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Geachte mw. Van Engelshoven, dhr. Koolmees,
De Commissie macrodoelmatigheid mbo vraagt uw aandacht voor het arbeidsmarktpersepctief van
mbo-ers die dit voorjaar hun opleiding gaan afronden. Door de economische gevolgen van de
coronacrisis loopt een deel van hen het risico op kortere termijn geen werk te vinden en daardoor
thuis te zitten en uit beeld te geraken. Wanneer dit te lang duurt gaan zij de aansluiting met leren
en/of werken verliezen.
Natuurlijk is het belangrijk dat mbo-ers nu eerst hun diploma behalen. Iedereen in het mbo doet zijn
best om dat voor elkaar te krijgen in deze moeilijke omstandigheden.
Het is ook belangrijk dat examenkandidaten zich gaan voorbereiden op de periode na het behalen
van hun diploma. (Door)leren en/of werken in enige vorm is essentieel om uiteindelijk de aansluiting
met de arbeidsmarkt te behouden. Te lang thuis zitten zonder leren en/of werken schaadt de
individuele loopbaan van de jongere structureel. Dat is bekend van vorige economische crises.
In 2009 is daarom het Actieplan Jeugdwerkloosheid (Tweede Kamer, 2008-2009, 29544, nr. 189)
uitgevoerd om te voorkomen dat jongeren zonder werk of opleiding ongezien thuis komen te zitten.
Acties hieruit waren o.a. het School Ex-programma door mbo-instellingen en het UWV onder
examenkandidaten in het mbo om hen verder te laten leren of te begeleiden bij het vinden van werk.
En het offensief door UWV en Colo (nu: SBB) gericht op het werven van leerwerkbanen (stages, BBLplaatsen, werkervaringsplaatsen e.d.). Wellicht kan een soortgelijke aanpak ook nu gaan helpen.
Met vriendelijke groet,
De Commissie macrodoelmatigheid mbo
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