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Numerus Fixus

Geachte mevrouw Van Engelshoven,
Via deze brief informeer ik u over de uitkomsten van de open dialoog die de scholen tijdens de
Algemene Ledenvergadering van de MBO Raad op 23 november jl. en ook tijdens enkele
bijeenkomsten eerder met elkaar hebben gevoerd rond numerus fixus en het plaatsingsbeleid in het
licht van gelijke kansen voor alle jongeren. Doel van de dialoog was inzicht in elkaars aanpak en het,
met respect voor de diversiteit in het mbo, tot stand brengen van een meer eenduidige aanpak.
Aanleiding
Aanleiding voor deze dialoog in de algemene ledenvergadering was tweeledig:
- De Bestuurlijke Afspraak over transparante informatievoorziening bij numerus fixus opleidingen die
de MBO Raad het afgelopen voorjaar met u heeft gemaakt en die per 1 september is ingegaan
(brief Bestuurlijke afspraak numerus fixus opleidingen in het mbo, 13 juli 2021).
- Uw vraag aan de mbo-scholen in uw beleidsreactie op het tweede deel van de monitor van de Wet
vroegtijdige aanmelddatum voor en toelatingsrecht tot het mbo (6 april 2020): kijk nog eens kritisch
naar het toelatingsbeleid voor numerus fixus opleidingen.
Uit de open dialoog
Naast een goed inhoudelijk gesprek tussen de leden, heeft aandacht voor dit thema ook meer inzicht
en bewustwording bij de bestuurders gebracht. En via de bestuurders reflectie en interventies binnen
de scholen.

Tijdens de open dialoog zijn verschillende aspecten aan de orde geweest:
- Feiten en cijfers met betrekking tot opleidingen numerus fixus.
- De aanleidingen om tot het toekennen van een numerus fixusstatus over te gaan.
- Het toelatings- en plaatsingsbeleid bij een numerus fixus.
- Kansengelijkheid voor de studenten in relatie tot opleidingen numerus fixus.
In een aantal gevallen heeft de dialoog geleid tot hernieuwde inzichten en aanpassing van ingestelde
numerus fixus. Mbo-scholen constateren dat de huidige wettelijke mogelijkheden passen en dat beide
opties voor plaatsing van studenten mogelijk moeten blijven. Daarbij spreken scholen af zorgvuldig te
overwegen welke methode het meest passend is, zowel met betrekking tot praktische uitvoerbaarheid
als eventuele effecten van een methode op kansen en kansengelijkheid.
Statement Algemene Vergadering mbo-scholen
De uitkomsten van de dialoog hebben de scholen samengevat in een statement. Dit luidt als volgt:
-

-

Indachtig de zorg voor studenten en de ook landelijke aandacht voor kansen en kansengelijkheid.
Overwegende dat het beroepsonderwijs op mbo-scholen bedoeld is om iedereen optimale kansen
tot ontwikkeling te geven, en de huidige toegankelijkheid een grote verworvenheid is van het
Nederlandse beroepsonderwijs.
Constateren mbo-scholen dat het in sommige situaties toch nodig is om een numerus fixus op een
opleiding te hanteren. Dat dat ook kan met inachtneming van de regels zoals gesteld in de wet,
WEB artikel 8.1.1c. Recht op toelating basisberoepsopleiding, vakopleiding, middenkaderopleiding
en specialistenopleiding.

De Algemene Ledenvergadering van de MBO Raad hecht daarbij het volgende te verklaren:
1. Mbo-scholen zijn zich zeer bewust van aandachtspunten die aan de orde zijn in geval van instellen
van een numerus fixus op een opleiding, zeker betreffende aanstaande studenten.
2. Mbo-scholen zullen terughoudend zijn met het invoeren van (nieuwe) numerus fixusopleidingen.
Een opleiding krijgt een numerus fixus status uitsluitend op basis van een goede onderbouwing:
zoals een knelpunt inzake de arbeidsmarkt inclusief de BPV-mogelijkheden, landelijke macrodoelmatigheidsafspraken of (tijdelijke) beperking van de opleidingscapaciteit.
3. Bij de overweging voor het toekennen van een numerus fixus, wordt ook de situatie in de regio
betrokken en waar mogelijk afgestemd met regionale opleidingspartners.
4. De keuze voor plaatsingsmethode bij een numerus fixus opleiding is, binnen wettelijke kaders, aan
de scholen. Daarbij wordt het belang van kansengelijkheid voor de student in de overweging
meegenomen. Er kan geen selectie plaatsvinden waarbij aan studenten die aan de
vooropleidingseisen voor de desbetreffende opleiding voldoen, extra eisen worden gesteld aan de
geschiktheid (WEB artikel 8.1.1c).
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Met dit statement, en in het verlengde de uitvoering ervan, dragen de mbo-scholen binnen de kaders
van gelijke kansen voor elke student en de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt optimaal bij aan de
toegankelijkheid van het mbo, conform de met u gemaakte afspraken.
We gaan ervan uit dat we met deze terugkoppeling recht doen aan uw oproep. Uiteraard zijn we van
harte bereid het statement inhoudelijk toe te lichten, mocht die behoefte er zijn.
Met vriendelijke groet,

Adnan Tekin
voorzitter
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