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Betreft oneigenlijk gebru ik crebolicentie 

Geachte, 

Graag uw aandacht voor het volgende. 

De meeste instellingen houden zich aan de geldende wet- en regelgeving bij het 
aanbieden van ereba-opleidingen gericht op werkenden in samenwerking met 
bedrijven (zogenaamde maatwerktrajecten). Niettemin krijg ik nog steeds 
signalen van de Inspectie van het Onderwijs (hierna Inspectie), dat een aantal 
mbo-instellingen zich niet aan wet- en regelgeving houden. Dit betreft zowel niet-
bekostigde als bekostigde mbo- instellingen en daarbij gaat het met name om bbl-
opleidingen. 

Ik vind dit zeer teleurstellend en zeker omdat ik de sector verschillende keren heb 
geattendeerd op de voorwaarden waaraan deze trajecten moeten voldoen 
(brieven van 30 mei 2008 (BVE/dir-2008/20161), 24 februari 2009 (BYE stelsel 
104878), 20 mei 2010 (BVE/lenl/202074) en de notitie Helderheid 2004. 

Ik geef u hierna enkele praktijkvoorbeefden van trajecten die naar mijn mening in 
hun huidige vorm niet zouden mogen worden aangeboden. 

De Inspectie treft trajecten aan die niet gericht zijn op het behalen van een mbo-
diploma dan we t niet gekwalificeerd kunnen worden als een volwaardige 
beroepsopleiding . De inhoud van die trajecten is vaak onder de maat en hij slui t 
onvoldoende aan bij de eisen van de kwalificatiedossiers. Ook omvatten deze 
trajecten weinig begeleide onderwijsurenr zelfs aanzienlijk minder dan de 
branchecodebb l van de MBO Raad (10 juni 2010) aangeeft. 
Daarnaast blijkt dat sommige van deze trajecten worden uitgevoerd met (zeer) 
geringe onderwijsinspanning door de verantwoordelijke instelling . Zowel in geval 
van bekostigd als niet bekostigd onderwijs v ind ik dat niet behoorlijk. 

Ook komt het voor dat opleidingen op niveau 1 of 2 worden aangeboden voor 
werknemers die dat niveau al hebben behaald. Dat is absoluut niet de bedoeling . 
Tenslotte wordt geconstateerd dat" Nederlands als tweede taal " als aparte 
ereba-opleiding wordt aangeboden, hetgeen niet is toegestaan . 
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Kortom 1 niet alle crebo-opleidingen gericht op werkenden in samenwerking met 
bedrijven/ zijn voldoende aan de maat. 

Ik wijs u erop dat sinds 1 januari 2012 expliciet in de WEB is opgenomen dat 
opleidingen diplomagericht moeten zijn. Dat betekent dat het niet meer mogelijk 
JS om beroepsopleidingen aan te bieden die niet gericht zijn op het beha Jen van 
een diploma. 

Daarnaast ligt het wetsvoorstel "doelmatige leerwegen en modernisering 
bekostiging" op dit moment voor in de Tweede Kamer. Als dit wetsvoorstel wordt 
aangenomen gaat voor de bbl een urennorm gelden van minimaal 240 begeleide 
onderwijsuren/exclusief de beroepspraktijkvorming. De invoering van deze 
aangescherpte norm beoogt de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren en geldt 
ook voor op werkenden gerichte trajecten in samenwerking met bedrijven. De 
beoogde invoeringsdatum van dit onderdeel van het wetsvoorstel is augustus 
2013 . 

Ik verwacht 1 dat de nu geldende wet- en regelgeving wordt nageleefd en dat 
instellingen staan voor de kwaliteit van het middelbaar beroepsonderwijs. Dat 
betekent dat instellingen/ waar nodig 1 de inrichting van opleidingstrajecten 
moeten aanpassen en daarbij wat mij betreft ook al anticiperen op de komende 
wetgeving. 

De Inspectie gaat op mijn verzoek een aantal (vervolg)onderzoeken uitvoeren bij 
mbo-instellingen waarover signalen zijn ontvangen of waarbij onregelmatigheden 
zijn geconstateerd . Als blijkt dat een bekostigde instelling de nu geldende wet- en 
regelgeving niet naleeft1 zal ik niet aarzelen sancties te treffen. Voor het 
bekostigde onderwijs kan dat betekenen dat een bekostigingssanctie wordt 
opgelegd en uiteindelijk kan zelfs een licentie worden ingetrokken. Dat laatste 
geldt ook als het een niet-bekostigde instelling betreft. 

De Inspectie organiseert voor mbo-instellingen in het najaar van 2012 een aantal 
voorlichtingsbijeenkomsten/ waarin zij het voorgaande nog eens onder de 
aandacht zal brengen. U wordt hierover nog nader geïnformeerd . 

Met vriendel ijke groet1 
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