SCHRIFTELIJKE VRAAG

18.030544

Artikel 38 Reglement van orde voor de vergaderingen
en andere werkzaamheden van de Raad

Schriftelijke vraag aan

☒ het college van burgemeester en wethouders ☐ de burgemeester

Onderwerp: vertrek middelbaar beroepsonderwijs uit Uden
Onlangs vernamen wij dat ROC de Leijgraaf haar opleidingen met ingang van augustus 2018
verplaatst van Uden naar Veghel en Oss. Het besluit van het ROC de Leijgraaf lijkt vooral te zijn
ingegeven door budgettaire overwegingen en veel minder vanuit het belang van de leerling.
D66 Uden maakt zich grote zorgen over het vertrek van het middelbaar beroepsonderwijs uit Uden. En
dan hebben we het nog niet eens gehad over het gemis van een hbo-opleidingen in onze gemeente.
Steeds minder aanbod van beroepsonderwijs in Uden leidt er toe dat jongeren meer moeten gaan
reizen. En als ze dan toch moeten reizen, dan kiezen ze eerder voor de grote stad. De kans is dan ook
groot dat zij daar uiteindelijk een sociaal leven opbouwen en gaan wonen.
Kortom, een situatie die om meerdere redenen niet gewenst is.
We willen graag van het College op de volgende vragen een antwoord:
1)

Deelt het College ons standpunt dat het vertrek van het middelbaar beroepsonderwijs uit Uden
een aderlating is voor de gemeente en dit ten koste gaat van het voorzieningenniveau?

2)

Zo ja, dan vragen wij ons af of het niet hoog tijd wordt dat de gemeente, in samenspraak met het
bedrijfsleven, ziekenhuis Bernhoven en onderwijsinstellingen, de handschoen oppakt om dit tij te
keren. Waarbij met voorrang wordt gekeken naar het middelbaar en hoger beroepsonderwijs in de
sectoren techniek én zorg. Is het College bereid hier spoedig actie op te ondernemen?
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Antwoord door:

☒ college van burgemeester en wethouders van Uden

☐ burgemeester

Datum: 3-4-2018
Antwoord:
1)

Het bestuur van een ROC is autonoom en heeft ons als zodanig geïnformeerd over hun besluit
om met haar vakopleidingen te vertrekken uit Uden. Tijdens bestuurlijke gesprekken bleek
dat het ROC bij haar besluit bleef. Het college betreurt dit.

2)

Tijdens de raadsvergadering van 15 maart 2018 heeft de Raad unaniem ingestemd met een
motie om een conferentie te organiseren tussen verschillende aanbieders van
beroepsonderwijs, jongeren en het Udense bedrijfsleven om te onderzoeken welke
vakopleidingen in de gemeente Uden aangeboden kunnen worden. Daarnaast is de gemeente
momenteel in gesprek met een vertegenwoordiging van het ROC om ISK* en Inburgering* te
behouden in Uden en passende huisvesting te organiseren. De gemeente heeft hierin formeel
geen wettelijke taak maar het college vindt het ISK en Inburgering van belang voor Uden.

-

* Toelichting op ISK en Inburgering:
Internationale Schakel Klassen (ISK): In deze klassen zitten anderstalige studenten die niet over de
Nederlands nationaliteit beschikken. Bij de Leijgraaf zit de groep 15- tot 18-jarigen. De achtergrond
van de jongeren is erg divers, er zijn bijvoorbeeld alleenstaande vluchtelingen uit Syrië of Eritrea,
maar ook vluchtelingen die samen met hun ouders naar Nederland zijn gekomen of ook de kinderen
van arbeidsmigranten uit de EU-landen. In het lesprogramma staat de Nederlandse taal centraal en
verder is er veel aandacht voor de Nederlandse maatschappij en mogelijke vervolgopleidingen.
Inburgering: Hier gaat het om volwassenen (18+) die verplicht zijn in Nederland in te burgeren. Dit
kan bij de Leijgraaf door middel van het behalen van het inburgeringsdiploma op taalniveau A2, of het
behalen van het Staatsexamen NT2 op taalniveau B1 of B2. Gedurende de cursus komen ook de
modulen Kennis van de Nederlandse maatschappij en Oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt aan
de orde.
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