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Multifunctionele opleidingstrajecten (II) 
 
De opleiding MBO-2 is een multifunctioneel traject.1 Dat is een schaap met vijf poten. Enerzijds is het 
een eindopleiding waarmee leerlingen een startkwalificatie voor de arbeidsmarkt verwerven. Anderzijds 
geeft het diploma MBO-2 toegang tot een opleiding op MBO-3 niveau. Op de BON-site (5/2/2010) ont-
spon zich een discussie over de diploma-eisen van MBO-2 en over het toelatingsrecht of de toelaatbaar-
heid tot MBO-3.2 Hinke Douma, de belangrijkste discussiant, wil twee schapen, elk met vier poten dus.  
 
Decaan MBO-3: 
Hoe zit dat eigenlijk? Ik krijg hier een gediplomeerde van MBO-2 binnen die kennelijk ongeschikt is voor 
onze MBO-3 opleiding. Moet ik hem toelaten? Bij navraag blijkt dat de examencommissie MBO-2 hem 
duidelijk te verstaan heeft gegeven dat hij vooralsnog ongeschikt is voor de opleiding MBO-3, maar hij 
tracht dat te omzeilen door nu bij onze opleiding (behorende bij een ander ROC) aan te kloppen. 
 

Examinator MBO-2: 
Nee, jullie hoeven hem niet toe te laten. Het diploma van de tweejarige opleiding (MBO-2) is een nood-
zakelijke voorwaarde voor toelating tot de driejarige opleiding (MBO-3). Hij is dus toelaatbaar, maar het 
diploma geeft hem geen recht op toelating tot MBO-3. Anders gezegd: het MBO-2 diploma is geen vol-
doende voorwaarde voor toelating tot MBO-3. Ons probleem is dat we niet op zijn diploma mogen ver-
melden dat hij naar ons oordeel ongeschikt is voor MBO-3. Het diploma betekent slechts dat hij naar ons 
oordeel aan onze diploma-eisen voor MBO-2 voldaan heeft. 
 

Decaan MBO-3:  
Soms willen we daar wel een mouw aan passen. Bij twijfel over iemands geschiktheid adviseren we hem 
zich voor de BeroepsBegeleidende Leerweg (BBL) van MBO-3 in te schrijven. Daartoe moet hij een 
erkend leerbedrijf bereid vinden hem als werknemer te accepteren. In dat geval wordt hij dus, onder ge-
zamenlijke verantwoordelijkheid van het ROC en het leerbedrijf, tot de deeltijdopleiding MBO-3 toe-
gelaten. 
Maar hoe is het mogelijk dat jullie iemand een MBO-2 diploma toekennen, terwijl hij (ook naar jullie 
eigen oordeel) ongeschikt is voor doorstroming naar MBO-3? 
 

Examinator MBO-2: 
Eigenlijk kunnen we die vraag niet in zijn algemeenheid beantwoorden. We zitten in een schizofrene 
positie. We kunnen er wel iets over zeggen, maar dan moeten we onderscheid maken tussen de twee pet-
ten die wij op hebben. Aan de ene kant zijn we een 'eindopleiding' die rechtstreeks kwalificeert voor de 
arbeidsmarkt, en aan de andere kant fungeren we als 'doorstroomopleiding' die kwalificeert voor de ver-
volgopleiding op het niveau van MBO-3. 
 

Examinator MBO-2 (eindopleider): 
• Het diploma MBO-2 betekent dat de leerling naar ons oordeel gekwalificeerd is voor de arbeidsmarkt. 

Daarbij kan de gekwalificeerdheid op het ene examenonderdeel tot op zekere hoogte een gebrek aan 
gekwalificeerdheid op een ander onderdeel compenseren. Dat is conform het examenreglement. 

• Maar ik moet toegeven dat men ook gewoon wel eens een oogje toeknijpt: zolang het MBO-2 diploma 
niet behaald is, blijft de betrokkene leerplichtig (kwalificatieplichtig), maar als hij op 1 augustus acht-
tien jaar of ouder is, moet een voltijdse leerling wel een fors lesgeld betalen, ruim 1000 euro per jaar. 

• Daarbij kan overigens ook het eigenbelang van de onderwijsinstelling meespelen. Wij worden bekos-
tigd op basis van afgeleverde diploma's, dus als leerlingen de opleiding ongediplomeerd verlaten, dan 
verspelen we onze outputfinanciering. Ook door de Onderwijsinspectie worden we afgerekend op ons 
slaagpercentage (voordat je 't weet ben je tot een zeer zwakke school gebombardeerd). Bovendien kost 
het ons extra tijd om aan voortijdige schoolverlaters deelcertificaten voor de behaalde examenonder-
delen te verstrekken. 

 

Examinator MBO-2 (doorstroomopleider): 
• Wij hebben binnen onze MBO-2 opleiding niet een afzonderlijke doorstroomvariant in de richting van 

MBO-3. We kunnen dus geen onderscheid maken tussen een einddiploma (van MBO-2) en een toe-
latingsdiploma (tot MBO-3). Voor de doorstroming zou het beter zijn als we aanvullende eisen zouden 
stellen aan diegenen die naar MBO-3 willen doorstromen. Maar dat valt niet te verwezenlijken. 

• Als 'doorstroomopleiders' zijn wij daarom geneigd het MBO-2 diploma niet toe te kennen zolang de 
leerling nog niet het niveau heeft bereikt dat nodig is voor een succesvolle start in MBO-3. 
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Examinator MBO-2 (eindopleider): 
• Ik heb er grote moeite mee iemand het MBO-2 diploma te onthouden die in sommige vakken uitblinkt, 

maar die op andere vakken nog zwaar onvoldoende staat. Ik denk dat hij het wel redden zal op de 
arbeidsmarkt en misschien zelfs wel op MBO-3. 

• Verder vind ik het onhaalbaar om de exameneisen voor MBO-2 af te stemmen op het niveau dat nodig 
is om MBO-3 in te stromen. Het huidige MBO-2 is een schaap met vijf poten. De beroepskwalificeren-
de functie is nauwelijks verenigbaar met de doorstroomkwalificerende functie. Maak dus een onder-
scheid tussen het diploma 'goed vakman op MBO-2 niveau' enerzijds en het diploma 'toelaatbaar voor 
een opleiding op MBO-3 niveau' anderzijds.3 

• Organiseer een schakelklas voor de doorstromers en spreek met hen af dat zij het MBO-2 diploma pas 
krijgen als ze aan de instroomeisen voor MBO-3 voldoen. Daarbij denk ik niet alleen aan leerlingen 
met deficiënties in theorie- of praktijkvakken, maar bijvoorbeeld ook aan leerlingen die de Nederlandse 
taal nog onvoldoende beheersen. 

• Of, wat op hetzelfde neerkomt, creëer de mogelijkheid dat op het MBO-2 diploma wordt vermeld dat 
de betrokkene nog niet geschikt is voor doorstroming naar MBO-3. En organiseer dan een serieuze 
toelatingsselectie voor MBO-3, waaraan toelaatbare bezitters van een MBO-2 diploma zich moeten 
onderwerpen.  

 
Wes Holleman 
weblog onderwijs 9-2-2010 
http://www.onderwijsethiek.nl 
 
 
Naschrift: Ik heb in dit blogbericht geprobeerd de dilemma's die door Hinke Douma geschetst zijn, zo goed moge-
lijk te verwoorden. Misinterpretaties mijnerzijds zijn uiteraard niet uitgesloten. De diverse personages die ik heb op-
gevoerd zijn fictief. Ze hoeven geenszins samen te vallen met de persoon van Hinke Douma. 

 
                                                           
1 http://www.onderwijsethiek.nl/?p=672 (27/4/2009) 
2 http://beteronderwijsnederland.net/node/6576 
3 Zie ook de onderwijspolitieke analyses over het 'stapelen' van opleidingen, in documenten zoals: 

http://www.minocw.nl/documenten/84370b.pdf (Doorstroom en stapelen in het onderwijs, okt.2008); 
http://www.minocw.nl/documenten/84370a.pdf (beleidsreactie op idem, 2/12/2008); 
http://www.minocw.nl/documenten/119157.pdf (kamerbrief 10/6/2009); 
http://www.onderwijsraad.nl/publicaties/2009/ontwikkelingsrichtingen-voor-het-middelbaar-beroepsonderwijs en 
http://www.onderwijsraad.nl/publicaties/2009/de-weg-naar-de-hogeschool (nov.2009). 


