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Geachte voorzitter en leden van de Vaste Kamercommissie SZW, 

 

Op woensdag 23 januari debatteert u met de staatssecretaris van SZW over de Participatiewet. Graag 

informeren wij u over de wijze waarop de scholen in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) een 

belangrijke bijdrage kunnen leveren in het bieden van diplomagerichte trajecten én maatwerk voor 

kwetsbare jongeren en jongvolwassenen op wie de Participatiewet onder meer gericht is. Als sector 

willen we voor iedereen vanaf 16 jaar een passend onderwijstraject bieden dat de kans op duurzaam 

werk, het behoud van werk en/of maatschappelijke participatie vergroot.  

 

Voor alle kwetsbare jongeren en jongvolwassenen maakt het mbo vanuit deze ambitie werk van:  

 Instroom vanuit pro, vso, internationale schakelklassen en regulier voortgezet onderwijs. 

 Instroom in c.q. terugkeer naar mbo-onderwijs vanuit jeugdzorg, geslotenheid, thuiszitten of 

onderbroken opleiding, educatie- of inburgeringstrajecten of werk. 

 Maatregelen die nodig zijn tijdens de opleiding en stage om de kans op het behalen van een 

startkwalificatie maximaal te vergroten (passend onderwijs, NT2 en sociaal-emotionele 

begeleiding). 

 Maatregelen om de kans op een succesvolle overgang van school naar werk maximaal te 

bevorderen. De pilots naar aanleiding van een motie van de Tweede Kamerleden Kwint en Özdil 

(34775 VIII, nr. 83) zijn hier een goede illustratie van.  

 

Elke aspirant-student met een specifieke ondersteuningsvraag krijgt na aanmelding een intake waarbij 

experts binnen de school kijken of hij/zij leerbaar (willen leren) en schoolbaar (kunnen leren) is. Om dit 

te bepalen werken zij, waar maar mogelijk, intensief samen met instanties die 
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nauw bij de jongere of jongvolwassene betrokken zijn: Regionale Meld- en Coördinatiefunctie 

voortijdig schoolverlaten (RMC), gemeentelijke sociale diensten, UWV, voorliggend onderwijs of 

zorg/hulpverlenende instanties.  

Uit deze intake komt een (gezamenlijk) advies voor een persoonlijk maatwerkplan en de leerroute(s) 

(zie hieronder) die het meest kansrijk is/zijn met het oog op duurzame participatie. Er zijn vier 

mogelijke leerroutes (zie bijlage voor details) met de volgende kenmerken:  

 

Diplomagerichte leerroutes 

1. Route startkwalificatie. De algemene route, gericht op minimaal mbo-niveau 2. Doelgroepen 

hebben een passende vooropleiding en zijn leerbaar en schoolbaar. 

2. Route entree-kwalificatie. De doelgroep heeft geen vmbo-diploma, is wel schoolbaar en in ieder 

geval leerbaar op entree-niveau. Het behalen van een entree-diploma kan belangrijke opstap zijn 

om later alsnog een vervolgopleiding te kunnen volgen (zogenaamde ‘herstarters’). De MBO 

Raad pleit overigens ook voor toegang tot de entree-opleidingen voor (kwetsbare) doelgroepen 

die een oud diploma (lbo, vbo) kunnen overhandigen. Nu hebben zij helaas nog geen toegang. 

 

Maatwerkroutes – niet diplomagericht 

3. Routes gericht op het werk-fit maken zonder diploma-perspectief. Mbo-scholen werken op dit 

moment aan pilots rond praktijkleren. Deze routes zijn geschikt voor doelgroepen die beperkt 

schoolbaar en leerbaar zijn en voor wie het halen van een erkend diploma of certificaat 

vooralsnog niet haalbaar is. De routes leiden tot een praktijkverklaring mbo. Het mbo wil samen 

met haar partners in het bedrijfsleven, onderwijs en bij gemeenten/UWV de overgang naar werk 

voor deze doelgroep versoepelen en de kans op duurzaam werk vergroten.  

4. Routes gericht op werk-fit maken van gekwalificeerden die dreigen uit te vallen uit het 

arbeidsproces. Deze route is bedoeld voor mensen die wel een arbeidsmarktkwalificatie hebben 

behaald, maar vanwege verouderde skills op enig moment niet in staat zijn om duurzaam aan het 

werk te komen/blijven. 

 

Oproep aan de Tweede Kamer  

Ik vraag aandacht voor twee zaken.  

Allereerst vraag ik u goed te kijken naar de coördinerende rol van (centrum)gemeenten. De 

zogenaamde RMC’s zouden de makel -en schakelfunctie die ze nu vervullen voor initiële doelgroepen 

tot 23 jaar ook kunnen vervullen voor oudere doelgroepen zonder startkwalificatie, zeker voor hen die 

nog geen 27 jaar zijn en enige afstand tot de arbeidsmarkt ervaren. Voor deze doelgroep zouden 

extra routes gecreëerd kunnen worden onder regie van (centrum)gemeenten en met een aparte 

financiering. 

Op de tweede plaats vraag ik u stil te staan bij de noodzaak van duurzame financiering. Het goede 

nieuws is dat het Nederlandse mbo van goede kwaliteit is en overal bij wordt gevraagd, ook voor wat 

betreft maatwerk in het sociale domein (routes 3 en 4). Te vaak gebeurt het echter nog dat de 

financiering incidenteel van aard is. Zoals gezegd: het mbo doet verantwoord aan vele ‘pilots’ mee, 
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daarmee bestaan er bij tal van partijen verwachtingen, maar uiteindelijk gaan niet-diplomagerichte 

routes pas echt functioneren bij meerjarige vormen van samenwerking tussen gemeenten en 

onderwijsaanbieders. Het is aan de politiek en de overheid om deze meerjarige samenwerkingen 

zoveel mogelijk te bevorderen. 

 

Wij staan, samen met onze partners, klaar om kwetsbare jongeren en jongvolwassenen een serieuze 

mogelijkheid te bieden te scholen voor de arbeidsmarkt van vandaag en morgen. Sommigen via een 

diplomagericht traject, anderen via maatwerk. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

Ton Heerts 

Voorzitter 

 

 

 

 

Bijlage: Overzicht opleidingen en bewijzen MBO 


