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 datum 11 maart 2020 

 
 
Betreffende wetsvoorstel: 
35252 
 
Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs en een aantal andere wetten in 
verband met diverse maatregelen gericht op het versterken van de positie van mbo-
studenten (Wet versterken positie mbo-studenten) 
 
 
Eindstemming wetsvoorstel 
Het wetsvoorstel is op 10 maart 2020 aangenomen door de Tweede Kamer. 
Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen, 50PLUS, D66, VVD, SGP, 
CDA, ChristenUnie en Van Haga. 
Tegen: PVV en FVD. 
 
 
Aangenomen amendementen 
 
Artikel I, onderdeel R 
Artikel II, onderdeel P 
10 (Smals c.s.) over vergoeding van ongebruikte onderwijsbenodigdheden. 
 
De Wet versterken positie mbo-studenten heeft als doel om de positie van mbo-studenten 
te verbeteren.  
Een van de onderdelen van de wet is de creatie van een mbo-studentenfonds, waar 
bepaalde specifieke groepen extra ondersteuning krijgen om hun mbo-opleiding te kunnen 
voltooien. Het is niet wenselijk als er aan de ene kant financiële compensatie komt voor 
mbo-studenten, maar deze financiële ondersteuning uiteindelijk wordt verspild aan 
ongebruikte lesmaterialen.  
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Dit amendement regelt daarom dat bij algemene maatregel van bestuur regels gesteld 
kunnen worden over het door het bevoegd gezag vergoeden van kosten die studenten 
hebben gemaakt voor ongebruikte onderwijsbenodigdheden. Dit is eveneens een prikkel 
voor mbo-instellingen om kritisch te kijken naar de voorgeschreven lesmaterialen voor hun 
mbo-studenten, en daarmee wordt de positie van alle mbo-studenten versterkt. Op dit 
moment gaat de MBO Raad samen met JOB na of afspraken kunnen worden gemaakt met 
instellingen met als doel te voorkomen dat studenten met kosten worden geconfronteerd 
die te maken hebben met ongebruikt lesmateriaal. Mochten deze afspraken  niet het 
gewenst resultaat hebben, namelijk geen lesmaterialen voorschrijven die niet gebruikt 
gaan worden, dan is dit voor het ministerie van OCW een stok achter de deur om het 
alsnog via een algemene maatregel van bestuur te regelen. 
Aangenomen met algemene stemmen. 
 
Artikel I, onderdeel R 
Artikel II, onderdeel P 
12 (Bisschop) over zoveel mogelijk aansluiten van het studentenfonds op het 
profileringsfonds. 
 
Ondergetekende vindt dat bij de keuze om in het middelbaar beroepsonderwijs een 
studentenfonds in te voeren zoveel mogelijk moet worden aangesloten bij de regeling voor 
het profileringsfonds in het hoger onderwijs. In vergelijkbare situaties is er geen reden om 
studenten in het middelbaar beroepsonderwijs anders te behandelen dan in het hoger 
onderwijs. Dit amendement voegt daarom de gronden uit het hoger onderwijs toe die ook 
op studenten in het middelbaar beroepsonderwijs van toepassing kunnen zijn. 
Aangenomen met algemene stemmen. 
 
Artikel I, onderdeel R, artikel 8.1.5c 
Artikel II, onderdeel P, artikel 8.1.6d 
8  11  14 (Van den Berge c.s.) over vergoeding voor leden van studentenraden. 
 
In het wetsvoorstel wordt op dit moment niet bepaald wat de minimale hoogte is van de 
compensatie voor mbo-studenten die zitting hebben in de studentenraad van hun 
instelling. Dit wordt per instelling bepaald. Zeggenschap is volgens indieners geen gunst 
die met inzet van eigen tijd en middelen van de student bekostigd kan worden, maar een 
recht dat vormgegeven dient te worden vanuit goede randvoorwaarden.  
 
Daarnaast is de studentenraad in het kader van de burgerschapsopdracht een goede 
leerschool voor studenten om ervaring op te doen met democratische 
besluitvormingsprocessen en de invloed die zij daarop kunnen uit kunnen oefenen. 
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Daarom willen indieners graag dat bij algemene maatregel van bestuur een eerlijke 
minimumvergoeding vastgesteld kan worden in samenspraak tussen JOB, MBO Raad en 
ministerie, waarbinnen mbo-studenten redelijkerwijs geacht kunnen worden van hun recht 
op zeggenschap gebruik te maken. Indien van de mogelijkheid gebruik wordt gemaakt om 
bij algemene maatregel van bestuur regels te stellen over de minimumvergoeding, wordt 
deze voorgehangen. 
Aangenomen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen, 
50PLUS, D66, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie en Van Haga. 
 
 
Verworpen en ingetrokken amendementen 
 
Invoegen van onderdeel H0a in artikel I na onderdeel H 
Invoegen van onderdeel G0a in artikel II na onderdeel G 
9  13 (Van den Berge) over stagevergoeding. 
 
Op dit moment kunnen in de cao’s afspraken gemaakt worden over minimale 
stagevergoedingen. De praktijk laat zien dat er een grote variatie is in stagevergoedingen. 
Dit varieert van leer-werkbedrijven die letterlijk niets betalen tot leer-werkbedrijven die 
een eerlijke vergoeding betalen.  
 
Dit amendement regelt dat leerbedrijven hun werkwijze met betrekking tot de passende 
stagevergoeding schriftelijk dienen vast te leggen en dat deze vergoeding in ieder geval de 
onkosten die de student in verband met zijn stage maakt, moet dekken. Desgevraagd 
moet inzage gegeven worden in de gegevens die nodig zijn voor toezicht op deze 
verplichting, zodat SBB de afspraken kan handhaven. Het amendement maakt maatwerk 
door leerbedrijven mogelijk. 
 
Dit amendement versterkt de positie van mbo-studenten en zorgt ervoor dat zij de 
(financiële) waardering krijgen, die ze verdienen. 
Verworpen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen, 
50PLUS, D66, SGP, FVD en Van Haga.  
 
Artikel I, onderdeel R, artikel  8.1.5a, derde lid 
Artikel II, onderdeel P, artikel 8.1.6b, derde lid 
7 (Kwint) over de mogelijkheid van aanspraak op het studentenfonds voor studenten die 
een basisbeurs ontvangen. 
 
In de wet is nu geregeld dat studenten die een basisbeurs ontvangen uitgesloten worden 
van ondersteuning uit het studentenfonds. Ook deze studenten kunnen wegens bijzondere 
omstandigheden studievertraging oplopen. Dit zorgt er voor dat zij bij vertraging om wat 
voor reden dan ook meer zullen moeten lenen en dus mogelijk een hogere studieschuld 
krijgen. De indiener vindt het onwenselijk dat studenten die wegens bijzondere 
omstandigheden studievertraging oplopen hierdoor een hogere studieschuld hebben.  
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Graag zou de indiener zien dat studenten die een basisbeurs ontvangen wel aanspraak 
kunnen maken op het studentenfonds. 
Ingetrokken.  
 
 
Moties 
 
15 (Van den Berge en Kuik) over een app voor laagdrempelige melding van 
stagediscriminatie. 
Aangenomen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen, 
50PLUS, D66, SGP, CDA en de ChristenUnie. 
 
16 (Van den Berge) over een keuzedeel waarbinnen zeggenschap een specifiek 
aandachtsgebied is. 
Aangenomen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen, 
50PLUS, D66, CDA en de ChristenUnie. 
 
17 (Kuik en Smals) over duidelijkheid over de waarde van certificaten, verklaringen en 
dipoma's. 
Aangenomen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen, 
50PLUS, D66, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie, FVD en Van Haga. 
 
18 (Van Meenen) over de bekendheid van de gelijke positie van mbo-studenten vergroten. 
Aangenomen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen, 
50PLUS, D66, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie, PVV en Van Haga. 
 
19 (Kwint en Van den Hul) over het mogelijk maken van zwangerschapsverlof in het hoger 
onderwijs. 
Aangenomen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen, 
50PLUS, D66, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie, FVD en Van Haga 
 
20 (Kwint) over het vergoeden van de eigen bijdrage voor kinderopvang voor alle mbo-
studenten. 
Verworpen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen, 
50PLUS, SGP en FVD. 
 
 


