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Geachte mevrouw Bussemaker,
In maart 2013 heeft u van SBB een advies ontvangen over de kleine, unieke opleidingen. SBB heeft u
geadviseerd om op basis van pilots te bezien of en zo ja welke maatregelen nodig zijn om kleine, unieke
opleidingen die dreigen te verdwijnen te beschermen. In 2014 zijn deze pilots uitgevoerd en gemonitord
door SOS Vakmanschap onder regie van SBB.
De inzichten vanuit deze pilots vormen de basis voor het vervolgadvies ‘kleine, unieke opleidingen’ (d.d. 12
december 2014) dat wij u hierbij toezenden. Tevens sturen wij u het onderzoek naar deze pilots uitgevoerd
door bureau Turf. Het verificatieonderzoek door Panteia, dat mede op uw verzoek verricht is, laat zien dat
de door bureau Turf uitgevoerde werkzaamheden op objectieve en deugdelijke wijze hebben
plaatsgevonden.
In het advies stelt SBB u de volgende maatregelen voor. SBB richt een sectorkamer specialistisch
vakmanschap in voor de landelijke en sectorale herkenbaarheid van de kleine, unieke opleidingen. In deze
sectorkamer kunnen onderwijs en bedrijfsleven een arrangement sluiten met afspraken over het
opleidingsaanbod voor deze opleidingen. Daarnaast adviseert SBB u om het meld- en expertisepunt voor
kleine, unieke opleidingen bij SBB te beleggen. Dit meld- en expertisepunt ondersteunt onderwijs en
bedrijfsleven bij het melden van signalen, het maken en vastleggen van afspraken in arrangementen en het
legitimeren van deze afspraken binnen SBB. Met de voorziening die SBB hiermee inricht kunnen de kleine
en unieke opleidingen binnen het gehele mbo-veld op een adequate wijze worden ondersteund.
SBB voorziet ook een belangrijke rol voor de in overleg met SBB in te richten adviescommissie
macrodoelmatigheid van OCW: de commissie kan bijvoorbeeld een advies geven bij geschillen rondom
kleine, unieke opleidingen of de commissie kan de minister adviseren in te grijpen als een van de partijen
zich niet houdt aan de gemaakte afspraken in het arrangement en dit gevolgen heeft in het kader van de
zorgplicht doelmatigheid. Het advies spreekt zich niet uit over de positie van een landelijke vakinstelling
omdat SBB heeft geconstateerd dat het ministerie van OCW hiervoor een verkenner heeft aangesteld.

Mochten er naar aanleiding van het advies nog vragen zijn dan zijn wij gaarne bereid nadere toelichting te
geven.
Graag ontvangen wij van u een reactie op dit advies.

Met vriendelijke groet,

Jan van Zijl
voorzitter

Michaël van Straalen
vicevoorzitter
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