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Werving beroepspraktijkvormingsplekken

Geachte mevrouw, heer,
Onlangs ontving u van de MBO Raad een brief (d.d. 4 oktober 2006) waarin deze Raad
zijn opvattingen aan u kenbaar maakt over enkele onderwerpen die aan de orde komen
in de brief ‘Leren: dat werkt!’ van de Projectdirectie Leren en Werken. Ook de Stichting
van de Arbeid heeft deze brief onderhands ontvangen.
De reden dat de Stichting u schrijft, is dat in deze brief onder andere de suggestie wordt
gedaan om de verantwoordelijkheid voor het werven van voldoende beroepspraktijkvormingsplekken (bpv) neer te leggen bij de mbo-instellingen. De Stichting van de Arbeid deelt deze suggestie vooralsnog niet.
De Stichting van de Arbeid vindt dit voorstel voorbarig; op de Werktop van december
2005 zijn afspraken gemaakt die er toe moeten leiden dat er een sluitende aanpak voor
bpv-plekken komt. Toen is afgesproken dat het kabinet regionale netwerkvorming van
scholen met hun regionale partners gaat stimuleren. Hiertoe behoren het (regionale)
bedrijfsleven (breed en representatief in samenstelling) en de kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven. De school zal verantwoording afleggen aan de regionale partners
waarbij ook de beschikbaarheid van bpv-plekken aan de orde is.
Kern van deze en andere afspraken uit de Werktop is dat iedere betrokkene zijn eigen
rol speelt in dat proces. Dit proces begint net op gang te komen en het werkt dan zeer
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(ver)storend als de vertegenwoordiger van het mbo-scholenveld de huidige verantwoordelijkheidsverdeling nu al ter discussie stelt.
De Stichting van de Arbeid wil de op de Werktop gemaakt afspraken een kans geven en
niet vermengen met discussies over de verantwoordelijkheidsverdeling inzake de bpv.
Uiteraard kunnen in de regionale context - binnen de kaders van de huidige wettelijke
taken - nadere afspraken gemaakt worden over hoe er gewerkt zal worden aan een optimale aanpak van bpv. Dit kan zowel kwantitatief als kwalitatief ter hand genomen worden, teneinde te komen tot (nog) beter beroepsonderwijs voor deelnemer, onderwijsgevende én bedrijf.
De Stichting van de Arbeid acht het daarnaast van belang dat de komende tijd goed gevolgd wordt hoe de regionale netwerkvorming, ook op het punt van de bpv en het contact tussen bedrijfsleven en onderwijsinstellingen, zijn beslag krijgt. Mocht namelijk de
komende jaren blijken dat hetgeen dat met de afspraken tijdens de Werktop is beoogd
niet tot voldoende resultaten leidt, dan is het moment daar om de koers te wijzigen en
zal alsnog tot een andere aanpak gekomen moeten worden.
Hierbij acht de Stichting het wel van belang dat het dan gaat over een aanpak die alle
aspecten van de bpv omvat. Voor de Stichting van de Arbeid is hierbij cruciaal dat de
inbreng van het regionale en sectorale bedrijfsleven op adequate wijze is gegarandeerd.
Overigens heeft de Stichting van de Arbeid, ter ondersteuning van de afspraken uit de
Werktop, een informele reactie afgegeven over de positionering van de kenniscentra in
het bestel. U treft deze ter informatie aan in de bijlage.

Hoogachtend,
STICHTING VAN DE ARBEID

drs. J.M.A. Mooren
secretaris

Bijlage: Reactie op houtskoolschets COLO van de Stichting van de Arbeid d.d. 5 juli
2006
Een afschrift van deze brief is verstuurd naar de staatssecretarissen H.A.L. van Hoof (SZW)
en mr.drs. B. Bruins (OCW), MBO Raad en COLO

