
Ontwikkelingen
De samenwerking tussen mbo en gemeenten is geen nieuw 

verschijnsel. De lokale overheid en de onderwijsinstellingen 

komen elkaar als samenwerkingspartners steeds vaker 

tegen op allerlei terreinen. Die samenwerking is niet 

vrijblijvend. Gemeenten hebben wettelijk vastgelegde 

taken die samenwerking met partners als scholen en 

hulpverleningsinstanties noodzakelijk maken. Behalve 

de wettelijk vastgelegde taken, zijn er ook een aantal 

ontwikkelingen die aan de gemeente een regierol geven of de 

gemeente als belangrijke partner benoemen. We bespreken 

kort de actuele ontwikkelingen, de stand van zaken en de 

betekenis ervan voor de samenwerking tussen mbo en 

gemeenten. 

Passend onderwijs

Met Passend Onderwijs wil het kabinet zo goed mogelijk 

onderwijs bieden aan ieder kind, ongeacht de extra 

ondersteuningsbehoefte. Inmiddels heeft zowel de Tweede 

als de Eerste Kamer het wetsvoorstel Passend Onderwijs 

goedgekeurd. Het is de bedoeling dat de Wet Passend 

Onderwijs op 1 augustus 2013 van kracht wordt. Daarna 

hebben de scholen een jaar de tijd, tot 1 augustus 2014, om 

zich voor te bereiden op de implementatie ervan. De wet 

brengt een aantal aanpassingen voor het mbo met zich mee 

die zich vooral richten op de transparantie van vraag en 

aanbod. Daarmee wordt het belang van een goede intake 

zo mogelijk nog groter. De mate van extra ondersteuning 

wordt vastgelegd in de onderwijsovereenkomst. De mbo-

instellingen worden verplicht om elke student die extra 

ondersteuning nodig heeft, een zo passend mogelijke 

onderwijsplek te bieden, mits het geen onevenredige 

belasting voor de school vormt. Door deze laatste bepaling 

wordt het mbo geconfronteerd met vragen als welke 

ondersteuning kan ik bieden en hoever gaat mijn zorgbreedte.

Dat betekent ook dat bij het aanbod aan studenten gekeken 

moet worden naar mogelijke alternatieven die andere mbo-

instellingen kunnen bieden en de zorg die externe partners 

kunnen leveren.  Het is daarbij nog niet duidelijk wat de 

eff ecten zijn op passend onderwijs van de overgang van de 

jeugdzorg naar de gemeente. Hoewel de zorg wellicht wat 

meer nabij de student kan worden georganiseerd, is het ook 

heel goed mogelijk dat de zorg steeds meer versnipperd (over 

alle gemeenten) gaat worden aangeboden. Goed contact 

houden met de gemeenten is dus het devies.

Kansen door samenwerking 
de samenwerking tussen mbo en gemeenten

Inleiding
In het kader van het mbo-ondersteuningsprogramma Passend Onderwijs hebben er dit jaar vijf themabijeen-komsten plaats 

gevonden over de samenwerking tussen mbo-instellingen en gemeenten. In deze notitie informeren wij u over de inhoud 

van de bijeenkomsten. Daarbij wordt aandacht geschonken aan toekomstige ontwikkelingen binnen het mbo en hoe deze 

ontwikkelingen zich verhouden tot voorgenomen wet- regelgeving in relatie tot extra ondersteuning in het onderwijs. Deze 

ontwikkelingen zijn onderling met elkaar verbonden en vragen van het mbo een integrale visie en een gecoördineerde aanpak. 

Doordat grote delen van rijksbeleid naar de gemeenten worden overgeheveld, wordt de gemeente een steeds belangrijkere 

partner voor mbo-instellingen.

Daarbij zullen gemeenten en mbo-instellingen, op basis van een gezamenlijke agenda, afspraken moeten maken over de 

aanpak. Wie is verantwoordelijk voor de jongere? Welke thema’s voor samenwerking zijn er? Hoe verloopt het proces en welke 

vorm van overleg is daarbij het meeste eff ectief? 

Vervolgens gaat de notitie ook in op een aantal knelpunten en valkuilen en biedt het een stappenplan en tips om het overleg 

tussen mbo en gemeenten op een goede manier vorm te geven.



Focus op vakmanschap

De  veranderingen onder de naam Actieplan MBO “Focus op 

vakmanschap” moeten leiden tot betere prestaties van de 

mbo-instellingen. De volgende onderdelen worden daarbij 

uitgewerkt:

• Verhoging van de onderwijstijd (intensiveren 

onderwijsprogramma)

• Verkorting van het onderwijsprogramma

• Introductie van de entreeopleidingen

• Geen drempelloze instroom op mbo niveau 2

• Aanpassing van de bekostiging van het MBO

Jongeren die zonder diploma naar het mbo willen, komen 

straks in de entreeopleiding. Beroepsonderwijs op niveau 

2 en hoger staat alleen nog open voor jongeren met een 

diploma op zak. Tegelijkertijd worden scholen scherper 

afgerekend op rendement. Dit kan er toe leiden dat er voor 

minder kansrijke studenten ook steeds minder plaats is. Deze 

ontwikkeling heeft ook gevolgen voor gemeenten. De recente 

aanscherping van de bijstand gaat er van uit dat onderwijs 

voor jongeren tot 27 jaar als een voorliggende voorziening 

moet worden beschouwd. Zij kunnen geen aanspraak maken 

op een uitkering  zolang niet aan de verplichting is voldaan 

een startkwalifi catie te halen. In dat kader heeft de VNG 

gepleit voor een inspanningsverplichting voor het onderwijs, 

waarbij scholen moeten aantonen dat er alles is gedaan 

om jongeren in school te houden. Verder wil het VNG graag 

meer ruimte om als scholen en gemeenten gezamenlijk te 

investeren in deze doelgroep door via maatwerk en gerichte 

ondersteuning hen toch toe te leiden naar de arbeidsmarkt.

Wet Werk en Bijstand (WWB)

De Wet Investeren in Jongeren (WIJ) is op 1 januari 2012 

samengevoegd met de WWB. Jongeren tot 27 jaar krijgen 

geen aparte uitkering meer. Het volgen van onderwijs is een 

eerste prioriteit. Als een jongere zich meldt voor een uitkering 

is er een wachttijd van vier weken waarin de jongere actief op 

zoek moet gaan naar een opleiding of naar werk. Als hij dit 

aantoonbaar, maar zonder resultaat heeft gedaan, kan hij zich 

weer melden voor de aanvraag voor een uitkering. Met deze 

bepaling ontstaat er een direct verband tussen “aantoonbaar 

zonder resultaat zoeken” en het “negatief bindend 

studieadvies”. Gemeenten en mbo-instellingen zijn ook hier 

op elkaar aangewezen.  Als de jongere uiteindelijk toch een 

uitkering krijgt, wordt dit altijd gekoppeld aan een plan van 

aanpak dat er  toe moet leiden dat hij zo snel mogelijk werk 

vindt of een opleiding start.

Transitie jeugdzorg

Gemeenten worden per 1 januari 2015 verantwoordelijk 

voor alle vormen van jeugdzorg. Dit wordt vastgelegd in de 

Jeugdwet. Deze nieuwe wet vervangt de huidige wet op de 

Jeugdzorg. Het wetsvoorstel wordt eind 2012 aangeboden 

aan de Tweede kamer. Een belangrijke ontwikkeling , vooral 

voor het schoolmaatschappelijk werk. Waar de jeugdzorg in 

het verleden onder verantwoordelijkheid van de provincie viel, 

komt deze nu te liggen bij de gemeente. 

De wetsvoorstellen “wijziging jeugdstelsel”en “passend 

onderwijs”  kennen complementaire bepalingen over 

samenwerking. Zowel schoolbesturen als gemeenten hebben 

de verantwoordelijkheid om individuele ondersteuning aan 

een student af te stemmen met andere voorzieningen op het 

gebied van gezondheidszorg, onderwijs, maatschappelijke 

ondersteuning, werk en inkomen. De opdracht aan 

gemeenten in de nieuwe Jeugdwet is om ook de verbinding 

te maken met “Passend Onderwijs”. Daarmee krijgen 

gemeenten een vooraanstaande rol bij de afstemming 

tussen “zorg in en om de school” en zorg buiten de school. 

In veel gevallen zal het schoolmaatschappelijk werk hier een 

belangrijke,  intermediaire rol in spelen.

Voortijdig schoolverlaten

In alle RMC-regio’s zijn door gemeenten en onderwijs-

instellingen nieuwe convenanten voortijdig schoolverlaten 

afgesloten voor de periode 2012 -2015. De convenanten 

voorzien in een subsidie voor een regionaal programma en 

een prestatiesubsidie voor de onderwijsinstellingen. In de 

convenanten wordt extra ingezet op het eerste leerjaar 

op alle niveaus in het mbo, doorlopende leerlijn 

vmbo- mbo, integrale aanpak op zorg, veiligheid 

en arbeidsmarkt. De scholen hebben daarbij een 



resultaatverplichting om gezamenlijk in 2016 de doelstelling 

van maximaal 25.000 voortijdig schoolverlaters te bereiken. 

Deze doelstelling moet samen met de gemeenten 

gerealiseerd worden.

In de nieuwe convenantperiode  wordt gewerkt met een 

andere meetsystematiek, die is bedoeld om zo veel mogelijk 

de administratieve vervuiling binnen de vsv-cijfers  weg te 

werken. Ondanks dit feit spelen er de komende jaren nog 

een aantal ontwikkelingen en maatregelen binnen vo en 

mbo waarvan de eff ecten  op dit moment onmogelijk zijn te 

voorzien en mogelijk een negatieve invloed hebben op het 

resultaat.1

Regeerakkoord VVD/PvdA 

In het regeerakkoord “Bruggen slaan” tussen VVD en 

PvdA krijgen gemeenten een cruciale rol toebedeeld in de 

ingrijpende verbouwing die het kabinet voorstaat op het 

gebied van verzorgingsstaat, woningmarkt en arbeidsmarkt.  

Concreet krijgen gemeenten te maken met nieuwe taken in 

het sociale domein op het gebied van de WMO, Jeugdzorg en 

arbeidsparticipatie. Deze decentralisaties waren al ingezet 

en worden door het nieuwe kabinet overgenomen en op 

sommige terreinen zelfs extra kracht bijgezet. 

AWBZ

Vanaf 2015 blijft er een kern-AWBZ over voor de intramurale 

zorg voor gehandicapten. Dit geldt uitsluitend voor de 

zwaarste zorgpakketten (5 en hoger). De ondersteuning, 

begeleiding en verzorging uit de AWBZ worden overgeheveld 

naar de WMO. Gemeenten hebben daarbij een zeer ruime 

beleidsvrijheid. De overheveling vindt plaats met de volgende 

fasering:

- 2014 aanspraak dagbesteding AWBZ  vervalt

- 2014 beperking aanspraak persoonlijke verzorging AWBZ

- 2015 overheveling van de extramurale zorg naar het 

gemeentelijk domein. 

Stelselwijziging Werken naar Vermogen

Het wetsvoorstel Werken naar Vermogen wordt vervangen 

door een nieuwe Participatiewet, in te voeren op 1 januari 

2014. Hierin wordt de herbeoordeling  van jongeren die al een 

Wajong-uitkering hebben, geschrapt  alsmede de verlaging 

van de uitkering  voor deze groep. Op de bij gemeenten 

en UWV beschikbare re-integratiemiddelen wordt een 

doelmatigheidskorting doorgevoerd. Dit  tegen het licht dat 

decentralisaties als de Participatiewet gemeenten de ruimte 

bieden om doelmatiger te kunnen werken.

1 O.a. het verhogen van de exameneisen voor vo-leerlingen en de strengere eisen aan het mbo waardoor 
 ongediplomeerde leerlingen niet toegelaten worden tot het niveau 2 t/m 4 (beëindigen ongediplomeerde 
 instroom)



Thema’s voor samenwerking
Uit het overzicht blijkt dat er veel thema’s zijn waarop mbo-

instellingen en gemeenten elkaar kunnen vinden – en zelfs 

moeten vinden. De gedachte achter ontwikkelingen als 

passend onderwijs, tegengaan voortijdig schoolverlaten en de 

nieuwe Jeugdwet is dat de overheid steeds meer een aanpak 

voorstaat die gericht is op preventie. Het mbo is daarbij een 

belangrijke partner. Samenwerking met het mbo is voor 

een groot aantal gemeenten al een realiteit, maar toch is de 

betrokkenheid bij veel van de genoemde taken nog lang geen 

vanzelfsprekende zaak.

Daar komt nog bij dat mbo-instellingen meestal te maken 

hebben met meerdere gemeenten. Enerzijds omdat de 

studenten uit meerdere gemeenten afk omstig zijn en 

anderzijds omdat de school vestigingen in meerdere 

gemeenten heeft. Dat vraagt vaak om een regionale aanpak, 

die nog niet overal voorhanden is. 

De urgentie om tot samenwerking te komen komt niet 

alleen voort uit wettelijke taken en verantwoordelijkheden. 

Daarachter ligt de maatschappelijke opdracht om de 

problemen aan te pakken die de wetten beogen aan te 

pakken. 

Op basis hiervan is het mogelijk een lijst van thema’s te maken 

voor het overleg tussen mbo-instellingen en gemeenten bv.

- Voortijdig schoolverlaten

- Onderwijs-arbeidsmarkt

- Veiligheid in de school/wijk

- Jeugdwerkloosheid

- Specifi eke doelgroepen (schuld, alleenstaand)

- Zorgstructuur in en om de school

- Samenwerking in de jeugdketen

- Schoolmaatschappelijk werk

- Stages

- Onderwijszorgarrangementen

Om al deze thema’s te agenderen is ondoenlijk. Een eerste 

stap om te komen tot een overlegagenda tussen mbo en 

gemeenten is, een prioritering aan te geven op basis van de 

wettelijke verplichtingen en de urgentie die daarbij wordt 

ervaren. Hiervoor nog een paar praktische tips.

- Als er nog geen “overlegtraditie” is tussen mbo 

en gemeente, start dan met één gemeente (de 

contactgemeente in de regio) en agendeer het meest 

urgente onderwerp.

- Verbreed dit overleg pas in een latere fase met 

andere partners en stuur op regionale en inhoudelijke 

verbreding.

- Maak een selectie van welke thema’s het meest 

dringend zijn. Maar kijk ook naar wat haalbaar is (tijd, 

geld). Kies onderwerpen waarop actie mogelijk is en 

waarbij successen kunnen worden bereikt.

- Als er al een overleg tussen mbo en gemeente bestaat, 

onderzoek dan of het verstandig is hierbij aan te 

sluiten.



Proces
Mbo-instellingen zijn over het algemeen grote 

organisaties met een complexe organisatiestructuur. De 

meeste mbo-instellingen hebben een structuur waarin 

sectoren hoofdeenheden zijn. Behalve de verschillende 

sectoren kennen de roc’s en aoc’s  vaak verschillende 

uitvoeringslocaties, vaak verspreid over meerdere gemeenten 

of zelfs regio’s. Elke mbo-instelling heeft een aantal 

stafdiensten, voornamelijk gericht op de bedrijfsvoering, 

maar vaak kennen mbo-instellingen ook stafdiensten die 

zijn gericht op onderwijs, zoals een servicecentrum of een 

dienst onderwijsbeleid. De stafdiensten zijn niet altijd op 

een centraal niveau georganiseerd. Sommige instellingen 

hebben er voor gekozen om de stafdiensten onder te brengen 

bij de sectoren. Naast deze lijn- en stafstructuur kennen de 

instellingen ook nog vaak project- of programmagebonden 

functies. Bij voorbeeld een coördinator voortijdig 

schoolverlaten.

Dit maakt het overleg met gemeenten er soms niet 

eenvoudiger op. Wie spreekt namens de instelling? Is er 

sprake van een gedeelde instellingsvisie op de aanpak? Hoe 

wordt de visie ontwikkeld en gecommuniceerd binnen de 

organisatie? 

Kortom, aan de kwaliteit van het overleg valt nog wel wat te 

sleutelen.

Complexe samenwerking

De hierboven geschetste dilemma’s worden ook herkend in 

het veld. Als mbo-instellingen en gemeenten wordt gevraagd 

wat nu de meest lastige punten zijn bij het overleg, dan 

komen de volgende punten naar voren:

- Het overleg vindt vaak plaats op verschillende niveaus: 

bestuurlijk, beleidsmatig en uitvoerend. Die niveaus zijn 

lang niet altijd goed op elkaar afgestemd.

- Wat voor de verschillende niveaus geldt, is ook van 

toepassing op de verschillende inhoudelijke terreinen. 

Er vindt veel overleg plaats zonder dat men altijd op de 

hoogte is van wat er over en weer gebeurt,

- Tenslotte is het voor instellingen niet altijd duidelijk in 

welke rol de gemeente aan tafel zit. Vindt het overleg 

nu plaats met een subsidiegever, een regievoerder, een 

wetshandhaver of een opdrachtgever ? 

De oorzaken zijn wel duidelijk. Het gaat om veel, ingewikkelde 

thema’s, omvangrijke organisaties en een regionale schaal. 

Tegelijkertijd is dit ook een gegeven waar in dit overleg 

rekening mee moet worden gehouden. Hoe gaan we hier mee 

om?

Om de kwaliteit van de samenwerking te verbeteren zijn 

drie begrippen van belang: doelgerichtheid, transparantie en 

consistentie.

Doelgericht- Het is goed om het overleg doelgericht in 

te richten. Dat wil zeggen dat er sprake is van meetbare 

doelstellingen, die specifi ek zijn geformuleerd en dat het 

ook helder is wanneer die doelstellingen gerealiseerd 

moeten worden. Dat maakt het overleg krachtiger en biedt 

waarborgen voor continuiteit. Successen zijn belangrijk. 

Om de continuïteit  te waarborgen is het ook van belang 

dat de personele bezetting van het overleg duidelijk is en 

er niet steeds met verschillende gesprekspartners aan tafel 

wordt gezeten. Het overleg gaat vaak over hardnekkige 

sociale problemen die tijd vragen en problemen die weer 

onderling in relatie tot elkaar staan. In dat verband moet het 

voor alle partners duidelijk zijn welke onderwerpen bij welke 

overleggen aan de orde komen.

Transparantie- De complexiteit van het overleg is een 

gegeven. Om hier goed mee om te gaan is het in de eerste 

plaats van belang zelf duidelijkheid te hebben binnen de eigen 

organisatie, de eigen verantwoordelijkheid en de onderlinge 

verhoudingen. Dat geldt ook voor de samenwerking en het 

overleg zelf. Hoe gaan we met elkaar om , hoe organiseren we 

een en ander en welk resultaat streven we na.

Consistentie- Om het overleg te laten slagen moet er een 

logische samenhang zijn tussen de verschillende verwante 

thema’s en tussen de drie niveaus van bestuur, beleid en 

uitvoering. Een van de grootste problemen in het overleg 

tussen overheid en onderwijs in de aanpak van sociale 

problemen is de gefragmenteerde projectmatige aanpak. 

Een visie wordt snel weer ingewisseld voor een andere visie, 

waardoor succes uitblijft.



Stappenplan
De vormgeving van het overleg tussen mbo-instellingen en 

gemeenten is een lastige taak. Niet alleen moet er aandacht 

besteed worden aan de themakeuze, het proces en de 

vorm van het overleg, maar ook de interne bedrijfsvoering 

moet tegen het licht worden gehouden. In de gehouden 

themabijeenkomsten komen daarbij een aantal knelpunten 

naar voren.

Knelpunten

Het overleg tussen mbo-instellingen en gemeenten in 

verschillende regio’s wordt niet altijd op dezelfde manier 

vorm gegeven. Toch komen in de gesprekken bij de 

themabijeenkomsten bij nagenoeg alle aanwezigen de 

volgende knelpunten aan de orde:

- De kennis over de verschillende beleidsontwikkelingen 

is soms onvoldoende. Daarbij gaat het meestal niet om 

die trajecten waar men zich het eerst verantwoordelijk 

voor voelt, maar meer om de naast-gelegen 

beleidsontwikkelingen. Zo zien we bijvoorbeeld bij het 

mbo een beperkte kennis van de nieuwe Wet op de Jeugd 

en bij gemeenten is vaak onvoldoende kennis over de 

gevolgen van het Actieplan Focus op Vakmanschap.

- De samenstelling van het overleg. Onduidelijkheid over 

de samenhang van het overleg tussen bestuur, beleid en 

uitvoering. Verder is er ook veel onduidelijkheid over de 

visie en de standpunten van de eigen organisatie binnen 

het mbo.

- De bestaande overlegvormen voldoen niet altijd. Zo is 

een “platform-overleg” uitstekend geschikt om kennis te 

delen en netwerken te ontwikkelen, maar niet geschikt 

voor een projectmatige aanpak. 

- Er wordt gezocht naar de juiste schaal van overleg. 

Moet een bepaald thema eerst lokaal of direct regionaal 

opgepakt worden.

- De verschillende rollen en verantwoordelijkheden 

zijn niet altijd duidelijk. Dat speelt niet alleen binnen 

de relatie bestuur-beleid- uitvoering, maar ook met 

betrekking tot bevoegdheden (wie beslist waarover ?)

- Het overleg is soms meer geld-gedreven dan missie-

gedreven. Daarbij is er ook nog een gebrek aan inzicht in 

de beschikbare middelen bij zowel mbo als gemeenten.

Stappenplan

Om de samenwerking eff ectief in te vullen, is het wenselijk 

vooraf een aantal uitgangspunten te formuleren die leidend 

zijn in het overleg.

- Neem kennis van de context. Neem ook kennis van 

naast-gelegen ontwikkelingen

- Bepaal de urgentie

• Wat wordt voorgeschreven in wet en 

regelgeving?

• Wat kan er en wat willen we? Wat is onze 

ambitie? (niet alleen m.b.t. inhoud, maar ook 

m.b.t. haalbaarheid -fi nanciën, personeel, tijd)

• Heeft dit prioriteit?

- Breng de betrokken partijen in beeld 

• Binnen de eigen mbo-instelling (bestuur-beleid-

uitvoering/ sectoren-stafdiensten)

• Binnen de gemeente(n) (verschillende 

gemeentelijke afdelingen- één gemeenten vs. 

regio-aanpak)

• Samenwerkingsverbanden vo (in verband met 

doorlopende leer- en zorglijnen)

- Breng de rollen en verantwoordelijkheden in kaart

• Wettelijke taken  

• Besluitvorming

• Regievoering

- Geef en verkrijg inzicht in 

fi nancieringsmogelijkheden

- Formuleer een gedeelde visie

- Formuleer doelstellingen (SMART)

- Denk ook aan sturing en voortgang (PDCA-cyclus)



M&O-groep
Oranje Nassaulaan 26
5211 AX ‘s-Hertogenbosch
t: 073 689 11 91
f: 073 610 03 10
e: info@meno-groep.nl

Tips
Voor het proces is het van belang de uitvoering vorm te geven 

vanuit de gedachte dat samenwerking tussen mbo en lokale 

overheid voorop moet staan. Dit is ook een logisch vervolg 

op het bepalen van rollen en verantwoordelijkheden en de 

gedeelde visieontwikkeling. Om die samenwerkingsgedachte 

goed te ontwikkelen zijn er nog een paar tips van belang.

- Benader de samenwerking als een langdurig 

proces, waar binnen men langzaam vordert. Maak 

de gemeente vertrouwd met de werkwijze van 

het onderwijs en leer de verschillende werkwijzen 

binnen de gemeente kennen. Het is beter te 

investeren in vertrouwen dan in formele afspraken.

- Zorg er voor dat niet het belang van de individuele 

organisatie voorop staat, maar de activiteiten voor 

de student.

- Een goede communicatie is van groot belang om 

het draagvlak voor de aanpak vast te houden. 

Informeer elkaar en presenteer resultaten.  Niet 

alleen naar de gemeenten, maar ook binnen de 

eigen mbo-instelling.

Voor deze notitie is gebruik gemaakt van de input van de 

aanwezigen bij de themabijeenkomsten “Kansen door 

samenwerking” en de presentaties bij deze bijeenkomsten

Verder is gebruik gemaakt van de volgende notities:

- Transitie gemeentelijk sociaal domein, K2 Brabants 

Kenniscentrum jeugd, september 2012

- Hoezo MBO?, Oberon, juni 2010

- Zorg op de agenda, Oberon, november 2010
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