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Onderwerp: Sterk Beroepsonderwijs 

 

Uw brief van:  

 

 

Geachte dames en heren, 

 

Op 31 mei a.s. spreekt u tijdens een algemeen overleg over het mbo met de minister en 

staatssecretaris van OCW over onder meer de brief ‘Sterk beroepsonderwijs’. Het is terecht dat 

versterking van het beroepsonderwijs hoog op de agenda staat van het kabinet en van de Tweede 

Kamer. Met 400.000 vacatures waarvan 200.000 voor mbo-functies is het van groot belang om 

voldoende studenten goed op te leiden in het mbo, zodat ze een zo goed mogelijke startpositie krijgen 

op de arbeidsmarkt. Dat is elke dag opnieuw een uitdaging, want de arbeidsmarkt verandert snel.  

 

In het verlengde van ons kennismakingsgesprek van dinsdag 23 mei jl. willen we u namens de mbo-

scholen voor het algemeen overleg meegeven dat de intenties van delen van de brief ‘Sterk 

Beroepsonderwijs’ (zie verderop onder Drie dreigingen) heel anders kunnen uitpakken dan het kabinet 

voor ogen heeft. In deze brief vragen we daarvoor extra aandacht. Versnippering en verschraling van 

het regionale beroepsgerichte onderwijsaanbod dreigt en daarmee komt de succesvolle leerroute 

vmbo-mbo serieus onder druk te staan, met alle consequenties van dien voor onder meer de vraag 

van de arbeidsmarkt.  
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Gewenste positie voortgezet onderwijs ten opzichte van mbo en hbo 

Het vmbo moet verschillende typen leerlingen kansen bieden. Niet het systeem moet bepalend zijn 

voor de leerroute die de leerling volgt, maar zijn talenten en mogelijkheden. Een sterk, 

beroepsoriënterend vmbo staat daarbij echter niet los van een versterking van de gehele 

beroepsgerichte onderwijsroute. De MBO Raad vindt het daarom van belang dat jongeren kiezen  

voor een leerroute die hen uiteindelijk de beste kansen biedt, zodra ze via het vmbo naar een 

beroepskwalificerende opleiding in het mbo of via de havo naar het hbo gaan.  

 

Drie dreigingen 

De leerroute vmbo-mbo kent drie serieuze dreigingen:  

 ongeclausuleerde doorstroom van vmbo naar havo (aangekondigd in ‘Doorstroom vmbo-havo’) 

 ongeclausuleerd verlengen van vmbo naar zes jaar (aangekondigd in ‘Sterk beroepsonderwijs’) 

 (nog meer) ruimte laten door vmbo-leerlingen zonder diploma het mbo in te laten stromen  

   (aangekondigd in ‘Sterk beroepsonderwijs’) 

 

Ongeclausuleerde doorstroom van vmbo naar havo 

Ondanks de bezwaren van zowel de VO-raad als de MBO Raad wil het kabinet gediplomeerde 

leerlingen uit vmbo-gl/tl ongeclausuleerd toegang geven tot het havo (zie de brief ‘Doorstroom vmbo-

havo’, januari 2017). De vanzelfsprekendheid waarmee het idee blijkbaar heeft post gevat dat de 

vmbo-havo-hbo-route per definitie beter is dan de vmbo-mbo-hbo-route en altijd toegankelijk moet zijn 

stoort ons zeer.  

Dit voornemen zal leiden tot een hogere uitval op het havo: meer havisten met een negatieve leer-

ervaring die vervolgens tóch in het mbo worden opgeleid. En waarom het deskundige oordeel van 

vmbo-docenten en mentoren negeren die goed kunnen inschatten of een gediplomeerde vmbo’er 

wel/niet kansrijk kan zijn op de havo? De trend om ouders en leerlingen/studenten directe 

doorzettingsmacht te gunnen ten opzichte van het deskundige advies van docenten 

LoopbaanOrientatie, mentoren en intakers manifesteert zich na het mbo (via de Wet Toelatingsrecht) 

nu eveneens in het vmbo en dat is een zorgelijke ontwikkeling. Vandaag in het Algemeen Dagblad 

spreken we daarover samen met de VO-Raad ook onze zorgen uit: 

http://www.ad.nl/binnenland/vakschool-wankelt-door-druk-van-opleidingsniveau~a8ff3a88/ 

De professionaliteit van docenten, in het bijzonder LOB-begeleiders, wordt hiermee eerder ondermijnd 

dan versterkt. 

Voor de goede orde: de MBO Raad is vóór een doorstroming vmbo naar havo voor die leerlingen die 

dat wensen en talent hebben voor de meer avo-gerichte vakken. Maar niet als doel op zich.  

http://www.ad.nl/binnenland/vakschool-wankelt-door-druk-van-opleidingsniveau~a8ff3a88/
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Ongeclausuleerd verlengen van vmbo naar zes jaar 

Hetzelfde geldt voor het voornemen om het vmbo naar zes jaar te verlengen (zie de brief ‘Sterk 

beroepsonderwijs’, februari 2017). Goed voor een beperkt aantal leerlingen, maar in de praktijk zien 

we dat verreweg de meeste vmbo-leerlingen eraan toe zijn om na het vmbo een 

beroepskwalificerende opleiding op het mbo te gaan volgen. 

Voor een goede overgang van vmbo naar het mbo is niet een generieke verlenging van het vmbo de 

oplossing, maar een nog intensievere maatwerksamenwerking tussen vmbo en mbo in de regio. 

Gedwongen door demografische ontwikkelingen en het hoge aantal vmbo-scholen dicht bij elkaar zien 

we nu helaas vaak een felle concurrentiestrijd tussen vmbo-scholen. Dat maak de verleiding erg groot 

om te kiezen voor profielen die budgettair voor de desbetreffende school goed georganiseerd kunnen 

worden. Het principe van profielen en de vernieuwing van het vmbo juichen we toe. Daarbij moet goed 

gekeken worden of profielen passen bij wat er regionaal ‘nodig’ is in termen van toeleiding naar zo 

kansrijk mogelijke, kwalificerende vervolgopleidingen. Het bedrijfsleven waarschuwt hier ook terecht 

voor: het is echt vijf voor twaalf. 

We kunnen deze ongewenste trend niet keren door de concurrentiestrijd en autonome keuzevrijheid 

van vmbo-scholen toe te blijven staan. Scherp geformuleerd: van mbo-scholen kan niet verwacht 

worden via goed bedoelde adviezen vmbo-leerlingen uit de hoek van zakelijke dienstverlening richting 

techniek te trekken. Dat is gedoemd te mislukken, temeer omdat de mbo-scholen ook te maken 

hebben met de Wet Toelatingsrecht. 

Wat dan wel? Mbo-scholen willen met vmbo-scholen samenwerken door hun onderwijsinfrastructuur, 

bedrijvennetwerken en kennis en expertise van arbeidsmarkt en beroepen voor vmbo-scholen in te 

zetten. Met als conditie dat mbo-scholen partij zijn in het kiezen en richten van de profielkeuzes van 

de vmbo-scholen in de regio. Alleen zo is het tij te keren. Samen met de VO-raad zien we in een 

aantal regio’s een goed begin van zo’n manier van niet-vrijblijvend samenwerken, maar de 

beleidsvoornemens in de brief ‘Sterk Beroepsonderwijs’ lijken dat niet te versterken. 

 

(Nog meer) ruimte laten door vmbo-leerlingen zonder diploma het mbo in te laten stromen 

Een derde punt van zorg is de ruimte die het kabinet ondanks alle waarschuwingen toch lijkt te geven 

aan “een volledig geïntegreerde leerroute van vmbo basis tot en met mbo 2/3, waarbij examinering op 

vmbo-niveau achterwege kan blijven” (uit de brief ‘Sterk beroepsonderwijs’, februari 2017). De MBO 

Raad is van mening dat doorstroom vanuit het vmbo naar het mbo zonder diploma strikt beperkt moet 

blijven tot een zeer geringe groep jongeren, waarvan de examencommissie in de mbo-school een 

grondige afweging maakt deze toch toe te laten. Maatwerk dus. Voor vo-leerlingen is het behalen van 

een diploma op het voortgezet onderwijs als startbewijs voor het mbo of hbo of wo van grote waarde. 

Het stimuleert, het rondt een fase af en je kunt erop terugvallen als switchen aan de orde is.  
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Daarnaast raakt dit voornemen van het kabinet aan ‘zwalkend beleid’: de afgelopen jaren is de 

diplomaloze instroom van onder meer vmbo naar mbo met het doorvoeren van acties uit Focus op 

Vakmanschap juist stopgezet. Door met deze volledige geïntegreerde leerroute te komen, breekt het 

kabinet af wat met veel inzet is opgezet. Om de vier jaar rigoureus verbouwen is slecht voor het mbo. 

 

Gewenste inzet 

De inzet van én vmbo én mbo moet zijn maximale samenwerking en bundeling van de kracht in de 

regio. Elk vanuit de eigen rol: het vmbo beroepsoriënterend en het mbo beroepskwalificerend. En juist 

daarom moeten we ook zuinig zijn op de civiele waarde van zowel het vo-diploma als het mbo- en 

hbo-diploma. Uitgangspunten zijn simpel: de kwaliteit van het onderwijs, aansluiting op de 

arbeidsmarkt en een optimale benutting over de keten heen van hoogwaardige 

onderwijsinfrastructuur, waarvan we weten dat het bedrijfsleven daar graag in mee-investeert, maar 

wel onder begrijpelijke voorwaarden.  

 

Knelpunten moeten niet worden opgelost door over ongeclausuleerd ‘opstromen’ en ‘verlengen’ te 

praten, laat staan door ruimte te laten voor het niet-diplomeren van leerlingen uit een deel van het 

voortgezet onderwijs.  

 

Laten we naast de inhoudelijke onderwijskant ook praktisch kijken naar de onderwijsinfrastructuur in 

verschillende regio’s: is die op orde en kan de ene regio van de andere regio leren? Kunnen vmbo-

leerlingen op mbo-scholen stukjes van de oriënterende beroepspraktijk in hun opleiding volgen op het 

mbo? Kunnen docenten van het mbo ook bevoegd in het vmbo les geven in mbo-vakken? En als een 

mbo-school zijn technische infrastructuur aanbiedt aan zeven vmbo-scholen, dan moet daar toch iets 

moois uit kunnen voortkomen? En we weten dat ook gemeenten en provincies in deze benadering 

veel zien. En kan de rijksoverheid daarbij helpen door creatieve samenwerkingen toe te staan, ook als 

die zo hier en daar op gespannen voet staan met wet- en regelgeving? Dat kan bijvoorbeeld aan de 

orde zijn rond bevoegdheidseisen. 

De wil en wens is er bij vmbo-scholen, mbo-scholen, gemeentes en andere betrokken organisaties om 

in samenwerking met elkaar het goede te doen om de overstap van vmbo naar mbo zo gemakkelijk 

mogelijk te maken. Een voorbeeld daarvan is de samenwerking die MBO Raad, VO-raad, PO-Raad, 

Ingrado en VNG vormgeven in de gedragslijn Regionale Samenwerking in de overstap naar het mbo; 

deze samenwerking is de afgelopen dagen bekrachtigd en gaat nu van start. Hiermee vragen we ook 

aandacht voor de aanpak van voortijdig schoolverlaten. Het lukt nog steeds door nieuwe, creatieve 

aanpakken bij te dragen aan daling van het aantal vsv’er, maar we hechten aan een 

‘winstwaarschuwing’: er is een grens aan wat redelijkerwijs van de scholen mag worden verwacht en 

aan wat mogelijk is. In de grote steden lijkt deze grens nu bereikt. Er zal helaas altijd door oorzaken 

buiten het onderwijs een groep jongeren blijven die andere aandacht nodig 

heeft. 
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Oplossingsgericht, in verbinding met elkaar en ieder vanuit zijn eigen rol; vanuit deze kernwaarden 

spannen de mbo-scholen zich mét de vmbo-scholen in de regio graag in voor ‘Sterk beroeps-

onderwijs’ van de toekomst (zie ook het manifest ‘Het mbo in 2025’).   

 

Met vriendelijke groet, 

 

Ton Heerts 

Voorzitter  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In cc aan:  

- de vaste Kamercommissies van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Economische Zaken,  

- de minister en staatssecretaris van OCW, de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

en de minister en staatssecretaris van Economische Zaken  


