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Discussionpaper: Problematiek in het MBO 
Bevindingen, versie 20 juli 2016 
 

1.      Inleiding 
Sinds het najaar van 2015 is Anne Martien van der Does, naast haar aanstelling als 
plaatsvervangend gemeentelijk ombudsman, in opdracht van de gemeenteraad van Amsterdam 
actief als kinderombudsman van Amsterdam. Al eerder ontving zij een klachten over het 
Amsterdamse MBO, daarom is zij in december 2015 een breder onderzoek is gestart. Zij heeft 
gesproken met enige tientallen MBO-leerlingen van verschillende niveaus en daarnaast met vele 
anderen die professioneel betrokken zijn bij het MBO in Amsterdam, steeds vanuit het ROC van 
Amsterdam of het ROC TOP. Op enig moment werd duidelijk dat de klachten steeds zijn terug te 
voeren op een beperkt aantal bevindingen, die u hierbij aantreft. Deze zijn inmiddels ook 
besproken met een aantal directieleden. Uit deze gesprekken is gebleken dat de bevindingen 
grotendeels wel werden herkend, maar dat er ook al een hoop gebeurt om de gang van zaken te 
verbeteren. Iedere school of college lijkt daarbij zijn eigen speerpunten te kennen. 
  
Aan de hand van onderstaande bevindingen wil de kinderombudsman graag tot aanbevelingen 
komen, waarbij zij gebruik wil maken van de verbeteringen die al op verschillende plaatsen in gang 
zijn gezet. De kinderombudsman wil daarom samen met de gemeente Amsterdam en met het 
Amsterdamse MBO in het najaar van 2016 een brede conferentie organiseren. Het idee is om 
leerlingen, docenten en andere betrokkenen met elkaar te laten delen wat er aan instrumenten 
wordt ingezet om de gang van zaken op opleidingen te verbeteren, van elkaar te leren en elkaar 
hopelijk aan te sporen nieuwe wegen in te slaan.  

 

Bevindingen 

1. MBO-leerlingen (leeftijd 16 t/m 22) worden door school behandeld als ‘student’ en 

geacht om zelfredzaam te zijn. Bij de start van hun opleiding en/of in de lagere 

niveaus lijkt dat overvraagd; deze leerlingen zijn nog te jong en onvoldoende 

ontwikkeld  om de betekenis van regels en procedures te snappen en de gevolgen van 

(het achterwege laten van) acties in te zien. 

 

Ondanks dat de school op verschillende manieren leerlingen van informatie voorziet, zijn 

zij niet goed op de hoogte van hun rechten & plichten. Leerlingen hebben moeite om de 

juiste weg of contactpersoon te vinden als het mis dreigt te gaan en zien niet in wat 

gevolgen zijn van hun (nalatig) gedrag. Leerlingen voelen zich hierdoor verloren en zaken 

gaan onnodig mis. Zoals het onjuist of te laat invullen van belangrijke formulieren, het 

niet tijdig indienen van bezwaar, ziekmelden bij de verkeerde persoon of het ‘er bij laten 

zitten’, ook al zijn ze het oneens met de gang van zaken.   

 

De houding van de school  jegens de leerling is ambivalent; hoewel de school de leerling 

behandelt als zelfredzaam, lijkt zij weinig genegen tot het actief betrekken van de leerling 

bij het onderwijs. Zie ook onder punt 3. 

 

2. Regels en procedures in de ROC’s zijn complex  en daardoor voor de gemiddelde 

leerling niet te begrijpen. Ook krijgt de leerling gedurende het schooljaar te maken 

met een veelvoud aan wisselingen van leraren, roosters etc, met steeds weer andere 

informatie. Leerlingen zien hierdoor ‘door de bomen het bos niet meer’. 
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Het studentenstatuut en de standaard onderwijsovereenkomst van de ROCvA bevatten 7 

verschillende beroepsinstanties. Elke opleiding heeft zijn eigen (klacht)procedures, en 

afhankelijk van de aard van de stage wisselt de in te schakelen beroepsinstantie.  

Rondom de leerling zijn diverse functionarissen actief met verschillende rollen & taken – 

of soms overlappen deze juist. Zo zijn er de mentor/studieloopbaanbegeleider, pluscoach, 

leerwerk of stagemakelaar, stagecoördinator, zorgcoördinator, loopbaanadviseur, 

praktijkbegeleider, opleidingsmanager, directeur, leerplicht(plus)ambtenaar, 

onderwijsconsulent, ombudsman, (interne) klachtcoördinator, de jeugdarts, de 

vertrouwenspersoon, en vast nog meer. 

De regels bij het ROC/TOP zijn anders, maar eveneens (te) complex. 

Met deze wetenschap is het begrijpelijk dat leerlingen vaak niet weten bij wie ze moeten 

aankloppen, of beseffen met wie ze eigenlijk gesproken hebben: “meneer ‘x’ in plaats van 

‘de zorgcoördinator’” en met welk doel.  

De mentor heeft als eerste aanspreekpunt voor de leerling een cruciale rol in het 

signaleren en doorverwijzen zodat de leerling de juiste begeleiding ontvangt. 

 

Het Centre for Children´s Rights van de UvA is op mijn verzoek bezig al deze verschillende 

regels tegen het licht te houden. Alleen al de complexiteit lijkt niet in overeenstemming 

met het IVRK, waarin voorop staat dat kinderen kunnen meepraten bij beslissingen die 

hen aangaan. Dan moet wel te vinden zijn hoe je je stem kan laten horen.  

 

3. Leerlingen voelen zich onvoldoende begeleid, ondersteund en serieus genomen door 

de school. Dat geldt tijdens de stage, maar bij ons onderzoek hebben we ook veel 

klachten gehoord over de gebrekkige organisatie van de school in het algemeen.  

Dit leidt tot demotivatie (wat veel moeite kost om weer om te buigen) en in het ergste 

geval tot voortijdige schooluitval.  

 

Voorbeelden van gebrekkige organisatie, communicatie en kundigheid: 

 Chaos op school en in de klas (onrust, wisselende roosters, vaak en langdurige 

lesuitval, ingeleverde documenten en opdrachten kwijt, soms blijft het lang 

onduidelijk of een opleiding 3 jaar duurt of dat het versneld in 2 jaar gevolgd kan 

worden). 

 Docenten houden lesstof te simpel (weinig uitdaging), weten deze niet altijd goed 

over te brengen en hebben grote afstand tot ´het werkveld / de praktijk’. 

 Docenten en mentoren zijn vaak niet aanspreekbaar door ziekte of wisseling van 

de wacht. Hierdoor ontstaat ruis in de communicatie en kunnen procedures 

onnodig lang duren. 

 Een (onbewuste) communicatiekloof tussen docent en leerling, vooral als de 

etnische achtergrond verschilt. 

 Ontbreken van een warme overdracht van diagnoses passend onderwijs tussen de 

vorige school en de huidige opleiding, alsook tussen school en stageadres 

 Onvolledig gevolgde procedures richting schorsing & verwijdering, geen 

adequate hoor & wederhoor en gebrekkige administratie. 

 

Aparte aandacht verdient ´passend onderwijs´. Leerlingen die in het verleden een 

´rugzakje´ hadden ervaren groot verschil tussen de met dat rugzakje ingekochte 

deskundige begeleiding en de extra aandacht die ze nu krijgen van vakleerkracht of 

mentor. Bovendien blijkt de overdracht van de diagnose die tot passend onderwijs heeft 

geleid tussen de vorige school en de huidige opleiding vaak te ontbreken. Ook 

stageadressen worden door de school niet op de hoogte gesteld dat het een leerling 
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betreft die speciale en gespecialiseerde aandacht behoeft. 

 

Leerlingen noemen onder meer de volgende voorbeelden van gebrek aan ondersteuning 

rond de stage: 

 Leerlingen voelen zich niet gehoord door de school bij verschil van mening tussen 

stagebedrijf/praktijkbegeleider en stagiair over diens bekwaamheid en/of de 

manier waarop de stagiair wordt begeleid. 

 Bij een verschil van mening met school of klacht over de gang van zaken (veelal 

bij mentor en/of opleidingsmanager), voelt de leerling zich niet volwaardig 

behandeld en zijn mening niet gerespecteerd.  

 School onderneemt geen actie bij melding van gevoelens van onveiligheid op de 

stageplek. 

 

De indruk bestaat hierdoor dat de school voorrang geeft aan het goed houden van de 

relatie met het stagebedrijf boven het individuele belang van de leerling. 

Begeleiding/mentoraat lijkt een ‘sluitpost’ te zijn, die  erbij komt naast de reeds overvolle 

werkagenda en hierdoor dus niet de aandacht en tijd krijgt die het behoeft. 

 

Tijdens interviews is vaak gerefereerd aan de bekostigingssystematiek van de ROC’s. 

Hierdoor zou de school niet altijd handelen in het belang van de leerling, maar eerder vanuit 

financiële belangen. Dit kan een relevante factor zijn, maar omdat de landelijke 

Rijksbekostiging buiten de beïnvloedingssfeer van de gemeentelijke ombudsman ligt, is dit 

niet nader onderzocht.  

 

Ook lijken scholen opleidingen aan te bieden waarvan bekend is dat na afloop weinig 

arbeidsperspectief aanwezig is, zoals bij financieel administratieve beroepen en ICT op MBO-

niveau 1/2. Het aantal stageplekken is  evenredig laag, maar er moet wel stage gelopen 

worden om de opleiding af te kunnen ronden. 

 

4. Rollen en verantwoordelijkheden in de driehoek leerling – school – stagebedrijf zijn 

onvoldoende duidelijk  

 

Het zoeken en vinden van een stage is een ‘gezamenlijke verantwoordelijkheid’, die door 

betrokken partijen echter verschillend geïnterpreteerd wordt. De leerling verwacht meer 

hulp van de school, maar de school verwacht zelfredzaamheid van de leerling en volstaat 

met  een basisset aan tools  –  waaronder de website stagemarkt.nl en een basistraining 

ter voorbereiding. Zodra het niet lukt om een stage te vinden, wijst men vervolgens naar 

elkaar. De leerling blijft hierdoor achter met lege handen – en een studievertraging (met 

potentiele gevolgen voor de studieschuld.   

 

5. Er zijn praktische factoren die het vinden van een stage bemoeilijken, dan wel de 

schoolloopbaan negatief beïnvloeden 

 

a. De website waar studenten naar verwezen worden om een stageplek te vinden 

(‘stagemarkt.nl’) functioneert naar mening van velen niet. De meeste plekken 

blijken bij navraag niet beschikbaar. Werkgevers geven op hun beurt aan dat de 

website veel tijd & energie vraagt, waardoor zij daar liever niet mee werken. Ook 

volgens werkgevers is de inhoud daarom vaak niet actueel.  

b. Veel leerlingen hebben een beperkt of eenzijdig netwerk. De mate waarin ouders 

hun kind kunnen helpen bij het vinden van een stage, verschilt sterk. 
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c. Het aantal beschikbare stageplekken komt niet altijd overeen met het aantal 

leerlingen dat verplicht een stage moet lopen. Dit geldt vooral bij opleidingen op 

niveau 1 en 2. 

d. Stages buiten Amsterdam worden vaak niet geaccepteerd vanwege de reistijd 

voor de stagebegeleider. Merkwaardig, als we aan de andere kant constateren 

dat  stagebegeleiders door tijdgebrek vaak niet toekomen aan een stagebezoek. 

e. Er is sprake van concurrentie van leerlingen van opleidingen elders/buiten de stad, 

die stage willen lopen in Amsterdam. Deze leerlingen lijken bovendien juist 

makkelijker een plek te vinden doordat werkgevers vinden dat zij betere 

omgangsvormen/ arbeidsmarktvaardigheden laten zien. 

f. Vooraf zijn de stagevergoeding en specifieke eisen rond werktijden niet altijd 

bekend. Dit verschilt vaak nogal tussen de verschillende stageplaatsen – ook 

binnen eenzelfde opleiding. Werktijden (zoals weekend en nachtdiensten) en 

vergoeding zijn desondanks van grote invloed op andere bijbanen. Waar de 

studiefinanciering niet toereikend is om van te leven zijn de meeste leerlingen 

genoodzaakt om naast de opleiding/stage betaald te werken. Een onjuiste match 

van stage en noodzakelijk werk levert onnodige uitval en studievertraging op. 

g. Leerlingen zijn onvoldoende voorbereid wat betreft arbeidsmarktvaardigheden. 

 

 

6. Discriminatie van jongeren van niet-Westerse herkomst 

 

Uit een recent verschenen landelijke verkenning van het Kennisplatform Integratie & 

Samenleving(KIS)/Verwey-Jonker Instituut (maart 2016), blijkt dat studenten van niet-

westerse herkomst vaker een afwijzing ontvangen na een sollicitatie. Discriminatie lijkt 

vaker voor te komen bij meisjes met een hoofddoek en jongeren waarvan de werkgevers 

het vooroordeel hebben dat ze ‘risicovol’ zijn, bijvoorbeeld omdat ze steeds te laat zouden 

komen of diefstal plegen. Tegelijkertijd blijkt dat discriminatie weinig wordt opgemerkt. 

De verkenning noemt hiervoor twee mogelijke oorzaken: vermijding van het probleem en 

het bij voorbaat al koppelen van de studenten aan bedrijven die open staan voor jongeren 

van niet-westerse herkomst. 

 

In de gesprekken met leerlingen en ouders die zijn gevoerd in het kader van dit 

(kleinschalige) onderzoek van de gemeentelijke kinderombudsman, zijn  de leerlingen niet 

expliciet bevraagd over eventuele discriminatie. Bij het mislukken van sommige stages 

leek het wel, zijdelings, een rol te spelen, bijvoorbeeld doordat de communicatie tussen 

school/leerwerkbedrijf en stagiaire niet goed verliep. De bevindingen van het onderzoek 

geven echter geen aanleiding om te twijfelen aan de conclusies van de landelijke KIS-

verkenning. Zo hebben de door ons geïnterviewde leerlingen - die in bij ons in beeld 

kwamen vanwege problemen in hun schoolloopbaan - voornamelijk een niet-Westerse 

achtergrond. 

 
 


