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1.

Bent u bekend met het schrijven van de
Minister aan de Tweede Kamer? Wat is
uw reactie op deze brief?

1.Dit Ja. Dit betreft de brief van 2 april jl. (referentie: 381437) met als onderwerp: aanbod
van mbo-opleidingen.
Zoals alle wet- en regelgeving gaat het hier
om een generieke aanpak. Een aanpak die
niet voor elke regio, elke provincie even
relevant is. Zo is de arbeidsmarktsituatie in
de Randstad een geheel andere dan in de
provincie Zeeland. Een al te sterke nadruk op
arbeidsmarktrelevantie van opleidingen gaat
voorbij aan de vrije keuze die jongeren
moeten kunnen maken om hun toekomst
vorm te geven.
Op zich is het goed dat er scherper wordt
gekeken naar de kansen van mbo-studenten
op de arbeidsmarkt. Dat er transparante en
zo volledig mogelijke voorlichting aan mbostudenten wordt gegeven met betrekking tot
hun mogelijkheden op de arbeidsmarkt, kan
volledig worden onderschreven. Daarmee
verhoog je een meer objectieve keuze van de
student. Maar het is uiteindelijk de student
die kiest.
In dit kader hebben bekostigde mbo-instellingen reeds een specifieke zorgplicht. Zij zijn
sinds augustus 2008 wettelijk verplicht om
zorg te dragen voor duidelijkheid over het
arbeidsmarkt-perspectief.
Het voorstel van de minister om de
aansluiting van het beroepsonderwijs op de
arbeidsmarkt meer inzichtelijk te maken door
het openen van een databank, kan een
positieve bijdrage leveren aan de reeds
genoemde zorgplicht.

2.

Wat zijn volgens u studies die kansloos
zijn voor de Zeeuwse arbeidsmarkt en
nu nog worden aangeboden op de
Zeeuwse ROC’s?

2.

Op dit moment zijn er geen studies die
kansloos zijn voor de Zeeuwse arbeidsmarkt.
Er is naar onze opvatting niet zozeer sprake
van kansloosheid op de Zeeuwse
arbeidsmarkt als wel van kansrijkheid op de
Zeeuwse arbeidsmarkt. In een krimpregio als
de onze is er eerder een tekort aan mbo’ers

2
dan een overschot. Uit onderzoek van het
Researchcentrum voor Onderwijs en
Arbeidsmarkt (ROA) naar 'Schoolverlaters
Provincie Zeeland' (uitgevoerd in opdracht
van de Provincie Zeeland) komt naar voren
dat 50% van de gediplomeerde MBO-BOL
leerlingen vindt dat de opleiding een goede
basis was om te starten op de arbeidsmarkt
(8% hoger dan het gemiddelde cijfer in NL).
Wat de lange termijn betreft zijn de Zeeuwse
jongeren nog positiever: 60% vindt de
opleiding een goede basis om verder kennis
en vaardigheden op te doen. (bron: ROA,
2012)
Voor zover nu bekend worden geen
opleidingen van Zeeuwse ROC's hierdoor
geraakt.

3.

Hoeveel opleidingen in Zeeland worden 3.
geraakt door de actie van de Minister?
Wat zijn de gevolgen voor de
werknemers van op de Zeeuwse ROC’s?

4.

Komt er door de actie van de Minister
4.
straks werkruimte vrij op de Zeeuwse
ROC’s? Zo ja, hoeveel en hoe gaat deze
overtollige ruimte gebruikt worden?

5.

Zijn Gedeputeerde Staten van Zeeland
het met de Partij van de Arbeid eens dat
het voorgenomen licentiesysteem voor
een dunbevolkte provincie als Zeeland
negatief uit pakt? Zo ja, gaat u dit bij de
Minister kenbaar maken? Zo, nee kunt u
garanderen dat er goed geoutilleerd en
voldoende divers MBO-onderwijs blijft
aangeboden in Zeeland?

5.

Het invoeren van een licentiesysteem om het
aanbod van specialistische opleidingen op
landelijk niveau te versterken, kan worden
gezien als een stap terug in de tijd. Het lijkt
ons geen goede zaak als de overheid gaat
bepalen wie wel en wie niet een opleiding
mag verzorgen. Wij zullen dit onderwerp
agenderen in de Stuurgroep dè Onderwijsagenda en daarna zo nodig onze opvatting
kenbaar maken aan de minister. De door u
gevraagde garantie kunnen wij niet geven
want wij hebben in deze geen bevoegdheden.

6.

Hoe is het gesteld met de voorlichting
over de werkgelegenheidsperspectieven
aan leerlingen die in Zeeland een MBOopleiding volgen?

6.

Voor zover ons bekend wordt er veel
aandacht besteed op de Zeeuwse ROC's aan
voorlichting over werkgelegenheidsperspectieven. Daarvoor zijn verschillende
instrumenten, zoals de wervingswebsite
‘Test je toekomst’ waar potentiële studenten
naar informatie worden geleid over het
arbeidsmarktperspectief voor de verschillende
opleidingen.

Neen. Zie antwoord op vraag 3
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