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2020Z03791 

Vragen van de leden Kerstens, Van den Hul en Gijs van Dijk (allen PvdA) 
aan de Ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschap en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over 
gedupeerde studenten van niet-erkende beroepsopleidingen in de zorg 
(ingezonden 25 februari 2020). 

Vraag 1
Heeft u kennisgenomen van het bericht «MBO Raad waarschuwt voor 
onbetrouwbare opleidingsbedrijven»?1 

Vraag 2
Hoe heeft het kunnen gebeuren dat het Uitvoeringsinstituut Werknemers-
verzekeringen (UWV) mensen verwijst naar aanbieders van niet-erkende 
beroepsopleidingen en cursussen waar zij met geen mogelijkheid een 
diploma kunnen halen? 

Vraag 3
Ondanks het feit dat het aanbieden van een niet-erkende opleiding legaal is, 
deelt u de mening dat het onverantwoord is dat het UWV deze mensen 
aanbeveelt een studie te volgen bij een instelling die zo benedenmaats is? 

Vraag 4
Welke maatregelen gaat u treffen om deze wanpraktijken uit te bannen en in 
elk geval te voorkomen dat het UWV er actief aan meewerkt? 

Vraag 5
Is volgens u het voorwaardelijk stellen van een keurmerk een oplossing? Zo 
ja, bent u bereid dit te doen? Zo nee, waarom niet? 

Vraag 6
Waarom is het UWV niet opgehouden met scholingsvouchers te verstrekken 
voor een opleiding bij Quadrant nadat verschillende mbo-scholen hun 
contract opzegden na zorgen over de kwaliteit van het onderwijs en de 
vragen van de Onderwijsinspectie? 

1 NPO radio 1, 23 februari 2020, «MBO Raad waarschuwt voor onbetrouwbare opleidingsbe-
drijven» (https://www.nporadio1.nl/onderzoek/21858-mbo-raad-waarschuwt-voor-
onbetrouwbare-opleidingsbedrijven)
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Vraag 7
Deelt u de mening dat het zeer ernstig is dat zorgaanbieders er een verdien-
model van maken studenten een niet-erkende opleiding aan te bieden en hen 
gelijktijdig voor hen te laten werken in de thuiszorg? Valt dit naar uw mening 
binnen stagemisbruik? Zo nee, waarom niet? 

Vraag 8
Heeft u zicht op het niveau van niet-erkende opleidingen in de sector? Zo nee, 
vindt u het van belang dat zicht te krijgen en bent u bereid daarvoor 
onderzoek te (laten) verrichten? 

Vraag 9
Gaat u de Inspectie Gezondheiszorg en Jeugd (IGJ) inschakelen om in kaart 
te brengen welk effect de zorgverlening door onbekwame studenten heeft 
gehad en erop toe te zien dat deze zorgaanbieder hiermee direct stopt? 

Vraag 10
Bent u bereid in gesprek te treden met gedupeerde studenten om op zoek te 
gaan naar een oplossing om hen alsnog van een erkende opleiding te 
voorzien, mede vanwege het grote personeelstekort in de zorg, en hen 
schadeloos te stellen?
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