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Wijziging van de Wet op het voortgezet
onderwijs en de Wet educatie en
beroepsonderwijs in hoofdzaak ten behoeve van
het volgen van assistentopleidingen in het
voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs
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VERSLAG VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR ONDERWIJS,
CULTUUR EN WETENSCHAPSBELEID1
Vastgesteld 10 juni 2009
Het voorbereidend onderzoek heeft de leden van de CDA-fractie aanleiding gegeven tot het maken van de volgende opmerkingen en het stellen
van de volgende vragen.
De leden van de CDA-fractie hebben met instemming kennisgenomen van
bovenstaand wetsvoorstel. De verplichting voor het VMBO en het MBO
om samen te werken moet een duidelijke meerwaarde opleveren voor de
meer kwetsbare leerlingen van het VMBO, dit juichen zij toe. Wel hebben
de leden van de CDA-fractie nog de volgende vragen: Is het de regering
bekend hoeveel leerlingen het MBO-1 diploma ook daadwerkelijk halen en
hoeveel leerlingen er doorstromen naar de MBO-2 opleiding? Vinden de
leerlingen met alleen een MBO-1 opleiding ook werk? Is het de regering
bekend dat de VMBO-scholen van mening zijn dat het beter zou zijn dat
hun leerlingen ook MBO-2 binnen deze samenwerking zouden kunnen
volgen? In de ROC’s kunnen ze zich, juist door de massaliteit, veel moeilijker handhaven. Is de regering bereid deze mogelijkheid te overwegen en
bijvoorbeeld experimenteel te doen uitvoeren ?
Vertrouwende, dat deze vragen volledig en tijdig zullen worden beantwoord, acht de commissie de openbare beraadslaging over het onderhavige wetsvoorstel voldoende voorbereid.
De voorzitter van de commissie,
Dölle
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De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer
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