Uitvoeringskalender MBO Actieplan: wat zijn de consequenties voor de mbo-instellingen?
Jaar

2011

Kwartaal Sep-Dec. Jan-mrt

2012
Apr-Jun.

Jul.Sept.

2013
Okt.Dec.

Jan-mrt

AprJun.

Jul.Sept.

2014
Okt.Dec.

Janmrt

Apr-Jun.

Jul.Sept.

Maatregelen in gang gezet door vorig kabinet
1

Alle mbo-opleidingen moeten gebaseerd zijn op
kwalificatiedossiers, afbouw eindtermenopleidingen

1 aug

2

Invoering opleidingsdomeinen (facultatief)

1 aug

3

Engels verplicht voor mbo 4

1 aug

4

Invoering centrale examinering taal en rekenen
niveau 4

5

Invoering centrale examinering taal en rekenen
niveau 2 en 3

6

Loopbaan en burgerschap

7

Passend onderwijs

1 aug
1 aug
1 aug
1 aug

Maatregelen MBO Actieplan (Regeerakkoord)
8

Nieuwe bekostigingssystematiek / UWEB

1 jan

9

Verkorten en intensiveren opleidingen

1 aug

10

Herijking kwalificatiedossiers, implementatie en
invoering

1 aug

11

Introductie Entree-opleiding / afschaffen
drempelloze instroom

1 aug

12

Invoering leeftijdsgrens 30+

1 aug

14

Ontwikkeling opbrengstgerichte instellingen
(Prestatiebox)
De rijksoverheid bekostigt roc’s rechtstreeks voor
vavo. Focus overig educatieaanbod op terugdringen
laaggeletterdheid en NT2.

15

Versterken samenwerking tussen vmbo en mbo
(facultatief)

13

Oranje = Inwerking treding maatregelen
Groen = Voorbereiding door de instellingen
Toelichting:

1 aug
1 jan
1 aug

Blauw = Beleidsontwikkeling, advies en besluitvorming
Licht blauw = Analyse en evaluatie

Okt.Dec.

Activiteit:

Toelichting:

1

Instellingen kunnen vanaf 1-8-2012 niet meer starten met eindtermenopleidingen. Alle opleidingen moeten vanaf schooljaar 2012-2013
gebaseerd zijn op kwalificatiedossiers. Zittende studenten kunnen wel hun eindtermenopleidingen afmaken.

2

Vanaf schooljaar 2012-2013 kunnen scholen bol-studenten inschrijven op het niveau van een opleidingsdomein.

3, 4 en 5

Gefaseerde invoeringsstrategie. Instellingen krijgen in de aanloop naar schooljaar 2013/2014 en 2014/2015 financiële en inhoudelijke
ondersteuning bij invoering van centrale examinering Nederlandse taal en rekenen. In deze voorbereidingsperiode vinden
instellingsexamens en pilotexamens plaats.

6

Vanaf 1-8-2012 moeten studenten voor het onderdeel loopbaan en burgerschap voldoen aan een inspanningsverplichting om hun diploma
te kunnen halen.

7

Met ingang van 1-8-2013 moeten mbo-instellingen zelf de ondersteuning en begeleiding van studenten met een beperking vaststellen,
organiseren en vormgeven.

8

Momenteel wordt gewerkt aan een wetsvoorstel dat zich richt op het doelmatiger inrichten van mbo opleiding en de modernisering van de
mbo-bekostiging. De nadere uitwerking van de bekostigingsvoorwaarden en verdeelmaatstaven worden vastgelegd in het
Uitvoeringsbesluit WEB. In het U-Web worden bepalingen, bedragen en percentages opgenomen op basis waarvan de rijksbijdrage aan
instellingen berekend wordt. De UWEB wordt ruim voor het bekostigingsjaar 2014 gepubliceerd.

9

Vanaf schooljaar 2013-2014 zijn instellingen verplicht om voor de nieuwe instroom studenten opleidingsprogramma’s aan te bieden, die
passen binnen de maximale opleidingsduur. De nieuwe opleidingsduur geldt in principe voor alle mbo-opleidingen; dus entreeopleiding = 1
jaar, mbo 2 = 2 jaar, mbo 3 = 3 jaar en mbo 4 = 3 jaar. De nieuwe bekostigingssystematiek volgt op de onderwijsinhoudelijke
veranderingen en wordt m.i.v. 1 januari 2014 ingevoerd. Het aantal begeleide onderwijsuren in bol en bbl wordt verhoogd in schooljaar
2013-2014. Over de norm begeleide onderwijsuren en de invulling daarvan worden instellingen van tevoren geïnformeerd.

10

Op basis van een inventarisatie stelt de Stichting Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven een advies op dat aan M.OCW wordt aangeboden (
gereed december 2011). Vervolgens wijzigen de kenniscentra de kwalificatiedossiers, die in januari 2013 door M.OCW worden vastgesteld.
Instellingen hebben 6 maanden de tijd om onderwijsprogramma’s aan te passen en examenreglementen op te stellen.

11

Vanaf schooljaar 2013-2014 wordt het huidige onderwijsaanbod op mbo niveau 1 en AKA omgezet naar een Entreeopleiding, die een eigen
positie binnen het BVE-stelsel krijgt. De Entreeopleiding blijft gericht op een erkend diploma dat toegang geeft tot vervolgonderwijs
(niveau 2) of tot directe instroom in de arbeidsmarkt. Invoering van een bindend studieadvies om instellingen de mogelijkheid te geven de
inschrijving van een student te beëindigen.

12

Afbouw bekostiging studenten van 30 jaar en ouder. Vanaf het schooljaar 2013-2014 komt er een apart BBL-arrangement voor 30plussers. Onderwijs en sociale partners maken hierover afspraken met elkaar. Instellingen ontvangen van de rijksoverheid voor deze
doelgroep (max 47.000 leerplaatsen) een passende vergoeding. Over de verdeling van het budget over de instellingen komt een aparte
verdeelsleutel. Voor studenten van 30 jaar en ouder die al aan een mbo-opleiding waren begonnen wordt een overgangsmaatregel
ingebouwd.

13

Er komt een regeling Prestatiebox vanaf 2012. Voor de verantwoording van de prestaties van de mbo-instellingen wordt aansluiting
gezocht bij de jaarverslaggeving in de bve-sector.

14

Vanaf 1-1-2013 komt het vavo onder aansturing en bekostiging van de rijksoverheid en worden roc’s die tot dusver vavo hebben verzorgd rechtstreeks door
de overheid bekostigd. De verantwoording over de inzet van deze middelen vindt plaats naar de rijksoverheid. Wat betreft de overige educatie zal de focus
gaan liggen op het aanbod van taal en rekenen en NT2 en blijft de dubbele oormerking gehandhaafd.

15

De VM2-regeling wordt vanaf schooljaar 2011-2012 verlengd voor de huidige deelnemende vmbo-scholen en bve-instellingen. Mede op grond van de
ervaringen uit VM2 wordt een wettelijk kader gemaakt voor structurele ruimte voor brede samenwerkingsverbanden tussen vmbo en mbo dat ingaat op 1
augustus 2013.

