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Geachte mevrouw Van Engelshoven, 

 

Rekenen gaat meetellen voor het behalen van het diploma in vo en mbo. Dit schreven u en minister 

Slob op 8 november 2018 in een brief aan de Tweede Kamer. We zijn blij dat er nu eindelijk 

duidelijkheid komt voor leerlingen, studenten en docenten in vo en mbo. Gelijk met de duidelijkheid 

roept uw voorgenomen beleid ook zorgen op. Onze specifieke aandachtspunten hebben wij als 

belangenbehartigers van de mbo-studenten, de mbo-docenten en de mbo-scholen al onder de 

aandacht gebracht bij de Vaste Kamercommissie Onderwijs als input voor het debat op 12 december 

aanstaande.  

Voor één punt willen wij heel specifiek uw aandacht vragen: het betreft het verschil in het moment 

waarop rekenen gaat meetellen in het vo en het mbo waardoor er in het mbo geen zorgvuldige 

invoering kan worden gegarandeerd. Hieronder leggen we uit waarom.  

 

Belangrijke discrepantie tussen invoeringstraject vo en mbo 

Structuurkenmerken van het mbo maken dat, daar waar in het vo pas in schooljaar 2020-2021 wordt 

gediplomeerd volgens het nieuwe regime, dit voor veel studenten in het mbo al in studiejaar 

2019-2020 het geval is. 
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In uw brief stelt u dat studenten die in 2019-2020 starten met hun mbo-opleiding onder de nieuwe 

regeling vallen. Dit doet u om scholen voldoende tijd te geven om zich hierop voor te bereiden en te 

starten met de ontwikkeling van eigen examens.  

In de praktijk van het mbo betekent de formele start met een nieuwe opleiding (lees inschrijving in een 

nieuw crebo), vaak ook diplomering in datzelfde studiejaar. Dit geldt in ieder geval voor: 

 studenten die instromen in een 1-jarige mbo-opleiding; 

 studenten die opstromen naar een verwante opleiding op een hoger niveau en daar instromen in 

het tweede of derde jaar van deze nieuwe opleiding; 

 studenten van wie onverhoopt blijkt dat zij het diploma van een opleiding op een hoger niveau niet 

gaan halen en dus worden overgeschreven naar een verwante opleiding op een lager niveau; 

 studenten die starten in een brede opleiding en in datzelfde studiejaar (2019-2020) nog kiezen 

voor een specifiek uitstroomprofiel. 

Conclusie: voor het mbo is er onvoldoende tijd voor een zorgvuldig invoeringstraject met alle risico’s 

van dien. Wij vrezen dat een te krap tijdpad leidt tot onzorgvuldige examinering en/of foutieve 

diplomabeslissingen en wij kunnen niet accepteren dat mbo studenten en docenten de dupe worden 

van onzorgvuldig beleid.  

 

Dringend beroep: gelijktijdige invoering ingangsmoment slaag-zakregeling vo en mbo. 

Concreet stellen we voor om in het mbo, net als in het vo, pas in studiejaar 2020-2021 voor het eerst 

diploma’s uit te reiken waarbij rekenen meetelt voor diplomering. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

  

 

Ton Heerts Timon van Engen Marjolein Held Hans Hillen 

voorzitter MBO Raad voorzitter JOB voorzitter BVMBO voorzitter NRTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cc. minister Slob en Vaste Kamercommissie OCW 


