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1 https://www.jobmbo.nl/coronaklachtenrapportage-maart-november-2020/  
2 Dit is de voornaamste reden dat deze klachtenrapportage later dan gewoonlijk gepubliceerd is. 

https://www.jobmbo.nl/coronaklachtenrapportage-maart-november-2020/


 

 
 

 

                                                 
3 www.mboraad.nl/het-mbo/feiten-en-cijfers/studenten-het-mbo 
4 Op onze website wordt via het formulier direct om een opleiding gevraagd, waarna het domein ook 

geregistreerd kan worden. Als studenten direct mailen naar info@jobmbo.nl of een bericht sturen via 
Whatsapp gebeurt het vaak dat zij hun opleiding (en dus hun domein), school, niveau, en andere informatie 
niet toesturen. 

mailto:info@jobmbo.nl


 

 

                                                 
5 Op onze website wordt via het formulier direct het niveau gevraagd. Als studenten direct mailen naar 

info@jobmbo.nl of een bericht sturen via Whatsapp gebeurt het vaak dat zij hun opleiding (en dus hun 
domein), school, niveau, en andere informatie niet toesturen waardoor deze informatie niet geregistreerd 
kan worden. 

mailto:info@jobmbo.nl


 

 



 

 

 



 

                                                 
6 Ons streven is om alle vragen en klachten te categoriseren. In de praktijk blijkt dat niet voor alle vragen en 

klachten een passende bestaande categorie te vinden is of dat sommige vragen en klachten onder meerdere 
thema’s passen. Vragen en klachten die niet passen binnen een bestaande categorie worden in de categorie 
‘Overige’ geplaatst. Wanneer dit structureel blijkt op een bepaald onderwerp dan passen wij ons systeem aan 
door categorieën toe te voegen.   

7 2019, Jongerenorganisatie Beroepsonderwijs, Jaarlijkse klachtenrapportage 2019. pp. 5    
8 Het subthema corona is opgenomen in deze themalijst, er is dus enige overlap met de andere thema’s. 



 

 

 



 

 

                                                 
9 https://www.jobmbo.nl/coronaklachtenrapportage-maart-november-2020/  

https://www.jobmbo.nl/coronaklachtenrapportage-maart-november-2020/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10  

https://wetten.overheid.nl/BWBR0007625/2021-01-01/#Hoofdstuk8_Titeldeel1_Artikel8.1.7b


 

 

“Student wiens moedertaal Engels is (aantoonbaar met Cambridge C1-certificaat) krijgt geen 

vrijstelling voor Engels” 

 

Student heeft 8 weken na examen nog steeds geen uitslag,  

waardoor ze haar diploma nog niet kan aanvragen”.

                                                 
11 https://www.jobmbo.nl/monitor/ 
12 2020, Jongerenorganisatie Beroepsonderwijs, JOB-monitor 2020, pp. 85 https://www.jobmbo.nl/monitor/ 

https://www.jobmbo.nl/monitor/
https://www.jobmbo.nl/monitor/


 

“Mbo-student vindt stage, maar blijkt niet erkend te zijn. Moet van school weer stoppen.” 
 

 

                                                 
13 https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2020/07/10/servicedocument-mbo-aanpak-

coronavirus 



 

                                                 
14 https://www.jobmbo.nl/mbo-studenten-lopen-vertraging-op-en-missen-hun-klasgenoten/  

https://www.jobmbo.nl/mbo-studenten-lopen-vertraging-op-en-missen-hun-klasgenoten/


 

 

                                                 
15 2020, Jongerenorganisatie Beroepsonderwijs, JOB-monitor 2020, pp. 33, https://www.jobmbo.nl/monitor/ 
16 Hierbij moet worden vermeld dat het bindend studieadvies in ons CRM-systeem niet geregistreerd staan 

onder het thema Uitschrijving, maar onder het thema Overgaan (formeel betekent een negatief BSA geen 
uitschrijving, maar een ontbinding van de OOK, waarna de student idealiter wordt begeleid naar een andere 
opleiding). De vragen en klachten omtrent het subthema Overgaan – BSA zijn dus niet meegenomen in deze 
cijfers. Aangezien de thema’s wel gelieerd zijn aan elkaar, worden ze hier gezamenlijk besproken. 

https://www.jobmbo.nl/monitor/
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• Voorbereiding op toetsen en examens moet goed zijn  

Studenten moeten voldoende voorbereid zijn op een toets of examen. (Mede) door de 

coronacrisis merken wij dat dit soms onvoldoende het geval is. In zulke gevallen moet 

overwogen worden of een toets of examen daadwerkelijk aangeboden moet worden en 

of er geen alternatieve mogelijk zijn. 

 

                                                 
17 Wij zijn blij met het signaal van Minister van Engelshoven dat zij gaf over het compenseren van studenten die 

vanwege corona studievertraging oplopen: https://nos.nl/artikel/2367405-van-engelshoven-studenten-niet-
rekening-laten-betalen-voor-coronavertraging.html 

https://nos.nl/artikel/2367405-van-engelshoven-studenten-niet-rekening-laten-betalen-voor-coronavertraging.html
https://nos.nl/artikel/2367405-van-engelshoven-studenten-niet-rekening-laten-betalen-voor-coronavertraging.html


 

• Geef dit jaar geen negatief bindend studieadvies en wees nog terughoudender met het 

uitschrijven van studenten 
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• 
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mailto:matthijs@jobmbo.nl

