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De minister van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

Gelet op artikel 12.3.37, tweede lid, juncto artikel 12.3.48,

tweede lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs;

Besluit:

 Artikel I.

De Overgangsregeling bekostiging beroepsonderwijs WEB

tot 2000 wordt als volgt gewijzigd:

Aan artikel 5 worden drie nieuwe leden toegevoegd, lui-

dende:

3. In afwijking van het eerste lid onderdeel b, wordt op

1 oktober 1998 eveneens als deelnemer in de beroeps-

begeleidende leerweg van de opleidingen, bedoeld in

artikel 7.2.2, eerste lid onderdelen a en b, van de wet

geteld, voorzover de minister het verzoek van het

bevoegd gezag, bedoeld in het vijfde lid, heeft goed-

gekeurd, indien voor 1 juni 1999 :

a. met deze deelnemer een praktijkovereenkomst is

gesloten als bedoeld in artikel 7.2.8 van de wet,

b. deze deelnemer is aangesteld in een dienstbetrek-

king als bedoeld in artikel 4 van de Wet inschake-

ling werkzoekenden, of

c. deze deelnemer is aangesteld in een dienstbetrek-

king krachtens arbeidsovereenkomst als bedoeld

in artikel 610 van Boek 7 van het Burgerlijk Wet-

boek, bij een bedrijf waar de praktijk van het

beroep kan worden geoefend.

4. De goedkeuring van het derde lid wordt verleend

indien:

a. het een deelnemer betreft ten aanzien van wie op

1 augustus 1998 de volledige leerplicht is geëin-

digd, maar die de leeftijd van 18 jaren nog niet

heeft bereikt;

b. uit de onderwijsovereenkomst met de deelnemer

blijkt dat voorbereidende en ondersteunende

activiteiten als bedoeld in artikel 7.2.2, vierde lid,

van de wet worden toegevoegd aan de opleiding

of het deel waarvoor de deelnemer is ingeschre-

ven;

c. het betreft een deelnemer die bij de inschrijving

voor de opleiding of het deel daarvan niet in het

bezit is van:

1. een diploma beroepsonderwijs van een oplei-

ding als bedoeld in artikel 7.2.2, eerste lid,

van de wet,

2. een bewijs dat de eerste drie leerjaren van

een school voor hoger algemeen voortgezet

onderwijs of van een school voor voorberei-

dend wetenschappelijk onderwijs met gun-

stig gevolg zijn doorlopen,

3. een diploma middelbaar algemeen voortgezet

onderwijs,

4. een ander diploma voorbereidend beroepson-

derwijs of lager beroepsonderwijs, dan een

diploma verkregen op grond van een eindexa-

men waarbij één of meer vakken volgens het
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A-programma en de overige vakken volgens

het B-programma zijn geëxamineerd, of

5. een diploma of bewijs dat overeenkomt met

onder 1 tot en met 4 verkregen diploma of

bewijs, en

d. het bevoegd gezag van de instelling verklaart dat:

1. ten aanzien van de deelnemer uiterlijk op 31

december 1998 door de gemeente en de

Arbeidsvoorzieningsorganisatie een traject zal

worden vastgesteld dat is gericht op inschake-

ling in het arbeidsproces als bedoeld in arti-

kel 9, eerste lid, van de Wet inschakeling

werkzoekenden, of

2. ten behoeve van de deelnemer uiterlijk op 31

december 1998 een leerplaats beschikbaar zal

worden gesteld waar de praktijk van het

beroep kan worden geoefend.

5. Het verzoek, bedoeld in het derde lid, wordt door het

bevoegd gezag van de instelling voor 1 november

1998 ingediend bij de inspecteur. Daartoe vult het

bevoegd gezag het als bijlage 4 bij deze regeling

behorende formulier in. De minister beslist binnen

zes weken na ontvangst van het verzoek.

 Artikel II.

De Regeling Informatievoorziening BVE wordt als volgt

gewijzigd:

a. in bijlage 1, behorende bij de Regeling Informatie-

voorziening BVE wordt de begripsomschrijving risico-

deelnemer toegevoegd op de wijze bedoeld in bijlage

2 behorende bij deze regeling;

b. bijlage 4, behorende bij de Regeling Informatie-

voorziening BVE wordt gewijzigd op de wijze bedoeld

in bijlage 3 behorende bij deze regeling.

 Artikel III.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant

worden geplaatst.

 Artikel IV

1. Deze regeling treedt in werking met ingang van 1

augustus 1998 en vervalt, met uitzondering van arti-

kel II, met ingang van 1 januari 2000.

2. Artikel II vervalt met ingang van 1 augustus 2001.

De minister van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

dr. ir. J.M.M. Ritzen

Toelichting

Bij mijn brief van 9 maart 1998 aan de voorzitter van de

Tweede Kamer der Staten Generaal heb ik voorstellen

gedaan voor aanvullende maatregelen ten behoeve van

deelnemers die het voortgezet onderwijs hebben verla-

ten, maar nog ver verwijderd zijn van het met succes

afronden van een beroepsopleiding. Het gaat om aanvul-

lende maatregelen voor een periode van drie jaar, te

weten 1998/1999 tot en met 2000/2001, dit mede in ver-

band met de komende veranderingen in de eerste fase

voortgezet onderwijs, in het bijzonder de ontwikkeling

van het praktijkonderwijs, volgens de Wet regeling leer-

wegen mavo en VBO; invoering leerwegondersteunend en

praktijkonderwijs (wet van 25 mei 1998, Stb 1998, 337).

Onderdeel van deze maatregelen vormt het tijdelijk toe-

staan van deelkwalificatietrajecten (maatwerktrajecten)

conform de Wet educatie en beroepsonderwijs, gericht op

regionale arbeidsmarkt, bedoeld voor deelnemers voor

wie de volledige leerplicht (op grond van de Leerplicht-

wet 1969) is geëindigd en die niet ouder zijn dan 18 jaar,

die wel in een opleiding op niveau 1 of 2 kunnen worden

ingeschreven maar die deze waarschijnlijk niet zullen

kunnen afronden. Eerste optie voor deze leerlingen is

altijd om, binnen de maximale verblijfsduur, in de eerste

fase voortgezet onderwijs een voldoende voorbereiding

op een beroepsopleiding af te ronden. Het maatwerk-

traject is een optie indien dit niet haalbaar is en voor

deze leerling toeleiding naar een functie op de arbeids

markt de aangewezen weg is. De indicatiestelling voor

het maatwerktraject vindt daarom bij voorkeur plaats in

overleg met de toeleverende school c.q. het samenwer-

kingsverband VO-VSO.

Deze leerlingen volgen een maatwerktraject in combina-

tie met voorbereidende en ondersteunende activiteiten,

gericht op specifieke werkgelegenheid in de regio. Doel

van het maatwerktraject is hen voor te bereiden op en

toe te leiden naar heel specifieke functies.

Maatwerk houdt hier in dat deze deelnemers naast voor-

bereidende en ondersteunende activiteiten één of meer

van de deelkwalificaties doorlopen van de opleiding

(opgenomen in het CREBO), waarin zij zijn ingeschreven,

eventueel aangevuld met specifieke leerinhouden in de

’vrije ruimte’. Het maatwerktraject wordt, met het oog op

het individuele karakter, in de onderwijsovereenkomst

omschreven. De deelnemer stroomt formeel ongediplo-

meerd uit, echter wel met een verklaring vanwege het

bevoegd gezag omtrent het gerealiseerde maatwerk-

traject. Overigens moet gedurende het traject altijd

worden nagegaan of het voor de deelnemer alsnog moge-

lijk is de gehele opleiding met een diploma af te ronden.

Uitgangspunt voor deze maatwerktrajecten is dat de deel-

nemer wordt toegeleid naar een functie op de arbeids-

markt en ervaring opdoet in de praktijk van het beroep

waarvoor hij wordt opgeleid; in principe verricht hij

arbeid naast hetgenoten onderwijs binnen de instelling.

Deze kan bestaan uit een beroepspraktijkvorming over-

eenkomstig de eisen in de wet. Het zal echter niet in alle

gevallen mogelijk zijn voor deze deelnemers een geaccre-
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diteerde beroepspraktijkvormingsplaats te vinden, als

gevolg van kenmerken van de deelnemer dan wel de aard

van de functie waarop het traject is gericht. Er zijn

binnen het maatwerktraject twee mogelijkheden voor

het opdoen van praktijkervaring: ten eerste een arbeids-

plaats bij een bedrijf in de regio; ten tweede een dienstbe-

trekking of werkervaringsplaats volgens de Wet Integra-

tie Werkzoekenden WIW.

Een formeel beletsel voor dergelijke maatwerktrajecten

is de bepaling in de Overgangsregeling bekostiging

beroepsonderwijs WEB tot 2000 (Overgangsregeling), dat

voor een deelnemer in de beroepsbegeleidende leerweg

uiterlijk per 31 december 1998 een praktijkovereenkomst

dient te zijn afgesloten als voorwaarde voor bekostiging

van deze deelnemer. Daarom voorziet de regeling erin

dat voor deelnemers aan maatwerktrajecten deze termijn

wordt verschoven naar 1 juni 1999.

Overeenkomstig de systematiek van de Overgangs-

regeling betekent uitstel tot 1 juni 1999 dat op dat tijdstip

aan één van de voorwaarden moet zijn voldaan op grond

waarvan de deelnemer wordt meegeteld voor de bekosti-

ging.

Deze voorwaarden zijn dat:

1. er alsnog een praktijkovereenkomst met de deelne-

mer wordt gesloten, of

2. de deelnemer is aangesteld in een dienstbetrekking

als bedoeld in de WIW , of

3. de deelnemer is aangesteld in een dienstbetrekking

op grond van een arbeidsovereenkomst bij een

bedrijf waar de praktijk van het beroep kan worden

geoefend.

Voldoet de deelnemer op 1 juni 1999 niet aan één van

deze voorwaarden dan telt hij niet mee voor de bekosti-

ging.

Afwijking van het voorschrift in het eerste lid dat uiter-

lijk op 31 december 1998 een praktijkovereenkomst moet

zijn gesloten, wordt goedgekeurd indien de deelnemer

voldoet aan de in het vierde lid genoemde voorwaarden.

Het gaat hier om doelgroepkenmerken (het vierde lid

onderdelen a, b en c) en om het vooruitzicht op een leer-

plaats of WIW-plaats (ad d). De afwijking wordt feitelijk

goedgekeurd door de inspectie, namens de minister. Deze

toetst het verzoek om afwijking aan de in het vierde lid

gestelde voorwaarden.

Volgens het vierde lid, onderdeel d verklaart het bevoegd

gezag dat uiterlijk per 31 december 1998 in deelname aan

de praktijk van het beroep zal zijn voorzien (inspannings-

verplichting) in de vorm van een overeenkomst met een

bedrijf met het oog op een leerplaats, dan wel een

afspraak met de gemeente tot een traject gericht op een

WIW-plaatsing. Om controle achteraf mogelijk te maken

door de accountant, of aan de voorwaarden van het derde

lid is voldaan, vereist de regeling dat een schriftelijk

bewijsstuk door de instelling wordt bewaard. Dit kanzijn

het afschrift van een arbeidsovereenkomst of praktijk-

overeenkomst (bedoeld in de WEB) met een bedrijf dan

wel van een beschikking krachtens de WIW.

Artikelsgewijze toelichting

Op grond van de onderhavige regeling worden twee reeds

bestaande regelingen gewijzigd.

Artikel I

De eerste regeling die wordt gewijzigd is de Overgangs-

regeling bekostiging beroepsonderwijs WEB tot 2000. Het

resultaat van deze wijziging is dat de deelnemer voor wie

het bevoegd gezag goedkeuring ontvangt van de minister

-en die voor 1 juni 1999 voldoet aan de voorwaarden van

het derde lid – , meegeteld wordt in de zogeheten

’koppensystematiek’ van de overgangsbekostiging van

het beroepsonderwijs op de wijze bedoeld in het eerste

lid onderdeel b, van artikel 5. Ook is de deelnemers-

correctie van artikel 7 van toepassing op deze deelne-

mers.

Artikel II

In de tweede plaats wordt een tweetal bijlagen behorende

bij de Regeling Informatievoorziening BVE gewijzigd.

Hierdoor wordt bevorderd dat de informatie die de instel-

lingen in het kader van de bekostiging aan het ministerie

leveren overeenstemt met de informatie die op grond van

deze regeling wordt gevraagd.

Artikel IV

Op grond van artikel IV vervalt deze regeling op 1 januari

2000. In het hoofdstuk van het Uitvoeringsbesluit WEB

waarin de bekostiging van het beroepsonderwijs vanaf

2000 wordt geregeld, zal een bepaling worden opgeno-

men waardoor deze voorziening doorloopt tot en met 31

juli 2001. Ook zal worden bepaald, dat goedkeuring voor

uitstel van de bpv-verplichting slechts eenmaal voor de

betreffende deelnemer zal worden verleend.

De minister van onderwijs, cultuur en wetenschappen

dr. ir. J.M.M. Ritzen
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Bijlage 4

Aanvraagformulier

Verzoek tot afwijking van de verplichting ex artikel 5,

eerste lid, van de Overgangsregeling bekostiging beroeps-

onderwijs tot 2000., voor het cursusjaar 1998/1999

naam instelling: :

BRIN-nummer: :

Gegevens deelnemer:

Naam :

Voorna(a)m(en) -voluit- :

Geboortedatum :

Volledige leerplicht geëindigd:J/N

Instroomkenmerken (nummer omcirkelen dat van toe-

passing is):

1. afkomstig uit VBO, geen diploma

2. diploma VBO, één of meer vakken op A-niveau, ove-

rige op B-niveau

3. afkomstig uit MAVO, geen diploma

4. afkomstig uit HAVO of VWO, geen overgangsbewijs

van derde naar vierde leerjaar

5. afkomstig uit een andere beroepsopleiding, geen

diploma; bij inschrijving in deze beroepsopleiding

werd voldaan aan één van de instroomkenmerken

1– 4,

6. in bezit van een diploma of bewijs dat overeenkomt

met onder 1 tot en met 4 verkregen diploma of

bewijs,

Opleiding:

CREBO-nummer: :

te realiseren deelkwalificatie(s):

c

c

c

Het bevoegd gezag verklaart ten aanzien van deze deel-

nemer dat:

a. met de deelnemer een traject is afgesproken waarbin-

nen ten minste één van de deelkwalificaties van de

opleiding dient te worden gerealiseerd; dit traject is

omschreven in de onderwijsovereenkomst;

b. uit de onderwijsovereenkomst blijkt dat voorberei-

dende en ondersteunende activiteiten deel uitmaken

van dit traject;

c.

1. ten aanzien van de deelnemer uiterlijk op 31

december 1998 door de gemeente en de

Arbeidsvoorzieningsorganisatie een traject zal

worden vastgesteld dat is gericht op inschakeling in

het arbeidsproces als bedoeld in artikel 9, eerste lid,

van de Wet inschakeling werkzoekenden, of

2. ten behoeve van de deelnemer uiterlijk op 31

december 1998 een leerplaats beschikbaar zal

worden gesteld waar de praktijk van het beroep

kan worden geoefend.

Namens het bevoegd gezag:

naam: .....................

functie: ....................

datum: ........................

handtekening: ............................

*voor iedere deelnemer een afzonderlijk formulier invul-

len

*formulieren met bijlagen vóór 1 november 1998 zenden

aan de inspecteur die het toezicht op de instelling uitoe-

fent.

Bijlage 2

In onderdeel 3, Gegevenslijst, wordt onder A8, Code Doel-

groep, toegevoegd:

Subgegeven definitie

Risicodeelnemer
Een risicodeelnemer is een deelnemer ten aanzien van

wie het bevoegd gezag goedkeuring van de minister heeft

ontvangen omdat:

a. het een deelnemer betreft ten aanzien van wie op 1

augustus 1998 de volledige leerplicht is geëindigd,

maar die de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft

bereikt;

b. uit de onderwijsovereenkomst met de deelnemer

blijkt dat voorbereidende en ondersteunende activi-

teiten als bedoeld in artikel 7.2.2, vierde lid, van de

wet worden toegevoegd aan de opleiding of het deel

waarvoor de deelnemer is ingeschreven;

c. het betreft een deelnemer die bij de inschrijving voor

de opleiding of het deel daarvan niet in het bezit is

van:

1. een diploma beroepsonderwijs van een opleiding

als bedoeld in artikel 7.2.2, eerste lid, van de wet,

2. een bewijs dat de eerste drie leerjaren van een

school voor hoger algemeen voortgezet onderwijs

of van een school voor voorbereidend weten-

schappelijk onderwijs met gunstig gevolg zijn

doorlopen,

3. een diploma middelbaar algemeen voortgezet

onderwijs,

NUMMER 18 • 22 • 2 september 1998 Beroepsonderwi j s en vo lwasseneneducat ie

Wijziging van de

Overgangsregeling bekos-

tiging beroepsonderwijs

WEB tot 2000 in verband

met risicoleerlingen



4. een ander diploma voorbereidend beroepsonder-

wijs of lager beroepsonderwijs, dan een diploma

verkregen op grond van een eindexamen waarbij

één of meer vakken volgens het A-programma en

de overige vakken volgens het B-programma zijn

geëxamineerd, of

5. een diploma of bewijs dat overeenkomt met

onder 1 tot en met 4 verkregen diploma of

bewijs;

d. het bevoegd gezag van de instelling verklaart dat

voor 1 juni 1999 :

a. met deze deelnemer een praktijkovereenkomst is

gesloten als bedoeld in artikel 7.2.8 van de wet,

b. deze deelnemer is aangesteld in een dienstbetrek-

king als bedoeld in artikel 4 van de Wet inschake-

ling werkzoekenden, of

c. deze deelnemer is aangesteld in een dienstbetrek-

king krachtens arbeidsovereenkomst als bedoeld

in artikel 610 van Boek 7 van het Burgerlijk Wet-

boek, bij een bedrijf waar de praktijk van het

beroep kan worden geoefend, en

e. de minister heeft het verzoek van het bevoegd gezag

opgrond van artikel 5, derde lid, van de Overgangs-

regeling bekostiging beroepsonderwijs WEB tot 2000

goedgekeurd.

Type onderwijs Beroepsonderwijs
Groep Doelgroep

Type Alfanumeriek

Eenheid N.v.t.

Lengte

Code 005

Integriteit

Constraint

Validiteit

Verplicht J

Pre-WEB-Opleiding N

Doel Bekostiging

Begindatum 1 augustus 1998

Einddatum 31 juli 2001

Bijlage 3

Bijlage 4 ’Modellen van formulieren instellingen bij de

ministeriële regeling Informatievoorziening BVE A. Deel-

nemers’ wordt bij 3. Bekostigingstelling beroepsonder-

wijs 1998/1999 (en volgende jaren *) als volgt gewijzigd.

3.a. Instellingen

Roc’s en instellingen als bedoeld in artikel 1.3.1. van de

Web, uitgezonderd de aoc’s, of een doveninstituut als

bedoeld in artikel 12.3.8 van de wet, of een hogeschool als

bedoeld in artikel 12.3.9 van de wet.

3.b. Planning

c publicatie verzoek om informatie

in Uitleg OCenW-regelingen

1-11-(1998)

c uiterste datum toezending

toelichtingsbrochure en formulie-

ren

1-12 (1998)

c uiterste ontvangstdatum formu-

lieren door Cfi en aanvang

correctieprocedure

1-2 (1999)

c uiterste datum terugmelding

geregistreerde gegevens aan

instellingen

1-5 (1999)

c uiterste ontvangstdatum van de

gewaarmerkte overzichts-

formulieren plus accountants-

verklaring, alsmede de opgave

van de risicodeelnemers, inzen-

ding uiterlijk op:

1-7 (1999)

Formulier 1: Deelnemers

Deelnemers die op 1-10-(1998) staan ingeschreven in de

BBL worden alleen meegeteld als ze voor 1-1-(1999) een

BPV-plaats hebben, tenzij de deelnemer als risico-

deelnemer is begrepen in de goedkeuring van de minister

op basis van het Aanvraagformulier ’ Verzoek tot afwij-

king van de verplichting ex. artikel 5, eerste lid, van de

Overgangsregeling bekostiging beroepsonderwijs tot

2000, voor het cursusjaar 1998/1999’.
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Soort Voltijd/

deeltijd

Opleidingscode

(kwalificatie +

leerweg)

deelnemers

31-12-1997 *

deelnemers

1-4-1998 *

deelnemers

1-10-(1998)excl.

risicodeel-

nemers

risico-

deelnemers

1-10-(1998)

Diploma’s

(1998)

totaal waar-

van met

beperkte

voorop-

leiding

voltijd

MBO

n.v.t.

deel-

tijd

MBO

n.v.t.

BOL voltijd n.v.t.

deeltijd n.v.t.

BBO n.v.t.

BBL

*) m.i.v. 1999/2000 vervallen de kolommen deelnemers

31-12 en deelnemers 1-4.

Toelichting bij invulling van de kolom
risicodeelnemers:

Op de telformulieren, die uiterlijk op 1 februari (1999),

aan CFI worden geretourneerd, worden alle risico-

deelnemers vermeld, die zijn opgenomen in de goedkeu-

ring van de minister op basis van het Aanvraagformulier ’

Verzoek tot afwijking van de verplichting ex. artikel 5,

eerste lid, van de Overgangsregeling bekostiging beroeps-

onderwijs tot 2000, voor het cursusjaar 1998/1999’.

Op de telformulieren, die door de accountant worden

gewaarmerkt, dienen de afwijkingen te worden vermeld

tussen:

a. het aantal risicodeelnemers die:

1. op uiterlijk 1 juni 1999 in het bezet is van een

praktijkovereenkomst, als bedoeld in artikel

7.2.8. van de Wet educatie en beroepsonderwijs,

of

2 . op uiterlijk 1 juni 1999 is aangesteld in een

dienstbetrekking als bedoeld in artikel 4 van de

Wet inschakeling werkzoekenden, of

3. op uiterlijk 1 juni 1999 is aangesteld in een

dienstbetrekking krachtens arbeidsovereenkomst

als bedoeld in artikel 610 van boek 7 van het Bur-

gerlijk Wetboek bij een bedrijf waar de praktijk

van het beroep kan worden geoefend;

b. het aantal risicodeelnemers waarvoor goedkeuring

door de minister is verleend op basis van het Aan-

vraagformulier ’ Verzoek tot afwijking van de ver-

plichting ex. artikel 5, eerste lid, van de Overgangs-

regeling bekostiging beroepsonderwijs tot 2000, voor

het cursusjaar 1998/1999’.

Risicodeelnemers die zijn ingeschreven op 1 oktober 1998

aan de instelling en uiterlijk op 1 juni 1999 niet aan JJn

van de 3 genoemde voorwaarden bij punt a. voldoen,

tellen niet mee bij de vaststelling van de rijksbijdrage;

zonodig wordt de ( voorlopige ) rijksbijdrage hiervoor

gecorrigeerd.

Voor de volledigheid wordt er op gewezen dat risico-

deelnemers uitsluitend kunnen voorkomen bij de oplei-

dingen op niveau 1 respectievelijk op niveau 2 in de

beroepsbegeleidende leerweg (BBL).
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