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Het coalitieakkoord 2021-2025 en het mbo



Beroepsonderwijs is essentieel om 
maatschappelijke opgaven te kunnen 

realiseren
Het coalitieakkoord bevat grote ambities op thema’s als klimaat & 
energie, natuur & stikstof, wonen en zorg. Het behalen van deze 
ambities staat of valt met de beschikbaarheid van voldoende goed 
opgeleide vakkrachten (jongeren en volwassenen). Het mbo is daarom 
een belangrijke partner bij deze opgaven.

Specifieke mbo-maatregelen rond de volgende clusters:
1. Gelijke behandeling 
2. Toegankelijkheid, begeleiding en doorstroom
3. Onderwijskwaliteit



Maatschappelijke opgaven

Generieke maatregelen uit het coalitieakkoord:
• We stimuleren het aanbod van arbeidsmarktrelevante beroepsopleidingen, 

schakelprogramma’s  en kleinschalig vakonderwijs
• We behouden een zo groot mogelijk aanbod van mbo-opleidingen dichtbij 

huis.
• We versterken de roc’s als regionale opleidingscentra waarin ook 

volwassenen een leven lang leren en ook nieuwkomers – op basis van de 
nieuwe inburgeringswet – vanaf dag één leren en integreren.

• We bevorderen permanente scholing via leerrechten.



Financiële paragraaf in coalitieakkoord

• Coalitieakkoord bevat meerdere ‘enveloppen’ met geld voor o.a.  
kansengelijkheid, leraren, onderwijskwaliteit, vervolgopleidingen en 
leven lang ontwikkelen. Over de besteding wordt bij de 
Voorjaarsnota (begin juni) besloten.

• Het mbo en betrokken partners gezamenlijk aan zet bij aanpak 
maatschappelijke opgaven waar andere ministeries in the lead zijn, 
zoals bij de klimaattransitie.



Financiële paragraaf in coalitieakkoord



Hoe/wat registreren we bij…..

Leven lang leren
• Indien dit wordt toegevoegd aan het STAP-budget
• Indien regressieve leerrechten* ontstaan (waar wordt deze informatie verzameld: bij burger, 

scholen, ..?)
• Scheiding bekostigd / niet-bekostigd
• Verschillende registratievereisten bij verschillende LLL-activiteiten?
• NPLO

Onderzoek
• Als mbo een officiële onderzoeksopdracht krijgt?

– Inhoudelijke vereisten
– Financiële / verantwoordingsvereisten 

Onderwijskwaliteit: doorlopende leerlijnen
• Als leerlingen/studenten bij meerdere scholen zijn ingeschreven, en er onderlinge verbanden 

en/of afhankelijkheden bestaan

……
•



Regressieve leerrechten

• Meer leerrechten toekennen aan lager opgeleiden
• Leerrechten die aflopen met opleidingsniveau

De omvang van de regressieve leerrechten (in euro’s) is gelijk 
aan het verschil in gemiddelde kosten die de overheid maakt 
voor een afgeronde (initiële) wo-masteropleiding vergeleken 
met de gemiddelde kosten van de feitelijk hoogst afgeronde 
opleiding van de begunstigde
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