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Ame ndement Statenvoorstel BOB Ondenrijs-Arbeidsmarkt (PS20 I 8M M E02)
Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op 5 februari 2018, ter behandeling van
het Statenvoorstel BOB Ond erwijs-Arbeidsmarkt.

Besluit:
De beleidsnotitie BOB Ondenntijs-Arbeidsmarkt gewijzigd vast te stellen, met dien verstande
Uord.î
dat de tekst bij Kernopgaven voor regio Utrecht (onderzoek E, til, Januari 2017)punt
g ewijzigd va€t{¿ÉtCkn.

1

De huidige tekst bij Kernopgaven punt 1 luidt:
Inspelen op toenemende vraag naar hoger opgeleiden ln Utrecht is de vraag naar arbeid in
hoog tempo aan het verschuiven in de richting van hooggeschoolde arbeid. Vanuit dit
perspectief is het belangrijk dat studenten gestimuleerd worden een zo hoog mogelijk
opleid ing sn iveau te beh ale n.
Het voorstel om punt 1 als volgt te wijzigen

lnspelen op toenemende vraag naar geschoolde vakmensen in provincie Utrecht
heeft aandacht nodig.
ln Utrecht is de vraag naar arbeid aan het verschuiven in de richting van
hooggeschoolde arbeid.
Tegelijkertijd is er een aanhoudende vraag naar voldoende en goed opgeleide
arbeidskrachten met een (V)MBO-opleiding. Dat vraagt om inzet op de waarde en
de kwaliteit van (V)MBO-onderwijs.
Vanuit beide perspectieven is het belangrijk dat studenten, van welk niveau dan
ook, gestimuleerd worden een passend opleidingsniveau te behalen, dat aansluit
op het aanbod op de arbeidsmarkt binnen onze provincie.
En gaan over tot de orde van de dag
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Toelichting:
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Tijdens eerdere besprekingen van het BOB traject ondenrvijs-arbeidsmarkt is door leden van
de werkgroep en aanwezige commissieleden, nadrukkkelijk aandacht gevraagd voor de
positie en de waarde van MBO'ers.
ln de laatste commissievergadering van MME, 15 januari jl., hebben meerdere fracties
aangegeven dat de aandacht niet verplaatst moet worden naar hoger opgeleiden, maar de
aandacht voor MBO'ers ook moet blijven. De onvrede ging met name over de 1" kernopgave
ln de zgn. Beeldvormende en Oordeelsvormende fase van d¡t BOB- traject stond een betere
aansluiting van vooral MBO-opleidingen op de arbeidsmarkt hoog op de agenda! (zie ook de
verslaglegg ing h iervan).
lmmers: MBO'ers zijn noodzakelijk voor een goed functionerende regionale economie. Er is
waardering en aandacht nodig voor het (V)MBO als belangrijke motor voor het MKB.
Ook voor deze groep moet gekeken worden naar een betere aansluiting van dit
ondenruijsniveau op de arbeidsmarkt. Daarnaast moeten er in voldoende mate stageplaatsen
en leenuerkplekken beschikbaar zijn om de opleiding met succes af te kunnen afronden.
Een grote groep (V)MBO-ers kiest ervoor om aan het werk te gaan. Deze jongeren willen of
kunnen niet verder studeren. Zij verdienen optimale kansen om aan het werk te kunnen.
Constaterende dat de vragen en reacties tijdens commissie MME niet hebben geleid tot
wijziging van het Statenvoorstel, besluiten wij tot het indienen van dit amendement.

