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Geachte Kamerleden, 

 

Binnenkort besluit u in de Kamer of u overgaat tot verdere behandeling van het wetsvoorstel om 
doelmatige leerwegen in het mbo te bevorderen en de bekostiging in het mbo te moderniseren. Via 
deze brief brengen wij graag onze kanttekeningen ten aanzien van de voorgenomen wijzigingen in het 
mbo bij u onder de aandacht. Wij hopen dat u onze zorgpunten en verbetervoorstellen zult betrekken in 
de eventuele verdere behandeling van het wetsvoorstel. 
 
De VNG, G4 en G32 steunen het streven om de kwaliteit van het middelbaar beroepsonderwijs te 
verbeteren. Goed geschoolde vakmensen zijn hard nodig.   
Om de kwaliteit van het onderwijs te vergroten worden aan zowel leerlingen als scholen hogere eisen 
gesteld. Op zichzelf een prima lijn. Waar het echter aan ontbreekt in onze ogen is een helder antwoord 
op de vraag wat er gebeurt met leerlingen die hier niet in mee kunnen? 
Zonder goede randvoorwaarden dreigen kwetsbare jongeren er straks aan de achterkant uit te vallen. 
Met name in de entreeopleiding waar jongeren te maken gaan krijgen met het bindend studieadvies is 
het risico groot dat kwetsbare leerlingen buiten het onderwijs terecht komen. Zij verliezen op die 
manier het uitzicht op het ontwikkelen van hun talenten. Door de aanscherping van de bijstand zullen 
veel van deze jongeren bovendien niet meer in aanmerking komen voor een uitkering. Zij dreigen 
tussen wal en schip terecht te komen. 
 
Onder het motto dat we jongeren bij de les moeten houden waar het gaat om hun toekomst op de 
arbeidsmarkt, willen wij als gemeenten onze verantwoordelijkheid nemen om regionaal, met betrokken 
partijen, tot goede arrangementen te komen. Het wettelijk kader dat de minister nu creëert biedt 
hiervoor echter onvoldoende ruimte en evenwicht.  Wij pleiten er daarom voor het principe van 
“Opleiding naar Vermogen” beter te verankeren in de wet. Dit moet ervoor zorgen dat ook kwetsbare 
jongeren maximaal de kans krijgen hun talent te ontwikkelen en zich voor te bereiden op een 
werkzame toekomst. Wij doen hiertoe een aantal voorstellen: 
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Ten aanzien van de entreeopleiding 
 

1. Stuur niet-kunners niet weg uit de entreeopleiding, maar biedt ze een alternatieve route gericht op werk 
 

2. Gebruik de eerste 4 maanden van de entreeopleiding om jongeren op het juiste ‘spoor’ te zetten 
(vervolgonderwijs of werk), zodat een negatief studieadvies beperkt blijft tot uitzonderingsgevallen 
 

3. Biedt meer ruimte aan scholen, gemeenten en zorgpartijen om vanuit verschillende financieringsbronnen 
tot gezamenlijke trajecten te komen 
 

4. Stel in de eerste twee jaren budgettair geen maximum aantal leerlingen vast voor de entreeopleiding om 
te voorkomen dat er straks formeel wél, maar in de praktijk geen sprake is van drempelloze instroom 

 
5. Garandeer een periodieke instroom in de entreeopleiding via meerdere instroommomenten per jaar 

 
 

Ten aanzien van een zorgvuldige beoordeling (of jongeren nog terug kunnen naar het onderwijs) 
 

6. Zorg voor een onafhankelijke medebeoordeling van in- en uitstroombeleid 

 
 
Ten aanzien van een versterking van de route terug naar school 
 

7. Bied scholen een positieve financiële prikkel bij het toelaten van eerder uitgevallen leerlingen 
 

8. Richt een monitor in om beter zicht te krijgen op de terugkeerkansen van leerlingen 
 
 

Zonder deze randvoorwaarden vrezen wij dat veel kwetsbare jongeren geen plek meer zullen vinden 
binnen het onderwijs, dat de schooluitval zal toenemen en dat het terugkeren naar school voor eerder 
uitgevallen schoolverlaters verder wordt bemoeilijkt.  
 
Gemeenten krijgen in dat geval de rekening gepresenteerd. Jongeren die voortijdig uitvallen worden 
namelijk in vrijwel alle gevallen, vroeg of laat, een gemeentelijke aangelegenheid. Zowel in de sfeer 
van sociale zaken, als in de sfeer van zorg en veiligheid. Dergelijke maatschappelijke kosten kunnen 
worden uitgespaard door jongeren zo lang mogelijk bij de les te houden. 
 
Wij verwachten dat u de noodzaak van onze voorstellen herkent en erkent dat zij zullen bijdragen aan 
een nieuw samenspel waarin landelijke en lokale krachten dezelfde intentie uitstralen en ieder daarin 
de eigen rol kan spelen. Voor jongeren, werkgevers, onderwijsinstellingen en gemeenten is het ultieme 
doel: het gezamenlijk zo goed mogelijk inzetten van de aanwezige talenten van jongeren. Zodat ieder 
naar vermogen kan participeren en presteren in de samenleving. En zo weinig mogelijk afhankelijk is 
van de sociale zekerheid.  
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Onze ideeën hebben wij uitgewerkt in het positionpaper Een weg naar boven, naar buiten, naar binnen 
of terug (zie bijlage). Uiteraard zijn wij altijd bereid onze voorstellen toe te lichten in een persoonlijk 
gesprek 
 
Namens de VNG, G4 en G32 
 
Hoogachtend, 
 
 

 
Dhr. J. Hamming 

Voorzitter Commissie Werk en Inkomen van de VNG en burgemeester gemeente Heusden 

 

 

 
Mevr. A.C. den Besten 

Namens de G4 en wethouder gemeente Utrecht 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mevr. C.M.M. Noom 

Voorzitter van Sociale Pijler G32-stedennetwerk en wethouder gemeente Zaanstad 




