
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap 

>Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag 

MBO Raad 
De heer Oomens 
Postbus 2051 
3440 DB WOERDEN 

Datum 
3 0 SEP. iots 

Betreft Onderwijsovereenkomst 

Geachte heer Oomens, 

Bij dezen informeer ik u graag over de ontwikkelingen rondom de 
onderwijsovereenkomst in het mbo. 

Problematiek rondom de tijdige ondertekening van de onderwijsovereenkomst 
Op grond van de huidige wet oordeelt de instellingsaccountant dat een mbo
student niet in aanmerking komt voor bekostiging als er op de teldata (1 oktober 
respectievelijk 1 februari) geen ondertekende onderwijsovereenkomst is. Er is 
immers geen sprake van een - volgens de regels - ingeschreven student. 

In de praktijk lukt het mbo-instellingen niet altijd om alle studenten (of ouders 
van minderjarige studenten), die wel daadwerkelijk onderwijs volgen, tijdig de 
onderwijsovereenkomsten te laten ondertekenen. Daardoor dreigen mbo
instellingen bekostiging mis te lopen, waar zij wel recht op hebben. 

Het inhouden van bekostiging enkel omdat een ondertekende 
onderwijsovereenkomst ontbreekt vóór de teldata wordt in het mbo-veld ervaren 
als een veel te zware sanctie. Ook de Raad van State heeft dit eerder als 
disproportioneel bestempeld. In de praktijk krijgen instellingen ook al vanaf de 1 
oktobertelling 2013 de tijd om geconstateerde gebreken te herstellen, zonder 
directe gevolgen voor de bekostiging. 

Inmiddels is besloten het controleprotocol voor de accountants aan te passen. Het 
enkel ontbreken van een ondertekende onderwijsovereenkomst op de teldatum 
kan dan niet meer leiden tot het zondermeer inhouden van bekostiging. De 
accountant zal, bij het ontbreken van een tijdig ondertekende 
onderwijsovereenkomst, moeten vaststellen dat de student op de teldatum 
daadwerkelijk onderwijs volgde aan de instelling en aan de overige 
bekostigingsvoorwaarden voldoet. Daarnaast wordt aan de accountant gevraagd 
om de procedure te beoordelen. Over de aanpassing van het controleprotocol 
voor de accountants zullen de mbo-instellingen worden geïnformeerd via de 
reguliere communicatiekanalen vanuit de Onderwijsinspectie (o.a. via de 
najaarsbijeenkomst over het controleprotocol op 2 oktober 2015). 
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Wetswijziging 
Daarnaast ben ik, vanwege de problematiek rondom de tijdige ondertekening van 
de onderwijsovereenkomsten, voornemens om een wetswijziging in gang te 
zetten waarmee de bepaling in de wet wordt aangepast dat regelt dat aan de 
inschrijving van een mbo-student een onderwijsovereenkomst ten grondslag ligt. 
Beoogd wordt deze wetswijziging per 1 augustus 2017 in werking te laten treden. 

De onderwijsovereenkomst verdwijnt echter niet en de verplichting om met 
studenten een onderwijsovereenkomst af te sluiten bij aanvang van de opleiding 
evenmin. Het blijft namelijk belangrijk dat afspraken worden gemaakt over de 
rechten en plichten van de student en de mbo-instell ing over en weer. Daarom is 
het van belang dat mbo-instellingen de processen rondom de ondertekening van 
de onderwijsovereenkomsten goed op orde hebben. De onderwijsovereenkomsten 
zijn een standaard onderdeel van het risicogerichte toezicht. Als er aanleiding is 
voor de Onderwijsinspectie (bijvoorbeeld signalen of mogelijke gesignaleerde 
risico's) wordt de (ondertekening van de) onderwijsovereenkomsten in de Staat 
van de Instelling mede onderzocht. 

Ik vertrouw erop dat ik u hiermee voldoende heb geïnformeerd. 

Met vriendelijke groet, 

de directeur Middelbaar Beroeps Onderwijs, 

r;lVas"~( 
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