
 

 

 

Vragen o.g.v. art. 45 van het Reglement van orde  

Aan:   College van B&W 

Van:   Suzanne de Sevren Jacquet, D66 

  Laura van de Giessen, CDA 

  Jacob Raap, ChristenUnie 

  Margriet Leest, Groenlinks 

Datum:   3 september 2022 

Onderwerp:  Meer waardering voor het MBO 

 

Geachte college,  

Wij zijn trots op het beroepsonderwijs dat wij in diverse mbo-instellingen aanbieden in Zwolle. Een MBO-

diploma is een uitstekende startpositie op de arbeidsmarkt én in de maatschappij. In onze sterk groeiende 

economische regio hebben we deze goed opgeleide professionals hard nodig. MBO’ers hebben cruciale 

beroepen, met name in de woningbouw, techniek en zorg.  

MBO-studenten verdienen het om in dezelfde mate te worden gewaardeerd als HBO-studenten. Helaas wordt 

nog te vaak onderscheid gemaakt tussen de MBO- en HBO-student. Ook in Zwolle is dit het geval. Want zo 

wordt bijvoorbeeld de Bruisdag georganiseerd voor MBO-studenten en de Bruisweek voor HBO-studenten, met 

een programma van 3 volle dagen en overnachtingen. In Zwolle willen wij een inclusieve samenleving zijn en 

het is dus vreemd dat een groot verschil bestaat tussen MBO’ers en HBO’ers om deel te nemen aan sociale 

activiteiten.  

Ook de Rijksoverheid is zich doordrongen van het belang van het MBO. Via de Kamerbrief van 15 juli 20221 is 

de Kamer geïnformeerd over de ontwikkeling van een Werkagenda MBO. De minister vermeldt hierin de kaders 

van het plan waarvoor eerder al € 200 miljoen beschikbaar is gesteld. In de brief wordt onder meer ingegaan 

op het uitbannen van stagediscriminatie en het bevorderen van kansengelijkheid, het verbeteren van de 

aansluiting van het MBO-onderwijs op de arbeidsmarkt en investeringen in onderzoek en innovatie binnen het 

MBO. Het voorgaande roept de vraag op in hoeverre Zwolle nadenkt over het opstellen van een lokale agenda 

en aanspraak probeert te maken van de beschikbaar gestelde gelden.  

Uit het voorgaande volgt dat wij de volgende vragen stellen aan het college: 

1. Hoe kijkt het college aan tegen het belang van het MBO en de waardering van MBO-studenten in 

Zwolle?  

2. Erkent de wethouder en kan de wethouder het probleem verklaren zoals geschetst in de aanleiding? 

3. Wat doet Zwolle of gaat Zwolle doen om de positie en waardering van het MBO te verbeteren? 

4. In hoeverre trekt Zwolle samen op met het ministerie bij de uitwerking van de Werkagenda MBO en 

maakt of probeert zij aanspraak te maken op de beschikbaar gestelde gelden? 

 
1 kaders-werkagenda-mbo.pdf (overheid.nl) 

https://open.overheid.nl/repository/ronl-d632801bcc27446423fb7c4e0b06b031d067edb8/1/pdf/kaders-werkagenda-mbo.pdf


5. Is het voorgaande onderwerp van gesprek bij de rondetafelgesprekken en wat is de status hiervan? 

Bij voorbaat dank voor de beantwoording van de vragen. 

 

Suzanne de Sevren Jacquet, D66 
Laura van de Giessen, CDA 
Jacob Raap, ChristenUnie 
Margriet Leest, Groenlinks 
 

 


