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Opgave 3  Mbo’ers: van deelnemers naar studenten 

Bij deze opgave horen de teksten 3 en 4 . 

nleiding 
Deze opgave gaat over mbo’ers die (anno 2018) wettelijk geen ‘studenten’ 
heten, maar ‘deelnemers’. Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB), 
de jongerenorganisatie voor mbo’ers, heeft actie gevoerd om dit te 
veranderen. In 2018 heeft de minister van Onderwijs toegezegd dat 
mbo’ers wettelijk ‘studenten’ gaan heten. 

Gebruik tekst 3. 
Het systeemmodel van het proces van politieke besluitvorming bestaat uit 
vier hoofdfasen. Een van deze fasen is de conversie of omzetting. In de 
fase van omzetting worden weer drie verschillende sub-fasen 
onderscheiden. 
De besluitvorming over de wettelijke benaming van mbo’ers als ‘student’ 
bevond zich toen tekst 3 geschreven werd in de fase van omzetting. 

2p 1  Leg uit in welke sub-fase in de omzetting deze besluitvorming zich toen 
bevond. Gebruik in je uitleg informatie uit tekst 3 waaruit deze sub-fase in 
de omzetting blijkt. Noem ook de naam van deze sub-fase. 

Gebruik tekst 3. 
2p 20 Beargumenteer dat de verandering van de term ‘deelnemer’ in de term 

‘student’ de sociale ongelijkheid zou kunnen verminderen.  
Gebruik in je argumentatie: 
 de omschrijving van het kernconcept sociale ongelijkheid  
 een voorbeeld uit tekst 3 waaruit het kernconcept sociale ongelijkheid 

blijkt. 

Gebruik tekst 3. 
Er zijn drie soorten sociale ongelijkheid te onderscheiden, één daarvan is 
ongelijke verdeling van bezit. 

2p 21 Leg uit van welke andere soort sociale ongelijkheid sprake is volgens 
Roosmarijn Dam van JOB. Gebruik in je uitleg informatie uit tekst 3 
waaruit deze soort sociale ongelijkheid blijkt. 

Gebruik tekst 3. 
2p 22 Leg uit dat uit tekst 3 blijkt dat het feit dat mbo’ers niet als student 

beschouwd worden, invloed heeft op hun sociaal kapitaal. Gebruik in je 
uitleg een voorbeeld van sociaal kapitaal uit tekst 3.  
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Gebruik tekst 3. 
Sociale uitsluiting heeft vier componenten, waaronder de component ‘niet 
goed kunnen voorzien in elementaire levensbehoeften’. 
Op basis van tekst 3 kun je beredeneren dat een andere van de vier 
componenten van sociale uitsluiting geldt voor mbo’ers. 

2p 23 a Beredeneer welke andere component van sociale uitsluiting voor 
mbo’ers geldt. Gebruik in je redenering informatie uit tekst 3 waaruit 

 deze component van sociale uitsluiting blijkt. 
b Leg vervolgens op basis van tekst 3 uit dat deze vorm van sociale 

uitsluiting een gevolg is van positietoewijzing. 
Gebruik in je uitleg: 
– een omschrijving van het begrip positietoewijzing
– informatie uit tekst 3 waaruit het begrip positietoewijzing blijkt.

Gebruik tekst 4. 
Uit tekst 4 blijkt dat mbo’ers wettelijk ‘studenten’ gaan heten in plaats van 
‘deelnemers’. 

3p 24 a Leg uit dat JOB macht heeft. Gebruik in je uitleg: 
– de omschrijving van het kernconcept macht
– informatie uit tekst 4 waaruit het kernconcept macht blijkt.

b Leg vervolgens uit waarom de macht van JOB politieke macht is. 

Politieke participatie kan worden onderverdeeld in electorale participatie 
en niet-electorale participatie. 

1p 25  Welke vorm van participatie is te herkennen in tekst 4? 
 Geef uit tekst 4 twee voorbeelden van deze vorm van participatie. 

Er zijn verschillende politieke stromingen te onderscheiden. Het besluit 
om mbo’ers wettelijk studenten te gaan noemen past bij een uitgangspunt 
van de sociaaldemocratische stroming. 

2p 2  Leg uit dat het besluit om mbo’ers wettelijk studenten te gaan noemen 
past bij de sociaaldemocratische stroming. Gebruik in je uitleg: 
 een uitgangspunt van de sociaaldemocratische stroming  
 de opvatting van deze stroming over de rol van de overheid. 
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Opgave 3 Mbo’ers: van deelnemers naar studenten 

tekst 3 

Mbo’ers willen officieel studenten heten 

Ze doen geen studie, maar een 
‘opleiding’ en zijn geen studenten, 
maar ‘deelnemers’. Mbo’ers kunnen 
daardoor niet profiteren van sommige 
studentenvoordelen. Daarom wil 5 
Jongeren Organisatie 
Beroepsonderwijs (JOB) dat mbo’ers 
in de wet voortaan ‘studenten’ 
worden genoemd. 
“Het gebeurt nu heel vaak dat je te 10 
horen krijgt dat je ergens niet welkom 
bent, omdat je als mbo’er geen 
student zou zijn”, zegt Roosmarijn 
Dam van JOB. “Dan ga je het vanzelf 
geloven.” (…) 15 
(…) In de wet heten mbo’ers dus nog 
altijd ‘deelnemers’. Het ministerie van 
Onderwijs onderzoekt nu wat er 
nodig is om deze term in alle wetten 
te veranderen in ‘student’. 20 
(…)  
Het gaat dus allemaal maar om één 
woordje, maar voor mbo’ers betekent 
dat veel. Dat zij niet door iedereen 
als student worden gezien, heeft 
namelijk veel invloed op hun 25 
studentenleven. “Het geeft mbo’ers 
het gevoel dat ze niet op het gelijke 
niveau zitten als andere studenten en 
dus geen aanspraak kunnen maken 

op dezelfde dingen”, zegt Roosmarijn 30 
van JOB. 
Mbo’ers mogen bijvoorbeeld geen lid 
worden van een studentenvereniging 
of studentensportvereniging. 
“Daardoor is het lastiger om actief te 35 
worden als student en een netwerk 
op te bouwen.” 
Daarnaast weigeren winkels soms 
studentenkorting te geven aan 
mbo’ers. Of mbo’ers komen een 40 
kroeg niet binnen, omdat ze geen 
collegekaart hebben. “Ik snap dat 
minderjarige mbo’ers niet naar 
binnen mogen”, zegt Roosmarijn. 
“Maar zeggen dat je een 45 
studentenkroeg bent en dan niet alle 
studenten binnenlaten, is idioot. Wat 
is er zo anders aan mbo’ers, dat je 
ze absoluut niet in een kroeg wilt 
hebben?” (…) 50 

“Het komt erop neer dat het 
onderwijs dat je volgt dus bepaalt 
waar je uitgaat of welkom bent”, vindt 
Roosmarijn. “Zo blijven het mbo en 
het ‘hoger’ onderwijs twee 55 
gescheiden werelden, gebaseerd op 
vooroordelen. Wij vinden dat 
ontzettend stom.” 

bron: nos.nl, 11 mei 2018 
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tekst 4 

Mbo’ers worden officieel studenten 

Minister Ingrid van Engelshoven 
kondigt aan dat mbo’ers wettelijk 
studenten gaan heten. De minister 
kondigde dit aan tijdens de uitreiking 
van de JOB-monitor, het grootste 5 
tevredenheidsonderzoek onder 
mbo-studenten van Jongeren 
Organisatie Beroepsonderwijs (JOB). 
“Dit betekent eindelijk gelijke 
behandeling van mbo’ers ten 10 
opzichte van andere studenten”, 
aldus voorzitter van JOB Roosmarijn 
Dam.  
De verwachting is dat mbo’ers vanaf 
studiejaar 2020-2021 wettelijk 15 
‘studenten’ gaan heten in plaats van 
‘deelnemers’. De minister vond de 
term ‘deelnemers’ niet  
tegemoetkomen aan de wensen van 
mbo’ers: “Jongeren in het mbo zijn 20 

net zo goed studenten als al die 
anderen. Door nu ook in de wet de 
term deelnemer te veranderen in het 
woord student doen we aan iedereen 
recht.” 25 
“Deze verandering is geen 
woordspelletje. De wetswijziging gaat 
er hopelijk toe leiden dat mbo’ers 
terecht van dezelfde voordelen 
kunnen genieten als alle andere 30 
studenten”, aldus Roosmarijn Dam. 
JOB is daarom blij dat de minister 
van Onderwijs de stem van mbo’ers 
zo serieus neemt. Na een jaar lang 
lobbyen in Den Haag en veel actie 35 
voeren onder de #ditisnietmbo gaat 
de wet nu toch gewijzigd worden. Dit 
is volgens JOB een eerste stap naar 
meer maatschappelijke waardering 
van mbo’ers. 40 

 bron: www.jobmbo.nl, 31 mei 2018 
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