
Antwoord op ‘De Staat van het Onderwijs MBO’: Werken aan waarderen van verschillen in het mbo 

In april 2020 heeft de onderwijsinspectie het rapport ‘De staat van het onderwijs’ gepubliceerd. Het mbo mag trots zijn op 

mooie cijfers. Er zijn ook een aantal aandachtspunten. Vorig jaar werd geconstateerd dat discriminatie en uitsluiting een rol 

spelen in het mbo. Hoewel mbo docenten zich veilig voelen op school, is het veiligheidsgevoel van mbo studenten aan het 

afnemen. Vooral vrouwen en lhbt’ers voelen zich onveilig. In het rapport van 2020 wordt duidelijk dat discriminatie en 

stagediscriminatie een probleem is waarvoor we meer aandacht moeten hebben. 

Uit onderzoek van het practoraat Verschillen Waarderen en practoraat Burgerschap (ROC van Twente) blijkt dat er een 

kloof is tussen hoe inclusief en veilig studenten hun school ervaren en hoe de beleving van de docenten/bestuurders 

hierover is. Het bleek dat docenten/bestuurders, staf het beeld hebben dat op hun school “een ieder mag zijn wie die is” en 

dat “studenten zich op school geaccepteerd voelen ongeacht hun afkomst, levensbeschouwing of seksuele 

geaardheid/identiteit”. Studenten geven daarentegen aan dat ze zich niet altijd veilig genoeg voelen om zichzelf te zijn en 

dat docenten op discriminatie vaak niet reageren/acteren.  

Om scholen te helpen inclusiever te worden gaan we vanaf Januari 2021 aan de slag met een project dat we noemen 

‘inclusivity pathway training’. We bouwen in dit project voort op een succesvolle ‘Inclusive Training Toolkit’ dat ontwikkeld 

is voor het hoger onderwijs Deze toolkit gaan we bruikbaar maken voor het mbo. Bovendien willen we de toolkit uitbreiden 

om ook management en bestuur in het mbo te kunnen trainen. Deze uitbreiding is gebaseerd op de behoefte die deze laag 

van het mbo heeft geuit tijdens diverse gesprekken met de practor Verschillen Waarderen. Zoals een bestuurder zei: 

“inclusie staat in onze visie maar hoe brengen we dit in de praktijk en waaraan zien we dit?”. 

In ons project worden alle lagen van de organisatie getraind. Er wordt een ‘taskforce’ (hopelijk vinden we nog een mooi 

Nederlandse term) opgezet dat zich richt op het bevorderen van kansengelijkheid en het reduceren van discriminatie 

binnen en buiten de organisatie. In het onderzoek wordt ook een meetinstrument ontwikkeld om de organisatie te 

ondersteunen in het monitoren van inclusiviteit en verschillen waarderen. 

 

Activiteiten taskforce: 

 Deelnemende school stelt zelf een ‘taskforce’ samen (bestaat uit min. 5 en max. 10 personen, alle lagen van de 

organisatie moeten vertegenwoordigd zijn incl. minimaal een student).  

 De ‘taskforce’ heeft aantal bijeenkomsten (á 2 uur op locatie) begeleidt door experts met doel om competenties 

te laten ontwikkelen die leiden tot inclusiever mbo. Tijdens de bijeenkomst worden interventies uit toolkit 

aangepast zodat ze passen bij de vraag van deelnemende school.  

 ‘Taskforce’ implementeert en evalueert interventies met het doel om de toolkit uit te breiden, de praktijkkennis 

te vergroten, effecten te meten, kennis te delen. 

 

Inzet: per deelnemer ca. 70 uur op jaarbasis. (eventueel gedeeltelijk betaald door NRO beurs die aangevraagd is) 

MBO instelling zorgt voor lokaal en catering van de bijeenkomsten op hun school.  

 

Doelen 

1. Docenten, bestuurders en staf de competenties te laten ontwikkelen die leiden tot een inclusiever mbo. 

2. Helder beleid dat een inclusieve onderwijs en cultuur bevordert. 

3. Cultuur van inclusie en gelijkwaardigheid, gelijke kansen. 

4. Onderzoeksinstrument ontwikkelen om inclusiviteit en verschillen waarderen te monitoren 

 

Let wel! We kunnen per jaar maximaal 4 taskforces trainen. Geef vroegtijdig aan of je interesse hebt. 

bpfeifer@federatiechristelijkmbo.nl 

 

 

   

Geraadpleegd 1 mei 2020 van:  

https://www.onderwijsinspectie.nl/documenten/rapporten/2019/04/10/hoofdlijnen-de-staat-van-het-onderwijs-2019    

https://www.onderwijsinspectie.nl/documenten/rapporten/2020/04/22/staat-van-het-onderwijs-2020 
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