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Nederland mag trots zijn op het mbo. Meer dan een half 
miljoen mbo-studenten leren vaardigheden die nodig 
zijn voor bijvoorbeeld de overgang naar duurzame 
energie, woningbouw, onderwijs en zorg. Het zijn de 
studenten van nu die oplossingen bedenken voor de 
uitdagingen van morgen.

Vertegenwoordigers van studenten, docenten, 
mbo-scholen, gemeenten en het ministerie van OCW 
spreken in de Werkagenda mbo met elkaar af het mbo te 
versterken om klaar te zijn voor de uitdagingen van deze 
tijd, zoals ongelijke kansen, economische onzekerheid en 
een krappe arbeidsmarkt. Dit doen zij in twaalf doelstel-
lingen, verdeeld over drie prioriteiten.

Prioriteit 1: Gelijke 
kansen
Alle studenten in het mbo moeten gelijke kansen krijgen 
om hun vaardigheden te ontwikkelen. Ze moeten kunnen 
deelnemen aan de maatschappij en de arbeidsmarkt, ook 
als ze extra hulp nodig hebben door bijvoorbeeld een 
beperking of een moeilijke thuissituatie.

Doelstellingen:
1.1 We dragen bij aan het gelijkwaardig behandelen van 

alle studenten in Nederland. 
1.2 We zorgen ervoor dat het goed gaat met studenten en 

dat ze zich veilig voelen op school en tijdens hun 
stage. We maken het voor studenten die extra 
hulp nodig hebben makkelijker om naar het mbo 
te gaan en doen ons best om het mbo voor iedereen 
toegankelijk te maken.

1.3 We willen dat minder jongeren voortijdig stoppen met 
school. Daarom geven we extra hulp aan studenten, 
in het onderwijs en bij de overstap naar werk of een 
vervolgstudie. 

1.4 We willen het beroepsonderwijs beter maken door 
het makkelijker te maken om door te stromen van 
vmbo naar mbo, en voor wie dat wil van mbo naar 
hbo. We willen dat het volgen van beroepsonderwijs 
gezien wordt als een positieve keuze.

1.5 Het mbo draagt bij aan het verminderen van 
laaggeletterdheid door te investeren in 
scholingsprogramma’s voor laaggeletterden.

Prioriteit 2: Onderwijs 
sluit aan op de arbeids-
markt
Een mbo-opleiding moet leiden tot een kansrijke positie op 
de arbeidsmarkt en in de samenleving. Er is in Nederland 
grote vraag naar goed opgeleide vakmensen en het mbo is 
belangrijk voor bij- en omscholing van vakmensen voor 
verschillende sectoren, zoals bouw, zorg en onderwijs. 

Doelstellingen:
2.1 Meer studenten kiezen een opleiding die past bij hun 

interesses en talenten en die kan leiden naar een baan 
met zekerheid voor de toekomst.

2.2 We bannen stagediscriminatie uit en zorgen dat 
studenten een passende vergoeding krijgen. Studenten 
in het mbo krijgen een goede stageplek of leerbaan die 
aansluit bij de opleiding en de ambities van de student. 

2.3 Het mbo draagt bij aan het omscholen en bijscholen 
van werkenden en werkzoekenden, vooral in sectoren 
waar veel mensen nodig zijn. Werkgevers en mbo-scho-
len maken hier afspraken over en de overheid stelt 
subsidies beschikbaar.

Prioriteit 3: Onderwijs 
voor de toekomst
Elke mbo-student moet een goede basis krijgen in 
Nederlands, rekenen en burgerschap. Voor goed onderwijs 
zijn genoeg goede docenten nodig. Daarom moet het mbo 
een aantrekkelijke werkgever blijven. Het mbo is belangrijk 
voor het aanpakken van maatschappelijke uitdagingen. 
Daarom moet het mbo meer inzetten op onderzoek en 
innovatie, met aandacht voor cybersecurity en 
privacybescherming.

Doelstellingen:
3.1 We verbeteren de beheersing van Nederlands en 

rekenen onder mbo-studenten.
3.2 We verbeteren de kwaliteit van het 

burgerschapsonderwijs.
3.3 We zorgen ervoor dat werken in het mbo aantrekkelijk 

is. We hebben aandacht voor werkdruk en zorgen 
ervoor dat onderwijspersoneel kan groeien in het werk.

3.4 Het mbo wordt op het gebied van onderzoek en 
innovatie een volwaardige partner in onderzoeks- en 
kennisnetwerken.
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Samenwerking en 
leren met elkaar
Samenwerking tussen de partners van de werkagenda in de 
regio is belangrijk om de twaalf doelstellingen in de 
Werkagenda mbo te bereiken. De scholen gaan samen met 
hun partners aan de slag om de doelstellingen te bereiken.  
 
We willen samen met elkaar leren wat wel en niet werkt, en 
reageren op wat er gebeurt in Nederland en in de wereld. 
De partners van de Werkagenda mbo monitoren daarom 
met elkaar wat er met de maatregelen bereikt wordt.

Investering
Het kabinet investeert structureel ongeveer 367 miljoen 
euro extra per jaar in het mbo. Het budget van bestaande 
kwaliteitsafspraken is ongeveer 528 miljoen euro per jaar. 
Zowel het bestaande budget als de extra investering 
worden ingezet voor de doelstellingen in de Werkagenda 
mbo. Bij elkaar opgeteld is er 0,9 miljard euro per jaar 
beschikbaar voor de uitvoering van de werkagenda. Voor de 
hele looptijd komt dat neer op meer dan vier miljard euro.

Dit is een samenvatting van de Werkagenda mbo 2023-2027.  
De volledige werkagenda inclusief bijlage met de acties is te vinden 
op de website van de Rijksoverheid. 
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