Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Mevrouw mr. drs. I.K. van Engelshoven
Postbus 16375
2500 BJ DEN HAAG

Zoetermeer, 29 juni 2018
Betreft: Voorgenomen bezuinigingen subsidie praktijkleren
Kenmerk: hv18-0256mr/BES_Alg

Geachte mevrouw Van Engelshoven, beste Ingrid,
Beroepsonderwijs en bedrijfsleven slaan alarm over de dreigende uitkleding dan wel afschaffing van de
financiering van het praktijkleren in de beroepsgerichte leerweg (bbl). Voor 2018 heeft het Kabinet al een
bezuiniging aangekondigd op de subsidie praktijkleren van 7 miljoen. De optie om nog drastischer te
bezuinigen of zelfs de subsidie praktijkleren helemaal af te schaffen ligt kennelijk op uw tafel. Door de
bezuiniging zullen tienduizenden leerbanen verdwijnen, vooral het mkb wordt hiermee hard geraakt.
Daarnaast wordt de succesvolle opleidingsinfrastructuur van onderwijs en bedrijfsleven via de bbl voor
jongeren én volwassenen afgebroken. Juist in een tijd waarin we met de minister van SZW spreken over
leven lang ontwikkelen en u met de Kamer spreekt over het intensiveren van het bbl offensief hebben we
eerder meer middelen nodig dan minder. Deze subsidieregeling kan soms een leven lang veranderen of
lang een leven niet. Een relatief klein bedrag van de subsidie praktijkleren kan voor veel jongeren en
volwassen een levenslang verschil uitmaken. Met deze brief roepen beroepsonderwijs en bedrijfsleven u op:
de subsidieregeling praktijkleren moet absoluut behouden blijven, inclusief de financiële middelen om
significant te kunnen bijdragen aan initieel onderwijs en aan een leven lang ontwikkelen.
Wij zien desastreuze en structurele gevolgen van de voorgenomen bezuiniging:
 Een pijler onder de succesvolste route naar duurzame instroom op de arbeidsmarkt voor jongeren én
volwassenen wordt weggebroken. Leren en werken via de bbl (4 dagen praktijk, 1 dag theorie) is voor
veel studenten de juiste route naar het behalen van een diploma. Zonder subsidie wordt het voor
leerbedrijven minder mogelijk leerbanen aan te bieden.
 1 op de 5 leerbanen zal verdwijnen. Leerbedrijven geven aan dat zij 40.000 leerbanen minder kunnen
aanbieden. Na jaren van krimp was het aantal leerbanen juist door de inzet van beroepsonderwijs en
bedrijfsleven samen, onder meer door het door de overheid gesteunde leerbanenoffensief, weer aan
het toenemen. Die groei wordt met een forse bezuiniging volledig teniet gedaan. Terwijl de leerbanen
juist nu hard nodig zijn om de broodnodige vakmensen op te leiden en de tekorten op de arbeidsmarkt
te bestrijden.
 Zonder voldoende leerbanen zullen mbo-studenten die beter in de bbl op hun plek zijn, gedwongen
vaker kiezen voor de bol. Dat leidt tot hogere investeringen voor de overheid in het mbo. Een bolstudent vraagt van de overheid een investering van € 7.000,- euro, per jaar ruim tweemaal zoveel als
een bbl-student met € 3.000. Ook met het maximale bedrag van € 2.700,- euro per jaar aan subsidie





praktijkleren erbij vraagt een bbl-student ruim € 1.300,- euro minder investering van de overheid dan
een bol-student.
Erkende leerbedrijven investeren zelf gemiddeld € 12.000,- per jaar in het opleiden van een bbl-student
in de praktijk. De subsidieregeling voorziet in een tegemoetkoming van maximaal € 2.700,-. Het
leerbedrijf levert daarvoor een getrainde praktijkopleider. Vooral voor het midden- en kleinbedrijf zijn
de hoge begeleidingsinvesteringen lastig op te brengen bij het wegvallen van de subsidie. In 2017 ging
twee derde van het budget (€ 123 miljoen) van de subsidieregeling praktijkleren naar leerbedrijven uit
het mkb.
De bbl is enorm belangrijk in allerlei projecten voor statushouders en mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt (perspectief op werk-traject). Juist de subsidie praktijkleren draagt bij aan voldoende
animo bij bedrijven om bbl-plekken voor deze groepen potentiele arbeidskrachten mogelijk te maken.

Snel besluit over subsidieregeling praktijkleren is nodig
Zowel leerbedrijven, bbl-studenten en scholen zijn gebaat bij snelle duidelijkheid over de voortzetting van
de regeling vanaf 2019. Voor potentiële studenten dreigt het gevaar dat ze geen leerbaan kunnen vinden
voor hun bbl opleiding. Scholen kunnen als gevolg hiervan de bbl opleidingen niet starten, terwijl de
arbeidsmarkt sterke behoefte heeft aan deze opgeleide vakmensen. Juist in deze periode waarin
leerbedrijven overwegen of zij per 1 augustus voor schooljaar 2018-2019 weer leerbanen kunnen
aanbieden, is het belangrijk dat leerbedrijven de zekerheid hebben dat zij de tegemoetkoming in de
begeleidingsinvesteringen kunnen blijven ontvangen.
Wij vragen u de regeling in tact te houden, geen bezuinigingen op het budget door te voeren en op de
kortst mogelijke termijn, doch uiterlijk medio juli, duidelijkheid te verschaffen over de continuering van de
subsidieregeling praktijkleren.
Wij vertrouwen op een spoedige reactie van uw kant.
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