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Onderwerp 
 

Schriftelijke vragen van het lid De Jong inzake het middelbaar beroepsonderwijs in 

tijden van de coronacrisis. 
 

Aan het college van burgemeester en wethouders  
 

Toelichting door vragensteller: 

 

Amsterdamse ROC’s hebben ongeveer 30.000 leerlingen van het middelbaar 

beroepsonderwijs (hierna: mbo). Het mbo is vaak praktijkgericht en met veel stage-

uren. Dat brengt extra uitdagingen in deze coronacrisis. Toch horen wij weinig over 

hoe het gaat het in het mbo, met het onderwijs, de studenten en de docenten. Het 

onderwijs op afstand vraagt veel van studenten en docenten. Veel studenten wonen 

thuis en bij een lastige thuissituatie, hebben zij grote behoefte om de deur uit te gaan. 

Stages worden stopgezet in sectoren waar men niet de juist afstand kan bewaren. 

Daarbij is examinering in het mbo lastiger, omdat er vaak beroepsgerichte 

praktijkonderdelen aan vast zitten. Het is in het belang van zowel studenten als de 

samenleving die deze mbo-afgestudeerde heel hard nodig heeft dat studenten niet 

buiten hun schuld vertraging oplopen. Tegelijkertijd is het zeer belangrijk dat iedereen 

die dit jaar examineert, een volwaardig mbo-diploma krijgt. Zowel studenten als 

mensen die werken in het mbo hopen dat het onderwijs op school snel weer hervat 

kan worden. 

 

Gezien het vorenstaande stelt ondergetekende, namens de fractie van GroenLinks, 

op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, 

de volgende schriftelijke vragen: 

 

1. Zijn mbo-scholen in Amsterdam bezig te zorgen dat de studenten in hun 

eindexamenjaar al hun examens vóór 1 september kunnen afleggen?  

2. Hebben mbo-scholen extra ondersteuning nodig om beroepsgerichte examinering 

ook in deze tijden doorgang te laten vinden? Wat kan de gemeente hierin 

betekenen?  

3. Zijn op alle mbo-scholen plekken gecreëerd voor studenten met een lastige 

thuissituatie die niet thuis kunnen studeren?  

4. Zijn er plekken voor studenten die af en toe een dag op school willen studeren om 

wat ademruimte te krijgen? Zo nee, kan het college in gesprek gaan met mbo-

scholen om meer werkplekken te creëren zodat studenten af en toe een dag op 

school kunnen studeren?  

5. Als er een tekort is aan ruimte om werkplekken te bieden, kan het college dan 

scholen helpen met zoeken naar alternatieve ruimtes zoals leegstaande theaters? 
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6. Hebben alle Amsterdamse mbo-studenten, die geen apparaat hebben voor 

thuisonderwijs, hier inmiddels beschikking over? 

7. Weet de afdeling Leerplicht hoeveel studenten er niet meer in beeld zijn bij mbo-

scholen? Welke stappen worden gezet om te zorgen dat deze studenten de 

aansluiting met het onderwijs niet verliezen? Hoeveel studenten zijn al met 

succes opgespoord?  
 

 

Het lid van de gemeenteraad, 

 

D.S. de Jong  
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