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1. INLEIDING
I

n de afgelopen periode hebben veel scholen voor praktijkonderwijs en mbo-instellingen
intensieve samenwerkingsrelaties opgebouwd. Dit omdat die samenwerking voor sommige

leerlingen uit het praktijkonderwijs de kansen vergroot. Vaak is daarbij de opleiding tot
arbeidsmarkt gekwalificeerd assistent (AKA) de spil geweest waar het om draaide. Deze AKA- en
niveau 1 opleidingen worden echter door de vernieuwing van de mbo-kwalificatiestructuur per 1
augustus 2016 niet meer aangeboden. Vanaf dat moment is er de entree opleiding.
De entree opleiding brengt nieuwe kansen en mogelijkheden voor veel leerlingen. Maar het is géén
AKA- of niveau 1 opleiding. Om de veranderingen en tegelijkertijd ook de mogelijkheden goed voor
het voetlicht te brengen, hebben het Platform/LWV Praktijkonderwijs en de MBO Raad besloten tot een
update van de brochure Voor de leerling aan het werk! uit 2013. Het resultaat daarvan ligt voor u, in de
vorm van deze handreiking.
Omdat er méér in beweging is dan alleen de verandering van AKA en niveau 1 in entree opleiding, is er
voor gekozen in deze handreiking ook aandacht te besteden aan de rol van de gemeenten. Zij worden
meer en meer een partner als het om deze doelgroep leerlingen gaat.
De handreiking is geschreven met de schoolleider/teamleider in het pro en mbo voor ogen. Doel van
de handreiking is een helder beeld te schetsen van de wijzigingen en wat deze betekenen voor de
onderlinge samenwerking.
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1.1

PRAKTIJKONDERWIJS IN HET KORT

V

oordat we aan het eigenlijke onderwerp van deze brochure beginnen, eerst nog even de

de samenleving. Het kan dan blijken dat sommige leerlingen méér in hun mars hebben dan anderen.
Bij de invoering van de referentieniveaus taal en rekenen heeft OCW aan het Landelijk Werkverband
Praktijkonderwijs in een brief laten weten dat deze visie wordt gedeeld.

uitgangspunten van het praktijkonderwijs.
“Verder begrijp ik heel goed dat ook niveau 1F voor vele leerlingen in het praktijkonderwijs nooit haalbaar

Kernopdracht

zal zijn. Het gaat er bij deze leerlingen niet om dat ze allemaal één bepaald doel moeten bereiken, maar dat,

Praktijkonderwijs is bestemd voor leerlingen in het voortgezet onderwijs die ook mét hulp en

uitgaande van de specifieke talenten en mogelijkheden van de leerling, de school het beste uit de leerling haalt,

begeleiding naar alle waarschijnlijkheid geen vmbo-diploma zullen halen. Ze kunnen heel veel dingen

ook op het gebied van taal en rekenen. (…) Met andere woorden: er geldt voor scholen in het praktijkonderwijs

goed, maar ‘leren met boeken’ langs de meestal groepsgewijze lesmethoden die op vmbo, havo en vwo

een inspanningsverplichting leerlingen zo ver mogelijk te brengen, geen resultaatsverplichting.” 1

worden gevolgd, zit er voor deze leerlingen gewoon niet in. De leerlingen kunnen wel leren om deel te
nemen aan de samenleving, onder meer door middel van werk. Op de scholen voor praktijkonderwijs

Kortom: een bepaald niveau van basic literacy hoort er bij. Ook de leerlingen uit het praktijkonderwijs

wordt de leerlingen dát bijgebracht, door middel van onderwijs dat op de individuele leerling is

kunnen niet zonder. Richtpunt is dan ook niveau 1F, op individuele basis.

toegesneden. Veel maatwerk dus.

Leerplicht en kwalificatieplicht
Opdracht volgens de wet op het voortgezet onderwijs

Leerlingen op het praktijkonderwijs zijn als alle anderen volledig leerplichtig tot aan het einde

Praktijkonderwijs is regulier voortgezet onderwijs, net als vmbo, havo en vwo. De opdracht van het

van het schooljaar waarin zij 16 jaar zijn geworden. Tot het moment dat de leerling de school

praktijkonderwijs staat in de Wet op het voortgezet onderwijs (WVO).

voor praktijkonderwijs verlaat, is hij of zij op grond van de Leerplichtwet kwalificatieplichtig. Die
kwalificatieplicht vervalt echter, zodra de leerling bij het verlaten van de school een getuigschrift of

In artikel 10f van de WVO staat dat het praktijkonderwijs bestaat uit een gedeelte waarin aangepast

diploma praktijkonderwijs heeft ontvangen.

theoretisch onderwijs, persoonlijkheidsvorming en het aanleren van sociale vaardigheden worden
verzorgd én een gedeelte waarin de leerling wordt voorbereid op het uitoefenen van functies op de

Andere leerlingen uit het voortgezet onderwijs, bijvoorbeeld die uit het vmbo, zijn vanaf het schooljaar

arbeidsmarkt. Het gaat dan om functies die op een niveau liggen dat is gelegen ónder het niveau van de

waarin zij 16 zijn geworden kwalificatieplichtig tot hun 18e jaar óf tot het moment waarop zij de

assistentenopleiding van het mbo.

startkwalificatie op niveau 2 mbo hebben behaald. Kwalificatieplichtig houdt in dat de jongere op een
school moet staan ingeschreven, eventueel in een duaal traject van leren-werken.

Het artikel schrijft verder voor dat praktijkonderwijs gericht is op de kerndoelen voor de onderbouw
van het vo. Ook meldt het dat het praktijkonderwijs er naar streeft dat leerlingen zo veel mogelijk het

Verblijfsduur op het praktijkonderwijs

referentieniveau Nederlandse taal en het referentieniveau rekenen bereiken.

Het praktijkonderwijs gaat uit van een cursusduur van vijf jaar. De meeste leerlingen verlaten het
praktijkonderwijs aan het eind van het schooljaar waarin zij 17 jaar oud zijn geworden. Ze mogen er een

Taal en rekenen in het praktijkonderwijs

jaar langer over doen, want in de Wet op het voortgezet onderwijs is in artikel 27 bepaald dat leerlingen

Het praktijkonderwijs heeft als opdracht leerlingen voor te bereiden op volwaardige participatie in de

het praktijkonderwijs verlaten uiterlijk na afloop van het schooljaar waarin zij 18 jaar zijn geworden.

samenleving. Een bepaald basisniveau aan taal- en rekenvaardigheid (‘basic literacy’) hoort daar bij.

Daarna is nog een uitzondering mogelijk, in die gevallen dat is gebleken dat de leerling door een

Daarom is voorgeschreven dat het praktijkonderwijs er naar streeft leerlingen op het terrein van taal

samenloop van omstandigheden nog niet voldoende is voorbereid op het werken in een baan die ligt

en rekenen te onderwijzen in de richting van het zogeheten niveau 1F. Dit is het niveau waarvan wordt

ónder het niveau van dat van de assistentenopleidingen mbo. Er kan dan voor de leerling ontheffing van

aangenomen dat 75% van álle leerlingen aan het einde van het basisonderwijs beheerst. Voor veel

de maximale verblijfsduur worden aangevraagd bij de Inspectie van het onderwijs.

leerlingen die naar het praktijkonderwijs gaan, is in het basisonderwijs gebleken dat zij moeite hebben
met begrijpend lezen en inzichtelijk rekenen; ‘leren uit boeken’ gaat daardoor gewoon moeilijker. Daarom

Nazorg door het praktijkonderwijs

gaan ze naar het praktijkonderwijs. In het praktijkonderwijs wordt vervolgens op individuele basis

Het praktijkonderwijs is nog niet ‘klaar’ als de leerling de school verlaat. Er wordt van uitgegaan dat de

gekeken naar wat de leerling op het vlak van taal en rekenen nodig heeft om deel te kunnen nemen aan

school de leerling “enige vorm van nazorg verleent na het verlaten van de school (ambulante begeleiding,
1
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job coaching, en dergelijke).” 2 In ieder geval behoort het volgen van de leerling tot de nazorg, zodanig

praktijkonderwijs is de overstap naar het mbo aan de orde, misschien zelfs wel voor de meesten niet.

dat de school weet waar de leerling is terechtgekomen. De scholen voor praktijkonderwijs voeren dit

Maar daar waar het kán, is samenwerking geboden omdat dat de kansen voor de leerling vergroot.

aspect van de nazorg uit met behulp van de inmiddels bekende uitstroommonitor en volgmodule.
In Hoofdstuk 4 komt aan de hand van de praktijk in beeld op welke wijze mbo-instellingen, scholen voor
In de afgelopen jaren is er wel wat discussie met OCW geweest over wat deze nazorg nu wel of niet

praktijkonderwijs en gemeenten al samenwerken. Tevens wordt ingegaan op de vraag opwelke wijze de

inhoudt. Uiteindelijk heeft de toenmalige minister Van der Hoeven het volgende gesteld: “Er staat dat

samenwerking kan worden bevorderd.

enige nazorg moet worden gegeven. Het gaat erom dat de keten goed werkt, dat de werkgever en
de arbeidsmarktinstanties gebruikmaken van de praktijkonderwijsscholen of van informatie over de
oud-leerling om de verdere ontwikkelingen van die leerling op de arbeidsmarkt te bevorderen. De
school moet dus niet de taak van andere instanties overnemen. De bekostiging gaat uit van onderwijs,
arbeidstoeleiding en enige vorm van nazorg.” 3
De Inspectie van het onderwijs zegt over nazorg: “Onder nazorg verstaat de inspectie dat de school als
bemiddelaar optreedt en de contacten legt met instanties die ervoor kunnen zorgen dat een leerling
weer aan de slag komt of in een traject komt dat leidt naar arbeid of een opvang met als doel arbeid weer
mogelijk ter maken.”
Uitgangspunt is dat de school de nazorgtaak gedurende minimaal één jaar nadat de leerling de school
heeft verlaten, uitvoert. Afspraak tussen het Landelijk Werkverband Praktijkonderwijs en de Inspectie
van het onderwijs is, dat de scholen hun ex-leerlingen met de uitstroommonitor en volgmodule volgen
gedurende een periode van twee jaar na het verlaten van de school.

1.2

LEESWIJZER

In deze handreiking wordt in hoofdstuk 2 eerst informatie gegeven over de entree opleiding. Op grond
van de wet- en regelgeving wordt onder meer ingegaan op de indeling van de mbo-kwalificatie, de
toelating en het studieadvies en de eisen ten aanzien van Nederlandse taal en rekenen. Deze informatie
levert de basis voor beantwoording van de vraag of en zo ja voor welke leerling uit het praktijkonderwijs
de entree opleiding een reële optie is.
Hoofdstuk 3 gaat in op de context van de entree opleidingen. Veel is in beweging, bijvoorbeeld als
het gaat om passend onderwijs en de rol van de gemeenten bij het terugdringen van voortijdig
schoolverlaten. Ook de ontwikkelingen rond de Participatiewet zijn relevant voor leerlingen die het
praktijkonderwijs (gaan) verlaten.
Bij het doornemen van deze twee hoofdstukken is het van belang in het oog te houden dat het
praktijkonderwijs geen vmbo en geen mbo is. Dat wil zeggen: voor niet álle leerlingen in het
2
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2. DE ENTREE OPLEIDING
D

is. Het profieldeel is voor elk van deze negen kwalificaties anders. Het keuzedeel wordt vrij gekozen uit de

werd meer accent gelegd op de te behalen competenties. Met ingang van augustus 2016 worden de

Opbouw van een kwalificatie

keuzedelen die de school aanbiedt. Dat zijn er per kwalificatie minimaal twee.

e entree opleiding is een nieuw onderdeel in de kwalificatiestructuur van het mbo. Deze

De opleiding kent een nominale studieduur van 1 jaar. Dat betekent dat het onderwijs in 1 jaar

kwalificatiestructuur heeft in het afgelopen decennium flink wat veranderingen ondergaan.

geprogrammeerd moet worden.

Eerst werden de mbo-kwalificaties in zogeheten eindtermen beschreven, maar na de eeuwwisseling
kwalificaties beschreven aan de hand van een basisdeel, een profieldeel en zijn er keuzedelen. Daarmee
verschuiven de competenties iets meer naar de achtergrond, en worden kennis en vaardigheden weer

Het basisdeel kent twee componenten:

wat belangrijker. Verder zijn er de referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen bij gekomen.

1. De beroepsgerichte basistaak: de werknemersvaardigheden
2. Algemene basistaak: Nederlands, rekenen, loopbaan en burgerschap

Dat is de beweging die de inhoudelijke kant van het mbo de laatste jaren meemaakt. Er zijn daarnaast

Het basisdeel is bij elk van de kwalificaties van de entree gelijk. Het is kortom de algemene,

ook belangrijke veranderingen in de bekostiging van het mbo. Want, ten eerste, werden in het verleden

gemeenschappelijke basis van de entree opleiding.

álle mbo-studenten bekostigd, ongeacht hun inschrijvingsduur, nu is er de ‘cascade’. Dit houdt eenvoudig
gesteld in dat de bekostiging daalt naarmate de student langer staat ingeschreven. Ten tweede wordt

Er zijn vervolgens negen profieldelen. De student kiest één van deze profielen, uit de volgende

er nu anders omgegaan met de ‘diploma bekostiging’. Voor de entree opleidingen is deze komen te

mogelijkheden:

vervallen. Dit deel van de bekostiging kregen de instellingen pas als de student het diploma had behaald;
deze middelen zijn nu gewoon onderdeel van de lumpsum.

- Logistiek
- Zorg en dienstverlening

Al deze bewegingen van recente datum komen voort uit de beleidsnota Focus op vakmanschap. Deze

- Procestechniek

nota en alle wetswijzigingen die daaruit voort zijn gekomen, hebben invloed op het totale mbo, maar

- Bouwen en Wonen

zeker ook op de niveau 1 opleidingen in het mbo.

- (Groene) verkoop/retail
- Mobiliteitsbranche
- Horeca/voeding/voedingsindustrie

2.1

INVOERING VAN DE ENTREE OPLEIDING IN HET MBO

- Plant en groene ruimte
- Installatie- en constructietechniek

Met de invoering van Focus op Vakmanschap is het begrip entree opleiding geïntroduceerd. Met
ingang van schooljaar 2016-2017 kunnen studenten alleen nog maar voor de nieuwe entree opleiding

Er wordt tevens (verplicht) één keuzedeel gevolgd.

worden ingeschreven. Uiteraard kunnen studenten die in schooljaar 2015-2016 zijn ingeschreven voor
een AKA- of niveau 1 opleiding deze wel afmaken. Met ingang van het schooljaar 2016-2017 worden

Het keuzedeel heeft een studiebelasting van 240 studiebelastingsuren (SBU). Dat is fors want de

mbo-studenten dus niet meer ingeschreven op AKA- en de smalle niveau 1 opleidingen. Er is alleen nog

opleiding duurt maar één jaar. Er is dan ook een keuzedeel met de titel ‘Verrijking Leervaardigheden’

inschrijving mogelijk in de entree opleiding.

ontwikkeld. Dit keuzedeel maakt het mogelijk via drie modules van ieder 80 SBU de student meer
keuzes en meer flexibiliteit te bieden, waardoor maatwerk kan ontstaan en kan worden aangesloten

De entree opleiding wordt beschreven in het kwalificatiedossier entree. Dit ene kwalificatiedossier kent

bij specifieke wensen en of talenten van de student. Als de school dit keuzedeel aan de studenten

negen kwalificaties. Elke kwalificatie omvat een basisdeel, een profieldeel en een keuzedeel.

aanbiedt, kan de school ook bepalen welke modules worden aangeboden. De omvang van het aanbod
van modules hangt af van de mogelijkheden die de school heeft. Meer informatie over het keuzedeel

Elke kwalificatie van de entree opleiding bestaat uit een basisdeel dat voor alle negen kwalificaties gelijk
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Verkorting en intensivering

Studieadvies

Naast het nieuwe kwalificatiedossier zijn al eerder, per 1 augustus 2014, in het kader van Focus op

Studenten die op het mbo zijn ingeschreven en de entree opleiding volgen moeten binnen vier maanden

vakmanschap een verkorting en intensivering in de niveau 1 en AKA opleidingen ingevoerd.

na de feitelijke start van de opleiding een studieadvies krijgen. Als de studievoortgang onvoldoende is,
kan dat leiden tot een bindend studieadvies. Dan wordt de onderwijsovereenkomst ontbonden. Zie voor

Als gevolg van de verkorting en intensivering kent de entree opleiding nu een nominale studieduur van

meer informatie en praktijkvoorbeelden de brochure van de MBO Raad over het bindend studieadvies in

één jaar en zijn er regels voor de tijdsinvestering. Het gaat dan om Begeleide Onderwijs Tijd (BOT) en

de entree opleiding.4

Beroeps Praktijk Vorming (BPV).

Nederlandse taal en rekenen
Alle activiteiten vanuit het basisdeel, profieldeel en keuzedeel moeten worden uitgevoerd in

In studiejaar 2016-2017 tellen Nederlands en rekenen nog niet mee voor diplomering in de entree

minimaal 1000 klokuren voor de Beroeps Opleidende Leerweg (BOL) en 850 klokuren voor de Beroeps

opleiding. De onderdelen moeten echter wel worden geëxamineerd; het is niet verplicht om daarbij

Begeleidende Leerweg (BBL).

gebruik te maken van de centrale examens. De school mag ook eigen (instellings) examens gebruiken.

Bol
BBL

BOT

BPV

600
200

Geen minimum3
610

BOT/BPV

Totaal

Mbo-instellingen mogen in het studiejaar 2016-2017 wel gebruik maken van het centrale examen.
In dat geval:

40

1000
850

• Moeten zij cijferdifferentiatie toepassen; meer informatie daarover staat op de website van steunpunt

Toelatingseisen
In3 de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB) is omschreven welke studenten toegelaten kunnen

taal en rekenen mbo, www.steunpunttaalenrekenenmbo.nl
• Kunnen studenten die minimaal een 6 halen voor Nederlands vrijstelling krijgen in een niveau 2
opleiding. Dit cijfer kan dan worden vermeld op de resultatenlijst of een student kan een apart bewijs

worden tot de entree opleiding aan de mbo-instelling. Zo is in artikel 8.1.1b van de WEB bepaald:
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.
In de praktijk betekent dit dat studenten die op de mbo-instelling zijn ingeschreven om de entree
opleiding te volgen op 31 juli, dus vóór 1 augustus van het schooljaar waarin ze de opleiding willen gaan
volgen, 16 jaar moeten zijn. Bovendien mogen ze niet toelaatbaar zijn tot een mbo-opleiding van niveau
2, 3 of 4. Dat betekent dat ze niet in het
bezit van een vmbo-diploma mogen zijn.

krijgen waaruit blijkt welke resultaat hij heeft behaald voor Nederlands.
Het is de bedoeling dat Nederlandse taal en rekenen op termijn verplicht geëxamineerd gaan worden
voor mbo-studenten die een diploma willen halen met doorstroomrecht naar mbo-2. Hiervoor moet de
wet worden aangepast.
Voor Nederlands gaat dan het volgende gelden:
• Het wordt verplicht om voor de onderdelen lezen en luisteren het centrale examen af te nemen.
• Voor de onderdelen spreken, gesprekken voeren en schrijven moet de mbo-instelling de zogenaamde
instellingsexamens gebruiken.
• Het cijfer telt mee voor diplomering. Een student moet minimaal een 5 halen.
• Als het centrale examen niet wordt afgenomen, wordt een schoolexamen afgenomen. Dit cijfer geeft bij
een voldoende, géén vrijstelling op niveau 2.

Leerlingen die staan ingeschreven op het
praktijkonderwijs mogen voor hun 16e
jaar op de pro-school wel aan de entree
opleiding beginnen. Dat komt hierna nog
aan de orde.
3	D.w.z. groter dan nul; er moet immers wel BPV zijn
want het is ten slotte een beroepsopleiding.

Voor rekenen gaat dan het volgende gelden:
• Het wordt verplicht om voor rekenen een centraal examen af te nemen. Dit kan een 2F of een 2A
examen zijn.
• Het cijfer komt op de resultatenlijst.
• De komende jaren telt rekenen nog niet mee voor diplomering in het mbo.
4
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Op dit moment geldt dit alles dus nog niet, daarvoor moet zoals gezegd eerst de wet worden gewijzigd.

leverancier die examens voor alle kwalificaties in de entree opleiding levert of één die dat alleen voor een

Vermoedelijk telt Nederlands in het studiejaar 2018-2019 mee voor diplomering. Het moment dat

bepaalde kwalificatie doet. En er zijn er ook die zelf examens maken, soms met een aantal scholen samen,

rekenen gaat meetellen voor diplomering is in deze fase nog niet duidelijk.

en die examens dan extern laten valideren.

Door dit alles kan in ieder geval de komende twee jaar iedere student die het entree diploma behaalt,

Inmiddels zijn er kaderexamens en voorbeeld-proeves ontwikkeld voor de profielen van de entree

doorstromen naar een niveau 2 opleiding, ongeacht het cijfer voor Nederlands en rekenen.

opleiding. Deze kunt u downloaden om een idee te krijgen van de af te nemen examens.

Echter, gezien het belang van Nederlands en rekenen voor de verdere studie en het behalen van de

Examineringsplan

startkwalificatie is het belangrijk dat in de entree opleiding wel voldoende tijd en aandacht wordt

Voor elke mbo-opleiding wordt een examineringsplan opgesteld. In dat verband is het onderscheid

besteed aan deze vakken. Leerlingen die vanuit het praktijkonderwijs willen doorstromen moeten daar

tussen summatieve en formatieve toetsen van belang:

dus rekening mee houden.
• Summatieve toetsen: op een moment in het leerproces, vaak aan het einde, wordt een beoordeling

Modernisering bekostiging
Zoals al gemeld in de inleiding: de bekostiging voor het mbo en de entree opleiding is met de komst van

gegeven of cijfer toegekend; de beoordeling of cijfer is verbonden aan een norm.
• Formatieve toetsen: docenten en leerlingen verzamelen doorlopend informatie over de voortgang van

Focus op vakmanschap veranderd. Een van de belangrijke veranderingen is dat de diplomabekostiging is

het leerproces zodat deze informatie kan worden gebruikt bij de verdere inrichting van de lessen en het

gewijzigd. Dat betekent dat de mbo-instelling voor de entree opleiding geen diplomabekostiging meer

leerproces.

ontvangt.
In het examineringsplan zijn de summatieve toetsen opgenomen, dus de toetsen die voor het examen

Examinering

afgelegd moeten worden. Ook voor de entree opleidingen is er zo’n examenplan.

Met de invoering van de nieuwe kwalificatiedossiers zijn er ook nieuwe regels gekomen over de

Uiteraard worden de kerntaken en de werkprocessen geëxamineerd. Daarnaast worden Nederlands en

examinering. Deze worden hieronder toegelicht.

rekenen opgenomen en Loopbaan en Burgerschap. Voor al deze onderdelen wordt aan gegeven met
welke exameninstrumenten ze worden getoetst, hoe ze worden getoetst en wanneer het onderdeel

Examenprofielen

succesvol is afgesloten.

Zo zijn er examenprofielen ontwikkeld en is er ook een examenprofiel gekomen voor de entree opleiding.
In het examenprofiel maken onderwijs en het georganiseerd bedrijfsleven met elkaar afspraken over de

Formatieve toetsing

inrichting van de examinering. Het gaat dan vooral over wat de belangrijkste kenmerken zijn van het

De meeste mbo opleidingen stellen ook een formatief toetsplan op. In dit plan zijn de voorwaardelijke

beroep en hoe die in de examens tot uiting komen. En er zijn afspraken over de wijze waarop onderwijs

toetsen opgenomen. Daarbij is dan aangegeven welke voortgang de student moet hebben bereikt om

en bedrijfsleven betrokken zijn bij de examinering. De examenprofielen zijn mede tot stand gekomen

mee te kunnen doen aan het summatieve examen. Het kunnen praktijktoetsen of theorietoetsen zijn;

om meer standaardisering in de examens te bereiken, zonder dat centrale examinering nodig is. Centrale

maar ook verslagen en verplichte deelname aan verschillende activiteiten kunnen in dit formatieve

examens passen immers niet goed bij de praktijkgerichte insteek van examens in het beroepsonderwijs;

toetsplan zijn opgenomen.

afspraken over de inhoud en inrichting van examens zijn wel mogelijk. De mbo-instellingen hebben zich
kortom te houden aan het examenprofiel dat is afgesproken voor de entree opleidingen.

2.2

IS EEN ENTREE OPLEIDING PASSEND?

Inkoop van examens

14

Daarnaast heeft de Minister aangegeven dat de mbo-instellingen hun examens moeten inkopen bij een

Pro-leerlingen naar de entree opleiding

examenleverancier of, als zij de examens toch zelf willen maken, dat deze dan extern gevalideerd moeten

Moeten leerlingen nu na het praktijkonderwijs wel of niet doorstromen naar het mbo, of zijn zij beter af

worden. Mbo-instellingen moeten zich dus aan dit voorschrift houden, ook als het gaat om de examens

op de arbeidsmarkt? Over die vraag wordt al geruime tijd gediscussieerd. Een eensluidend antwoord is

van de entree opleiding. Veel opleidingen kopen deze examens in bij een examenleverancier, een

moeilijk te geven, omdat veel afhangt van het type leerling dat het betreft.

Samenwerking pro-mbo: entree naar de toekomst
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Samenwerking voortgezet onderwijs - mbo
Om te beginnen: het volgen van een entree opleiding óp de mbo-instelling wordt door veel leerlingen
terecht ervaren als een stap voorwaarts. Op het mbo wordt immers niet alleen de entree opleiding

Op grond van artikel 25a van de Wet op het voortgezet onderwijs (WVO)5 mogen scholen voor

gegeven maar staat die opleiding ook in het teken van beroepsonderwijs. Ze volgen de entree opleiding

praktijkonderwijs samenwerken met een mbo-instelling als dat de leerling meer kansen geeft op het

met leeftijdsgenoten die ook graag willen toewerken naar de startkwalificatie. Leerlingen die deze

succesvol deelnemen aan vervolgonderwijs en/of als daarmee onderwijsvoorzieningen doelmatiger

stap zetten, kunnen dan ook in de nieuwe omgeving van het mbo een enorme groei doormaken en

worden gebruikt. Er moet dan wel een samenwerkingsovereenkomst worden afgesloten, waarin

zelfvertrouwen winnen.

omschreven staan:

Vervolgens is de vraag: hoe snel zetten de leerlingen de stap? Voor een deel van de pro-leerlingen die de

• het doel van de samenwerking,

entree opleiding aankunnen, zal gelden dat zij er goed aan doen de overstap geleidelijk en niet in één

• de doelgroep,

keer te maken. Fasering van de overstap is dan een goed plan. De leerling start dan aan het begin van

• de wijze waarop wordt nagegaan of het doel wordt bereikt,

bijvoorbeeld het laatste pro-schooljaar met één dag in de week op het mbo; dit wordt opgebouwd tot

• en het onderwijsprogramma dat volgens de samenwerking wordt vormgegeven.

twee à drie dagen in de week. Na afronding van het pro wordt dan de overstap in zijn geheel gemaakt.
De leerling blijft dan het overstap-jaar nog ingeschreven op de pro-school.

Ook moet de overeenkomst ingaan op de financiële aspecten van de samenwerking en moet de
overeenkomst voorzien zijn van een geschillenregeling.

En er zijn leerlingen die er goed aan doen de entree opleiding geheel af te ronden op de pro-school
zelf. Bijvoorbeeld omdat zij op de pro-school beter dan op de mbo-instelling in een bekende omgeving

Entree opleidingen uitvoeren in het praktijkonderwijs

geconcentreerd kunnen blijven werken aan het behalen van het diploma. Dat is dan ook méér dan prima.
Het is kortom zaak dat voor elke leerling wordt bezien wat de beste modus is. De entree opleiding op het

De samenwerking tussen praktijkonderwijs en mbo betreft dan het aanbieden van (delen van) een entree

mbo zelf volgen heeft als voordeel dat de leerling direct went aan de setting van het beroepsonderwijs;

opleiding gedurende de tijd dat leerlingen op de praktijkschool zitten.

dit is van belang voor doorgroei naar niveau 2. De entree opleiding op het praktijkonderwijs doen heeft
als voordeel de bekendheid van de school. Het hangt van de leerling af wat hem of haar het beste past.

Voor de basisberoepsgerichte leerweg in het vmbo is in de Wet op het voortgezet onderwijs expliciet
bepaald dat zo’n constructie kán (artikel 10b8 WVO). Voor het praktijkonderwijs is dit echter niet zo

Vmbo leerlingen naar de entree opleiding

uitdrukkelijk omschreven.

Leerlingen met een vmbo-diploma basisberoepsgerichte leerweg en het diploma leerwerktraject kunnen
niet meer naar de entree opleiding. Hun diploma geeft toegang tot de niveau 2 opleiding; daarmee is de

Maar de toenmalige minister van OCW Van Bijsterveldt heeft in de Tweede Kamer uiteengezet dat dit

entree opleiding voor deze leerlingen geen optie meer.

geen enkel probleem is:

Leerlingen in de basisberoepsgerichte leerweg van het vmbo (vmbo-bb), waarvan het zeer onzeker is of

“Praktijkonderwijs kan (…) alle afspraken maken met mbo-instellingen. Dat gebeurt ook, op grote schaal.

zij het vmbo-bb diploma zullen halen, kunnen baat hebben bij het volgen van een entree opleiding op

(…) Het betreft maatwerk waarvoor geen wetsvoorstel nodig is. Op dit moment gebeurt het gewoon; wij

hun vmbo school. Zij hebben dan de mogelijkheid langer over de entree opleiding te doen dan op de

zien samenwerkingsverbanden tussen praktijkonderwijs en mbo 1. Men beziet in onderling overleg hoe een

mbo school. Samenwerking met het mbo biedt voor deze leerlingen zeker kansen op een entree

jongere het beste zijn mbo 1-diploma kan halen. Het kan zijn dat hij nog enigszins begeleid wordt vanuit het

diploma.

praktijkonderwijs. Een andere mogelijkheid is dat het onderwijs het praktijkonderwijs wordt binnengehaald.”

2.3

“Wij hebben het praktijkonderwijs met zijn eigen bekostiging dat met het mbo 1 afspraken kan maken. No

UITVOERING VAN DE ENTREE OPLEIDING OP HET PRAKTIJKONDERWIJS

problem, dat kan gewoon en het gebeurt ook. Misschien zouden wij dat tot in de finesses moeten regelen,
De entree opleiding kan ook uitgevoerd worden op het praktijkonderwijs. De relevante wettelijke

maar dat is niet nodig. In de praktijk gebeurt het al.”

bepalingen zijn opgenomen in het tekstkader.
5
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“Het Landelijk Werkverband Praktijkonderwijs en de MBO Raad hebben uitstekend voorlichtingsmateriaal

aanbieden van de entree opleiding op de eigen school, het praktijkonderwijs, de vso- en vmbo-school

ontwikkeld voor praktijkscholen die een mbo 1-opleiding willen combineren. Dit gebeurt ook in de praktijk en

altijd afspraken moeten maken met een mbo-instelling in de omgeving. Met die mbo-school moet een

dit kan gewoon zo blijven.” 6

samenwerkingsovereenkomst worden opgesteld waarin ook afspraken over de examinering en de kosten
ervan worden opgenomen. De leerling wordt vervolgens als extraneus, oftewel als examendeelnemer, bij

Recent heeft minister Bussemaker deze visie bevestigd. In een brief aan de Kamer stelt zij namelijk:

de mbo-instelling aangemeld voor het examen.

“Voor diegenen die behoefte hebben aan onderwijs in een vertrouwde, kleinschalige omgeving, kan de pro-

De praktijkschool vergoedt aan de mbo-instelling de kosten die aan examendeelname verbonden

school een entree opleiding aanbieden.”

zijn. De hoogte van die bijdrage moet door de mbo-instelling aan de pro-school worden verantwoord,

7

anders gezegd: de opbouw ervan moet transparant zijn. De bijdrage omvat doorgaans de kosten van de
Kortom, het is toegestaan dat scholen in samenwerkingsconstructies met mbo-instellingen, entree

aanschaf van het examen en de afname ervan door assessoren.

opleidingen of delen daarvan in het praktijkonderwijs aanbieden aan een bepaalde groep leerlingen.
In het verleden werd door het mbo voor de kosten van examinering van de niveau 1 opleidingen
gebruik gemaakt van de diplomabekostiging; de instelling ontving deze bekostiging voor leerlingen
Het mbo is bij de uitvoering van de entree opleiding op het pro – maar ook in geval van uitvoering op

die hun diploma haalden. Voor de entree opleiding is dat niet meer van toepassing. De middelen van

een vso- of vmbo-school - altijd verantwoordelijk voor de examinering. Voor het mbo geldt daarbij:

de diplomabekostiging zitten nu in de gewone lumpsum. Als de leerling op de pro-, vso- of vmbo-

gelijke monniken, gelijke kappen. De leerlingen die niet op bij de mbo-instelling staan ingeschreven

school staan ingeschreven, en bij de mbo-instelling examen doen in de entree opleiding, krijgt de mbo-

maar door de mbo-instelling wel worden geëxamineerd voor de entree opleiding, moeten voldoen

instelling echter geen lumpsum voor die leerling. Dit betekent dat de mbo-instelling de pro-, vso- en

aan dezelfde eisen als de ‘eigen’ studenten. Dat betekent dat de leerlingen op het pro of vso dezelfde

vmbo-school voor de kosten van examinering een financiële bijdrage vraagt. Zoals hiervoor aangegeven

formatieve toetsen en summatieve examens (zie hiervoor) moeten doen als de studenten die staan

is het zaak dat de mbo-instelling daarbij inzichtelijk maakt hoe de prijs voor de examinering tot stand

ingeschreven bij de mbo-instelling. Ook moeten de stages voldoen aan de mbo-eisen: deze zullen dus

komt.

ook in erkende leerbedrijven uitgevoerd moeten worden.
In de afspraken moet ook duidelijk worden hoe het examenplan eruit ziet waaraan de leerlingen moeten

Regelgeving toepassen van schoolsoort waar ingeschreven

voldoen. In principe zijn het praktijkonderwijs, het vso en de vmbo-school vrij het onderwijsleerproces

Als een leerling is ingeschreven op een school voor praktijkonderwijs, een vso- of vmbo-school en daar

te programmeren naar eigen goed dunken, daarbij rekening houdend met de eisen die de eigen

een entree opleiding volgt, dan gelden er andere regels dan wanneer de leerling is ingeschreven in het

schoolsoort stelt aan het onderwijsproces, waaronder bijvoorbeeld de urennorm.

mbo.
Inhoudelijk moet door de leerling aan dezelfde eisen worden voldaan; dat wordt duidelijk in de
examinering. Maar:
• E en leerling kan in het praktijkonderwijs, op het vso of de vmbo-school al beginnen aan de opleiding
voordat hij of zij 16 jaar is;
• E en leerling op het pro, vso of in de vmbo-bb die de entree opleiding doet, heeft niet te maken met een
wettelijk geregeld bindend studieadvies binnen vier maanden na aanvang van de opleiding;
• Een opleiding hoeft niet in 1 schooljaar geprogrammeerd te worden.

Examinering onder verantwoordelijkheid van het mbo
Zoals gezegd is de mbo-instelling verantwoordelijk voor de examinering. Dat betekent dat bij het
6
7
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3.	DE BELEIDSCONTEXT VAN
SAMENWERKING
D

e samenwerking tussen mbo-instellingen en scholen voor praktijkonderwijs bevindt zich in een
context die anno 2016 flink in beweging is. Voor beide scholen zijn relevant: de ontwikkeling

van het dossier passend onderwijs, het beleid ten aanzien van voortijdig schoolverlaten en de
participatiewet. In dit hoofdstuk wordt de stand van zaken – zomer 2016 - op deze drie
onderwerpen toegelicht.

3.1

PASSEND ONDERWIJS

gezegd: het samenwerkingsverband is verantwoordelijk geworden voor de budgetbewaking van een
flink deel van de bekostiging van het pro-scholen.

Het praktijkonderwijs is sinds de komst van de samenwerkingsverbanden, zo’n vijftien jaar geleden,
aangesloten op het dossier passend onderwijs. Passend onderwijs is voor het praktijkonderwijs niet

Er zweven nu nog twee beleidsvoornemens boven de markt: de zogeheten verevening en de afschaffing

nieuw; het draait immers al bijna twee decennia mee in de samenwerkingsverbanden leerlingenzorg,

van de pro-criteria.

waarbij sinds kort óók de schoolbesturen van scholen voor voortgezet speciaal onderwijs (vso)
onderdeel van uitmaken. In veel, zo niet: alle, regio’s participeert het praktijkonderwijs volwaardig in de

‘Verevening’ wil zeggen dat het normatieve budget voor pro van de samenwerkingsverbanden

gezamenlijke zorg voor goed onderwijs voor alle leerlingen.

gebaseerd wordt op hetzelfde, landelijk gemiddelde percentage. Er zijn dan regio’s waar een tekort, en
regio’s waar een overschot ontstaat; daarbij zal dan een overgangsperiode worden toegepast. Voor het

Bekostiging en indicatiecriteria

vso is een dergelijke verevening inmiddels al ingevoerd.

Toch wordt de laatste tijd vaak gezegd dat het praktijkonderwijs ‘onder passend onderwijs moet worden
gebracht’. Daarmee wordt gedoeld op de achterliggende bekostigings- en indicatiesystematiek: die zou

In 2016 is in opdracht van OCW onderzocht of er redenen zijn om de verevening voor pro en lwoo níet

voor het pro en voor het leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) gelijk gesteld moeten worden aan die

in te voeren. Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat een bekostigingssystematiek voor pro en

voor het voortgezet speciaal onderwijs geldt.

lwoo rekening zou moeten houden met sociaaleconomische aspecten, zoals het opleidingsniveau van
de ouders, van de regio. Tegelijkertijd geven de onderzoekers aan dat het blijvend hanteren van het

Sinds 1 januari 2016 geldt dat de samenwerkingsverbanden – en niet meer de onafhankelijke regionale

percentage uit 2012 ook geen goede maatstaf is. De behoefte aan pro in het samenwerkingsverband

verwijzingscommissies – de toelaatbaarheidsverklaringen (tlv) afgeven voor leerlingen die gelet op

kan immers sindsdien (flink) zijn veranderd. Op grond van het onderzoek heeft OCW besloten om

hun kenmerken aangewezen zijn op praktijkonderwijs. De samenwerkingsverbanden moeten daarbij

in 2016-2017 in gesprek te gaan met de scholen en samenwerkingsverbanden over de toekomstige

tot nader orde, voor het pro de landelijke indicatiecriteria toepassen. Voor alleen het lwoo mogen de

bekostigingswijze. Tot die tijd blijft de huidige bekostigingssystematiek, gebaseerd op het

verbanden er voor kiezen daarvan af te wijken (‘opting out’).

deelnamepercentage van 2012, in tact.

Als een leerling naar het pro gaat, op basis van een tlv van het samenwerkingsverband, dan krijgt

Het loslaten van de landelijke criteria hangt volgens OCW nauw samen met die bekostigingssystematiek.

de pro-school directe en volledige bekostiging van OCW voor die leerling. Echter, het zogeheten

Dit punt wordt door OCW dan ook mee genomen in die gesprekken.

‘lichte ondersteuningsdeel’ van dat bedrag wordt afgeboekt van het normatieve budget waar het
samenwerkingsverband, op basis van het percentage pro-leerlingen in 2012, op mag rekenen. Geeft
het verband méér tlv’s voor pro af dan er in 2012 pro-leerlingen waren, dan wordt de budgettaire
overschrijding ingehouden op de lumpsum van alle scholen in het samenwerkingsverband. Anders
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Standpunt landelijk bestuur pro

aangebracht in de manier van examineren. Daarbij geldt dan uiteraard wel dat aan de kerntaken en

Het landelijk bestuur praktijkonderwijs hanteert in dit debat de volgende uitgangspunten.

werkprocessen en overige eisen – zoals beschreven in het kwalificatiedossier – moet worden voldaan.

Het praktijkonderwijs is een reguliere schoolsoort in het voortgezet onderwijs

3.2	REGIONALE AANPAK TERUGDRINGEN VOORTIJDIG SCHOOLVERLATEN
(VSV) EN KWETSBARE JONGEREN

Voor die status is niet voor niets gekozen, aangezien het praktijkonderwijs een specifieke opdracht
heeft, namelijk zorg dragen voor arbeidsmarkttoeleiding voor een kwetsbare doelgroep. Dit betekent
ten eerste dat de overheid een verantwoordelijkheid toekomt ten aanzien van de beschikbaarheid en

Ook als het gaat om het beleid ten aanzien van de reductie van voortijdig schoolverlaten (vsv) zijn er

toegankelijkheid van het aanbod praktijkonderwijs in heel het land, en dat leerlingen die op dit aanbod

ontwikkelingen die relevant zijn voor de samenwerking tussen praktijkonderwijs en mbo.

zijn toegewezen, weten dat er adequate scholen zijn waar zij terecht kunnen. Ten tweede: de beslissing
of een leerling wel of niet op praktijkonderwijs is aangewezen, moet op een deskundig, onafhankelijk

Begin 2016 heeft minister Bussemaker aan de Kamer een brief geschreven waarin zij op hoofdlijnen haar

en objectief oordeel zijn gebaseerd. Temeer daar het geldt als eindonderwijs. Zorgvuldigheid in die

voornemens schetst.9 Het gaat daarin vooral om het versterken van de rol van de Regionale Meld- en

afweging is kortom buitengewoon belangrijk.

Coördinatiefunctie (RMC) van de gemeenten. Hiervoor is een wetswijziging nodig. Daarna is de RMCfunctie op de volgende punten versterkt:

Dus: handhaven van de landelijke criteria
De landelijke criteria functioneren goed en borgen dat de leerlingen waarvoor het praktijkonderwijs

• Onderwijs en gemeenten voeren minimaal één keer per jaar bestuurlijk overleg over de aanpak van

is opgericht daar in heel Nederland naartoe kunnen. De criteria verschaffen helderheid aan leerlingen,

voortijdig schoolverlaten in de regio.

ouders, werkgevers en toeleverend basisonderwijs. Ze zorgen voor transparantie, rechtsgelijkheid

• De RMC-contactgemeente wordt verantwoordelijk voor het initiëren van de regionale aanpak en

en duidelijkheid voor alle betrokkenen. En geven ook een duidelijk kader voor het toezicht door de

totstandkoming van het regionaal programma gericht op reductie van voortijdig schoolverlaten.

onderwijsinspectie. Die overigens telkenmale vaststelt dat de kwaliteit van het praktijkonderwijs

• De RMC krijgt de verantwoordelijkheid voor het monitoren van de groep 16- en 17- jarigen uit het pro

uitstekend is.

en vso.
• De RMC krijgt de beschikking over de benodigde gegevens om de groep uit pro en vso van 16–23 jaar

Het praktijkonderwijs wil de criteria handhaven omdat het anders voor leerlingen, ouders, andere
scholen en werkgevers volstrekt onduidelijk wordt waar deze vorm van onderwijs voor staat. Het

te kunnen volgen.
• De RMC-contactgemeente krijgt ook de verantwoordelijkheid voor het initiëren van het bestuurlijk

praktijkonderwijs is dan feitelijk geen schoolsoort meer want kan namelijk per (aangrenzend)
samenwerkingsverband sterk gaan verschillen.

overleg waarmee een sluitend vangnet voor jongeren in een kwetsbare positie wordt gevormd.
• De betrokken regionale partners voeren minimaal één keer per jaar bestuurlijk overleg en maken
afspraken over de overdracht van jongeren en wie op welk moment voor welke taak verantwoordelijk

Mbo en passend onderwijs

is. De partners zijn: de RMC-contactgemeente, de centrumgemeente van de arbeidsmarktregio, een

Mbo-instellingen dragen er met de komst van passend onderwijs zorg voor dat studenten met

bestuurder van mbo-instellingen uit de regio, en vertegenwoordigers van de samenwerkingsverbanden

een extra ondersteuningsbehoefte, de bij het volgen van hun opleiding benodigde ondersteuning

passend onderwijs.

ook krijgen. De afspraken die de instelling en student daarover maken, worden opgenomen in de
onderwijsovereenkomst.

Als dit alles wordt gerealiseerd betekent dit dat praktijkonderwijs en mbo-instellingen directer
verbintenis krijgen met de RMC-functie en elkaar ook in dat verband vaker gaan treffen. Daar waar pro en

De financiële middelen voor ‘leerlinggebonden financiering’ in het mbo zijn onderdeel geworden van de

mbo al samenwerken, en de gemeenten daar sowieso al van op de hoogte zijn, hoeft dit alles echter niet

lumpsum van de instellingen.

tot grote wijzigingen te leiden.

In bepaalde gevallen mag de mbo-instelling voor deze studenten overigens afwijken van de wettelijke

9
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normen met betrekking tot onderwijstijd; de Inspectie heeft hiervoor een servicedocument opgesteld.8
Voor mbo-studenten met een extra ondersteuningsbehoefte kunnen verder ook aanpassingen worden
8	Inspectie van het Onderwijs, Servicedocument onderwijstijd in het MBO in relatie tot jongeren met een extra ondersteuningsbehoefte. Utrecht,
6 mei 2016.
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3.3

PARTICIPATIEWET, BANENAFSPRAAK & DOELGROEPENREGISTER

Met de komst van de Participatiewet is de toegang tot Wajong en beschut werk beperkt. Om echter
te stimuleren dat mensen met een beperking (sneller) aan het werk komen, is de Wet banenafspraak

In 2015 zijn de Participatiewet en de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten in werking

ingevoerd. Deze beoogt werkgevers ertoe aan te zetten mensen met een beperking aan te nemen.

getreden. Deze veranderingen zijn ook relevant voor een deel van de leerlingen die het praktijkonderwijs

Werkgevers die een relevante arbeidsplaats beschikbaar hebben, kunnen voor kandidaten het zogeheten

verlaten en – al dan niet via een entree opleiding – de arbeidsmarkt betreden. Om die reden stippen we

doelgroepenregister raadplegen. Leerlingen die afkomstig zijn uit het praktijkonderwijs zijn niet per

dit onderwerp hier kort aan. Uitgebreider informatie is te vinden op onder meer:

definitie in dat register opgenomen. Dit omdat zij in beginsel niet over een ‘beperking’ beschikken, zoals

www.samenvoordeklant.nl en www.opnaarde100000.nl.

dat wel geldt voor leerlingen uit het vso.

Bij de uitstroom van leerlingen uit het praktijkonderwijs doet zich de vraag voor: kan de leerling

Recent is gebleken dat het aanbod van beschut werk door gemeenten, waartoe zij nog steeds (zij het

zelfstandig een baan vinden of heeft hij daar ondersteuning bij nodig? Het praktijkonderwijs is

minder) middelen van het Rijk ontvangen, achterblijft bij de verwachting. Om die reden is in de zomer

via de stages gedurende de periode dat de leerling nog op school zit, verantwoordelijk voor diens

van 2016 voorgesteld de gemeenten te gaan verplichten plaatsen voor beschut werk aan te bieden voor

arbeidstoeleiding. Ook volgt de school nog twee jaar ná het verlaten van de school hoe de loopbaan van

die mensen die er aantoonbaar op zijn aangewezen; de verplichting reikt dan tot het volume waarvoor

de ex-leerling zich ontwikkelt. Via de school kan dan, als dat in die periode nodig is, nog de nodige hulp

de gemeente van het Rijk plaatsen bekostigd krijgt.11

of ondersteuning worden aangeboden. Voor het voorzien in die hulp en ondersteuning bij het krijgen en
behouden van werk zijn echter wel de gemeente en/of het UWV aan zet. Dat gebeurt dan op titel van de

Ook is voorgesteld om mensen waarvan op de werkplek is gebleken dat ze niet in staat zijn het

Participatiewet.

minimumloon te verdienen, direct onder het doelgroepenregister te brengen. Er is daarvoor dan geen
verklaring meer nodig van het UWV.

In het schema is aangegeven welke instrumenten in beginsel beschikbaar zijn voor de arbeidstoeleiding
van de (ex-)leerling.10

Het is in de zomer van 2016 nog niet duidelijk wanneer dit wetsvoorstel bij de Tweede Kamer wordt
ingediend.

10

Bron: Meedoen werkt! Brochure LWV-Pro en LECSO i.o.v. Ministerie van SZW, 2015.
11

GEEN extra ondersteuning nodig.

Internetconsultatie, zie https://www.internetconsultatie.nl/verplichtstelling_beschut_werk

UWV is verantwoordelijk voor:
* ondersteuning bij re-integratie
* inzet loondispensatie op basis van Wajong
* inzet job-coaching op basis van protocol (interne) job-coach
* inzet overige werkvoorzieningen op basis van de Wajong
* Wajong geeft de werkgever toegang tot UWV no-riskpolis
en via de belastingdienst een mobiliteitsbonus

Dit geeft de werkgever toegang tot UWV no-riskpolis en via de
belastingdienst tot een mobiliteitsbonus.

Gemeente is verantwoordelijk voor 1):
* inzet loonkostensubsidie op basis van gemeentelijke veroordeling
* inzet begeleiding op basis van gemeentelijke verordening
* inzet overige werkvoorzieningen

Start

Wat is de behoefte aan
ondersteuning voor de leerling?

WEL extra ondersteuning nodig
bij plaatsing leerling
EN / OF
leerling heeft verminderde
loonwaarde (minder dan het
wettelijk minimumloon).

GEEN ondersteuning nodig bij
plaatsing leerling.
WEL ondersteuning nodig op de
werkplek in de vorm van
begeleiding en/of een
werkvoorziening.

JA
Is de leerling Wajong gerechtigde?
Het gaat hier om de oude en nieuwe Wajong, dus NIET de
Wajong 2015.

NEE

Is de leerling Wajong gerechtigde?
Het gaat hier om de oude en nieuwe Wajong, dus NIET de
Wajong 2015.

JA

NB. Gemeente kan UWV vragen om beoordeling doelgroep
bakenafspraak; miv 1/7/15 kan leerling PrO, VSO, MBO-entree
het UWV ook direct om een beoordeling vragen -> toegang tot
UWV no-riskpolis en via belastingdienst een mobiliteittsbonus,
via een verklaring scholingsbelemmeringen van het UWV.
1) Gemeente is verantwoordelijk voor bijstandsgerechtigden
en niet-uitkeringsgerechtigden (= personen die zich als
werkloos werkzoekende hebben ingeschreven bij UWV).

UWV is verantwoordelijk voor:
* inzet job-coaching op basis van protocol (interne) job-coach
* inzet overige werkvoorzieningen op basis van de Wajong of WIA
* Wajong heeft werkgeer toegang tot UWV no-risk en via de
belastingdienst een mibiliteitesbonus
* of de verklaring scholingsbelemmering geeft de werkgever
toegang tot UWV no-riskpolis en via de belastingdienst een
mobiliteitsbonus
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NEE

NEE
Heeft de leerling zich ingeschreven bij
UWV als werkzoekende?

24

UWV is verantwoordelijk voor:
* inzet job-coaching op basis van protocol (interne) job-coach
* inzet overige werkvoorzieningen op basis van de Wajong of WIA
* Wajong heeft werkgeer toegang tot UWV no-risk en via de
belastingdienst een mobiliteitsbonus
* of de verklaring scholingsbelemmering geeft de werkgever
toegang tot UWV no-riskpolis en via de belastingdienst een
mobiliteitsbonus

JA

Gemeente is verantwoordelijk voor 1) :
* inzet begeleiding op basis van gemeentelijke verordening
* inzet overige werkvoorzieningen
UWV is verantwoordelijk voor verklaring scholingsbelemmering:
Dit geeft de werkgever toegang tot de UWV no-riskpolis en via de
belastingdienst tot een mobiliteitsbonus.
1) Gemeente is verantwoordelijk voor bijstandsgerechtigden en
nietuitkeringsgerechtigden (= personen die zich als werkloos
werkzoekende hebben ingeschreven bij UWV).
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4.	VORMEN VAN SAMENWERKING
S

worden uitgewerkt en voor welke periode dat geldt. Vaak staat er dan ook met naam en functie in
vermeld wie waarvoor verantwoordelijk is.
Als er geen kaderafspraken zijn gemaakt, dan zien we dat de bilaterale overeenkomsten vaak wat

amenwerking tussen het praktijkonderwijs en mbo staat in het teken van het belang van de

uitgebreider zijn dan wanneer de kaders er wel zijn. Dat is ook logisch want er moet volgens de wet- en

leerling. Om de samenwerking in goede banen te leiden is het goed als de scholen, en de school

regelgeving hoe dan ook het nodige worden afgesproken.

en de student afspraken maken en deze ook vastleggen. Daarover gaat dit hoofdstuk.

Ten slotte is er nog, als de student in het mbo wordt ingeschreven, de onderwijsovereenkomst tussen
de mbo-instelling en de student. Hierin maken de school en de student onderling afspraken over het

4.1

SAMENWERKING: LEERLING, SCHOOL EN REGIO

traject, de begeleiding en de beoogde studieduur. In de bijlage is een voorbeeld onderwijsovereenkomst
opgenomen.

Zoals eerder opgemerkt in deze handreiking werken scholen voor praktijkonderwijs en mbo-instellingen
al veelvuldig samen. Vaak worden daarbij heldere afspraken gemaakt en worden deze ook aan het papier
toevertrouwd. Voor het maken van deze handreiking zijn bij de scholen en instellingen voorbeelden van

4.2

WAT HELPT BIJ SAMENWERKEN

deze samenwerkingsafspraken opgevraagd. In de bijlage staat een deel van de ontvangen voorbeelden
vermeld.

Hoe kom je nu, zeker over de wat langere termijn, tot een goede samenwerking? Daar kan op grond van
onderzoek – onder meer naar de zogeheten VM2-experimenten - wel iets over worden gezegd.

De samenwerkingsafspraken tussen pro en mbo zijn in te delen naar vier niveaus.
Ten eerste weten we uit onderzoek dat de samenwerking tussen scholen beter verloopt naarmate deze

Ten eerste is er het niveau van de regio.

minder complex is. Anders gezegd: één-op-één samenwerkingsvormen zijn vaak overzichtelijker dan

Vaak spreken de onderwijsinstellingen en gemeenten, soms ook met of via de samenwerkingsverbanden

veel-op-veel combinaties. Als één pro-school afspraken maakt met één roc, is dat eenvoudiger wanneer

voortgezet onderwijs, eerst met elkaar de belangrijkste intenties uit. Het gaat dan onder meer om het

twee of meer mbo-instellingen in een regio met alle pro-scholen tot overeenstemming moeten komen.

voorkomen van voortijdig schoolverlaten, het zorgdragen voor een doorlopende leerlijn, het komen tot
een samenhangende aanpak bij arbeidstoeleiding, enzovoorts. De intenties worden veelal bekrachtigd

Verder weten we ook dat als de samenwerking een overzichtelijke hoeveelheid leerlingen betreft, het dan

door de betrokken wethouders en schoolbestuurders.

meestal ook beter gaat dan wanneer hele cohorten leerlingen ongedifferentieerd in een traject worden
gestopt.

Ten tweede is er het niveau van de gezamenlijke onderwijsinstellingen, te weten de mbo-instelling(en)
en de pro-school of pro-scholen.

Dit alles is wel te begrijpen als je je realiseert dat in de samenwerkingsrelaties in het onderwijs het

Het komt voor dat zij eerst gezamenlijk, op bestuurlijk niveau, de belangrijkste uitgangspunten

persoonlijke contact tussen direct betrokkenen – een teamleider aan de ene kant en een coördinator aan

bij de samenwerking bespreken en vastleggen. Bijvoorbeeld over de functie en inhoud van de

de andere kant bijvoorbeeld – vaak bepalend is voor het welslagen. Het komt er daarbij wel op aan dat

onderwijstrajecten, waarbij het dan onder meer gaat over de entree opleidingen. In feite worden

‘het persoonlijke contact’ op een gegeven moment wordt ontstegen en dat samenwerkingsafspraken

daarmee kaderafspraken gemaakt over rollen en verantwoordelijkheden, over begeleiding, onderwijstijd,

ook op managementniveau en indien nodig op bestuurlijk niveau worden verankerd.

examinering en de financiële aspecten. Meestal zijn bij dit soort afspraken meerdere mbo-instellingen
en meerdere pro-scholen betrokken. Het maken van de kaderafspraken bevordert eenduidigheid van de

Ten tweede weten we dat het samenwerkingsproces door de tijd heen idealiter bijna net zo verloopt als

uitwerking van de samenwerking; dat maakt het duidelijker voor ouders en leerlingen.

de bekende ‘pdca-cyclus’.12 Er zijn fasen in te onderscheiden die men met elkaar meemaakt:

Vervolgens is er dan de toepassing van dergelijke kaderafspraken op de bilaterale samenwerking
tussen mbo-instelling A en pro-school B.

• L eren van de samenwerking in het (recente) verleden: dit houdt in dat partners er op grond van

In zo’n overeenkomst wordt duidelijk aangegeven hoe de afspraken in deze specifieke samenwerking

opgedane ervaringen met elkaar constateren dat er een nut/noodzaak is om gezamenlijk actie te
ondernemen.
12	Ontleend aan P. van Delden, Samenwerking in de publieke dienstverlening. Ontwikkelingsverloop en resultaten. Delft: Eburon 2009; P. van Delden, Sterke
netwerken. Ketensamenwerking in de publieke dienstverlening. Amsterdam: Van Gennep 2009.
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•D
 oelen bepalen: aansluitend wordt door de pro-school en de mbo-instelling gezamenlijk het doel van
de samenwerking bepaald en vastgelegd. Dit is een belangrijke fase omdat hiermee ook de focus en
inrichting van de volgende stappen worden bepaald.
•P
 raktisch samenwerken: in dit stadium gaat men in de praktijk aan de slag; de doelen of visie

BIJLAGEN
1. VOORBEELD ONDERWIJSOVEREENKOMST ENTREE OPLEIDING

wordt bijvoorbeeld uitgewerkt in een plan van aanpak of projectplan en dat wordt vervolgens
ook in uitvoering genomen. Er gaat bijvoorbeeld een werkgroep aan de slag voor het maken van

Voorbeeld opleidingsblad - Onderwijsovereenkomst als bedoeld in artikel 8.1.3. van de Wet

concrete afspraken en een planning voor het indalen van het mbo-programma op de school voor

educatie en beroepsonderwijs13

praktijkonderwijs.
•S
 tructureren: als men eenmaal aan de gang is, ontstaat meestal na enige tijd de behoefte – ook

Ondergetekenden:

op managementniveau – de praktische samenwerking weer eens tegen het licht te houden; en om

Naam instelling, gevestigd in plaats, hierna te noemen “de instelling”, in dit geval vertegenwoordigd door

vervolgens goede werkafspraken te maken over verantwoordelijkheden, taakverdeling en onderlinge

naam , in zijn functie van functie, en:

communicatie; in deze fase zijn meestal ook leidinggevenden van de pro-school en mbo-instelling
betrokken.

naam student wonende adres, geboren op datum in geboorteplaats, hierna te noemen “de student”,

•V
 erbreden / verdiepen van de samenwerking: als dit allemaal goed gaat, is er kans dat de samenwerking
op den duur ook intensiever wordt; bijvoorbeeld door niet alleen leerlingen ‘uit te wisselen’ maar ook

1. Komen als volgt overeen:

docenten, en/of door afspraken te maken over de benutting van elkaars faciliteiten.

1.1 D
 it opleidingsblad vormt samen met de algemene voorwaarden de tussen de partijen gesloten
onderwijsovereenkomst. Voor zover daarvan in dit opleidingsblad niet wordt afgeweken, zijn

Bij goed verlopende samenwerking zien we al deze fasen door de tijd heen optreden. Het gaat dan vaak

de algemene voorwaarden van toepassing. Als de instelling het opleidingsblad voor de tweede

om scholen die:

of daaropvolgende keer uitgeeft, hoeft deze niet opnieuw ondertekend te worden. Het nieuwe
opleidingsblad vervangt het voorgaande opleidingsblad.

a) Echt samen iets willen bereiken, deze motivatie is breed aan beide zijden vertegenwoordigd;

1.2 De instelling schrijft de student in voor een door de instelling verzorgde opleiding.

b) Die vervolgens ook boter bij de vis leveren, in die zin dat beide partners op basis van gemaakte
afspraken ook daadwerkelijk tot actie over gaan;
c) En die uiteindelijk ook lering willen trekken uit de ervaringen om vervolgens de samenwerking verder

2. De inschrijving
De student wordt ingeschreven in de volgende entree opleiding:14

te versterken.
Dossier/profiel:14
BOL of BBOL:
Keuzedeel 1
Indentificatiecode:
Keuzedeel 2
Indentificatiecode:
Startdatum:
Beoogde einddatum:

Let op (dit geldt voor de student): als jouw bovenstaande opleidingsgegevens niet kloppen, neem
dan binnen tien werkdagen contact op met de studentenadministratie!
13	Aan dit voorbeeld zijn algemene voorwaarden verbonden; deze zijn opgenomen in de bijlage van het Servicedocument onderwijsovereenkomst. Informatie en voorbeeld model onderwijsovereenkomst 2016-2017 van de MBO Raad.
14	De student kan op het niveau van het kwalificatiedossier Entree opleiding of op niveau van het profiel Entree opleiding worden ingeschreven; zie http://
kwalificaties.s-bb.nl
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Wijzigingen van het opleidingstraject zoals vermeld op dit opleidingsblad kunnen gevolgen hebben
voor het recht op studiefinanciering of de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten voor

2. BRONNEN

studenten onder de 18 jaar. Kijk voor meer informatie op www.duo.nl.
Deze Handreiking is onder meer gebaseerd op de volgende samenwerkingsovereenkomsten en
3. Ondertekening

documenten:

De student verklaart door ondertekening kennis te hebben genomen van en in te stemmen met de
algemene voorwaarden die deel uitmaken van deze onderwijsovereenkomst. De instelling verklaart
door ondertekening van deze overeenkomst de in deze overeenkomst en de algemene voorwaarden
opgenomen verplichtingen te zullen nakomen.

• Netwerkorganisatie ‘Onderwijs verbindt en versterkt’; een duurzaam perspectief voor alle jeugdigen in de
Westelijke Mijnstreek
• Convenant Entree Achterhoek – Liemers 2015 – 2016
• Samenwerkingsovereenkomst & Individuele symbioseovereenkomst vmbo/pro - ROC Nova College

3.1 De student verklaart door ondertekening kennis te hebben genomen de documenten waar in deze
overeenkomst naar wordt verwezen.

• Convenant voortijdig schoolverlaten en arbeidstoeleiding kwetsbare jongeren, regio Noordoost Brabant
• Uitvoeringsovereenkomst Pro / ROC - opleidingen Amsterdam

3.2 De student verklaart de documenten die onderdeel uitmaken van deze overeenkomst of als bijlage bij
deze overeenkomst worden gevoegd te hebben ontvangen/te hebben ingezien.
3.3 Als de student minderjarig is, ondertekent zijn/haar ouder(s)/wettelijk vertegenwoordiger(s) deze
overeenkomst ook.

• Samenwerkingsovereenkomst Entreeopleidingen ROC Mondriaan, School voor Entree
• Samenwerkingsovereenkomst ROC Rivor – Pro De Brug – RSG Lingecollege
• Samenwerkingsovereenkomst ID-College en GSG Het Segment
• Samenwerkingsovereenkomst Zeeuwse Stichting Maatwerk – Scalda

3.4 De student verklaart zich bekend met de verplichting tot het betalen van lesgeld op grond van Lesen cursusgeldwet.

• Samenwerkingsovereenkomst Gilde Opleidingen
• Convenant Overgang pro/vso naar mbo & Samenwerkingsovereenkomst ROC Deltion College;
samenwerkingsovereenkomst Wijkleerbedrijf Zorg voor Mekaar, Zwolle Noord

Aldus overeengekomen en ondertekend door:
Naam instelling						Naam student

Vertegenwoordigd door:				Handtekening:

Functie							Datum

Handtekening						Plaats
Datum							
Igv minderjarigheid naam ouder /
wettelijk vertegenwoordiger:

Plaats							Datum
							
							Plaats
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De tekst van deze brochure is in het najaar van 2016 opgesteld door
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