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ONDERWIJSRAAD:
WEB WERKT REDELIJK GOED

De Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB), die in 1996 werd
ingevoerd, werkt op hoofdlijnen redelijk goed. Er zijn weliswaar
knelpunten waar onderwijsinstellingen mee te maken hebben, maar
er zijn geen ingrijpende structuurveranderingen nodig om die op te
lossen. Wel is het verstandig als de overheid op een aantal punten
meer richting geeft zodat de bve-sector beter kan functioneren. Dit
stelt de Onderwijsraad in zijn advies WEB: Werk in uitvoering. Een
voorlopige evaluatie van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs dat
vandaag gepubliceerd wordt.
De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen heeft de
Onderwijsraad gevraagd de WEB te evalueren. Deze wet had als doel
onder andere het onderwijs toegankelijker te maken en meer op het
individu te richten, zodat zoveel mogelijk mensen goed opgeleid en
voorbereid op de arbeidsmarkt hun weg kunnen vinden (de zogeheten
startkwalificatie).
Sinds 1996 hebben er grote veranderingen in de bve-sector
plaatsgevonden. De fusies van verschillende onderwijsinstellingen tot
ROC’s is hier een voorbeeld van. De tevredenheid over het functioneren
van de WEB verschilt per instelling en per onderwijsrichting. Op een
aantal punten is de WEB, gezien het stadium van invoering, nog een
belofte. Verbeteringen zijn bijvoorbeeld nodig in de doorstroom van
leerlingen in het beroepsonderwijs (van het ene niveau naar het andere).
Ook zouden veranderingen op de arbeidsmarkt sneller hun neerslag
moeten vinden in het onderwijs. De raad pleit er enerzijds voor de
ontwikkelingen nog even de tijd te gunnen. Aan de andere kant zit de
oplossing van knelpunten niet zozeer in veranderingen van structuren of
wetten. De bve-sector zou er wel baat bij hebben als de overheid meer
richting geeft aan de ontwikkelingen (zonder de autonomie van de
onderwijsinstellingen aan te tasten).
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Op een aantal punten is nog nadere studie vereist. Het gaat dan
bijvoorbeeld om de manier waarop competenties verwerkt gaan worden
in de opleidingen (kwalificatiestructuur) en de examinering. Wat dit
laatste betreft, zal de overheid moeten zorgen voor goede landelijke
standaarden voor exameninstellingen en een duidelijke bevoegdheidsverdeling. Hierover zal de raad in 2002 een advies uitbrengen.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Noot voor de redactie:
Dit bericht, en het advies staan op de website www.onderwijsraad.nl.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Carolien Nout
(voorlichter) tel 070 – 310 00 15, of 06 – 553 027 00 (ook voor het
aanvragen van recensie-exemplaren).
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