INCLUSIEF
MBO
38%

van alle studenten in het middelbaar
beroepsonderwijs geeft aan een
extra ondersteuningsvraag te
hebben.

extra ondersteuning tijdens het
studieproces, zoals toegankelijke
lessen en examens en hulp bij het
vinden van een stageplek.

van studenten met een
ondersteuningsvraag heeft na
afronding van de studie betaald werk.

heeft een inkomen onder
bijstandsniveau.

<50%

<60%

Bron: Eimers, Boon & Kennis, 2012, Eimers, Kennis &
Özdemir, 2013

ZICHT OP
PROBLEMATIEK EN
HANDVATTEN VOOR
BELEID
Studenten met een ondersteuningsvraag (studenten+) halen een aanmerkelijk
lager studieresultaat. De uitval is aanzienlijk hoger. Wanneer het onderwijs
inclusief is ingericht, zodat deze studenten volwaardig kunnen meedoen, is uitval
hiermee te voorkomen.
Hoe zorg je als beleidsmaker voor effectief beleid rondom inclusief onderwijs?
Hoe zorg je voor meer uniformiteit en gelijkheid tussen de colleges? In welk
stadium bevindt het beleid van mijn opleiding of instelling zich? En hoe kan ik hier
doelgerichter verder aan werken?
De beleidsscan studeren+ mbo helpt je daarbij.

BELEIDSSCAN STUDEREN+ MBO
Met de beleidsscan breng je in kaart hoe je studenten+ passend onderwijs biedt en
hoe je hen voorbereidt op een succesvolle overgang naar de arbeidsmarkt. Het geeft
niet alleen een beeld van wat er gebeurt, maar ook van hoe dat ervaren wordt. De
beleidsscan is zowel online als offline te gebruiken. Met de verkregen handvatten kan
je direct aan de slag met het aanscherpen van het bestaande beleid of met het
formuleren van nieuwe doelen. Denk ook aan borging van kwaliteitszorg en
verantwoording richting bijvoorbeeld studenten en inspectie.
De beleidsscan is opgebouwd rondom de thema's informatievoorziening en
voorlichting, fysieke en digitale toegankelijkheid, begeleiding en
deskundigheidsbevordering, leerroutes, toetsing en examinering, stage en werk, en
kwaliteitsborging. De uitkomsten worden besproken met zogenaamde
groepsinterviews en direct voorzien van acties.
Neem contact met ons op. Wij gaan graag met je hierover in gesprek.
www.ecio.nl | algemeen@ecio.nl | T: 073-6800783

