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Met deze brief informeer ik uw kamer over twee toezeggingen. Ten eerste gaat het om de toezegging 

van de minister van OCW tijdens de behandeling van de onderwijsbegroting door de Tweede Kamer op 

1 december 2005. In dat overleg heeft de minister toegezegd de middelen voor stage- en 

simulatieplaatsen in het mbo bij Voorjaarsnota 2006 te zullen claimen. Omdat dit onderwerp op mijn 

terrein ligt, informeer ik u over de wijze waarop deze middelen aan de begroting van OCW zijn 

toegevoegd. Ten tweede informeer ik u over de toezegging die ik tijdens het Algemeen Overleg van 17 

mei 2006 heb gedaan over de totale budgettaire verhoging op de BVE begroting vanaf het Paasakkoord 

2005 tot en met de Voorjaarsnota 2006. Aan beide toezeggingen doe ik gestand in de volgende 

paragraaf. Tot slot heeft mijn collega van het ministerie van Economische Zaken, de heer Brinkhorst, 

mij per brief ( 7 april 2006) verzocht u nader te informeren over de voortgang met betrekking tot de 

vereenvoudiging van de erkenning van de leerbedrijven. Met deze brief kom ik aan het verzoek van de 

heer Brinkhorst tegemoet.  

 
Budgettaire verhogingen op de BVE begroting vanaf Paasakkoord 2005 tot en met Voorjaarsnota 2006 

Vanaf het Paasakkoord vorig jaar tot en met de definitieve voorjaarsnotabesluitvorming in het kabinet 

op 28 april dit jaar heeft een aantal belangrijke intensiveringen op de bve begroting plaatsgevonden. In 

totaal is een bedrag van € 187 miljoen in 2006 oplopend tot ruim € 271 miljoen in 2011 extra 

beschikbaar gekomen inclusief een aandeel LNV daar waar relevant (zie bijlage). Deze middelen zijn 

bestemd voor: 
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• Vernieuwing van lesmateriaal, docentstages en leren in bedrijf. In 2005 is besloten om voor 2006 

eenmalig € 81 mln. extra FES middelen aan de bve begroting toe te voegen voor deze maatregelen;  

• Extra stage- en simulatieplaatsen voor moeilijk plaatsbare leerlingen. Deze middelen zijn tijdens de 

werktop van afgelopen december al toegezegd. 

• De budgettaire effecten van de deelnemersontwikkeling in het mbo; 

• Invoeren van een volledige leerplicht tot 18 jaar teneinde het voortijdig schoolverlaten terug te 

dringen. 

• Versterking van de begeleiding van zorgleerlingen in het mbo naar aanleiding van het 

Interdepartementaal beleidsonderzoek bve; 

• De ESF projecten ‘bestrijden voortijdig schoolverlaten’ en ‘versterken beroepsbegeleidende 

leerweg’ als gevolg van het vroegtijdig sluiten van het ESF loket. 

Naast deze budgettaire verhogingen zal in het kader van de miljoenennota ook een aantal budgettaire 
verlagingen op de bve begroting plaatsvinden. 
 

Verder is ter bevordering van de werkgelegenheid en economische groei in de werktop van december 

2005 afgesproken om structureel € 40 miljoen beschikbaar te stellen voor fiscale maatregelen voor 

stageplaatsen en EVC-trajecten voor werkenden. 

 
Vereenvoudiging van de erkenning van leerbedrijven 

De Tweede Kamer heeft tijdens het Algemeen Overleg met de Minister van Economische Zaken over de 

voortgangsrapportage van de Industriebrief kritische kanttekeningen geplaatst bij de rompslomp die 

gepaard gaat met de erkenning van de leerbedrijven. De heer Brinkhorst heeft aangegeven dat met 

Colo (de brancheorganisatie van de kenniscentra beroepsonderwijs en bedrijfsleven) afspraken zijn 

gemaakt over het vereenvoudigen van deze erkenning van de leerbedrijven.  

 

De kenniscentra zijn zelf verantwoordelijk voor de wijze waarop de accreditatie van leerbedrijven 

wordt georganiseerd. Colo heeft daarom een voorstel ontwikkeld dat recht doet aan zowel de kwaliteit 

van de leerbedrijven - een belangrijke voorwaarde voor de kwaliteit van de beroepspraktijkvorming - 

als het voorkomen van overbodige administratieve lasten voor de bedrijven. Dit voorstel is door het 

ministerie van OCW positief beoordeeld. In 2005 is Colo reeds begonnen met trajecten op diverse 

niveaus (binnen kenniscentra, binnen branches) om zowel de kwaliteitszorg ten aanzien van 

beroepspraktijkvormingsplaatsen op een juiste wijze te gaan vormgeven, als ook de afgesproken 

lastenreductie voor de leerbedrijven te realiseren.  

 

In aanvulling op de reductiemaatregelen voor de erkenningsprocedure zelf, wordt met het wetsvoorstel 

Deregulering en Administratieve Lastenvermindering (DAL) de geldigheidsduur van de erkenningen 

verlengd van twee naar vier jaar. 
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In het najaar 2006 stuur ik u het wetsvoorstel DAL toe. U ontvangt dan nadere informatie over de 

afspraken met Colo en de verlenging van de geldigheidsduur van de erkenningen. 

 

 

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 
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