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Agendapunt 3 

Motie 13 
MBO Agenda Roosendaal 

 
De Gemeenteraad van Roosendaal in vergadering bijeen op 5 november 2014, gehoord hebbende 
de beraadslagingen over het Raadsvoorstel Programmabegroting 2015 
 
Constaterende dat  

 Met het ROC West-Brabant Roosendaal een breed aanbod heeft aan opleidingen in het 
middelbaar beroepsonderwijs (MBO); 

 Veel Roosendaalse jongeren MBO-onderwijs volgen in Roosendaal; 

 Te veel MBO-scholieren opgeleid worden voor werkloosheid; 

 Het Rijk pleit voor de meester en gezel formule in het beroepsonderwijs, landelijk is 25 
miljoen beschikbaar voor dit excellentieprogramma voor talentvolle mbo-studenten; 

 

Van mening zijnde dat 

 De Programmabegroting 2015 van dit College van B&W geen inzicht verschaft in de 
middelen en de maatregelen die het college wil inzetten voor de MBO Agenda Roosendaal; 

 Het in kaart brengen waar leerlingen terecht komen bij kan dragen aan het onderwijsbeleid 
in Roosendaal door middel van een kwaliteitswijzer MBO; 

 Een actieve samenwerking tussen onderwijs, bedrijven, ondernemers en de gemeente van 
belang is om ervoor te zorgen dat de aangeboden lesstof en aangeleerde vaardigheden zo 
goed mogelijk aansluiten op de regionale arbeidsmarkt; 

 een leerwerkmakelaar op iedere Roosendaalse MBO-locatie leerlingen kan helpen bij het 
vinden van een passende stage of baan, en een sleutelrol kan spelen tussen scholen, 
leerlingen, bedrijven en de  gemeente; 

 
Verzoekt het college  

1. Voor de Lentebrief een MBO Agenda Roosendaal op te stellen, samen met onze relevante 
onderwijspartners en het bedrijfsleven, waarin aandacht wordt besteed aan de genoemde 
instrumenten (kwaliteitswijzer MBO, leerwerkmakelaar en de meester en gezel formule) ter 
verbetering van de aansluiting tussen MBO-opleidingen en de arbeidsmarkt; 

2. Voor de in te zetten instrumenten t.b.v. de MBO Agenda Roosendaal  gebruik te maken van 
de middelen uit het onderwijsbudget 2015, de bestemmingsreserve investeringsimpulsen 
economie en meer specifiek de binnenstad en eventuele landelijke, provinciale en Europese 
regelingen; 

 
en gaat over tot de orde van de dag, 
 
Namens 
 
PvdA, Michael Yap 
 


