Internetconsultatie IAK
Beantwoording van de 7 vragen uit het Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Het Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving bevat normen waaraan goed beleid of goede
regelgeving dient te voldoen. Uitgebreide informatie vind je op www.naarhetiak.nl (klik dan op de tekst “Naar
het IAK” in de linker kolom).
1. Wat is de aanleiding?

Het aanpassingsbesluit Wet versterken positie mbo-studenten voor het wijzigen van de term
‘deelnemer’ naar ‘student’ op AMvB-niveau vloeit voort uit het wetsvoorstel Versterken positie
mbo-studenten (Kamerstukken II 2019/20, 35252, nrs. 2 en 3) dat al in de Tweede Kamer ligt.
Waar dit wetsvoorstel voorziet in bovengenoemde terminologische aanpassing op wetsniveau,
voorziet bovengenoemd aanpassingsbesluit in dezelfde terminologische aanpassing, maar dan op
het niveau van AMvB’s.
De overige voorgestelde maatregelen uit het wetsvoorstel Versterken positie mbo-studenten zijn:
1) de introductie van een mbo-studentenfonds, 2) maatregelen voor de versterking van de positie
van zwangere mbo-studenten en vavo-studenten, 3) de introductie van de mbo-verklaring, en 4)
het niet langer verplichten om nadere vooropleidingseisen te stellen bij de toelating tot een
beroepsopleiding.
2. Wie zijn betrokken?

JOB (jongerenorganisatie mbo-studenten), MBO Raad, DUO

3. Wat is het probleem?

Mbo-studenten voelen zich volgens JOB (landelijke jongerenorganisatie voor mbo-studenten) door
de benaming ‘deelnemer’ in wet- en regelgeving niet erkend als volwaardig student. Zij geven aan
daardoor soms als minder, of anders gezien te worden. Dit leidt er volgens JOB tevens toe dat
mbo-studenten geen of in mindere mate recht hebben op kortingen voor studenten of toegang tot
studentenverenigingen. Daarnaast sluit de aanduiding van mbo-studenten als ‘deelnemer’ in de
huidige wet- en regelgeving niet aan bij hoe de overheid intern en extern mbo-studenten aanduidt
(als ‘studenten’).
4. Wat is het doel?

Het doel is de benaming van mbo-studenten in wet- en regelgeving aan te passen aan de praktijk.
Deze aanpassing beoogt daarmee de erkenning van mbo-studenten als ‘student’ te vergroten en
ook het imago van de mbo-student en het mbo te vergroten. Een positief neveneffect hiervan kan
zijn dat mbo-studenten toegang krijgen tot studentenkortingen of studentenverenigingen. Dit
is echter geen expliciet doel. Er wordt geen beleid ingezet om dit neveneffect te bereiken, want
daar gaat het ministerie van OCW niet over. Dit voorstel is wel onderdeel van breder beleid om de
positie van de mbo-student en het imago van het mbo als geheel te verbeteren. Onder andere
wordt gewerkt aan de versterking van de positie van studentenraden en aan het bevorderen van
de doorstroom van het vmbo naar het mbo.
5. Wat rechtvaardigt overheidsinterventie?
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Aangezien in de praktijk mbo-studenten al als ‘studenten’ worden aangeduid door de overheid en
door de meeste mbo-instellingen, dient de terminologie in wet- en regelgeving daarop te worden
aangepast.
6. Wat is het beste instrument?

Het beoogde doel kan bereikt worden door de wet- en regelgeving waarin mbo-studenten
benoemd worden als ‘deelnemers’, aan te passen en hen voortaan aan te duiden als ‘studenten’.
In het vavo (voortgezet algemeen volwassenenonderwijs) wordt de doelgroep in de praktijk veelal
‘student’ genoemd en ook als zodanig gezien. Aangezien vavo ook alleen op roc’s gegeven wordt,
zal ook de benaming voor vavo-studenten in wet- en regelgeving aangepast worden van
‘deelnemer’ naar ‘vavo-student’.
De doelgroep voor overige educatie wordt vaak in de praktijk als ‘deelnemer’ of eventueel ‘cursist’
aangeduid, en niet als student. Het gaat hier immers om deelnemers aan trajecten om
taalvaardigheden, rekenvaardigheden en digitale vaardigheden te verhogen. Dit kan een cursus bij
een roc zijn, maar ook een informele bijeenkomst in een bibliotheek, of een traject met een
taalmaatje. Het begrip ‘student’ is daarbij niet passend. Daarom zal voor deze doelgroep de
benaming in wet- en regelgeving niet worden aangepast.
7. Wat zijn de gevolgen voor burgers, bedrijven, overheid en milieu?

Mbo-studenten zullen zich, volgens JOB beter erkend voelen als student en wellicht toegang
krijgen tot kortingen en verenigingen die zich richten op studenten.
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