Achtergrond en uitgangspunten van de
MBO Brigade
Eén van de kerndoelen van het Bestuursakkoord MBO 2018‐2022 is
dat mbo‐scholen, meer dan nu het geval is, de ruimte gebruiken die er
is. En dat belemmerende regels worden geschrapt of aangepast
wanneer dat mogelijk en nodig is. Met de publicatie ‘Ruimte in Regels’
is gestart met het beter benutten van mogelijkheden. Met de MBO
Brigade komt het accent op aanpassen van regels en voorlichting. Het
doel is om innovatie en vernieuwing in de onderwijsteams te
stimuleren en verder vorm te geven.
Samenstelling MBO Brigade
De opdracht is: “de brigade gaat bestaande regelgeving doorlichten of
ze in strijd zijn met de visie op het mbo van de ondertekenaars van het
bestuursakkoord, voorstellen doen voor aanpassing van regels en
goede voorlichting over regels”. “De brigade bestaat uit docenten, studenten en andere
deskundigen”, zo stelt het bestuursakkoord. De ondersteuning is in eerste instantie gericht op
onderwijsteams, voor zowel de onderwijsgevende als ondersteunende betrokken medewerkers.
Uitgangspunten MBO Brigade


De MBO Brigade gaat op zoek naar belemmerende regels die onderwijsteams ervaren,
inventariseert deze om – indien nodig – voorstellen voor aanpassingen te doen.



Regels worden bekeken in de brede zin, dus vanuit wet, AMvB of ministeriële regeling. Naast
het opruimen van overbodige regels, kijkt de brigade ook kritisch naar de duiding van regels
en bekijkt welke ruimte er is. Soms ervaren scholen of onderwijsgevenden in de toepassing
van bepaalde regels meer beperkingen dan er feitelijk zijn.



Het uiteindelijke doel van de MBO Brigade is om voor docenten en onderwijsondersteunend
personeel ruimte te creëren, zodat zij de innovatiekracht hebben om onderwijs vorm te
geven. Dit draagt ook bij aan meer eigenaarschap over het onderwijs(proces)en goed
onderwijs voor de student.



De MBO Brigade richt zich op de onderwijsteams, die vormen de spil van het mbo. Teams zijn
verantwoordelijk voor het verzorgen van goed onderwijs en de innovatie ervan. De BVMBO
en vakbonden hebben een belangrijke rol om dit bij hun achterban voor het voetlicht te
brengen.



De MBO Brigade zorgt voor het op gang brengen van een beweging, die op den duur niet te
negeren is. De brigade begint klein, maar kan uitgroeien tot een breed gedragen beweging in
het mbo.

