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Behoefte aan de gids “Zorgeloos naar het mbo’ nog groter dan verwacht 1
Inleiding
De gids is op 18 maart 2022 beschikbaar gekomen, zowel digitaal als gedrukt. De huidige
verwachting is dat begin mei de eerste oplage van 1000 exemplaren allemaal op aanvraag
verstuurd zullen zijn.
Hier volgt een een greep uit de reacties van de aanvragers van de gids op de vraag wat ze
van de gids vinden en hoe ze de gids gaan gebruiken. Om af te sluiten met kwantitatieve
gegevens over de verschillende doelgroepen die de gids hebben aangevraagd, verspreid
over welke mbo instellingen, en voor welke aandoeningen.

Wat vind je van de gids?
"Fijn dat deze gids er is, hier heb ik wat aan! Nog net op tijd voor de afronding van mijn stage
want er staan goeie tips in voor tijdens mijn stage! Ik wil de gids ook gebruiken op weg naar
het HBO, zodat ik nog beter voorbereid ben, met wat meer zelfvertrouwen om dingen zelf
te regelen.” Summer, 3de jaars mbo student juridische dienstverlening
“Heel gaaf! Ik vind de studentenpas echt super. En een mooi handvat voor
onderwijsinstellingen.” Tessa, mbo student doktersassistente en heeft Fibromyalgie en
Prikkelbaar Darm Syndroom
“In de gids staat alles waar ik aan moet denken goed omschreven. Door mijn TOS is het
moeilijk om snel te verwoorden wat ik denk en nu is het gewoon opgeschreven.” Manouk,
toekomstig mbo student, tijdens de open dagen
“Wauw, Super dat dit gericht is op de jongeren zelf. Zoveel waardevolle informatie.
Geweldige insteek; de student en het team om zich heen. Essentieel om dit samen te doen
en dit ook zo te voelen. En dat het juist goed is om de regie te nemen en assertief te zijn.
Dat dit nodig is. Dat dit mag. Dat je niet lastig bent. Heel sterk.” Cindy Wijsbek, adviseur en
begeleider passend onderwijs, ROC Albeda
“Ik werk als kinder- en jeugdpsycholoog in het Emma Kinderziekenhuis. Voor ons
specialistische kinder-IBD team (voor kinderen en jongeren met complexe Crohn of Colitis)
zou ik heel graag van alle gidsen en de routekaart 1 exemplaar bestellen. Die zouden dan in
onze vaste spreekkamer komen te liggen waardoor we ze kunnen laten zien aan kinderen
en ouders, die een kunnen lenen, downloaden of een eigen exemplaar bestellen. Ik merk
dat alleen een website noemen niet altijd leidt tot actie, en denk dat het mooie materiaal
zien uitnodigt om ermee aan de slag te gaan. Eerder heb ik jullie materiaal op deze manier
gebruikt in een diabetesteam en dat werkte heel goed.” Anne-Marije Goutbeek, Amsterdam
UMC

Hoe ga je de gids gebruiken?
(toekomstige) mbo studenten (5% van aanvragers)
Om mij te kunnen verdiepen in welke opties er zijn en hoe naar school gaan en school
oppakken makkelijker kan worden met mijn EDS.
Ik heb een stofwisselingsziekte en ga de gids gebruiken voor het zoeken naar werk.
1

Opgemaakt op 11 april 2022

2

Ik heb de ziekte van Crohn en heb nu op de MAVO veel schoolverzuim door mijn chronische
ziekte. Ik hoop me met deze gids goed te kunnen voorbereiden op het MBO.
Ik hoop hier tips en andere handige dingen te lezen en ook dingen over stage zoals uren
vermindering en andere dingen.
Voor mezelf om handvaten te hebben om het mbo door te komen en voor mijn ouders en
docenten op het mbo.
De mentor en betrokken docenten de gids laten lezen en zelf gebruiken om te kijken wat
de mogelijkheden zijn.
Ik ga na de zomer naar mbo, denk met mijn mentor.
Ik ben erg geïnteresseerd in jullie organisatie. Door zelf ziek te zijn is mijn eigen middelbare
school carrière niet zonder slag of stoot verlopen. Ik merk op het MBO dat hier ook weinig
aandacht voor is, je het vooral zelf moet doen en er heel anders wordt gedacht over
onderwijs en chronisch ziek zijn.

Ouders (11% van aanvragers)
Mijn zoon zit in zijn examenjaar en gaat na de zomer naar het MBO. Op het VMBO is het
knokken voor de juiste ondersteuning en hopelijk zal het op het MBO beter gaan.
De ondersteuning op het vmbo is nu super geregeld. Maar het mbo is toch wel een stapje
verder. Graag leer ik hoe ik mijn dochter kan ondersteunen de steun te krijgen die ze nodig
heeft om succesvol haar Mbo-opleiding te doorlopen en halen ondanks haar conditie.
Samen met mijn dochter die door haar aandoening geen idee heeft van de mogelijkheden,
hopelijk kan ze worden wat ze wil worden en dat haar beperking geen beperking blijkt.
Kijken wat er voor mogelijkheden zijn. Mijn dochter is uitgevallen op het mbo door te zware
overbelasting voor haar chronische klachten.
Ik zal de gids samen met onze gezinsbegeleidster gaan inzien en onderzoeken wat ons kan
helpen mijn zoon een goede studie te laten volgen. Ik ben op zoek naar passend onderwijs
voor mijn 17-jarige zoon. Hij gaat nu naar gewoon regulier onderwijs, na 5 jaar op speciaal te
hebben gezeten. De kloof met betrekking tot passende hulp is dusdanig groot dat mijn
zoon dreigt vast te lopen.
Mijn HB kind met chronische aandoening is al jaren thuiszitter en we zijn bezig met een
plan. De gids kan daarbij helpen.
Met begeleiders van Link klas waar zoon (17) gaat starten komende maand (na 4 jaar
thuiszitten) kijken welke vervolgstap passend kan zijn over een jaar. Hij heeft geen idee
welke opties er zijn. Zo'n gids is dan heel handig denk ik.
Ik ben naast MBO docent ook zorgdocent passend onderwijs. En moeder van een zoon met
een chronische beperking die 1,5 jaar geleden zijn MBO diploma heeft gehaald. Ik ben heel
benieuwd. Dank je wel dat jullie de kennis delen.

mbo professionals (40% onderwijsprofessionals en 15% mbo docent)
Inzetten voor onderzoek binnen school omtrent begeleiding studenten met
functiebeperking. Daarnaast kijken of richtlijnen/extra ondersteuning aangepast kan
worden aan de hand van de gids.
Met mijn collega's die werken binnen het team studentondersteuning om te bespreken en
te beoordelen waar wij op onze locatie nog aandacht voor moeten hebben en moeten
ontwikkelen binnen de onderwijsteams.
Een thema bijeenkomst in de vorm van een brainstormsessie organiseren met de
verschillende zorgcoördinatoren van onze school. Elke zorgcoördinator kan dan 1 van de
good practise binnen de opleiding implementeren.
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Goed lezen en zorgen dat de medewerkers van mijn zorgteam op school deze informatie
ook krijgt en er mee aan de slag gaat.
Ik werk als Specialist Passend Onderwijs bij MBO College Hilversum en verzorg maatwerk
voor ruim 150 studenten.
Kijken naar welke mogelijkheden nodig zijn om meer maatwerk te kunnen bieden. Ik zie
vaak dat docenten zich vasthouden aan de druk van het aanbieden van de theorie en de
gestelde tijd van de opleiding.
Als beleidsadviseur zie ik hier veel toepassingen. Ik wil gaan kijken wat er allemaal in zit en
hoe dat op een goede manier op de juiste plekken terecht kan komen binnen onze
organisatie.
Voor al m’n studenten (cliënten) met hersenletsel. Voor die paar locaties die de weerstand
volhouden. Het merendeel werk ik uitermate tevreden mee. Heb ook maar 2-3 mensen
nodig en dan loopt het. Echt maximale inzet. Scholing, kennis overdragen. Man man man.
Wat is dat toch lastig.

Zorgprofessionals (21% van aanvragers)
Met zorgleerlingen en hun ouders, bij wie ik als mantelzorgmakelaar en cliëntondersteuner
betrokken ben, vaak op het snijvlak van zorg en onderwijs.
Ik ben coördinator van de werkgroep Passend Onderwijzen. Ik ga de gids gebruiken binnen
de werkgroep. De collega's kunnen zelf meer worden toegerust m.b.v. de gids en het een en
ander meenemen in hun adviezen richting opleidingsteams. En het een en ander wellicht
inzetten binnen hun begeleidingstrajecten met studenten.
Ik ga de mbo gids delen met de onafhankelijke cliënt ondersteuners van de organisatie
waar ik in het bestuur zit.
Ik werk voor Team Passend Onderwijs en ik zou de gids daar graag willen bespreken om te
bekijken hoe wij onze begeleiding kunnen optimaliseren.
Als zorgcoördinator zal ik het delen met het intaketeam en mentoren.
Om samen met de schoolpsycholoog ons in te zetten voor meer ondersteuning voor deze
studenten. Ook al bruikbaar bij de intake.

8% aangevraagd door mensen met diverse achtergronden:
Ik werk binnen de gemeente vanuit het Sociaal Domein voor het mbo en Passend
Onderwijzen/ jeugdzorg en het voorkomen van voortijdig schoolverlaten. Ben benieuwd
naar de gids en of wij deze kunnen inzetten/gebruiken.
In mijn werk als onderwijsconsulent ga ik hem gebruiken om jongeren die de overstap naar
het MBO gaan maken te ondersteunen. Of studenten die op het MBO zitten en worstelen
met allerhande zaken en dreigen uit te vallen.
Ik werk voor de Vereniging Kinderkanker Nederland. Binnen onze doelgroep zijn veel
kinderen met een chronische aandoening die ook naar het MBO zullen gaan. Ik wil kijken of
we misschien iets kunnen met een verwijzing naar deze gids voor onze achterban.
Voor de begeleiding van jongeren op het MBO bij verzuimgesprekken en voortijdig
schoolverlaten.
Ik ben RMC medewerker en kom veel in aanraking met studenten met een beperking.
Als secretaris van de examencommissie is meer informatie over dit onderwerp noodzakelijk
bij het nemen van beslissingen op verzoeken om extra maatregelen bij examens van
studenten met special needs.
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Overzicht aanvragen 11 april 2022
Verspreiding (844 gidsen in blik)
Doelgroep
•
•
•
•
•
•

Onderwijsprofessional
Zorgprofessional
Mbo docent
Ouder
Anders
Student

40 %
21 %
15 %
11 %
8%
5%

Mate van tevredenheid over huidige
ondersteuning/ aanpassingen
•
•
•
•
•

Zeer tevreden
Enigszins tevreden
Niet tevreden en niet ontevreden
Enigszins ontevreden
Zeer ontevreden

26 %
46 %
19 %
4%
5%

Mbo instellingen die in ieder geval gids(en) hebben aangevraagd
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Albeda (38)
Noorderpoort (37)
Nova college (26)
ROC top
ROC Mondriaan
ROC Menso Alting
ROCA
ROC-terra
ROC vf
ROC rivor
ROC wo
ROC gilde
ROC MN
ROC Nijmegen
ROC Tilburg
ROC van Twente
ROC Friesepoort
AOC Scalda

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

AOC Aeres
AOC Zone college
AOC Yverta
AOC Clusius
AOC Terra
AOC Lentiz
Mbo Rijnland
Mbo Amersfoort
Mbo Utrecht
Mbo Life Sciences
TCR mbo
Horizon College
VAVO Rijnmond college
Blaisepascal college
Vista college
Alfa college
Regio college
Drenthe college

37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.

Graafschap college
HM college
Summa college
Curio
Deltion
Twizzia
DaVinci
Onderwijsgroep Tilburg
De Rooipannen
Rijn IJssel
Hoornbeeck
Kwic
Zadkine
Nimeto
Aventus
Landstedegroep
Fotovakschool Apeldoorn

Diversiteit aan aandoeningen die spontaan bij aanvraag genoemd zijn
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Jeugdreuma
Epilepsie
Diabetes
Ehlers Danlos
Stofwisselingsziekten
Hartafwijkingen
Rugklachten
Afwijkende
heupontwikkeling
9. Spina bifida
10. Kinderkanker

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Gilles de la Tourette
Stoma
Ziekte van Crohn
Colitis Ulcerosa
Prikkelbare darm
syndroom
Auditieve beperking
Slokdarmafsluiting
ME/CVS
Marfan
Fybromyalgie

21. Complex Regionaal Pijn
Syndroom
22. Ziekte van Hirschprung
23. Epidermolysis Bullosa
24. Pulmonale arteriële
hypertensie
25. TOS
26. Angststoornis
27. ASS (autisme)
28. ADHD/ ADD
29. Hoogbegaafdheid
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