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4 Mogelijke verklaringen voor daling bbl
De daling in leerlingaantallen in de bbl zet zich nu een aantal jaren door, maar doet 
zich lang niet in dezelfde mate gelden in elke sector, regio of op elk niveau. Naast 
conjuncturele invloeden is volgens de raad zeker ook sprake van structurele ver-
anderingen. Hierna bespreekt de raad een aantal mogelijke verklaringen. 

4.1 Conjuncturele invloeden 

Vaak wordt de conjunctuur/economische crisis als belangrijke verklaring gegeven 
voor de daling van de deelname aan de bbl en een gelijktijdige toename van de deel-
name aan de bol. Voor veel bedrijven is een economische crisis niet het geschikte 
moment om te investeren in het opleiden van toekomstige werknemers, waardoor 
vaak ook het aantal bbl-plaatsen afneemt. Voor de studenten speelt in zo’n periode 
onzekerheid over het kunnen krijgen van een bbl-plek een grotere rol dan in een 
periode van hoogconjunctuur en krapte op de arbeidsmarkt en daarom kiezen ze 
vaker voor een bol. De bol groeit over het algemeen dan ook in een periode van eco-
nomische laagconjunctuur, al werkt dit ‘communicerend systeem’ niet altijd opti-
maal en zijn er behoorlijke sectorale verschillen in de manier waarop de crisis zich 
heeft geuit. Bovendien is in de periode 2009-2015 het hele mbo in omvang afgeno-
men; de toename in de bol heeft de afname in de bbl niet volledig gecompenseerd. 

Sectoren waar de bol groeide en de bbl afnam in de afgelopen periode zijn onder 
andere de handel en het transport. Waar bedrijven te weinig werk voor leerling-
werknemers hebben zijn bbl-ers vervangen door bol-studenten. De bouwsector
– waar traditioneel veel bbl-ers werkten –, is de laatste jaren fors gekrompen, zonder 
dat de deelname in de bol evenredig groeide. Hieraan liggen waarschijnlijk con-
juncturele oorzaken ten grondslag.
In een aantal sectoren, zoals de klein-metaal, de installatietechniek en de mari-
tieme sector is de deelname aan de bbl echter ook tijdens de economische crisis 
goed op peil gebleven. De financiële mogelijkheden van de branches hebben daar-
aan positief bijgedragen.

Verder is het van belang op te merken dat het voor een deel van de bbl-doelgroep 
lastig is om in tijden van economische crisis uit te wijken naar de bol. De meer prak-
tisch ingestelde bbl-er kan moeite hebben met de meer schoolse bol-variant. Daar-
naast is de bol geen duale leerweg en daardoor niet geschikt voor deelnemers die 
de opleiding met werk moeten combineren. 
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4.2 Demografische ontwikkelingen en stijging kwalificatieniveau

In het vorige hoofdstuk is al geconstateerd dat de verwachting is dat de deelname 
aan havo en vwo tot 2022 verder zal groeien en daarna gelijk zal blijven. De trend 
van groei van het hoger onderwijs zal zich daarmee waarschijnlijk doorzetten, ter-
wijl het mbo als geheel nog wat zal krimpen waar het de deelname van initiële deel-
nemers betreft. 

Gezien het grote belang van postinitieel leren, vindt de SER het cruciaal dat het 
mbo in het algemeen en de bbl leerwegen in het bijzonder hierin een prominente 
rol gaan vervullen door goed in te spelen op de wensen en behoeften van volwassen 
deelnemers die zich verder willen bekwamen voor hun vak en loopbaan. De Onder-
wijsraad heeft hierover zeer recent een advies uitgebracht, dat de SER graag zal 
betrekken bij zijn vervolgadvies over het beroepsonderwijs en het advies over posti-
nitieel leren dat hij binnenkort wil uitbrengen1.

Ten slotte zijn er regionaal grote verschillen in de mate waarin zich ontwikkelingen 
in de deelname aan de bbl voordoen. In de Randstad blijf het aantal deelnemers 
min of meer constant, terwijl de krimp zich vooral in de andere regio’s voordoet en 
in het bijzonder in regio’s waar de bevolking sterk afneemt. Deze ontwikkeling 
brengt ook andere risico’s met zich mee voor het onderwijs, de (potentiële) deel-
nemers en het afnemend bedrijfsleven, namelijk dat onvoldoende leerlingaan-
tallen scholen noodzaken opleidingen te sluiten of te reorganiseren met meerdere 
regio’s samen2.

4.3 Invloed van het imago 

De bbl heeft voor een deel het negatieve imago dat het een vorm is van restonder-
wijs zonder goed toekomstperspectief. Dit beeld leeft ook bij een deel van de poten-
tiële deelnemers en hun ouders, die daarom hun kind liever naar de bol zien gaan. 
Dit speelt bijvoorbeeld een rol bij jongeren met een niet-westers allochtone achter-
grond en hun ouders. Daarnaast bestaat overigens ook een ander beeld, namelijk 
dat potentiële studenten de bbl als moeilijk ervaren, en niet voor iedereen geschikt. 
Zo moeten deelnemers om aan de slag te kunnen, beschikken over een aantal basis-
vaardigheden en in staat zijn om voldoende taal en rekenvaardig te worden met
1 dag school per week.

1 Onderwijsraad (2016) Vakmanschap voortdurend in beweging. 
2 Zie ook SER-advies (2015) Agenda Stad en SER-advies (2011) Bevolkingskrimp benoemen en benutten.
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Het imago van de bbl, dat vooral in de buitenwereld wordt gecreëerd, hangt ook 
samen met een ontwikkeling waarbij schools leren en algemeen vormend onder-
wijs door velen gezien worden als de best mogelijke weg naar een goede positie op 
de arbeidsmarkt en in de samenleving. Ook de overheid heeft daaraan bijgedragen 
door haar maatschappelijke behoefte aan meer hoger opgeleiden vooral via het 
algemeen vormend onderwijs te willen realiseren. Gezien de groeiende vraag naar 
hoger opgeleiden in de veranderende samenleving zullen ook andere routes in 
belang toenemen, zoals duaal leren in het hoger onderwijs en het verder doorleren 
tijdens de loopbaan. 

Onterecht lijkt een beeld te zijn ontstaan dat werkend leren van minder waarde is 
dan schools leren. Dat is een ongelukkige en onterechte maar wijdverbreide misvat-
ting die zich uit in een negatief imago. 
Verschillende onderzoeken laten echter zien dat een deel van de jongeren in de 
schoolse leersituaties de motivatie om te leren kwijt raakt, juist omdat de verbin-
ding ontbreekt met wat zij er in de praktijk mee kunnen3. Voor hen is praktijkleren 
– waarvan werkend leren in de bbl een bijzondere vorm is – een uitstekende manier 
om een vak te leren en een diploma te halen. Het slechte imago van de bbl staat ver-
der ook haaks op de economisch gunstige positie die de bbl inneemt. 

De raad acht het daarom van belang krachtig te blijven werken aan een positief 
imago van het beroepsonderwijs in het algemeen en praktijkleren en werkend 
leren in het bijzonder. Dat sluit ook aan bij andere bewegingen die hoog inzetten 
op de ontwikkeling van vakmanschap4 en het stimuleren van praktijkleren, zoals 
bijvoorbeeld de opkomst van hybride vormen van leren. 

4.4 Studiekeuze en uitstelgedrag

Veel jongeren hebben – mede onder invloed van de economische crisis van de afge-
lopen jaren waardoor jongeren moeilijker een baan vonden – een neiging om lan-
ger door te leren, meer opties open te houden en een definitieve beroepskeuze naar 
voren te schuiven. Opties voor meer algemene vormen van onderwijs en opleidin-
gen met betere doorstroom mogelijkheden liggen dan meer voor de hand. 

Studiekeuzepatronen spelen ook een rol bij de geringere deelname aan de bbl van 
jongeren met een niet-westers allochtone achtergrond. Zij hebben over het alge-

3 Zie bijvoorbeeld de eerder genoemde JOB monitor en de studies van ECBO door Ilja Zitter.
4 SER-advies (2013) Handmade in Holland, advies over de ambachtseconomie.
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meen een grotere belangstelling voor administratieve en economische opleidingen, 
die echter minder voorkomen in de bbl5. Verder lijkt het dat de bbl minder bekend 
is bij deze groep en dat zij soms meer moeite hebben om een bbl plek te vinden. Een 
andere reden waarom allochtone studenten minder vaak voor de bbl zouden kiezen 
is het feit dat zij gemiddeld minder taalvaardig zijn, terwijl de bbl maar een school-
dag biedt om aan de eisen van taal en rekenen, nodig voor het diploma, te kunnen 
voldoen. Het imago speelt voor deze groep ook een rol, in die zin dat zij de bbl min-
der als een volwaardige leerweg zien, omdat er weinig tijd op school wordt door-
gebracht.

Ook de geringere deelname van meisjes in de bbl hangt voor een deel samen met 
studie- en beroepskeuze. Binnen de bbl bestaan namelijk relatief veel technisch 
gerichte opleidingen en die zijn onder meisjes nog steeds minder populair. Vanuit 
onder andere het Techniekpact zijn er tal van initiatieven om te stimuleren dat 
meisjes vaker voor technische opleidingen en beroepen kiezen. 

Via een goede begeleiding en ondersteuning bij de studie- en beroepskeuze met aan-
dacht voor de positieve aspecten van de bbl is er volgens de raad nog een wereld te 
winnen onder specifieke groepen die minder bekend zijn met de bbl of die een min-
der positief beeld van deze opleidingen hebben (zie ook hoofdstuk 5).

4.5 Stapeling van overheidsbeleid in de afgelopen jaren

Er zijn de afgelopen jaren diverse beleidsmaatregelen getroffen die van invloed zijn 
geweest op de deelname aan de bbl. Hieronder passeren de belangrijkste de revue.

Vermindering overheidsbijdrage aan bedrijven voor de begeleiding van mbo-ers
Per 1 januari 2014 is de WVA (Wet Vermindering Afdracht loonbelasting) vervangen 
door de Subsidieregeling Praktijkleren. Daarmee is de jaarlijkse overheidsbijdrage 
voor het mbo – bedoeld om bedrijven een korting te geven op de loonkosten voor 
bbl-ers en de bol-niveaus 1 en 2 – geslonken van circa 400 naar circa 200 miljoen 
euro. De werkingssfeer is nu uitsluitend gericht op de bbl omdat werkgevers voor 
deze groep de meeste begeleidingskosten hebben. De maximale subsidie is nu 2700 
euro per bbl-er per jaar, maar naarmate meer bedrijven een aanvraag indienen, 
daalt de afzonderlijke bedrijfsbijdrage. Bedrijven ervaren hierdoor onzekerheid 
over het te ontvangen bedrag en het beeld leeft dat bedrijven met deze regeling 
hogere administratieve lasten ervaren. De daling van de bbl vond overigens al plaats 

5 SER (2015) Signalering Studiebegeleiding en loopbaanoriëntatie voor een kleurrijke generatie.
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voor deze wijziging. Bij de uitvoering van de sectorplannen is specifiek aandacht 
gevraagd voor de situatie in de bbl en zijn er diverse initiatieven ontwikkeld om het 
aantal bbl-plekken te laten groeien.

Eisen taal en rekenen 
De eisen aan rekenen, taal en urennormen maken de bbl in het huidige systeem las-
tig te organiseren, omdat alle theoretische uren doorgaans op de enige wekelijkse 
lesdag moeten plaatsvinden. Er speelt daarbij ook nog dat de taaleisen voor een 
deelnemer op niveau 2 dezelfde zijn als die voor iemand  op niveau 3. Dit kan extra 
druk leggen op deelnemers die een voorkeur hebben voor leren in de praktijk en 
mogelijk juist meer moeite hebben met theoretische vakken. Het is lastig een ach-
terstand opgelopen in het vmbo of nog daarvoor, alsnog in de bbl in te halen.
Onder andere bij ROC van Twente heeft dit er toe geleid dat de schoolse component 
van de bbl is uitgebreid van één naar anderhalve dag. Sommige innovatieve scholen 
kiezen ervoor de theoretische vakken te laten plaatsvinden op de leerwerkplek en 
te integreren in het weekprogramma, waardoor de benodigde studietijd efficiënter 
wordt benut. Er zijn signalen – zoals in de kappersbranche – dat bedrijven deze 
eisen als verzwaring van de bbl ervaren, waardoor deze leerweg mogelijk minder 
aantrekkelijk wordt.

Keuzedelen 
Hoewel de keuzedelen pas recent zijn ingevoerd – onder meer om meer mogelijkhe-
den te bieden aan scholen om in te spelen op ontwikkelingen in de directe omge-
ving –, ervaren sommige scholen bij de voorbereiding dat dit extra druk legt op het 
programma en de organisatie van de lesdag in de bbl-opleidingen. De verplichting 
om keuzedelen te bieden als onderdeel van de herziening van de kwalificatiestruc-
tuur is gestart per augustus 2016. 

Bekostiging van het mbo
Vanaf 1 januari 2015 is geleidelijk een nieuwe bekostiging ingevoerd voor het mbo. 
Een van de wijzigingen betreft de invoering van een wegingsfactor voor de ver-
blijfsjaren van een student in het mbo, de zogenoemde cascade. In dit model is het 
niveau van bekostiging in het eerste verblijfsjaar het hoogst en neemt dit af naar-
mate het aantal schooljaren van de student toeneemt. Het cascade model heeft ove-
rigens geen invloed op volwassen werkenden die meerdere bbl-opleidingen volgen 
met drie of meer tussenjaren.
Hoewel het model nog maar kort is ingevoerd, vraagt de raad erop toe te zien dat 
dit model geen ongewenste effecten heeft op de bbl-deelname. De bbl-route leent 
zich namelijk meer voor stapelen: studenten kunnen niet direct in een hoog niveau 

toekomstgericht_beroepsonderwijs.book  Page 35  Tuesday, December 20, 2016  3:40 PM



36

instromen, omdat ze zich eerst de basisvaardigheden moeten eigen maken. In 
diverse technische richtingen, maar bijvoorbeeld ook in de kappers- of slagersbran-
che zijn veel praktijkuren nodig om vakmanschap te ontwikkelen. Daardoor komt 
het in dit soort sectoren vaak voor dat deelnemers beginnen op niveau 2 en aanslui-
tend (of later) ook niveau 3 en 4 volgen om volleerd vakman te worden. Dit sluit aan 
bij de doorgroeimogelijkheden van deelnemers, maar het cascademodel is daar-
voor een obstakel. De raad beschouwt deze signalen als zorgwekkend en heeft 
daarom behoefte aan informatie in de vorm van monitoring hoe de invoering van 
de cascadebekostiging doorwerkt op de deelnemersstromen tussen de niveaus in 
het mbo in de verschillende sectoren en branches. 

Instellingen ontvangen nu geen bekostiging meer voor een bbl-deelnemer als deze 
na 31 december nog geen bpvo-overeenkomst heeft. Deelnemers die wel worden 
ingeschreven als bbl-deelnemer, maar waarvoor niet tijdig voor 31 december een 
bbl plek wordt gevonden, dreigen voor de instelling te worden meegeteld als voor-
tijdig schooluitvaller, waardoor de school de voortijdig schoolverlaten-bonus wel-
licht mist. Dit kan worden voorkomen door een deelnemer tijdig om te zetten naar 
een bol-leerweg. Toch kan dit door instellingen gevoeld worden als een negatieve 
sanctie voor een positief bedoelde poging om de deelnemer te helpen. Duidelijk is 
hierbij dat de mbo-instellingen diverse (maatschappelijke) opdrachten hebben en 
dat taken uitgevoerd moeten worden binnen een effectieve kosten- en inkomsten-
structuur.

Andere maatregelen
De aanmelddatum bij een mbo-opleiding wordt, in vervolg op wat reeds in het 
hoger onderwijs is geregeld, vervroegd naar 1 april. Dit geeft meer rechtszekerheid 
aan een deelnemer, maar het kan mogelijkerwijs ook betekenen dat deelnemers uit 
onzekerheid over het verkrijgen van een leerbaan (hetgeen een voorwaarde is voor 
deelname) minder snel kiezen voor een bbl-route.

Een daarmee samenhangend vraagstuk zijn signalen uit de onderwijspraktijk dat 
onderwijsinstellingen geremd kunnen worden door de heersende regelgeving en 
het daarbij behorend Inspectietoezicht. Het blijkt soms moeilijk te zijn om moge-
lijke oplossingen daadwerkelijk vorm te geven omdat maatwerk lastig is. De strak-
kere normen voor taal en rekenen en de daarbij behorende toetsing, bemoeilijkt het 
leren van deze basisvaardigheden door toepassing in het werk6. En als deelnemers 

6 Onderwijsraad (2013) Meer kansen voor kwetsbare jongeren.
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bijvoorbeeld willen switchen tussen opleidingen pakt dit negatief uit voor het ren-
dement van de school. 

Tot slot is er minder capaciteit beschikbaar om het aanbod van leerwerkplekken op 
peil te houden, nu SBB het enig overgebleven kenniscentrum is en hiervoor minder 
dan de helft van het budget tot haar beschikking heeft. Eerder hebben de voorma-
lige kenniscentra in een tweetal actieplannen Jeugdwerkloosheid inspanningen 
geleverd om het aantal bpv-plekken voor zowel bol als bbl op peil te houden. Door 
deze forse bezuiniging op de kenniscentra is er tevens minder ruimte om praktijk-
opleiders te trainen en te begeleiden en wordt van bedrijven gevraagd deze inzet te 
plegen.
Een positieve stimulans is dat er initiatieven genomen zijn om praktijkopleiders 
een tweedegraadsbevoegdheid te laten behalen, zodat ze ingezet kunnen worden 
als praktijkdocent.

4.6 De rol van arbeidscontracten

Op de arbeidsmarkt doen zich allerlei veranderingen voor, waaronder een groeiend 
aandeel zzp-ers en een toenemend aantal kortere en meer flexibele dienstverban-
den. In de ogen van sommige werkgevers kunnen de arbeidscontracten van bbl-ers 
relatief lang lijken, zeker in tijden van economische crisis als onduidelijk is hoeveel 
werk verricht moet worden en nieuw instromende arbeidskrachten vaker flexcon-
tracten hebben7. 

Hoewel in de Wet werk en zekerheid een uitzondering is gemaakt voor bbl-ers ten 
aanzien van transitievergoedingen en ketenbepalingen lijkt dit niet bij alle werk-
gevers duidelijk. Juist de toenemende dynamiek op de arbeidsmarkt en de grotere 
onzekerheid die dat met zich brengt, vraagt om voortdurende aandacht voor het 
bijhouden van vaardigheden en verdere opscholing of omscholing. De bbl is daar-
voor bij uitstek geschikt. In een aantal sectoren, zoals de klein-metaal, de hout- en 
timmerindustrie, de zorg, handel en de horeca levert het werkend leren vooral via 
de bbl een substantiële bijdrage aan de scholing van de beginnende (basis) beroeps-
beoefenaren.

Bbl studenten zijn voor bedrijven relevant omdat ze op deze wijze leerlingen kun-
nen opleiden tot werknemers die tevens productieve arbeid verrichten, waar loon-
kosten tegenover staan. In diverse sectoren zijn bepalingen voor de bbl in een cao 

7 ROA (2016) Schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt 2015, p. 154.
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geregeld. Er zijn ook O&O fondsen die aanvullende voorzieningen bieden voor 
bbl-ers, zoals ook al bleek uit de casus uit de klein-metaal. 
De feitelijke kosten voor een bbl-er zijn afhankelijk van wat er in de sector of het 
bedrijf is afgesproken (schoolgeld, boeken, salariskosten, begeleidingskosten). 
Oudere deelnemers die een bbl-route willen volgen zijn verhoudingsgewijs duurder 
voor bedrijven door de hogere loonkosten, maar zij leveren ook een hogere produc-
tiviteit vanwege hun werkervaring. 
Het CPB laat in een recent onderzoek naar de beloning van bbl-ers zien dat bij de 
bbl niveaus 3 en 4 meer dan 80 procent van de deelnemers meer dan 110 procent 
van het minimumloon ontvangt8. Inmiddels zijn er branches – zoals bijvoorbeeld 
de bouw – die in een nieuwe cao de beloning voor bbl-ers hebben verlaagd. Overi-
gens kan dit betekenen dat voor een deel van de talentvolle medewerkers de bbl 
door de loonverlaging minder aantrekkelijk wordt.

Beloning bbl-ers
Volgens het CPB verdient driekwart van de bbl-ers qua uurloon minstens 110 pro-
cent van het wettelijk minimum(jeugd)loon9. Circa 3 procent verdient per uur min-
der dan 90 procent van het minimumloon10. Van circa 6 procent van de ingeschre-
ven bbl-deelnemers is geen informatie te vinden in de administratieve loonbestan-
den. Zie ook tabel 4.1. 

8 CPB (2016) Lonen van bbl-leerlingen en het wettelijk minimumloon.
9 CPB (2016) Lonen van bbl-leerlingen en het wettelijk minimumloon.
10 De SER zal in zijn vervolgadvisering het CPB onderzoek naar de lonen van bbl-ers betrekken. In dat onderzoek geeft 

het CPB aan dat circa 4 procent van de huidige bbl deelnemers (de 18-, 19- en 20-jarigen) te maken kan krijgen met 
een uitzonderingspositie door de aangekondigde stijging van het wettelijk minimumjeugdloon. Het CPB verwacht 
dat het effect van een dergelijke uitzonderingsbepaling op het aantal ingevulde bbl-leerwerkplekken beperkt is.
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Tabel 4.1 Verdeling uurloon t.o.v. huidig minimumuurloon per niveau (bron: berekeningen op basis van CBS-data voor 
oktober 2015)

Bron: CPB (2016) Lonen van bbl-leerlingen en het wettelijk minimumloon.

Aanpassing Wet op het minimumloon
Recent heeft het kabinet aangekondigd om het minimumloon van 23 naar 21 jaar 
in twee stappen te laten ingaan en de staffels vanaf 18 jaar tevens aan te passen11.

De SER heeft recent een verkenning uitgebracht over het minimum jeugdloon.
Aanpassing van het wettelijk minimumjeugdloon (kostenverhoging voor de werk-
gever) kan ongunstige effecten hebben voor het aantal bbl-plekken dat werkgevers 

11 Werkgevers worden (deels) gecompenseerd voor deze stijging. Daarvoor is een bedrag van 100 miljoen euro 
geraamd via een verhoging van de AOF-premie.
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beschikbaar zullen blijven stellen. Werkgevers kunnen al naar gelang de betref-
fende sector soms bijdragen verkrijgen via het sectorale sociale fonds. Naast het bbl-
loon, hebben werkgevers bij bbl-plekken kosten voor begeleiding en dergelijke12. Bij 
deze jongeren speelt het leerelement in het werk een belangrijke rol en dat heeft 
invloed op de productiviteit. Ook is een leerwerkplek voor jongeren een investering 
in hun toekomst als vakman of -vrouw. 

Met het oog op de toekomst is het verstandig dat het kabinet ervoor kiest om een 
uitzonderingsbepaling op te nemen ten aanzien van het verhoogde minimum-
jeugdloon voor de leerwerkplekken in de beroepsbegeleidende leerweg in het mbo. 
Een dergelijke uitzonderingsbepaling voor leerwerkplekken voorkomt dat de loon-
kosten voor werkgevers die leerwerkplekken aanbieden te zeer stijgen. Ook in 
andere landen, zoals Duitsland, Frankrijk en België, is een dergelijke uitzondering 
gangbaar13.

Bij de evaluatie van de eerste stap in de verlaging van de leeftijd van het wettelijk 
minimumloon – begin 2019 – kunnen de effecten van deze uitzondering  betrok-
ken worden. Ook de nog te ontwikkelen visie van de SER over de wenselijkheid  van 
introductie van een leerlingenloon – zoals gevraagd in de adviesaanvraag – kan bij 
deze evaluatie betrokken worden.

4.7 Duiding: het goede behouden

De bbl heeft zich in een reeks van jaren ontwikkeld tot een sterke leerweg met een  
grote praktijkcomponent en overwegend goede instroomkansen op de arbeids-
markt. Dit geldt zowel voor jongeren die in een initieel traject zitten als voor vol-
wassen deelnemers die zich postinitieel verder willen scholen en ontwikkelen. Voor 
die laatste groep is vaak essentieel dat zij werken en leren kunnen combineren. 

In het voorgaande is gepoogd een overzicht te schetsen van verklaringen voor de 
terugloop van de bbl, die niet in alle sectoren of regio’s in dezelfde mate optreedt 
en die zowel een conjunctureel als een structureel karakter heeft. Er bestaat zorg 
bij de raad dat door de terugloop van deelnemersaantallen minder rendabele oplei-
dingen zullen sluiten. 

In dit hoofdstuk is gekeken naar de invloed van conjuncturele schommelingen, de 
demografische ontwikkeling en de stijging van het opleidingsniveau, de rol van het 

12 SER (2016) Verkenning Wettelijk minimumjeugdloon.
13 Brief aan de Tweede Kamer, 21 april 2016, Herziening Wet minimumloon en minimum vakantiebijslag.
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imago van het praktijkleren en de bbl, de rol van studie- en beroepskeuze, de 
invloed van overheidsbeleid en de rol van veranderingen op de arbeidsmarkt in 
relatie tot arbeidscontracten. Doordat die factoren anders uitpakken in verschil-
lende sectoren en regio’s is het lastig hieraan algemene conclusies te verbinden, 
laat staan generieke oplossingsrichtingen te formuleren. In het vervolgadvies dat de 
SER wil uitbrengen, zal hierop nog worden teruggekomen.

Verder speelt een rol dat de ontwikkelingen in de bbl ook gewogen dienen te wor-
den tegen de achtergrond van ontwikkelingen in de bol, in het voortgezet onder-
wijs en in het hoger beroepsonderwijs, ofwel in de hele beroepsonderwijskolom. In 
het vorige hoofdstuk kwamen diverse punten naar voren die erop wijzen dat de 
overgangen tussen vmbo en mbo en tussen mbo en hbo niet optimaal zijn, zeker 
niet voor de bbl. 

Leren en ontwikkelen stopt niet bij het betreden van de arbeidsmarkt. Integen-
deel, de behoefte aan en noodzaak van postinitieel leren neemt onder invloed 
van de digitalisering en snelle technologische ontwikkelingen alleen maar toe 
de komende tijd. De SER bezint zich momenteel in een ander adviestraject op de 
inrichting van het postinitieel leren en de rol die bekostigde onderwijsinstellingen 
daarin spelen. Het beroepsonderwijs in het algemeen en de bbl in het bijzonder 
zouden een veel grotere rol kunnen en moeten spelen in het postinitieel leren van 
volwassen deelnemers.

Uit de initiatieven die tal van brancheorganisaties en bedrijven nemen om de bbl 
te versterken (zie ook paragraaf 5.5), blijkt wel dat er over het algemeen door het 
afnemend veld veel waarde wordt gehecht aan deze praktijknabije manier van 
opleiden. Eerder is ook geconstateerd dat deelnemers zelf positief zijn over de wijze 
waarop zij worden opgeleid en hoe de bbl aansluit bij hun behoefte aan een leer-
omgeving waarin zij praktijkleren en hun vakmanschap al doende kunnen ont-
wikkelen. Het stimuleert hun motivatie, ook om verder te leren. 

Al met al constateert de raad dat de bbl onder druk staat en dat ontwikkelingen in 
de omgeving ertoe kunnen leiden dat die druk verder toeneemt, ook als de econo-
mie aantrekt. Het is daarom zaak na te gaan hoe de kracht van het huidige beroeps-
onderwijs met zijn grote aandacht voor praktijkleren meer toekomstgericht is te 
maken en beter toe te snijden op de onderscheiden posities en behoeften van de 
initiële en de postinitiële deelnemers aan het beroepsonderwijs. De raad benoemt 
daartoe in het volgende hoofdstuk richtinggevende opgaven en waar mogelijk ook 
aanbevelingen.
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