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Plaats/datum: 
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Onderwerp:  

VSO-leerlingen moeten toegang houden tot branchecertificaten 

en Entree-opleiding 

Kenmerk:  

- 

 

Geachte mevrouw Tellegen, 

De vaste commissie OCW spreekt woensdag over mbo en praktijkonderwijs. De versterking 

en samenwerking van praktijkonderwijs en mbo zoals voorgesteld in de brief van OCW van 

17 december 2020, blijkt voor leerlingen in het VSO ongewenste effecten te hebben. Het 

aanbieden van een Entree-opleiding en branchecertificaten aan VSO-leerlingen, lijkt met het 

voorstel van OCW straks niet meer mogelijk (of duurder te worden). 

Huidige praktijk 

Sommige VSO-scholen bieden hun leerlingen aan een Entree-opleiding te volgen of om 

branchecertificaten te halen. Dit vergroot hun kansen op de arbeidsmarkt. Voor een Entree-

opleiding werken sommige VSO-scholen samen met een ROC, andere met een 

gecertificeerde particuliere instelling. Voor het aanbieden van branchecertificaten zijn VSO-

scholen aangewezen op particuliere instellingen. (Overigens geldt deze praktijk ook voor 

veel scholen voor Praktijkonderwijs). In een aantal gevallen wordt de Entree-opleiding ook 

binnen het VSO georganiseerd. Jongeren uit het VSO die wel de overstap naar het MBO 

kunnen maken, doen dit ook.  

De samenwerking van VSO-scholen met particuliere instellingen om Entree-opleidingen en 

branchecertificaten aan leerlingen aan te bieden, werkt al heel lang heel goed. OCW dreigt 

deze samenwerking – waarschijnlijk onbedoeld - onmogelijk te maken. 

 



 

 

Voorstel OCW 

Het voorstel van OCW beoogt betere samenwerking tussen mbo en praktijkonderwijs, zodat 

meer jongeren doorstromen naar mbo en arbeidsmarkt. Deze doelstelling onderschrijven wij 

vanzelfsprekend. Maar door de uitwerking is het straks voor VSO-scholen (en 

Praktijkonderwijs) niet meer mogelijk om samen te werken met particuliere instellingen 

voor Entree-opleidingen en branchecertificaten. 

Versterk samenwerking zonder negatieve effecten voor VSO 

OCW wil de samenwerking tussen mbo en praktijkonderwijs verder uitwerken in een 

wetsvoorstel. Wij vragen u bij de ministers van en voor onderwijs aandacht te vragen voor 

bovenstaande bezwaren. Voor de ontplooiingsmogelijkheden van kwetsbare kinderen, 

moeten VSO-scholen nu en in de toekomst kunnen blijven samenwerken met particuliere 

instellingen om de Entree-opleiding en branchecertificaten aan te kunnen bieden.  

Vanzelfsprekend zijn wij bereid om hierover met u van gedachten te wisselen. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Wim Ludeke        Rinda den Besten 

Voorzitter Lecso      Voorzitter PO-Raad 


