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investeringen in Brabants techniekonderwijs
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Uw kenmerk

Geachte heer Steenbakkers,

Contactpersoon

Bij brief van 29 april 2016, ingekomen op 29 april 2016, heeft u namens de
CDA fractie schriftelijke vragen gesteld.

E.M.E. (Emely) Jonkers - Suppers
Telefoon

(073) 680 81 43

Wij beantwoorden deze vragen als volgt.

Email

ejonkers@brabant.nl

1. Bent u bekend met het bericht Wel docenten, geen lokalen voor techniek uit
het Eindhovens Dagblad van 20 april jl.?
Antwoord: Ja, het persbericht Wel docenten, geen lokalen voor techniek is bij

Bijlage(n)

-

ons bekend.

2. Weet u of ook Brabantse onderwijsinstellingen te maken hebben of krijgen
met het probleem van te weinig technieklokalen?
Antwoord: Op dit moment zijn door de Brabantse onderwijsinstellingen nog
géén signalen richting de provincie Noord-Brabant afgegeven over knelpunten
met betrekking tot (het opzetten van) technieklokalen.
Vanuit breder perspectief inzake het aanbod van techniekopleidingen door het
vmbo is de provincie Noord-Brabant op de hoogte van de brief die medio april
2016 door VNO-NCW, MKB-Nederland, alle technische branches, Platform
Techniek én de vmbo-platforms uit de vo-raad naar de Kamer en naar het
ministerie van Onderwijs werd gestuurd. Daarin uiten zij zorgen over de
vernieuwing van het vmbo en de nieuwe bekostigingssystematiek (regulier
budget voor alle profielen gelijk), welke tot nog grotere financiële problemen
zou leiden binnen het aanbod van technische profielen door vmbo’s. Naast de
bestaande problemen als gevolg van inkrimping en het teruglopend
leerlingenaantal.

Bereikbaarheid met
openbaarvervoer: zie
www.brabant.nl/busentaxi

3. Indien dit niet bekend is, bent u dan bereid dit te laten onderzoeken?

Datum

Antwoord: Verder onderzoek naar deze mogelijke problematiek ligt primair bij
de Rijksoverheid. Uit berichtgeving van MKB-Nederland komt naar voren dat het
ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap momenteel een onderzoek
uitvoert naar het aanbod van profielen door vmbo’s per 1 augustus 2016.
Hiertoe wordt een steekproef uitgevoerd onder 200 vmbo’s, waaruit zal blijken
in welke regio’s profielen als BWI (Bouwen, Wonen en Interieur) en PIE
(Produceren, installeren en energie) dreigen te verdwijnen. Met de scholen uit
deze regio zal dan worden besproken hoe dit te voorkomen.
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Overigens zijn wij van mening dat beroepsgericht onderwijs juist versterkt wordt
door het creëren van stages en leerwerkplaatsen (leerlabs en
opleidingsbedrijven). Hierdoor doet de student zijn praktijkervaring op in het
bedrijfsleven.

4. Wanneer er daadwerkelijk sprake is van een probleem, is de provincie dan
bereid hierover een overleg met betrokken partijen te faciliteren?
Antwoord: Ja, vanuit haar agenderende, faciliterende en verbindende rol zal de
provincie partijen bij elkaar brengen.
Daarnaast ondersteunen wij de triple-helix arbeidsmarktregio’s, waar knelpunten
ook besproken kunnen worden. Pact Brabant is één van de overlegtafels waar
het onderwerp aan de orde kan worden gesteld. De gewenste samenwerking
tussen het bedrijfsleven en het (v)mbo zal hierbij dan een belangrijk
aandachtspunt zijn. Indien dit door het onderwijs gewenst wordt, zijn wij ook
bereid de problematiek bij het Rijk aan de orde te stellen.

5. Bent u bereid om, gegeven het schatkistbankieren én de uitdagingen van de
te behalen rendementen op ons vermogen, tegen gunstige voorwaarden
geldleningen aan het Brabantse (technisch)onderwijs te verstrekken?
Antwoord: Nee, in principe zijn wij niet bereid om geldleningen aan het
Brabantse (technisch) onderwijs te verstrekken. Naar onze mening zijn het Rijk
en/of de gemeente primair verantwoordelijk voor het doen van investeringen in
het (technisch) onderwijs.
Mocht er in de toekomst toch een verzoek bij ons worden neergelegd, dan zal
deze beoordeeld worden naar het stappenplan zoals opgenomen in Brabant
vernieuwt. http://www.brabant.nl/politiek-en-bestuur/provincialestaten/vergaderstukken-en-besluiten-ps-encommissies/zoeken/download.aspx?qvi=56891
Zoals uit het uitvoeringsprogramma ‘naar een veerkrachtige arbeidsmarkt 20162020’ blijkt zijn de vier arbeidsmarktregio’s binnen Brabant, essentiële partners
voor het mede vorm geven en uitvoeren van het beleid, zo ook in het kader van
technologische vernieuwingen. Hiertoe worden zij financieel ondersteund door
de Provincie Noord-Brabant.
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6. Indien ja, voor welk type investeringen zou u deze leningen willen
verstrekken?

Datum

Antwoord: zie antwoord vraag 5.
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Gedeputeerde Staten van Noord Brabant,
de voorzitter,

de secretaris,

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

mw. ir. A.M. Burger
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