
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap  

12-10-2021 - Nieuwsbrief inspectie: Gevolgen 16 maanden corona voor het onderwijs 

https://www.onderwijsinspectie.nl/actueel/nieuwsbrieven/onderwijsinspectie-middelbaar-

beroepsonderwijs/2021/gevolgen-16-maanden-corona-voor-het-onderwijs  

5-10-2021 - Nieuwsbrief inspectie: middelbaar beroepsonderwijs - oktober 2021 

https://www.onderwijsinspectie.nl/actueel/nieuwsbrieven/onderwijsinspectie-middelbaar-

beroepsonderwijs/2021/oktober  

5-10-2021 - Nieuwsbrief inspectie: hoger onderwijs - oktober 2021 

https://www.onderwijsinspectie.nl/actueel/nieuwsbrieven/onderwijsinspectie-hoger-

onderwijs/2021/oktober  

1-7-2021 - Nieuwsbrief inspectie: middelbaar beroepsonderwijs - Onderzoekskader 2021 

https://www.onderwijsinspectie.nl/actueel/nieuwsbrieven/onderwijsinspectie-middelbaar-

beroepsonderwijs/2021/onderzoekskader-2021  

29-6-2021 - Nieuwsbrief MBO 

https://www.nieuwsbrievenminocw.nl/actueel/nieuwsbrieven/nieuwsbrief-middelbaar-

beroepsonderwijs/2021/nieuwsbrief-mbo-juni-2021  

27-5-2021 – Nieuwsbrief MBO 

https://www.nieuwsbrievenminocw.nl/actueel/nieuwsbrieven/nieuwsbrief-middelbaar-

beroepsonderwijs/2021/nieuwsbrief-mei-2021  

23-4-2021 – Nieuwsbrief MBO 

https://www.nieuwsbrievenminocw.nl/actueel/nieuwsbrieven/nieuwsbrief-middelbaar-

beroepsonderwijs/2021/nieuwsbrief-april  

16-4-2021 - Nieuwsbrief Jaarverslaggeving Onderwijs 

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuwsbrieven/jaarverslaggeving-

onderwijs/2021/nieuwbrief-jaarverslaggeving-onderwijs  

22-3-2021 - Rectificatie bericht lerarenbeurs nieuwsbrief MBO 

https://www.nieuwsbrievenminocw.nl/actueel/nieuwsbrieven/nieuwsbrief-middelbaar-

beroepsonderwijs/2021/rectificatie-bericht-lerarenbeurs-nieuwsbrief-mbo  

19-3-2021 - Nieuwsbrief MBO 

https://www.nieuwsbrievenminocw.nl/actueel/nieuwsbrieven/nieuwsbrief-middelbaar-

beroepsonderwijs/2021/nieuwsbrief-mbo-jaargang-2021-editie-1  

23-2-2021 - Middelbaar beroepsonderwijs gaat weer open. 

https://www.nieuwsbrievenminocw.nl/actueel/nieuwsbrieven/nieuwsbrief-middelbaar-

beroepsonderwijs/2021/nieuwsflits-mbo-23-feb-2021  

19-2-2021 - Nieuwsbrief Jaarverslaggeving Onderwijs 

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuwsbrieven/jaarverslaggeving-

onderwijs/2021/nieuwsbrief-jaarverslaggeving-onderwijs  
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17-2-2021 – NIEUWSFLITS MBO: Nationaal Programma Onderwijs 

https://www.nieuwsbrievenminocw.nl/actueel/nieuwsbrieven/nieuwsbrief-middelbaar-

beroepsonderwijs/2021/nieuwsflits-mbo---17-feb-nponc  

5-2-2021 – Nieuwsbrief Jaarverslaggeving Onderwijs - terugblik 

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuwsbrieven/jaarverslaggeving-

onderwijs/2021/nieuwsbrief-jaarverslaggeving  

14-12-2020 - Onderwijs op afstand in het mbo vanaf 16 december 

https://www.nieuwsbrievenminocw.nl/actueel/nieuwsbrieven/nieuwsbrief-middelbaar-

beroepsonderwijs/2020/nieuwsflits-mbo-14-december  

 

 

20-11-2020 - Nieuwsbrief Jaarverslaggeving Onderwijs - Najaarseditie deel 4 

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuwsbrieven/jaarverslaggeving-

onderwijs/2020/nieuwsbrief-jaarverslaggeving-onderwijs---najaarseditie-4  

 

16-11-2020 - Nieuwsbrief Jaarverslaggeving Onderwijs - Najaarseditie 3 

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuwsbrieven/jaarverslaggeving-

onderwijs/2020/nieuwsbrief-jaarverslaggeving-onderwijs---najaarseditie-3  

 

2-11-2020 - Nieuwsbrief Jaarverslaggeving Onderwijs - Najaarseditie deel 2 

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuwsbrieven/jaarverslaggeving-

onderwijs/2020/nieuwsbrief-jaarverslaggeving-onderwijs---najaarseditie-deel-2  

 

15-10-2020 - Nieuwsbrief Jaarverslaggeving Onderwijs - Najaarseditie deel 1 

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuwsbrieven/jaarverslaggeving-

onderwijs/2020/nieuwsbrief-jaarverslaggeving  

 

6-10-2020 - Nieuwsbrief MBO 

https://www.nieuwsbrievenminocw.nl/actueel/nieuwsbrieven/nieuwsbrief-middelbaar-

beroepsonderwijs/2020/nieuwsbrief-mbo-jaargang-2020-editie-2-1  

1-10-2020 - NIEUWSFLITS: Geen veranderingen in het mbo op het gebied van mondkapjes 

https://www.nieuwsbrievenminocw.nl/actueel/nieuwsbrieven/nieuwsbrief-middelbaar-

beroepsonderwijs/2020/nieuwsflits-mbo-1-oktober  

25-6-2020 - NIEUWSFLITS: Na de zomer meer onderwijsactiviteiten mogelijk op mbo-

scholen 
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https://www.nieuwsbrievenminocw.nl/actueel/nieuwsbrieven/nieuwsbrief-middelbaar-

beroepsonderwijs/2020/nieuwsflits-mbo-25-juni-2020  

5-6-2020 - Nieuwsbrief Jaarverslaggeving Onderwijs - voorjaarseditie vervolg 

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuwsbrieven/jaarverslaggeving-

onderwijs/2020/nieuwsbrief-jaarverslaggeving-onderwijs---voorjaarseditie-vervolg  

26-5-2020 - Nieuwsbrief Jaarverslaggeving Onderwijs – voorjaarseditie 

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuwsbrieven/jaarverslaggeving-

onderwijs/2020/nieuwsbrief-jaarverslaggeving-onderwijs---voorjaarseditie  

19-5-2020 - NIEUWSFLITS MBO: Mbo-instellingen gedeeltelijk open vanaf 15 juni 

https://www.nieuwsbrievenminocw.nl/actueel/nieuwsbrieven/nieuwsbrief-middelbaar-

beroepsonderwijs/2020/nieuwsflits-mbo-19-mei  

20-3-2020 - NIEUWSFLITS mbo - 20 maart 2020 

https://www.nieuwsbrievenminocw.nl/actueel/nieuwsbrieven/nieuwsbrief-middelbaar-

beroepsonderwijs/2020/nieuwsflits-20-maart-2020  

15-3-2020 - NIEUWSFLITS: Corona-aanpak vraagt om tijdelijke sluiting scholen 

https://www.nieuwsbrievenminocw.nl/actueel/nieuwsbrieven/nieuwsbrief-middelbaar-

beroepsonderwijs/2020/nieuwsflits-maart  

4-2-2020 - Aanpak personeelstekorten, verkiezing Leraar van het Jaar en andere 

actualiteiten in het mbo 

https://www.nieuwsbrievenminocw.nl/actueel/nieuwsbrieven/nieuwsbrief-middelbaar-

beroepsonderwijs/2020/aanpak-personeelstekorten-verkiezing-leraren-van-het-jaar-en-

andere-actualiteiten-in-het-mbo  

30-1-2020 - Nieuwsbrief Jaarverslaggeving Onderwijs 

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuwsbrieven/jaarverslaggeving-

onderwijs/2020/nieuwsbrief-jaarverslaggeving-onderwijs  

23-12-2019 - Wat staat u in 2020 te wachten in het mbo? 

https://www.nieuwsbrievenminocw.nl/actueel/nieuwsbrieven/nieuwsbrief-middelbaar-

beroepsonderwijs/2019/december-2019  

28-11-2019 - Monitor keuzedelen gepubliceerd 

https://www.nieuwsbrievenminocw.nl/actueel/nieuwsbrieven/nieuwsbrief-middelbaar-

beroepsonderwijs/2019/november-2019  

4-11-2019 - Meting naar effecten vernieuwd onderwijstoezicht 

https://www.nieuwsbrievenminocw.nl/actueel/nieuwsbrieven/nieuwsbrief-middelbaar-

beroepsonderwijs/2019/oktober-2019  

30-9-2019 - Wie wordt het mbo-onderwijsteam van het jaar? 

https://www.nieuwsbrievenminocw.nl/actueel/nieuwsbrieven/nieuwsbrief-middelbaar-

beroepsonderwijs/2019/september-2019  
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12-9-2019 - Compensatie transitievergoeding en Beste bestuursverslag 2018 

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuwsbrieven/jaarverslaggeving-

onderwijs/2019/rectificatie-bestuursbokaal-bravo  

5-9-2019 - Een nieuw schooljaar, nieuwe ontwikkelingen in het mbo 

https://www.nieuwsbrievenminocw.nl/actueel/nieuwsbrieven/nieuwsbrief-middelbaar-

beroepsonderwijs/2019/augustus-2019  

3-9-2019 - Compensatie transitievergoeding bij ontslag wegens langdurige 

arbeidsongeschiktheid 

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuwsbrieven/jaarverslaggeving-

onderwijs/2019/compensatie-transitievergoeding  

26-6-2019 - Het laatste nieuws over het mbo van het ministerie van OCW 

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuwsbrieven/middelbaar-beroepsonderwijs/2019/06  

4-6-2019 - Nieuwsbrief middelbaar beroepsonderwijs 

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuwsbrieven/middelbaar-beroepsonderwijs/2019/05  

15-5-2019 - Laatste bijeenkomst van de Verantwoordingsronde 2019 

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuwsbrieven/jaarverslaggeving-onderwijs/2019/laatste-

bijeenkomst-verantwoordingsronde  
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