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Risicoanalyse in de maak

AOC Raad bevecht ruimte voor vmbo groen
Aoc’s willen ruimte in de wet- en
regelgeving om flexibel om te kunnen
gaan met hun vmbo-onderwijs
programma’s. Vooralsnog lijkt het erop
dat huidige minister van OCW de aoc’s
die ruimte niet gunt. De AOC Raad laat
het er niet bij zitten.
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De AOC Raad organiseerde in de vroege
herfst de miniconferentie ‘De toekomst
van het vmbo-groen’ met als doel de gewenste ruimte af te bakenen. Het ministerie van LNV en de AOC Raad waren het
grotendeels eens over die toekomst: het
vmbo-groen moet meer ruimte krijgen.
Het moet intersectorale programma’s
kunnen aanbieden, waarin groen wordt
gecombineerd met bijvoorbeeld Zorg &
Welzijn of Techniek. Aansluitend op behoeften in de arbeidsmarkt.
De AOC Raad presenteerde het toe-

komstscenario ‘Ruimte voor vmbogroen’. ‘Op basis van een analyse van
trends en ontwikkelingen in en rond het
onderwijs, en rekening houdend met de
belangen en behoeften van leerlingen,
scholen, arbeidsmarkt en anderen.’ Conclusie: ruimte en mogelijkheden binnen
wet- en regelgeving zijn noodzakelijk
om vmbo-groen scholen in staat te stellen in de toekomst kwalitatief hoogwaardig, uitdagend en actueel onderwijs
te kunnen bieden. Mee eens, zei LNV, zolang het vanuit de groene kern is.

Domper
Een domper kwam enkele weken later,
met de beleidsreactie van minister
Maria van der Hoeven op de rapportage
‘Voortvarend vmbo, samen koersen op
bewegingsruimte’, over de wijziging
van de WVO* die wordt voorbereid en
per augustus 2007 ingaat. Kern van
haar reactie is dat zij vmbo-scholen
meer ruimte zal bieden om hun eigen
onderwijsaanbod te bepalen. De vrijheid
van scholen bij de voorzieningenplanning wordt vergroot en het aantal regels
teruggebracht. Vmbo-scholen kunnen
over het onderwijsaanbod binnen een
regionale samenwerkingsovereenkomst
vrij afspraken maken, uitgezonderd:
aoc’s.
De AOC Raad is ontstemd. In een reactie
heeft de raad laten weten dat er behoefte
is aan uitleg van de minister. Wat zijn de
argumenten om te veronderstellen dat

oretische Leerweglicenties en intersectorale programma’s, maar het kan ook
op andere manieren. Dit zijn middelen,
het gaat om de achterliggende behoefte
om bijvoorbeeld leerlingen op een hoger
niveau van het mbo te kunnen laten instromen. Allemaal stof om te onderzoeken.“
En dat is precies wat Karen Laarveld met
collega Richard Westerhof nu gaat doen,
in een uitgebreide risicoanalyse. Zij
brengen in kaart wat de huidige wet- en
regelgeving is en wat het betekent als
het wetsvoorstel planningvrijheid van
kracht wordt, zoals het nu is geformuleerd, “met het muurtje om de aoc’s
heen.”
Wat mogen OCW-scholen straks wel en
groene vmbo’s niet? Welke uitbreiding
van (onderwijs)mogelijkheden is er wél
om de leerlingen optimaal te bedienen?
Wat zijn per oplossing om de gewenste

Ruimte en mogelijkheden binnen wet- en
regelgeving zijn noodzakelijk om
vmbo-groen scholen in staat te stellen
in de toekomst kwalitatief hoogwaardig,
uitdagend en actueel onderwijs te kunnen bieden.
het ‘brede vmbo’ deze ruimte wel, en het
vmbo-groen op aoc’s niet nodig heeft
om binnen de regio snel en flexibel op
nieuwe ontwikkelingen te kunnen inspelen? Waarom houdt zij vast aan de
definitie van groen onderwijs in de
WEB*?
Muurtje
Vanwege de beleidsreactie van de minister heeft de AOC Raad extra haast. Het
Platform Onderwijs* heeft de argumenten voor en tegen verbreding op een rijtje gezet: een meerderheid is vóór verbreding. AOC Raad-beleidsmedewerker
vmbo Karen Laarveld: “Dat kan via The-

Aan het werk op het snijvlak van dierverzorging en recreatie: de zeeleeuwentrainer

verbreding te krijgen de gevolgen voor
aoc’s? In totaal en individueel. En voor
andere actoren. Wat laat je dan aan de
andere kant van de balans vallen of raak
je kwijt? Hoe ligt straks de balans tussen
groen en niet-groen? Wat is de positie
van de Buitengewoon Groen-scholen,
die onder OCW vallen? Wat zijn de huidige ervaringen met regionale arrangementen en de positie van een aoc daarin?
Wat betekent een bepaalde stap of keuze
voor de positie van LNV?
Laarveld: “Zodra onze analyse is afgerond gaan we ons signaal breed neerleggen. We hadden al een analyse gemaakt
van de verbredingsambities van LNV en
AOC Raad, en LNV voorgesteld om te
kijken wat we samen kunnen doen om
die ruimte te bevechten. Ook bij de risicoanalyse zijn en blijven we in dialoog
met de departementen van LNV en
OCW.”

Karen Laarveld (AOC Raad): ‘“Belangrijk
is dat groen vmbo biedt: smal voor de
leerling die smal wil en breed voor wie
breed wil”

Keuze
“Belangrijk vinden wij dat groen vmbo
biedt: smal voor de leerling die smal wil
en breed voor wie breed wil”, zegt Laarveld. “Ruimte betekent dat de aoc’s binnen hun eigen regio en op basis van de
eigen behoefte en die van hun leerlingen
keuzes kunnen maken. Binnen die
ruimte moet je alle kanten op kunnen.
Dat gaan we ook in de risicoanalyse betrekken. Bijvoorbeeld, wanneer zeg
negen aoc’s intersectorale programma’s
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Gebruikte afkortingen
en begrippen:
Platform Onderwijs : orgaan binnen de
AOC Raad van 15 onderwijsdirecteuren
en onderwijsvertegenwoordigers van
de Paritaire commissie.
WVO : Wet Voortgezet Onderwijs
WEB : Wet Educatie en Beroepsonderwijs

aanbieden: Wat betekent dat dan voor de
positie van die drie die smal blijven? Dat
moet je uitzoeken, want het kan zijn dat
je dingen bevecht en vastlegt die maken
dat je zó’n positie krijgt, dat je bijna gedwongen wordt om breed te gaan, en dat
is niet de bedoeling.”
De AOC Raad geeft in de risicoanalyse
dan ook aan wat niét ter discussie staat:
groen is de kern. Groen vmbo moet als
onderdeel van het groene kennissysteem
behouden blijven. “Wat maakt groen
groen? Waarom wil je als vmbo groen
een aparte sector blijven? Dat blijft een
lastige discussie. En die kant heb je wel
nodig om te bepleiten dat je als groen
een aparte sector wilt blijven, terwijl je
wel dezelfde ruimte wilt als de OCWscholen. Dus groen voor iedereen bereik-

baar, maar wel vanuit een gelijkwaardige positie voor de aoc’s.”
Input
De analyse gebeurt door bureauonderzoek en gesprekken met hele krachtenveld. Karen Laarveld: “Heb je een muurtje om je heen, dan ben je wellicht een
minder interessante partner voor anderen in de regio, bijvoorbeeld voor de
zorgplicht waarvoor samenwerking met
andere scholen nodig is. Andersom,
wanneer OCW-scholen een afdeling
groen willen starten kan dat alleen in
samenwerking met een aoc. Daarnaast
wil je natuurlijk geen ruimte bepleiten
die je niet kunt waarmaken. Waardoor
je jezelf benadeelt omdat je als gelijkwaardige partner niet kunt meekomen
met de rest. Het gaat wel om goed onderwijs voor de leerlingen. Kortom, we proberen het hele scala in kaart te brengen,
bruikbaar voor alle partijen.”
De risicoanalyse wordt in januari de
input voor het Platform Onderwijs en de
algemene vergadering van de AOC Raad
om een brede discussie te voeren. Wat
vindt men belangrijk? “Willen we met
de informatie die we nu hebben nog
steeds verbreden? Zo ja, op welke manier laten we dat door de AOC Raad bevechten? Op basis daarvan zullen we
onze standpunten en strategie bepalen
en de strijd aangaan. Natuurlijk zijn
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LNV en OCW actoren in de risicoanalyse.
Waar mogelijk bundelen we de krachten
en waar we als belangenorganisatie een
andere koers moeten varen gaan we dat
zeker doen. We kunnen de discussie het
beste voeren met de AOC Raad en departementen bij elkaar en zo gauw mogelijk
zo breed mogelijk trekken.”
Zichtbaar
Laarveld vertelt dat de afgelopen periode gesprekken met LNV zijn gevoerd
over de voortgang van Het Groene Leertraject (de ontwikkeling van een nieuw,
flexibel competentiegericht examenprogramma voor vmbo groen, red.), dat kan
starten in augustus 2007. “Dat houdt
voor ons de belofte in dat LNV in deze algemene verbredingkwestie een heel
eind met de aoc’s mee kan gaan.”
Heel veel aoc’s zijn al op experimentele
basis bezig met sport, dienstverlening
en recreatie, programma’s op de scheidslijn met groen. Wettelijk is dit niet toegestaan. Laarveld vindt het heel belangrijk om als aoc’s een stevig programma
te kunnen bieden met een wettelijke
basis. “Je kunt er pas in investeren al je
het structureel en integraal kunt aanbieden. Verder is het voor een leerling
belangrijk dat de opleiding die hij doet
zichtbaar is, wordt erkend. Net zoals dat
voor het imago van de school en van het
groene vmbo van belang is.” p

