
Motie (art. 33 R.v.O.)

Samenscholing Geboden
Datum: april 2018
Onderwerp: Onderwijs en Arbeidsmarkt

Provinciale Staten van Gelderland in vergadering bijeen op 11 april 2018

Gehoord de beraadslagingen,

Constaterende dat:
- Er in Gelderland in verschillende (top)sectoren tekorten aan gekwalificeerd personeel 

worden ervaren;
- Doorlopende leerlijnen (waaronder vmbo-mbo )onder druk staan en daardoor moeizaam

tegemoet kan worden gekomen aan wat Gelderse werkgevers nodig hebben;
- Verschillende deskundigen de provincie een belangrijke rol toedichten om op regionaal 

niveau tot nieuwe samenwerkingsvormen te komen tussen onderwijs en werkgevers
- Goed opgeleid personeel een van de belangrijkste randvoorwaarde is bij diverse te 

realiseren grote transitieopgaven (denk o.a. aan provinciale ambities op het gebied van 
o.a. klimaat, energie en circulaire economie)

- Er uit beantwoording van schriftelijke vragen van D66 op 6 maart jl blijkt dat volgens 
opgave van het CBS in Gelderland in 2016 circa 61.000 jongvolwassenen van 18 tot 27 
jaar geen startkwalificatie hebben (26,6% van de totale bevolking van 18 tot 27 jaar) en 
er dus sprake is van onbenut potentieel op de arbeidsmarkt voor technische banen als 
gevolg van voortijdig schoolverlaters.

Overwegende dat:
- Het Gelderse onderwijs en arbeidsmarktbeleid meerdere provinciale beleidsthema’s/ 

kerntaken raakt;
- De aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt een bepalende factor is bij het 

aangaan van maatschappelijke uitdagingen; 
- Meer diversiteit op de werkvloer, leidt tot betere prestaties.1 We hierover veel kunnen 

leren van Scandinavië;
- Gedeputeerde in de vergadering van de commissie EEM n.a.v. het debat verzoek rond 

het boek “samenscholing geboden” een beleidsevaluatie heeft toegezegd

Verzoeken GS

1. Het Onderwijs- en Arbeidsmarktbeleid in de lijn van de gedane toezegging en in de 
geest van “samenscholing geboden” te evalueren op de werking van de bestaande 
beleidsinstrumenten en te verkennen welke rol de provincie aanvullend/ alternatief zou 
moeten pakken bij het versterken van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt 
en welke instrumenten nodig zijn. Dit uiterlijk maart 2019 aan Provinciale Staten 
beschikbaar stellen.

2. Vervolgens met economische partners en onderwijsinstellingen uiterlijk maart 2019 met 
een strategisch Gelders Onderwijs en Arbeidsmarktprogramma te komen met daarin in 
ieder geval afspraken over een effectieve afstemming tussen vraag en aanbod van 

1 Volgens Naomi Ellemers, hoogleraar aan de universiteit van Utrecht en gespecialiseerd in vrouwen en 
arbeid



onderwijs op (v)mbo,- hbo-en wo niveau, met daarbij zeker aandacht voor 
techniek(waaronder ook bouw, ICT) en zorg.

3. Binnen het programma extra inzet te plegen in het stimuleren van pilots op het terrein 
van een leven lang leren en opleiden rekening houdend met de doorlopende leerlijnen. 
De opzet voor deze pilots voor het zomerreces van 2018 te presenteren.

4. Versneld (internationale) best practices van deze pilots te delen zodat een vliegwiel in 
de provincie Gelderland op gang kan komen.

5. Aanvullend/ ter voeding van deze evaluatie/verkenning voor maart 2019: 
- Nagaan wat de provinciale rol zou kunnen zijn bij het bestrijden van voortijdig 

schoolverlaten en het toe leiden naar werk van jongeren zonder startkwalificatie;
- Nagaan welke rol de provincie kan spelen om diversiteit op de werkvloer te 

bevorderen.

En gaan over tot de orde van de dag

D66 VVD CDA PvdA

Céline Blom Rene Westra Daisy Vliegenthart Fokko Spoelstra
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