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Onze referentie 

Datum 	0 9 NOV 7021 
Betreft 	Maatschappelijke thema's jaarverslag 2021 en 2022 

Geachte voorzitter, 

Middels deze brief informeer ik u over de maatschappelijke thema's waarover 
instellingen zich in het jaarverslag over 2021 en 2022 moeten verantwoorden. 

Kwaliteitsafspraken 
In mijn brief aan u van 18 november 2019 heb ik aangekondigd dat instellingen 
zich in hun jaarverslag over 2019 en 2020 moesten verantwoorden over een 
aantal maatschappelijke beleidsthema's. 

Voor het mbo is toen aangesloten bij de afspraken uit het bestuursakkoord mbo 
2018 -2022 "Trots, vertrouwen en lef". 

Middels deze brief informeer ik u dat instellingen zich ook in de jaarverslagen over 
2021 en 2022 moeten verantwoorden over deze maatschappelijke thema's. Het 
betreffen de volgende thema's: 

- Jongeren en (jong)volwassenen in een kwetsbare positie 
- Gelijke kansen in het onderwijs 
- Onderwijs dat voorbereidt op de arbeidsmarkt van de toekomst 

Deze maatschappelijke beleidsthema's zijn identiek aan de Iandelijke speerpunten 
die deel uitmaken van de regeling Kwaliteitsafspraken mbo 2019 - 2022. 

Nationaal Programma Onderwijs 
In mijn brief van 28 mei jl. heb ik u geInformeerd over het Nationaal Programma 
Onderwijs (verder NP Onderwijs). In deze brief is uitleg opgenomen over de 
monitoring en verantwoording van het NP Onderwijs. Daarin heb ik u gemeld dat 
instellingen in het bestuursverslag een paragraaf opnemen waarin zij de inzet 
samenhangend met het NP Onderwijs verantwoorden. 
In die paragraaf geeft u inzicht in de keuze voor maatregelen (inclusief de 
mogelijke afwijking van de Iijst met acties) en een duiding van de voortgang van 
de uitvoering van die maatregelen, aismede de plannen voor de resterende 
periode van het NP Onderwijs. 
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Tike Karreman 

Ik wijs de verantwoording over kwaliteitsafspraken en het NP Onderwijs aan als 	Onze referentie 

maatschappelijke thema's in de zin van Rjo artikel 4 lid 6. 

Met vriendelijke groet, 

de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 
namens deze, 
de dire ur Middelbaar Beroeps Onderwijs, 
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