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Willen we dat voor elkaar krijgen, dan moeten we anders gaan 
kijken naar wat onderwijs kost. Niet alleen met een kille rekensom, maar 
ook door te kijken naar wat het onderwijs ons oplevert. Dan valt meteen 
al iets geks op: investeringen in onderwijs zijn een zaak van OCW, maar je 
hoort nooit bewindslieden van een ander departement zeggen dat door 
onderwijs uitgespaarde kosten op hun begroting overgeheveld kunnen 
worden naar OCW. Of dat men wil helpen om daarmee toekomstige kos-
ten op het eigen departement te reduceren. 

Als we dat wèl zouden doen, dan moet er meer over de muren van ver-
schillende departementen heen worden gekeken. Het schuiven tussen 
departementen met gelden zou mogelijk moeten zijn. Open grenzen. 
Als door investeringen in het ene Ministerie kosten worden bespaard op 
andere Ministeries moet dat inzicht helpen om die investering wellicht 
tòch te doen. Want als onderwijs ons kan helpen besparen op bijvoor-
beeld uitkeringen en kan zorgen voor extra belastinginkomsten, wordt 
het dan niet tijd om het ministerie van OCW te steunen?

VNO-NCW en MKB-Nederland hebben in dit kader onderzoek laten doen 
door de Universiteit van Amsterdam ( juli 2019 “de maatschappelijke 
kosten en baten van de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) in het MBO”). 
Om deze manier van kijken te illustreren beschrijf ik hieronder een voor-
beeld vanuit het Middelbaar Beroepsonderwijs.

Willen we onze welvaart behouden, dan moeten we 
echt inzetten op kennisbehoud- én ontwikkeling. 
Duidelijke taal die staat geschreven in de groei brief 
van het Ministerie van EZK van 13 december 2019. 
Daarvoor is goed onderwijs noodzakelijk – of dat  
nou is voor onze kinderen, voor ‘een leven lang leren’ 
of voor de groei van onze arbeidsproductiviteit. 
Door Gertrud van Erp
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Een voorbeeld vanuit het beroepsonderwijs
Wie een mbo-diploma wil halen, hoeft echt niet vijf dagen per week 
naar school. In de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) werken studenten 
maximaal vier dagen per week in een bedrijf of (zorg)instelling, om zo 
het vak te leren, en gaan ze één dag per week naar school. Het ministerie 
van OCW betaalt voor zo’n student ongeveer 40% van een voltijdsstudent. 
Ondernemers steken veel geld, tijd en moeite in de BBL studenten, die 
soms al binnenkomen als 16-jarige en nog weinig tot geen werkervaring 
hebben. Maar ook zijn BBL-studenten steeds vaker werkenden of werk-
zoekenden die via bij- of omscholing duurzaam inzetbaar willen zijn op 
de arbeidsmarkt. Om opleiden via de BBL te stimuleren en ondernemers 
een beetje tegemoet te komen, bestaat de Subsidieregeling Praktijkleren. 
Dit is een jaarlijkse tegemoetkoming van de overheid van maximaal € 
2.700 voor de kosten die een werkgever maakt voor de begeleiding van de 
BBL-student. Door een toenemend aantal BBL-studenten en een gelimi-
teerde subsidiepot is de uitgekeerde subsidie praktijkleren per leerplaats 
de afgelopen jaren sterk afgenomen. 

Hoe zit dat precies? Voor het schooljaar 2019–2020 ontvangen leerbe-
drijven in 2020 naar verwachting maximaal € 1.950 tot € 2.000 euro per 
BBL-plek. Dat terwijl een leerbedrijf in 2016 nog de maximale € 2.700 
euro ontving. Een afname in vijf jaar tijd van € 700 euro per BBL-plek. 
Jammer genoeg is er op dit moment vanuit het Ministerie van OCW geen 
extra geld om deze subsidiepot aan te vullen. Ondernemers kunnen van-
uit dit gegeven dus niet rekenen op een vaste tegemoetkoming per jaar 
van € 2700. Dat is jammer, want ze maken een veelvoud aan kosten om 
deze studenten op te leiden. Natuurlijk doen ze dat met passie voor hun 
vak, maar het kost ze ook tijd en geld. Zo’n plek kost gemiddeld 11.000 
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euro per student per jaar voor een bedrijf. Helaas wordt de kans daarom 
steeds groter dat er minder BBL plaatsen worden aangeboden en dat 
vooral het kleinere bedrijf een BBL-opleiding niet meer kan betalen.

Hoe zitten die kosten dan precies in elkaar? Ondernemers maken uren 
voor de begeleiding en ze betalen de studenten natuurlijk een salaris, 
terwijl daar zeker in het begin nog geen hoge arbeidsproductiviteit 
tegenover staat. En de baten zitten in de ‘productieopbrengsten’ en 
de subsidieregeling Praktijkleren. Nu kun je vanuit het Ministerie van 
OCW zeggen dat er op de begroting van OCW geen geld is voor het op peil 
brengen en houden van deze subsidiepot. Maar uit het onderzoek van 
SEO (UvA) blijkt dat juist de overheid het meeste verdient aan deze BBL 
opleiding. En dat zit zo.

Hogere productie en nationaal inkomen
De grootste bijdrage aan de hogere maatschappelijke welvaart door de 
BBL-opleiding zit in de hogere productie en daarmee een hoger natio-
naal inkomen met ruim 1,6 miljard euro per jaar. Dat hogere nationaal 
inkomen komt terecht in de vorm van een hoger netto salaris bij de 
BBL-gediplomeerden zelf (811 miljoen euro), als extra loonbelasting en 
premies bij de overheid (356 miljoen euro), als extra winstbelasting bij de 
overheid (116 miljoen) en als een hogere netto winst bij werkgevers (462 
miljoen euro).

Grootste baten BBL voor de overheid
Dat betekent dat per saldo de grootste baten van de BBL-opleiding 
terechtkomen bij de overheid (962 miljoen euro per jaar), ondanks de 
kosten voor de subsidieregeling Praktijkleren (194 miljoen euro) en de 
bekostiging van het mbo (56 miljoen euro). We profiteren dus allemaal 
van de BBL. Waarom betalen we dan niet allemaal mee?

Meegroeien met het aantal studenten
De baten voor de overheid afgezet tegen de kosten zouden er toch toe 
moeten leiden dat de pot voor de subsidieregeling praktijkleren meeg-
roeit met het aantal BBL-studenten. Een vast bedrag van € 2700 euro 
stimuleert een bedrijf om een leer/werkplaats aan te bieden omdat het 
bedrag van tegemoetkoming in de kosten de moeite waard is en omdat 
de ondernemer er zeker van kan zijn dat hij meerjarig (dus de gehele 
opleidingstijd) kan rekenen op dit bedrag. Dit stimuleert bedrijven ook 
om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt en ouderen in het kader van 
een ‘leven lang ontwikkelen’ een BBL leer/werkplaats aan te bieden, ook 
in economisch mindere tijden .

Pennywise, poundfoolish
Toch werkt het nu niet zo. De huidige manier van handelen is dan wel 
‘pennywise’ voor het Ministerie van OCW, maar ‘poundfoolish’ voor het 
Kabinet. Daarom pleiten VNO-NCW en MKB-Nederland om de Subsidie- 
regeling Praktijkleren mee te laten groeien met het aantal BBL leer/werk- 
plaatsen. De kosten en de opbrengsten van onderwijs in Nederland zou-
den met een bredere kijk op deze materie bekeken moeten worden. 1  
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Nieuwe technologieën, innovaties en mondiale ont-
wikkelingen hebben een enorme impact op onze 
arbeidsmarkt. Kennis veroudert steeds sneller en 
mensen moeten langer doorwerken. Om optimaal 
te kunnen blijven functioneren in een steeds veran-
derende arbeidsmarkt zullen mensen zich moeten 
blijven ontwikkelen. De scheidslijn in de samenleving 
gaat in de toekomst niet ontstaan tussen mensen die 
wel of niet werken in een baan die verdwijnt door 
nieuwe technologie maar tussen mensen die zich wel 
of niet zich blijven ontwikkelen. Die een nieuw profiel 
weten te ontwikkelen. De huidige arbeidsmarkt kent 
echter te weinig impulsen hiervoor: leven lang ont-
wikkelen is nog geen algemeen aanvaarde praktijk. 
Tijd voor nieuw beleid! 
Door Ria van ’t Klooster
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De kern van het probleem is dat veel mensen onvoldoende 
wendbaar en weerbaar zijn om de grote technologische ontwikkelingen 
en de grote veranderingen op de arbeidsmarkt bij te benen. Te weinig 
werkenden – in welke contractvorm ook – investeren in scholing. En als 
ze al investeren is het vaak te laat: de baan staat al op de tocht, de fysieke 
klachten zijn er al. Zowel het recente rapport van de WRR als het rapport 
van de commissie Borstlap wijzen erop dat mensen zich voortdurend 
bewust moeten zijn dat de arbeidsmarkt zo beweeglijk is dat ze weerbaar 
en wendbaar moeten zijn. Wat houdt dit in? Mensen moeten zich gemak-
kelijk kunnen aanpassen aan veranderende (werk-)omstandigheden. Ze 
moeten tijdig switchen naar ander werk om langdurig uitval als gevolg 
van kennisveroudering te voorkomen. Maar ook om fysieke klachten te 
voorkomen omdat het werk te belastend wordt. Kortom: het is noodzake-
lijk dat mensen meer en eerder investeren in hun ontwikkeling en hun 
kansen op de arbeidsmarkt
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