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Antwoord op uw e-mail ‘Experimenteerruimte Technologie &
Toepassing’

Geachte heer Van V.,
Op 18 mei 2016 heeft u de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een
brief gestuurd, waarin u aangeeft dat u het niet eens bent met de criteria voor
deelname aan de uitbreiding van het pilotprogramma Technologie en Toepassing
(T&T). U geeft in uw brief aan dat u van mening bent dat de bij het Bèta
Challenge Consortium en het Bèta Challenge Programma (BCP) aangesloten
scholen ten onrechte zijn uitgesloten van de uitbreiding van het pilotprogramma.
U heeft de minister verzocht de criteria aan te passen. Omdat het pilotprogramma
mijn portefeuille betreft, geef ik u hierbij antwoord.
Allereerst wil ik benadrukken dat ik initiatieven als BCP van harte toejuich. Ik
waardeer de inzet van het Bèta Challenge Consortium om vmbo-leerlingen in de
gemengde en theoretische leerweg meer bewust op de praktijk te oriënteren en
de onderwijsinhoud beter aan te laten sluiten op het vervolgonderwijs en de
arbeidsmarkt. BCP heeft daardoor een belangrijke waarde voor leerlingen die dit
programma volgen.
Bij de start van het pilotprogramma in 2014/2015 bleek dat uitsluitend BCPscholen deelnamen aan de ontwikkeling van het schoolexamenvak Technologie en
Toepassing. Ik juich uw enthousiasme toe, maar voor de ontwikkeling van het vak
T&T is het van belang dat een diverse groep scholen deelneemt. Op termijn
moeten immers alle vmbo-scholen met een gemengde en/of theoretische leerweg
in staat zijn om het vak in te voeren.
Daarom heb ik besloten de pilotgroep vanaf schooljaar 2016-2017 uit te breiden
met niet BCP-scholen. De uitbreiding van de pilotgroep T&T op basis van de
gestelde criteria voldoet aan het gelijkheidsbeginsel en de zorgvuldigheid. Ik heb
twaalf vmbo-scholen geselecteerd die vanuit uiteenlopende onderwijsvisies,
-concepten en –programma’s willen meedoen aan het pilotprogramma. Met deze
uitbreiding omvat de pilotgroep 24 scholen, die de komende twee schooljaren
doorwerken aan de ontwikkeling van het schoolexamenprogramma.
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Er is met andere woorden geen sprake van uitsluiting van BCP-scholen. Ik heb
veel vertrouwen in uw bijdrage aan de ontwikkeling van het vak T&T. Ik wil het
vak echter ontwikkelen voor een bredere groep vmbo-scholen.

Onze referentie
1059505

Ik wens u veel succes in de komende pilotfase en vertrouw er op u hiermee
voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Sander Dekker
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