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Woord vooraf
Het Expertisecentrum Beroepsonderwijs i.o. is een samenwerking
tussen het Max Goote Kenniscentrum voor beroepsonderwijs en
volwasseneneducatie en CINOP Expertisecentrum. Het wordt programmatisch aangestuurd door een programmaraad, bestaande uit
vertegenwoordigers van de MBO Raad, Colo en het ministerie van
OCW, onder leiding van een onafhankelijk voorzitter. MGK bve en
CINOP EC voeren gezamenlijk het onderzoeksprogramma 2008 van
het Expertisecentrum Beroepsonderwijs uit om zo een brugfunctie
te vervullen tussen theorie en praktijk.
Educatie in het Nederlandse bve-stelsel, waarin een combinatie wordt
gemaakt met het beroepsonderwijs, is een in internationaal opzicht unieke
voorziening. Door tal van veranderingen in wet- en regelgeving wordt deze
voorziening binnen de regionale opleidingencentra (ROC’s) momenteel
bedreigd. Zo werd in 2007 de marktwerking geïntroduceerd op het gebied
van inburgeringscursussen voor nieuwkomers. De educatie-units van de
ROC’s boden tot voor kort in belangrijke mate deze cursussen aan. Vanaf
begin 2007 is als gevolg van deze ontwikkeling lang niet alle ROC’s de aanbesteding van inburgeringscussussen volledig gegund. ROC’s die dat wél is
gelukt, kregen echter in de loop van 2007 te maken met het uitblijven van
cursisten. Daardoor lijkt het erop dat educatie als zelfstandige voorziening
binnen de ROC’s steeds meer naar de marge wordt gedrongen. In dit
tweede deel van de reeks Educatie: een tak apart? wordt niet alleen die ontwikkeling geschetst, maar wordt ook de positie van het nog resterende deel
van educatie binnen de ROC’s, te weten vavo en de overige trajecten,
geanalyseerd.
Educatie als publieke voorziening met een sterke professionele infrastructuur dreigt binnenkort vrijwel geheel te verdwijnen, zeker nu er ook sprake
is van marktwerking ten aanzien van vavo en overige trajecten. Opmerkelijk
is dat deze ontwikkeling zonder noemenswaardig debat op landelijk niveau
lijkt plaats te vinden. Alleen de grote aantallen ontslagen bij sommige
ROC’s komen in de krant. Een principële discussie over het behoud van de
unieke combinatie tussen educatie en beroepsonderwijs, die is verankerd in
de wet, wordt nauwelijks of niet gevoerd. Met de inventarisatie die in dit
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rapport wordt beschreven, hoopt het Expertisecentrum Beroepsonderwijs
i.o. dat dit debat toch nog plaatsvindt.
Namens het Expertisecentrum Beroepsonderwijs i.o.

Prof. dr. Sjoerd Karsten
Directeur Max Goote Kenniscentrum
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1

Inleiding

1.1

Educatie en de wet
Bij de invoering van de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB) in 1996
werden uiteenlopende onderwijsvormen samengebracht in één wettelijk
kader. Het middelbaar beroepsonderwijs (mbo), het beroepsbegeleidend
onderwijs (bbo), het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo), de
basiseducatie en het vormingswerk voor jeugdigen kwamen samen in de
WEB; aansluitend werden deze onderwijssoorten ook organisatorisch onder
één dak gebracht, namelijk onder dat van het regionaal opleidingencentrum
(ROC).
De doelstelling van deze operatie, toegespitst op educatie, was tweeledig:
1
realisatie van verbetering van de afstemming tussen beroepsonderwijs
en educatie; en
2
totstandbrenging van een meer samenhangende besluitvorming op het
gebied van educatie, met name daar waar het de programmering van
het aanbod en besteding van de daarmee gemoeide gelden betrof
(Stuurgroep Evaluatie WEB, 2001).
Door het samenbrengen van het mbo met de andere onderwijssoorten in
één instelling, werd beoogd de eerste doelstelling te realiseren: door bestuurlijke en institutionele integratie zouden de afstemming en samenwerking
tussen beroepsonderwijs enerzijds en educatieve voorzieningen anderzijds
beter gaan verlopen.
Ter verbetering van de besluitvorming werd een decentraal bekostigingsannex aansturingsmodel voor educatie ingevoerd. Dit hield in dat de middelen voor educatie door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) aan de gemeenten werden uitgekeerd; vervolgens was het aan
de gemeenten om in relatie tot het voorgestane beleid en in samenspraak
met de instellingen te komen tot besteding van de educatiemiddelen bij de
ROC’s. In de (beleids)praktijk is deze constructie ook wel de ‘gedwongen
winkelnering’ van gemeenten bij ROC’s gaan heten.
Volgens de WEB maakte dit decentrale model “het mogelijk dat een op
maatschappelijk resultaat gericht systeem van onderwijs tot stand zou
komen voor diegenen die niet direct een plaats konden vinden in de voorzieningen” (Stuurgroep Evaluatie WEB, 2001). Verondersteld werd kortom
dat door intensievere betrokkenheid van lokale overheden bij de program7

mering -en daarmee de betrokken doelgroepen- een aansprekender onderwijsaanbod zou ontstaan.
De WEB (1996) geeft de ROC’s twee doelstellingen mee (art. 1.2.1 WEB):
educatie verzorgen “ter bevordering van de persoonlijke ontplooiing
ten dienste van het maatschappelijk functioneren van volwassenen
door de ontwikkeling van kennis, inzicht, vaardigheden en houdingen
op een wijze die aansluit bij hun behoeften, mogelijkheden en ervaringen alsmede bij de maatschappelijke behoeften”; en
beroepsonderwijs aanbieden “gericht op de theoretische en praktische
voorbereiding voor de uitoefening van beroepen, waarvoor een
beroepskwalificerende opleiding is vereist of dienstig kan zijn. Het
beroepsonderwijs bevordert tevens de algemene vorming en de persoonlijke ontplooiing van de deelnemers en draagt bij tot het maatschappelijk functioneren.”
De WEB geeft aan dat educatie vier soorten opleidingen omvat (art.
7.3.1 WEB):
opleidingen voortgezet algemeen volwassenen onderwijs;
opleidingen gericht op breed maatschappelijk functioneren;
de opleiding Nederlands als tweede taal (NT2);
de opleidingen NT2 gericht op alfabetisering; en
andere opleidingen, gericht op sociale redzaamheid.
De opleidingen gericht op het breed maatschappelijk functioneren beogen
volgens de WEB aan te sluiten bij de basisberoepsopleidingen (niveau 2 van
het mbo).
Opleidingen NT2 die niet zijn gericht op alfabetisering worden sinds
1 januari 2007 via de Wet inburgering (WI) gefinancierd en als zodanig aanbesteed op de vrije markt; zoals hierna nog aan de orde komt, betekent dit
dat lang niet alle ROC’s deze cursussen nog aanbieden.
Algemeen uitgangspunt in de WEB is dat het educatieaanbod de deelnemers een zodanig programma aanbiedt, dat zij -indien mogelijk- aansluitend kunnen instromen in een beroepsopleiding.
Gerelateerd aan de WEB is in samenspraak met de instellingen -het Landelijk Orgaan Educatie (LOE)- een kwalificatiestructuur educatie ontstaan,
die ook wel wordt aangeduid als de basisstructuur educatie (Tubbing,
2003). In deze basisstructuur staat de inhoud van de opleidingen centraal.
Er worden trajecten onderscheiden gericht op:
8

-

-

-

educatieve redzaamheid: vervolgstudies, waaronder vavo;
professionele redzaamheid zonder kwalificatie beroepsonderwijs: toeleidingstrajecten voor de arbeidsmarkt zonder dat deze met een kwalificatie worden afgesloten;
professionele redzaamheid met kwalificatie beroepsonderwijs: toeleidingstrajecten voor de arbeidsmarkt die met een kwalificatie worden
afgesloten;
sociale redzaamheid: trajecten gericht op participatie in maatschappelijke context.

Tabel 1.1
Basisstructuur educatie LOE

O r i ë n ta ti e f a s e

Educatie i.s.m.
beroepsonderwijs
Perspectief Sociale
redzaamheid
Startcompetentieniveau (SR)

Educatieve
redzaamheid

Professionele
redzaamheid
ongekwalificeerd

Professionele
redzaamheid
gekwalificeerd

(ER)

(PO)

(PK)

Zeer laag
1

Streefcompetentieniveau SR1

Streefcompetentieniveau PO1

Assistentniveau

Laag
2

Streefcompetentieniveau SR2

Streefcompetentieniveau PO2

Basisberoepsniveau

Basis
3

Streefcompetentieniveau SR3

Streefcompetentieniveau vmbo-tl

Streefcompetentieniveau PO3

Vakfunctionarisniveau

Hoger
4

Streefcompetentieniveau SR4

Streefcompetentieniveau ER4 /
Havo & vwo

Streefcompetentieniveau PO4

Middenkaderniveau

Per type traject kunnen opleidingen worden aangeboden en gevolgd die
gericht zijn op het behalen van een bepaald niveau.

1.2

Inventarisaties over educatie
De invoering van de WEB is inmiddels al weer zo’n twaalf jaar geleden.
Sindsdien zijn op het terrein van educatie diverse veranderingen door9

gevoerd. Een belangrijke verandering is dat begin 2007 door de invoering
van de Wet inburgering de gedwongen winkelnering voor inburgeringscursussen (nieuwkomers) is komen te vervallen; hierop komen we in het
vervolg van deze inventarisatie nog terug. Maar ook in andere opzichten zijn
beleidswijzigingen doorgevoerd die van belang zijn voor de positie van educatie in het stelsel van beroepsonderwijs en volwasseneneducatie (bve). Er is
bovendien geen sprake van zicht op meer ‘rust’ voor educatie: bewindspersonen hebben aangekondigd dat binnen afzienbare termijn een zogeheten
participatiebudget wordt gevormd, waarin de nog resterende WEB-middelen educatie worden samengevoegd met inburgeringsgelden en participatiemiddelen in het kader van de Wet werk en bijstand (WWB; zie ook hierna).
Alle wijzigingen tezamen genomen lijken erop te wijzen dat de positie van
educatie in het bve-bestel tussen nu en 2015 in belangrijke mate ánders
wordt dan medio jaren negentig werd beoogd. Opvallend hierbij is dat de
verandering in positie van educatie in het bve-bestel als zodanig relatief
geruisloos lijkt plaats te vinden. Er zijn zeer zeker protesten (geweest) tegen
de ontwikkelingen op het terrein van de inburgeringscursussen; diverse
ROC-bestuurders proberen ongetwijfeld de politieke gang van zaken
rondom de komst van het participatiebudget te beïnvloeden. Maar dat betekent nog niet dat in en door de sector zelf een fundamenteel en open debat
wordt gevoerd over de toekomst van educatie in het bve-bestel.
Om de ontwikkelingen niet geheel ongedocumenteerd te laten, is het Max
Goote Kenniscentrum in 2007 een korte reeks inventariserende studies
gestart naar de veranderende positie van educatie in het bve-bestel.
Doelstellingen van deze inventarisaties zijn:
beleidsanalyse op macroniveau: door middel van verslaglegging over de
beleidsmatige gang van zaken een basis aanleggen voor mogelijke
evaluaties;
analyse van implementatie op instellingsniveau: door beschrijving van de
doorwerking van beleidsmatige keuzen op de instellingen zelf, zicht
bieden op de gevolgen op instellingsniveau;
discussie: aan de hand van de analyses aanzet geven tot debat in de
sector over de gang van zaken en over de mogelijke consequenties van
de ontwikkelingen in de nabije toekomst.
In 2007 is de eerste inventarisatie uitgebracht naar de komst van marktwerking op het terrein van inburgeringscursussen (Van Schoonhoven, 2007).
Voorliggende tweede inventarisatie richt zich op de ontwikkelingen rondom
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het vavo-onderwijs en de trajecten sociale redzaamheid en breed maatschappelijk functioneren. Voorzien is nog een op beide studies aanvullend onderzoek naar de mogelijke consequenties van een en ander op de positionering
van educatie in het bve-bestel (scenario’s).

1.3

Opzet en leeswijzer
In deze brochure is de aandacht gericht op de ontwikkelingen bij het vavo en
de overige educatietrajecten. Om een en ander in kaart te brengen zijn twee
wegen bewandeld. Ten eerste zijn diverse beleidsdocumenten en kamerstukken bestudeerd om de beleidsmatige ontwikkelingen in beeld te krijgen, die
voor deze onderwijsvormen relevant zijn. Daarnaast zijn interviews gehouden met materiedeskundigen en met personen uit ROC’s en gemeenten. Een
overzicht van de geïnterviewde personen is opgenomen in de bijlage.
Hoofdstuk 2 gaat in op enkele achtergronden die voor de bespreking van
vavo en overige trajecten van belang zijn. We gaan onder meer in op de
ontwikkeling van deelnemersaantallen. Ook komen enkele belangrijke
beleidsmatige veranderingen aan de orde zoals die zich in de achterliggende
periode hebben voorgedaan en die zich binnenkort nog gaan voordoen.
In hoofdstuk 3 beschrijven we aan de hand van de interviews de huidige
stand van zaken. Hoe staan het vavo en de overige trajecten er anno 20072008 eigenlijk voor? Wat zijn belangrijke tendensen? Ondervindt men effect
van de afschaffing van gedwongen winkelnering op de inburgeringscursussen? En zo ja, wat houdt dat effect dan in?
Hoofdstuk 4 is een aanzet tot discussie over de toekomstige positie van
educatie in het stelsel van beroepsonderwijs en volwasseneneducatie.
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2

Ontwikkelingen bij vavo en overige trajecten
Welke ontwikkelingen hebben zich de laatste jaren voorgedaan als we kijken
naar vavo en overige trajecten? Deze vraag komt in dit hoofdstuk aan de
orde. Daartoe kijken we in paragraaf 2.1 naar de ontwikkeling van deelnemersaantallen. In paragraaf 2.2 staan we stil bij enkele beleidsmatige veranderingen die zich ten aanzien van deze onderwijsvoorzieningen hebben
voorgedaan.

2.1

Minder deelnemers educatie
Bijna een half miljoen mensen volgen onderwijs in de bve-sector (zie tabel
2.1). Het overgrote deel daarvan volgt een mbo-opleiding en valt daarmee
onder het segment ‘beroepsonderwijs’.
De laatste jaren neemt het aantal mbo-deelnemers zowel in absolute als in
relatieve zin toe. In het cursusjaar 2000-2001 volgden zo’n 386.000 deelnemers een mbo-opleiding, hetgeen toen neerkwam op een kleine 79% van
het totaal aantal deelnemers. In 2005-2006 is het aantal mbo-deelnemers
gestegen naar ruim 417.000; dit komt neer op 85% van het aantal deelnemers in de bve-sector.

Tabel 2.1
Ontwikkeling deelnemersaantal beroepsonderwijs en
educatie, totaal *
2000-2001

2003-2004

2004-2005

2005-2006

Aantal

Aantal

Aantal

Aantal

%

%

%

Beroepsonderwijs

386.988

78,8 408.610

82,1 404.169

82,9 417.291

85,0

Educatie

104.206

21,2

17,9

17,1

15,0

Totaal

491.194

89.366
497.976

83.149
478.318

73.507
490.798

* Cijfers gebaseerd op CFi-overzichten per brinnummer op ‘Onderwijs in Cijfers’.
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Dat het mbo-aandeel in het totaal aantal deelnemers toeneemt, komt door
de sterke groei van het aantal mbo-deelnemers maar ook door een forse
daling van het aantal deelnemers bij educatie. In 2000-2001 waren dit er
nog ruim 104.000; drie jaar later is dat gedaald tot 73.500. Dit komt neer
op een daling van bijna 30% in het aantal educatiedeelnemers.
Het aandeel educatiedeelnemers in het totaal daalt in diezelfde periode van
ruim 21% naar een krappe 15% in 2005-2006.
Binnen de aantallen educatiedeelnemers volgen in de periode tot 1 januari
2007 de meeste (meer dan 60%) een inburgeringscursus (Van Schoonhoven, 2007). Om en nabij een kwart van de deelnemers volgt een traject
‘basiseducatie’ en circa 15% valt onder het vavo. Bekend is dat de aantallen
basiseducatie en vavo -dus het segment dat centraal staat in deze inventarisatie- de laatste jaren verder terugloopt (Van Schoonhoven, 2007).
Recentere cijfers van het aantal educatiedeelnemers op landelijk niveau zijn
helaas (nog) niet beschikbaar. Om die reden laat de cijferreeks nog niet zien
welk neerwaarts effect is uitgegaan van de afschaffing van de gedwongen
winkelnering per 1 januari 2007 op het terrein van de inburgeringscursussen. Deze ontwikkeling heeft ertoe geleid dat sowieso op minder ROC’s
inburgeringscursussen worden aangeboden, omdat dit aanbod door
gemeenten ook is aanbesteed bij andere aanbieders op de vrije markt.
Daarnaast is in lang niet alle gemeenten de invoering van de Wet inburgering soepel verlopen; het tempo van de invoering heeft ertoe geleid dat in
2007-2008 aanmerkelijk minder inburgeringsplichtigen op het aanbestede
aanbod zijn afgekomen dan verwacht.
Op grond van deze bewegingen zou het niet ondenkbeeldig zijn als de
cijfers over 2007-2008 uiteindelijk gaan aangeven dat educatie -zijnde vavo
en overige trajecten- nog slechts zo’n 20 à 30 duizend deelnemers telt
(zijnde 40% van het aantal deelnemers in 2005-2006). Dat zou bij een
gelijkblijvend aantal mbo-deelnemers neerkomen op zo’n 6% van het totaal
aantal deelnemers in de bve-sector.
Deze ontwikkeling vindt plaats tegen de achtergrond van een algehele
stijging van het opleidingsniveau van de Nederlandse bevolking (Min.
OCW, 2007a). Het aandeel 25- tot en met 64-jarigen met een kwalificatie
op havo-, vwo- of mbo 2-niveau (de startkwalificatie) of hoger is tussen
2001 en 2005 gestegen van circa 65% naar 70%. De toename van het
gemiddelde opleidingsniveau komt voort uit het toenemend aandeel van
13

havo/vwo in het voortgezet onderwijs (vo), maar ook uit de toegenomen
doorstroom naar het hoger onderwijs (ho). De stijging van het gemiddelde
opleidingsniveau is het duidelijkst zichtbaar bij jongvolwassenen (25-34
jaar) (Min. OCW, 2007a).
Belangrijke tendens bij deze algehele stijging van het opleidingsniveau is dat
vrouwen tussen de 25 en 34 jaar inmiddels vaker een hoog opleidingsniveau
kennen dan mannen. Het opleidingsniveau van vrouwen is de laatste
decennia hard omhooggegaan. Van de vrouwen van 55 tot en met 64 jaar
heeft 17% een hoge opleiding, tegen 29% van de mannen. Van de vrouwen
van 25 tot en met 34 jaar heeft 36% een hoge opleiding, van de mannen
32%. In één generatie is het aandeel vrouwen met een hoge opleiding meer
dan verdubbeld, terwijl het bij de mannen slechts licht is gestegen (Latten &
Van Dijk, 2007).
De sterk dalende tendens van het aantal educatiedeelnemers kan samenhangen met het gestegen opleidingsniveau van de bevolking als totaal (overige
trajecten) en met de onderwijsinhaalslag van vrouwen in het bijzonder
(vavo).

2.2

Beleidsmatige ontwikkelingen
Ten aanzien van het vavo zoekt men in de jaren tussen 1996 en 2006 naar
een beleidsmatig antwoord op de vraag of jongeren onder de 18 jaar nu wel
of niet bij deze onderwijssoort thuishoren. In 2006 wordt een antwoord op
die vraag gevonden en wordt op dit punt samenwerking mogelijk gemaakt
tussen het voortgezet onderwijs en het vavo aan het ROC.
De beleidsmatige ontwikkelingen ten aanzien van overige trajecten zijn wat
lastiger te duiden; duidelijk is wel dat de beleidsmatige aandacht voor alfabetiseringstrajecten de laatste tijd toeneemt.
Het vavo en de overige trajecten zijn tot voor kort bij de meeste ROC’s
organisatorisch ingebed in eenheden of units die voor het leeuwendeel
bestaan uit inburgeringscursussen. Daarom staan we kort stil bij de veranderingen die sinds 1 januari 2007 ten aanzien van inburgeringstrajecten zijn
doorgevoerd.
We sluiten deze paragraaf af met een korte vooruitblik naar de komst van
het zogeheten ‘participatiebudget’.

14

Vavo: wel of geen opvang voor jongeren uit het vo?
Ten aanzien van het vavo doet zich in feite vanaf het moment van onderbrenging onder de WEB de vraag voor of en in hoeverre ook deelnemers
jonger dan 18 jaar tot dit onderwijsaanbod kunnen worden toegelaten. De
WEB zelf is er redelijk helder over: het vavo is bestemd voor volwassenen
van 18 jaar en ouder. Voor jongeren is het vavo volgens deze wet niet
bestemd. In de praktijk leidt die lijn echter tot knelpunten, omdat in de
tweede helft van de jaren negentig ook deze doelgroep in toenemende mate
een beroep doet op de voorziening.
In de periode die volgt op de in werking treding van de WEB wordt deelname
van jongeren aan het vavo nog als een overgangsvraagstuk gezien. Op den
duur, als voor iedereen helder is dat het vavo is bestemd voor volwassenen en
het voortgezet onderwijs tijd en gelegenheid heeft gehad zich ook daarop in te
stellen, zullen jongeren geen beroep meer doen op het vavo. Zo is althans de
veronderstelling. Om die reden wordt in 1997 een overgangsregeling getroffen. Instellingen krijgen tot 1 januari 1998 de mogelijkheid om -als daartoe
op individuele basis door de Inspectie van het Onderwijs toestemming voor
wordt verleend- leerlingen jonger dan 16 jaar toe te laten tot het mavo-onderwijs aan het vavo en leerlingen jonger dan 18 jaar tot het havo/vwo-onderwijs
1
aan het vavo. Na 1 januari 1998 moet de genoemde toestemming worden
verleend door de gemeenten, i.c. de leerplichtambtenaar in kwestie; deze kan
overwegen om in individuele gevallen aanvullend advies in te winnen bij de
Inspectie. Nadrukkelijk wordt aangegeven dat het een overgangsregeling
betreft. Het regulier voortgezet onderwijs moet op termijn beter in staat zijn
deze jongeren zelf te onderwijzen en tot een diploma op te leiden.
De bedoeling is in 1997 nog dat deze overgangsregeling tot het jaar 2000
zal gelden. Maar eind 1999 wordt besloten de regeling te verlengen tot
1 januari 2003. Dit omdat de onderwijsvernieuwingen en het ingezette
beleid voortijdig schoolverlaten (vsv) in het voortgezet onderwijs tijd nodig
hebben om tot betere opvang te leiden van probleemleerlingen.2
Eind jaren negentig wordt het vavo ook benut in het kader van de invoering
van de tweede fase. Leerlingen ‘oude stijl’ die tijdens de invoeringsjaren hun
havo/vwo-diploma nog niet hebben gehaald, kunnen via het vavo hun
havo/vwo afronden in zogeheten ‘bezemklassen’. Bundeling van deze leer1

Regeling van 6 december 1997, OCenW Regelingen.

2

Regeling van 6 september 1999, OCenW Regelingen.
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lingstromen op regionaal niveau biedt afzonderlijke havo’s/vwo’s de ruimte
om de tweede fase soepeler in te voeren en biedt leerlingen de gelegenheid
om in klassen van een redelijke omvang alsnog hun vo-opleiding af te
ronden.3 Deze constructie zal enkele jaren later bij de invoering van de leerwegen in het vmbo eveneens worden benut voor ‘bezemklassen’ voor mavoleerlingen oude stijl.
In de zomer van 2002 wordt door OCW aangegeven dat de overgangsregeling goed heeft gewerkt.4 Het beroep dat wordt gedaan op de ontheffing
(lees: dat de leerplichtambtenaar hiertoe toestemming geeft) neemt sinds
1998 af. Dit zou erop wijzen dat leerlingen steeds beter in het reguliere
voortgezet onderwijs worden opgevangen. Ook het vsv-beleid begint meer
en meer verankerd te raken bij scholen en gemeenten. Tegen die achtergrond geeft de bewindspersoon aan dat de tijdelijke regeling nog slechts één
jaar wordt verlengd, tot uiterlijk 1 januari 2004.
Echter, vanwege de oplopende jeugdwerkloosheid wordt eind 2003 deze
stap teruggedraaid.5 “Gelet op de huidige laagconjunctuur, het feit dat jongeren zonder startkwalificatie in dergelijke perioden eerder het risico lopen
langdurig werkloos te worden en omdat er voor deze groep leerlingen
momenteel binnen het voortgezet onderwijs nog geen passende oplossing is,
is besloten de regeling na 1 januari 2004 nog eens met twee jaren te verlengen tot 1 januari 2006.”
Bijna tien jaar na invoering van de WEB dringt het besef door dat een meer
structurele oplossing voor het vraagstuk van jongeren aan het vavo wenselijk
is. Deze wordt gevonden in een regeling voor samenwerking tussen scholen
voor voortgezet onderwijs en ROC’s. 6 In deze regeling -die in algemene zin
gaat over samenwerking tussen praktijkonderwijs, vmbo en ROC’s- wordt
specifiek aandacht besteed aan ‘jongeren op het vavo’.
Aangegeven wordt dat het om vo-leerlingen gaat die minimaal een opleiding
vmbo-theoretische leerweg (vmbo-tl) volgen en die kans lopen het onderwijs
voortijdig te verlaten. Deze leerlingen kunnen in het vervolg door de voschool worden ‘uitbesteed’ aan het vavo. De leerling blijft ingeschreven
staan op de vo-school en deze school blijft eindverantwoordelijk voor het
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Regeling van 16 april 2000, OCenW Regelingen.
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Regeling van 23 augustus 2002, OCW Regelingen.

5

Regeling van 3 december 2003, OCW Regelingen.

6

Besluit samenwerking VO-BVE, 1 december 2005, Staatsblad 642.

leerproces van de leerling. Maar feitelijk volgt de leerling onderwijs aan het
vavo. De vo-school komt met het vavo voor de leerling in kwestie een
bekostigingsregeling overeen.
Naast deze vo-vavo-leerlingen blijft het mogelijk dat het vavo aan andere
jongeren -die zich rechtstreeks melden- onderwijs verzorgt. Ten aanzien van
deze jongeren geldt dat het aan de gemeente is om te bepalen of zij het
vavo-traject financiert uit de WEB-middelen educatie.
Met de regeling voor samenwerking tussen het vo en de ROC’s -die in de
wandelgangen ook wel de Rutte-regeling is gaan heten (naar de toenmalige
staatssecretaris)- wordt erkend dat het vavo een functie heeft voor jongeren
onder de 18 jaar.
Overige trajecten: toenemende aandacht voor alfabetisering
Trajecten die niet vallen onder inburgering en vavo worden zoals eerder
aangegeven in deze inventarisatie aangeduid als ‘overige trajecten’.
Daaronder vallen volgens de omschrijving van de WEB: opleidingen gericht
op breed maatschappelijk functioneren, opleidingen NT2 gericht op alfabetisering en andere opleidingen gericht op sociale redzaamheid. Hoe deze
trajecten feitelijk worden ingevuld en aangeboden, is aan het overleg tussen
gemeenten en ROC’s.
Majeure inhoudelijke beleidswijzigingen ten aanzien van deze overige trajecten doen zich de afgelopen jaren eigenlijk niet voor. Wel ontstaat sinds het
begin van dit decennium door het kabinetsbeleid gericht op de aanpak van
laaggeletterdheid meer en meer aandacht voor alfabetiseringstrajecten (De
Haan, 2007).
Inburgering: marktwerking en lege stoelen
Per 1 januari 2007 wordt de Wet inburgering ingevoerd. Met deze wet zijn
nieuw- én oudkomers bij wet verplicht om in te burgeren in de Nederlandse
samenleving. De eigen verantwoordelijkheid van de inburgeringsplichtige
staat voorop; deze heeft echter ook meer keuzevrijheid. Aan de inburgeringsplicht is voldaan als men het inburgeringsexamen heeft behaald.
Met deze wet komt de gedwongen winkelnering van gemeenten bij ROC’s
ten aanzien van de inkoop van inburgeringscursussen voor nieuwkomers te
vervallen. Deze cursussen kunnen in het vervolg door gemeenten ook worden aanbesteed bij andere scholingsinstellingen die zich op deze markt
willen begeven.
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Voorafgaand aan de invoering van deze wet is overigens al eerder -in oktober 2002- de politieke en budgettaire verantwoordelijkheid voor inburgeringscursussen overgeheveld van het ministerie van OCW naar het ministerie van Justitie (VenI: Vreemdelingenzaken en Integratie). In het voorjaar
van 2007 met het aantreden van een nieuw kabinet, verplaatst deze verantwoordelijkheid zich naar het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer (VROM) in het bijzonder Wonen, Wijken en
Integratie (WWenI).
De invoering van de Wet inburgering brengt voor de ROC’s twee consequenties met zich mee.
Ten eerste vervalt de gedwongen winkelnering. Daardoor moeten ROC’s
-als zij dat wensen- aan aanbestedingsprocedures mee gaan doen om de
gunning door gemeentes te verkrijgen. De meeste ROC’s participeren in
2006-2007 in deze trajecten.7 Maar -zoals hierna uit de interviews nog zal
blijken- lang niet alle ROC’s krijgen vervolgens (gehele) trajecten gegund.
Ten tweede: de invoering van de Wet inburgering zelf verloopt niet geheel
gladjes. Door de complexiteit van de wet duurt het relatief lang voordat
gemeenten beschikkingen kunnen afgeven aan inburgeringsplichtigen.
Bovendien melden minder inburgeringsplichtigen dan verwacht zich bij de
scholingsinstellingen en ROC’s aan wie de verzorging van de cursussen
gegund is. Dit levert voor een aantal van deze instellingen een forse financiële tegenvaller op. De minister van WWenI neemt in het najaar van 2007
een aantal maatregelen die de geconstateerde knelpunten moet oplossen.8
Voor ROC’s die (delen van) trajecten niet gegund hebben gekregen, betekent deze gang van zaken dat ze met aanzienlijk kleinere units educatie te
maken krijgen. Vavo en overige trajecten, voorheen het kleine broertje en
zusje van inburgering, worden op deze ROC’s de kernvoorzieningen educatie. Getalsmatig staan ze daarmee nauwelijks in verhouding tot het grote
mbo. Er zijn ROC’s die door deze ontwikkeling het nog resterende educatiedeel (vavo en overige trajecten) niet meer als eigenstandige organisatorische eenheid overeind houden, maar deze een plaats geven bínnen de mboeenheden, bijvoorbeeld als afdeling in de sector Zorg en Welzijn.
Voor een aantal ROC’s die wel (delen van) trajecten inburgering gegund
7

Gebaseerd op het feit dat veruit de meeste ROC’s het kwaliteitskeurmerk inburgeren
hebben verkregen; dit keurmerk is ontwikkeld door de MBO Raad, FOTIN (vertegenwoordigd door PAEPON) en Boaborea; zie ook www.blikopwerk.nl.
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Brief van de minister van WWenI aan de Tweede Kamer, 8 oktober 2007.

hebben gekregen, wordt in de loop van 2007 duidelijk dat er in dat jaar
minder cursisten zijn dan verwacht. Deze instellingen zullen in 2007 de
nodige ingrepen plegen om te voorkomen dat het private inburgeringsaanbod leidt tot financiële schade bij het publieke onderwijsaanbod van het
ROC, waaronder vavo en overige trajecten.
Het participatiebudget
Gemeenten hebben tot op heden te maken met drie geldstromen die ingezet kunnen worden voor (re-)integratie, inburgering en scholing. Het betreft
de middelen van de Wet werk en bijstand van het ministerie van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid (SZW), de inburgeringsgelden van het ministerie van WWenI en de educatiegelden van het ministerie van OCW. Aan elk
van deze geldstromen zijn regels verbonden ten aanzien van besteding, inzet
en verantwoording. In het coalitieakkoord van het huidige kabinet is afgesproken dat deze regels en schotten zoveel mogelijk moeten worden
geslecht, zodat gemeenten meer ruimte krijgen voor besteding en eigen
beleid. Om die reden wordt begin 2008 door de betrokken bewindspersonen voorgesteld tot ontschotting, tot een ‘participatiebudget’ per gemeente
te komen.9
In het participatiebudget, zoals dat per 1 januari 2009 zal worden ingevoerd, komen de middelen WWB, inburgering en de WEB-educatiemiddelen samen. Zo ontstaat een macrobudget van in totaal circa 1,8 miljard
euro, dat voor het grootste deel bestaat uit WWB-gelden. Binnen het macrobudget vallen de 261 miljoen euro (14%) en 190 miljoen euro (10%) voor
respectievelijk inburgering en educatie. Vanuit één middelenstroom worden
aan de hand van een bepaalde verdeelsleutel de gelden uit het macrobudget
toebedeeld aan gemeenten.
De eerste twee jaar van de invoering zullen de educatiemiddelen nog geoormerkt zijn voor vavo en overige trajecten. De gemeenten zullen voor deze
middelen in 2009 en 2010 dus nog gedwongen moeten winkelen bij de
ROC’s. Of dat daarna ook nog zo is, valt te betwijfelen, aangezien de
insteek van de bewindspersonen is tot een afbouw van de bestedingsverplichting bij ROC’s te komen. De twee jaar van oormerking moeten vooral
gezien worden als mogelijkheid voor de ROC’s om “op een goede wijze om
te schakelen naar de nieuwe situatie.”10 Een en ander betekent dat vanaf
9

Tweede Kamer, vergaderjaar 2007-2008, 29.461 nr. 43. Zie ook verzamelbrief
februari 2008 ministerie SWZ aan gemeenten, d.d. 26-02-2008.

10 Verzamelbrief februari 2008 ministerie SWZ aan gemeenten, d.d. 26-02-2008.
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1 januari 2011 de facto sprake zal zijn van marktwerking ten aanzien van de
besteding van educatiegelden.
In Werken aan vakmanschap, de strategische agenda voor het beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie 2008-2011 (Min. OCW, 2008) wordt de
komst van het participatiebudget ook aangekondigd. Daarbij wordt aangegeven dat voor de definitieve beslissing tot beëindiging van de gedwongen
winkelnering eerst de resultaten worden afgewacht van onderzoeken naar de
effecten van het afschaffen van de gedwongen winkelnering bij de inburgeringscursussen.
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3

Huidige situatie
Om helder te maken hoe men bij de instellingen en gemeenten anno 20072008 aankijkt tegen de ontwikkelingen bij vavo en overige trajecten, zijn
interviews gehouden met enkele directbetrokkenen. In de bijlage is een
overzicht van de geïnterviewden opgenomen.
In de interviews zijn vragen gesteld over de volgende onderwerpen:
de veranderingen in doelgroepen van vavo (paragraaf 3.1) en overige
trajecten (paragraaf 3.2);
de samenhang tussen de zogeheten basisstructuur educatie en de
kwalificatiestructuur beroepsonderwijs (KSB, paragraaf 3.3);
de financiering van vavo en overige trajecten (paragraaf 3.4);
de invloed van lokale overheid op de programmering van voorzieningen (paragraaf 3.5).
Tijdens de interviews kwam tevens een aantal dilemma’s rondom de toekomst van educatie in het bve-bestel naar voren. Deze worden aan de hand
van de interviews ten slotte beschreven in paragraaf 3.6.

3.1

Vavo: verandering van doelgroepen
Doelgroepen
Bij het vavo kan onderscheid worden gemaakt tussen drie leeftijdscategorieën:
a
volwassenen van 23 jaar en ouder;
b
jongeren tussen de 18 en de 23 jaar; en
c
jongeren van 16 en 17 jaar.
Op het vavo kunnen volwassenen van 23 jaar en ouder terecht om alsnog
hun vmbo-tl-, havo- of vwo-diploma te halen. Dat kunnen mensen zijn die
opgaan voor een integraal pakket en diploma, maar ook mensen die nog één
of enkele vakken willen behalen of overdoen (‘herprofileerders’).
In lang niet alle gemeenten wordt de deelname van deze categorie bekostigd
vanuit de WEB-middelen. In diverse regio’s geeft men er de voorkeur aan
de WEB-middelen te besteden voor die doelgroepen onder de 23 jaar. In
sommige regio’s wordt hieraan ook nog toegevoegd dat het dan wel moet
gaan om jongeren die hun startkwalificatie nog niet hebben gehaald. Dat
betekent niet dat volwassenen van 23 jaar of ouder niet meer worden
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toegelaten tot het vavo; deelname aan vavo kan in die gevallen nog steeds,
alleen dient de deelnemer er dan wel zelf voor te betalen.
“De meeste gemeenten hanteren de regeling dat als je al een startkwalificatie hebt, dat je er dan voor kunt kiezen om het zelf te betalen.”
“Voor het vavo hebben wij in de gemeente gezegd dat we die alleen
bekostigen voor de jongeren in de leeftijd van 18 tot 23 jaar die geen
startkwalificatie hebben. En die deze kwalificatie ook op geen enkele
manier meer in het vo kunnen halen. Daar is voor gekozen vanuit een
budgetprobleem. Je beperkt het tot de groep die het het hardst nodig
heeft. We gaan er ook van uit dat de mensen die zich willen herprofileren dat of zelf bekostigen of vanuit de werkgever bekostigd worden,
omdat die daar baat bij heeft.”
In andere gemeenten wordt deelname van volwassenen aan het vavo wel
bekostigd uit de WEB-middelen. Het hangt kortom af van lokale keuzen.
Ten tweede onderscheidt men de groep deelnemers van tussen de 18 en 23
jaar. Dit wordt doorgaans aangeduid als de grootste groep. Deze groep valt
uiteen in twee typen. Allereerst de deelnemers die het regulier voortgezet
onderwijs niet succesvol hebben afgerond:
“Jongeren die er geen zin meer in hebben om in het gewone vo een
diploma te halen en die denken dat het misschien via vavo beter gaat.
Ze zijn voortijdig schoolverlater die alsnog een diploma willen halen.”
“Het zijn nu vooral jongelui, gezakt voor hun examen. Risicojongeren
uit het voortgezet onderwijs. Jongelui die van school moeten of gegaan
zijn en die via vavo alsnog hun vmbo-, havo- of vwo-diploma willen
halen.”
In deze leeftijdscategorie zit ook een groep deelnemers die via het vavo wil
‘herprofileren’ om de overgang naar een vervolgopleiding mogelijk te maken:
“Verder is er een groep die nog een paar vakken willen doen, biologie
of een zwaarder niveau wiskunde, omdat ze toch een opleiding willen
gaan doen. Die krikken eigenlijk hun profiel op.”
Deze groep wordt echter kleiner, enerzijds omdat ook hogescholen en
universiteiten vergelijkbare cursussen aanbieden waarmee instroom in de
vervolgopleiding mogelijk wordt. Anderzijds willen niet alle gemeenten deze
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vavo-deelname nog financieren uit de WEB-middelen, zoals we hiervoor
zagen.
Ten derde onderscheidt men de categorie 16- en 17-jarigen. Dit zijn
‘gewone’ vo-leerlingen die door hun school om diverse redenen -waar we in
het vervolg van dit hoofdstuk nog op ingaan- worden uitbesteed aan het
vavo. Dit uitbesteden gebeurt op grond van de zogeheten Rutte-regeling (zie
paragraaf 2.2.1). De vo-school bekostigt het onderwijs dat de leerling aan
de vavo-opleiding volgt; de deelname van deze jongeren aan het vavo komt
niet ten laste van de WEB-middelen.
Veranderingen in volume
De geïnterviewden geven aan dat het aantal vavo-deelnemers in vergelijking
tot tien jaar terug nu aanzienlijk lager ligt.
“Toen wij ROC werden hadden we 6500 cursisten. Nu zijn het er
1500 en dat is voor het grootste gedeelte uitval uit het vo.”
“We hebben periodes gehad, dan hadden we er duizend en nu hebben
we zo’n 140 deelnemers.”
“Als je kijkt naar de grootte van de opleiding, is het aantal deelnemers
een stuk minder geworden. Ook landelijk. Tien tot vijftien jaar geleden
waren het er veel meer, een stuk of 2000, nu tussen de 600 en 800.
Rondom die aantallen stijgt en daalt het nu wat.”
De geïnterviewden verklaren deze ontwikkeling door de omslag in bekostiging: sinds de invoering van de WEB bepaalt de gemeente voor welke doelgroepen het vavo-aanbod wel of niet wordt bekostigd. Dat leidt voor een
aantal doelgroepen tot beperking van de instroom.
“Dit komt deels door veranderingen in het onderwijs, en deels doordat
er minder geld voor beschikbaar is. Gemeenten stellen er minder geld
beschikbaar voor.”
“Dat heeft te maken met de financiering. De gemeente zat er meer op
dat niet iedereen zomaar dat onderwijs kon volgen. We hebben zelf
moeten kijken naar prioritaire doelgroepen. Dan kun je niet iedereen
aannemen. Dat heeft ook gewerkt op de doelgroep zelf. Die hebben
minder de neiging gekregen om zich aan te melden.”
Overigens moet de substantiële teruggang qua volume ook wel enigszins
worden gerelativeerd. Lang niet alle vavo-deelnemers van tien jaar terug
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volgden ook intensieve trajecten, zoals nu vaak wel het geval is. De cijfers
geven volgens sommigen dan ook een vertekend beeld.
“Maar als er van de duizend deelnemers van toen, 150 deelnemers
waren die alleen Spaans volgden, voor twee uur in de week, dan lijkt dat
een enorme terugval, maar als je kijkt naar uren, dan is het heel gering.”
Hoe het deelnemersaantal bij het vavo zich de laatste tijd per saldo ontwikkelt, is niet helemaal duidelijk. Wel komt uit de interviews het beeld naar
voren dat door de Rutte-regeling het aantal vavo-deelnemers dat op WEBbasis wordt bekostigd, afneemt. De gemeenten nemen vanuit hun optiek
dus een afname van het aantal vavo-deelnemers waar, maar deze afname
kan in de praktijk deels worden gecompenseerd door stijging van het aantal
vavo-deelnemers via de Rutte-regeling (met vo-bekostiging).
“De cijfers die ik hier heb, zijn alleen via WEB-middelen, en daar zie
je ook die daling.”
“De laatste tijd -jaar, half jaar- zie je een verschuiving, doordat de aansluitingswet, de bekostiging nu bij het vo ligt. Dan zie ik niet dat die
leerlingen educatie volgen.”
“Het is wel zo dat de aantallen die we vanuit de gemeente bekostigd
hebben, wel enigszins zijn gedaald. Maar dat komt ook door de regeling in het vo-vavo, de bekostigingswijziging, waardoor we geen 16- en
17-jarigen meer inkopen.”
Veranderingen in aard van de doelgroep
De substantiële daling van het deelnemersaantal die men over de afgelopen
tien jaar waarneemt, gaat samen met een verjonging van de doelgroep.
“De doelgroepen worden gemiddeld jonger.”
“In de tijd van de moedermavo hadden we volwassenen, tot men zag
dat dat heel erg terug nam en dat er steeds meer jongeren kwamen.”
“Dat is anders dan tien tot vijftien jaar geleden. We zien steeds een
verjonging van de vavo-populatie. Die oude doelgroep van tweedekansonderwijs is voorbij: eerst moeders op de mavo, daarna havo, dat
is bijna voorbij.”
“Het is al een tijd aan het veranderen. Van een moedermavo tot opvang
van uitvallers uit de tl, havo, vwo. De doelgroep zit ’m momenteel in
16-17 jaar tot 20-21 jaar. Er is in ieder geval een verschuiving in
leeftijd.”
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Deze verschuiving naar jongere deelnemers gaat gepaard met andere onderwijsvormen. Zo is op de meeste vavo’s het onderwijs in de avonduren
vervangen door een vorm van dagonderwijs. En men merkt op dat andere
vormen van begeleiding nodig zijn.
“Toen ik begon in 1988 hadden we avondgroepen. Nu is dat vrijwel
verdwenen.”
“We hebben voor het eerst maatschappelijk werk op school rondlopen.
De afgelopen twintig jaar hoefde dat niet. Twee jaar geleden voor het
eerst ouderavonden op school. In het volwassenenonderwijs! Maar als
bij de groep van 17-jarigen in het vmbo de ouders er niet achter staan,
dan lukt het niet.”
De geïnterviewden verklaren de verschuiving in de doelgroep van het vavo
ten eerste door te wijzen op het wegvallen van de (maatschappelijke) vraag
naar deze vorm van volwassenenonderwijs. Het ‘gewone’ beroepsonderwijs
kan namelijk ook in de opleidingsbehoefte van volwassenen voorzien:
“In de eerste plaats is het algemene opleidingsniveau verhoogd. En
verder hebben volwassenen minder de neiging om nog een ander algemeen vormend niveau te halen. Ze hebben liever beroepsonderwijs in
plaats van de havo of mavo. Dat kan ook in toenemende mate. Of ze
doen een cursus in het kader van werk. Werklozen die worden omgeschoold willen ook het liefst zo snel mogelijk beroepsgericht.”
“Ook zien we dat in het beroepsonderwijs duizenden mensen zitten
tussen de 23 en de 35 jaar. […] Mensen zoeken andere wegen.”
“Volwassenen zijn niet uit op een mavo-/havo-/vwo-diploma, maar op
een beroepsopleiding.”
Ten tweede is de verschuiving opgetreden doordat de instellingen zelf ook
op zoek gingen naar nieuwe doelgroepen.
“Het vavo is bezig met overleven. Wij zagen dat de doelgroep van
moedermavo is veranderd. Dan ga je zoeken naar markt, er moest
gezocht worden naar een nieuwe doelgroep. Dat waren dan de ‘versnelde scholen’: toen kon je opeens 4/5-havo in één jaar doen. Daar
kwamen op vrijwillige basis jonge mensen op af. In die periode heeft
een verschuiving van het accent plaatsgevonden.”
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Deze kanteling raakte in de derde plaats verbonden met de wens van sommige vo-scholen en vo-deelnemers om op een andere manier het voortgezet
onderwijs af te ronden:
“Blijkbaar gingen er heel veel dingen mis in het vo bij bepaalde leerlingen, die zich meer op hun plek voelden bij het volwassenenonderwijs.”
“Er is een categorie die zich niet meer thuis voelt in het reguliere
onderwijs, maar nog wel gemotiveerd is om op een ander manier naar
school te gaan. […] Het reguliere vo differentieert niet, en als je het
op een andere manier wilt doen, kan dat niet. Of je moet omlaag
stromen. […] Vavo is een way out als ouder en kind denken dat ze
alsnog het niveau wel aankunnen.”
Deelnemers met problemen
De deelnemers aan het vavo zijn tegenwoordig dus meestal jongeren, tussen
de 16 en 23 jaar. De geïnterviewden uit de instellingen zelf merken bijna
zonder uitzondering op dat de doelgroep ‘meer problemen’ heeft dan in het
verleden het geval was.
“De problematiek van de doorverwezen leerlingen wordt elk jaar
zwaarder.”
“De groep die problemen heeft en het scala aan problemen worden
groter. Dus de begeleiding wordt wat ingewikkelder.”
“Je ziet een toename in leerlingen met problemen.”
“De problematieken rondom leerlingen zijn groter geworden. Het is
meer dan ‘even’ misgegaan.”
Het type problemen wordt omschreven als: psychische problemen, chronische ziekten, financiële problemen, problemen in de thuissituatie, autisme,
dyslexie, psychiatrische (ex-)patiënten, gedragsproblemen.
De geïnterviewden merken op dat het voortgezet onderwijs door de jaren
heen er steeds beter in slaagt jongeren binnen te houden. De doorstroom
naar het vavo is niet meer zo eenvoudig als het ooit was. Als er nu jongeren
naar het vavo worden doorverwezen, dan is er dus echt wel wat mee aan de
hand.
“Als de leerlingen uitbesteed worden, dan wil het voortgezet onderwijs
ze ook heel graag kwijt.”
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“Het voortgezet onderwijs houdt hun leerlingen veel beter vast. De
leerlingen die je dan krijgt, hebben een heel grote problematiek. Dus
je krijgt minder leerlingen, maar wel met een veel grotere problematiek.”
Veel vavo-opleidingen kennen tegen deze achtergrond tegenwoordig dan
ook een structuur van leerlingenzorg en -begeleiding die vergelijkbaar is aan
-zo niet intensiever is dan- die in het reguliere vo.
“Elke leerling heeft een individuele mentor. Er is ook een leerlingvolgsysteem. We zijn afgelopen jaar begonnen met coachgroep […]. We
hebben een trajectbegeleider, die contacten heeft met alle zorginstellingen, RMC’s [regionale meld- en coördinatiepunten, RvS], leerplichtambtenaren. Die op het moment dat het niet goed gaat, daar contact
mee opneemt.”
Het vavo wordt voor deze leerlingenzorg echter niet ‘als vanzelf’ bekostigd,
wat in het reguliere vo wel het geval is. Over de bekostiging van de Rutteleerlingen moet het vavo in onderhandeling treden met de vo-school die de
leerling uitbesteedt. Over de bekostiging van de deelnemers die op basis van
WEB-gelden worden gefinancierd, treedt de vavo-instelling in onderhandeling met de gemeente.
“Wij hebben recht op niks. […] Wij moeten alles bij de gemeente
halen. En als die akkoord gaat, met vermeerdering van trajecturen,
dan is dat voor ons een winst. […] Het volume wordt dan groter per
traject. Dat onderkent men. Heel ordinair gezegd denkt de gemeente
dan: ‘ik heb liever dat ze hier op school zitten en dat ze goed begeleid
worden, dan dat ze in de grote kroegstraat van deze stad zitten.’ Zo
proberen we zo adequaat mogelijke begeleiding te organiseren.”
Afhankelijk van hoe deze onderhandelingen verlopen, is er meer dan wel
minder geld beschikbaar voor leerlingenzorg op het vavo. Het alternatief is
dat de ROC’s er zelf geld in steken.
“ROC’s kunnen zelf altijd extra middelen inzetten. Ze zullen dat niet
zo snel doen, hun mbo-geld gebruiken voor vavo, maar het kan wel.”
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Het eigene van het vavo
Het vavo vervult tegenwoordig dus vooral een functie voor jongeren die er
niet in slagen het ‘gewone’ voortgezet onderwijs met succes af te ronden.
Daarmee rijst de vraag waarin het vavo afwijkt van dat ‘gewone’ voortgezet
onderwijs. De geïnterviewden geven op dit punt aan dat de insteek van het
vavo is dat men de jongeren meer ‘als volwassen’ benadert:
“Ze willen niet dat klassikale, niet dat betuttelende. Ze willen als volwassenen behandeld worden. Ze willen versneld dat traject doen, voor
toch die startkwalificatie of naar die baan.”
“Ze krijgen bij ons meer verantwoordelijkheid. Ze worden op een
andere manier benaderd, een volwassen manier. […] We zijn resultaatgericht. We hebben ook geen feesten. We proberen zo adequaat mogelijk begeleiding te geven, niet betuttelen.”
“Toch de andere aanpak, meer zelfstandigheid. Het zijn leerlingen
waarbij blijkt dat allerlei sancties en straffen niet werken. Dus in plaats
van straffen probeer je iets anders te verzinnen, dus meer iets met
belonen. Als je altijd aanwezig bent, krijg je een herkansing. Meer op
die manier. We vragen meer zelfstandigheid.”
Zelfstandigheid en als een volwassene benaderd worden, betekent zoals
hiervoor geschetst dus niet dat er geen begeleiding of zorg is.
“De leerlingen hebben hun verantwoordelijkheid. Maar we gaan er
niet van uit dat als een leerling hier komt, dat die dat automatisch
kan.”
“We vragen of ze begeleiding willen hebben, dan lopen we een heel
eind met jou mee, ook op het gebied van studiebegeleiding.”
De combinatie van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid mét het bieden
van begeleiding en zorg maakt het vavo bijzonder:
“Wij willen geen kopie van het dagonderwijs worden. Dan heb je ook
geen bestaansrecht. Maar de mentale structuur van die jongelui, die
kunnen soms de eigen verantwoordelijkheid niet aan. Dat is één van
de hoofdzaken waarin vavo zich moet positioneren: hoe kan je die nog
‘schoolse’ leerlingen integreren in het volwassenenonderwijs?”
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Samenwerking met het voortgezet onderwijs
De samenwerking tussen vavo en voortgezet onderwijs begint, sinds de
Rutte-regeling in 2006 van kracht werd, inmiddels handen en voeten te
krijgen.
“We hebben veel geïnvesteerd in voorlichting naar vo-scholen over de
Rutte-regeling: wat is het, voor wie is het? […] Je moet per leerling
kijken of het een geschikt traject is.”
“Men moet beter in beeld krijgen wat het vavo kan bieden, dat is ook
een verantwoordelijkheid van onszelf. Ze vallen daar uit, maar dat
betekent niet dat ze hier goed terecht zijn. Daar proberen we steeds
betere voorlichting over te geven.”
“We hebben een hele procedure gemaakt. In juli komen ze allemaal,
dan hebben we 400 intakegesprekken. In september rapporteren we
naar alle scholen welke leerlingen hier zitten […]. Halverwege het jaar
komt er een rapportage van hoe gaat het met de leerling en aan het
eind van het jaar de eindresultaten.”
“Wat je nu ziet is dat sommige vo-scholen na de eindexamenresultaten
een bijeenkomst beleggen voor leerlingen die gezakt zijn en een leerling die bij ons zijn diploma heeft gehaald komt vertellen hoe het er
hier aan toe gaat. Dat betekent wel dat het heel goed werkt.”
Er zijn nog wel aandachtspunten die samenhangen met deze regeling. Om
te beginnen is het voor veel vavo-instellingen en vo-scholen nogal bewerkelijk om afspraken te maken over de uitbesteding.
“De signalen die we uit het veld oppikken zijn dat de vo-scholen het
zien als een ontzettende administratieve rompslomp. Ze zien er
daarom van af om het in te kopen bij het vavo.”
“Met name de administratieve rompslomp waarbij de ROC’s last hebben in de afwikkeling ervan.”
“Administratief word je er horendol van. Het is echt verschrikkelijk.
Wat dat aan werk kost!”
De administratieve rompslomp komt volgens enkele geïnterviewden ook
voort uit de onbekendheid met de regeling, die inmiddels wel wat is afgenomen:
“Het was vorig jaar voor het eerst. Toen hadden heel veel scholen geen
idee hoe het zat met de vavo. Die dachten dat het de oude structuur
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was. Ze wisten niet dat zij de bekostiging moesten regelen. […] Dat is
dit jaar wel minder, want ze hebben het nu wel door. Ze sturen niet
meer iedereen die dat wil naar het vavo. Dat is ook de bedoeling van
de wet. Het is niet voor elke leerling een oplossing.”
“Dit jaar ging het iets beter, omdat we wisten hoe bewerkelijk het was,
omdat de regeling bekender is.”
De relatie tussen het vavo en de vo-scholen verandert ook door de regeling.
Er komt meer accent te liggen op verantwoordelijkheid voor en resultaat
van de leerlingloopbaan:
“De vo-scholen hebben het idee: ‘We blijven verantwoordelijk voor die
leerlingen, maar hebben geen zicht op wat er met die leerlingen
gebeurt’. Terwijl ze er vervolgens met de kwaliteitskaarten wel op worden afgerekend. Die leerlingen blijven nu in het voortgezet onderwijs,
zoals het ook de bedoeling was dat de vo-scholen hun verantwoordelijkheid nemen. Of ze stromen op een later moment in of ze kiezen een
andere richting, bijvoorbeeld beroepsonderwijs.”
“Voor de regeling was het zo: een leerling was gezakt en zei ‘ik ga naar
het vavo’. Dus die vo-school schreef die leerling uit. Nu blijft de leerling ingeschreven staan, dus is het voor de school veel zichtbaarder wat
het financieel betekent als die leerling was gebleven. Je moet nu kwaliteit leveren richting het vo en rapporteren. Ze stellen het heel erg op
prijs als ze weten wat er met hun leerling gebeurt.”
“Het enige negatieve geluid dat ik gehoord heb, is dat er een vo-school
was die het idee had dat leerlingen niet altijd achter de broek aangezeten werden als het ging om zo snel mogelijk deelcertificaten te
halen. Ze had de verwachting dat de leerling heel snel iets zou halen
aan kwalificatie. Het schoot gewoon niet op.”
Andere aandachtspunten zijn dat sommige leerlingen van 16 of 17 jaar wel
degelijk zijn uitgeschreven bij het voortgezet onderwijs, bijvoorbeeld door
verhuizing of door een incident op de school. Zij moeten dan eerst wachten
tot ze 18 jaar oud zijn en op basis van WEB-gelden naar het vavo kunnen.
“De leerling wordt uitgeschreven. […] Er zit altijd een verhaal aan
vast. Dan komen ze uit een andere gemeente of zo. Die situaties worden bij mij wel gemeld, dat het probleem zich voordoet. Als je het probleem voorlegt aan het ministerie zeggen ze doodleuk: ‘over twee jaar
gaan we evalueren.’ Maar die leerlingen ben je dan wel kwijt.”
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3.2

Doelgroepen van de overige trajecten
De doelgroepen van de overige trajecten die met WEB-middelen worden
gefinancierd, worden door de gemeenten bepaald. Doorgaans betreft het
trajecten gericht op versterking van de sociale redzaamheid van specifieke
doelgroepen, waarvan volgens de geïnterviewden de belangrijkste zijn:
de laaggeletterden, zowel autochtoon als allochtoon, voor zover dit
laatste niet valt onder inburgering;
mensen met beperkingen in het functioneren op de arbeidsmarkt en in
de samenleving;
senioren die behoefte hebben aan cursussen op het terrein van ICT,
internet en vreemde talen (Engels, Spaans);
vrijwilligers, bijvoorbeeld ouders die actief willen zijn op de school van
hun kinderen.
“Wat je ziet in de praktijk is dat wij een mix hebben van dat soort
groepen. Mensen die sociaal geactiveerd moeten worden; dat gebeurt
middels taal, Engels of computerlessen.”
“Je hebt autochtone Nederlanders, die laaggeletterd zijn. […] We organiseren flankerende trajecten voor oudkomers, nieuwkomers en inburgeraars. EVC [eerder verworven competenties, RvS], beroepenoriëntatie,
gericht op re-integratie.”
“Je hebt de autochtone analfabeten en mensen die een achterstand
qua leren hebben. Dan is er nog de groep van Surinaams, Antilliaans,
de tweedegeneratie-allochtonen, die toch een leerachterstand hebben.
Verder hebben we een aantal trajecten gaan richting participatie,
ouderparticipatie. Taal en andere vakken. Een belangrijke doelgroep is
ook nog alfabetisering NT2, het voortraject van inburgering.”
“Wij hebben als speerpunt laaggeletterden. We hebben licht verstandelijk gehandicapten, de WIA-uitkeringsgerechtigden [Wet werk en
inkomen naar arbeidsvermogen, RvS], we hebben herintredende
vrouwen, werkenden, staatsexamengroepen […]. We hebben ex-inburgeringsplichtigen en ook ouderen (65+). We financieren een aantal
instrumenten: het open leercentrum, stages en vrijwilligerswerk.”
De prioriteiten en accenten kunnen van gemeente tot gemeente verschillen.
De belangrijkste verandering die zich in dit cluster van educatieactiviteiten
heeft voorgedaan, is dat de inburgeringcursussen sinds 1 januari 2007 niet
meer uit de WEB-middelen via de gedwongen winkelnering bij de ROC’s
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worden aanbesteed. Daarmee is het grootste gespreksthema -en financieringsvolume- tussen de gemeenten en de ROC’s over de programmering
van dit deel van de WEB-middelen komen te vervallen.
“Vanwege de Wet inburgering zijn de doelgroepen erg ingeperkt en dat
beperkt wat we als gemeente nog kunnen inkopen met ons budget
volwasseneneducatie.”
“Vanwege de beperking die er aan de WEB is opgelegd, vanwege de
WI, heeft er echt een omslag plaatsgevonden. Het overgrote deel van
onze WEB-middelen zetten we altijd in op NT2-middelen. Dat is nu
nog maar een heel beperkt deeltje wat we inkopen. Nu ligt meer de
nadruk op laaggeletterdheid. […] We proberen ook voor de doelgroep
senioren en vrijwilligers in te kopen. Vooral senioren is een groeiende
doelgroep binnen die volwasseneneducatie.”
De activiteiten zijn meestal ook enigszins beperkt in schaal.
“Alfabetisering voor Nederlanders: dat zou in potentie een heel grote
groep moeten zijn […]. Maar je krijgt ze niet de klassen in. We bieden
het aan, maar het is zeer beperkt.”
“Dat zijn per activiteit heel kleine volumes. We hebben nu een traject,
voor licht gehandicapten, daar zitten er dertig in. Het zijn al kleine
groepjes en dan moeten we ook op zoveel mogelijk plaatsen die les
geven. […] Zo wil de gemeente dat en dat moet ook wel, anders
komen ze niet. Dan zijn het dus per traject vrij kleine aantallen.”
“Maar qua volume zijn het kleine trajecten. Speciale rekentrajecten
bijvoorbeeld.”
Er zijn ROC’s die zich tegen deze achtergrond gaan oriënteren op nieuwe
richtingen voor het educatieaanbod:
“Opvoedingsondersteuning, zowel voor allochtonen als autochtonen.
Opleiden van vrijwilligers.”
“We begeven ons nu soms wel op gebieden waarvan ik denk: ‘wat
moeten we daar’? Wij moeten gewoon inburgeringscursussen geven,
daar zijn we het allerbeste in. Wij moeten ons niet bezighouden met
zaken waar eigenlijk het Nibud of de GGD voor zijn bestemd.”
“Je hebt formele en non-formele educatie. Non-formele educatie is het
vormingswerk, de volkshogeschool en het welzijnswerk. Met name in
projecten zie je dat we toegroeien naar de maatschappelijke organisaties.”
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“Nu is de uitdaging om nieuwe trajecten te vinden en ontwikkelen.
Voor mensen die voorheen nooit kwamen, want al het geld ging naar
allochtonen toe. Met name door de WMO [Wet maatschappelijke ontwikkeling, RvS] is dat aangewakkerd. In de kleinere gemeenten worstelen ze daar mee. Welke bijdragen kan educatie daaraan leveren?”

3.3

Kwalificatiestructuur educatie en beroepsonderwijs
De basisstructuur educatie is bij alle geïnterviewden bekend. Dat betekent
echter nog niet dat deze structuur in de uitvoeringspraktijk een essentiële
rol vervult. Enkele gemeenten gebruiken de structuur soms nog wel om in
het programma-aanbod van de ROC’s, met name daar waar het om overige
trajecten gaat, een vorm van kwalificatie vereist te stellen.
“Je moet het aantoonbaar maken. Dat betekent dat we in de eindtermen de kwalificatiestructuur willen zien. Dat betekent een omslag
[…]. Het was redelijk ‘vrijheid, blijheid’. Toen hebben we gezegd: ‘we
gaan geen miljoenen over de schutting gooien, als het niet ergens toe
leidt.’ Het moet ergens toe bijdragen, mensen moeten gekwalificeerd
worden.”
“Wat we wel vragen sinds dit jaar, volgens die kwalificatiestructuur, is
dat mensen daadwerkelijk op dat niveau komen. Die koppeling is er
nu wel, die was er niet.”
In andere gemeenten weet men ook wel van het bestaan van de basisstructuur en deze stellen het werken met deze structuur ook vereist. Maar de
structuur vervult geen sturende functie in de programmering van het
aanbod:
“We hebben het in onze productovereenkomst opgenomen, dat het
ROC er mee werkt. Ik zie er niks van terug. Daarvoor ben ik er inhoudelijk te weinig bij betrokken. Het is meer het oversluizen van geld en
contact onderhouden. En eens per jaar kijken of de afspraken nagekomen zijn of gerealiseerd worden.”
In de praktijk maken ROC’s veelal een eigen vertaalslag vanuit de basisstructuur educatie naar hun programma-aanbod, om duidelijk te maken dat
er een relatie ligt en hoe deze eruit ziet.
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“Wij hebben het omgebouwd tot onze eigen competentiecatalogus.
Waarbij deze kwalificatiestructuur is omgezet tot voor iedereen
begrijpbare competenties. In het spectrum van sociale redzaamheid en
breed maatschappelijk functioneren. […] We moeten wel eens offreren.
Dan omschrijven we dat in zo’n competentie. Je doet dat op een
niveau en die niveaus komen uit die kwalificatiestructuur educatie.”
Relatie tussen educatieve redzaamheid en kwalificatiestructuur
beroepsonderwijs
Met de basisstructuur wordt beoogd een duidelijke relatie te leggen tussen
de kwalificatieniveaus in educatie en die in het beroepsonderwijs. Lukt dat
leggen van die relatie ook als het gaat om het vavo?
De geïnterviewden merken op dat voor het vavo in programmatische zin de
relatie met de kwalificatiestructuur beroepsonderwijs niet relevant is, aangezien het vavo de gewone examenprogramma’s vmbo-tl, havo en vwo aanbiedt.
“Dat is allemaal leuk en aardig, maar we doen er gewoon niks mee.
Want het heeft geen enkele zin, omdat we gewoon diplomeren.”
“Wij denken nooit aan de kwalificatiestructuur educatieve redzaamheid. […] Sinds de kwalificatiestructuur bijna landelijk vergeten is, zijn
wij er niet meer zo mee bezig. Je hoort er nooit meer iets van.”
“Dat schema klopt op zich wel, maar heeft weinig van doen met de
dagelijkse praktijk. Ik wil niet denigreren, maar het is niet relevant. Wij
doen ons ding: certificaten, diplomeren. Wij hebben vanuit het vavo
het geluk dat we een maatschappelijke relevantie hebben. We hebben
kwalificatiestructuur niet nodig, wij hoeven ons niet te bewijzen.”
“Het is eigenlijk onzin dat vavo in de kwalificatiestructuur educatie zit.
[…] In het vavo wordt dat volgens mij niet gebruikt.”
In de praktijk stromen vavo-deelnemers, met name de vmbo-tl-deelnemers,
natuurlijk wel door naar het beroepsonderwijs.
“Er is een behoorlijke groep die het vmbo en de theoretische leerweg
afmaakt en dan doorstroomt naar het beroepsonderwijs.”
“Het is wel zo dat, als ze vmbo-tl hebben, gaan ze naar niveau 3 of 4.
En vaak willen ze naar 4.”
“Het vavo biedt met name tl-uitvallers de mogelijkheid om richting
niveau 3-4 te gaan. Ook voor havisten naar niveau 4, omdat daar het
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perspectief richting hbo bij komt kijken. Daar zit de koppeling. Ook
voor 18-plussers zodat die naar bbl-achtige trajecten [beroepsbegeleidende leerweg, RvS] kunnen.”
Maar, zoals een van de geïnterviewden opmerkt, is doorstroom tl en havo
naar het mbo in het reguliere voortgezet onderwijs ook aan de orde.
Relatie tussen sociale en professionele redzaamheid en kwalificatiestructuur beroepsonderwijs
Doordat bij diverse ROC’s het inburgeringsaanbod is weggevallen, resteren
daar overwegend trajecten gericht op sociale redzaamheid (zie hiervoor).
“We hadden fantastische trajecten, geïntegreerde trajecten professionele redzaamheid, gekwalificeerd, waarin we delen van beroepsopleidingen aanboden. Maar goed, die hebben we niet meer, want het
volume zat met name in asielzoekers en die hebben we niet meer. […]
En die sloten daar naadloos op aan. We hebben nu vooral de onderkant van de samenleving.”
“Als je het hebt puur over de WEB, en je kan daar geen inburgering in
kwijt, dan blijven overige trajecten over. Maar die hebben niet altijd
een directe link.”
Gemeenten prioriteren op doelgroepen waarvoor de aansluiting naar het
beroepsonderwijs of niet (meer) relevant, of niet haalbaar is.
“Het hele verhaal van ‘uit educatie doorstromen naar de beroepsopleiding’, in de praktijk gebeurt dat niet. Omdat gemeenten prioriteiten
stellen bij groepen die geen perspectief hebben naar beroepsopleiding.
Die opdracht uit de WEB, die wordt in veel gevallen niet vervuld.”
“Die sociale redzaamheid hoeft niet gekoppeld aan niveau 1; alfabetiseringswerk is ook niet gekoppeld aan niveau 1. Die sociale opvoedingscursus, budgetteren, informatica voor ouderen en gewone computercursussen zijn ook niet aan beroepsopleidingen gekoppeld.”
“De rest zit in de sociale redzaamheid, dat is niet gekoppeld aan doorstroming naar beroepsonderwijs.”
Daar komt bij dat in sommige gemeenten het accent meer ligt op het zo
snel mogelijk aan het werk krijgen van bepaalde doelgroepen, in plaats van
op het volgen van een educatieaanbod.
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“Gemeenten delen de maatschappij in in twee categorieën: de categorie die nog wat kan en de categorie die niks meer kan. Die eerste, die
nog wel kunnen werken, die moet dat morgen doen. Work First! ‘We
laten ’m in de duinen papier prikken.’ Met als doel om daarna voor
een bedrijf papier te gaan prikken. […] Dus als wij met een driejarig
traject komen, dan is die ambtenaar allang in slaap gesukkeld. In het
denken van de gemeente past dat allang niet meer.”
In de categorie ‘professionele redzaamheid’ uit de basisstructuur educatie
bieden de ROC’s tegenwoordig nauwelijks meer aanbod aan. Eén reden is
-zoals hiervoor geschetst- dat de gemeenten deze doelgroep binnen de
WEB-middelen niet prioriteren. Een andere reden is dat aan de kant van
het beroepsonderwijs de afgelopen jaren een alternatief is ontstaan in de
vorm van het traject arbeidsmarktgekwalificeerd assistent (AKA).
“Bij de AKA-opleiding zag je mensen denken: ‘je kan drempelloos
instromen, het is gericht op een beroepsdiploma en kunt doorstromen
naar een niveau 2-opleiding. We stoppen dus alle volwassenen met een
laag niveau in een AKA-traject, zodat ze aan het werk kunnen.’ […]
Het wordt als beroepsonderwijs gefinancierd, het is niet afhankelijk
van de gemeente.”
“Die kun je nu in AKA onderbrengen. Daar krijg je dan Crebo-financiering voor en daar voeg je NT2-middelen vanuit de gemeente aan
toe. Dan hoeven ze niet meer in te burgeren. In één jaar heb je ze a)
van de straat en b) gekwalificeerd en vervolgens kunnen ze het
beroepsonderwijs in stromen. […] In deze gemeente zijn ze geïnteresseerd, want het scheelt veel geld. Het kost 2000 euro per leerling in
plaats van inburgering die 5000 euro kost.”
“Het AKA-traject is geëigend om de ‘education permanence’ vorm te
geven.”
Opgemerkt wordt ook dat een dergelijke ontwikkeling op landelijk niveau
door het Procesmanagement herontwerp mbo is afgeremd:
“Ze dachten dat het dan een enorme uitbreiding van AKA zou opleveren en dat het dan werd afgeschaft. Het is nog zo experimenteel en
kwetsbaar. Ze waren allang blij een opleiding voor risicojongeren te
hebben, die niet meer naar een lager niveau in het vo kunnen. Ze
willen geen volwassenen in het AKA-aanbod.”
“AKA is een experiment. Er is met het ministerie en met het Proces36

management en de stuurgroep afgesproken dat het zich zou beperken
tot de jongeren.”
Of en in welke mate deze ‘AKA-bocht’ in de praktijk tóch voor onderwijs
aan volwassenen wordt gebruikt, kan op grond van de interviews (nog) niet
eenduidig worden vastgesteld.

3.4

Financiële vraagstukken
Financiering vavo
De bekostiging van het vavo kent volgens de geïnterviewden enkele aandachtspunten. Het eerste is dat vo-leerlingen die volgens de Rutte-regeling
worden uitbesteed, doorgaans een lager bedrag meekrijgen dan een vavodeelnemer die vanuit de WEB-middelen wordt betaald. Afhankelijk van hóe
in een bepaalde regio het vavo wordt gefinancierd, kan dat bekostigingsproblemen opleveren naarmate het aantal vo-leerlingen toeneemt.
“Vanuit het vo krijg ik minder geld mee dan vanuit de WEB-middelen.
Terwijl die vo-leerlingen eigenlijk het duurst zijn. Als ik helemaal naar
een vo-bekostiging zou gaan, zou ik failliet gaan. Dat geld dat zij meekrijgen, als dat voor iedereen zou zijn, kan ik het vavo niet handhaven.”
“De middelen zijn minimaal. En dat moet via een convenant. De
middelen volgen de leerling. Wij krijgen tussen de 4500 en de 5000,
dat verschilt per school. […] Via gemeentetrajecten is dat meer. Ik heb
ook bij de gemeente aangegeven, dat als wij meer Rutte-route-mensen
krijgen, we dat niet meer kunnen betalen […].”
Het tweede punt is dat de komst van vo-leerlingen naar het vavo niet ‘zeker’
is, zoals de besteding van WEB-gelden door de gemeente bij het ROC (nog)
wel zeker is.
“Die vo-bekostiging is elk jaar afhankelijk van hoeveel leerlingen er
van het vo uitbesteed worden aan het vavo. Dat betekent dat die geldstroom net zo op en neer kan gaan als met de educatie volgens aanbesteding […]. Wat dat aangaat hebben we problemen.”
“Het is een in-continue inkomstenbron. Je weet niet wat je volgend
jaar op de begroting hebt staan. […] Terwijl je personeelslasten, de
grootste kostenpost, hetzelfde blijft. Je moet steeds meer met flexibel
personeel werken.”
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Het andere aandachtspunt is dat het vavo van verschillende ROC’s in sommige regio’s dusdanig klein is geworden dat het alleen te handhaven valt
door middel van samenvoeging.
“Maar vanaf volgend jaar zal het vavo in deze regio in één gebundeld
worden. Dat zal een geïntegreerd aanbod worden.”
Financiering overige trajecten
In sommige regio’s komt men tekort aan het budget dat beschikbaar is voor
overige trajecten.
“Het is per definitie altijd te weinig om alles wat je zou willen, te
doen. Het zijn communicerende vaten, dus als je meer besteedt aan
het vavo gaat het automatisch ten koste van overige trajecten. En met
de uitvoering voor de Wet inburgering hebben we moeten bijsturen.”
“Het levert altijd discussie op. Ze vinden dat ze niet voldoende krijgen. Wij zeggen: ‘We hebben niet meer geld, dit is het, of we moeten
met een aantal leerlingen naar beneden’.”
In andere regio’s houdt men geld over of wordt het onvoldoende besteed bij
de ROC’s.
“Binnen het WEB-budget is er geen tekort; vroeger werd WEB-geld
ingezet op die activiteiten. Het WEB-budget is wel 20% minder, maar
het aantal mensen is met 60% verminderd door de Wet inburgering.
Dat betekent dat er een stukje volume vrijkomt qua middelen. Het
hangt af van de verhouding WEB-middelen - allochtonen. In de grote
stad zal dat heel anders liggen. En hier zie je al grote verschillen tussen
gemeenten.”
“De gemeente deed heel veel, voor tonnen. Of het nu was voor ouderen en computercursussen, of dat het iets anders was. De gemeente
heeft ook steeds meer geld teruggehaald. En vorig jaar hebben ze alles
opgehaald. Omdat ze ook zagen dat de WEB-middelen niet op gingen.”
ROC’s betrekken overigens niet alleen middelen van gemeenten, ook andere
bronnen worden aangeboord:
“Wij leven voor een groot deel van projectfinanciering. Van ministeries
rondom emancipatie, rechten, veiligheid. Fondsen: Oranjefonds, VSBfonds, Stichting Doen. Wij zijn een heel andere organisatie geworden.”
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“We hebben nog ander geld. We leven niet alleen van educatiemiddelen. We hebben nog andere middelen die geworven worden, door
projectaanvragen, fondsen en ministeries. Door die te koppelen aan
educatiemiddelen, creëer je een aanzienlijk deel van de inkomsten.
Ook de risicojongeren zijn bij ons neergezet. Dus wij leven ook van
AKA en andere risicojongerentrajecten. Er is wel een tendens te
bespeuren om allerlei niveau 1-opleidingen centraal te bundelen en te
koppelen onder het begrip ‘specifieke doelgroepen’.”
Stagnatie rondom de inburgeringscursussen
Grote financiële problemen doen zich najaar 2007 voor bij die ROC’s die
wel inburgeringstrajecten hebben binnengehaald, maar te weinig cursisten
er gebruik van zien maken.
“We hebben er zo’n verschrikkelijk ingewikkeld spel van gemaakt.
Iedereen zit thuis, de lokalen blijven leeg. Er staat een grote regelgeving en bureaucratie tussen.”
“In de prognose van de gemeente ging men uit van 150 inburgeraars
per jaar. We hebben een offerte gedaan, voor de zomervakantie getekend. Alles geregeld. Het is nu bijna november en we hebben twaalf
inburgeraars. De druk op de prijzen is enorm geworden. Je blijft dus
vér onder je kosten zitten. Je hebt een beetje deelnemers nodig om uit
die kosten te komen, en dat gebeurt nu dus niet.”
“Met educatie, de Verdonklijn, was het ‘de taal leren en verder niks’.
Vogelaar heeft gezegd dat er nu toch weer beroepspraktijk bij moet.
Dan krijg je dat de ambtenaren allemaal hun pen neerleggen en
afwachten tot de politiek beslist. Er gebeurt gewoon helemaal niks. Bij
ons in stad ook niet, helemaal niks. Wij horen 600 inburgeraars te hebben, maar we hebben er maar 40.”
“Bij iedere stap in het proces treedt vertraging op. Wij deden eerst de
intake zelf. Nu worden taken overgenomen door bijvoorbeeld de
gemeente. Voordat mensen op school zitten, gaat er een aantal maanden overheen. […] Terwijl onze docenten zitten te wachten.”
De invoering van de Wet inburgering en de start van de uitvoering van die
wet door de gemeenten verloopt in sommige regio’s dusdanig dat de cursisten waarvoor de ROC’s wel kosten maken, er eenvoudigweg niet zijn.
Enkele ROC’s zijn daardoor genoodzaakt te snijden in werkgelegenheid bij
de educatie-units.
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“Het probleem nu is dat er een intakebureau is van de gemeente dat
niet genoeg capaciteit heeft om al die mensen die eigenlijk willen,
maar via dat bureau moeten, te verwerken. Dat betekent dat wij nu
mogelijk mensen moeten ontslaan. Terwijl we weten dat leerlingen wel
willen, maar ze mogen niet, omdat ze zo’n intakebureau niet kunnen
passeren.”
“Dit grapje van dat er geen inburgeraars komen, kost mij elke maand
150.000 euro aan personeelskosten. Dat is dan bij mij nog niks in vergelijking met de Randstad. Maar dat gaan we niet lang volhouden.
Anders moeten wij zeggen: ‘we stoppen er mee’. Dan is je infrastructuur weg. Dat besluit wordt waarschijnlijk binnen een paar maanden
genomen. […] Dat is het resultaat van het marktwerkingverhaal.”
“We hebben 100% van de inburgeraars: dat zijn er twaalf. Vorig jaar
hadden we er 200, die 180 zijn echt niet geëmigreerd hoor. Die zitten
hier nog steeds. Ze willen graag een opleiding. Maar wie gaat het ze
verplichten?”

3.5

Lokaal beleid
Het educatieaanbod wordt zoals gezegd in hoge mate bepaald door keuzen
die lokaal-politiek worden gemaakt. Enkele voorbeelden van dergelijke
keuzen die uit de interviews naar voren komen, zijn:
beperken van het WEB-gefinancierde vavo-aanbod tot jongeren van 18
tot 23 jaar zonder startkwalificatie;
openstellen van het WEB-gefinancierde vavo-aanbod voor alle jongeren vanaf 18 jaar en volwassenen;
van recreatief aanbod naar aanbod voor mensen in probleemsituaties;
van recreatief aanbod naar aanbod voor voortijdig schoolverlaters;
zoveel mogelijk WEB-middelen benutten voor aan inburgering gerelateerde trajecten (alfabetisering van allochtonen en vervolgtrajecten na
de inburgering);
WEB-middelen benutten voor het begeleiden van probleemgroepen
naar werk.
Afhankelijk van de lokaal-politieke voorkeuren en besluitvorming gebeurt
het een of het ander. Een gang van zaken die overigens met de invoering
van de WEB en het programmeren van het educatieaanbod vanuit de
gemeenten, uitdrukkelijk ook zo was beoogd.
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De verhouding tussen de educatie-units en politiek bestuurders en ambtenaren vertoont tegen deze achtergrond netwerk- en lobby-achtige trekken.
“Je moet de ambtenaren inderdaad het gevoel geven dat zij het
bedacht hebben, want dat ligt soms gevoelig. Ondertussen heb jij alles
al gedaan.”
“Het ligt eraan wat jij aandraagt, vanuit het lobby- en netwerkcircuit.
Het is handig, want je kan inspelen op de lokale situatie. Dat moet je
niet van bovenaf willen vastleggen.”
Maar niet altijd loopt de communicatie tussen het ROC en de gemeente
over de besteding van de WEB-gelden even voorspoedig. Het komt voor dat
over het gewenste aanbod niet goed wordt gecommuniceerd, of dat -in de
ogen van het ROC- de politiek verantwoordelijken niet ‘de goede’ doelgroepen op het oog hebben.
“Er zijn ook spanningen. Dan is er een beleidsfunctionaris die daarmee aan de slag is. Daar zijn afspraken gemaakt, maar dan moet de
communicatiestroom op gang komen. Omgekeerd gebeurt het ook en
dat stagneert heel vaak. Zo krijg je een voortdurende miscommunicatie tussen gemeenten en ROC; want de vraag komt niet goed door.”
“Wat ik bij ons mis, is dat de politiek, de wethouders, dat die slecht in
staat zijn om tot de kern van de problematiek te komen. Je moet ze
wíjzen op die groepen. Dus ik krijg de bejaardenvereniging en de
hobbyclub over me heen. Ik moet ze wijzen op de daklozencentra; zo
van ‘moeten we dáár niet wat mee?’ Daar hebben ze dan niet aan
gedacht.”
Sommige ROC’s hebben bovendien met meerdere gemeenten te maken
waarmee zij in overleg moeten treden.
“Die hebben verschillende prioriteiten; zijn niet eenduidig. Het verschilt ook nog eens per regio, dat maakt het lastig om een consistent
aanbod te blijven geven. Het is meer ‘hoe de wind waait’, dat vergt dus
ook flexibiliteit.”
“Je bent afhankelijk van gemeentelijk beleid, je hebt met diverse
gemeenten te maken, die denken er allemaal anders over. Ze willen
allemaal efficiënte en vooral goedkope trajecten.”
“Het is lastig als je voor meerdere regio’s werkt. Je probeert het voor
jezelf een beetje hanteerbaar te maken, dat je het op elkaar afstemt.
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Maar er zijn gebieden die andere prijzen hanteren voor exact dezelfde
activiteit.”
Op de vraag of er in de politiek voldoende belangstelling is voor educatie
-vavo en overige trajecten- wordt door de meeste geïnterviewden wat aarzelend gereageerd. Hier en daar zijn er zeker wethouders die vavo en overige
trajecten een warm hart toedragen. Maar ook wordt erkend dat er meestal
meer aandacht is voor inburgering en voor doelgroepen waar men richting
arbeidsmarkt ‘nog iets mee kan’.
“Maar het is niet iets wat standaard in beeld is. Inburgering is veel
meer in beeld.”
“Die categorie, ‘niet toelaatbaar naar werk’, daar valt financieel gezien
niks te halen. Daar wordt ook nauwelijks meer in geïnvesteerd. Er zijn
mensen, psychische en verslavingsproblematiek, daar kun je niks mee,
dat is ook wel te begrijpen.”

3.6

Dilemma’s
Vavo
Het vavo als zodanig staat niet op de tocht. De geïnterviewden geven doorgaans aan dat de positie van het vavo -vis à vis het mbo enerzijds en het
regulier vo anderzijds- redelijk helder is. Er wordt een duidelijke toekomst
voor het vavo gezien, ook al gaat dat op sommige plaatsen gepaard met
clustering van het aanbod in verband met schaalvoordelen:
“We hebben een redelijk zorgeloos bestaan. […] Blijkbaar is er heel
veel vraag naar het vavo. We worden ook gedekt door onze eigen
directie. […] We hebben geen problemen.”
“Het staat absoluut niet op de tocht. Er zijn meerdere locaties. […]
Samen houden we het allemaal in de lucht. […] We hebben dus juist
uitgebreid.”
“De ROC’s […] willen het vavo onderbrengen in een onafhankelijke
stichting. Er komt dan één vavo-voorziening in deze regio die onder
beide ROC’s valt. Dat is wel een relevante ontwikkeling. Ik denk dat
het wel interessant is, ook voor de gemeente omdat je dan een soort
efficiencymaatregel kunt doorvoeren.”
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Een ontwikkeling waarbij in de toekomst het vavo meer en meer onderdeel
wordt van het voortgezet onderwijs, achten de meeste geïnterviewden niet
zo waarschijnlijk. Sowieso omdat ‘het eigene’ van het vavo overeind moet
blijven:
“Je mag het best organisatorisch ergens aan toevoegen, of het nou bij
educatie is of bij vo, maar je moet wel een apart instituut houden. […]
Je moet het nooit helemaal opheffen. Omdat je de eigenheid van het
vavo moet bewaren: de volwassen benadering, de knowhow en het
maatwerk die het vavo kan leveren. […] Op het moment dat je vavo
inbrengt in het vo, dan is die functie weg. Dan wordt het vo en het is
geen vo.”
“Het gaat erom dat deze leerlingen met het vavo een nieuwe start
kunnen maken. Ze lopen al jaren met verschillende problemen rond.
Ze zijn afgeknapt in het reguliere voortgezet onderwijs. Ze hebben het
idee dat ze binnen het vavo opnieuw een kans krijgen. Dat soort voorzieningen heeft zeker een toekomst.”
“Je moet die eigenheid behouden. […] Omdat dat juist de meerwaarde
is.”
Maar ook omdat het voortgezet onderwijs behoefte heeft aan een schooloverstijgende voorziening waar zij hun ‘uitvallers’ naar toe kunnen uitbesteden of doorverwijzen:
“De leerlingen zijn een substantieel probleem. We hebben er 140, 150
die de problemen veroorzaken. We hebben ongeveer tien scholen met
voortgezet onderwijs. Dat betekent dat je per school vijftien van die
knulletjes hebt rondlopen. Daar kun je nooit voorzieningen voor neer
zetten zoals wij dat kunnen.”
“Het zou van de zotte zijn om die 400 leerlingen op straat te zetten.
Dan snij je jezelf in de vingers. Het is duurder om het op te lossen dan
om het te voorkomen. Met educatie los je een heel groot probleem
op.”
Een dergelijke voorziening is kostentechnisch voordeliger dan dat elke
vo-school zelf een voorziening in stand zou moeten houden.
“Het signaal van vo is: ‘het geld dat wij krijgen voor havo/vwo-leerlingen wordt steeds minder’. Voor lagere niveaus, lwoo, die bedragen
worden steeds hoger. Dus het enige waar we op kunnen bezuinigen, is
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de zorg. Daarom wordt de vraag gesteld ‘hoeveel ruimte er is bij jullie,
want we verwachten dat er meer leerlingen uit gaan vallen’.”
Overige trajecten
Over de toekomst van de overige trajecten hebben de geïnterviewden
minder vastomlijnde toekomstbeelden.
Dat komt door de plannen van bewindspersonen om de WEB-middelen
samen te voegen met inburgerings- en re-integratiegelden, zodat gemeenten
in de toekomst vanuit dit ene ‘participatiebudget’ verschillende scholingsvormen kunnen aanbesteden op de markt. De schotten die er nu op
gemeentelijk niveau nog zijn, verdwijnen dan. Bovendien vervalt dan -na
enige tijd- ook de gedwongen winkelnering van het aandeel van de voormalige WEB-gelden bij de ROC’s.
Er zijn ROC’s die deze ontwikkeling als positief beschouwen.
“Volgens mij gaat het op dit moment rampzalig met de WI. Juist die
ontschotting maakt het mogelijk om die budgetten te koppelen en het
veel efficiënter in te zetten. Bijvoorbeeld de middelen Wet werk en bijstand, als je dat goed koppelt met onderwijs, zonder dat je die rekenschapsverplichting houdt die je nu hebt. […] Dan kan het ook beter
worden, ik ben niet zo pessimistisch.”
“Het stort nu volledig in elkaar. 2008 wordt waarschijnlijk een halvering van mijn begroting van 2007. We houden een paar klasjes alfabetisering over en een klein klasje hoogopgeleiden. Het gaat nu wel een
beetje schuiven door de komst van een participatiefonds; ik hoop
ergens dat daarmee het educatiebudget weer voor ons beschikbaar
wordt.”
Andere ROC’s weten niet zo goed wat ze met deze ontwikkeling aanmoeten. Zeker niet als het gaat om marktwerking ten aanzien van het vavoaanbod.
“De een vindt het angstig, de ander denkt ‘we redden het wel’. Ik weet
niet hoe dat gaat ontwikkelen, of we dan niet het Luzac naast ons krijgen, als aanbesteder voor het vavo. Of een gewone vo-school. In het
denken over de positie van het vavo wordt dat meegenomen […].”
Aan de kant van de gemeenten ziet men kansen om het lokaal beleid via een
participatiebudget te versterken.
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“Het kan juist, als je naar een participatiefonds toegaat, effectiever
worden. Het worden meer een soort arrangementen dan losstaande
cursussen. Je gaat het veel meer inbedden in een totaal traject. Daar
kan een onderdeel van zijn dat iemand een cursus moet volgen die
vanuit sociale redzaamheid gegeven wordt. Of iemand vindt het
interessant om via het vavo z’n diploma te halen. Maar dat betekent
hier een andere manier van denken. En dan moet je in het kader van
zo’n participatiefonds goede afspraken maken hoe je dan zorgt dat
zo’n arrangement opgebouwd kan worden.”
Gemeenten geven aan dat zij verwachten dat de ROC’s in die situatie zeker
ook aanbod op de markt overeind zullen houden.
“Deze ROC’s zijn zo groot, op het gebied van overige trajecten en op
het vavo, dat ze het heel belangrijk vinden om dat in stand te houden.
Ik denk dat als je gaat naar een situatie van marktwerking, dat ze op
die markt actief willen blijven. Ze zijn ook ontzettend actief op het
gebied van inburgering en een goede marktpartij. Ze halen een groot
aantal aanbesteding binnen van gemeenten. En als de volwasseneneducatiemarkt ook open gaat, dan denk ik dat ze de belangrijkste
marktpartij zullen zijn.”
“Ik denk wel dat de educatietrajecten die de ROC’s aanbieden, dat er
maar weinig andere marktpartijen in het land zijn die dat zouden
kunnen aanbieden. Waarbij de ROC’s ook inhoudelijk zoveel voorsprong hebben, dat het lang zal duren voordat er heuse concurrentie
is, vooral op het gebied van vavo.”
ROC’s onderscheiden zich in hun ogen van andere mogelijke aanbieders
doordat zij educatie van een bepaald kwaliteits- en kwalificatieniveau aanbieden. Daarin zit de meerwaarde:
“Er worden wel cursussen gegeven vanuit het welzijnswerk, maar dat is
op een ander niveau dan we op de ROC’s gewend zijn. Niet voor niets
zeggen we dat ze die kwalificatiestructuur moeten volgen. We gaan er
ook vanuit dat de mensen iets op zak hebben, een diploma, waarmee
ze verder kunnen.”
“Educatieve trajecten bij buurt- en clubhuizen, dat heeft als gevolg dat
je in kwaliteit achteruit gaat.”
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In sommige gemeenten wordt echter ook nagedacht over het belang van
handhaving van de regionale educatieve infrastructuur. De continuïteit van
voldoende aanbod -zowel kwantitatief als kwalitatief- wordt bij marktwerking immers minder zeker.
“Als je hier marktwerking gaat introduceren, als je niet uitkijkt ben je
die verscheidenheid die we hier met meerdere ROC’s hebben, kwijt.
Die infrastructuur vinden we hier in de stad heel erg belangrijk. Dat is
de grootste twijfel.”
“De angst hier in de stad is dat marktwerking leidt tot het wegconcurreren van de lokale infrastructuur.”
“Ik denk dat we daar in de aanbesteding wel rekening mee gaan houden. Actiever gaan kijken op hoe we daar lokale aanbieders een rol in
kunnen geven.”
Uit de interviews komt naar voren dat diverse ROC’s en gemeenten bezig
zijn met (het verwerken van de gevolgen van) de invoering van de Wet
inburgering. ROC’s die in de aanbestedingsronde geen inburgeringstrajecten gegund hebben gekregen, hebben dat in eerste instantie als buitengewoon pijnlijk ervaren. Nu zij zien tot welke financiële problemen dit echter
leidt bij collega’s die wel trajecten aanbesteed hebben gekregen, smaakt de
appel wat minder zuur.
“We hebben van inburgering bijna niks gehad. Achteraf misschien
maar goed ook, als je die problemen ziet; dat je de aanbesteding krijgt,
maar geen deelnemers.”
De komst van marktwerking op inburgering werkt door op de relatie tussen
de gemeenten en de ROC’s. Aan de ene kant leidt het er in de ogen van de
gemeenten toe dat ROC’s ‘transparanter’ worden in hun aanbod:
“Het ROC heeft geleerd van deze omslag. Het was namelijk heel
moeilijk om boven tafel te krijgen wie nou precies wat deed. Het op
papier zetten van activiteiten en het behalen van bepaalde niveaus, dat
is wel verbeterd.”
“Ze hebben een ontwikkeling doorgemaakt: ze zijn steeds meer marktpartij geworden. Ik denk dat het voor de ROC’s zelf een heel goede
ontwikkeling is geweest. Met die gedwongen winkelnering waren ze
toch een soort monopolist geworden, waarbij ze te gemakkelijk ervan
uitgingen dat ze een bepaald volume van aanbod wel wegzetten elk
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jaar, zonder aandacht te besteden aan de kwaliteit of wat er nou voor
de gemeente bereikt moet worden met die trajecten.
“Per saldo is het wel verbeterd. Vanaf het jaar 2000 zag je die ontwikkeling. Maar ik denk dat het de ROC’s wel goed doet.”
Aan de andere kant merken sommige ROC’s dat gemeenten ook wel wat
explicieter worden in wat zij voor een educatieaanbod wensen.
“Het wordt steeds meer door de gemeente gestuurd. […] Dat ze
duidelijk maken dat ze ‘dat en dat soort trajecten’ willen. Specifieke
doelgroepen worden steeds meer benoemd vanuit de gemeente.”
Strategieën richting toekomst?
Over de wat verder weg gelegen toekomst van educatie in het ROC is men
al met al niet zo zeker.
Er zijn ROC’s die inzetten op verbreding van het domein ‘overige trajecten’,
door het maken van combinaties met enerzijds de Wet maatschappelijke
ontwikkeling en anderzijds het beroepsonderwijs. Daar is echter wel tijd
voor nodig.
“Je moet er iets anders aan toevoegen. Je hebt het onderwijsverhaal en
aan de ander kant heb je dat wat bij niemand hoort. Wat ik aan het
begin zei: de non-formele educatie, het vormingswerk, volkshogeschool, sociaal cultureel werk: dat heeft een professionaliseringsslag te
maken en daar zou educatie een rol in kunnen vervullen.”
“Er gaat een plan richting CvB, over hoe ik denk die twee jaar te overbruggen, hopelijk met de WMO. Kijk, die WMO is meer de middellange termijn. Het is nog even lastig om de doelgroep te bereiken, als
je marketingtechnisch kijkt, de deelnemers direct te werven. Want voor
opvoedingsondersteuning of schuldhulp kun je niet direct gaan folderen op de markt, of direct mensen benaderen. Dat loopt toch meer via
instanties, scholen, consultatiebureaus en sociale dienst.”
Deze lijn kan in de toekomst samenkomen met die van de komst van een
participatiebudget. Zoals één van de geïnterviewden opmerkt: educatie
wordt dan onderdeel van een groter geheel aan scholingsarrangementen.
Enkele ROC’s bereiden zich daarnaast of in samenhang met een dergelijke
verbreding ook voor op het ‘terughalen’ van de inburgeringstrajecten die zij
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in de eerste aanbestedingsronden niet gegund hebben gekregen.
“Die inburgering wil ik terugpakken. Ik vind het belachelijk wat er
gebeurt. We zijn sinds jaar en dag een bondgenoot van de gemeente
om de bewoners op te leiden, ROC-breed bedoel ik. Het is nu zaak
om onze stinkende best te doen om te laten zien dat we het wel kunnen. Daar ligt volgens mij de meerwaarde […], of je op de re-integratiemarkt wat kan betekenen. Vooral voor de moeilijk plaatsbare mensen, waarin je taal en inburgering koppelt aan een beroepsopleiding.
Zodat je mensen gelijk al kwalificeert. Dat is wat we nu ook doen en
dan in combinatie met loonbedrijven en integratiebedrijven die goede
ingang hebben bij werkgevers.”
Andere ROC’s kiezen er echter bewust voor de inburgeringsmarkt even te
laten voor wat die is.
“We krijgen wel eens het verzoek om mee te offreren, maar dat doen
we voorlopig niet. Dan moeten we op een prijs zitten waarmee het
ROC verlies lijdt. Ik zie al mijn collega’s kreunen. Het is a) veel te
goedkoop weggezet, b) ze zitten met een re-integratiebedrijf waar ze
mot mee hebben en c) ze krijgen geen inburgeraars. Het is één grote
‘bleeder’, zou onze financiële man roepen. Dus we wachten even af
wat er gebeurt.”
Uit de interviews wordt ook duidelijk dat in en onder ROC’s een debat
gaande is of het op termijn niet beter is het onderwijsaanbod te beperken
tot enkel beroepsonderwijs. Afbouw van educatie kan in de ogen van sommigen vooral verstandig zijn om te voorkomen dat het beroepsonderwijs de
dupe wordt van de financiële problemen bij educatie.
“Je kunt eigenlijk maar één kant op: je doet mee of je doet het niet.
Als je meedoet zet je echter niet de rest van je organisatie op het spel.
Dan kies je dus voor beroepsonderwijs. Als je over tien jaar hier naar
terugkijkt, dan zeg je misschien ‘marktwerking heeft gewerkt’, maar ik
weet niet of ROC’s dan nog inburgering doen.”
“We hebben nog drie jaar die educatiegelden, maar dan wordt waarschijnlijk de focus die mensen ergens goed weg te zetten […]. Want ik
ga niet het beroepsonderwijs meeslepen in de financiële ellende.”
Erkend wordt dat dit een onwenselijke gang van zaken zou zijn:
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“De doelgroep is er, die blijft er ook voorlopig. Ik vind dat het vooral
in combinatie met de beroepsopleidingen, dat het je corebusiness zou
moeten zijn. Van educatie én van het ROC. Dat is waar ik voor ga. Ik
accepteer het niet dat ik hier alleen schooltje heb met wat vavo-klassen
en wat doktersvrouwencursussen, Engels, Spaans, muzikale wereld
1 tot en met 5. Dan stop ik ermee.”
Maar tegelijkertijd ziet men een dergelijk afbouwscenario wel als mógelijk.
Enkele geïnterviewden merken op dat zij er in hun regio wel last van hebben dat sommige managers en bestuurders van ROC’s dit geluid landelijk
heel expliciet ventileren. Het zit ze in de weg bij het op de kaart zetten en
houden van educatie in hun regio.
“Wij doen uiterste pogingen om educatie overeind te houden. Dat is
wel lastig hoe dat nou ligt, omdat er landelijk mensen zijn die de
educatie-handdoek in de ring houden.”
“Ik hoor landelijk gezaghebbende types roepen: ‘educatie wordt niets
meer’. Dat is niet zo verstandig om dat nu te roepen.”
Of en in hoeverre ROC’s met elkaar dan wel op landelijk niveau -bijvoorbeeld in de BTG Educatie (bedrijfstakgroep) van de MBO Raad- besprekingen over de te volgen strategie voeren, wordt op grond van de interviews
niet duidelijk.
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4

Hoe verder met educatie in het publieke bestel?
Educatie heeft een roerige tijd achter de rug. Het ziet er echter niet naar uit
dat het de komende jaren rustiger wordt voor leidinggevenden, leraren en
andere medewerkers van deze ROC-units. De komst van het zogeheten
participatiebudget staat voor de deur.
In dit hoofdstuk wordt eerst op grond van het voorafgaande geconstateerd
waar vavo en overige trajecten anno 2008 staan in het beleidsmatige krachtenveld. Deze inventarisatie sluiten we daarna af met een aanzet tot discussie over de positie van educatie in het bve-bestel.

4.1

Vavo en overige trajecten anno 2008
Terugkijkend op de voorgaande hoofdstukken kunnen we de volgende constateringen over de beleidsmatige positionering van vavo en overige trajecten
doen. Het accent ligt daarbij op de plaats van educatie op het landelijk
niveau.
Diffuse doelgroepen
Al bij het onderbrengen van het vavo onder de WEB is onduidelijk of en in
hoeverre jongeren een beroep kunnen en mogen doen op deze onderwijsvoorziening. Er komt een tijdelijke overgangsregeling om het volgen van
vavo voor deze doelgroep mogelijk te maken; deze regeling wordt keer op
keer verlengd. Gedurende bijna tien jaar blijft sprake van een contradictie
tussen de wet, die stelt dat vavo bestemd is voor volwassenen van 18 jaar en
ouder, en de realiteit waarin jongeren wel degelijk onderwijs kunnen volgen
aan het vavo. De contradictie wordt in 2006 formeel opgelost, door te stellen dat deze leerlingen blijven ingeschreven op hun vo-school en vandaar
kunnen worden uitbesteed aan het vavo aan het ROC.
In dezelfde periode zien we het aantal jongeren dat het voortgezet onderwijs
via het vavo afrondt, toenemen. Steeds minder ‘echte’ volwassenen maken
gebruik van deze onderwijsvoorziening. Volwassenen hebben er eenvoudigweg geen behoefte meer aan omdat zij -en dat geldt met name voor vrouwen- steeds vaker over afgerond secundair onderwijs en/of een startkwalificatie beschikken. Voor wie dat niet het geval is, staat ook de route open naar
het (deeltijd) beroepsonderwijs.
Door deze ontwikkeling wordt het onderscheidend criterium van het vavo
ten opzichte van het reguliere voortgezet onderwijs minder sterk. Daar waar
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het vavo hét onderwijs zou moeten zijn voor volwassenen, wordt er in toenemende mate een beroep op gedaan door jongeren. De vavo-instellingen
zelf geven aan dat het eigene van het vavo met name schuilt in het feit dat
men institutioneel apart staat van het voortgezet onderwijs en dat men uitgaat van een meer ‘volwassen’ benadering van jongeren. Dit zijn echter
kenmerken die in beginsel ook bínnen het reguliere vo gerealiseerd kunnen
worden.
Het diffuse karakter van doelgroepen geldt ook voor de doelgroepen van
overige trajecten, in die zin dat het aan de lokale overheden in kwestie is om
te bepalen hoe de lokale prioritering van doelgroepen eruit ziet. De gekozen
doelgroepen kunnen van gemeente tot gemeente verschillen. Omdat
gemaakte doelgroepkeuzen zowel geografisch als in de tijd gezien inderdaad
uiteenlopen, is op landelijk niveau sprake van diffuse doelgroepen voor de
overige trajecten.
Diffuse opbrengsten
De basisstructuur educatie heeft als doel -voor onder meer gemeenten en
andere stakeholders- inzichtelijk te maken waartoe de educatietrajecten
opleiden. In de structuur is de beoogde koppeling met de kwalificatiestructuur beroepsonderwijs -een opdracht uit de WEB- aangegeven.
In de praktijk blijkt de basisstructuur bij educatie-units wel hier en daar te
worden gebruikt om het aanbod inhoudelijk te programmeren. Maar het
wordt meestal niet als sturingsinstrument voor gemeenten toegepast in de
besprekingen met ROC’s over de programmering van de trajecten. De
basisstructuur sluit bovendien niet meer goed aan bij de realiteit doordat:
inburgeringscursussen niet meer in de WEB zijn opgenomen; daarmee
vervalt een groot deel van de in de basisstructuur voorziene trajecten
sociale redzaamheid;
veel volwassenen in toenemende mate de gang naar het beroepsonderwijs vinden en daar in onder meer AKA-trajecten worden toegeleid
naar een opleiding voor een startkwalificatie; daarmee komen de facto
veel trajecten professionele redzaamheid in educatie te vervallen.
De functionaliteit van de basisstructuur blijft in beginsel nog overeind voor
twee typen trajecten: vavo-trajecten en trajecten sociale redzaamheid die
niet vallen onder inburgering.
Ten aanzien van vavo-trajecten geven geïnterviewden aan dat de structuur
daarin eigenlijk geen rol speelt. Het vavo leidt immers op in de reguliere
examenprogramma’s vmbo-tl, havo en vwo, en maakt daarmee deel uit van
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de kwalificatiestructuur voortgezet onderwijs. De link met doorstroom naar
het beroepsonderwijs is volgens geïnterviewden ‘gezocht’.
Ten aanzien van de trajecten sociale redzaamheid die niet vallen onder
inburgering, merken de geïnterviewden op dat het hierbij gaat om bijvoorbeeld internetcursussen voor bejaarden (in verband met onder meer de
komst van digitale loketten en het internetbankieren), om alfabetiseringstrajecten en om zeer basale trajecten maatschappelijke activering. Een koppeling met de kwalificatiestructuur beroepsonderwijs is volgens de geïnterviewden in de meeste gevallen eenvoudigweg niet aan de orde.
In de praktijk kan met de basisstructuur educatie in veel gevallen niet
duidelijk worden gemaakt wat de unieke inhoudelijke opbrengsten zijn van
het vavo en de overige trajecten.
Marginaler positie
De aantallen deelnemers aan het vavo en overige trajecten nemen over het
geheel genomen niet toe; eerder is landelijk gezien sprake van een dalende
tendens. Daar komt bij dat vavo en overige trajecten bij veel ROC’s -die
geen (gehele) trajecten inburgeringscursussen gegund hebben gekregen- in
een geïsoleerde positie komen te staan. Daardoor wordt steeds duidelijker
dat het al met al gaat om nog slechts kleine aantallen. Educatie lijkt zo
steeds meer een activiteit in de marge van het grote mbo te worden.
Afnemende grip op financiën
Door de jaren heen wordt het voor de educatie-units steeds lastiger grip te
houden op een eigen financieringsstroom.
De financiering van het vavo wordt in toenemende mate afhankelijk van de
onderhandelingen met het vo in de regio over de financiering van de uitbestede vo-leerlingen. De besluitvorming over de inzet van WEB-gelden
wordt in een aantal gemeenten gekoppeld aan de inzet van WWB- en inburgeringsgelden; dit gaat soms gepaard met vertragingen in de programmering
van de WEB-gelden bij ROC’s. Aan de uitgavenkant treedt bij een aantal
ROC’s in 2007 bovendien een nadelig financieel effect op, omdat op
gegunde inburgeringscursussen aanmerkelijk minder deelnemers afkomen
dan verwacht.
Van een duidelijke ‘basisfinanciering’ van vavo en overige trajecten is
kortom in steeds mindere mate sprake. De komst van het participatiebudget
zal die trend zoals het er nu naar uitziet versterken.
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Weinig aandacht van lokale politiek
Uit de interviews komt naar voren dat lokale politiek niet altijd even veel
belangstelling heeft voor het nog resterende deel van educatie. Het is aan de
ambtenaren en de mensen van de educatie-units zelf om ‘bij de les’ te blijven en gezamenlijk te zorgen voor een programmering die voor de lokale
politiek aantrekkelijk is. In veel gevallen slaagt men daar ook in. Daar waar
dat in mindere mate lukt -bijvoorbeeld doordat de relatie tussen het ROC
en de lokale overheid zich minder positief ontwikkelt- kan dat leiden tot een
toenemende wens van ambtenaren en politiek om de educatiemiddelen te
mogen betrekken bij de inzet van WWB- en inburgeringsgelden. Die beide
dossiers bevatten namelijk thematieken -arbeidsparticipatie en integratie van
oud- en nieuwkomers- die in diverse gemeenten meer in het centrum van
de politieke aandacht staan dan educatieve en sociale redzaamheid.
Hoewel bij veel educatie-units velen met grote mate van betrokkenheid en
met hoge inzet werken aan vavo en overige trajecten, staat het er anno 2008
niet zo rooskleurig voor met de positie van deze onderwijssoorten. Doelgroepen en opbrengsten zijn diffuus, getalsmatig treft men de units steeds
meer in de marge van het bve-bestel aan, grip op financiën is er steeds minder; lokale politiek is niet altijd en lang niet in alle regio’s geïnteresseerd in
het nog resterende educatieaanbod. Het ziet er bovendien niet naar uit dat
deze feiten binnen afzienbare termijn in een meer positieve richting veranderen.

4.2

Heeft educatie toekomst?
Naar alle waarschijnlijkheid komt er tussen nu en 2011 een einde aan de
positie van educatie in het bestel dat we nu kennen als ‘beroepsonderwijs en
volwasseneneducatie’. Ingegeven door de zwakke beleidsmatige positionering (zie hiervoor) en de aanstaande komst van een participatiebudget, zijn
er vooralsnog geen redenen om te veronderstellen dat de ontwikkelingen
anders zullen verlopen.
De komst van het participatiebudget houdt in dat waarschijnlijk per 1 januari 2011 de gedwongen winkelnering van gemeenten bij ROC’s ten aanzien
van vavo en overige trajecten komt te vervallen. De educatiegelden zullen
dan net als nu het geval is met de inburgerings- en WWB-gelden op de vrije
markt van scholingsinstellingen worden aanbesteed.
Het is dan voor ROC’s zeer wel mogelijk -net zoals dat nu voor inburge53

ringstrajecten het geval is- dat zij via aanbesteding (delen van) de educatietrajecten binnenhaalt die zij nu gefinancierd weet via de WEB-middelen.
Maar van een wettelijk vaststaande voorziening bij álle ROC’s die gefinancierd worden vanuit gemeentelijke budgetten zal dan geen sprake meer zijn.
Met deze ontwikkeling vervalt per 1 januari 2011 ook de verantwoordelijkheid van OCW voor de toegankelijkheid en deugdelijkheid van deze onderwijsvoorzieningen. Inspectietoezicht op de kwaliteit van vavo (het deel dat
nu nog via de WEB wordt gefinancierd) en overige trajecten is dan niet
meer aan de orde.
Voor het vavo dat wordt gevolgd door leerlingen van jonger dan 18 jaar is
vooralsnog minder duidelijk hoe een en ander gaat verlopen. Deze vorm van
vavo valt immers onder de eindverantwoordelijkheid van de vo-scholen die
deze leerlingen uitbesteden. De vo-scholen financieren deze onderwijsvorm
zelf vanuit hun lumpsum. Het participatiebudget zal geen betrekking hebben op deze onderwijsvoorziening, waarmee de vraag rijst hoe ROC’s en
vo-scholen dit gaan organiseren. Immers: als er geen ‘vaststaand’ vavo meer
is aan het ROC voor volwassenen, hoe organiseert men dan het vavo voor
vo-leerlingen? Niet ondenkbeeldig is dat de ROC’s de komende jaren hun
specifieke vavo-expertise overdragen aan vo-scholen zodat zij gezamenlijk in
de regio -bijvoorbeeld gekoppeld aan een samenwerkingsverband leerlingenzorg- kunnen voorzien in een onderwijsaanbod dat vergelijkbaar is aan het
huidige vavo voor leerlingen jonger dan 18 jaar aan het ROC.
Wordt deze weg bewandeld, dan wordt het onvermijdelijk de opdracht te
herzien die de WEB nu nog aan de onderwijsinstellingen verstrekt, namelijk
de opdracht beroepsonderwijs én educatie aan te bieden. Een integrale
opdracht, die geldt voor álle ROC’s maar die niet meer valt te handhaven
op het moment dat de aanbesteding van educatie- en inburgeringstrajecten
is vrijgegeven. Wordt de WEB op dit punt de komende periode meer in
overeenstemming met die realiteit gebracht, dan verdient het omwille van
de duidelijkheid ook aanbeveling te benaming van de wet te veranderen in
de Wet op het beroepsonderwijs.
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