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Geachte voorzitter en leden van de Vaste Kamercommissie SZW, 

 

Op woensdag 13 februari debatteert u met de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over 

arbeidsmarktbeleid. Op de agenda staan vele onderwerpen waarbij de inzet van het mbo onmisbaar 

is, waaronder het terugdringen van de nijpende tekorten en het duurzaam en flexibel inzetbaar maken 

en houden van mensen op de arbeidsmarkt. Om de woorden van Zijne Majesteit de Koning onder uw 

aandacht te houden: "Het zijn mbo'ers die Nederland laten draaien, wij hebben jullie keihard nodig."  

 

Het oplossen van vraagstukken op de arbeidsmarkt lukt niet met alleen de studenten die nu het mbo-

onderwijs volgen; dat zijn er kortweg niet genoeg. Het potentieel werknemers dat nu met baanverlies 

bedreigd wordt en het potentieel werklozen dat nu nog langs de kant staat, kunnen beter worden 

benut door in deze mensen te investeren met een leven lang ontwikkelen. Dat is mogelijk door voor 

hen meer leerwerkbanen (bbl) te realiseren en door hen te motiveren door te stromen naar 

vervolgonderwijs (Ad). Met deze brief brengt de MBO Raad de mogelijkheden die het mbo biedt voor 

een leven lang ontwikkelen (llo) graag onder uw aandacht. Wij vragen u ook de mbo-scholen optimaal 

te faciliteren door de diverse maatregelen voor llo goed op elkaar af te stemmen en een leven lang 

ontwikkelen te stimuleren door zo spoedig mogelijk een gunstige fiscale behandeling van individuele 

leerrekeningen te realiseren.   

 

Groei aantal leerwerkplekken (bbl) 

De grote vraag naar vakmensen op dit moment zorgt ervoor dat steeds meer studenten, en ook 

werknemers en werkgevers in bedrijven, kiezen voor een mbo-opleiding via de beroepsbegeleidende 

leerweg (bbl). Uit cijfers van DUO blijkt dat het aantal bbl-studenten dit schooljaar in de breedte is 

toegenomen tot ruim 120.000: bijna 14% meer dan in het schooljaar 
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2017/2018. Bij de mbo-opleidingen tot verzorgende en verpleegkundige is de grootste toename (27% 

meer). In de sector Techniek en gebouwde omgeving zien we een toename van 13%. Met name de 

opleidingen tot monteur elektrotechnische installaties en timmerman zijn en blijven populair.  

Het zijn niet alleen studenten die beginnen aan hun eerste opleiding (starters) maar ook werklozen en 

herintreders die via de bbl (om)geschoold (kunnen) worden. Ruim 60% van de bbl’ers is 23 jaar of 

ouder.  

 

Groei doorstroom vervolgonderwijs (Ad) 

De Associate degree (Ad) is een aantrekkelijke manier om na het mbo door te studeren. Voor directe 

doorstromers vanuit het mbo biedt de Ad als zelfstandige hbo-opleiding een alternatief naast de hbo-

bachelor. Voor pas afgestudeerden en voor werkende mbo’ers is de Ad een interessante optie om 

later in hun carrière door te studeren en aan hun duurzame inzetbaarheid op de arbeidsmarkt te 

blijven werken. Hbo-scholen en mbo-scholen werken vaak samen rondom de Ad en dat beïnvloedt de 

doorstroom van mbo-studenten naar een Ad positief. Uit de recente instroomcijfers van de Vereniging 

Hogescholen (1 februari 2019) blijkt dat de totale instroom vanuit het mbo toeneemt met 31,6%. 

Opvallend is de stijging van 26,5% van het aantal studenten dat een Ad volgt. Ook op deze wijze 

leveren mbo-scholen een bijdrage aan leven lang ontwikkelen. 

 

Oproep namens scholen: realiseer betere inzet van het mbo voor postinitieel beroepsonderwijs 

Het is belangrijk dat de mbo-scholen hun opdracht goed kunnen uitvoeren. We roepen u daarom op 

het volgende te realiseren: 

- Stem de maatregelen die her- en doorstarters in hun scholing faciliteren, goed op elkaar af. 

Meer samenhang tussen de in te zetten middelen en een steviger bundeling van krachten 

draagt bij aan meer synergie. Een voorbeeld: maak het mogelijk om met behoud van een 

uitkering een bol-opleiding te kunnen volgen. 

- Er is op dit moment ruimte voor mbo-opleidingen om bij te dragen aan scholing voor nieuwe 

beroepen van de toekomst die aan het ontstaan zijn op zowel het snijvlak van verschillende 

branches als van verschillende kwalificatieniveaus. Op dit moment lopen er meerdere pilots in 

het mbo, zodat scholen zich nog beter kunnen richten op nieuwe beroepen. De noodzakelijke 

kennis en vaardigheden voor deze beroepen staan steeds vaker los van specifieke 

competenties op een bepaald niveau of in een bepaalde branche. Het is belangrijk de 

opbrengsten van deze pilots af te wachten.  

- Zorg voor een passende bekostiging en ruimte in regels met bijbehorende verantwoording: 

daarmee kunnen scholen beter anticiperen op de uitdagingen van de huidige en toekomstige 

arbeidsmarkt. Mbo-scholen staan klaar voor het meer gefundeerd oppakken van postinitieel 

onderwijs.  

- Re-design het bbl voor de doelgroepen werkenden en niet-werkenden door deze leerweg voor 

het postinitieel onderwijs flexibeler vorm te geven dan voor het initieel onderwijs. Gerichte 

bekostiging en allianties met partners rond mbo-scholen (bedrijfsleven, UWV en gemeenten) 

dragen bij aan duurzame realisatie.  
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- Mbo-scholen bieden ook vavo-trajecten aan. Deze trajecten kunnen beter worden benut door 

werkenden via de vao de mogelijkheid te bieden zich direct te kwalificeren voor instroom in 

hbo- of universitaire opleidingen. 

 

Oproep voor leven lang ontwikkelen: borg zo spoedig mogelijk gunstige fiscale behandeling 

van individuele leerrekeningen  

Het kabinet zou een leven lang ontwikkelen verder moeten stimuleren en geen fiscale belemmeringen 

mogen opwerpen. We roepen u daarom op om een gunstige fiscale behandeling van leerrekeningen 

zo spoedig mogelijk duurzaam te borgen.  

 

Tot slot 

De ambitie van de mbo-sector is en blijft om iedereen niet alleen gelijke kansen maar ook betere 

duurzame kansen te bieden en weerbaar te maken en te houden op de snel veranderende 

arbeidsmarkt. We staan met onze partners (bedrijfsleven, sociale partners) in de 

Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) klaar om met u deze ambities te 

realiseren. Wij wensen u een vruchtbaar algemeen overleg arbeidsmarktbeleid toe. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

Ton Heerts 

voorzitter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c.c.: minister SZW, minister OCW, VKC OCW 

 


