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Maastricht, 27/02/2009
Betreft: Schriftelijke vragen ex art 38 RvO inzake VMBO Vakcolleges
Geachte College,
Tijdens de Statenvergadering van 04/07/2008 is er een statenbrede motie aangenomen die het college
van GS opdraagt om bij de uitwerking van de uitvoering van de nota Limburg Talentrijke Regio in
overleg te treden met VMBO Vakcolleges NL BV en het Limburgs onderwijsveld en zich in te zetten
voor de komst van een VMBO Vakcollege naar de regio Noord en Midden Limburg.
Omtrent de afdoening van deze motie is er door het college op 16 december per brief aan PS bericht.
Het college geeft in haar brief aan dat zij het onderwerp “VMBO Vakcollege” meermaals besproken
heeft met de Limburgse VMBO scholen. Daaruit blijkt dat er onvoldoende draagvlak is voor een VMBO
Vakcollege, ondanks dat er vele positieve elementen aan het VMBO Vakcollege zitten.
Inmiddels heeft het VMBO Vakcollege op 05/02/2009 schriftelijk gereageerd op de brief van het
college en geeft zij aan niet benaderd te zijn voor enig overleg dan ook. Dat is niet conform de
opdracht die aan GS is gegeven. Wij als staten hebben met deze motie getracht een VMBO
Vakcollege naar Limburg te krijgen. Daartoe kan GS een vliegwiel functie vervullen door partijen aan
tafel te brengen. Juist een gesprek met alle partij bevordert draagvlak. Het besluit van GS om enkel
met het onderwijsveld in overleg te gaan en het VMBO Vakcollege niet te benaderen heeft daar in
ieder geval geenszins aan bijgedragen!
De VVD fractie is dan ook teleurgesteld in de wijze waarop deze motie is uitgevoerd. Wij zien het als
een gemiste kans dat GS niet het onderwijsveld en het VMBO Vakcollege bij elkaar heeft gebracht.
Te meer daar er in Limburg (maar ook daarbuiten) nog steeds een erg grote uitval is binnen het
vmbo.
Een en ander leidt tot onderstaande vragen:
1. Waarom is het College van GS niet in overleg getreden met VMBO Vakcollege NL BV?
2. Is het College van GS bereid alsnog een gesprek te organiseren met zowel het Limburgse
onderwijsveld alsmede VMBO Vakcollege NL BV aan tafel? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke
termijn?
3. Wat gaat het College van GS concreet ondernemen om de uitval binnen het VMBO te beperken?
Wij verzoeken u deze vragen te beantwoorden voor de commissievergadering van het Sociaal Domein
van 06/03/2009, teneinde deze te kunnen betrekken in de discussie over het onderhavige onderwerp.

Met vriendelijke groet,

Erik Koppe

