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Betreft Waarschuwing in het kader van een overtreding van de zorgplicht
arbeidsmarktperspectief

Geachte mevrouw Grootonk,

De Commissie Macrodoelmatigheid MBO (hierna: CMMBO) heeft mij op 7
december 2017 haar advies toegezonden over de start van de opleidingen
Medewerker DTP (crebonummer 25198) en Allround DTP'er (crebonummer
25L97) door uw instelling met ingang van het studiejaar 20L7-20t8.

Aanleiding voor dit advies van de CMMBO is het onderzoek dat de CMMBO heeft
verricht naar aanleiding van een verzoek van het Mediacollege Amsterdam over
het verschil van inzicht met uw instelling over de start van voornoemde
opleidingen per studiejaar 2017-2OIB. Na onderzoek heeft de CMMBO het
Mediacollege Amsterdam en uw instelling te kennen gegeven dat'uw instelling
voor voornoemde opleidingen haar zorgplicht arbeidsmarktperspectief, bedoeld in

artikel 6.I.3, eerste lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs (hierna: WEB)'

niet heeft nageleefd. Op basis daarvan heeft de CMMBO uw instelling geadviseerd

de opleidingen Medewerker DTP en Allround DTP'er te beëindigen op een wijze dat
huidige studenten hun opleiding kunnen afronden en er geen nieuwe instroom
van studenten meer plaatsvindt.

Uw instelling heeft aangegeven het advies van de CMMBO niet over te nemen en

de opleidingen Medewerker DTP en Allround DTP-er te continueren. Daarom heeft
de CMMBO mij geadviseerd, nu de CMMBO geen mogelijkheden meer ziet om

dbor verdere advisering de betrokken instellingen op basis van zelfregulering hun

v-erschil van inzicht te laten oplossen, gebruik te maken van mijn wettelijke
bevoegdheden tot het ontnemen van de rechten, genoemd in artikel 1.3'1van de

WEB, en daartoe'een waarschuwing te geven als bedoeld in aftikel 6.1.5, lid2a,
van de WEB.

Met uw brief van 19 december jl. (kenmerk 057.20L7 AGr.rr) heeft u een reactie

op het advies van de CMMBO aan mij dden toekomen. U stelt - kort weergegeven

- dat u bij de start heeft onderzocht of er voldoende arbeidsmarktperspectief is

voor de betreffende studenten. U heeft naar uw mening daarbij rekening
gehouden met doorstroommogelijkheden, omdat niet iedere student niveau 2 of 3
direct uitstroomt naar de arbeidsmarkt. Ook stelt u dat u onderzoek heeft gedaan

of er voldoende geaccrediteerde BPV-bedrijven zijn. U heeft daarbij niet alleen
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rekening gehouden met de officiële cijfers van de Stichting SBB, maar ook l

aanvullend advies bij deze stichting ingewonnen en in gesprek gegaan met
bedrijven in de regio Noord-Holland Noord. Daarnaast geeft u aan dat u een
numerus fixus heeft ingesteld. U erkent dat er geen overeenstemming is bereikt
met het Mediacollege over het starten van de desbetreffende opleidingen. Ten
slotte stelt u zich op het standpunt dat u de beoordeling van de zorgplichten
arbeidsmarktperspectief en doelmatigheid niet los kan zien'van de zorgplicht een
toegankelijk opleidingsportfolio te hebben in de eigen woonregio voor met name
jongeren die ùinder kansen krijgen. U vindt daarom dat het past bij de opdracht
van een ROC om voor deze jongeren een passend aanbod te hebben dat aansluit
bij hun motivatie en keuze.

De door u aangevoerde argumenten zijn reeds betrokken in het onderzoek van de
.MMÞ^ fin t-raci¡ rran ¡la# aa{a-=aal¡ an ¡la in A=t DzAar aanaalr¡a¡h+açr'r|ruv¡ vl, uurrJ L¡r uL rrr ssl 

^quv¡ 
surryvgruLrrlu

argumenten heeft de CMMBO geconcludeerd dat de bovengenoemde opleidingen
bij uw instelling de zorgplicht arbeidsmarktperspectief niet naleeft. Daarnaast is
gebleken dat op basis van zelfregulering u niet tot een oplossing gaat komen,
waarbij het arbeidsmarktperspectief van voornoemde opleiding bij zowel uw
instelling als het Mediacollege Amsterdam is geborgd. Ik zie daarom geen reden '

om niet over te gaan tot het geven van een waarschuwing als bedoeld in artikel
6.1.5, lid 2a ,.van de WEB.

Waarschuwing
Gelet op het advies van de CMMBO d.d.7 december 20L7, met kenmerk 2OL7-53,
heb ik besloten uw instelling een waarschuwing te geven, zoals bedoeld in artikel
6.1.5, lid 2a, van de WEB voor de opleidingen Medewerker DTP (crebonummer
25198) en Allround DTP'er (crebonummer 25t97), omdat bovengenoemde
opleidingen niet voldoen aan de zorgpl¡cht arbeidsmarktperspectief, bedoeld in
artikel 6.1.3, eerste lid, van de WEB.

U dient zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 3 maanden na dagtekening van deze
brief zorg te dragen datvoornoemde opleidingen bij uw instelling voldoen aan de
zorgpliiht arbeidsmarktperspectief door niet langer studenten op deze opleidingen
in te schrijven en er - in overleg met Mediacollege Amsterdam - voor te zorgen
dat de zittende studenten de opleiding kunnen afronden. Indien blijkt dat na deze
termijn geen gehoor is gegeven aan voornoemde maatregelen dan kunnen ten
aanzien van de desbetreffende opleidingen de rechten, genoemd in artikel 1.3.1
van de WEB gedurende twee jaar aan uw instelling worden ontnomen.

Wettelijke kader
Op grond van artikel 6.L.3, eerste lid, van de WEB zorgt het bevoegd gezag

ervoor dat een beroepsopleiding alleen door de instelling wordt aangebonden als
er na beëindiging van de opleiding voldoende arbeidsmarktperspectief is voor de
studenten. Onder arbeidsmarktperspectief wordt in ieder geval verstaan het
perspectief voor gediplomeerde schoolverlaters op het binnen een redelijke
termijn vinden van werk op het niveau van de gevolgde opleiding. Het derde lid
van datzelfde artikel bepaalt dat het bevoegd gezag eryoor zorgt dat een
beroepsopleiding alleen door de instelling wordt aangeboden als de verzorging
van die opleiding, gelet op het geheel van de voorzieningen .op het gebied van het
beroepsonderwijs, doelmatig is: Op grond van artikel 6.I.3, vierde lid, van de
WEB legt het bevoegd gezag over wijzigingen van het opleidingenaanbod van een
instelling met betrekking tot het arbeidsmarktperspectief en de doelmatige
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verzorging van een opleiding verantwoording af in het bestuursverslag, bedoeld
in artikel 2.5.4 van de WEB.

Krachtens artikel 6.7.4, eerste lid, aanhef en onder c, van de WEB kan de

minister besluiten dat ten aanzien van een beroepsopleiding die de instelling
verzorgt, de rechten, gehoemd in artikel 1.3.1van de WEB gedurende twee jaar
worden ontnomen indien niet of niet meer wordt voldaan aan een of meer
zorgplichten, bedoeld in artikel 6.1.3 van de WEB.

Artikel 6.L.4a van de WEB bepaalt voorts dat de minister beleidsregels vaststelt
omtrent de uitoefening van de bevoegdheid als bedoeld in artikel 6.L.4, eerste
lid, qnder c, van de WEB. Bij de toepassing van deze beleidsregel kan de minister
zich laten adviseren door een onafhankelijke adviescommissie. De CMMBO is

daartoe aangewezen.l

Ingevolge artikel 6.1.5, lid2a, van de WEB geeft de ministervoordat hij een

beschikking neemt op grond van artikel 6.!.4, eerste lid, onder c, van de WEB

aan het bevoegd gezag een waarschuwing op grond van zijn bevindingeh ten
aanzien van de naleving van een of meerzorgplichten, bedoeld in artikel 6.1'3
van de WEB, waarbij wordt bepaald aan welke maatregelen het bevoegd gezag

gevolg dient te geven. Aan de waarschuwing kan een termijn van ten minste drie
maanden worden verbonden waarbinnen aan de maatregelen gevolg moet
worden gegeven.

In de Beleidsregel macrodoelmatigheid beroepsonderwijs is in artikel 4 bepaald
wanneer er in elk geval aanleiding is voor een onderzoek naar de naleving van de

zorgplicht arbeidsmarktperspectief bij een beroepsopleiding indien blijkt dat:
a. Ruim een jaar na afstuderen 30% of meer van de gediplomeerden van de

betreffende beroepsopleiding geen baan heeft gevonden, of
b. Ruim een jaar na afstuderen 50o/o of meer van de wêrkende gediplomeerden

van dê betreffende beroepsopleiding geen baan heeft gevonden op het niveau
van de opleiding.

Krachtens artikel 5 van de beleidsregel wordt aan de hand van in ieder geval de

volgende criteria beoordeeld of voldaan is aan de zorgplicht
a rbeidsma rktperspectief :

a. heeft 70%o of meer van de gediplomeerden van de betreffende ,

beroepsopleiding ruim een jaar na afstuderen een baan gevonden;
b. heeft 50o/o of meer van de werkende gediplomeerden van de betreffende

beroepsopleiding ruim een ja.ar na afstuderen een baan gevonden op het
niveau van de opleiding;

c. heeft het bevoegd gezag zich voldoende rekenschap gegeven.van de

verwachte behoefte aan gediplomeerden van de betreffende beroepsopleiding
op de regionale arbeidsmarkt, hetgeen wordt ondersteund met actuele en zo

volledig mogelijke data waarmee die behoefte aannemelijk wordt gemaak|
d. heeft het bevoegd gezag in voldoende mate bezien, indien het een

beroepsopleiding betreft die mede op de landelijke arbeidsmarkt is gericht,
wat de verwachte behoefte aan gediplomeerden op de landelijke

1 Instellingsbesluit Commissie macrodoelmatigheid mbo, Stcrt. 2075,27372 (gewijzigd bij
Stcr:t. 2016, 68210 en Stcrt. 2017, 43372).
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arbeidsmarkt is, en is op basis hiervan het aanbieden van de betreffende
beroepsopleiding te rechtvaardigen;

e. heeft het bevoegd gezag bij het inschrijven van deelnemers in voldoende
mate met andere aanbieders van eenzelfde beroepsopleiding afstemming
bereikt met het oog op het arbeidsmarktperspectief van de betreffende
beroepsopleiding;

f. heeft het bevoegd gezag zich voldoende rekenschap gegeven van de bijdrage
van de betreffende beroepsopleiding aan doorstroom naar een hoger

. opleidingsniveau of naar het hoger beroepsonderwijs;
S. heeft het bevoegd gezag onderzocht of de benodigde

beroepspraktijkvormingsplaatsen in voldoende mate beschikbaar zijn voor het
aantal deelnemers van de betreffende beroepsopleiding, en

h. borgt het bevoegd gezag de toegankelijkheid van onderwijs voor kansarme
in ¡la ¡¡l.rai¡le'ma¿lz{'raaia mat ha+ rrôF?^F^Âñ rr=n ¡la FralrafFan¡la

9lv9l/çrl l¡19ç qrvçruJll¡qlNL¡lvlv lllvL l¡vl vvlavlygll Yqlr vv

beroepsopleiding.

Openbaarmaking
Tot slot stel ik u bij deze gelegenheid ervan in kennis dat onderhavige
waarschuwing ingevolge artikel 6.1.5, derde lid, van de WEB openbaar wordt
gemaakt door middel van publicatie van onderhavige waarschuwing op de website
van de CMMBO.

Een afschrift van deze bri heb ik aan de voorzitter van het
College van Bestuur et Mediacollege Amsterdam gestuurd

Hoogachte

de minister s, Cultuur en Wetenschap,
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