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Geachte voorzitter en leden van de Vaste Kamercomm¡ssie OCW,

Nagenoeg elke dag lezen we over de grote tekorten op de arbeidsmarkt. De zorg, techniek, bouw,
defensie, politie, horeca, onderuijs en andere sectoren: enkele honderdduizenden vakmensen worden
er gevraagd. Achter deze explosief stijgende vraag zit de economische groei, maar dat is niet de
enige oorzaak. Overheidsbeleid is er mede debet aan dat bijvoorbeeld in de zorg eerst vele duizenden
medewerkers werden ontslagen en er nu weer wordt geschreeuwd om vakmensen. Ook konden mbo-
scholen kort geleden geen stageplekken vinden in de bouw, terwijl de bouw nu per direct vakmensen
nodig heeft. Daarbij komt dat het mbo te kampen krijgt met dalende studentenaantallen door
demografische krimp en een verdergaande trek naar de steden. Met alleen het opleiden van jonge
mensen redden we het dus niet. Om de economische groei te kunnen vasthouden zijn meerdere
maatregelen nodig.

Tegen de achtergrond van dit type vraagstukken voert u volgende week vanuit de commissie OCW
een overleg met de ministers van en voor OCW over de begroting ondenivijs 2018. Met deze brief
geven we voor dit debat u een aantalzaken vanuit het mbo mee.

Bewust sturen we deze brief ook naar de bewindslieden van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en
Economische Zaken en Klimaat, en aan de aan deze thema's verbonden Vaste Kamercommissies.
lmmers, mbo en samenleving kunnen en mogen niet los van elkaar worden gezien en ook mbo en
arbeidsmarkt zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Nu, maar veel meer nog in de toekomst.
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Het mbo staat samen met partners klaar om de ambities van het Regeerakkoord te realiseren.

Daarvoor is het nodig dat we niet uitgaan van bezuinigen: de scholen en hun partners moeten direct
de beschikbare middelen kunnen inzetten voor goed beroepsonderwijs. Voor de begrotings-

behandeling van OCW ontvangt u separaat een brief vanuit de Stichting van het Onderwijs, waarin het

ondenivijsveld er bij u voor pleit de voorgenomen doelmatigheidskorting niet uit te voeren.

Het groene onderwijs verdient een zorgvuldige overgang naar het ministerie van OCW; de met de

overgang gepaard gaande tekorten dienen van tafel te gaan, zodat de kwaliteit en toegankelijkheid

van dit unieke onderwijs kan worden geborgd in de regio.

Opdracht aan het mbo: drievoudige kwalificatie
De drievoudige opdracht aan het mbo is dat we jongeren voorzien van een goede voorbereiding op

een beroep, voor doorstroom binnen het mbo of naar het hbo en ze voldoende bagage meegeven

zodatze zich kunnen ontwikkelen tot goede burgers die in staat zijn succesvol deelte nemen aan de

samenleving (drievoudige kwalificatie). Mbo'ers zijn veelal denkende doeners die een grote

verantwoordelijkheid hebben in het draaiend houden van onze economie en samenleving. Het volgen

van goed diplomagericht beroepsondenivijs en daarna een leven lang ontwikkelen is voor hen een

garantie op duurzaam werk en daarmee een eigen inkomen. De balans tussen deze drie opdrachten

dient te worden gerespecteerd.

Daarnaast zorgt het mbo ervoor dat jongeren die een extra steuntje nodig hebben met een 'warme

hand op de schouder'tot hun recht kunnen komen; ook deze relatief kleine, maar belangrijke groep in
het mbo onderwijs moet de kans krijgen om in hun eigen tempo mee te kunnen doen. We zijn immers

niet allemaal gelijk en soms is voor de ontwikkeling van gelijke kansen 'ongelijke' aandacht nodig. Met

andere woorden: een relatief kleine groep jongeren verdient meer en passende aandacht. Ook daar

staan de mbo-scholen voor. Midden in de samenleving - landelijk, in de regio en lokaal - en in

samenwerking met het (regionale) bedrijfsleven en de branches, verschillende overheden en andere

stakeholders. Met medezeggenschap van studenten, docenten en andere medewerkers binnen de

scholen.

Leven lang ontwikkelen: individuele leerrekening en nationaal akkoord
Van groot belang is dat we met elkaar onderkennen dat alleen de afgeronde mbo-opleiding niet

genoeg is om een leven lang te kunnen participeren op de arbeidsmarkt. Het mbo-diploma is het

startbewijs, een leven lang ontwikkelen is voor iedereen van belang en het bevorderen van een

leercultuur hoort daarbij. Het recente (tweedelige) advies van de SER vraagt hier aandacht voor; het

gaat nu goed in het mbo en met de mbo'ers en om dat zo te houden zijn investeringen in leven lang

ontwikkelen hard nodig. Leven lang ontwikkelen is immers niet gratis en juist mbo'ers hebben er groot

belang bij dat zij de benodigde middelen krijgen om te kunnen 'doorstarten'. Op dat punt hadden wij

hoge verwachtingen van het regeerakkoord.
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Wijvragen u het kabinet op te roepen serieus te investeren in twee punten:

- De lndividuele Leerrekening voor doorstarters op de arbeidsmarkt. Beroepsonderuvijs en

bedrijfsleven willen híer, in de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB),
grote stappen in zetten door na te gaan hoe de kwalificatiestructuur meer ruimte en maatwerk op
kan leveren, onder andere door het voordragen van certificaten. Het mbo vraagt de ruimte om die
aan te kunnen bieden. De goed ontwikkelde mbo-infrastructuur kan hiervoor prima worden ingezet.
We benadrukken dat certificaatgerichte trajecten bedoeld zijn voor doorstarters die eerst hun

beroepsdiploma hebben gehaald op het mbo en zich gedurende hun loopbaan verder willen

ontwikkelen.

- Een nationaal akkoord leven lang ontwikkelen, met constructieve en effectieve afspraken die het
mbo in positie brengen om flexibel en doelgericht op leven lang ontwikkelen in te spelen. We
roepen de Kamer op om de minister van OCW samen met de minister van SZW en ook EZK dit
nationaal akkoord af te laten sluiten en hier inhoud en vorm aan te geven. Dit akkoord moet ook
ruim aandacht hebben voor al die mensen die (nog) geen startkwalificatie hebben, dan wel

thuiszitten zonder werk. Juist en wel NU is actie geboden om voor deze groepen maatwerk te

leveren samen met sociale partners, het UVúV en de gemeentes en alle andere organisaties die
daarbij nodig zijn. Samen met de NRTO hebben we vanuit de MBO Raad opgeroepen tot een

perspectiefpact. Kern daarvan is dat het onacceptabel is dat teveel mensen nog thuiszitten tenrvijl

vele werkgevers zitten te springen om vakmensen. Ook voor nieuwkomers kan een nationaal

akkoord kansen bieden: met geringe investeringen en onder regie van de gemeentes kunnen we
veel meer uit deze mensen halen dan we nu doen. Ontzeg nieuwkomers niet allerleivormen van
werkend leren in afiruachting van het moment datze goed Nederlands spreken. Dat doen we ook
niet met Syrische kinderen van vier en ook niet met Chinese studenten die aan onze universiteiten
verblijven. Maatwerk voor nieuwkomers op individueel niveau is noodzakelijk. Slimme combinaties
van werken en leren staan hierbij voorop. ln werksituaties met collega's leer je al veel: taal, maar
ook cultuur en specifieke vakvaardigheden die het bedrijfsleven vraagt.

Samenhang in regelgeving en maatregelen
Het regeerakkoord bevat veel nieuwe, losse maatregelen voor en opdrachten aan het mbo. Docenten

en bestuurders worden er gek van en ze belemmeren de vooruitgang van het onderwijs zelf. Nieuwe

beleidsregels hebben een grote impact hebben op de mbo-scholen, de ondenruijsteams en hun

studenten, op de complexiteit en continuïteit van de opdracht aan mbo-scholen, op hun begrotingen

en op werkdruk in de scholen. Ter illustratie: de aangekondigde andere aanpak rond rekenen. De

scholen hebben de afgelopen jaren investeringen gedaan om de opdracht van het vorige kabinet in te
vullen om rekenonderwijs op niveau in te voeren. Daarvoor zijn gespecialiseerde rekendocenten

aangetrokken. Nieuwe maatregelen betekenen onzekerheid voor de scholen en hun begrotingen, voor
de docenten en voor de studenten.

3t4



Nog langer uitstel van het meetellen van rekenen voor het diploma komt de motivatie van studenten
voor dit vak niet ten goede.

De MBO Raad verzoekt u het kabinet op te roepen maatregelen die zijn of worden genomen voor het
mbo steeds te toetsen op uitvoerbaarheid, mogelijke tegenstrijdigheid met andere maatregelen en
financiële haalbaarheid. Ook roepen we de Kamer op met de invoering van maatregelen vooral niet te
interveniëren in lopende schooljaren.

Versterken samenwerking met toeleidend en opvolgend ondenrvijs
Onderwijs verdient het om in zijn geheel, van basisschool en voorbereidend onderwijs (vo, vmbo) naar
beroepsonderuvijs (mbo, hbo) en wetenschappelijk onderwijs, te worden gezien als een goede
investering in kinderen en jongeren. Dat verplicht de verschillende onderuvijstypen tot een goede
samenwerking.

Mbo-scholen werken intensief samen met de vmbo- en hbo-scholen om alle jongeren op een

opleidingsplek, passend bij hun talenten en de vraag op de arbeidsmarkt, terecht te laten komen. Wij
vragen u ruimte te geven aan deze samenwerking: mbo-scholen bieden vmbo-scholen graag hun

infrastructuur aan om de voorgenomen investeringen in techniekondenivijs zo effectief mogelijk te
kunnen inzetten. Daarmee realiseren we met elkaar dat elke euro optimaal kan worden ingezet voor
techniekondenruijs en voorkomen we dat geld wordt weggegooid door te investeren in versnippering
van de infrastructuur.

lk wens u een vruchtbaar debat.

Met vriendelijke groet,

eerts

Voorzitter

CC: Voorzitter en leden vaste Kamercommissies SZW en EZK
CC: Minister van Onderwijs, mevrouw Van Engelshoven

Minister voor Onderwijs, de heer Slob

Minister van SZW, de heer Koolmees

De staatssecretaris van SZW, mevrouw Van Ark
Minister van EZK, de heer Wiebes
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