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Algemeen overleg mbo-vmbo d.d. 12 september.

Geachte mevrouw Tellegen,
Op 12 september spreekt uw commissie over het mbo en vmbo. Een van de onderwerpen die op de agenda
staat is de brief van minister Slob “Samen naar een sterk technisch vmbo” van 5 juni j.l.. Graag brengen we het
volgende onder uw aandacht.
Er is een grote vraag naar goed opgeleid, technisch personeel. Met deze regeling stimuleert de minister het
voortgezet onderwijs om deze sector te versterken. Dat is een goede zaak. Ook zijn we verheugd dat het
voortgezet speciaal onderwijs nu in dit traject is meegenomen. Echter dit betreft alleen fase 2, de transitiefase
(2020-2023), waarin middelen beschikbaar zijn voor de uitvoering van regionale plannen die de vmbo-scholen
in de regio met elkaar moeten maken om het techniek onderwijs te versterken.
Daarnaast worden in fase 1, de aanloop- en planvormingsfase (2018-2019), middelen beschikbaar gesteld voor
het verhogen van het niveau van het techniek onderwijs en het bijdragen aan de planvorming in de regio. Het
verbaast ons in hoge mate dat de VSO-scholen met een vmbo techniek-profiel daarop geen aanspraak kunnen
maken.Eén van de knelpunten voor het VSO is immers de beschikbaarheid en outillering van praktijklokalen.
Door de geringe schoolgrootte en lage klassendeler is de vergoeding veelal onvoldoende. Leerlingen moeten
echter wel dezelfde praktijkervaringen op kunnen doen.
Daarnaast leidt het voorgezet speciaal onderwijs, evenals het regulier onderwijs, binnen het uitstroomprofiel
diplomagericht (inmiddels 47 % van de leerlingen) op tot een volwaardig diploma. Een groot deel van deze
leerlingen volgt het vmbo, waaronder ook het profiel techniekonderwijs. Daarmee draagt de sector niet alleen
bij aan de oplossing van het tekort aan technisch personeel maar ook aan de mogelijkheden voor duurzame
maatschappelijke participatie voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften.
We vragen de Tweede Kamer dan ook om een gelijke behandeling van het voorgezet speciaal onderwijs binnen
deze regeling.
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