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Commissie macrodoelmatigheid mbo Advies Aanbod mbo-opleidingen Zoetermeer

Bijlage 1:

Analyse casus Aanbod mbo-opleidingen Zoeterm eer 

1. Betrokken partijen (naam, contactpersoon en contactgegevens)

1.1 Indiener(s)
Naam en contactgegevens:
De minister van OCW 
Adres:
Ministerie van OCW 
Directie MBO 
Postbus 16375 
2500 BJ Den Haag
1.2 Overige partij(en)
Naam en contactgegevens:
Regionaal Opleidingencentrum Mondriaan ('ROC Mondriaan’)
Adres:
ROC Mondriaan 
Leeghwaterplein 72 
2521 DB Den Haag 
Naam en contactgegevens:
Regionaal Opleidingencentrum ID College ('ID College’)
Adres:
ID College 
Postbus 70 
2800 AB Gouda

2. Beschrijving verzoek aan de CMMBO

Recent heeft de minister van OCW zijn Plan van Aanpak voor het ROC Leiden aan de Tweede 
Kamer aangeboden1. In beginsel hebben de bestuurders van o.a. het ROC Leiden, het ID College 
en het ROC Mondriaan onder begeleiding van de gezant van de Minister overeenstemming bereikt 
over het geschetste eindperspectief en de tussenliggende stappen voor de organisatie van 
middelbaar beroepsonderwijs in de Leidse regio. Elementen van het eindperspectief zijn o.a.:

1 Tweede Kamer, 2015-2016, 33495, nr. 81
1

















































gemeente 

SI Zoetermeer 

I I 
> Retouradres Postbus 15, 2700 AA Zoetermeer 

Aan 
CMMBO 
Postbus 85498 
2508 CD DEN HAAG 

Onderwerp: Reactie van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente 
Zoetermeer op het ontwerpadvies over de casus Aanbod mbo-opleidingen Zoetermeer 

Geachte heer Leijnse, 

Vriendelijk dank voor de toezending van uw ontwerpadvies over de casus Aanbod 
mbo-opleidingen Zoetermeer. 

Naar aanleiding van uw ontwerpadvies wil het college u het volgende onder de aandacht 
brengen. 

Het college van burgemeester en wethouders concludeert dat het advies van de CMMBO 
het volgende betekent voor de gemeente Zoetermeer: 

1. Het ROC Mondriaan zou meer contacten moeten en kunnen leggen met het 
Zoetermeerse bedrijfsleven zodat het onderwijsactiviteiten zoals begeleiding van 
stages en contacten met leerwerkbedrijven voor in ieder geval Zoetermeerse 
leerlingen kan uitvoeren in de gemeente Zoetermeer waarbij de gemeente 
gesprekspartner is van het bedrijfsleven en het ROC Mondriaan. Het gaat daarbij 
om opleidingen die niet door het ID college verzorgd worden en opleidingen die 
ook door het ID college verzorgd worden maar waar studenten gekozen hebben 
voor een ROC buiten Zoetermeer. 

2. De contacten tussen de gemeente en het ID college zullen geïntensiveerd 
worden. Waarbij de onderwerpen van gesprek zijn actualiseren van het onderwijs 
op basis van de behoeftes van het bedrijfsleven, doelmatigheid van het onderwijs 
en het voldoen aan de zorgplicht door het ID college. 

3. Uitbreiding van opleidingen is naar de mening van de commissie niet aan de 
orde. In uw ontwerpadvies geeft u aan dat er een weinig onderbouwde behoefte 
is voor een nieuw opleidingsaanbod. Naar de mening van het college is dat 
afhankelijk van de behoefte van de arbeidsmarkt. De ontwikkelingen op de 
arbeidsmarkt kunnen uw constatering inhalen Er kan dus behoefte zijn nieuwe 
opleidingen of aangepaste opleidingen te starten al dan niet te verzorgen door 
het ROC Mondriaan of het ID college. Het college is daarom van mening dat er 
oog moet zijn voor nieuwe passende opleidingen in een logisch regionaal 
verband mogelijk te starten in Zoetermeer. 

4. De gemeente zal gesprekspartner zijn van de verschillende mbo instellingen in 
de regio. Er is voldoende aanleiding om tot goed gezamenlijk overleg te komen. 
Daarbij gaat het onder meer om afspraken welke instelling welk aanbod waar 
verzorgt. De inhoud van het advies geeft aanleiding te benoemen dat er risico is 
dat verhoudingen op scherp komen te staan. 
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e secret,pr's 

drs. H.M.M. Koek 

gemeente 

Zoetermeer 

Het college van de gemeente Zoetermeer zal zich inzetten om dat te voorkomen 
en is overigens blij dat dat de CMMBO aanbiedt om in concrete situaties hierover 
te adviseren. 

5. Het college van de gemeente Zoetermeer ziet dat de commissie aangeeft dat de 
context van het advies kan wijzigen met name na 2018 en verzoekt de 
commissie het college ook dan te betrekken bij besprekingen over de toekomst 
van het mbo in Zoetermeer. 

Vertrouwend dat deze reactie wordt meegenomen in uw advies aan de minister van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. 

Het college van burgemeester en wethouders, 

offOrp- 
e -meester, 

Ch. : á p root 
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