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Kwaliteitsafspraken mbo
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Op vrijdag 11 juli jl. is het Bestuursakkoord mbo 2014 ondertekend. In dit
akkoord heb ik met de MBO Raad op hoofdlijnen afspraken gemaakt over de
uitwerking van de kwaliteitsafspraken in het mbo. Met de kwaliteitsafspraken wil
ik extra kwaliteitsverbetering in het mbo stimuleren om jongeren zo goed
mogelijk toe te rusten voor de arbeidsmarkt of een vervolgopleiding. In de
zomermaanden zijn de afspraken uit het Bestuursakkoord vertaald in de concept
Regeling kwaliteitsafspraken mbo (deel 1) en bijbehorende concept Overeenkomst
kwaliteitsafspraken mbo.1 Met deze brief informeer ik u graag over de inhoud
hiervan en de vervolgstappen.
Versterken van de onderwijskwaliteit
Mbo-instellingen vervullen een sleutelrol bij het versterken van de Nederlandse
concurrentiepositie. De sterke dynamiek van de arbeidsmarkt vraagt om goed
opgeleide, weerbare en wendbare vakmensen. Aantrekkelijk mbo-onderwijs van
hoge kwaliteit is essentieel om jongeren goed voor te bereiden op de
arbeidsmarkt of een vervolgopleiding. Met de implementatie van het Actieplan
Focus op Vakmanschap werkt u aan betere onderwijskwaliteit. In mijn beleidsbrief
Ruim baan voor vakmanschap: een toekomstgericht mbo (2 juni 2014) heb ik
aangegeven dat – om ook in de toekomst te kunnen blijven beantwoorden aan de
vraag naar goed opgeleid personeel – extra inzet van mbo-instellingen nodig is
om de onderwijskwaliteit verder te versterken. Met de kwaliteitsafspraken mbo
ondersteun ik u hierbij door extra middelen en relevante informatie beschikbaar
te stellen.
Binnen de kwaliteitsafspraken mbo neemt de aanpak van de groep kwetsbare
jongeren een bijzondere positie in. In mijn brief aan de Tweede Kamer van 7
oktober jl.2 over het weigeren van jongeren door mbo-instellingen, heb ik
aangegeven dat ik in het kader van de kwaliteitsafspraken mbo inzet op een
regionale aanpak voor de groep kwetsbare jongeren. Het mboaccountmanagement gaat vanaf 2015 het overleg bevorderen tussen
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onderwijsinstellingen (pro, vso, mbo en vo) en gemeenten, RMC, zorg- en
hulpverlening en werkgevers om te voorkomen dat deze groep tussen wal en
schip valt. Ik reken daarbij nadrukkelijk ook op uw inzet.
De nadere uitwerking volgt in het Plan van Aanpak Kwetsbare jongeren dat ik
voor het einde van het jaar naar de Tweede Kamer stuur.
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Kwaliteitsafspraken mbo
De concept Regeling kwaliteitsafspraken mbo (zie bijlage 1) en de bijbehorende
Overeenkomst kwaliteitsafspraken mbo (zie bijlage 2) vormen de basis van de
kwaliteitsafspraken. De hoofdpunten zijn:

Vanaf 2015 is er structureel een bedrag oplopend tot ca. €400 miljoen in
2017 beschikbaar voor mbo-instellingen, waarvan een deel
investeringsbudget (€190 mln) en een deel resultaatafhankelijk budget (€211
mln).

Het eerste deel van de Regeling kwaliteitsafspraken mbo regelt de toedeling
van het investeringsbudget. Deel 2 regelt de toedeling van het
resultaatafhankelijke budget vanaf 2016. Op dit moment wordt in overleg met
bestuurlijke partijen, waaronder uw vertegenwoordigers in de MBO Raad,
gewerkt aan de vormgeving van de resultaatafhankelijke bekostiging. Ik
verwacht u eind 2014 te kunnen informeren over de rekenregels op grond
waarvan de verdeling van het resultaatafhankelijke budget plaatsvindt.

Om voor de middelen in aanmerking te komen ondertekenen mbo-instellingen
voor 1 maart 2015 de Overeenkomst kwaliteitsafspraken mbo en dienen zij
uiterlijk op 30 april 2015 een kwaliteitsplan 2015-2018 in bij DUO.

In het kwaliteitsplan formuleren mbo-instellingen hun aanpak om de
onderwijskwaliteit te verhogen. De volgende thema’s vormen daarbij de
leidraad: professionalisering (ook van examenfunctionarissen), taal en
rekenen, kwaliteit van de beroepspraktijkvorming (bpv), excellentie,
voortijdig schoolverlaten (vsv) waaronder kwetsbare jongeren en
studiesucces.

Het programmamanagement MBO in Bedrijf (de opvolger van MBO15)
beoordeelt de kwaliteitsplannen en legt zijn bevindingen vast in een advies
aan de instelling. Daarnaast stelt MBO in Bedrijf een voortgangsrapportage op
sectorniveau op. Wat betreft het onderwerp excellentie adviseert MBO in
Bedrijf mij of de excellentieplannen voor subsidie in aanmerking kunnen
komen.

MBO in Bedrijf voert gedurende de periode 2016-2019 in het tweede kwartaal
van elk jaar met iedere mbo-instelling een gesprek over de voortgang van de
uitvoering van het kwaliteitsplan. De tussenrapportages die de instellingen
maken zijn de basis voor dit gesprek. MBO in Bedrijf stelt vervolgens een
advies per mbo-instelling en een voortgangsrapportage op sectorniveau op.

Het accountmanagement van mijn ministerie (mbo-accountmanagement)
faciliteert de mbo-instellingen, al naar gelang de behoefte, bij de uitvoering
van de kwaliteitsafspraken mbo, in het bijzonder bij de totstandkoming en de
uitvoering van het kwaliteitsplan en krijgt een bijzondere opdracht in de
aanpak van de kwetsbare jongeren.
Overeenkomst kwaliteitsafspraken mbo
Nu de kaders voor de kwaliteitsafspraken mbo nader zijn uitgewerkt, is het
moment aangebroken om stappen te zetten richting implementatie. Daarbij wil ik
nadrukkelijk gezamenlijk met u optrekken. Voor betere onderwijskwaliteit in het
mbo is immers inzet van uw en mijn kant nodig. Concreet gaat het dan
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bijvoorbeeld om het beschikbaar stellen van relevante informatie en facilitering
door het accountmanagement van mijn ministerie. Ervaring met de vsvconvenanten heeft geleerd dat een formele bekrachtiging van wederzijdse inzet
ondersteunend werkt aan het behalen van resultaten. Deze werkwijze wil ik voor
de kwaliteitsafspraken continueren. Met dit doel voor ogen heb ik de
Overeenkomst Kwaliteitsafspraken mbo opgesteld. Hierin zijn procesmatige
afspraken opgenomen over de totstandkoming van het kwaliteitsplan, de
facilitering vanuit OCW daarbij en de wijze waarop voortgang besproken wordt.
Begin 2015 wordt u hierover nader geïnformeerd.

Onze referentie
673493

Hoe nu verder?
In de komende maanden worden de voorwaarden voor het resultaatafhankelijke
budget in samenspraak met de sector definitief vastgesteld (zie ook bijlage 3).
Vanaf medio november 2014 zullen de mbo-accountmanagers contact met u
leggen om de regeling nader toe te lichten en eventuele vragen te beantwoorden.
De contactgegevens van uw accountmanager vindt u in bijlage 4. Meer informatie
kunt u vanaf 24 november 2014 ook vinden op www.kwaliteitsafsprakenmbo.nl.
Ik hoop op een vruchtbare samenwerking om zo de kwaliteit van het mboonderwijs naar een nog hoger niveau te tillen.

Met vriendelijke groet,
de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

dr. Jet Bussemaker
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