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Vooraf 
 
In deze notitie wordt u informatie aangeboden over de entreeopleidingen en treft u een 
samenvatting aan van de belangrijkste aandachtspunten uit de gevoerde gesprekken met 
instellingen en betrokken partijen over het bindend studieadvies. Tevens bevat de notitie een 
voorbeeld van de wijze waarop de afspraken in de onderwijsovereenkomst opgesteld kunnen 
worden met een doorvertaling naar het studieadvies.  Doel van deze notitie is om mbo-
instellingen van informatie te voorzien waarvan zij gebruik kunnen maken om de intake en het 
studieadvies van de entreeopleidingen samen met relevante ketenpartners vorm te geven. 
 
De aanleiding voor het opstellen van deze notitie zijn de vele vragen die worden gesteld en de 
zorgen die worden geuit bij het bindend studieadvies. Het idee leeft bij velen dat instellingen na 
vier maanden massaal studenten1 uitschrijven. En waar moeten die jongeren dan heen? 
Het eerste hoofdstuk is de kern van de notitie en gaat in op de entreeopleidingen en het 
studieadvies. Belangrijke boodschap uit dit hoofdstuk: de intake is heel belangrijk om met de 
ketenpartners te bepalen of het onderwijstraject, de entreeopleiding, een passend en haalbaar 
traject is voor de potentiële student. Op dat moment wordt ook afgesproken welke extra 
begeleiding geboden wordt.  
Het tweede hoofdstuk beschrijft de taken en mogelijkheden van de verschillende ketenpartners, 
die regionaal niet allemaal op een zelfde manier zijn georganiseerd. Het is voor de 
samenwerking belangrijk om deze op regionaal niveau  goed vorm te geven.   
Met vertegenwoordigers van een tiental mbo-instellingen en met verschillende ketenpartners 
zijn gesprekken gevoerd.  
 
Gespreksverslagen zijn opgenomen in de bijlagen. De opmerkingen in de verslagen kunnen u 
op ideeën brengen. Een derde bijlage bevat voorbeelden van documenten die gebruikt kunnen 
worden bij het vastleggen van afspraken behorend bij de onderwijsovereenkomst en bij het 
formuleren van het studieadvies.  
 
Alle gesprekspartners wil ik bedanken voor hun betrokkenheid en inbreng. In versie 2.0 zijn 
onder meer tekstaanpassingen op voorstel van het Ministerie van OCW verwerkt. Ook die 
collegae dank voor hun kritische blik.  
 
 
Mieke de Haan, Woerden, september 2013 
 

  

                                                      
1 Deelnemers aan de entreeopleiding en mbo noemen we studenten. 
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Samenvatting 
 
De discussies over de entreeopleidingen en het bindend studieadvies lopen soms hoog op 
tussen gemeenten en onderwijs. Instellingen zijn enerzijds verplicht studenten toe te laten, 
omdat een entreeopleiding drempelloos is. Anderzijds kunnen instellingen na vier maanden 
zeggen dat studenten weg moeten. Maar waar moeten ze dan naar toe? 
De kern van deze constatering is, dat de entreeopleiding geen alternatief is voor dagbesteding 
of een uitkering: het is beroepsonderwijs gericht op het halen van een diploma en dat onderwijs 
is drempelloos. Als veel studenten na vier maanden een negatief bindend studieadvies krijgen, 
en op basis daarvan uiteindelijk besloten wordt hun onderwijsovereenkomst te ontbinden, dan is 
de conclusie dat het aan de voorkant, bij de intake, mis is gegaan.  
De entreeopleiding is beroepsonderwijs en wordt bekostigd door OCW. Bij de inschrijving moet 
bezien worden of de entreeopleiding voor de potentiële student een passend traject is. Is dat 
niet het geval is, dan moeten de direct betrokkenen, vanuit de gemeente, 
(jeugd)hulpverleningsinstelling, onderwijsinstelling en uiteraard de student zelf,  samen zoeken 
naar een traject dat wel passend is. De afgelopen perioden hebben vertegenwoordigers van 
een tiental mbo-instellingen enkele malen over de intake en het bindend studieadvies 
gesproken. Tijdens deze besprekingen werd duidelijk dat elke instelling voor de entreeopleiding 
over goede intake-instrumenten beschikt. Het bleek dat het soms moeilijk is om met betrokken 
verwijzers in gesprek te komen wanneer de instelling twijfels heeft bij de mogelijkheden van de 
student. Dit is echter wel het cruciale moment waarop die betrokkenheid van belang is om te 
komen tot een juiste keuze. Een keuze waar de student zelf in gelooft en waarvan de mensen 
erom heen het vertrouwen hebben dat het de goede keuze is. Die brede betrokkenheid 
voorkomt dat jongeren heen en weer gepingpongd worden, tussen wal en schip vallen en 
vervolgens uit beeld raken.  
Deze constatering heeft vervolgens geleid tot het organiseren van een viertal sessies, waarin 
de mbo-instellingen in gesprek gingen met potentiele verwijzers: de gemeenten, het 
praktijkonderwijs, de leerwerkloketten en rmc-functionarissen. 
Tijdens deze sessies werden samenwerkingsmogelijkheden uitgewisseld en oplossingen voor 
verschillende problemen besproken, ook die van dreigende werkloosheid als de bol-student na 
de entreeopleiding de arbeidsmarkt op gaat. Maar ook een bbl-student loopt het risico dat het 
bedrijf, vanuit de maatschappelijke betrokkenheid,  liever een nieuwe student een 
leerwerkovereenkomst biedt.  
Samenwerking in de regio met de verschillende partners is van essentieel belang om ervoor te 
zorgen dat jongeren met succes de entreeopleiding afronden, een plek op de arbeidsmarkt 
verwerven of doorstromen naar een niveau-2-opleiding.  
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1 Entreeopleiding 
 

1.1 Inleiding 
Op dit moment wordt de kwalificatiestructuur herzien. Dit heeft ook consequenties voor de 
entreeopleidingen. 
Er zijn meerdere entreeopleidingen, gebaseerd op één kwalificatiedossier. Deze worden 
genoemd naar het uitstroomprofiel. Een entreeopleiding kan aangeboden worden in een bol- of 
bbl-variant. Een entreeopleiding kent een nominale studieduur van een jaar en bevat 1600 
studiebelastingsuren. Een bol-opleiding heeft een onderwijsprogramma van minimaal 1000 
klokuren. Minimaal 600 klokuren daarvan zijn begeleide onderwijsuren. Een bbl-opleiding heeft 
een programma van minimaal 850 uur en daarvan worden minimaal 200 begeleide 
onderwijsuren aangeboden. 
Een entreeopleiding richt zich zowel  op de doorstroom naar mbo niveau-2 als op de 
arbeidsmarkt. De opleiding is gericht op degenen die onvoldoende vooropleiding hebben 
genoten voor een opleiding op  mbo niveau-2 of hoger en die niet als volledig leerplichtige in het 
voortgezet onderwijs thuishoren. Voor hen is de opleiding drempelloos. Voor een nadere 
toelichting zie bijlage 3: Uit het voorstel voor de wet voor de Eerste kamer artikel 8.1.1b, artikel 
8.1.1c en artikel 8.2.1. De opleiding kent  een studieadvies dat na maximaal vier maanden aan 
elke student moet worden gegeven.  
 
Dit studieadvies kan een positief advies zijn, maar ook een advies zijn over een wenselijke 
verandering van leerweg dan wel de keuze voor een bepaald profiel. Dit advies kan de student 
naar eigen keuze opvolgen of niet. Wanneer er echter na deze vier maanden geen 
studieresultaten zijn die uitzicht bieden op diplomering in welk profiel dan ook, zal het advies 
negatief zijn: de student wordt geadviseerd de opleiding te beëindigen en iets anders te gaan 
doen. Een dergelijk negatief advies is bindend. De wet (artikel 8.1.7.a lid 2) zegt het zo: 
“De ontbinding (van de onderwijsovereenkomst) is slechts gerechtvaardigd indien de student 
naar het oordeel van het bevoegd gezag, met in achtneming van zijn persoonlijke 
omstandigheden, onvoldoende vorderingen heeft gemaakt in de opleiding.” 
 
Dit fenomeen roept bij velen het beeld op dat een student mogelijk na vier maanden te horen 
krijgt dat het allemaal niks wordt, en dat dit dus het einde is van zijn/haar onderwijsloopbaan.  
Een bindend studieadvies is echter geen studieverbod, overstappen naar een andere sector, 
profiel of leerweg is mogelijk. De totaal bekostigde inschrijvingsduur is beperkt tot twee jaar.  
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Ook een student van 18 jaar en ouder (18+) kan na een bindend studieadvies aan een andere 
entreeopleiding opnieuw beginnen. Het verschil met de student onder de 18 jaar (18-) is dat de 
eerstgenoemde ook de keus heeft werk te zoeken, hij/zij is immers niet meer kwalificatie- 
plichtig.  

 
Een bindend studieadvies kan alleen gebaseerd zijn op onvoldoende vorderingen in de 
opleiding. Dat betekent dat voor de student vanaf het begin duidelijk moet zijn welke 
vorderingen na vier maanden gemaakt moeten zijn.  
De vraag of doorstromen naar een niveau-2-opleiding mogelijk is, is na de eerste vier maanden 
nog niet aan de orde. Pas bij de examenuitslag, na een jaar, zijn een diploma en de resultaten 
van taal en rekenen bepalend voor de vraag of doorstromen naar niveau 2 mogelijk is.  
Het programma van de entreeopleiding is gebaseerd op een kwalificatiedossier. Als de student 
aan de beroepsgerichte eisen, gesteld in het kwalificatiedossier, via een bol- of bbl-traject heeft 
voldaan, kan hij of zij, gediplomeerd als assistent aan het werk in het gekozen werkveld. 
Voldoet de student ook nog aan de eisen gesteld aan taal en rekenen, Meijerink 2F, dan kan hij 
of zij door stromen naar een niveau-2-opleiding. Voldoet de student niet aan die taal en 
rekeneisen, dan brengt de school aan de hand van de examenresultaten (zie brief aan de 
Tweede Kamer2) wel in beeld welke vorderingen de student op die gebieden heeft gemaakt. De 
tekst luidt:  
“In 2014 wordt besloten of in de entreeopleiding centrale examinering taal en rekenen wordt 
ingevoerd. Ook hierbij is het afzonderlijk waarderen van beroepsgerichte vakken niet wenselijk. 
Voor de doelgroepen van de entreeopleiding zijn de taal- en rekeneisen immers ook van 
belang. Voor het te nemen besluit in 2014 zal worden uitgewerkt hoe de taal- en rekenexamens 
meetellen voor het diploma. Anders dan bij de overige mbo-niveaus is bij de entreeopleiding 
sprake van een drempelloze instroom. Bij de start van de entreeopleiding hebben leerlingen 
soms grote taal- en rekenachterstanden. De in de (eenjarige) entreeopleiding geleverde 
onderwijsinspanningen kunnen deze achterstanden niet altijd opheffen. 
Het is daarom de bedoeling dat de taal- en rekeneisen in de entreeopleiding als volgt worden 
uitgewerkt: 
- Van scholen en leerlingen wordt onverkort gevraagd onderwijsinspanningen te leveren 

gericht op het behalen van referentieniveau 2F; 
- Op de resultatenlijst bij het diploma van de entreeopleiding worden de behaalde resultaten 

van zowel de beroepsgerichte als de taal- en rekenexamens vermeld. Voor de 
beroepsgerichte examens moet een voldoende zijn behaald. Bij de resultaten voor taal en 
rekenen wordt aangegeven welke vooruitgang de leerlingen hebben geboekt ten opzichte 
van 2F; 

- Het diploma van de entreeopleiding geeft alleen toegang tot een mbo-2 opleiding wanneer 
voor taal en rekenen voldoende resultaten zijn behaald (gelijkwaardig aan de vereiste 
resultaten voor taal en rekenen bij het vmbo-bb diploma). 

                                                      
2 Kamerbrief met voortgangsrapportage Implementatie referentiekader taal en rekenen 2012, 
 19 december 2012.  
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In 2013 worden de ervaringen van de scholen met taal- en rekenonderwijs in mbo-1 
geïnventariseerd en wordt het draagvlak voor bovenstaande uitwerking nader verkend.”  
 
Studenten die wel een diploma maar het vereiste taal en rekenniveau voor doorstroom naar 
niveau-2 niet behalen en na hun opleiding geen werk (meer) hebben gelden als voortijdig 
schoolverlaters. Ook studenten die het taal- en rekenniveau wel halen maar besluiten niet naar 
een mbo 2 te gaan, en niet werken, zijn vsv-ers.  
 

1.2 Studieadvies  
Om tot een studieadvies te komen moet worden voldaan aan een aantal voorwaarden. Deze 
zijn: 
• Het moet uiterlijk binnen vier maanden gegeven worden;  
• Het moet voorafgegaan worden door gesprekken met de student over de afspraken die bij 

de toelating zijn gemaakt en zijn vastgelegd  in de onderwijsovereenkomst. De uitkomst 
van het studieadvies, en dus ook van een negatief bindend studieadvies, mag nooit een 
verrassing zijn voor de student;  

• Het negatieve (en dus) bindende advies moet op papier staan, met redenen omkleed zijn, 
een verwijzing bevatten naar afspraken in de onderwijsovereenkomst en er moet een 
beroepsmogelijkheid in opgenomen zijn.  

Een negatief bindend studieadvies dat leidt tot ontbinding van de onderwijsovereenkomst vindt 
plaats in een situatie waarin de student geen studievordering laat zien. Het gaat hier om een 
gebrek aan vorderingen over de gehele linie en niet om vorderingen op één onderdeel of vak 
als bijvoorbeeld taal en rekenen. Het moet gaan om een gebrek aan studievorderingen waar-
door er geen uitzicht bestaat op diplomering na een jaar (of iets langer als daar omstandig-
heden voor zijn.). Het gebrek aan studievorderingen dat wordt bedoeld kan veroorzaakt worden 
door een gebrek aan capaciteiten of door een niet of nauwelijks participeren in het onderwijs, of 
door “multi-problematiek”. In dit laatste geval, als de student wel in staat geacht wordt het 
diploma te behalen, komt de “plusvoorziening” in beeld.  Voor zover multi-problematiek reeds bij 
de intake blijkt, kan van meet af aan over ondersteuning vanuit de plusvoorziening gesproken 
worden.  
Maar, zoals eerder gezegd,  kan er bij een studie advies een andere leerweg geadviseerd 
worden, maar ook een andere entree-opleiding, binnen de instelling of daarbuiten. En uiteraard 
kan alles naar wens verlopen. Dan is het na vier maanden een opsteker dat de student op de 
goede weg zit.  
 

1.3 Afspraken onderwijsovereenkomst  
Als studenten zich bij de entreeopleiding melden voor een toelatingsgesprek is het belangrijk 
dat daarbij de “doorverwijzer” en ouder of iemand anders van het  thuisfront aanwezig zijn. Dat 
past ook in de ontwikkelingen “1 gezin, 1 jongere, 1 plan”. Dat geldt ook voor 18-plussers, juist 
omdat het vaak gaat om jongeren met een ondersteuningsvraag.  
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Het is belangrijk om met elkaar te bespreken wat het juiste traject is voor de student, binnen de 
onderwijsinstelling, maar ook er buiten. Onderwijs is  in sommige gevallen niet (of nog niet) het 
op dat moment passende traject.  
Met de doorverwijzer wordt hier bedoeld: de mentor van het vmbo, praktijkonderwijs (pro)  of 
voortgezet speciaal onderwijs (vso) waar de jongere vandaan komt, de leerplicht- of rmc-
ambtenaar, de medewerker van de sociale dienst of jeugdhulpverlening. Denkbaar is dat ook de 
werkgever, als sprake is van een bbl-traject, betrokken wordt. Bij een doorverwijzing vanuit de 
sociale dienst kan het studenten betreffen die niet gemotiveerd zijn om een opleiding te volgen, 
maar niet in aanmerking komen voor een uitkering en dus naar school worden terugverwezen. 
Om te voorkomen dat een dergelijke student van het kastje naar de muur gestuurd wordt of dat 
de betrokken onderwijsinstelling en de sociale dienst en/of leerplicht verschillende verhalen te 
horen krijgen, is het effectief om gezamenlijk afspraken te maken. Dit geldt evenzeer voor de 
pro- of vso-jongere waarbij gerede twijfel is of deze de opleiding met succes kan afronden.  
Het gaat er in alle gevallen om dat de student in de gelegenheid is onderwijs te volgen en dat 
alle betrokkenen ervan uitgaan dat de student dat ook doet. Zo kan het ook wenselijk zijn 
eventuele hulpverleners van de student mee te laten denken en de onderwijsovereenkomst 
mee te laten ondertekenen.  
Afspraken kunnen bijvoorbeeld bestaan uit het aanbod van extra ondersteuning vanuit het 
onderwijs of andere externe partners, zoals de zorg.  
Ook  is het aan te raden om bij de intake afspraken te maken met de toeleverende school. De 
docent van het praktijkonderwijs bijvoorbeeld. Het is denkbaar dat er een samenwerking 
ontstaat tussen praktijkonderwijs en de mbo-instelling met het doel de student zo goed mogelijk 
op de stageplek te begeleiden. Met elkaar wordt besproken of de entreeopleiding inderdaad de 
juiste weg is voor deze student. En wat er voor nodig is om de opleiding voor de student 
succesvol te laten verlopen.  
Het is belangrijk deze afspraken op te nemen in de onderwijsovereenkomst. Dat kan via een 
aparte bijlage omdat het meer en soms ook andersoortige afspraken zijn dan de afspraken die 
op het opleidingsblad en in de algemene voorwaarden van de onderwijsovereenkomst zijn 
opgenomen. Het gaat dus om gedetailleerde afspraken tussen de student, zijn ouders of 
thuisfront, de instelling van herkomst, andere doorverwijzers en de mbo-instelling. In bijlage 2.1 
is een voorbeeldmodel opgenomen. 
 

1.4 Opstellen studieadvies 
Het studieadvies komt tot stand op basis van gesprekken met de student over de studie-
voortgang en over de afspraken die in de onderwijsovereenkomst en/of de bijlage zijn gemaakt.  
Het studieadvies geeft aan op welke kwalificatie en in welke leerweg de student naar 
verwachting van de instelling zal uitstromen.  
Als aan het begin van de opleiding van de student met andere organisaties/partners afspraken 
zijn gemaakt en zijn vastgelegd  in de bijlage behorende bij de onderwijsovereenkomst, is het 
noodzakelijk deze partners ook te betrekken bij het uiteindelijk uitbrengen van het studieadvies. 
Voor de student kan daar een positief effect van uitgaan.  
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Tot slot is het belangrijk de student en bij minderjarigheid (18-) ook zijn ouder en/of wettelijk 
vertegenwoordiger voor ontvangst van het advies te laten tekenen. Hoewel het wettelijk niet 
vereist is, kan het een positief effect hebben iemand van het thuisfront bij het gesprek uit te 
nodigen en ook voor ontvangst te laten tekenen als de student 18 jaar of ouder is. 
In bijlage 2.2 treft u een voorbeeldmodel aan. 
 

1.5 Na een negatief bindend studieadvies 
Een negatief bindend studieadvies kan verstrekkende gevolgen hebben voor de studenten.  
Het kan betekenen dat geadviseerd wordt de opleiding te verlaten. Een student die nog geen  
18 jaar is moet door de instelling een alternatief geboden worden aan de eigen instelling of 
daarbuiten. Lukt  plaatsing na acht weken niet, dan mag de student toch uitgeschreven worden. 
De leerplichtambtenaar moet hierover geïnformeerd worden. Als dat tijdig gebeurt kan er in 
gezamenlijkheid naar alternatieven gezocht worden.  
Is de student 18 + dan kan hij of zij uitgeschreven worden als er geen passend alternatief in de 
instelling aanwezig is. In dat geval is ook de RMC-functie (Regionale Meld- en Coördinatie-
functie) van belang. Ook hier is tijdig overleg belangrijk om ervoor te zorgen dat er een 
passende oplossing gevonden wordt.  
Voor alle studenten geldt dat als zij zich willen inschrijven voor een entreeopleiding bij een 
andere instelling, dat deze instelling hen moet accepteren. Er wordt dan opnieuw een 
onderwijsovereenkomst gesloten met alle rechten en verplichtingen. Weigeren kan alleen als hij 
of zij al twee jaar ingeschreven is geweest in een entreeopleiding of als de opleiding van de 
keuze ook voor ieder ander niet toegankelijk meer is. 
Een student kan binnen twee weken na het uitbrengen van een negatief advies beroep aan 
tekenen bij de commissie van beroep voor de examens, bedoeld in artikel 7.5.1 van de WEB.  
De artikelen 7.5.1 tot en met 7.5.4 zijn van overeenkomstige toepassing, zo stelt de wettekst 
(Artikel 8.a.7a Bindend studieadvies, lid 5). Dan volgt een procedure die ook op zorgvuldigheid 
getoetst zal worden. Dit betekent dat er een vaste procedure moet zijn die voor alle studenten 
van de entreeopleiding binnen de onderwijsinstelling gelijk is.  
Als het negatief bindend studieadvies eenmaal is uitgebracht is de nazorg belangrijk. Is de 
student op een andere opleiding terecht gekomen bij de andere instelling? Is leerplicht en RMC-
functie geïnformeerd en hoe verloopt de klachtenprocedure? Wat gebeurt er met de student 
terwijl de procedure loopt? Nazorg is een punt van aandacht en ook de nazorg zal voor alle 
entreestudenten binnen de instelling op gelijke wijze vorm en inhoud moeten krijgen. 
Bijlage 2.3 bevat een checklist.  
 

1.6 De situatie op de arbeidsmarkt 
De situatie op de arbeidsmarkt is voor de studenten die de entreeopleiding uitstromen op dit 
moment niet rooskleurig. Dat geldt voor bol-, maar ook voor bbl-studenten. Het risico is groot 
dat werkgevers kiezen voor een nieuwe bbl’-er in het nieuwe studiejaar in plaats van het in 
dienst houden van de afgestudeerde bbl-er die niet kan doorstromen naar een niveau 2. 
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Studenten uit het pro en vso komen op diezelfde arbeidsmarkt terecht. Vanuit het pro krijgen 
leerlingen daarbij meer ondersteuning dan vanuit de mbo-instelling vaak mogelijk is. Daarom is 
het van belang om voor alle studenten te zorgen dat ze vanuit de ketenpartners, zoals 
bijvoorbeeld de leerwerkloketten, op tijd de juiste steun en begeleiding krijgen.  
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2 Samenwerkings- of ketenpartners 
 
Mbo-instellingen krijgen te maken met veel verschillende organisaties in de regio. Organisaties 
die allemaal op een eigen manier een rol spelen in de toeleiding van de leerling naar de 
entreeopleiding, de zorg erom heen als de leerling dreigt uit te vallen en de begeleiding die 
nodig is, bijvoorbeeld om de leerling aan het werk te helpen.  
In de volgende paragrafen lichten we de taak en/of functie van deze organisaties toe. Soms 
geven we ook suggesties voor samenwerking.  
 

2.1 Praktijkonderwijs 
Het praktijkonderwijs is bedoeld voor leerlingen3 die naar verwachting geen vmbo-diploma 
kunnen halen. ‘Er is bij instroom veelal sprake van leerachterstanden en het IQ van de leerling 
ligt tussen de 55 en 80. Praktijkonderwijs leidt deze leerlingen op voor de arbeidsmarkt. 
Leerlingen krijgen de vakken van de onderbouw van het voortgezet onderwijs, maar dan 
afgestemd op de arbeidsmarkt. Ook worden de leerlingen getraind in praktische vaardigheden, 
zoals koken, klussen in huis, rekeningen betalen, omgaan met en invullen van formulieren, 
uiterlijke verzorging, omgaan met andere mensen en werken. Leren doen de leerlingen vooral 
in de praktijk door bijvoorbeeld stages te lopen bij bedrijven en organisaties. Voor het praktijk-
onderwijs geldt geen cursusduur, wel een leeftijdsgrens van 18 jaar. Als leerlingen het praktijk-
onderwijs hebben doorlopen, ontvangen ze het getuigschrift praktijkonderwijs. Het praktijk-
onderwijs begeleidt ex-leerlingen naar werk, volgt  hem/haar gedurende maximaal 2 jaar op de 
werkplek en adviseert de werkgever over de verdere loopbaanontwikkeling van de leerlingen in 
het bedrijf. 
 
Veel ouders en leerlingen hebben echter de wens om na, of zelf nog tijdens hun opleidings-
traject op het praktijkonderwijs, een mbo 1 opleiding te volgen. Dat geeft status “ik zit op het 
mbo” of “ik haal een mbo-diploma”. Inmiddels zijn er dan ook veel samenwerkingsovereen-
komsten met mbo-instellingen. De verschijningsvormen zijn divers. Het praktijkonderwijs voert 
de opleiding uit en laat alleen de examinering aan het mbo over, soms gaat de leerling ook nog 
een of meer dagen per week naar het mbo en in andere gevallen zijn de leerlingen gewoon 
ingeschreven op de mbo-instelling en is de leerlingen geen pro-leerling meer. 
De invoering van de entreeopleiding verandert in principe niet wezenlijk iets aan deze situatie.  
 
Voor de entreeopleiding gelden  de volgende uitgangspunten: 
• de nominale studieduur van de entreeopleiding is één jaar; 
• in het tweede studiejaar is er geen volledige bekostiging; 
• voor een derde studiejaar is geen bekostiging; 
• er is geen diplomabekostiging; 
                                                      
3 Deelnemers aan het voortgezet onderwijs worden leerlingen genoemd. 
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• de opleiding geeft alleen recht op doorstroming naar een niveau 2 opleiding als ook aan de  
taal- en rekeneisen is voldaan (2F); 

• een entreeopleiding kun je na diplomering maar éénmaal volgen; 
• mocht er geen sprake zijn van studievoortgang, dan is er het risico dat de onderwijsovereen-

komst na vier maanden wordt ontbonden. 
 

Als studenten niet door kunnen stromen naar een mbo 2 opleiding lopen ze het risico met lege 
handen en zonder werk aan de zijlijn te staan. De mbo-instelling heeft geen opdracht en ook 
geen financiële mogelijkheden om ex-studenten nog te ondersteunen bij werk en het vinden 
ervan.  
Naast de kansen moeten ook  risico’s van inschrijving op de entreeopleiding met de leerling, de 
ouder(s) en de mentor van de afleverende pro-school goed besproken worden.  
 
De mbo-instelling en de scholen voor praktijkonderwijs doen er goed aan een aantal vormen 
van samenwerkingsscenario’s van te voren goed door te spreken als blijkt dat een entree-
opleiding voor sommige leerlingen meer een kans biedt dan een risico is. 

2.1.1 Samenwerkingsscenario’s 

Te denken valt aan de volgende mogelijke samenwerkingsscenario’s: 
• Het pro voert zelfstandig het entreeonderwijs uit en koopt de examens in bij een mbo-

instelling. De examencommissie van die mbo-instelling moet de examens vaststellen en zich 
ervan vergewissen dat de examens de inhoud van het kwalificatiedossier dekken. 

• De leerling wordt als leerling ingeschreven bij de mbo-instelling en is daarmee geen pro-
leerling meer. Er kunnen afspraken gemaakt worden over extra begeleiding vanuit het 
praktijkonderwijs. Hiertoe moeten goede samenwerkingsafspraken gemaakt worden en moet 
transparant zijn hoe het financieel geregeld is. Dat kan door bijv. voor een x-aantal oud pro-
leerlingen tijdelijk begeleiding vanuit het praktijkonderwijs in te zetten, via detachering 
bijvoorbeeld. Beide organisaties moeten daarmee instemmen.  

• De leerling komt “op proef” naar de mbo-instelling. Pas na vier maanden wordt besloten of 
de leerling een student op de entreeopleiding wordt. Voor de eerste vier maanden vindt dan 
een verrekening plaats. Ook hier moeten beide organisaties mee instemmen.  

Op grond van de nazorgmogelijkheden vanuit het pro behoort ook samenwerking op het gebied 
van arbeidstoeleiding en begeleiding op de werkplek tot de mogelijkheden. 

2.2 Voortgezet speciaal onderwijs 
Leerlingen in het (voortgezet) speciaal onderwijs zijn op dit moment in te delen in een viertal 
clusters.  
Cluster 1: blinde, slechtziende kinderen 
Cluster 2: dove, slechthorende kinderen 
Cluster 3: gehandicapte en langdurig zieke kinderen 
Cluster 4: kinderen met stoornissen en gedragsproblemen 
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Met passend onderwijs wordt beoogd het onderwijs en de zorg/ondersteuning van kinderen 
beter te organiseren. Uitgangspunt is dat iedereen die dat nodig heeft een zo passend mogelijk 
onderwijsaanbod krijgt, waar mogelijk binnen het reguliere onderwijs. Hierin krijgen de samen-
werkingsverbanden  bestaande uit scholen voor voortgezet onderwijs, voortgezet speciaal 
onderwijs voor cluster 3 en 4 en het praktijkonderwijs een cruciale rol. De cluster 1- en cluster 
2-instellingen nemen niet deel aan de samenwerkingsverbanden; hiervoor gaat een landelijke 
systematiek gelden. Door invoering van een zorgplicht wordt geborgd dat er geen kinderen 
tussen wal en het schip vallen en een zo veel mogelijk passend aanbod krijgen. De zorgplicht 
houdt in dat de school waar de leerling wordt aangemeld, de leerling een passende plek moet 
bieden. Als de school dat niet zelf kan, moet de school ervoor zorgen dat elders een passende 
plek wordt geboden. Om het zorgaanbod meer maatwerk te laten zijn wordt de landelijke 
indicatiestelling voor plaatsing in het (v)so en voor leerlinggebonden financiering afgeschaft.  
De voorgestelde herziening van het stelsel is opgenomen in de Wet passend onderwijs.  
 
Scholen voor voortgezet speciaal onderwijs, moeten een zogeheten ontwikkelingsperspectief 
van leerlingen vaststellen. Dit geldt ook voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte 
in het reguliere vo en voor leerlingen in het praktijkonderwijs. Het ontwikkelingsperspectief is de 
basis voor een plan waarin staat hoe wordt toegewerkt naar een passend door- of uitstroom-
profiel. In het vso  kan dat zijn: het halen van een diploma, uitstroom naar werk of uitstroom 
naar dagbesteding. Leerlingen kunnen tot hun 20e jaar voortgezet speciaal onderwijs volgen.  
 
Het is mogelijk dat leerlingen zonder diploma uit het voortgezet speciaal onderwijs en uit het 
praktijkonderwijs een entreeopleiding volgen. Voor de potentiële mbo-student is het van belang 
dat de instellingen op de hoogte zijn van de extra ondersteuning die hij in het voorliggende 
onderwijs heeft gekregen. Daarom is het wenselijk, zo niet noodzakelijk, om met de samen-
werkingsverbanden voortgezet onderwijs hierover contact op te nemen. Aan de orde zouden in 
ieder geval moeten komen of de beoogde beroepsopleiding past bij de student gelet op zijn 
sterke en zwakke punten. En natuurlijk de extra ondersteuning en begeleiding die hij op de 
vorige school heeft gekregen. Besproken moet worden of de begeleiding in dezelfde vorm en 
intensiteit moet worden voortgezet of dat minder intensieve, of een andere vorm van 
begeleiding voldoet. De extra ondersteuning/begeleiding (en de vorm en de intensiteit 
daarvan) die de student nodig heeft om de beroepsopleiding succesvol te kunnen volgen, 
moet wel binnen de mogelijkheden van de mbo-instelling liggen. Aan de hand van deze 
gesprekken kan de extra ondersteuning en begeleiding met de student worden afgesproken 
en vastgelegd in de onderwijsovereenkomst.  
 
Door deze informatieoverdracht (al dan niet via persoonlijke gesprekken) kunnen de instellingen 
beter zicht krijgen op de extra begeleiding die de jongere in het voortgezet onderwijs heeft 
gekregen. Deze kan de basis zijn voor het gesprek met de (toekomstige) student over de extra 
begeleiding en ondersteuning in het mbo. 
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2.2.1 Wajong 

  De Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wet Wajong) is bedoeld voor 
mensen die op jonge leeftijd een langdurige ziekte of handicap hebben gekregen. Hierdoor 
hebben ze minder kans op een baan of krijgen minder loon. Het UWV voert de wet uit. Als een 
jongere een Wajong-uitkering aanvraagt, kijkt het UWV  eerst of werk en/of scholing mogelijk is. 
Jonggehandicapten die naar school gaan krijgen meestal studiefinanciering. Daarnaast kunnen 
ze een inkomensondersteuning krijgen van 25% van het wettelijk minimumloon.  

 
Toekomstige ontwikkeling Participatiewet  
Mensen met een bijstandsuitkering en gedeeltelijk arbeidsongeschikten vinden vaak moeilijk werk. Met de Participatiewet wil 
het kabinet hen helpen weer mee te doen in de samenleving. De inhoud van deze wet wordt nog uitgewerkt. 
 
Hoofdpunten Participatiewet 
Over de invulling van de Participatiewet heeft het kabinet nadere afspraken gemaakt in het sociaal akkoord. De nieuwe wet gaat 
onder meer het volgende inhouden: 
 
Wajong  

• De Wajong is er vanaf 1 januari 2015 alleen voor mensen die volledig en duurzaam niet kunnen werken.  

• Iedere 5 jaar komt er een herkeuring.  

• Mensen die geen recht hebben op een Wajong-uitkering, kunnen naar het Werkbedrijf. Het Werkbedrijf helpt deze mensen 
op weg naar werk. Zij komen in dienst bij de gemeenten. De gemeente verzorgt zo nodig een uitkering op bijstandsniveau.  

• Ook mensen die al een Wajong-uitkering hebben worden herkeurd. Iedereen die kan werken (arbeidsvermogen heeft) kan 
bij de gemeente terecht voor een uitkering op bijstandsniveau en hulp bij re-integratie.  

 
Wsw  
Per 1 januari 2015 wordt de sociale werkvoorziening afgesloten voor nieuwe werknemers. Vanaf die datum kunnen mensen een 
beroep doen op het nieuwe werkbedrijf. Mensen die nu in de Wsw zitten krijgen geen herkeuring. Gemeenten krijgen geld om 
straks 30.000 arbeidsgehandicapten een werkplek te bieden. 
In het sociaal akkoord staat dat loonkostensubsidie in de plaats komt van loondispensatie. De overheid betaalt het verschil 
tussen de loonwaarde (afgeleid van de productiviteit van de werknemer) en het wettelijk minimumloon. Deze loonkosten-
subsidie bedraagt maximaal 70% van het wettelijk minimumloon. De werkgever betaalt het verschil tussen het wettelijk 
minimumloon en het cao-loon van de werknemer. 
 
Meer mensen met een arbeidshandicap aan het werk  
Werkgevers zijn bereid in totaal 100.000 mensen met een arbeidsbeperking aan een baan helpen. Ook is afgesproken dat de 
overheid 25.000 mensen extra aan het werk helpt. Worden de jaarlijkse aantallen niet gehaald, dan komt er een quotum-
regeling. Deze afspraken staan in het sociaal akkoord. 
 
Behandeling wetsvoorstel Participatiewet 
Het gaat hier om voorgenomen beleid. De Participatiewet moet nog verder worden uitgewerkt. Daarna zal de Tweede Kamer 
het voorstel behandelen. Na goedkeuring door de Tweede Kamer moet de Eerste Kamer het wetsvoorstel behandelen en 
goedkeuren. 
 
Achtergrond Participatiewet 
Met de Participatiewet wil het kabinet bereiken dat zoveel mogelijk mensen deelnemen (participeren) in de samenleving. De 
Participatiewet voegt de Wet werk en bijstand, de Wet sociale werkvoorziening en een deel van de Wajong samen. Er is straks 
dus 1 regeling voor iedereen die in staat is om te werken. Voor mensen die helemaal niet kunnen werken, blijft er een sociaal 
vangnet in de vorm van een bijstandsuitkering. De Participatiewet moet wel voorkomen dat mensen in dit vangnet blijven. 
 

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/re-integratie/nieuws/2013/04/11/kabinet-en-sociale-partners-eens-over-sociale-agenda-voor-arbeidsmarkt-van-de-21e-eeuw.html


ABOS/223662/2013      16/32 

2.3 De gemeente als “doorverwijzer” van jongeren naar onderwijs en arbeidsmarkt 
Er zijn verschillende instanties die studenten kunnen doorverwijzen naar de entreeopleiding (of 
naar een mbo 2-opleiding om een startkwalificatie te halen). Een belangrijke doorverwijzer is de 
gemeente. Op grond van de per 1 juli 2012 aangepaste WWB kan de gemeente jongeren die 
om een uitkering vragen terugverwijzen naar het onderwijs (mbo vooral) om met een opleiding 
haar/zijn positie op de arbeidsmarkt te verbeteren. Studeren (met studiefinanciering prevaleert 
boven een uitkering met ondersteuning bij het zoeken naar werk. Deze mogelijkheid van de 
gemeente beperkt zich niet tot ongekwalificeerden, ook werkloze mbo-4-jongeren of 
afgestudeerden van hbo of wo vallen onder deze WWB-regel. 

2.3.1 Leerplicht, kwalificatieplicht en RMC 

Leerlingen zijn tot het eind van het schooljaar waarin zij 16 jaar zijn geworden leerplichtig. 
Daarna zijn ze kwalificatie plichtig tot de dag dat ze hun startkwalificatie hebben gehaald of 18 
jaar zijn geworden. De kwalificatieplicht is ook geregeld in de leerplichtwet. De regels voor 
uitschrijving zijn voor beide groepen hetzelfde. In- en uitschrijving van leerlingen moeten door 
de instellingen binnen 5 werkdagen dagen worden gemeld. Over verzuim is afgesproken dat 
instellingen het verzuim van 18-plus studenten zoveel mogelijk op dezelfde wijze afhandelen, 
dat is ook eenvoudiger te regelen, als voor studenten van beneden de 18, namelijk telkens na 
16 uur verzuim binnen 4 weken 
 
Elke gemeente heeft een verantwoordelijkheid voor de leerplicht, maar “de afdeling leerplicht” 
bestaat niet. De werkomgeving van de leerplichtambtenaar verschilt per gemeente. Sommige 
gemeenten hebben één of meer leerplichtambtenaren in eigen dienst, andere gemeenten doen 
mee in een samenwerkingsverband, in het regionaal bureau leerplicht (RBL). 
Soms hebben gemeenten specifieke kwalificatieplichtambtenaren in dienst, andere gemeenten 
kiezen er voor kwalificatieplicht en leerplicht te integreren in één afdeling, al dan niet gekoppeld 
aan de Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (RMC). 4 
Binnen de RMC werken gemeente, scholen en partners op het gebied van zorg, werk en justitie 
samen om voortijdig schoolverlaten te voorkomen. Alle gemeenten in Nederland moeten 
voortijdig schoolverlaters tot 23 jaar registreren en ervoor zorgen dat zij alsnog een start-
kwalificatie kunnen behalen. Dit wordt geregeld via 39 RMC-regio’s. Per regio coördineert één 
contactgemeente de melding en registratie van voortijdig schoolverlaters. De RMC-medewerker 
heeft als eerste de taak in de regio om jongeren tussen de 18 en 23 jaar, die niet meer onder de 
leerplicht of de kwalificatieplicht vallen, te stimuleren een opleiding te volgen die tot een start-
kwalificatie leidt. Jongeren van 16 – 18 jaar kunnen ook trajectbegeleiding krijgen via de RMC.  
 

Ook hier geldt dat regio’s en centrumgemeenten zelf kunnen bepalen hoe zij een en ander 
organiseren. Soms zijn RMC-functionarissen in dienst van een gemeente, soms heeft een 
gemeente de taak uitbesteed aan een externe organisatie.  

                                                      
4 www.ingrado.nl 
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2.3.2 Aanvragen en toekennen uitkering 

Jongeren van 18 jaar en ouder vallen dus niet meer onder de leer- en kwalificatieplicht. Een 
jongere (onder de 27 jaar) zonder werk die een bijstandsuitkering wil aanvragen, moet zich 
eerst melden bij het UWV en vervolgens 28 dagen zelf actief op zoek naar werk of een 
opleiding. Jongeren die een opleiding kunnen volgen, hebben geen recht op een uitkering. Ook 
als ze ervoor kiezen niet naar school te gaan. De studiefinanciering wordt beschouwd als een 
voorliggende voorziening in het kader van de Wet Werk en Bijstand. Pas als door de jongere in 
de zoektermijn overtuigend is aangetoond dat terugkeer naar het onderwijs echt niet meer 
mogelijk is  kan er een aanvraag voor een uitkering worden ingediend.  Als de jongere zich niet 
genoeg heeft ingespannen, of als de gemeente beoordeelt dat de jongere wel naar school kan, 
kan de uitkering verlaagd of geweigerd worden.  

2.3.3 Het jongerenloket 

Soms heeft een gemeente een jongerenloket. Een jongerenloket is een samenwerkingsverband 
tussen de gemeentelijke sociale dienst en het UWV WERKbedrijf. Vaak participeert de RMC-
functie van de gemeente erin en soms ook het bureau jeugdzorg en het roc. Per regio kan de 
uitwerking verschillen. Jongeren van 18 tot 23 jaar krijgen veelal een trajectbegeleider van het 
jongerenloket die kan helpen bij het vinden van een geschikte opleiding of werk. In principe kan 
deze trajectbegeleider in de zoektermijn van 4 weken niet helpen, maar daar wordt voor 
kwetsbare jongeren wel eens een uitzondering voor gemaakt, afhankelijk van het lokale beleid.  

2.3.4 Het UWV 

Het UWV WERKbedrijf was vroeger het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) en daarvoor het 
arbeidsbureau. Het registreert werkzoekenden en fungeert als een loket voor werkzoekenden 
voor werk of indien nodig een uitkering. Daarnaast is het een plek waar werkgevers hun 
vacatures kunnen melden. Het WERKbedrijf en de Sociale Dienst werken in veel gevallen 
samen in een Werkplein. Jongeren zullen via het Werkplein ook in eerste instantie door geleid 
worden naar onderwijs als zij nog geen startkwalificatie hebben. Het is de bedoeling dat er in 
2015 nog 30 Werkpleinen zijn en dat de begeleiding voor 90% digitaal zal zijn.  
Het is gewenst  dat mbo-instellingen goede afspraken maken met gemeenten en het UWV 
Werkbedrijf over jongeren zonder startkwalificatie. 

2.4 Het leerwerkloket 
Verspreid door het land bevinden zich Leerwerkloketten5, Servicepunten Leren en Werken. 
Daar kunnen mensen terecht voor Leerwerkadvies. Zij vormen een schakel tussen de 
scholingsmarkt en arbeidsmarkt. Zo brengen zij bijvoorbeeld vragers en aanbieders van 
Leerwerktrajecten en EVC bij elkaar. De locaties zijn verdeeld over 35 arbeidsmarktregio's. 
In de Leerwerkloketten werken gemeenten, het UWV en minimaal één roc, dat gemandateerd is 
voor de andere roc’s in de regio, samen.  

                                                      
5 www.lerenenwerken.nl 
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De entreeopleiding lijkt bij uitstek geschikt om jongeren die zich ongekwalificeerd bij een loket 
melden voor een uitkering of als werkzoekende door te sturen naar het onderwijsdomein. Om 
enerzijds de kwetsbare jongeren een passende plek binnen het onderwijsdomein aan te bieden 
en anderzijds de administratieve en ambtelijke capaciteit van onderwijsinstellingen en 
gemeenten efficiënt in te zetten is het van essentieel belang goede bestuurlijke en uitvoerende 
afspraken te maken tussen roc’s en gemeenten om dit adequaat te reguleren. 
 

2.5 Werkgelegenheid in de regio 
Uiteindelijk is het de bedoeling dat de jongeren, wel of niet met een diploma van de entree-
opleiding op zak allemaal aan het werk komen. Naast de genoemde initiatieven zijn er nog 
meer initiatieven, gericht op de arbeidsmarkt waar gemeenten bij betrokken zijn en die voor 
mbo-instellingen van belang zijn.  
Voor werkgevers zijn er in verschillende regio’s ook WerkgeversServicepunten. Een 
WerkgeversServicepunt, georganiseerd vanuit het UWV en regiogemeenten, geeft advies over 
bijvoorbeeld subsidies, proefplaatsingen en het invullen van vacatures. De adviseurs op de 
Werkgevers Servicepunten kennen de arbeidsmarkt in de regio goed. Ze werken samen met 
gemeenten, onderwijsinstellingen en kenniscentra. In sommige regio’s functioneren 
gelijksoortige servicepunten voor werkgevers in een eigen sector, bijvoorbeeld in de zorg. Ze 
heten dan ook wel brancheservicepunten.  
In sommige gevallen zijn deze servicepunten gelieerd aan de nog bestaande regionale 
platforms arbeidsmarktbeleid (rpa’s). In het kader van de wet SUWI (Wet structuur uitvoerings-
organisatie werk en inkomen) zijn die destijds door gemeenten opgericht, met als doel het 
creëren van een samenhangend arbeidsmarktbeleid in de regio.  

Hoe de verschillende voorzieningen precies georganiseerd zijn is deels afhankelijk van het 
beleid van de individuele gemeente, en deels van de regio waarbinnen de voorziening 
gepositioneerd is. Verschillende voorzieningen zijn ook gepositioneerd in verschillende 
regionale samenwerkingsverbanden.6 Daarom is het van belang de eigen regio goed te kennen.  
Informatie over regionale initiatieven ten behoeve van jongeren in een kwetsbare positie is te 
vinden op www.samenvoorjongeren.nl  

Bij de inrichting van de entreeopleiding  en toelating  tot de opleiding is het verstandig als mbo-
opleidingen rekening  te houden met de regionale arbeidsmarkt, zodat jongeren in een toch al 
kwetsbare situatie zo veel mogelijk opgeleid worden voor werk dat in de regio ook daadwerkelijk 
beschikbaar is. 

 

  

                                                      
6 www.regioatlas.nl 

http://www.samenvoorjongeren.nl/
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Bijlage 1 In gesprek met…. 
De roc’s die met elkaar over de intake en het studieadvies gesproken hebben zijn zoals gezegd 
ook in gesprek geweest met vertegenwoordigers van gemeenten, rmc functionarissen, 
leerwerkloketten en het praktijkonderwijs. Steeds stond het volgende statement centraal. 

“Als een student zich voor de entreeopleiding meldt zal de mbo-instelling een intake procedure starten. Er 
worden dan gegevens geïnventariseerd die veelal betrekking hebben op: studenten-, cognitieve - en 
loopbaan kenmerken, de leef- en woonsituatie, houdings- en gezondheidsaspecten.  
Op basis van deze informatie is het aan de  mbo-instelling te bepalen of zij de student te bieden heeft wat 
nodig is; of een entreeopleiding op dit moment de meest passende oplossing is.  
Al in deze fase is het van belang dat de mbo-instelling contact heeft met de ketenpartners zoals de 
afleverende school, de gemeente en eventuele zorginstellingen. Afspraken die in deze fase met de 
student (en thuisfront), het onderwijs en betrokken ketenpartners worden gemaakt in de 
onderwijsovereenkomst zijn ook van belang bij het opstellen van het studieadvies. En, daar gaat het om:  
deze afspraken kunnen voorkomen dat de student tussen “wal en schip”, “op de bank” of heen en weer 
“gepingpongd”  wordt.  
We hebben elkaar nodig en laten we er voor zorgen dat we elkaar ook vinden… “ 
 
De gesprekken leverden inspiratie en goede voorbeelden op. Een samenvatting:  

1. Gemeenten 
Voor iedereen is het duidelijk dat onderwijsmiddelen voor onderwijs zijn en zorgmiddelen voor 
zorg. ‘Ontschotten’ lijkt dan de beste oplossing om de student het goede traject te kunnen 
aanbieden. Scholen en gemeenten beschikken beiden over een deel van de middelen die 
daarvoor nodig zijn.  

Het is zaak dat gemeenten en scholen zich, tezamen met maatschappelijke instellingen los 
maken van die schotten (out of the box denken) en in het belang van de doelgroepen 
gezamenlijk werken aan manieren om die middelen te bundelen en complementair ten opzichte 
van elkaar laten zijn. Wachten op landelijke oplossingen helpt niet. 
 
1.1  Wat is ervoor nodig om de klus samen te kunnen klaren? 
- Overleg plannen tussen gemeenten en roc’s op regionaal- of stadniveau. Er zijn zoveel 

regionale verschillen, er is niet één generieke oplossing. Werkvorm aan de hand van 
casussen: wat kun je voor een bepaalde doelgroep betekenen. 

- Vanmorgen zaten de pro-scholen hier om tafel. Besproken werd hoe de doelgroep van de 
entreeopleiding gebruik kan maken van de pro-school voor nazorg, vorm en inhoud. 
Daarvoor heb je het bedrijfsleven en de invloed van de gemeente nodig. Mieke vraagt 
hiervoor aandacht bij de gemeenten. 

- Project Boris geeft positieve impulsen. 
- Social Return, in Rotterdam en Utrecht loopt het goed. 
- Inschakelen uitzendbureaus door de gemeente. 
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- Project Blinct in Amersfoort bemiddelt bij werkgevers voor een hele moeilijke jongerengroep, 
ex gedetineerden bijvoorbeeld. 

- Lunchcafé, Haarlem-onderwijs op locatie voor moeilijke jongeren die staan ingeschreven bij 
een praktijkschool. Met de garantie dat zij werk aangeboden krijgen. 

- Friesland Noord - Werkschool – Goede samenwerking tussen scholen, plaatselijk UWV, de 
gemeente en een aantal welzijnsorganisaties. Wel afhankelijk van de middelen die ervoor 
beschikbaar worden gesteld. 

- Gemeente Assen heeft ook goede ervaringen met Werkschool. Relatie met UWV belangrijk. 
Bekijken of methodiek kan worden uitgebreid naar entreeopleiding. Medewerking inspectie 
bij nodig. De regio is voorloper v.w.b. passend onderwijs. 

- Summa College in Eindhoven heeft last van de Werkschool, zij hebben geld en bemachtigen 
daarmee stageplekken. 

- Contacten met de leerwerkloketten zijn ook belangrijk. 
 
1.3 Conclusie: betrek zoveel mogelijk partijen, zoek samen naar oplossingen, kijk vooral in de 
eigen regio, zoek maatschappelijk betrokken ondernemers en serviceclubs. Heb vertrouwen in 
elkaar, we werken allemaal voor dezelfde doelgroep. 
 
2.  RMC-functionarissen 
Voor 18- heb je de leerplichtwet, leerlingen/studenten zijn leerplichtig en voor de school is er 
zorgplicht. De grote verandering zit in de groep 18+. Vanuit de kaartenbak van de gemeente 
wordt de student naar een roc gestuurd en deze kan de student na 4 maanden met een 
negatief bindend studieadvies weer wegsturen, maar waar kan hij dan terecht?  
Studenten hebben minimaal kwalificatieplicht tot 23 of 27 jaar en krijgen dan geen uitkering. Ze 
kunnen wel een studiebeurs aanvragen. Dit leidt vaak tot financiële problemen omdat studenten 
er geld bij gaan lenen en dan is er een studieschuld  die vervolgens niet terugbetaald kan 
worden.  
De gemeente moet studenten een uitkering geven als ze 2 jaar ingeschreven zijn als werk-
zoekende. Binnen WBB is opgenomen dat als je onder de 27 jaar geen startkwalificatie hebt je 
moet worden geschoold. Maar we moeten ons wel realiseren dat er ergens een plafond ligt. 
Voor elke vorm van ongeschoold werk moet je opeens een diploma hebben. Sommige 
studenten kunnen of willen het gewoon niet. 
 
2.1 Wat is nodig om met elkaar de klus te kunnen klaren?  
Het is belangrijk om voor de groep 18+ een gezamenlijke oplossing te zoeken met de 
verschillende verantwoordelijke organisaties.  
Aandachtspunten: 
- Praten met jongeren in plaats van tegen. 
- Contact houden met jongeren en ze volgen. 
- Promoten integraal werken SOZA, leerplicht. 
- Afspraken maken roc/gemeente over aanpak. 
- In OOK vastleggen dat alleen uitgeschreven kan worden als geen vorderingen maakt. 
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- Bellen met contactpersoon bij gemeente/regiepersoon (staat op DUO melding bij verzuim). 
- Afspreken wie regie neemt op proces (bijv. trajectbegeleider bij gemeente). 
- Studiebeurs is de naastliggende voorziening die niet hoeft te worden terugbetaald, tenzij je 

bij leent. Dat doet iedereen. Daar goed naar kijken want dit leidt ook tot problemen. 
- Niet gemotiveerde jongeren proberen te betrekken door dagbesteding, leerervaring. 
- Bestaande netwerken verkennen en goed benutten (bv bovenschoolse netwerken). 
- Begeleiden naar werktrajecten starten/herstarten. 
- Er bestaan nog plusvoorzieningen (via VSV). 
- Studenten vanuit entree in een eerder stadium naar werk geleiden (via leerwerkloket). 

 
2.2 Conclusies van dit overleg 
- Grote urgentie om elkaar te vinden als gemeente en roc. 
- In gemeentes integraal samenwerken. 
- Op zoek gaan naar wat de jongere wil. 
- Gaat erover om de jongere op de juiste plek te krijgen. 
- Niet verstrikt raken in wet- en regelgeving. 
- Faciliterende rol vervullen. 
- Elkaar blijven vinden. 
- Iemand aanwijzen die regie pakt bij een meervoudige problematiek. 
- Er komt een regiefunctionaris voor de 9 leefgebieden bij bureau jeugdzorg, deze 

inschakelen. 
- Op elk formulier waarop gegevens van studenten staan ook de regiepersoon invoeren. 
- Zorgcoördinatoren inschakelen. 
- Intern zijn gemeentes allemaal anders georganiseerd, daar rekening mee houden. 
- Elke regio heeft een andere vraag naar arbeid. Gebruik de netwerken in de regio. 

 
3.  Leerwerkloketten 
 
3.1 Wat is een leerwerkloket en wat doet een leerwerkloket? 
De aanwezigen lichten toe: 
- Advies geven aan werkzoekenden. 
- Intermediaire rol tussen werkzoekenden en bedrijven. 
- Behulpzaam bij op scholen van personeel. 
- Instroomprojecten realiseren, gericht op niveau 2. 
- Scholing aanbieden om mensen weer aan het werk te helpen. 

 
Een belangrijk aandachtspunt is ook de inzet van het instrument “Social Return of Investment”. 
In Rotterdam wordt eraan gewerkt aan het omschrijven van targets, zodat het niet bij woorden 
blijft. Het moet een soort “menukaart” worden.  Het is van belang erop toe te zien dat de 
werknemers niet ontslagen worden op het moment dat de gegunde opdracht is afgelopen. Het 
moet wel duurzaam zijn.  
Opmerking: bij Social Return of Investment wordt heel erg ingezet op Wajong en Wia.  



ABOS/223662/2013      22/32 

In Eindhoven ligt de nadruk niet alleen op jongeren, maar ook op de groep 30+. Het opleiden 
van deze groep op niveau 2 wordt moeilijker in verband met de taal- en rekeneisen. 
In Hilversum wil men een integraal plan opzetten voor jongeren en volwassenen, en de 
middelen bundelen. Er zijn veel initiatieven binnen Gooi en Vechtstreek, met elkaar moet het 
mogelijk zijn om tot een beter en efficiënter systeem te komen door te zoeken naar uitgangs-
punten die gezamenlijk worden opgepakt of door afspraken te maken over wie wat onderneemt. 
Hilversum werkt  hieraan voor 11 gemeenten in de regio.  
 
3.2 Kan de werkschool hier ook aan verbonden worden? 
Daar zijn wisselende gedachten over. Het is een instrument, maar niet per definitie hét 
instrument. Er zijn zoveel aanbieders die er op inspringen. Er moet goed worden gekeken wat 
de opbrengsten zijn, wat de doelgroep is en of het past in het concept van de integrale aanpak. 
 
In Noord West Holland werkt het leerwerkloket samen met een Expertgroep. Daarin zijn UWV, 
KvK, onderwijs en brancheorganisaties vertegenwoordigd. De Regio is onderverdeeld in drie 
groepen: Werk naar werk, Uitkering naar werk en School naar werk. LWL zit ook om tafel om 
dubbele acties te voorkomen. Het Regionaal Platform  Arbeidsmarktbeleid (RPA) voert de regie. 
RPA zorgt en faciliteert dat partijen bij elkaar komen. 
 
3.3 Een schets van het kader van de Leerwerkloketten 
Vanaf 2007 zijn er vanuit initiatieven van SoZaWe en OCW regionale projecten opgezet rond 
leren en werken voor het promoten van duale trajecten en ervaringscertificaten. 
Vanaf 2009 is de structuur meer integraal, steviger en transparanter neergezet. Het UWV is 
benaderd om dat vorm te geven. Er zijn 44 samenwerkingsverbanden opgezet die verplicht zijn 
samengesteld uit vertegenwoordigers vanuit de gemeente, het UWV en minimaal één roc dat 
gemandateerd is voor de andere roc’s in de regio. Zij bepalen wat nodig is rondom leren en 
werken, wat de speerpunten in de regio zijn. 
Een andere verplichting was om een businessplan voor de regio op te leveren: welke 
initiatieven zijn interessant gegeven de infrastructuur in de regio? 
Het ministerie van SoZaWe financiert de loketten. Zij zijn één keer per maand bij het overleg 
aanwezig, samen met OCW. Nu de kenniscentra met bezuinigingen worden geconfronteerd zijn 
er gesprekken gaande om te bezien hoe de O&O fondsen verder ontsloten kunnen worden.  
Wanneer het gaat over businessplannen en het vaststellen van de mogelijkheden in de regio 
dan zou het roc daar vanaf het begin bij betrokken moeten zijn om hún mogelijkheden aan te 
geven.  
Van belang is ook de  website www.lerenenwerken.nl Op de site kunnen de landelijke en de 
regionale websites gekoppeld worden.  
 
3.4 Afronding 
Een Leerwerkloket zou ervoor kunnen zorgen dat een student die aan het werk wil op tijd 
begeleiding krijgt bij het vinden van een geschikte werkplek. Niet na de zomervakantie, maar in 
de maanden daarvoor. Zorg er als onderwijs ook voor dat je het leerwerkloket ook informeert en 

http://www.lerenenwerken.nl/
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waar mogelijk ook betrekt bij de plannen die de mbo- instelling maakt voor de ontwikkeling en 
uitvoering van de entreeopleiding.  
 
4.  Praktijkonderwijs 
Voor het Praktijkonderwijs (maar ook voor het Voortgezet Speciaal Onderwijs) zijn de 
ontwikkelingen binnen passend onderwijs heel belangrijk. Pro en vso zijn aangesloten bij een 
regionaal  samenwerkingsverband. Het samenwerkingsverband is verantwoordelijk voor de 
zorgleerlingen en studenten die uitstromen richting de arbeidsmarkt. Het samenwerkings-
verband gaat nu bepalen welke studenten er naar het praktijkonderwijs en het vso gaan.  
Een deel van de vertegenwoordigers van de pro- scholen zou willen dat een mbo-instelling 
leerlingen mag  weigeren. Het roc lijkt voor leerlingen “de hemel” terwijl ze eigenlijk veel meer 
kans hebben om  via het praktijkonderwijs aan het werk te komen. Goede afspraken, in bijzijn 
van het toeleverende praktijkonderwijs is belangrijk. Drenthe College registreert de 
aanmeldingen altijd in bijzijn van ouder/deskundige, anders wordt de aanmelding niet in 
behandeling genomen. Daarbij organiseren zij een kennismakingsweek om meer inzicht te 
krijgen in de jongeren. 
 
4.1 Veranderingen niveau 1 en aka 
Het is belangrijk dat leerlingen en ouders ook goed op de hoogte zijn van de veranderingen in 
de wet en regelgeving met betrekking tot de nieuwe entreeopleiding. Het is niet meer mogelijk 
na een aka opleiding nog eens een smalle opleiding te volgen. En ook is de automatische 
doorstroom van niveau 1 naar niveau 2 door de taal- en rekeneisen niet meer aan de orde. Nu 
stromen er toch relatief veel leerlingen door naar een niveau 2 of zelfs hoger. Dan zien ouders 
en willen dat voor hun kinderen ook. 
 
4.2 Gebruik maken van elkaars deskundigheid 
Arbeidstoeleiding is een sterke kan van het praktijkonderwijs. Belangrijk om daar samen 
afspraken over te maken. Met betrekking tot bijvoorbeeld een zorgopleiding zou het mogelijk 
zijn dat  pro de arbeidstoeleiding verzorgt, waarbij de mbo-instelling verantwoordelijk is voor het 
dossier en de toetsing. Inschrijving van de leerlingen vindt plaats bij roc. De gemaakte 
afspraken tussen pro en roc worden vastgelegd in een overeenkomst. 
pro krijgt het advies om in gesprek te gaan met de mbo-instellingen over o.a. uitvoering en 
begeleiding van leerlingen in bbl trajecten, 18+ leerlingen. Advies aan pro: Probeer te komen tot 
heldere afspraken in de samenwerking.  Entreeopleiding is alleen succesvol als de samen-
werking in de praktijk met de betrokken partners goed verloopt.  
vso – project Boris, leerlingen van vso scholen begeleiden naar een baan. De 
kwalificatiestructuur en onderdelen daarvan zijn zeker ook goed te gebruiken voor leerlingen 
van pro  (zie eerdere opmerking) en vso. Duidelijk is dat veel leerlingen niet zullen voldoen aan 
taal- en rekeneis 2F . Zij hebben baat bij branchediploma’s.  
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Bijlage 2.1 Voorbeeldmodel Bijlage bij onderwijsovereenkomst 
entreeopleiding 
 
naam instelling, gevestigd in plaats, hierna te noemen “de instelling”, in dit geval 
vertegenwoordigd door naam, in zijn functie van functie, 
 
naam student wonende adres, geboren op datum in geboorteplaats 
 
naam betrokken organisatie, gevestigd in plaats, hierna te noemen “xx” , in dit geval 
vertegenwoordigd door naam, in zijn functie van functie 
 
naam betrokken organisatie, gevestigd in plaats, hierna te noemen “xx” , in dit geval 
vertegenwoordigd door naam, in zijn functie van functie 
 
De student is ingeschreven in de volgende opleiding: 
Crebo code ………….  bol / bbl  Entree 
Profiel …………………….. 
Startdatum: ……………………..    Verwachte einddatum: 
………………….. 
 
De volgende afspraken zijn gemaakt:  
Onderwijsondersteuning:  
Studievoortgang: 
Overige afspraken:  
a. 
b. 
… 
Toelichting:  
 
Aldus overeengekomen in plaats op datum en ondertekend door: 
 
Naam instelling     Naam student 
Naam vertegenwoordiger    Naam ouder/vertegenwoordiger 
Handtekening     Handtekening student 
       Handtekening ouder/vertegenwoordiger 
 
Tevens betrokken 
Naam organisatie     Naam organisatie 
Naam vertegenwoordiger    Naam vertegenwoordiger 
Handtekening:     Handtekening:  
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Bijlage 2.2 Voorbeeldmodel  Studieadvies 
 
Naam instelling                                                               
Vertegenwoordigd door:                                              
Functie:  
geeft hierbij aan  
Naam student:  
 
Ingeschreven bij opleiding 
Crebo …………………….. 
Profiel ……………………. 
 
het volgende  advies 
 
 
 
 
 
Onderbouwing:  
 
 
 
 
 
Beroepsmogelijkheid (indien van toepassing) 
 
Plaats, datum , ondertekend door: ……………………….. 
Namens instelling…………………… 
Handtekening     Eventueel betrokken organisatie/partner (s) 
        Naam betrokken organisatie 
                                                      Vertegenwoordigd door 
       Handtekening   
 
Verklaring ontvangst bindend studieadvies 
Plaats, datum 
Naam student     Handtekening 
Naam ouder en/of wettelijk vertegenwoordiger Handtekening 
 

Verwijs in de toelichting (indien van toepassing)  naar de afspraken, gemaakt in 
de bijlage van de onderwijsovereenkomst. 

Dit kan een positief advies zijn of een advies de onderwijsovereenkomst te 
ontbinden. Dan is er sprake van een bindend advies en moet de 
beroepsmogelijkheid ook genoemd worden 
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Bijlage 2.3 Voorbeeldmodel Checklist bindend studieadvies en afronding 
 
Namen en adressen relevante samenwerkingspartners 
 
Planning gespreksmomenten 
Na 4- 6 weken 
Na 10 -12 weken  (indien noodzakelijk) 
Na 14-16 weken Bindend Studieadvies 
Gespreksagenda  
1e gesprek 
2e gesprek 
3e gesprek (bindend studieadvies) 
 
Aanwezigen bij het gesprek: 
1e gesprek 
2e gesprek 
3e gesprek 
 
Gespreksverslag 
1e gesprek 
2e gesprek 
3e gesprek (bindend studieadvies) 
 
Nazorg 
 
Melding leerplicht/RMC-functie 
 
Plaatsing andere opleiding 
 
Plaatsing andere instelling 
 
Klachtenprocedure 
 
Uitschrijving 
 
Samenwerkingspartners informeren 
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Bijlage 3 
Hoofdstuk 8. 
Inschrijving, toelating, bindend studieadvies, vooropleidingseisen, 
voortijdig schoolverlaten, samenwerking. 
 
Artikel 8.1.1, tweede tot en met achtste lid: 
2. De inschrijving geschiedt voor een opleiding educatie of een 
onderdeel daarvan of voor een beroepsopleiding. In geval van een 
beroepsopleiding geschiedt de inschrijving voor een opleidingsdomein, 
een kwalificatiedossier of een kwalificatie. Bij de inschrijving worden alle 
gegevens vermeld die het bevoegd gezag nodig heeft om te kunnen 
voldoen aan de verplichting, bedoeld in artikel 2.3.6a, tweede lid, of 
ingeval van een beroepsopleiding, artikel 2.5.5a, tweede lid. 
3. De toelating tot beroepsopleidingen staat voor zover het de beroepsbegeleidende 
leerweg betreft, uitsluitend open voor degenen voor wie de 
volledige leerplicht, bedoeld in paragraaf 2 van de Leerplichtwet 1969, is 
geëindigd. 
4. Het bevoegd gezag van een bijzondere instelling kan aangeven dat 
degenen die wensen te worden ingeschreven, geacht worden de 
grondslag en de doelstellingen van de instelling te respecteren. De 
inschrijving kan worden geweigerd dan wel beëindigd indien de 
betrokkene de grondslag en de doelstellingen van de instelling niet 
respecteert. De inschrijving aan een bijzondere instelling kan eveneens 
worden geweigerd dan wel beëindigd indien gegronde vrees bestaat dat 
de betrokkene van die inschrijving en de daaraan verbonden rechten 
misbruik zal maken door in ernstige mate afbreuk te doen aan de eigen 
aard van die instelling, dan wel indien is gebleken dat de betrokkene van 
die inschrijving en de daaraan verbonden rechten een dergelijk misbruik 
heeft gemaakt. De weigering dan wel beëindiging van de inschrijving 
geschiedt schriftelijk en is met redenen omkleed. De inschrijving kan niet 
worden beëindigd op grond van de tweede volzin indien voor betrokkene 
geen gelegenheid bestaat de opleiding aan een andere instelling te 
volgen. 
5. De inschrijving voor een opleidingsdomein kan uitsluitend 
geschieden voor een beroepsopleiding in de beroepsopleidende leerweg 
op het tweede, derde of vierde niveau, bedoeld in artikel 7.2.2, derde lid. 
6. Bij ministeriële regeling kan een maximum worden vastgesteld voor 
het percentage van de deelnemers in het beroepsonderwijs dat in een jaar 
kan worden ingeschreven voor een opleidingsdomein. 
 
Artikel 8.1.1b. Toelating entreeopleiding 
1. De toelating tot de entreeopleiding staat uitsluitend open voor 
degenen die niet ten minste voldoen aan de vooropleidingseisen van de 
basisberoepsopleiding, bedoeld in artikel 8.2.1, vierde lid, en op wie 
paragraaf 2 van de Leerplichtwet 1969 niet meer van toepassing is, met 
uitzondering van degenen ten aanzien van wie toepassing is gegeven aan 
artikel 3b van de Leerplichtwet 1969. 
2. Het bevoegd gezag kan de toelating tot de entreeopleiding slechts 
weigeren indien diegene die om toelating verzoekt in de afgelopen twee 
studiejaren bij een instelling was ingeschreven voor een entreeopleiding. 
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Artikel 8.1.1c. Toelating basisberoepsopleiding, vakopleiding, 
middenkaderopleiding en specialistenopleiding 
Het bevoegd gezag beslist over de toelating tot de basisberoepsopleiding, 
de vakopleiding, de middenkaderopleiding en de specialistenopleiding. 
Het bevoegd gezag kan bepalen dat de in de eerste volzin 
bedoelde bevoegdheid onder zijn verantwoordelijkheid wordt uitgeoefend 
door een door het bevoegd gezag in te stellen toelatingscommissie. Het 
bevoegd gezag regelt de omvang, werkzaamheden en bevoegdheden van 
de toelatingscommissie. 
Artikel 8.1.7a. Bindend studieadvies 
1. Het bevoegd gezag brengt aan iedere deelnemer die is ingeschreven 
in een entreeopleiding uiterlijk binnen vier kalendermaanden na aanvang 
van de opleiding advies uit over de voortzetting van zijn opleiding. 
2. Aan een advies als bedoeld in het eerste lid kan het bevoegd gezag 
een besluit tot ontbinding van de onderwijsovereenkomst, bedoeld in 
artikel 8.1.3, verbinden. De ontbinding is slechts gerechtvaardigd indien 
de deelnemer naar het oordeel van het bevoegd gezag, met inachtneming 
van zijn persoonlijke omstandigheden, onvoldoende vordering heeft 
gemaakt in de opleiding. Het bevoegd gezag kan van de bevoegdheid 
krachtens dit lid slechts gebruikmaken indien het gezorgd heeft voor 
zodanige voorzieningen dat de mogelijkheden voor goede voortgang van 
de opleiding zijn gewaarborgd. 
3. Van de deelnemer waarvan de onderwijsovereenkomst op grond van 
het tweede lid is ontbonden, wordt de inschrijving voor de desbetreffende 
entreeopleiding aan de betrokken instelling beëindigd. De deelnemer kan 
niet opnieuw aan die instelling voor die opleiding worden ingeschreven. 
4. Het bevoegd gezag stelt ter uitvoering van de voorgaande leden 
nadere regels vast. Deze regels hebben in elk geval betrekking op de te 
behalen studieresultaten en de voorzieningen, bedoeld in het tweede lid. 
5. Tegen het advies, bedoeld in het eerste lid, staat binnen twee weken 
na het uitbrengen van het advies, beroep open bij de Commissie van 
beroep voor de examens, bedoeld in artikel 7.5.1. De artikelen 7.5.1 tot en 
met 7.5.4 zijn van overeenkomstige toepassing. 
 
Artikel 8.2.1. Vooropleidingseisen 
1. Vereiste voor toelating tot een middenkaderopleiding als bedoeld in 
artikel 7.2.2, eerste lid, is met inachtneming van het bepaalde krachtens 
artikel 8.2.2 het bezit van: 
a. een diploma lager beroepsonderwijs, een diploma voorbereidend 
beroepsonderwijs, of een diploma voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs 
voor zover het betreft de kaderberoepsgerichte leerweg, 
b. een diploma middelbaar algemeen voortgezet onderwijs, of een 
diploma voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs voor zover het 
betreft de theoretische leerweg, 
c. een diploma mavo-vbo, of een diploma voorbereidend middelbaar 
beroepsonderwijs voor zover het betreft de gemengde leerweg, 
d. een bewijs dat de eerste drie leerjaren van een school voor hoger 
algemeen voortgezet onderwijs of van een school voor voorbereidend 
wetenschappelijk onderwijs met gunstig gevolg zijn doorlopen, 
e. een ander bij ministeriële regeling aangewezen diploma of 
bewijsstuk, 
f. een diploma basisberoepsopleiding, bedoeld in artikel 7.2.2, eerste lid, 
onderdeel b, of 
g. een diploma vakopleiding, bedoeld in artikel 7.2.2, eerste lid, 
onderdeel c. 
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2. Vereiste voor inschrijving voor een specialistenopleiding als bedoeld 
in artikel 7.2.2, eerste lid, is het bezit van een diploma vakopleiding voor 
eenzelfde beroep of beroepencategorie. 
3. Vereiste voor toelating tot een vakopleiding als bedoeld in artikel 
7.2.2, eerste lid, is met inachtneming van het bepaalde krachtens artikel 
8.2.2 het bezit van: 
a. een diploma lager beroepsonderwijs, een diploma voorbereidend 
beroepsonderwijs, of een diploma voorbereidend middelbaar beroepson- 
derwijs voor zover het betreft de kaderberoepsgerichte leerweg, 
b. een diploma middelbaar algemeen voortgezet onderwijs, of een 
diploma voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs voor zover het 
betreft de theoretische leerweg, 
c. een diploma mavo-vbo, of een diploma voorbereidend middelbaar 
beroepsonderwijs voor zover het betreft de gemengde leerweg, 
d. een bewijs dat de eerste drie leerjaren van een school voor hoger 
algemeen voortgezet onderwijs of van een school voor voorbereidend 
wetenschappelijk onderwijs met gunstig gevolg zijn doorlopen, 
e. een ander bij ministeriële regeling aangewezen diploma of 
bewijsstuk, of 
f. een diploma basisberoepsopleiding, bedoeld in artikel 7.2.2, eerste lid, 
onderdeel b. 
4. Vereiste voor toelating tot een basisberoepsopleiding als bedoeld in 
artikel 7.2.2, eerste lid, is met inachtneming van het bepaalde krachtens 
artikel 8.2.2 het bezit van: 
a. een diploma lager beroepsonderwijs, een diploma voorbereidend 
beroepsonderwijs, of een diploma voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs 
voor zover het betreft de basisberoepsgerichte leerweg of de 
kaderberoepsgerichte leerweg, 
b. een diploma middelbaar algemeen voortgezet onderwijs, of een 
diploma voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs voor zover het 
betreft de theoretische leerweg, 
c. een diploma mavo-vbo, of een diploma voorbereidend middelbaar 
beroepsonderwijs voor zover het betreft de gemengde leerweg, 
d. een bewijs dat de eerste drie leerjaren van een school voor hoger 
algemeen voortgezet onderwijs of van een school voor voorbereidend 
wetenschappelijk onderwijs met gunstig gevolg zijn doorlopen, 
e. een ander bij ministeriële regeling aangewezen diploma of 
bewijsstuk, of 
f. een diploma entreeopleiding, bedoeld in artikel 7.2.2, eerste lid, 
onderdeel a. 
5. Voor de toelating tot een opleiding educatie gelden geen vooropleidingseisen. 
6. Het bevoegd gezag kan in bijzondere gevallen personen die niet 
voldoen aan de vooropleidingseis voor een basisberoepsopleiding, 
vakopleiding, middenkaderopleiding of specialistenopleiding, vrijstellen 
van die vooropleidingseis, indien zij bij een onderzoek hebben blijk 
gegeven van geschiktheid voor het desbetreffende onderwijs. 
7. Dit artikel is van overeenkomstige toepassing op examendeelnemers 
als bedoeld in artikel 8.1.1, eerste lid. 
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3. Vooropleidingseisen voor basisberoepsopleidingen 
3.1 Aanleiding 
De toegang tot de opleidingen op niveau 2 van het mbo, de 
basisberoepsopleidingen, is nu nog vrij bij die opleidingen waar geen 
assistentopleiding voorhanden is in dezelfde richting. Dit maakt dat jaarlijks zo’n 
7.500 studenten1 instromen in een basisberoepsopleiding van wie bekend is dat zij 
geen diploma vmbo of een vergelijkbaar diploma hebben. Daarnaast stromen er 
nog zo’n 15.000 studenten in met een onbekende vooropleiding; een deel daarvan 
zal eveneens geen diploma hebben. Feitelijk betekent dit een grote instroom in 
basisberoepsopleidingen van studenten waarvan betwijfeld moet worden of zij de 
passende capaciteiten hebben. Dit is een van de oorzaken van de grote uitval in 
mbo-2-opleidingen; jaarlijks stromen ruim 25.000 studenten uit mbo-2-opleidingen 
zonder een diploma. 
1 Van de in totaal bijna 70.000 studenten in mbo-2 opleidingen; alle cijfers in deze paragraaf 
komen van DUO. Vanwege deze situatie is in het regeerakkoord opgenomen dat voor de mbo-
2- 
opleidingen vooropleidingseisen van kracht worden, waardoor alleen nog maar 
jongeren instromen die voldoen aan deze eisen. 
3.2 Doel 
De introductie van vooropleidingseisen voor alle basisberoepsopleidingen maakt dat 
alleen studenten die in principe in staat zijn deze opleidingen met succes te volgen, 
hierin worden toegelaten. Hiermee wordt beoogd dat de onderwijsteams die de 
basisberoepsopleidingen verzorgen hun aandacht kunnen besteden aan studenten 
die het diploma daadwerkelijk kunnen behalen. Hierdoor en door de intensivering 
van het onderwijs kan de onderwijskwaliteit omhoog. Dat bevordert een groter 
diploma-rendement en reduceert de uitval. Tevens zal doordat er meer aandacht 
besteed kan worden aan de beroepsvorming een betere samenhang ontstaan met 
de niveau-3- en niveau-4-opleidingen. Het mbo als geheel kan zich zo beter 
profileren. 
3.3 Inhoud van het wetsvoorstel 
Voorheen stelde de WEB niet voor alle basisberoepsopleidingen 
vooropleidingseisen; vooropleidingseisen voor niveau 2 golden alleen als er geen 
verwante opleiding op niveau 1 was. Deze regel had tot doel in alle richtingen in het 
mbo een drempelloze instroom mogelijk te maken. De entreeopleiding kan die 
functie nu vervullen. Voor de basisberoepsopleiding kunnen nu dan ook over de 
gehele linie vooropleidingseisen gesteld worden. Iedereen die wil worden toegelaten 
tot een mbo-2-opleiding zal aan de vooropleidingseisen moeten voldoen. In 
bijzondere gevallen kan daarvan worden afgeweken, zoals nu al in de WEB is 
geregeld, namelijk als het bevoegd gezag meent dat iemand die niet in het bezit is 
van het vereiste diploma, toch de opleiding met succes zal kunnen afronden. Het 
gaat dan om studenten die voldoende capaciteiten hebben, maar door 
uiteenlopende omstandigheden niet in het bezit zijn van een diploma van een 
vooropleiding. Wel wordt geëxpliciteerd dat degenen die niet aan de 
vooropleidingseis voldoen een toelatingstoets moeten afleggen. Deze 
toelatingstoets is vergelijkbaar met het colloquium doctum in het hoger onderwijs. 
De toets valt onder de verantwoordelijkheid van de instelling. Het is hierbij van 
belang dat de instelling deze toets deugdelijk afneemt en de uitkomst ervan 
controleerbaar en betrouwbaar is. 
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4. Introductie Entreeopleidingen 
De regering streeft een nieuwe positionering van mbo-1-opleidingen na. Het doel 
van deze opleidingen is het verkrijgen van toegang tot een mbo-2-opleiding dan 
wel een eerste stap op de arbeidsmarkt. Dat doel moet in de naam van de 
opleidingen tot uiting komen. Daarom noemen we deze opleidingen voortaan 
‘Entreeopleiding’. De nieuwe naam omvat alle huidige assistentopleidingen, dus 
zowel de arbeidsmarktkwalificerende assistentopleiding als de vakgerichte 
assistentopleidingen. 
4.1 Aanleiding 
De huidige assistentopleidingen kennen procentueel de grootste uitval en een laag 
diplomarendement. Studenten doen gemiddeld anderhalf jaar over deze opleiding. 
Aan deze opleidingen nemen studenten deel met zeer verschillende achtergronden, 
leeftijden en vooropleidingsgeschiedenis. In het regeerakkoord is daarom 
aangekondigd dat deze opleidingen worden omgevormd tot entreeopleidingen. 
4.2 Doel 
Door intensivering van het onderwijs en verbetering van de individuele coaching en 
loopbaanbegeleiding moet de kwaliteit en het rendement van deze opleidingen 
omhooggaan. De uitval van studenten moet tegelijkertijd fors omlaag. Daarnaast 
dienen ook studenten die geen startkwalificatie kunnen behalen tot het maximum 
van hun capaciteiten opgeleid te worden en voorbereid te worden op een werkzaam 
bestaan. Dit kan door de instroom meer eenvormig te maken én tegelijkertijd het 
onderwijs te intensiveren. De entreeopleiding wordt zo grondig vernieuwd. 
4.3 Inhoud van het wetsvoorstel 
4.3.1 Doelgroep 
De doelgroep voor de entree-opleidingen wordt beter voorgesorteerd. Om een 
eenduidiger onderwijsaanpak in de entreeopleidingen mogelijk te maken en het 
onderwijs daadwerkelijk af te stemmen op deze doelgroep, wordt in de wet 
vastgelegd dat de entreeopleidingen er uitsluitend zijn voor hen die niet aan de 
vooropleidingseisen voor mbo-2, mbo-3 of mbo-4 voldoen en die niet meer tot de 
doelgroep van het vo behoren.1 
Er wordt daartoe voorgesteld in de WEB vast te leggen dat de entreeopleiding niet 
toegankelijk is voor studenten die wel voldoen aan de vooropleidingseisen voor 
mbo-2, mbo-3 of mbo-4 en dat degenen die nog volledig leerplichtig zijn niet 
toelaatbaar zijn, ook niet tot de bol-opleiding. Volledig leerplichtige leerlingen (dus 
jonge leerlingen) horen nog niet op een roc thuis maar horen nog in het voortgezet 
onderwijs te zitten. Als voor zo’n jongere de entreeopleiding een goede optie zou 
zijn, kan de vmbo-school die aanbieden binnen de mogelijkheden die de Wet op het 
voortgezet onderwijs daartoe biedt. Dit maakt dat naast de intensieve individuele 
begeleiding docenten in de entreeopleidingen met meer homogene groepjes 
studenten kunnen werken dan voorheen het geval was. 
Zoals gezegd zijn de entreeopleidingen alleen bedoeld voor studenten die niet 
voldoen aan de vooropleidingseisen voor mbo-2, mbo-3 of mbo-4, bijvoorbeeld 
studenten die uitgestroomd zijn uit het vmbo zonder diploma of (een beperkt deel 
van) leerlingen afkomstig uit het praktijkonderwijs of het voortgezet speciaal 
onderwijs.2 De doelgroep van de entreeopleiding is klein. Door een kwaliteitsslag in 
het vmbo, waarover ik de Tweede Kamer in een brief van 29 april 2011 heb 
geïnformeerd (“Naar een toekomstbestendig VMBO”, Kamerstuk 30 079, nr 29) 
trachten we het vmbo zodanig te verbeteren dat het niveau en het rendement 
omhooggaan. De ongediplomeerde uitval moet omlaag. Het vsv-beleid heeft 
vergelijkbare doelen en heeft de afgelopen jaren al een substantiële terugval in de 
uitval opgeleverd. 
Entreeopleidingen zijn niet bedoeld als time-out voor overbelaste vo-leerlingen en 
mbo-studenten die wel aan de vooropleidingseisen voor een opleiding op niveau 2 
of hoger voldoen. Voor die jongeren zijn er plusvoorzieningen in het leven 
geroepen, die functioneren naast het reguliere onderwijs. In deze voorzieningen 
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wordt geprobeerd het leven en de schoolprestaties van deze jongeren weer op de 
rails te krijgen. De school waarbij zij uitvielen is na afloop de meest natuurlijke 
vervolgstap na een tijdelijke verblijf in een plusvoorziening. Deze overbelaste 
studenten uit niveau-2, niveau-3 en niveau-4 opleidingen horen niet thuis in een 
entreeopleiding, vanwege de uit hun vooropleiding gebleken capaciteiten. 
Evenmin is de entreeopleiding bedoeld voor diegenen die aan een mbo-2- of mbo- 
3-opleiding begonnen zijn maar vanwege onvoldoende studieprestaties uitvallen. 
Deze probleemgroep zou de doelgroep van de entreeopleidingen, een groep met 
beperkte capaciteiten, te sterk belasten. Uitvallers uit mbo-2-, -3- of -4-opleidingen 
kunnen niet meer terecht in een entreeopleiding. Wel kunnen zij het in een andere 
mbo-opleiding opnieuw proberen. 
 
 
Voetnoten 
1 Dit geldt uiteraard niet voor vmbo-leerlingen die in het vmbo de assistentopleiding volgen 
2 Het merendeel van deze leerlingen heeft overigens in het praktijkgericht onderwijs of het voortgezet 
speciaal onderwijs zijn plafond bereikt. 
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