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1. Algemene Beschouwing

De leden van de C.D.A.-fractie hadden met belangstelling kennis
genomen van de memorie van antwoord. Zij hadden waardering voor de
algemene beschouwing op hoofdlijnen. Deze voldeed naar hun mening in
belangrijke mate aan de wens om de positie van dit wetsvoorstel in
relatie tot relevante andere wetgevingsoperaties (sectorvorming en
vernieuwing in het middelbaar beroepsonderwijs, kaderwet volwassenen–
educatie, het wetsvoorstel voortgezet algemeen volwassenenonderwijs in
de Arbeidsvoorzieningenwet) helder aan te geven en om tegelijk deze
ontwikkelingen sterk op elkaar af te stemmen. Niettemin resteerden voor
deze leden nog een aantal onduidelijkheden waarop zij in dit eindverslag
nader terug wilden komen. Daarnaast hadden zij de indruk dat over een
aantal centrale vraagpunten betreffende dit wetsvoorstel nog belangrijke
keuzes moeten worden gemaakt, waarover deze leden nog graag
uitvoerig met de regering van gedachten wilden wisselen. Tenslotte
waren zij van mening dat een aantal recente ontwikkelingen, zoals de
kabinetsreactie op het advies van de tijdelijke commissie Onderwijs -
Arbeidsmarkt (commissie-Rauwenhoff) en de discussies over de begro–
tingsvaststelling, ook dit wetsvoorstel in een ander daglicht plaatsen.
Deze leden vroegen de regering concreet op deze consequenties in te
gaan, waarbij zij onder meer dachten aan de gevolgen voor de positie
van het leerlingwezen, de relatie tussen landelijke organen en de branche
gewijze overlegorganen onderwijs - bedrijfsleven (BOOB's) en de
ontwikkeling van de brede colleges voor beroepsonderwijs (SVM, Curso–
risch beroepsonderwijs en het voortgezet algemeen volwassenenon–
derwijs). De leden van de C.D.A.-fractie waren de mening toegedaan dat
vaststelüng van dit wetsvoorstel nadrukkelijk in relatie moet worden
gezien met die ontwikkelingen. Op die aspecten waar sprake zou kunnen
zijn van afwegingen die dit proces zouden kunnen belemmeren, dient dit
wetsvoorstel te worden aangepast, zo meenden deze leden.

In dit verband vroegen de leden van de C.D.A.-fractie waar de regering
aan denkt als zij in dit wetsvoorstel nog ruimere mogelijkheden en stimu–
lansen wil creëren voor de vorming van brede colleges voor beroeps– en
volwassenonderwijs. Deze leden waren van mening dat door middel van
de nota van wijziging de analogie met de SVM-wet en de gevolgen van
de wijzigingsvoorstellen KVE en VAVO redelijk goed zijn verwerkt. Wel
waren zij nog niet overtuigd door de regering dat, in tegenstelling tot de
SVM-wet, een expiratiedatum in dit wetsvoorstel cursorisch beroepson–
derwijs niet nodig was.

Het leek hen juist onhandig als er niet sprake is van een vergelijkbare
situatie op dit punt, te meer daar de regering ook zelf steeds meer
aanstuurt op verdere integratie van beide ontwikkelingen.

De leden van de C.D.A.-fractie gingen ervan uit dat de ingangsdatum
van het wetsvoorstel 1 augustus 1992 zal zijn en dat de passage in de
toelichting bij de nota van wijziging, waar gesproken wordt over
1 augustus 1993, te rangschikken valt onder de categorie typefouten.
Wel vroegen deze leden zich af of het feit dat dit wetsvoorstel wellicht
een jaar later inwerking treedt dan de SVM-wet overgangsproblemen tot
gevolg heeft.

Tenslotte vroegen de leden van de C.D.A.-fractie verheldering over de
opmerking dat een afzonderlijke beleidsnotitie over de structurele
samenhang tussen het middelbaar beroepsonderwijs en het cursorisch
beroepsonderwijs niet meer noodzakelijk is. Betekent dit ook dat er geen
zogenaamde «Hoofdlijnennotitie» meer zal verschijnen, zo vroegen zij
zich af?

De leden van de P.v.d.A.-fractie hadden met belangstelling en
waardering kennisgenomen van de memorie van antwoord inzake het
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wetsvoorstel Cursorisch beroepsonderwijs (WCBO). Een groot deel van
de vragen die zij in het voorlopig verslag hadden gesteld waren
genoegzaam beantwoord. Met name de algemene beschouwing over het
beroepsonderwijs hadden zij zeer gewaardeerd. Zij hadden nog wel een
aantal vragen en opmerkingen. De leden van de P.v.d.A.-fractie waren de
regering erkentelijk voor de gegeven schets van de gewenste toekomst.
Met het voorliggend wetsvoorstel is het eindstadium in de ontwikkeling
van het beroeps– en volwassenenonderwijs nog niet bereikt, wel wordt
een belangrijke stap in de gewenste richting gezet.

Het was deze leden overigens niet duidelijk in hoeverre de memorie
van antwoord volledig spoort met de kabinetsreactie op het advies van
de commissie-Rauwenhoff. Eén van de punten die in dit verband vragen
opriep betrof de relatie tussen het middelbaar beroepsonderwijs (m.b.o.)
en het beroepsbegeleidend onderwijs (b.b.o.). Deze leden wilden meer
inzicht in de beoogde relatie. Hoe wordt nu concreet één van de hoofd–
doelstellingen van dit wetsvoorstel, het versterken van de eenheid in
aanpak en ontwikkeling van het secundair beroepsonderwijs, het leerling–
wezen en het voltijd– en deeltijd m.b.o. bereikt? In het voorliggende
wetsvoorstel zijn daar toch weinig handvatten voor te vinden, zo stelden
deze leden. Instellingen die zich met deze vormen van onderwijs bezig–
houden mogen fuseren, zo zij dit thans willen, maar is het ook aantrek–
kelijk om dat te doen? Dat was voor deze leden de vraag.

Is de regering bereid in het voorliggend wetsvoorstel nog meer ruimte
te scheppen voor de vorming van de bedoelde college's voor beroeps–
en volwassenenonderwijs? De regering stelde daartoe bereid te zijn
indien daarvoor voldoende steun zou bestaan. De leden van de
P.v.d.A.-fractie meenden uit de memorie van antwoord te kunnen
opmaken dat daarvan sprake was. Tevens gingen deze leden er vanuit
dat in de bij de begrotingsbehandeling toegezegde Hoofdlijnennotitie
wordt uitgewerkt onder welke materiële voorwaarden scholen tot samen–
werking kunnen overgaan. Deze leden zagen in ieder geval in het voorlig–
gende wetsvoorstel onvoldoende basis om de al beoogde verdergaande
integratie van vormen van volwassenenonderwijs gestalte te geven.

Een vergelijkbare vraag doet zich voor ten aanzien van de inhoudelijke
afstemming van het volwassenenonderwijs, meenden de leden van de
P.v.d.A.-fractie. Het betreft de door deze leden gewenste integratie van
landelijke organen voor het leerlingwezen en het branche/bedrijfstakge–
wijze overleg onderwijs en bedrijfsleven (BOOB's). Hierover is duide–
lijkheid nodig in het kader van de behandeling van het voorliggende
wetsvoorstel. Uit de reactie op het advies van de commissie Rauwenhoff
is niet op te maken wat de regering zich hier nu concreet voor ogen stelt.
De leden van de fractie van de P.v.d.A. waren van mening dat de
discussie over dit thema inmiddels verder is dan uit de memorie van
antwoord viel op te maken. De uitkomsten van de begroting voor het jaar
1991 leggen nog eens een extra druk op de noodzaak tot integratie te
komen. Concreet vroegen deze leden zich af of de gewenste integratie
nog tot wijziging van dit wetsvoorstel aanleiding zou dienen te geven.
Tevens waren zij van mening dat de door de regering gekozen beleidslijn
niet stimuleert tot samenvoeging van de landelijke organen of landelijke
organen met BOOB's.

De regering stelt in de memorie van antwoord de samenvoeging van
vooral de landelijke organen te willen bewerkstelligen door onder meer
prikkels in de bekostigingssfeer aan te brengen.

Tegelijkertijd wordt echter opgemerkt dat een financieringsmodel dat
volgens deze leden het meest spoort met het in de toekomst meest
wenselijke besturingsmodel, de lump-sum financiering, schadelijk zou
werken voor de kleine(re) organen. De leden van de P.v.d.A.-fractie
wilden graag duidelijkheid over de concrete uitwerking van opvattingen
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van de regering over de integratie van landelijke voorzieningen en vooral
over de te kiezen weg om deze integratie te bereiken. Bovendien hadden
de leden van de P.v.d.A.-fractie in het voorlopig verslag de vraag gesteld
of de kleinere landelijke organen de nieuwe taken wel kunnen uitvoeren.
Deze vraag is niet beantwoord. Zou de regering haar licht hierover nog
eens wiüen laten schijnen, zo vroegen deze leden?

De leden van de P.v.d.A.-fractie wilden naar aanleiding van de
algemene beschouwing nog op een paar thema's dieper ingaan. Dat
betrof in de eerste plaats de betekenis die toegekend moet worden aan
de dualisering van opleidingen. De regermg stelde dat de duale opzet
van het leerlingwezen reeds voldoende aansluiting tussen onderwijs en
arbeidsmarkt waarborgt. Deze leden vroegen zich af of dat zo algemeen
gesteld kan worden. Er blijven toch vragen over het rendement en het
doel van de opleiding over de te bereiken eindtermen, de vraag of deze
wel aansluiten op de praktijk en of in de praktijkcomponent het al
werkend leren wel voldoende tot zijn recht komt. Om die reden is het ook
van belang in te gaan op alternatieve praktijkplaatsen die, hoe wenselijk
deze ook mogen zijn, nooit echt in de plaats van de praktijk komen. De
aan het woord zijnde leden vroegen een nadere toelichting op de rol en
betekenis van dualisering van opleidingen.

De voorgestelde ordening schept een kader voor een samenhangend
ontwikkelings– en vernieuwingsproces in het beroepsbegeleidend
onderwijs (b.b.o.) en het m.b.o.. Nu worden er wel een paar opmerkingen
gemaakt over het ontwikkelingsplan leerlingwezen of, beter gesteld, het
ontwikkelingsplan voor het gehele beroepsonderwijs. De leden van de
P.v.d.A.-fractie hadden er kennis van genomen dat hierover nog overleg
met de Tweede Kamer zal plaatsvinden. Voor deze leden bleef de vraag
of de problemen die samenhangen met het inhoudelijk en zelfs feitelijk
integreren niet onderschat worden. Om die reden achtten deze leden de
discussie over dit thema van uitzonderlijk belang. Zij verwachtten dat de
regering daarmee inderdaad de vernieuwing van het totale beroepson–
derwijs in onderlinge samenhang brengt en daarbij voldoende oog zal
houden op allerlei daarmee verbonden praktische problemen.

In de Algemene Beschouwing van de memorie van antwoord wordt
andermaal uiteen gezet dat één van de hoofddoelstellingen van dit
wetsvoorstel is het vergroten van de autonomie van de onderwijsinstel–
lingen. De leden van de P.v.d.A.-fractie konden hiermee instemmen. Zij
vroegen zich daarbij wel af of dit uitgangspunt spoort met artikel 3.10
van dit wetsvoorstel waar gesproken wordt over de beëindiging van de
bekostiging van opleidingen behorende tot een afdeling van beroepsbe–
geleidend onderwijs (b.b.o.). Zij waren van mening dat dit artikel de
autonomie van de scholen aantast. Is het niet zo, dat de gehele wetge–
vingsoperatie op het gebied van de volwasseneneducatie en het
beroepsonderwijs erop is gericht de bemoeienis van de overheid met het
onderwijs te beperken tot het niveau van de scholen en de afdelingen?
Zou de regering één en ander willen toelichten, zo vroegen deze leden.

De leden van de P.v.d.A.-fractie hadden met verbazing kennisgenomen
van het standpunt van het Centraal Bestuur Arbeidsvoorzieningen (CBA),
dat het niet juist en zinvol wordt geacht om de Regionale Besturen voor
de Arbeidsvoorziening (RBA's) de taken toe te kennen op het gebied van
het deeltijd middelbaar beroepsonderwijs (dt-m.b.o.), die zij in het
voorliggend wetsvoorstel krijgen toebedacht. Deze leden vroegen zich af
wat de positie van het CBA in deze is. Kan het CBA weigeren de hen
toebedachte rol uit te voeren, vroegen deze leden? Mocht dat niet het
geval zijn, dan bleef voor deze leden nog de vraag of het wel zinvol is het
CBA respectievelijk de RBA's met de beoogde taken te belasten. Hieraan
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voegden deze leden nog toe dat zij zelf reeds aarzelingen op dit punt
kenbaar hadden gemaakt in het voorlopig verslag. Zij hebben deze
aarzeling nog. Zij kwamen er later in dit eindverslag op terug. Zij vroegen
de regering in de nota naar aanleiding van het eindverslag op het boven
staande in te gaan. Deze kwestie raakt toch heel nadrukkelijk een aantal
wezenlijke aspecten van het voorliggende wetsvoorstel?

De leden van de P.v.d.A.-fractie vroegen zich af of de regering wel een
juiste interpretatie geeft van de planningsstructuur van de kaderwet
volwasseneneducatie als zij in de memorie van antwoord spreekt over de
scholen en de RBA's als gelijkwaardige onderhandelingspartners en over
het samenspel tussen scholen en de RBA's. In de artikelen 18 en 20 van
het wetsvoorstel kaderwet volwasseneneducatie is er 'slechts' sprake van
het horen van de onderwijsinstellingen voordat het plan door respectie–
velijk de samenwerkende gemeenten danwel de RBA's wordt vastge–
steld. Kan de regering uitleggen hoe zij dit bedoelt, zo vroegen deze
leden. Voorts vroegen de leden van de P.v.d.A.-fractie zich af hoe de
scholen moeten gaan samenwerken op het gebied van dt-m.b.o..
Immers, de Regionale Bureaus Onderwijs (RBO's) zijn toch in principe
uitsluitend werkzaam op het gebied van specifieke scholing? De leden
van de P.v.d.A.-fractie hadden zich verbaasd over de zinssnede in de
memorie van antwoord waarin staat dat het CBA zonodig zelf een deel
van cursorisch beroepsonderwijs op landelijk niveau kan plannen en
bekostigen. Zij wilden weten hoe dit past in de taakomschrijving en het
beleid van het CBA en in hoeverre te verwachten is dat het CBA op
landelijk niveau een deel van het cursorisch beroepsonderwijs zal gaan
plannen en bekostigen.

De leden van de V.V.D.-fractie hadden met belangstelling kennisge–
nomen van de memorie van antwoord met betrekking tot het voorlig–
gende wetsvoorstel. In het voorlopig verslag hadden deze leden te
kennen gegeven hun oordeel over dit wetsvoorstel te toetsen aan hun
nadrukkelijke wens te komen tot colleges voor open beroepsonderwijs,
waarin korte en lange, theoretische en praktische, volletijd en deeltijdop–
leidingen voor jong en oud konden worden aangeboden. Gelet op het
verloop en het resultaat van de eerste fase van het SVM-proces kan
worden geconcludeerd dat een belangrijke stap op weg naar een samen–
hangend stelsel voor open beroepsonderwijs en volwasseneneducatie is
gezet. In dit verband stelden deze leden zich nog immer de vraag of dit
wetsvoorstel wel in voldoende mate bijdraagt aan de ook door de
regering uitgesproken wens tot verdergaande versterking van dit deel
van de educatieve infrastructuur dan wel dat deze wet, gelet op de
complexiteit ervan, nieuwe fusies niet onnodig vertraagt. In dit verband
wilden de leden van de V.V.D.-fractie kennisnemen van de gedachten
van de regering met betrekking tot het dag/avondonderwijs. Zij wilden
eveneens vernemen hoe de regering denkt het invoeringstraject vorm te
geven. Een voortvarende aanpak kan mede gebaseerd zijn op de initi–
atieven die vanuit de diverse instellingen uit het veld reeds zijn
ingenomen. Kan de regering van dit laatste de Tweede Kamer een zo
helder mogelijk beeld geven? De leden van de V.V.D.-fractie wensten
hun eindoordeel met betrekking tot het voorliggende wetsvoorstel
daarom mede te toetsen aan het antwoord op de vraag hoe de regering
denkt de nog steeds bestaande versnippering in de educatieve infra–
structuur van het beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie te beëin–
digen.

De leden van de V.V.D.-fractie betrokken in deze afweging eveneens
het kabinetsstandpunt naar aanleiding van het advies van de Tijdelijke
Adviescommissie Onderwijs - Arbeid (commissie Rauwenhoff), waarin
de totstandkoming van brede colleges voor m.b.o. en volwasenenedu–
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catie wordt voorgestaan. Een te traag invoeringstraject zou een verbe–
tering van de relatie onderwijs-arbeid onnodig belemmeren en er in de
tijd toe kunnen leiden dat het beroepsonderwijs en het stelsel van
volwasseneneducatie nog tot ver in het jaar 2000 bezig zullen zijn met
vormen van schaalvergroting. De leden van de V.V.D.-fractie vonden dit
ongewenst en vroegen daarom om klip en klare uitspraken van de
regering hierover. De leden van de V.V.D.-fractie verzochten hierbij
eveneens rekening te houden met het gegeven dat, gelet op de leeftijds–
opbouw in het beroepsonderwijs en in de volwasseneneducatie - meer
dan de helft van de studenten in het m.b.o. is ouder dan 18 jaar - de
grenzen tussen de diverse systemen vervagen. Onderschrijft de regering
deze zienswijze, zo wilden de hier aan het woord zijnde leden weten? Dit
gegeven zou mede betrokken moeten worden bij de bepaling van het
toekomstperspectief voor deze sector. De leden van de V.V.D.-fractie
waren daarom benieuwd naar de visie van de regering over haar
opvatting dat het onderscheid tussen gescheiden systemen van beroeps–
onderwijs en volwasseneneducatie niet langer houdbaar is. De leden van
de V.V.D.-fractie hechtten aan het voortvarend vergroten van de
samenhang binnen de diverse leertrajecten en hadden daarbij mede oog
voor de positie van de landelijke opleidingsorganen.

Het waarom van een wettelijke verankering van de positie van de
landelijke organen, waarnaar deze leden gevraagd hadden in hun
bijdrage aan het voorlopig verslag over dit wetsvoorstel, is nog steeds
onvoldoende duidelijk. Wat is de visie van de regering op de positie van
de landelijke opleidingsorganen? Naar aanleiding van de door de Tweede
Kamer aanvaarde motie Van Gelder (Kamerstuk 20 646 nr. 2) doet zich
de vraag voor hoe ver het met de uitvoering van deze motie is gesteld.
De leden van de V.V.D.-fractie zouden gaarne een invoeringsplan zien
voor de integratie van de landelijke opleidingsorganen en de BOOB's.

Gelijktijdig is het wellicht zinvol de naamgeving van de geïntegreerde
eenheden te wijzigen in het door de SVM-procescoördinatie gesugge–
reerde begrip «expertisecentrum». In dit verband waren zij ook benieuwd
naar de resultaten en beoordeling van de eindproducten van de BOOB's
en het oordeel hieromtrent van de inspectie en van de onderwijsraad.
Hoe kijkt de regering in dit verband aan tegen de suggestie om colleges
voor m.b.o./b.b.o. tot op zekere hoogte ook zelf de mogelijkheid te
bieden leerarbeidsovereenkomsten af te sluiten? Gelet op de
regionaliseringstendensen en de noodzaak tot een zo direct mogelijke
communicatie tussen onderwijs en arbeidsmarkt en beroepenveld is het
openen van deze mogelijkheid een denkbare stap vooruit. In dit verband
wensten de leden van de V.V.D.-fractie ook antwoord op de vraag of de
regering een rol weggelegd ziet voor de bedoelde expertisecentra op het
terrein van de programmatische kwaliteitsbewaking– en bepaling.

De leden van de D66-fractie hadden met belangstelling kennis
genomen van de memorie van antwoord.

Deze leden konden zich vinden in de hoofddoelstellingen van het
wetsvoorstel cursorisch beroepsonderwijs (WCBO). Daarbij gold voor
hen wel dat de sterk beleden eenheid van aanpak in het wetsvoorstel
grenzen heeft. Het streven naar brede colleges waarin alle vormen van
volwassenen– en beroepsonderwijs zijn ondergebracht had als
perspectief de instemming van deze leden. Zij zagen de voordelen die
verbonden kunnen zijn aan een breed onderwijsaanbod en allerlei
overstapmogelijkheden voor de leerling, maar zij waren van oordeel dat
er geen sprake kon zijn van een keurslijf omdat een blauwdruk niet altijd
de meest efficiënte en effectieve aanpak hoeft te betekenen in plaatse–
lijke omstandigheden.

De leden van de D66-fractie waren verheugd dat de regering bereid is
om in de voorliggende wetsvoorstellen meer ruimte te scheppen voor de
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vorming van brede colleges voor beroeps– en volwassenenonderwijs op
basis van vrijwilligheid. Hoe zal het scheppen van de ruimte concreet een
vertaling krijgen in de WCBO of op andere manieren?

De leden vroegen om een notitie over de mogelijkheden en onmoge–
lijkheden van een dergelijke operatie, alsmede over alle consequenties
hiervan. Deze notitie kon ook een bijdrage leveren aan de voorbereiding
van de integratie van de SVM-wet, het VAVO-wetsvoorstel en het
wetsvoorstel cursorisch beroepsonderwijs. En wellicht dat daarin kan
worden mee genomen de bundeling van de scholingsvoorzieningen in het
kader van de arbeidsvoorziening met onderwijsinstellingen. Deze leden
achtten het van groot belang dat gestreefd wordt naar een situatie
waarbij de afzonderlijke scholingsvoorzieningen in het kader van de
arbeidsvoorziening op termijn opgaan in de onderwijsinstellingen zoals
voorzien in de onderwijswetgeving. Dit uit een oogpunt van doeltref–
fendheid en doelmatigheid. In hoeverre kunnen de verschillende bekosti–
gingssystematieken op één noemer gebracht worden en in hoeverre en
op welke manier kan de verantwoordelijkheid van de arbeidsvoorziening
ook financieel blijven bestaan, vroegen de leden? De bundeling is afhan–
kelijk van overleg binnen het centraal bestuur van de arbeidsvoorziening
naar aanleiding van de evaluatie van de arbeidsvoorzieningswet, de
WCBO en de KVE. De leden van de D66-fractie vroegen hoe sterk de
bereidheid tot bundeling is binnen het CBA? Gezien de gestelde
termijnen voor evaluatie hadden zij niet de indruk dat alle partijen de
relevantie hiervan even hard inzagen.

De leden van de S.G.P.-fractie hadden met belangstelling kennis
genomen van de memorie van antwoord. Zij dankten de regering voor de
beantwoording van de in het voorlopig verslag gestelde vragen en
opmerkingen. Deze leden gingen graag nog nader in op een aantal
aspecten van het wetsvoorstel cursorisch beroepsonderwijs, mede in het
bredere kader van de ontwikkelingen op het terrein van de volwassenen–
educatie.

De algemene beschouwing waarmee de memorie van antwoord begint
schetst de contouren van de toekomstige ontwikkelingen in het beroeps–
onderwijs (b.o.) in de volwasseneneducatie (v.e.). Daaruit komt een beeld
naar voren van een ontwikkeling naar zeer grote en brede instellingen
voor beroepsonderwijs en volwasseneneducatie, instellingen die alle
vormen van beroepsonderwijs, kort en lang, dag– en avondonderwijs,
v.a.v.o. en basiseducatie enzovoort kunnen aanbieden. Kernwoorden in
deze ontwikkeling zijn flexibilisering, schaalvergroting, concentratie en
autonomievergroting. In dit verband kan ook worden verwezen naar het
advies van de Tijdelijke Commissie Onderwijs-Arbeidsmarkt (commissie
Rauwenhoff).

De leden van de S.G.P.-fractie waren het met de regering eens dat
flexibilisering van het onderwijsaanbod, doordat binnen een instelling
meerdere scholingsvormen aanwezig zijn, een gunstig effect kan hebben
op het ontwikkelen van adequate, op de arbeidsmarkt en de algemene
vorming van de cursist toegesneden scholingsprogramma's en scholings–
trajecten. Een dergelijke flexibilisering zal gepaard moeten gaan met een
zekere schaalvergroting en concentratie. Deze leden wezen op de verge–
lijkbare ontwikkeling zoals die in het m.b.o. met de SUM-wet al in gang
is gezet. Eenzelfde ontwikkeling zou op het terrein van de volwassenen–
educatie kunnen plaatsvinden met het wetsvoorstel (KVE). Zonder
daarover nu al een eindoordeel te geven konden deze leden zich deze
ontwikkeling voorstellen als een logisch vervolg van de SVM-operatie. Zij
hadden echter begrepen dat de SVM-wet en het wetsvoorstel KVE
slechts als tussenstappen moeten worden gezien op weg naar een
geheel nieuwe Wet op het beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie.
Op dit punt spraken de leden van de S.G.P.-fractie grote aarzelingen uit.
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Zij hadden de indruk dat in de geschetste visie op het toekomstige
beroepsonderwijs in de volwasseneneducatie (b.o./v.e.) onvoldoende
rekening wordt gehouden met de verschillen tussen jeugdonderwijs
enerzijds waarbij zij in dit verband doelden op met name het
(voltijd-)m.b.o. en volwassenenonderwijs anderzijds. Behalve het feit dat
het jeugdonderwijs het normale dagonderwijs betreft, terwijl volwasse–
nenonderwijs uit zijn aard zeer flexibele tijden kent, spelen leeftijdsver–
schillen een grote rol. Inherent daaraan is volgens deze leden een
verschillende inrichting en invulling van het onderwijs aan de onder–
scheiden categorieen. De leden van de S.G.P.-fractie wezen er ook op
dat de argumenten voor flexibilisering en concentratie van het volwasse–
nenonderwijs niet, althans niet in dezelfde mate opgaan voor het jeugd–
onderwijs, c.q. het voltijd-m.b.o. Het voltijd-m.b.o. is immers een voort–
zetting van het reguliere, initiele onderwijs, terwijl het voltijd-m.b.o. en
het overige volwassenenonderwijs onder meer tweedekans-onderwijs en
bij– en nascholmg betreffen, waarbij voor de volwassen cursisten van
belang is dat zij een op hun (arbeidsmarkt-)positie en wensen toege–
sneden leertraject kunnen volgen. Het belang van flexibilisering en
concentratie speelt weliswaar voor beide categorieën, jeudigen en
volwassenen, een rol, maar niet voor beide categorieën op dezelfde
wijze. Voor deelnemers aan het voltijd-m.b.o. is het niet direct van
belang dat de instellmg waarbij zij staan ingeschreven ook allerlei
volwasseneneducatie-trajecten te bieden heeft. Uiteraard kunnen
concentratie en schaalvergroting van instellingen wel van belang zijn
vanuit een oogpunt van onder meer materiële kostenbesparingen en
efficiëntieverbetering, maar dat zijn andere motieven dan die in de
hierboven aangeduide ontwikkelingen naar brede instellingen voor
beroepsonderwijs voor volwassenen een rol spelen, zo vonden deze
leden.

Zij vroegen de regering te reageren op het door hen bedoelde onder–
scheid tussen jeugdonderwijs, vooral onderwijsinhoudelijk, en het
streven naar brede instellingen vanuit het perspectief van de relatie
tussen onderwijs en arbeidsmarkt enerzijds en schaalvergroting ander–
zijds. Deze leden wezen er nog op dat de regering ten aanzien van het
voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (v.a.v.o.) wel uitdrukkelijk
onderscheid maakt tussen jeugd– en het volwassenenonderwijs en het
daarmee samenhangende concentratiebeleid. Bijvoorbeeld in antwoord
op een vraag van de leden van deze fractie over de wenselijkheid van
integratie van v.a.v.o.-instellingen met de a.v.o./v.w.o.-scholen voor
dagonderwijs stelt de regering namelijk dat «het v.a.v.o. nadrukkelijk deel
uitmaakt van de volwasseneneducatie en de daarvoor geldende
planningssystemen. Uitgangspunt bij het wetsvoorstel v.a.v.o. is onder
meer dat gewerkt wordt in de richting van een inzichtelijke en flexibele
onderwijsinfrastructuur voor volwassenen».

Voor wat betreft het streven naar brede onderwijsinstellingen wezen
deze leden overigens op een incongruentie tussen het wetsvoorstel
v.a.v.o. en het wetsvoorstel w.c.b.o.. In het wetsvoorstel WCBO wordt
een richtgetal van 3 a 4 instellingen per RBA-regio genoemd, terwijl in
het wetsvoorstel VAVO sprake is van 1 voorziening per regio. Dit relati–
veert naar de mening van deze leden de mogelijkheid en blijkbaar ook
het belang van de vorming van brede b.o./v.e.-instellingen, inclusief het
v.a.v.o.

De leden van de S.G.P.-fractie zagen in de ontwikkelingen naar brede
b.o./v.e.-instellingen een bedreiging van het reguliere initiële onderwijs,
c.q. het m.b.o.. Naast de onderwijsinhoudelijke verschillen wezen zij erop
dat in het m.b.o.. veel meer dan op het terrein van de v.e. de identiteit
van de instelling een belangrijke rol speelt. Indentiteitsgebonden m.b.o.
is een verworvenheid die naar de mening van deze leden niet nog verder
aangetast mag worden dan al is gebeurd door de uiteindelijke resultaten
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van de SVM-operatie. Alle formele waarborgen ten spijt voorzagen de
leden van de S.G.P.-fractie een ontwikkeling waarin m.b.o.-scholen - ook
al zijn dat grote SVM-clusters - die tengevolge van de getalsnormen en
de regionale planningssystematiek niet mee kunnen gaan in de vorming
van een brede b.o./v.e.-instelling, een hooguit marginaal bestaan op de
markt van het beroepsonderwijs zullen kunnen leiden, voorzover zij niet
geheel moeten verdwijnen. Daarmee zou het huidige bestand van
m.b.o.-scholen op onaanvaardbare wijze worden uitgedund, met alle
consequenties voor de spreiding, toegankelijkheid en identiteitsgebonden
verscheidenheid van dien. De leden van de S.G.P.-fractie wezen er ook
op dat na afronding van de hier bedoelde ontwikkelingen, bijvoorbeeld
uitbouw van een m.b.o.-school met bepaalde onderdelen feitelijk
uitsluitend mogelijk is door fusie met een reeds bestaande instellmg,
waarbij echter de identiteit van de school in het geding kan zijn. De leden
van de S.G.P.-fractie waren dan ook van mening dat voor het m.b.o.
garanties moeten bestaan om de door hen bedoelde marginalisering en
uitdunning te voorkomen. Zij vroegen de regering daar uitdrukkelijk op in
te gaan.

Deze leden misten bij de schets van de visie van de regering op de
toekomst van het b.o./v.e. ook een beschouwing over de rol en positie
van de overheid zoals die zich binnen de grondwettelijk verankerde
vrijheid van onderwijs heeft uitgekristalliseerd. Zij vroegen de regering
ook daar nader op in te gaan.

De leden van de G.P.V.-fractie hadden met belangstelling kennis
genomen van de memorie van antwoord.

Zoals deze leden reeds in het voorlopig verslag hadden aangegeven,
konden zij instemmen met de hoofddoelstellingen van dit wetsvoorstel,
terwijl zij er tevens blijk van hadden gegeven oog te hebben voor de
voordelen die functionele decentralisatie met zich mee zou brengen.
Desondanks had het wetsvoorstel een aantal vragen en bedenkingen
opgeroepen die in de memorie van antwoord deels tot bevrediging waren
beantwoord. Dat nam niet weg dat voor deze leden op een aantal punten
bedenkingen waren blijven bestaan en de memorie van antwoord bij hen
ook nieuwe vragen had opgeroepen.

De leden van de G.P.V.-fractie constateerden dat dit wetsvoorstel
thans nadrukkelijk als tussenstap in de context van een ontwikkelings–
proces in de richting van een verdergaande integratie van wetgeving,
schaalvergroting en concentratie, flexibiliteit en slagvaardigheid van
onderwijsinstellingen, alsmede verbetering van de interactie tussen
onderwijs en maatschappelijke omgeving. De leden van de G.P.V.-fractie
waren nog niet zo ver dat zij de wenselijkheid van een dergelijke ontwik–
keling konden onderschrijven. Zij vroegen zich in het algemeen af of een
dergelijk voornemen niet te voorbarig wordt geopperd. Moet niet eerst
bezien worden of de met onderhavig wetsvoorstel beoogde voordelen
ook daadwerkelijk gerealiseerd kunnen worden? Ook is het nog maar de
vraag, zo merkten zij op, of de voordelen van schaalvergroting en
concentratie geen grenzen kennen. Bestaat niet het gevaar van
onbeheersbaarheid in geval van zeer grote en uit veel delen samenge–
stelde instellingen? Uiteraard kan, zoals ook in de memorie van antwoord
wordt opgemerkt, een dergelijk ingrijpend veranderingsproces niet gefor–
ceerd worden en dient er steeds een nieuw evenwicht gevonden te
worden tussen de uiteenlopende belangen die in het geding zijn, maar zo
vroegen de leden van de G.P.V.-fractie, nodigt de onvoorspelbaarheid en
complexiteit van deze ontwikkeling niet uit tot het stellen van beperkte
doelen in de tijd?

In dit verband plaatsten de leden van de G.P.V.-fractie nu reeds kantte–
keningen bij het nagestreefde evenwicht tussen schaalgrootte, plurifor–
miteit en spreiding. Gestreefd wordt, zo constateerden zij, naar maximaal
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3 a 4 brede colleges per RBA-regio. Gez'en het feit dat als gevolg van de
schaalvergrotingsoperaties in het kader van de wetsvoorstellen WCBO en
VAVO in veel gevallen nog maar één v.a.v.o.– en b.b.o.-instelling per
RBA-regio. zal overblijven, zal in die gevallen ook het aantal brede
colleges per RBA-regio daartoe beperkt blijven. De leden van de
G.P.V.-fractie vroegen zich af wat daarvan de consequenties zullen zijn
voor de SVM-clusters die niet over de mogelijkheid zullen beschikken
van fusie of samenwerking met v.a.v.o.-instellingen en instellingen voor
cursorisch beroepsonderwijs. Zullen dergelijke instellingen door hogere
normstellingen ertoe gebracht worden aansluiting te zoeken bij dat ene
brede college voor beroepsonderwijs? Zal in een dergelijke situatie nog
wel rekening kunnen worden gehouden met pluriformiteit naar richting?
De leden van de G.P.V.-fractie wezen er in dit verband op dat in de
memorie van antwoord slechts gesproken wordt over pluriformiteit. Mag
hieronder ook denominatieve pluriformiteit begrepen worden? Ook
vroegen de leden van de G.P.V.-fractie zich af of een nieuwe fusiegolf
voor het m.b.o. na de SVM-operatie niet teveel van het goede zal zijn.

Met het oog op het bovenstaande waren de leden van de G.P.V.-fractie
van mening dat het de voorkeur verdient eerste te komen tot een
evaluatie van de effecten welke met de wetsvoorstellen WCBO, VAVO en
KVE beoogd worden en thans af te zien van een wettelijke regeling ter
zake. Ook pleitten zij op dit moment voor terughoudendheid met
betrekking tot stimulerende maatregelen.

In dit verband plaatsten de leden van de G.P.V.-fractie een kantte–
kening achter de rol die daarbij aan de beoogde RBO's is toebedacht. Zij
konden instemmen met de taak van de RBO's om de vraag en het
aanbod van scholing voor werkende en werkloze volwassenen op elkaar
af te stemmen, maar gezien de reserves die er bij deze leden bestonden
ten aanzien van de vorming van brede colleges voor beroepsonderwijs
betrachtten zij de nodige terughoudendheid ten aanzien van de conclusie
dat deze maatregel een eerste stap op weg is naar de vorming van één
of meerdere bredere colleges voor het beroepsonderwijs. De leden van
de G.P.V.-fractie waren er dan ook nog niet van overtuigd dat de RBO's
slechts een tijdelijk karakter dienden te hebben.

Het lid van de R.P.F.-fractie had met belangstelling kennis genomen
van de beantwoording van de regering van zijn bijdrage aan het
voorlopig verslag. Daarnaast had hij kennisgenomen van de nota van
wijziging. Hij had geconstateerd dat de meeste wijzigingen daarin
betrekking hebben op aanpassing aan enkele wetswijzigingen en andere
ontwikkelingen na de indiening van het onderhavige wetsvoorstel. Dit lid
merkte op dat dit wetsvoorstel, in samenhang met andere wetgevings–
projecten, die nog volop in ontwikkeling zijn, nu wel zeer complex van
aard is geworden. Hij sprak de hoop uit dat deze complexiteit niet zou
leiden tot onzorgvuldige wetgeving.

Een van de doelstellingen van het voorstel is de verbetering van de
aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Hiertoe moet het (georga–
niseerde) bedrijfsleven nauwer dan thans het geval is, worden betrokken
bij het formuleren van de eisen, die aan het onderwijsaanbod worden
gesteld. Het aan het woord zijnde lid kon zich niet aan de indruk
onttrekken dat het bedrijfsleven een zeer dominante rol gaat spelen bij
de taakstelling van het onderwijsaanbod. Ten aanzien van de specifieke
scholing hebben de scholen immers geen invloed op de besluitvorming
in het RBA. De nadrukkelijke aanwezigheid van de arbeidsvoorzieningen–
organisatie betekent zeer waarschijnlijk dat arbeidsmarktgerichte
scholing zal domineren. Dit lid was van mening dat de toepassing van
het criterium van de arbeidsmarktbehoefte gerelativeerd moet worden.
Onderwijs staat niet louter in dienst van het goed functioneren van de
arbeidsmarkt. Welke mogelijkheden bestaan er om een dreigende
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willekeur van RBA-zijde te voorkomen, vroeg dit lid aan de regering? De
regering geeft in de memorie van antwoord aan dat een meerderheid van
het CBA van oordeel is dat het niet juist en effectief is het RBA tevens de
opdracht en bevoegdheid te geven te bepalen welke instellingen in welke
mate aanspraak kunnen maken op bekostiging van deeltijd-m.b.o.. Het
was het lid van de R.P.F.-fractie niet duidelijk waarom de bewindslieden
er vanaf zagen in de memorie van antwoord op deze kwestie in te gaan.
Kunnen ze dit nader beargumenteren? Willen ze de gemaakte afspraken
hierover eventueel opnieuw overwegen?

Het lid van de R.P.F.-fractie had nog een aantal vragen met betrekking
tot de beoogde schaalvergroting en concentratie. Hij erkende overigens
de wenselijkheid om in bepaalde gevallen tot schaalvergroting over te
gaan. Toch vroeg hij zich af of er, zoals in de memorie van antwoord
wordt gesteld, inderdaad een voldoende mate van pluriformiteit kan
worden gegarandeerd. De mededeling over pluriformiteit kan worden
gegarandeerd. De mededeling over pluriformiteit wijst op bepaalde
waarborgen, maar dit stemde het R.P.F.-fractielid niet optimistisch.
Daarnaast wilde hij weten wat de regering verstaat onder «een natuurlijk
proces van concentratie in aansluiting op de SVM-operatie». De
SVM-operatie was al bepaald geen makkelijke bevalling. Daarom leek het
dit lid enigszins eufemistisch om in dit kader te spreken van een
natuurlijk proces. Wordt het niet een geforceerde operatie, waarin
getalscriteria zich nadrukkelijk zullen laten gelden?

De beoogde mammoetscholen kunnen wellicht beleidsmatig
beheersbaar zijn. Maar zullen dergelijke scholen niet worden gekenmerkt
door bureaucratische tendenzen? Acht de regering het gevaar niet groot
dat er een grotere mate van afstandelijkheid zal ontstaan tussen
leerkrachten en leerlingen en leerkrachten onderling? Zullen leerkrachten
de komende jaren niet meer tijd besteden aan fusieprocessen dan aan
persoonlijke aandacht voor de leerlingen? Wordt hiermee de kwaliteit van
het onderwijs gediend?

De regering is van oordeel dat het niet juist is om te stellen dat het
proces van schaalvergroting en vernieuwing geen nieuw perspectief zou
bieden voor alle betrokken scholen. Het aan het woord zijnde lid van de
R.P.F.-fractie merkte naar aanleidmg hiervan op dat er prettige en verve–
lende perspectieven bestaan. Op welke perspectieven doelt de regering?

2. Inleidende vragen en opmerkingen

2.1. Samenhang en plaatsbepaling

De leden van de P.v.d.A.-fractie hadden er voor gekozen in de
SVM-wet een expiratiedatum op te nemen. De belangrijkste reden
daarvoor was gelegen in het feit dat deze wet als een tussenstap in een
langer durend proces gezien moet worden. Dat gold voor deze leden in
gelijke mate voor de andere in het geding zijnde wetten, zoals de
wetsvoorstellen KVE en de VAVO. Ook voor de regering bleek dat het
uitgangspunt te zijn. In dat opzicht is er geen verschil van mening tussen
deze leden en de regering. De vraag die rees is dan hoe metterdaad
geregeld kan worden dat er over enige tijd een wetsvoorstel komt waarin
meerdere vormen van beroepsonderwijs en volwasseneneducatie in
onderling verband geregeld wordt. Voor deze leden bleef de vraag hoe
de regering dit in concreto ziet, zonder expiratiedatum in dit wetsvoorstel
op te nemen. Zou de regering dit nader kunnen toelichten, vroegen de
leden van de P.v.d.A.-fractie?
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2.2. Reikwijdte

Inzake de positie van het leerlingwezen en de verantwoordelijkheids–
structuur kregen de leden van de C.D.A.-fractie de indruk dat hetgeen
beschreven staat in onderhavig wetsvoorstel niet geheel in overeen–
stemming meer is met het karakter van de recente discussies over het
advies van de commissie-Rauwenhoff en de begroting 1991. Wat
betekent de kennelijke opvatting van de bewindslieden, beschreven in de
memorie van toelichting bij de begroting 1991, dat «het leerlingwezen
hoofdzakelijk een bedrijfsopleiding is, waaraan uit de collectieve
middelen een beperkte bijdrage wordt verstrekt voor de schoolcom–
ponent», voor de positie van het leerlingwezen in dit wetsvoorstel, zo
vroegen deze leden? Een opvatting van de regering overigens, waarin de
leden van de C.D.A.-fractie zich geenzins konden herkennen.

Zij constateerden tot hun spijt dat de regering in haar antwoord
nauwelijks is ingegaan op een mogelijk onderscheid tussen het leerling–
wezen enerzijds als initiële leerweg als opleiding tot beroepsoefenaar en
anderzijds als scholingsinstrument in het kader van het arbeidsvoorzie–
ningenbeleid. Op dezelfde wijze vroegen deze leden zich af wat de
gevolgen zijn van de discussie over de bezuinigingen op de landelijke
organen en een mogelijke versnelde integratie van landelijke organen en
BOOB's voor dit wetsvoorstel.

Is het gerechtvaardigd te veronderstellen dat het bedrijfsleven bereid
zal zijn de bestuurssamenstelling van landelijke organen te tripartiseren
als zij er tegelijk vanuit moeten gaan dat zij in de toekomst in grotere
mate zelf voor de financiering van deze instanties moeten zorgdragen? Is
het in dat opzicht niet wenselijker definitieve conclusies hierover pas te
trekken na de afronding van de discussies over de kabinetsreactie op het
advies van de commissie-Rauwenhof, zo vroegen deze leden? Hoewel
niet ontkend kan worden dat veel volwassenen gebruik maken van het
deeltijd-m.b.o., waren de leden van de C.D.A.-fractie niet overtuigd van
het onderscheid dat het kabinet maakt tussen het voltijd-m.b.o. als
initiële leerweg en het deeltijd-m.b.o. als leerweg voor volwassenen.
Betekent dit onderscheid dat het deeltijd-m.b.o. geen integraal onderdeel
van het reguliere onderwijs is? Is dit niet onlogisch gelet op de steeds
sterkere samenhang en afstemming tussen voltijd– en deeltijd-m.b.o.?

Ligt de veronderstelling niet voor de hand dat een koppeling van
voltijd– aan deeltijd-m.b.o. ook de overstap van (initieel) voltijd naar
deeltijdonderwijs zal vergemakkelijken, zo vroegen de leden van de
C.D.A.-fractie zich af.

2.3. Specifieke doelgroepen

De regering had de leden van de P.v.d.A.-fractie er nog niet van
kunnen overtuigen dat dit wetsvoorstel voldoende garanties biedt voor
het voortbestaan van schakeling– en oriëntatiecursussen voor specifieke
doelgroepen. Zo is voor deze leden onduidelijk welke waarborgen het
wetsvoorstel bevat dat bijvoorbeeld leerlingen die nog niet over het
vereiste aanvangsniveau beschikken naar het leerlingwezen zullen
worden geleid. Deze leden waren de mening toegedaan dat er maar één
reële waarborg wordt genoemd, te weten de sturing door middel van het
landelijk beleidskader van het CBA. Die waarborg ligt maar in beperkte
mate in de directe beïnvloedingssfeer van de minister van onderwijs en
wetenschappen. De andere waarborg die de regering noemt, is dat het
v.a.v.o. en de basiseducatie ook betrokken kunnen worden bij de
regionale activiteitenplanning van het RBA. Naar de mening van deze
leden kan dat toch niet als een waarborg worden opgevat! Kan de
regering hier nog eens op in gaan, zo vroegen zij?
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De leden van de P.v.d.A.-fractie meenden nog een ander probleem te
signaleren aangaande de schakeling– en oriëntering. In het wetsvoorstel
v.a.v.o. krijgen de avondscholen een nieuwe taak toebedeeld, namelijk
schakeling en oriëntering. Zij krijgen hiervoor geen extra middelen, maar
volgens de memorie van antwoord bij het wetsvoorstel v.a.v.o. zal dat
geen problemen opleveren. Nu lazen deze leden in de memorie van
antwoord over de WCBO «waar het gaat om oriëntatie en schakeling op
algemene vakken wordt een belangrijke functie toegekend aan het
v.a.v.o. en de basiseducatie». De leden van de P.v.d.A.-fractie spraken de
vrees uit dat de v.a.v.o.-scholen met een stroom extra leerlingen gecon–
fronteerd zullen worden, zonder dat hier extra middelen tegenover staan.
Hoe ziet de regering dit probleem, zo vroegen zij?

Kan de financiering van de bedoelde trajecten problemen opleveren,
ook de voorzieningenplanning kan dat, zo stelden deze leden. Welke
concrete waarborgen is de regring van plan in te bouwen om te
voorkomen dat juist dit soort activiteiten vervallen als de instelling een
grotere maten van autonomie verwerven en dus zelf kunnen beslissen
over het aanbod.

In dit wetsvoorstel wordt het aanbieden van oriëntatie en schakeling
alleen mogelijk gemaakt onder de noemer specifieke scholing of contrac–
tactiviteiten, stelden de leden van de D66-fractie. Dit in afwijking van wat
thans mogelijk is, wat nu worden deze leerlingen autonoom bekostigd
binnen het eerste jaar van primaire opleidingen leerlingwezen. Waarom
kunnen cursussen oriëntatie en schakeling straks alleen in het kader van
specifieke scholing worden aangeboden, vroegen de leden van de
D66-fractie? In de memorie van antwoord wordt alleen ingegaan op de
waarborgen om oriëntatie en schakeling veilig te stellen voor specifieke
doelgroepen, ondanks de nieuwe constructie in het wetsvoorstel WCBO.
Welke mogelijkheden heeft de minister om in het landelijk beleidskader
van het CBA sturing te geven aan prioriteitenstelling van de regionale
activiteitenplanning, indien de RBA's tekort zouden schieten in de bekos–
tiging van programma's voor oriëntatie en schakeling onder de noemer
specifieke scholing, vroegen de leden van de fractie van D66?

De leden van de S.G.P.-fractie konden zich niet aan de indruk
ontrekken dat het nieuwe stelsel van beroepsgerichte volwassenenedu–
catie vooral afgestemd is op diegenen die in staat zijn zonder grote
problemen een leerlingwezen-opleiding te doorlopen. Voor moeilijker te
plaatsen leerlingen blijken oriëntatie– en schakelprogramma's onont–
beerlijk. De regering vertrouwt er blijkens de memorie van toelichting en
antwoord op dat de Arbvo-organisatie in haar prioriteitenstelling
voldoende aandacht zal geven aan de zwakkere doelgroepen.

De leden van deze fractie waren van mening dat vertrouwen alleen
daarvoor niet voldoende is. De overheid heeft in haar reactie op het
advies van de commissie-Rauwenhoff gesteld zich verantwoordelijk te
weten voor het behalen van een primaire beroepskwalificatie door alle
werklozen tot en met 27 jaar. De leden van de S.G.P.-fractie achtten dit
een respectabele doelstelling, maar waren van mening dat daarvoor dan
wel structurele garanties dienen te worden geschapen. Dat betekent dat
alle personen die een oriëntatie en schakel (o. en s.)-programma nodig
hebben dat ook moeten kunnen ontvangen. Om dat te garanderen
achtten deze leden het noodzakelijk dat binnen vormingsinstituten en
binnen scholengemeenschappen voor beroepsbegeleidend onderwijs
(b.b.o.) en vormingswerk als onderdeel van het reguliere aanbod o. en
s.-programma's kunnen worden aangeboden en niet slechts als
onderdeel van specifieke scholing of contractactiviteiten. In de schrifte–
lijke stukken blijft de relatie tussen vormingswerk en beroepsonderwijs
volgens de leden van deze fractie nog zeer onduidelijk. Zij pleitten dan
ook voor meer duidelijkheid over deze relatie.
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De leden van de S.G.P.-fractie hadden de vrees dat deelnemers die
nog geen beroepsopleiding kunnen volgen afhankelijk worden van het
budget dat het RBA beschikbaar zal stellen voor o. en s.-programma's.
Door de inperking van de programmamogelijkheden voor scholenge–
meenschappen voor b.b.o. en vormingswerk dreigen er in een aantal
gebieden geen voorzieningen te zijn voor jongeren die door het initiële
onderwijs onvoldoende toegerust zijn. Deze leden waren van mening dat
deze ontwikkelingen in strijd zijn met doelstellingen van de regering op
het gebied van arbeid en scholing. Zij achtten het dan ook gewenst dat
de bewindslieden hun voorstellen op dit punt aanpassen.

3. Inrichting en kwaliteitsbewaking

Het viel de leden van de C.D.A.-fractie op dat in het wetsvoorstel
WCBO, in tegenstelling tot de SVM-wet, nauwelijks aandacht wordt
besteed aan de vernieuwing van het onderwijs. Het kan toch niet zo zijn
dat de vernieuwing alleen tot stand moet komen door concentratie en
schaalvergroting. Op welke wijze wil de regering dit proces vormgeven,
zo vroegen deze leden.

Inzake de eindtermen konden zij zich verenigen met de door de
regering voorgestane constructie. Met instemming constateerden deze
leden dat, conform de SVM-wet, de mogelijkheid tot afwijking door het
bevoegd gezag van de vastgestelde eindtermen is geregeld. Wel vroegen
zij ook op dit punt naar de relatie tussen de regeringsreactie op het
advies van de commissie-Rauwenhoff en de recente discussies over de
landelijke organen. Zij vroegen, evenals eerder de leden van de
V.V.D.-fractie deden, om een reactie op de suggestie om in dit kader te
komen tot zogenaamde expertisecentra, waarin op branche– en bedrijfs–
takniveau bedrijfsleven en onderwijs gezamenlijk verantwoordelijk
worden voor kwaliteitsbewaking, vernieuwing en de ontwikkeling van
eindtermen en kwalificaties. Dit overigens onverlet de verantwoordelijk–
heidsverdeling voor de vaststelling van de eindtermen, zoals deze bij de
SVM-wet is besproken. De leden van de C.D.A.-fractie plaatsten vraag–
tekens bij de voornemens van de regering met betrekking tot het aanbod
van oriëntatie en schakeling en de positie van de leerlingen die (nog)
geen leerovereenkomst hebben.

Deze leden begrepen uit de antwoorden op de door hen gestelde
vragen dat oriëntatie en schakeling binnen een school alleen nog
mogelijk is onder de noemer van specifieke scholing of contractactivi–
teiten. Zij vroegen zich af evenals leden van andere fracties (zie ook
onder 2.3), waarom op dit punt wordt afgeweken van hetgeen geregeld
is in de SVM-wet, waar o. en s. een positie binnen het reguliere
onderwijs heeft gekregen. Naar de mening van deze leden zal er toch
ook in het beroepsbegeleidend onderwijs sprake zijn van doelgroepen,
waarvoor oriëntatie en schakeling een belangrijke voorfase voor een
beroepsopleiding kan zijn!

In dit verband plaatsten zij ook vraagtekens bij de in artikel 2.11 en
2.12 gehanteerde leeftijdsgrens. Zij vroegen de regering nogmaals om
een heldere argumentatie en om daarbij ook in te gaan op de vraag op
welke wijze door het RBA voldoende oriëntatie en schakeling gewaar–
borgd kan worden als de verantwoordelijkheid toch bij het RBA komt te
liggen. Zij vroegen tevens een indicatie te geven om hoeveel leerlingen
het hierbij gaat. De leden van de C.D.A.-fractie waren niet overtuigd van
de overwegingen om de niet-lok'ers niet meer mee te tellen in de bekos–
tiging.

Ze wezen op het risico dat leerlingen in dat geval eerst door een
onderwijsinstelling moeten worden geweigerd om vervolgens via het
arbeidsbureau weer naar (diezelfde) onderwijsinstelling te worden
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gestuurd. Dat nu leek de leden van de C.D.A.-fractie geen juiste invulling
van sociale vernieuwing. Tevens wezen zij erop dat het voor een
mogelijke werkgever vaak als een voordeel wordt gezien als een
kandidaat voor een leerarbeidsovereenkomst al met zijn theorie-gedeelte
is begonnen. Overigens konden zij zich wel voorstellen dat er sprake is
van een bepaalde termijn waarvoor bekostiging wordt voorzien.

De leden van de C.D.A.-fractie konden zich vinden in de oplossing voor
de positie van de regionale organen voor het leerlingwezen in het kader
van de ontwikkeling van de Regionale Dienstencentra. Betekent dit dat er
daardoor geen overgangsproblemen meer ontstaan in verband met de
feitelijke ingangsdatum van 1 januari 1993 van de bekostiging voor de
RDC's, zo vroegen zij zich af? Tenslotte vroegen deze leden nog naar de
stand van zaken rond de toegezegde notitie inzake de positie van het
schooldekenaat in verband met de voorlichting over het leerlingwezen.

De leden van de P.v.d.A.-fractie wilden terugkomen op het vraagstuk
van de drempelloze instroom. De regering stelde dat het principe van de
drempelloze instroom betrekking heeft op de wettelijk geregelde toelaat–
baarheidsvoorwaarden. Het bevoegd gezag mag dan geen zwaardere
eisen aan de vooropleiding stellen. Behoort het dan toch tot de mogelijk–
heden dat het bevoegd gezag, dat beslist over de toelating, nog nadere
eisen mag stellen, zo vroegen deze leden?

De regering zette uiteen dat er een probleem is ontstaan met
betrekking tot de invoering van de Regionale Dienstencentra (RDC's).
Ook de leden van de P.v.d.A.-fractie was het niet geheel duidelijk wat nu
uiteindelijk de conclusie is. Worden de RDC's nu ingevoerd via het
wetsvoorstel WCBO of via een andere weg, zo vroegen deze leden?

De leden van de P.v.d.A.-fractie vroegen de regering wat er terecht zal
komen van de modulering van de lesprogramma's, nu zij zelf opmerkt
dat: «de beschikbare financiële middelen niet toereikend zijn om aan alle
wensen op dit gebied tegemoet te komen»? Wat houdt dit precies in?
Kan op deze wijze wel ingespeeld worden op de behoefte van velen om
slechts enkele onderdelen van programma's te volgen, zo vroegen deze
leden zich af?

Gaarne zouden de leden van de V.V.D.-fractie de visie van de regering
vernemen inzake de kwaliteitswaarborging van het beroepsonderwijs,
mede gelet op de wetswijzigingen in de WHW het wetsvoorstel Hoge en
Wetenschappelijk onderwijs op dit terrein. In dit verband waren de leden
van de V.V.D.-fractie benieuwd naar de stand van zaken met betrekking
tot de vernieuwing van het leerlingwezen en de voortgang die geboekt is
met de uitvoering van het ontwikkelingsplan leerlingwezen. Hoe denkt de
regering de ontwikkelingstrajecten in het m.b.o. en het leerlingwezen
overigens nader op elkaar af te stemmen, vroegen de leden van de
V.V.D.-fractie?

Met betrekking tot de eindtermen merkten de leden van de
G.P.V.-fractie op het te waarderen dat naar analogie van de SVM-wet
voor het bevoegd gezag de mogelijkheid is geschapen af te wijken van
de centraal vastgestelde kerndoelen.

Ook het lid van de R.P.F.-fractie was het nog niet geheel duidelijk in
hoeverre er nu sprake is van een drempelloze instroom. Bestaan er in de
praktijk voldoende mogelijkheden om moeilijk plaatsbaren toch aan het
cursorisch beroepsonderwijs te laten deelnemen? Decentrale toewijzing
van opleidingen deeltijd-m.b.o. geschiedt onder andere op basis van een
objectieve vergelijking van de kwaliteit en het rendement van de instel–
lingen. Het lid van de R.P.F.-fractie informeerde welke criteria bij deze
objectieve vergelijking worden gehanteerd.
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4. Planning van voorzieningen

De leden van de C.D.A.-fractie hadden met aandacht de passages
gelezen over het concentratiebeleid. Dit gaf hen wel aanleiding tot het
maken van enkele opmerkingen.

Zij namen afstand van de stelling van de regering dat de denominatie
in het beroepsonderwijs alleen een rol moet spelen omdat deze instel–
lingen naast het beroepsgerichte ook algemeen vormende onderwijs–
soorten bevatten, of omdat scholen met een bijzondere grondslag nu
eenmaal van oudsher sterk zijn vertegenwoordigd. Ook in het beroepsge–
richte onderwijs speelt naar de mening van deze leden denominatie een
rol. Als voorbeeld noemden zij slechts ethische aspecten die zich
voordoen in de zorgsector of in de techniek. In dit verband vroegen zij de
regering nog eens uitgebreid in te gaan op het door de leden van de
S.G.P.-fractie gedane suggestie van een uitzonderingsregime in de vorm
van bovenregionale of centrale toewijzing om bekostiging van een
bepaalde vorm van cursorisch beroepsonderwijs die als identiteitsge–
voelig wordt ervaren, mogelijk te maken.

In het algemene deel hadden deze leden reeds gewezen op de ontwik–
keling die zou moeten kunnen leiden tot brede colleges voor beroepson–
derwijs (SVM, WCBO en VAVO). Zij herinnerde aan hun eerder gemaakte
opmerking dat naar hun opvatting een concentratiebeleid begrensd
wordt door de noodzaak van een voldoende evenwichtige spreiding en
door denominatieve overwegingen. Onder spreiding verstaan zij niet
alleen de geografische afstand maar ook een voldoende mate van onder–
linge concurrentie tussen instellingen voor beroepsonderwijs.

Zij namen overigens aan dat deze discussie ook zal worden gevoerd bij
de behandeling van het wetsvoorstel KVE. Zij waren van mening dat
onderhavig wetsvoorstel in het licht van deze ontwikkeling moet worden
beoordeeld en moet worden aangepast daar waar zich belemmeringen
voor deze ontwikkeling zouden kunnen voordoen. In dit verband spraken
de leden van de C.D.A.-fractie zich uit tegen een minimum-norm indien
een b.b.o.-compenent wordt verbonden aan een SVM-instelling, die
reeds voldoet aan de SVM-norm. Naast het feit dat door de (nog niet
afgeronde) SVM-operatie reeds in belangrijke mate aan de doelstelling
van schaalvergroting wordt voldaan, waren zij van mening dat de
minimumnorm van 900 voor een b.b.o.-component de totstandkoming
van een beperkt aantal brede colleges voor beroepsonderwijs per regio
zal belemmeren. Zij herhaalden hun vraag of het mogelijk is de grootte
en de omvang van de SVM-instelling meer te betrekken bij de planning
van het cursorisch beroepsonderwijs? Het gevaar dat de regering ziet dat
er dan sprake zal zijn van een versnippering van het b.b.o. zien deze
leden niet zo. Op het moment dat een instelling meerdere soorten
onderwijs kan aanbieden kan de instelling veel meer zelf bepalen in
hoeverre een zekere minimumaanvang noodzakelijk is. Het loslaten van
deze norm is te meer noodzakelijk omdat dan ook een eenvoudiger
oplossing gevonden kan worden voor de b.b.o.-cursussen, die op dit
moment nog verbonden zijn aan b.b.o.-component, konden deze leden
zich voorstellen dat de overdracht van deze cursussen aan het m.b.o.,
het m.b.o.-b.b.o. of aan zelfstandige l.b.o.-scholen. Indien er sprake is
van het vervallen van de minimum-norm voor de b.b.o.-instellingen
aanzienlijk versneld kan plaatsvinden. Daarbij konden zij zich eventueel
indenken dat er dan een criterium voor een zekere omvang wordt gehan–
teerd. Een hoge minimumnorm voor zelfstandige b.b.o.-scholen kan op
zich wel worden onderschreven door de leden van de C.D.A.-fractie. Zij
waren echter nog niet overtuigd door de argumenten van de regering dat
hierbij sprake moet zijn van norm van 1800. Zij verwezen naar hetgeen
zij hierover in het voorlopig verslag stelden en vroegen nogmaals
waarom niet sprake kan zijn van een lagere minimumnorm? Inzake het

Tweede Kamer, vergaderjaar 1990-1991, 21 122, nr. 8 17



nevenvestingenbeleid deelden de leden van de C.D.A.-fractie de
opvatting van de regering dat hierbij nauw aangesloten zal worden bij
het beleid in het kader van de SVM-wetgeving.

De leden van de C.D.A.-fractie uitten vooralsnog twijfels over de
voorgestelde aanpak met betrekking tot het vormingswerk. Allereerst
wezen zij erop dat de aangekondigde beleidsnotitie nog niet is
verschenen. Daarover heeft de Tweede Kamer nog niet met de regering
van gedachten kunnen wisselen. Daardoor verkeert het vormingswerk
voor wat betreft haar positie nog steeds in onzekerheid. Deze leden
waren van mening dat definitieve conclusies in het kader van onderhavig
wetsvoorstel op dit punt dan ook niet getrokken kunnen worden voordat
de nog te verschijnen beleidsnotitie over het vormingswerk is besproken.
Uit de memorie van antwoorden begrepen deze leden in ieder geval dat
het vormingswerk voor een belangrijk deel van de bekostiging afhankelijk
zou worden van het RBA. Tevens concludeerden zij dat zelfstandige insti–
tuten voor vormingswerk nagenoeg onmogelijk worden. Zij vroegen zich
af of deze ontwikkelingen als verstandig moeten worden beoordeeld
Voor alle duidelijkheid wilden de leden van de C.D.A.-fractie gesteld
hebben dat zij op zich een nauwe samenwerking tussen vormingswerk en
b.b.o. oridersteunen. Naast institutionele koppeling gaven zij het kabinet
in overweging ook ruimte te blijven geven aan zelfstandige vormingsinsti–
tuten, waarbij sprake dient te zijn van een programmatische koppeling
tussen het instituut voor het vormingswerk en de te ontwikkelen brede
colleges voor beroepsonderwijs. Definitieve conclusies kunnen dan
getrokken worden aan de hand van de uit te brengen uitwerkingsnotitie,
mede in het licht van de beoordeling van de mate waarin deze brede
colleges voor beroepsonderwijs tot stand komen. Tenslotte vroegen de
leden van de C.D.A.-fractie een helder antwoord op de vraag op welke
wijze de deelnemers aan het vormingswerk in een instituut voor
vormingswerk en deeltijd-m.b.o. worden bekostigd. Gebeurd dat op
dezelfde wijze als van de b.b.o.-leerlingen of geldt voor hen een andere
bekostiging, zo vroegen deze leden zich af?

Inzake de lecenties voor het deeltijd-m.b.o. vroegen de leden van de
C.D.A.-fractie zich af welke overwegingen ten grondslag liggen aan de
mogelijkheid ook zelfstandige b.b.o.-instituten een licentie voor deeltijd–
m.b.o. te geven. Zij herinnerden daarbij aan hun sterke voorkeur voor een
koppeling tussen voltijd– en deeltijd-m.b.o.. De leden van de
C.D.A.-fractie spraken hun erkentelijkheid uit voor het overzicht van de
spreiding over regio en richting van deeltijd-m.b.o.-instituten. Zij namen
kennis van de mededeling dat de meeste instituten met een deeltijd–
m.b.o. meegaan in de SVM-operatie en deze leden konden zich vinden in
de oplossing voor de deeltijd-m.b.o. opleidingen aan hogescholen. Op dit
punt resteerden voor hen een aantal vragen. Konden zij ervan uitgaan dat
er door deze ontwikkeling geen zelfstandige deeltijd-m.b.o.-instellingen
moet overblijven? Voor welke concrete deeltijd-m.b.o.-opleidingen doen
zich op dit moment nog problemen voor? Waarom wordt de koppeling
van deeltijd-m.b.o. aan het h.b.o. beperkt tot de met name genoemde
twee uitzonderingen? Wat betekent dit voor de andere aan het h.b.o.
gekoppelde opleidingen, mede gelet op de signalen die de Tweede
Kamer hebben bereikt over de positie van het deeltijd-m.d.g.o.? Voor
welke opleidingen zijn in dit kader nog geen oplossingen gevonden, zo
vroegen de leden van de C.D.A.-fractie?

De leden van de P.v.d.A.-fractie vroegen ook opheldering over enkele
aspecten van het vormingswerk in het beroepsbegeleidend onderwijs. De
regering stelt dat een scholengemeenschap voor b.b.o. en vormingswerk
regulier gecombineerde programma's vormingswerk en beroepsbege–
leidend onderwijs mag verzorgen in gevolge artikel 2.12 en dat die vorm
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van vormingswerk geen specifieke scholing is. Deze leden hadden deze
opmerking niet goed begrepen. Immers, artikel 2.12 gaat over
partieel-leerplichtigen en deze leerlingen komen ingevolg artikel 2.11
reeds voor autonome bekostiging in aanmerking. Naar de mening van
deze leden volgt hieruit dat voor niet-leerplichtige leerlingen (allen ouder
dan 18 jaar) het vormingswerk niet autonoom wordt bekostigd en dat het
vormingswerk dus onder specifieke scholing valt. Als dit juist is, kan de
regering dan uiteenzetten hoe zij denkt het vormingswerk te integreren
en te versterken in het onderwijs binnen scholen, zoals zij opmerkt in de
memorie van antwoord? Zowel ten aanzien van het vormingswerk als ten
aanzien van de oriëntatie en schakeling leek het de leden van de
P.v.d.A.-fractie dat te snel verwezen wordt naar de activiteitenplanning
van de RBA's en dus naar specifieke scholing. Wat kan er dan nog
terecht komen van het in de reactie op het advies van de commissie
Rauwenhoff ingenomen standpunt dat het beleid er allereerst op moet
zijn gericht dat jongeren niet zonder startkwalificaties de arbeidsmarkt
betreden? Deze leden konden zich voorstellen dat op termijn wellicht een
naadloze aansluiting van activiteiten van onderwijs op die van RBA's tot
stand zou kunnen komen. Los van de vraag of deze taakafbakening de
meest wenselijke en werkzame zal blijken te zijn, bleef de vraag of de
komende tijd niet veel jongeren tussen wal en schip terecht dreigen te
komen. Wil de regering klip en klaar aangeven wie er nu verantwoordelijk
is voor preventief beleid, het voorkomen dat jongeren zonder minimaal
een startkwalificatie op de arbeidsmarkt komen?

In het voorlopig verslag hadden ook de leden van de P.v.d.A.-fractie de
vraag gesteld hoe de regering dacht het vormingswerk te koppelen aan
brede scholengemeenschappen. Deze vraag is niet door de regering
beantwoord. Zij vroegen de regering de vraag alsnog te beantwoorden,
samen met de eerdergestelde vragen over vormingswerk. Voor een juiste
oordeelsvorming achtten zij het verstandig (reeds) in het kader van de
behandeling van het wetsvoorstel WCBO meer duidelijkheid over hei
vormingswerk te krijgen. Deze leden hadden in het voorlopig verslag de
suggestie gedaan om leerlingen zonder leerovereenkomst de
mogelijkheid te bieden alvast aan de theoriecomponent te laten
beginnen, als zij aannemelijk kunnen maken dat zij binnen een afzienbare
periode wel een leerovereenkomst kunnen sluiten. De regering is niet op
deze suggestie ingegaan. De leden van de P.v.d.A.-fractie vroegen of zij
dat alsnog zou willen doen.

De leden van de P.v.d.A.-fractie spraken hun verbazing uit over de
opmerking in de memorie van antwoord dat de betrokkenheid van de
RBA's bij het deeltijd-m.b.o. veel afstandelijker is dan bij specifieke
scholing. Immers, het RBA verdeelt het beschikbare budget over de
verschillende typen opleidingen, wijst de activiteiten toe en bepaalt
welke scholen in welke omvang voor welke duur bepaalde typen
opleiding verzorgen. Deze leden vroegen zich af of de RBA's hiertoe in
staat zijn, zeker toen zij lazen dat de RBA's dit moeten gaan doen op
basis van «objectieve verwachtingen omtrent ontwikkelingen op de
arbeidsmarkt». Zeer terecht wordt deze opmerking door de regering zelf
genuanceerd. Zou de regering willen uiteen zetten hoe zij denkt dat
RBA's deze taak kunnen uitvoeren, zo vroegen deze leden?

De leden van de P.v.d.A.-fractie stelden vast dat de RBA's op basis van
de criteria rendement en kwaliteit de deeltijd-m.b.o. opleidingen zullen
gaan beoordelen. Zij vroegen de regering of het criterium rendement wel
valt te rijmen met de tweede-kansfunctie van het deeltijd-m.b.o.. Bestaat
er niet een grote kans dat scholen leerlingen gaan selecteren om een zo
hoog mogelijk rendement te behalen? Scholen kunnen immers op basis
van artikel 2.61 zelf beslissen welke leerling zij toelaten. Deze leden
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spraken de vrees uit dat hierdoor juist de leerlingen die moeilijker leren
of de Nederlandse taal slecht beheersen geen kans meer krijgen om een
opleiding te volgen. Zou de regering hierop willen ingaan, 20 vroegen zij?

De leden van de P.v.d.A.-fractie hadden in het voorlopig verslag de
vraag gesteld hoe de onevenwichtige verdeling in het deeltijd-m.b.o. kan
worden opgelost, nu het RBA opleidingen gaat toewijzen. Het antwoord
van de regering was, dat er niet zo'n dergelijk verband bestaat tussen
activiteitenplanning en voorzieningenplanning. Zo'n verband in directe zin
is er inderdaad niet. Deze leden vroegen echter wat het betekent dat er
licenties worden verstrekt door de één (de minister), terwijl de activi–
teiten gepland worden door de ander (de RBA). De vraag van deze leden
strekte er toe inzicht te krijgen in de eventuele afstemming van de
verstrekking van licenties met de te verwachten activiteiten. Is het de
bedoeling dat er, zolang de onderwijsinfrastuctuur nog niet de beoogde
samenhang heeft bereikt, kwistig met licenties gestrooid wordt of wordt
daarbij bijvoorbeeld rekening gehouden met de arbeidsmarktrelevantie
en het eventuele draagvlak binnen een instelling voor de bedoelde
opleiding (i.c. het aantal te verwachten leerlingen)? Deze vraag krijgt des
te meer betekenis als allerwege wordt uitgesproken dat er een grotere
samenhang moet komen in de onderwijsinfrastructuur. Het verlenen van
teveel licenties kan tot een te grote versnippering leiden en tot onnodige
concurrentie tussen scholen. Om die reden blijven deze leden het ook
verstandiger vinden scholen voor voortgezet algemeen volwassenenon–
derwijs alleen een licentie voor deeltijd-m.e.a.o. te laten behouden als
deze scholen gekoppend zijn aan een voltijd-m.e.a.o. Het eventueel
toekennen van nieuwe licenties aan zelfstandige v.a.v.o.-scholen zou
volgens deze leden zeker niet moeten gebeuren, zo stelden de leden van
de C.D.A.-fractie.

In meer algemene zin waren de leden van de V.V.D.-fractie benieuwd
naar de opvattingen van de regering met betrekking tot de besturing van
het bestel van het beroepsonderwijs, de diverse rollenpatronen
(overheid, colleges, bedrijfsleven en student) en acties. Hoe kijkt de
regering in dit verband aan tegen de introductie van een openbaar
jaarverslag voor de instellingen die onder het wetsvoorstel WCBO zullen
gaan vallen, naar analogie van het op initiatief van de leden van de
V.V.D.-fractie in de SVM-wet opgenomen artikel? De leden van de
V.V.D.-fractie steunden de door de regering voorgestelde normen van
respectievelijk 1800 voor zelfstandige streekscholen en 900 voor aan
een m.b.o.-school gekoppelde vorm van beroepsbegeleidend onderwijs.
In dit verband vonden de leden van de V.V.D.-fractie de opvattingen van
de regering inzake de b.b.o.-opleidingen aan l.b.o.-scholen nog steeds
onduidelijk. De opvang van kwetsbare doelgroepen en de garanties voor
een optimale leerweg in de colleges voor m.b.o. en b.b.o. werden door
de regering afgedaan onder verwijzing naar de sturingsmiddelen, zoals
personeelsratio's en de rendementsfactor. Het is de vraag of hiermede in
voldoende mate de door de V.V.D.-fractie gevraagde garanties gegeven
zijn.

De leden van de V.V.D.-fractie constateerden een spanning tussen het
streven naar colleges voor beroepsonderwijs en volwasseneneducatie en
de introductie van RBA-gewijze nieuwe intermediairs, zoals RBO's en
RCD's. De leden van de V.V.D.-fractie wezen op het gevaar dat
overbodige regionaliseringstendenzen tot onnodige spanningen kunnen
leiden met grotere instellingen voor beroepsonderwijs en volwassenen–
educatie. Eerder zou het voor de hand liggen versnelde integratie tussen
de diverse opleidingstrajecten ter hand te nemen.

Het versterken van de positie van de instellingen voor beroepsonderijs
en volwasseneneducatie is overigens niet alleen op regionaal niveau van
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belang. De leden van de V.V.D.-fractie sloten zich aan bij de door de
leden van de P.v.d.A.-fractie gedane suggesties tot herijking van overleg–
en adviesstructuren op het terrein van het beroepsonderwijs en volwas–
seneneducatie.

De regering constateert dat het veld uiteraard vrij is in de wijze waarop
het zichzelf wil organiseren. Vervolgens wordt aangenomen dat de
overlegrelaties zich in lijn met de nieuwe bestuurlijke relaties die SVM en
KVE scheppen, zullen wijzigen. De leden van de V.V.D.-fractie wensten
van de regering te vernemen hoe zij de autonome instellingen zou gaan
betrekken bij de advies– en overlegstructuur.

De leden van de V.V.D.-fractie waren benieuwd naar de reactie van de
regering op het idee om te komen tot een m.b.o.-v.e.-kamer waarin het
overleg tussen instellingen en overheid wordt geregeld. Het beperken
van het onderwijsoverleg over de toekomst van het beroepsonderwijs tot
de klassieke overlegstructuren als OOVO en CCOO, alsmede de
verwachting dat de organisatie vanzelf de aanpassing van de reikwijdte
van dat overleg zullen bevorderen, kwam de leden van de V.V.D.-fractie
als redelijk naïef over. Een overdachte, selectieve interventie, gericht op
de totstandkoming van een vorm van directe communicatie tussen instel–
lingen en overheid kan een gunstige invloed hebben op structurering en
vormgeving van beleidsprocessen. Daarnaast vonden de leden van de
V.V.D.-fractie het enigszins bevreemdend dat de regering bij de voorge–
stane autonomie van de instellingen niet zelf het voortouw terzake
neemt.

Ook de leden van de V.V.D.-fractie hadden kennisgenomen van de
toelichting omtrent het verschil tussen de contractactiviteiten en speci–
fieke scholing. Geconcludeerd kan dus worden dat ook specifieke
scholing een vorm van contractactiviteit is, met dien verstande dat deze
betaald wordt door de regionale arbeidsvoorzieningenorganisatie. De rol
van de RBA's bij de planning van voorzieningen en hun verantwoorde–
lijkheid voor bepaalde delen van het scholingsinstrumentarium blijft
onduidelijk en vaag. Met betrekking tot de planningsvoorstellen in de wet
hadden de leden van de V.V.D.-fractie met instemming kennisgenomen
van het waarnemingsvermogen van de regering dat de denominatieve
spreiding en het belang ervan voor instellingen, beroepenveld en arbeids–
markt van een andere orde is dan in andere delen van het bestel. Het is
mede daarom vreemd dat de regering hierbij haar gedachte inzake een
planvormingssystematiek met een spreiding naar richting nog onvol–
doende nuanceert. Het zwaartepunt hiervan dient te liggen bij de
autonome instellingen, waarbij de bestuursakkoorden en de convenanten
inzake fusies slechts op een eventuele opheffingsnorm of eventueel
kwaliteitscriterium getoetst zouden moeten worden, zo stelden de leden
van de V.V.D.-fractie.

Deelnemers die niet over een leerovereenkomst beschikken, zullen
ingevolge dit wetsvoorstel niet meer worden meegenomen in de
autonome financiering. Betekent dit dat deze categorie deelnemers bij
inwerkingtreding van deze wet hun opleiding niet zullen kunnen afmaken
op de oude voet, vroegen de leden van de D66-fractie?. Wordt hier een
overgangsmaatregel voor getroffen of een opvang binnen het m.b.o.,
vroegen deze leden? Deeltijd-m.b.o. aan hogescholen wordt alleen
toegestaan in Haarlem en Tilburg. Deze rigide constructie kon vooralsnog
niet rekenen op de instemming van de leden van de D66-fractie. Deze
leden waren van oordeel dat de wet op dit punt soepeler zou moeten
zijn. Waarom alleen in Tilburg en Haarlem? Er zijn immers meerdere
hogescholen die thans deeltijd-m.b.o. kennen! Hoe staan de bewinds–
lieden overigens tegenover de suggestie om l.b.o.-scholen te laten
fungeren als uitvoeringslokaties voor het beroepsbegeleidend onderwijs,
vroegen de leden van de D66-fractie? Deze leden konden zich niet aan
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de indruk onttrekken dat een discussie over de positie van het
vormingswerk op de lange baan is geschoven en dat het vormingswerk
tussen wal en schip dreigt te komen. Hoewel deze leden zich konden
vinden in het voornemen om de vormingswerkdeskundigheid te
integreren en te versterken in het onderwijs, waren zij niet gerustgesteld
wat betreft de positie van het vormingswerk tot dat moment. De behan–
deling van de nota's zorg op maat en tweede fase voortgezet onderwijs
zal enige tijd in beslag nemen. Het vormingswerk wordt geïntegreerd met
b.b.o.-scholen die geen oriëntatie– en schakelprogramma's kunnen
aanbieden. Bovendien lijkt het erop dat vormingswerkdeelnemers niet
meer autonoom bekostigd zullen worden binnen een scholengemeen–
schap b.b.o. en vormingswerk omdat zij niet over een leerovereenkomst
beschikken. Tenslotte kunnen scholengemeenschappen ingevolge artikel
2.12 programma's verzorgen die bestaan uit een samenhangend geheel
van b.b.o. en vormingswerk. Wat is een samenhangend geheel van b.b.o.
en vormingswerk en wat wordt daarbinnen de positie van het
vormingswerk? De leden van de D66-fractie hadden behoefte aan meer
duideüjkheid over de positie van het vormingswerk in de operatie die
samenhangt met eventueel de invoering van het wetsvoorstel WCBO. Is
het mogelijk dat het vormingswerk geïntegreerd wordt in de basis–
educatie, vroegen deze leden over dit onderwerp tenslotte?

De leden van de D66-fractie wezen erop dat in veel van de beroepen
waartoe het leerlingswezen opleidt kennis van lichaamshouding tijdens
het werk (ergonomie) van groot belang is, mede met het oog op het
terugdringen van arbeidsongeschiktheid. Zij vroegen of de regering
bereid is zich sterk te maken voor het vak lichamelijke oefening in het
cursorisch beroepsonderwijs?

Thans bestaat de mogelijkheid voor m.b.o.-scholen om afzonderlijk
b.b.o.-cursussen met een getalsnorm van 250 deelnemers in stand te
houden. Staat deze mogelijkheid niet op gespannen voet met het
concentratiebeleid voor het b.b.o., vroegen de leden van de D66-fractie?

De leden van de S.G.P.-fractie vonden de functie van de Arbvo-organi–
satie in de activiteitenplanning vooral met betrekking tot het deeltijd–
m.b.o. zeer discutabel. In het voorlopig verslag hadden zij hun bezwaren
daartegen ook al uitgesproken. Deze leden hadden geconstateerd dat
ook het CBA inmiddels in meerderheid van mening is dat het niet juist is
de Arbvo-organisatie ten aanzien van het deeltijd-m.b.o. een plannings–
en beslissingsfunctie te geven zoals voorgesteld. De leden van deze
fractie gaven hier summier de belangrïjkste overwegingen weer voor de
afwijzende houding tegenover de voorgestelde functie van de Arbvo–
organisatie. Zij wezen er op dat het deeltijd-m.b.o. bestaat uit langdurige
opleidingen, die meerdere kalenderjaren beslaan, waardoor de arbeids–
marktoverwegingen met betrekking tot het deeltijd-m.b.o. slechts een
globaal karakter kunnen hebben. Verder waren deze leden van mening
dat het «tweede kans» karakter van het deeltijd-m.b.o. zich niet
verdraagt met de voorgestelde rol van de Arbvo-organisatie. Ook wezen
zij er op dat het voorzieningenpatroon van deeltijd-m.b.o. is gekoppeld
aan de identiteitsgebonden m.b.o.-instellingen. Verder verwezen deze
leden naar de overwegingen die het CBA aan zijn standpunt ten
grondslag heeft gelegd in zijn reactie van 10 oktober 1990. De leden van
de S.G.P.-fractie vroegen de regering op de verschillende overwegingen
in te gaan.

De leden van de S.G.P.-fractie waren verheugd dat de Arbvo-organi–
satie zelf, althans in meerderheid, tot de conclusie is gekomen dat een
bindende planningsbevoegdheid ten aanzien van het deeltijd-m.b.o. niet
passend is. Deze leden konden deze conclusie alleen maar onderstrepen
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en drongen er bij de regering met klem op aan om de genoemde overwe–
gingen ter harte te nemen. Dat moet er volgens hen toe leiden dat de
voorgestelde plannings-bevoegdheden van de Arbvo-organisatie met
betrekking tot het deeltijd-m.b.o. vervallen en dat voor wat betreft de
toedeling van activiteiten de normale procedures van de Wet op het
voortgezet onderwijs gelden. Naar de opvatting van deze leden dient de
minister van Onderwijs en Wetenschappen verantwoordelijk te blijven
voor de toewijzing en bekostiging van het deeltijd-m.b.o..

Om de Arbeidsvoorzieningen-organisatie in de gelegenheid te stellen
haar verantwoordelijkheid met betrekking tot de arbeidsmarktaspecten
van het deeltijd-m.b.o. inhoud te geven, achtten deze leden een adviesrol
voldoende. Zij vroegen de regering het onderhavige wetsvoorstel in
samenhang met het wetsvoorstel KVE in deze zin aan te passen. In het
licht van bovenstaande zal het niet verbazen dat de leden van de
S.G.P.-fractie enige afstand namen van de conclusie van de bewinds–
lieden in de memorie van antwoord, waarin wordt gesteld dat de leden
van deze fractie de RBA-schaal voor planning op het deelterrein curso–
risch beroepsonderwijs ondersteunen. In het desbetreffende deel van
hun bijdrage aan het voorlopig verslag hadden deze leden slechts gepleit
voor het uniformeren van de schaal waarop planning plaatsvindt ten
aanzien van het cursorisch beroepsonderwijs en het voortgezet algemeen
volwassenenonderwijs enerzijds en basiseducatie en vormings– en
ontwikkelingswerk anderzijds. In ieder geval hebben zij met hun
opmerking niet beoogd in te stemmen met de regionale activiteiten–
planning als zodanig, zeker niet wat betreft het deeltijd-m.b.o.

De leden van de S.G.P.-fractie gingen nog kort in op de mogelijkheid
van het instandhouden van deeltijd-m.b.o. aan h.b.o.-instellingen. De
toewijzing en bekostiging van activiteiten van dit deeltijd-m.b.o. zou op
dezelfde wijze plaats moeten vinden als van het overige deeltijd-m.b.o..
Afgezien van de vraag of het RBA de hem oorspronkelijk toegedachte
taak dient te behouden betekent dit dus dat het RBA in wiens gebied de
cursusplaats ligt waar het betreffende deeltijd-m.b.o. wordt verzorgd,
verantwoordelijk is voor de uiteindelijke allocatie. Deze leden wezen er
op dat het voedingsgebied voor deze opleidingen deeltijd-m.b.o.
waarschijnlijk bovenregionaal is. Als het RBA verantwoordelijk blijft voor
de toewijzing en bekostiging moeten er dus waarborgen worden
geschapen dat aan deze bovenregionale gerichtheid recht wordt gedaan,
zo meenden deze leden.

Overigens vroegen ook de leden van de S.G.P.-fractie zich af waarom
de mogelijkheid van deeltijd-m.b.o. aan h.b.o.-instellingen in het
wetsvoorstel wordt beperkt tot de twee met name genoemde instel–
lingen. Zij hadden daarvoor geen overtuigende argumenten aangetroffen.
Deze leden konden zich voorstellen dat ook in andere gevallen, met
name in het dienstverlenend en gezondheidsonderwijs en het
sociaal-agogisch onderwijs, behoefte bestaat aan koppeling met
h.b.o.-instellingen. Indien de aard van het onderwijs koppeling aan een
h.b.o.-instelling wenselijk maakt zagen deze leden niet in waarom dit
moet worden uitgesloten. Naar hun mening behoeft de concentratie op
het gebied van m.b.o. en b.b.o. zich daar dan ook niet tegen te verzetten.
Wat is het oordeel van de regering hierover?

De leden van de S.G.P.-fractie hadden met instemming geconstateerd
dat het deeltijd-m.b.o. met een aantal waarborgen is omgeven,
waaronder de bevoegdheid van scholen om een eigen toelatingsbeleid te
voeren en de eigen verantwoordelijkheid van scholen voor de inrichting
en uitvoering van het onderwijs, uiteraard binnen de wettelijke kaders.
Deze leden gingen er van uit dat de scholen bij het uitvoeren van speci–
fieke scholing met dezelfde waarborgen zijn omgeven.

De leden van de S.G.P.-fractie bleven hun twijfels houden ten aanzien
van de hoogte van de opheffingsnormen voor het beroepsbegeleidend
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onderwijs. Zij vonden de argumentatie van deze normen nog steeds niet
overtuigend. Bovendien waren zij bevreesd dat deze normen voor veel
scholen te hoog zullen blijken en daardoor het voorzieningenniveau te
zeer aantasten. In dit verband bekritiseerden deze leden ook het feit dat
bij deze getalsnormen alleen leerlingen met een leerovereenkomst en
partieel leerplichtigen mogen worden meegeteld. Zij betwijfelden of de
geruststellende woorden van de regering in de memorie van antwoord
wat dit betreft terecht zijn. Zij vroegen de regering in te gaan op de
cijfermatig onderbouwde kritiek van de Algemene besturenbond in haar
reactie d.d. 16 januari 1990. Deze leden pleitten ervoor om bij de telling
normaal uit te gaan van het begrip «ingeschreven leerling». De leden van
de S.G.P.-fractie hadden kennis genomen van de mogelijheden voor
scholen voor l.b.o. (dan wel voorbereidend beroepsonderijs) om verticale
scholengemeenschappen aan te gaan met zelfstandige scholen voor
b.b.o. en om zich aan te sluiten bij een m.b.o./b.b.o.-school. Zij vroegen
de regering ook in te gaan op de mogelijkheid voor l.b.o.-scholen om als
uitvoeringslocatie b.b.o. te functioneren, waarbij uiteraard ook de bekos–
tiging van belang is.

Het lid van de R.P.F.-fractie deelde mee zeer geïnteresseerd te zijn in
de tussentijdse rapportages van de procescoördinatie van het proces van
spreiding. Hij sprak de hoop uit dat uit de rapportages zal blijken dat de
denominatieve aspecten inderdaad voldoende aandacht zullen hebben
gehad. Het R.P.F.-fractielid was ingenomen met het feit dat de bewinds–
lieden zich distantiëren van het V.V.D.-standpunt over de rol van denomi–
natie in het beroepsonderwijs. Hij benadrukte dat de denominatie in het
beroepsonderwijs wel degelijk een belangrijke rol speelt. Naast het
algemeen vormend onderwijs, dat een deel van de leerlingen in het
beroepsonderwijs volgt, nopen bijvoorbeeld de visie op techniek en
materialen en de omgang van leerkrachten met leerlingen tot kleurbe–
kennen. Het lid van de R.P.F.-fractie had met andere fracties gevraagd
om een onderbouwing van de 900-en 1800-norm. Het was hem
opgevallen dat de vraag van de leden van de fractie van Groen Links om
hard te maken, dat een grotere autonomie en flexibiliteit bij kleinere
scholen niet mogelijk is, door de regering niet is beantwoord. Dit stelde
hem teleur en overtuigde hem er tevens van dat het bestaansrecht van
kleinere scholen in elk geval met het oog op deze aspecten niet in twijfel
hoeft te worden getrokken.

Het lid van de R.P.F.-fractie wilde een misverstand wegnemen, betref–
fende zijn opvatting over de gebiedsindeling. Hij had in het voorlopig
verslag aan de regering gevraagd om een andere regioindeling te
overwegen, gebaseerd op de schaal van de Wet gemeenschappelijke
regelingen, en niet om aan te sluiten bij de RBA-regio's.

5. Activiteitenplanning voor deeltijd-m.b.o. en specifieke
scholing

De leden van de C.D.A.-fractie constateerden tot hun spijt dat de
regering niet nader is ingegaan op het standpunt van de overgrote
meerderheid van het Centraal Bestuur Arbeidsvoorziening om het RBA
niet te belasten met de activiteitenplanning voor het deeltijd-m.b.o..
Deze leden verwezen naar hetgeen zij reeds in het voorlopig verslag en in
het algemene deel van dit eindverslag hadden opgemerkt. Zij konden
zich in beginsel dan ook herkennen in dit meerderheidsstandpunt van het
CBA. Zij vroegen de regering nogmaals haar argumentatie op dit punt
uiteen te zetten en daarbij ook in te gaan op de vraag waarom voor het
deeltijd-m.b.o., in tegenstelling tot het voltijd-m.b.o., wordt overgegaan
op een budgetfinanciering. Zij verwezen wat dit betreft naar de brief van
het CBA over deze problematiek. Daarnaast herinnerden zij aan hun
sterke voorkeur voor een nauwe relatie tussen het volletijd en het
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deeltijd-m.b.o., zowel in programmatische zin als wat betreft institu–
tionele koppeling.

Tenslotte vroegen de leden van de C.D.A.-fractie zich af of de
waarborgen waarmee de regering het voorzieningenniveau voor het
deeltijd-m.b.o. in de memorie van antwoord omgeeft, betekent dat het
eventuele budget deeltijd-m.b.o. geoormerkt aan de scholen wordt
toegekend.

De leden van de P.v.d.A.-fractie hadden begrepen dat het criterium
kwaliteit bij specifieke scholing wordt opgevat als het te verwachten
arbeidsinpassingseffect. Zij gingen er van uit dat dit niet geldt voor de
cursussen schakeling en oriëntering. Welk criterium wordt voor deze
cursussen gehanteerd, zo vroegen deze leden?

De antwoorden van de regering naar aanleidmg van vragen over de
verantwoordelijkheid van de overheid voor het deeltijd-m.b.o. en de
planningsbevoegdheid van de RBA's ten aanzien van activiteiten voor
deeltijd-m.b.o. had de leden van de D66-fractie nog niet kunnen
overtuigen. Uit de memorie van antwoord blijkt dat de arbeidsvoorzie–
ningsorganisaties op het terrein van het deeltijd-m.b.o. geen plannings–
functie wensen te vervullen voor wat betreft de activiteiten en willen
volstaan met een adviesfunctie over arbeidsmarktaspecten. De
argumenten die hiervoor worden aangevoerd spraken de leden deels aan.
In de memorie van antwoord wordt afgezien van een antwoord op de
stellingname van de arbeidsvoorzieningsorganisatie. De leden van de
D66-fractie hadden echter wel behoefte aan meer duidelijkheid op dit
punt. Is de regering bereid, en zo ja op welke termijn, de wijziging,
bepleit door de arbeidsvoorzieningsorganisatie, over te nemen? Zo nee,
waarom niet, vroegen zij? Welke consequenties zijn verbonden aan een
dergelijke wijziging? Zo konden deze leden zich voorstellen dat er finan–
ciële consequenties zijn, aangezien binnen de huidige afspraak de
arbeidsvoorzieningorganisatie financiële middelen ter beschikking kon
stellen te behoeve van het deeltijd-m.b.o.. De leden constateerden
tenslotte dat hiermee het eventueel onderbrengen van het leerlingwezen
bij de arbeidsvoorzieningsorganisatie op nog lossere schroeven is komen
te staan.

De leden van de S.G.P.-fractie gingen in op de motivering van de
regering voor de voorgestelde gedecentraliseerde activiteitenplanning
voor deeltijd-m.b.o. en specifieke scholing in het kader van de arbeids–
voorzienings-organisatie. Volgens de regering zou de voorgestelde
planning veel beter dan de huidige in staat zijn om de juiste prioriteiten
te stellen in samenhang met arbeidsmarktontwikkelingen en
doelgroepen. Een voordeel van de verantwoordelijkheidstoedeling aan de
arbeidsvoorzieningsorganisatie zou bovendien zijn dat op die manier de
verkokering kan worden doorbroken tussen arbeidsvoorziening, onder–
wijsinfrastructuur, gemeentelijk doelgroepenbeleid en bedrijfsleven. De
leden van deze fractie stemden in met de noodzaak van een juiste priori–
teitenstelling en doorbreking van verkokering, maar zij betwijfelden of de
arbeidsvoorzieningsorganisatie daar wel zo'n geschikt orgaan voor is als
de regering doet voorkomen. In ieder geval geldt dat het onderwijs niet
de arbvo-organisatie is vertegenwoordigd. Deze leden waren dan ook
bevreesd dat het onderwijs in een ongelijkwaardige verhouding ten
opzichte van de arbvo-organisatie komt te verkeren. Zij vroegen de
regering hier nader op in te gaan. In het wetsvoorstel wordt een
verdeling van verantwoordelijkheden voorgesteld die de arbvo-organi–
satie en de Landelijke Organen een veel sterkere positie geven dan in de
huidige situatie, zo constateerden de leden van de S.G.P.-fractie. Deze
leden waren het met de regering eens dat met betrekking tot de arbeids–
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marktrelevante ontwikkeüngen sturingsmogelijkheden vanuit de arbeids–
markt wenselijk zijn, maar zij waren van mening dat de nu voorgestelde
verantwoordelijkheidsverdeling onevenwichtig is en ten koste gaat van
met name de positie van de scholen. Zij constateerden dat het georgani–
seerd schoolwezen duidelijk in moet leveren aan positie. Ook binnen de
huidige Landelijke Organen is ovengens volgens deze leden geen sprake
van evenredige vertegenwoordiging van sociale partners en school–
wezen. Deze leden vroegen zich verder af of de verhouding tussen de
scholen en de RBA's niet een veel te sterke positie van de arbvo-organi–
satie laat zien. De scholen hebben niet of nauweiijks invloed op de
besluitvorming van het RBA met betrekking tot specifieke scholing. Wat
betreft de invloed van de RBA's met betrekking tot deeltijd-m.b.o.
verwezen deze leden naar hun voorgaande opmerkingen hierover. Het
argument dat scholen beroep kunnen instellen naar aanleiding van een
beslissing achtten deze leden onvoldoende. Een beroepsprocedure moet
in principe niet nodig zijn, stelden zij. Deze leden pleitten dan ook voor
een evenwichtiger verantwoordelijkheidsverdeling.

De leden van de S.G.P.-fractie wezen ook nog op een ander risico van
een te sterke positie van de arbvo-organisatie. Zij waren van mening dat
de prognoses van de behoefte aan arbeidsmarktgerichte scholing het
risico in zich dragen van een (te) korte termijn-planning. Tengevolge van
de gekozen planningssystematiek kan bijvoorbeeld de nadruk zozeer
komen te liggen op specifieke cursussen die op korte termijn tegemoet
komen aan de arbeidsmarktbehoefte, dat het diplomagerichte deeltijd–
m.b.o. in het gedrang komt. Het criterium van de arbeidsmarktbehoefte
mag dus slechts een betrekkelijke rol spelen, zo meenden deze leden. Zij
wezen bovendien op de noodzaak van waarborgen voor het tweede–
kansonderwijs, waarop zij eerder al waren ingegaan.

In het voorlopig verslag hadden de leden van de G.P.V.-fractie reeds
een aantal bedenkingen geuit jegens de rol van de arbeidsvoorzienings–
organisatie bij de activiteitenplanning voor het deeltijd-m.b.o. Hoewel de
regering zich moeite heeft getroost deze bedenkingen weg te nemen
waren deze leden nog steeds niet overtuigd van de wenselijkheid van de
voorstellen op dit gebied. Hun bedenkingen waren zelfs nog toege–
nomen, nadat zij kennis hadden genomen van de bezwaren die daartegen
ook bij een meerderheid binnen het CBA zelf leefden. Uit de memorie
van antwoord hadden de leden van de G.P.V.-fractie de indruk gekregen
dat de regering op dit punt bereid zou zijn tot heroverweging. Een
dergelijk voornemen kon op de instemming rekenen van deze leden. Met
belangstelling zagen zij nadere voorstellen in het kader van het
wetsvoorstel KVE tegemoet.

6. Bekostiging

De leden van de C.D.A.-fractie constateerden dat de bekostiging van
het cursorisch beroepsonderwijs niet in de WVO, maar in het
wetsvoostel WCBO wordt geregeld. Tot welke concrete verschillen leidt
dit met de bekostiging van het voltijd-m.b.o.? Tot welke problemen kan
dit aanleiding geven, indien SVM en WCBO-opleidingen aan elkaar
gekoppeld worden in één instituut, zo vroegen deze leden zich af. Zij
vroegen zich af op welke wijze in de bekostigingssystematiek wordt
gedacht aan het hanteren van storingsmiddelen, zoals de personeels–
ratio's en de rendementsfactor?

Met betrekking tot de voorstellen tot bekostiging ondersteunden de
leden van de V.V.D.-fractie de opvatting van de regering om de bekos–
tiging van m.b.o. en b.b.o.-opleidingen naadloos op elkaar te doen
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afstemmen. In dit verband vroegen zij de regering hoe zij denkt een
grotere mate van flexibiliteit bij de instroom te bevorderen. Deelt de
regering de stelling van de leden van de V.V.D.-fractie dat het hanteren
van èén teldatum in de bekostigingssystematiek flexibele instroom
bemoeilijkt? Is de regering bereid wijzigingsvoorstellen te doen zodat de
instellingen niet alleen afhankelijk zijn van die ene teldatum en hiermede
flexibele instroom in het m.b.o. en leerlingwezen wordt bevorderd,
vroegen deze leden?

Gezien het feit dat het b.b.o. reeds grotendeels is geconcentreerd in
streekscholen zullen de problemen ten aanzien van huisvesting minder
zijn dan in het m.b.o.. De leden van de D66-fractie constateerden dat
problemen echter niet zijn uit te sluiten. Hierbij betrokken zij het
uitgangspunt dat nu reeds op vrijwillige basis brede scholengemeen–
schappen van beroeps– en volwassenenonderwijs gevormd zullen kunnen
worden.

In de memorie van antwoord wordt verwezen naar de bewandelde weg
bij de s.v.m.-wet. Desalniettemin vernamen deze leden van de
D66-fractie graag of er financiële maatregelen getroffen zullen worden in
geval van problemen.

7. Invoeringsproces

De leden van de C.D.A.-fractie vroegen nadere informatie over de
wijze waarop de 10 miljoen gulden ten behoeve van het invoeringsproces
worden besteed. Geldt in dit verband een voiledig vergelijkbaar sociaal
beleidskader als voor het SVM-proces? Aan welke middelen wordt
gedacht als het gaat om middelen ten behoeve van de stimulering van de
invoering.

De leden van de C.D.A.-fractie hadden aangedrongen op de aanstelling
van een procescoördinator. Het bevreemdde de leden van de
C.D.A.-fractie dat er nog geen procescoördinator is aangesteld. Reeds in
het voorlopig verslag hadden deze leden gewezen op de expertise die de
SVM-procescoördinator heeft. Zij drongen aan om spoedig met
voorstellen bij de Tweede Kamer te komen. Graag zagen deze leden een
uitvoerige beschrijving van de positie van de procescoördinator
tegemoet. Wordt overwogen hierbij de betreffende besturenorganisaties
te betrekken? Wordt deze procescoördinatie in de tijd begrensd? De
leden van de C.D.A.-fractie gingen er vanzelfsprekend vanuit dat de
taken van de procescoördinator geen onderwijsverzorgende taken zal
krijgen.

De leden van de V.V.D.-fractie waren met de fracties van de P.v.d.A.
en C.D.A. de opvatting toegedaan dat de SVM-procescoördinatie belast
dient te worden met «overall»-coördinatie van de andere herstructure–
ringsprocessen op het terrein van het beroepsonderwijs en volwassenen–
educatie. De passages in de memorie van antwoord in de zin van «zoveel
mogelijk wordt voortgebouwd op kennis en ervaring...» leken nog steeds
te tenderen naar aparte vormen van procescoördinatie per herstructure–
ringsproces, hetgeen door de leden van de V.V.D.-fractie wordt gezien
als een ongewenste optie.

Het wetsvoorstel WCBO zal, volgens de huidige verwachtingen, per 1
augustus 1992 worden ingevoerd. De RBO's daarentegen gaan dit
voorjaar van start. Zal dit niet tot gevolg hebben dat de RBO's voorlopig
nog niet goed kunnen functioneren waardoor het meedingen naar speci–
fieke scholing bij de RBA's door de scholen een fictie wordt, vroegen de
leden van de D66-fractie? Als hier inderdaad sprake is van een probleem,
hoe zal dat worden ondervangen?
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8. Tenslotte

De leden van de V.V.D.-fractie waren - ook na bestudering van de
memorie van antwoord - nog niet overtuigd van de noodzaak dat dit
wetsvoorstel tot wet verheven zou moeten worden. Een sluitende
argumentatie zag zij alsnog graag tegemoet.

De voorzitter van de Commissie,
Van Leijenhorst

De griffier van de Commissie,
Hillen
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