óók aandacht 

te besteden aan mbo-studenten met een beperking of een chronische aandoening. Want zij vormen 

circa 40% van de studentenpopulatie1.  

Leren, stagelopen en het leggen van contacten op school zijn cruciaal voor het zelfvertrouwen, de 

toekomstmogelijkheden en het sociale vangnet van elke student. Mbo-studenten met een beperking 

of chronische aandoening lopen op al deze terreinen tegen forse obstakels aan. Vaak is het 

onmogelijk de opleiding flexibel te volgen. Stageplekken zijn veelal ontoegankelijk en ze stuiten 

regelmatig op onbegrip bij docenten en medestudenten. Impliciet krijgen ze zo de boodschap mee, 

dat ze niet mee kunnen doen, lastig zijn en er niet bij horen. De coronacrisis maakt het nóg urgenter, 

want een grote groep studenten lijkt buiten de boot te vallen.2 

De organisaties die opkomen voor de belangen van mensen met een beperking – te weten Ieder(in), 

Expertisecentrum Inclusief Onderwijs, JOB mbo, Jongerenpanel ZeP (vanaf 1 juli JongPIT), SH-Jong, 

                                                
1 JOB Monitor 2018, p 72 
2 bron; peiling door Ieder(in), Klachtenlijn JOB mbo, gesprekken met studenten tijdens 

bijeenkomsten 

http://portal.jobmbo.nl/JOB-monitor-rapport-2018.pdf
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Balans, stichting Studeren en Werken op Maat -  vragen u de minister aan te sporen deze knelpunten 

aan te pakken.  

 

1.  Behoud flexibel onderwijs voor studenten met een beperking.  

De coronacrisis heeft gezorgd voor een versnelling in het toepassen van onderwijs en begeleiding op 

afstand binnen het mbo. Studenten met een beperking hebben daar enorm veel baat bij gehad. We 

pleiten er dan ook voor dat deze vormen van onderwijs en begeleiding blijven bestaan nu de mbo-

instellingen vanaf 15 juni hun deuren weer openen voor studenten. Dit zou dan meegenomen  kunnen 

worden in het lopende traject om het mbo verder te flexibiliseren. Voor studenten met een 

energiebeperking of regelmatige ziekenhuisafspraken is online flexibel onderwijs geen noodoplossing 

maar een structurele verbetering, mits er gegarandeerd wordt dat er voldoende contactmomenten 

zijn tussen student en docent of begeleiders, want daar ontbreekt het nu aan. Studenten met 

bijvoorbeeld een bepaalde longaandoening lopen door corona extra risico zolang een vaccin 

ontbreekt. Deze groep blijft voor onderwijs, toetsing en begeleiding dus afhankelijk van digitale 

mogelijkheden om studievertraging en de daaruit volgende stress en zorgen te voorkomen.  

 

Wilt u de minister vragen om aan te geven hoe de recente flexibilsering en digitalisering van het 

onderwijs vertaald kan worden naar een structurele verbetering van het mbo voor studenten met 

een beperking of chronische aandoening?  

 

2. Maak werk van een passend stage-aanbod voor studenten met een beperking.  

 

Stages en leerplekken zijn voor veel studenten met een beperking hun eerste kennismaking met de 

arbeidsmarkt.3 Momenteel leidt deze eerste kennismaking veel te vaak tot een teleurstelling. Het 

kost veel extra moeite om een geschikte stageplek te vinden. Soms zijn de obstakels zelfs zo groot 

dat het niet kunnen vinden van een passende stageplek reden is om te stoppen met de studie. Geen   

prettige manier om ervaring op te doen met het werkend bestaan. De problemen om een stageplaats 

te vinden beginnen al in de allereerste fase. Op vindplaats www.stagemarkt.nl worden de vragen 

van studenten met een beperking niet beantwoord. Zoals de vraag: is mijn favoriete stagebedrijf 

rolstoeltoegankelijk? Kan ik vanwege mijn energiebeperking vanuit huis of op aangepaste uren 

stagelopen bij dit bedrijf? Heeft dit bedrijf ervaring met studenten met een vergelijkbare beperking? 

Het ontbreken van deze informatie verhoogt de drempel voor deze studenten. En het solliciteren zelf 

vergt een grotere inspanning. Maar ook de eisen die gelden voor diplomering kunnen het studenten 

met een beperking lastig maken. Bijvoorbeeld een proeve van bekwaamheid die eisen bevat waar 

een student met een visuele beperking niet aan kan voldoen. Of het ontbreken van mogelijkheden 

om noodzakelijke hulpmiddelen in te zetten voor de uitvoering van een examenopdracht.  

 

Het tekort aan stageplaatsen voor studenten met een beperking is al aanzienlijk. We vrezen dat dit 

door de coronacrisis nog verder zal toenemen, ondanks de ambitie van de 

Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) om voor alle 500.000 mbo-

                                                
3 Studeren op het MBO met een beperking – zorgelijke ervaringen uit de praktijk (2018). 

Balans & Nederlandse Vereniging voor Autisme.  

http://www.stagemarkt.nl/
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studenten stage mogelijk te maken. Als studenten geen stageplek kunnen vinden, moeten ze 

samen met de school een alternatieve oplossing realiseren, aldus SBB. Studenten met een 

beperking lopen echter het risico bij voorbaat in deze categorie te belanden zonder heldere 

oplossing in zicht. Het zou een enorme verbetering zijn als bij de erkenning van leerbedrijven ook 

gekeken wordt naar de toegankelijkheid en mogelijkheden van het bedrijf voor studenten met een 

beperking. We pleiten ervoor een erkenning ‘inclusief leerbedrijf’ in het leven te roepen, waarbij 

goed wordt gekeken naar adequate begeleiding, fysiek toegankelijke werkplek, toegankelijke 

informatievoorziening en heldere communicatie. Met deze erkenning worden passende 

stagebedrijven voor studenten met een beperking beter zichtbaar en kan gerichter worden gevolgd 

of vraag en aanbod van stageplekken voor studenten met een beperking met elkaar in balans zijn. 

De minister geeft hierbij vaak aan dat er een ‘tipkaart’ is ontwikkeld voor praktijkbegeleiders. Dat 

is onvoldoende. Het gaat vaak bij het vinden van een stageplek al mis. Jongeren willen graag dat 

zij er niet alleen voor staan en dat er iemand is die écht met hen meedenkt. Een jobcoach voor 

stages. 

 

Wilt u de minister vragen om het voor mbo-studenten gemakkelijker te maken een passende 

stageplek te vinden door eenduidige informatie beschikbaar te stellen over toegankelijke 

stageplaatsen? Wilt u de minister verder vragen om de SBB de erkenning van een ‘inclusief 

leerbedrijf’ op te laten zetten? 

 

 

3. Zorg voor positieve beeldvorming en kennis over studeren met een beperking. 

Uit onderzoek van Ieder(in) in 2019 blijkt dat meer dan de helft van de studenten met een beperking 

in het mbo last heeft van het onbegrip van hun medestudenten en docenten. Ook uit de rapportages 

van ouders, studenten en docenten (Balans en NVA, 2018) blijkt dat deze studenten last hebben van 

vooroordelen en gebrek aan kennis bij hun docenten, begeleiders en medestudenten. Een 

studieadviseur die zegt dat het uitoefenen van een bepaald beroep ‘toch nooit gaat lukken’,  een 

docent die ‘niet gelooft’ in autisme, of (online) pestgedrag door mede studenten kan een grote 

negatieve impact hebben op de mentale gezondheid, het zelfvertrouwen én het mensbeeld van een 

student met een beperking.  

 

Onbegrip, onbekendheid en gebrek aan kennis bij studenten en docenten, als ze te maken krijgen 

met iemand met een beperking, leidt helaas niet automatisch tot een gesprek hierover. Ruimte om 

elkaar te bevragen en in gesprek te gaan over beelden en vooroordelen ontstaat meestal pas als 

sprake is van escalatie. Veel leed en onzekerheid kan worden weggenomen als ontmoeting, gesprek 

en reflectie op een structurele manier zijn geborgd in het mbo. 

 

Wilt u de minister vragen onderzoek te laten doen naar de oorzaken van vooroordelen, pestgedrag 

en onbegrip waar studenten met een beperking in het mbo mee te maken krijgen? Wilt u daarbij de 

oproep doen om zo snel als mogelijk aan de slag te gaan met maatregelen die ontmoeting en gesprek 

faciliteren tussen studenten met en zonder beperking of chronische aandoening? En wilt u de minister 

vragen onderzoek te doen naar de kwaliteit van de begeleiding van studenten met een beperking. 
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Graag zijn wij bereid met u online in overleg te gaan om onze punten nader toe te lichten. 

We vertrouwen erop dat u zich blijft inzetten voor alle studenten in het mbo en we wensen u een 

vruchtbaar overleg toe.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Illya Soffer, directeur Ieder(in) 

 

Balans, SH-Jong, Stichting Studeren & Werken Op Maat, Jongerenpanel ZeP en JOBmbo. 

 

Illya Soffer,  

directeur Ieder(in) 

Tom de Beer, 

Vicevoorzitter SH-Jong 

Suzanne Boomsma, 

directeur Balans 

   

 

 

 

 

 

Bart de Bart, 

Oprichter en voorzitter 

Stichting Studeren & 

Werken Op Maat 

 

Femke van Zoggel, 

voorzitter Jongerenpanel 

ZeP 

 

 

 


