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Studeren Zwanger en Ouder 

1 Inleiding 

Bij MBO Utrecht hebben wij aandacht voor mbo studenten die op jonge leeftijd moeder (of vader) zijn of 
worden.  
De combinatie van studie en zorg voor (jonge) kinderen is voor een aantal studenten de dagelijkse realiteit. 
Een opleiding volgen en tegelijkertijd zwanger zijn en/of een kind opvoeden is een uitdaging, studenten 
kunnen daarbij wel een steuntje in de rug en maatwerk gebruiken. Deze groep gunnen wij studiesucces en 
een volwaardige plek op de arbeidsmarkt. Dit sluit aan bij de MBO Utrecht visie op persoonlijk leren en de 
zeven beloftes van de pedagogische visie. 

2 Doelstelling 

Dit protocol is een handreiking over hoe om te gaan met zwangere studenten en jonge ouders, ter preventie 

van voortijdig schoolverlaten. Naast de algemene uitgangspunten zijn met name de uitgebreide checklist die 

in dit document is opgenomen een praktisch hulpmiddel voor de slb’er om in gesprek met de student 

afspraken te maken.  

 

3 Duur zwangerschapsverlof 

Studenten hebben formeel recht op zwangerschapsverlof (WEB art .8.1.3). De duur van het zwangerschaps- 

en bevallingsverlof voor mbo studenten bedraagt zestien weken. Bij een meerling gaat het om twintig weken.  

Deze zestien of twintig weken verlof hoeven niet in een aaneengesloten periode te worden opgenomen.  

MBO Utrecht en de student zijn vrij om hierover afspraken te maken die het beste passen bij de situatie van 

de student.   

 

Als de student dat graag wil dan gaan de zestien of twintig weken, zes weken voor de uitgerekende datum in. 

Als het een zwangerschap van een meerling betreft mag het 10 weken zijn. De student kan er dus zelf voor 

kiezen vanaf dat moment afwezig te zijn, dit is dus niet verplicht.  

 

Voor een partner (vader) geldt een verlof van 5 dagen en kunnen vanzelfsprekend maatwerkafspraken 

worden gemaakt. 

 

Bij omstandigheden die het nodig maken het verlof te verlengen zoals een langdurige ziekenhuisopname van 

het geboren kind dan kan MBO Utrecht het verlof verlengen. Dit valt dan onder de categorie bijzondere 

familieomstandigheden. 

 

De student is verplicht een verklaring van een arts of verloskundige verstrekken.  

 

Bij zwangerschapsverlof is de student geoorloofd afwezig en dat wordt als zodanig geregistreerd in het 

studenten informatiesysteem. (OSIRIS) 
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4 Communicatie 

  Ouder(s)   

Wanneer de student 16 jaar of ouder is, hoeven de ouders niet betrokken worden. Wanneer een student haar 

ouders niet wil informeren, dan zal de slb’er, taakdocent zorg of SDV-er daarover met de student in gesprek 

gaan. De wens en het belang van de student staat voorop. MBO Utrecht heeft wel een meldplicht aan 

ouder(s) voor studenten jonger dan 16 jaar. 

 Studenten 

Studenten kunnen naast hun slb-er ook terecht op het online platform Check-it waarin informatie over 

zwangerschap en studie bij MBO Utrecht wordt gegeven.  Verder kunnen studenten terecht bij het Buurtteam 

MBO en de vertrouwenspersoon.   

In het studentstatuut van MBO Utrecht zijn de rechten en plichten van zwangere studenten opgenomen.  

 

5 Ondersteuning 

MBO Utrecht wil studerende ouders en zwangere studentes ondersteunen in het combineren van zorgtaken 

en het volgen van onderwijs. MBO Utrecht draagt een gedeelde verantwoordelijkheid voor het studentwelzijn 

van de individuele zwangere student in het kader van de studie. Studenten die zwanger zijn, begeleiden we 

zo goed mogelijk bij het afronden van hun opleiding. Dit geldt ook voor studerende vaders. Voor beiden heeft 

de school een wettelijke zorg- en kwalificatieplicht. Bij de BBL opleidingen stemmen we in overleg met de 

werkgever het verlof en de ondersteuning af om tot een maatwerkoplossing te komen. 

 

MBO Utrecht wil dat studenten bij zwangerschap en/of ouderschap hun opleiding kunnen afronden en niet om 

deze reden uitvallen of hun studie beëindigen.  

 

Wat is belangrijk?  

• regelen zwangerschapsverlof 16 weken 

• begeleiding tijdens de zwangerschapsperiode op school 

• contact onderhouden tijdens verlof en zorgdragen voor een goede terugkeer naar de opleiding 

• benodigde aanpassingen en faciliteiten op school en tijdens de BPV 

• onderzoeken extra examenmomenten 

• regelen aanvullende ondersteuning indien gewenst 

• flexibele (online) roostering en maatwerk  

• kijken naar en gebruik maken van het netwerk van de student (netwerk verbreden) 

• in contact brengen Buurtteam MBO of andere maatschappelijke organisaties indien nodig 

• adviseren, ondersteunen op het gebied van kinderopvang 

• bespreken toeslagen en dergelijke en indien nodig eventuele verdere ondersteuning op financieel 
gebied via het MBO Utrecht studentenfonds 
 

Het is van belang hierover goede afspraken te maken met de slb’er en deze schriftelijk vast te leggen in een 

plan van aanpak. 

 

6 Begeleiding 

Bij MBO Utrecht heeft iedere student een studieloopbaanbeleider (slb’er). De slb’er is dan ook de eerste 

contactpersoon waar de student mee te maken krijgt voor de student bij een zwangerschap. Daarnaast heeft 

iedere academie heeft een taakdocent zorg/zorgcoördinator. De slb’er is samen met de taakdocent zorg de 

spil in het regelen van de afspraken en de begeleiding.  

 

Zwangerschap en ouderschap vereisen maatwerkafspraken in het onderwijs (passend onderwijs). We leggen 

de afspraken daarom vast in een plan van aanpak en indien nodig een individueel begeleidingsplan (IBP) 

Daarnaast heeft MBO Utrecht aan aantal experts in dienst  op het gebied van zwangerschap en jonge ouders 

bij het team Studenten Dienstverlening (SDV)  en werkt MBO Utrecht nauw samen met het Buurtteam MBO. 

Bij de begeleiding van een zwangere student of studerende ouder sluiten we zoveel mogelijk aan bij de 

bestaande ondersteuningsstructuur van MBO Utrecht. 

  

https://www.checkitmbou.nl/
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We onderscheiden een drietal fases:  

(Zie ook de infographic in bijlage 1) 

 

Fase1 Verkennen 

De student heeft aangeven zwanger te zijn: 

• verhelderen situatie, signaleren, informeren en mogelijkheden vervolg bespreken  

• taakdocent zorg betrekken/informeren 

• netwerk student in kaart brengen en eventueel verbreden 

• informeren over mogelijkheden combineren situatie met studie vanuit opleiding en thuissituatie 

(check-it ) 

• het Buurtteam MBO is beschikbaar voor ondersteuning en maken of verwerken van keuze.  

 

Fase 2 Begeleiden en Vastleggen 

De student in de opleiding: 

• bij zwangerschap of aankomend ouderschap wordt een geldige zwangerschapsverklaring(verplicht) 

ingeleverd door de student. Deze kan worden afgegeven door de eigen verloskundige of een arts.  

• Er worden afspraken gemaakt over; het (zwangerschaps)verlof, aanwezigheid; toetsen/opdrachten, 

stage, examinering, studievoortgang.  

• afspraken vastleggen in Osiris (Passend Onderwijs en Passend Examineren) 

• informeren betrokkenen (zie checklist) 

• regelen faciliteiten 

• gebruik bij deze fase de uitgebreide checklist in de bijlage 

 

fase 3 Nazorg en Monitoring 

• gemaakte afspraken evalueren en monitoren en regelmatig bijstellen naar veranderende situatie 

• ga eventueel terug naar fase 2 

• check plan bij terugkeer na verlof op combineren ouderschap en studie (zie checklist) 

 

7 Handige Sites  

• Het online studentenplatform Check It MBO Utrecht  voor informatie over o.a. psychosociale 

onderwerpen inclusief informatie over zwangerschap en studerende ouders; 

• Van DUO studiefinanciering  kan de student extra studiefinanciering krijgen als je naast je opleiding 

een kind verzorgt: de eenoudertoeslag 

• Op Studie met Kind vindt de student de financiële regelingen voor alleenstaande ouders die studeren 

• Studerende Moeders is een informatieplatform voor en door studerende moeders 

• De Rijksoverheid Kinderopvang  geeft informatie over kinderopvang 

• Bij de Belastingdienst regel je kinderopvangtoeslag 

• Bij de Sociale Verzekeringsbank regelt de student kinderbijslag 

• Op MBO toegankelijk is alle informatie op één plek voor studenten met een ondersteuningsvraag te 
vinden 

• In specifieke gevallen mogelijke ondersteuning vanuit het MBO Utrecht studentenfonds door middel 
van een schriftelijke aanvraag via schoolkosten@mboutrecht.nl  

 

  

https://www.checkitmbou.nl/
https://duo.nl/particulier/studiefinanciering/eenoudertoeslag.jsp
http://www.studiemetkind.nl/
http://www.studerendemoeders.nl/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kinderopvang
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/toeslagen/kinderopvangtoeslag/
https://www.svb.nl/int/nl/kinderbijslag/
https://www.mbotoegankelijk.nl/
mailto:schoolkosten@mboutrecht.nl
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Bijlage 1 Infographic: combineer studie met ouderschap 
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Bijlagen 2 Checklist  
 

Bijlage 2 Checklist 
 
Studie en lessen 

 
o Taakdocent Zorg betrekken 
o Afspraken rondom geoorloofd verzuim 
o Contactmomenten tussen student en Slb’er (op school en tijdens verlof) 
o Data en plan verlofperiode  

(zwangerschapsverlof, bevallingsverlof en geboorteverlof) 
verzuimcoördinator betrekken,  

o Planning voor maken en inhalen voor toetsen en examens  
o Formulier Passend Onderwijs en Examineren invullen 
o (online) lessen bijwonen/inhalen bij verzuim 
o Bespreken informeren zwangerschap en geboorte met derden (klasgenoten, team)  
o Zwangerschapsverklaring (vroedvrouw/verloskundige) opvragen en uploaden in Osiris. 
o Wijzen op Check-it 
o Optioneel: Kolfruimte met koelkast 
o Optioneel: extra ondersteuning van SDV-er, Buurtteam (zoals kinderopvang, financiën,  MBO 

Utrecht studentenfonds) 
 
 

BPV  
o Start- en einddata 

check op aantal te lopen uren (per dag) en wel of niet in te halen uren 
o check op BPV doelen halen i.p.v. vasthouden aan aantal BPV uren)\ 
o Werkzaamheden eventueel aanpassen aan fysieke mogelijkheden  

(check op mogelijkheid van behalen BPV doelen)  
o BPV coördinator en Taakdocent Zorg betrekken 
o Formulier aangepaste/passende BVP invullen 


