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Geachte heer/mevrouw, 

 

Op 12 maart spreekt u in de vaste kamercommissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het mbo 

en op 3 april over de samenwerking tussen vmbo en mbo.  

In dat licht willen wij als gezamenlijke sectorraden uw aandacht vragen voor aspecten die in onze 

optiek de samenwerking en aansluiting tussen vmbo en mbo verder kunnen bevorderen en waarbij de 

overheid mede een rol kan spelen.   

 

Het is een uitdaging om een duurzame samenwerking te bestendigen en uit te breiden, mede omdat 

het speelveld van samenwerking voortdurend verandert: nieuwe programmastructuren in vo en mbo, 

aanscherping van taal- en rekeneisen in het onderwijs, aanscherping doelmatigheidseisen in het mbo, 

invoering van Focus op Vakmanschap in het mbo en nieuwe doorlopende leerroutes vmbo-mbo.  

Kortom: beide sectoren bevinden zich in een dynamiek die gepaard gaat met majeure 

veranderingsprocessen.  

 

Vanuit het verantwoordelijkheidsbesef en het bewustzijn dat  het nieuw ingezette beleid in beide 

onderwijssoorten gevolgen heeft voor de aansluiting tussen vmbo en mbo, voeren VO-raad en MBO 

Raad constructief en intensief overleg over de aansluiting tussen v(mb)o en mbo.  

Er zijn op dit terrein al mooie resultaten geboekt, met onder andere als resultante het significant 

terugdringen van de voortijdige uitstroom in het vo en mbo. Een integrale aanpak en een 

‘ketenbenadering’ hierbij is bevorderlijk gebleken. 

Daarom  zetten beide sectoren in op een gezamenlijke werkagenda, waarbij  we een aantal zaken in 

de regio en in de onderlinge samenwerking kunnen oppakken. Een aantal punten vraagt om een 
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landelijke, samenhangende aanpak, waarbij de overheid ook een rol speelt om de nu ervaren 

belemmeringen weg te nemen.  

 

We onderscheiden drie thema’s die in onze optiek bijdragen aan het optimaliseren van de aansluiting:  

 

Faciliteren van regionale samenwerking door aanpassen wet- en regelgeving 

Het stimuleren van intensieve(re) samenwerking tussen vo, pro, vso en mbo is essentieel voor het 

realiseren van gezamenlijke leerroutes. Daarvoor is het noodzakelijk dat een aantal belemmeringen,  

ingegeven door de aparte en gescheiden wet- en regelgeving in beide sectoren, weg genomen 

worden.  

Concreet gaat het dan om:  

 bepalingen omtrent onderwijstijd; 

 het toezichts- en waarderingskader van de Inspectie;  

 fiscaal ongunstige maatregelen, zoals de berekening van BTW bij het onderling uitlenen van 

onder andere (onderwijsondersteunend) personeel.  

Het wegnemen van dergelijke belemmeringen zal de samenwerkingsarrangementen in de regio 

bevorderen, zonder dat daarvoor ingewikkelde aanvullende (landelijke) regelingen of 

stelselwijzigingen nodig zijn. 

 

Landelijke kaderafspraken bij overstap vmbo-mbo  

Bij de overstap van v(mb)o naar mbo is meer ‘houvast’ voor leerlingen, ouders, vo-instellingen en 

mbo-instellingen wenselijk. We zijn van mening dat landelijke kaderafspraken bij de overgang van 

v(mb)o naar mbo bijdragen aan vermindering van het aantal voortijdig schoolverlaters en een 

doorlopende (LOB) begeleiding stimuleren. Het gaat dan onder andere over:  

 een landelijk aanmeldmoment voor de aanmelding van leerlingen die naar het mbo gaan, 

bijvoorbeeld vóór 1 mei; 

 de inrichting van zomerscholen of schakelvoorzieningen om de zomerperiode zinvol te 

overbruggen;  

 de werkwijze bij de warme overdracht van specifieke groepen kwetsbare leerlingen, waarbij het 

zo nodig wat langer vasthouden van leerlingen op het vmbo tot de mogelijkheden behoort;  

 de inschrijving van leer- of kwalificatie plichtige leerlingen in het mbo. Deze leerlingen kunnen 

bijvoorbeeld pas worden uitgeschreven uit het v(mb)o als ze staan ingeschreven in het mbo; 

 een integrale ketenaanpak om LOB te versterken in de doorlopende leerlijn;  

 voor de vmbo bb-leerlingen voldoende aanbod van brede mbo niveau 2-opleidingen in de regio, 

ingegeven vanuit de maatschappelijke opdracht om zoveel mogelijk bb-leerlingen een 

startkwalificatie te laten behalen. 
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Entree-opleidingen, vavo en havo 

De beide sectorraden willen de faciliteiten en mogelijkheden van nauwere samenwerking van partners 

in de regio en de mogelijke beperkingen in de aanpak ten aanzien van de Entreeopleidingen, de vavo 

en een beroepsgerichte doorstroom havo-route naar het mbo nader bespreken.  

 

Tot slot  

We zien het als onze gezamenlijke opdracht dat de overstap van v(mb)o naar mbo voor leerlingen zo 

soepel mogelijk verloopt en pleiten daarom voor een samenhangende beleidsaanpak en een integrale 

benadering in beide onderwijssoorten die samenwerking stimuleert en faciliteert.  

 

Wij dringen er bij u op aan dat u de beleidsmatige randvoorwaarden schept, ook in wet- en 

regelgeving, om de door ons gezamenlijk gewenste intensievere samenwerking mogelijk te maken.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

      

     

Jan van Zijl                             Paul Rosenmöller 

voorzitter MBO Raad                    voorzitter VO-raad 


