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ONDERWIJSVOUCHER VOOR EEN PASSENDE BAAN EN OMSCHOTING TOT WERK

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op 9 juli 2018, ter bespreking van het
Statenvoorstel Kadernota 2019,
Constaterende dat:

.

ln de Provincie Utrecht zijn ongeveer 9.000 werklozen (Bron: Monitor Werkloosheid 2OI7l,
die op zoek zijn naar een baan;
ln de Provincie Utrecht waren in 2017 meer dan 100 duizend bijstandsgerechtigden, waarvan
ruim 21.000 gerelateerd aan werkloosheid (Bron: CBS);
Er tekorten zijn voor arbeidskrachten op gebied van techniek, zorg, bouw en ICT;
De meeste werkloosheid te zien is bii (V)MBO-opgeleiden en jongeren.
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Overwegende dat:

.
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De arbeidsmarkt qua opleiding onder te verdelen is in twee groepen: aan de ene kant de
bevoorrechte groep die na de middelbare school verder heeft kunnen studeren, oftewel de
hoogopgeleiden. Aan de andere kant van het spectrum de groep die na het behalen van hun 16e
(leerplichtleeftijd) of 18e (kwalificatíeplicht) levensjaar de arbeidsmarkt betreedt en vaker ook

zonder diploma: de praktisch opgeleiden;
De groep praktisch opgeleiden na verloop van tijd in toenemende mate last krijgt van de grillen van
de conjunctuur, als ook van de automatisering en robotisering in de maakindustrie;
We ook ouderen, statushouders en andere werkzoekenden een gerichte opleiding of bijscholing of
omscholing gunnen

van meníng dat:

Het toepassen van het instrument Onderwijsvoucher de kansen voor een passende baan of
omscholing naar andere werk sterk kan vergroten;
Het doel van de Onderwijsvoucher past binnen de provinciale visie omtrent de aansluiting
onderwijs en arbeidsmarkt.
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Verzoekt het college om:
1. De mogelijkheden voor het introduceren van een onderwijsvoucher voor een brede doelgroep
over heel de provincie met de betrokken partners, zoals gemeenten, het onderwijs en het
bedrijfsleven te onderzoeken;
2. Hierbij nader te kijken naar de rol van de provincie, in het najaar 2018 hierover te rapporteren en
indien nodig met een dekkingsvoorstelte komen.
En gaat
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over tot de orde van de dag.
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