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Actieplan wetgeving
• Pakket 1. Dit pakket omvat de invoering van de leeftijdsgrens 

vanaf 30 jaar voor bekostigd mbo onderwijs. 

• Pakket 2. Dit pakket regelt de modernisering van de bekostiging 
en de uitwerking van: het intensiveren van de onderwijstijd, 
verkorten van de opleidingsduur, beëindiging van de drempelloze 
instroom en positionering van het mbo-1 als entreeopleiding. 

• Pakket 3. Dit pakket betreft kwaliteitsborging. Het omvat onder 
andere wettelijke maatregelen voor het versterken van de raden 
van toezicht, wettelijke verankering van de klachtenprocedure en 
het inkorten van sanctietrajecten. 



Actieplan wetgeving

• Pakket 4. Dit pakket regelt de vereenvoudiging van de 
kwalificatiestructuur en een doelmatig aanbod aan 
opleidingen. Onderdelen zijn het verleggen van het beheer 
van de kwalificatiestructuur naar de Stichting 
beroepsonderwijs bedrijfsleven, het onderbrengen van het 
Coördinatiepunt bij de Stichting beroepsonderwijs 
bedrijfsleven en het instellen van een arbitragecommissie. 

• Pakket 5. Dit omvat de centralisatie van het vavo per 
uiterlijk 1 augustus 2014.



Actieplan wetgeving
• Leeftijdsgrens 30 jaar voor bekostigd mbo, Mei 2011, 

September 2011, 1 augustus 2012

• Bekostiging, verkorten opleidingen, drempelloze instroom, 
September 2011, Januari 2012, 1 januari 2013

• Kwaliteitsborging, September 2012, Januari 2013, 1 januari 
2014

• Kwalificatiestructuur en aanbod opleidingen, Mei 2013, 
September 2013, 1 augustus 2014

• Centraliseren vavo, Mei 2013, September 2013, 
1 augustus 2014

N.B: Datums - Ministerraad, Tweede Kamer, Beoogde 
inwerkingtreding



Actieplan wetgeving

• Productiviteitverhoging
– CAO, 1659 uur 

– Herijking onderwijstijd
• Casuïstiek inspectie
• Intensivering onderwijstijd, begeleiding, 

coaching, loopbaanbegeleiding 

• Timing, wetgeving en bekostiging



Actieplan voorstellen uitwerking

• 30 + Maatregel
– Aparte box, wel lumpsum (mbo raad), alleen BBL, geen 

burgerschap, 2 jaar, vast bedrag, aanvullen cursusgeld, 
WvA (€ 1000-€ 625),

– Opbouw / afbouw

• Centraliseren VAVO
– 50% Educatie (incl. pilots T&R), 50% VAVO, 

invoeringsdatum 1 augustus 2014 vervroegen
– Instandhouding infrastructuur

• Rutteregeling



Actieplan voorstellen uitwerking

• Modernisering bekostiging gecombineerd 
met actieplan

– Diplomastapeling en diplomaweging, prijsfactoren, BOL 
– BBL, input -output, tevredenheid bedrijfsleven, VOA

– Verkorting, entreeopleiding, afschaffen drempelloze 
instroom, nominale studieduur en cascademodel, 
onderwijstijd 
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