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Aanleiding 

Op 30 juni jl. heeft een schriftelijk overleg plaatsgevonden van de vaste 

commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over twee brieven die u aan 

de Kamer heeft toegezonden:  

• de tweede voortgangsrapportage Nationaal Programma Onderwijs mbo/ho 

en onderzoek 

• de beleidsreactie op de evaluatie servicedocumenten corona. 

In de bijlage bij deze nota treft u de aanbiedingsbrief en de beantwoording. 

Daarnaast zijn ook de beide brieven en de voortgangsrapportage van het 

Nationaal Programma Onderwijs bijgevoegd. 

Geadviseerd besluit 

U wordt geadviseerd de aanbiedingsbrief te ondertekenen en daarmee akkoord te 

gaan met de beantwoording van het schriftelijk overleg. 

Kernpunten 

• De vragen hebben alleen betrekking op het mbo en ho en zullen dus alleen 

door u worden beantwoord en ondertekend. 

• Aan het schriftelijk overleg hebben de fracties van VVD, D66, SP, PvdA, 

GroenLinks en ChristenUnie deelgenomen. 

• De fracties hebben 52 vragen gesteld. De beantwoording start vanaf pagina 9. 

• De gestelde vragen gaan met name over de volgende thema’s: 

o De studievoortgang en studentenwelzijn van studenten in het mbo en 

ho, in het bijzonder bij studenten in een kwetsbare positie (zoals 

studenten met een migratieachtergrond of studenten waarvan de ouders 

een mindere financiële positie hebben). Daarbij worden specifiek vragen 

gesteld over het feit dat studenten niet altijd de hulp krijgen waar ze bij 

de instelling om hebben gevraagd; 

o Het stagetekort en wat u doet om dit tekort te verkleinen; 

o (De effecten van) De voorwaardelijke toelating van studenten uit het 

mbo in het hbo; 

o Het voornemen de urennorm in het mbo te versoepelen (onder meer 

naar aanleiding van de versoepeling van de urennorm tijdens de 

coronapandemie); 

o Afstandsonderwijs (en digitalisering van het onderwijs) en de 

wenselijkheid daarvan. 
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