
 

Motie Zorg op het MBO 
 
 
De gemeenteraad van Woerden, in vergadering bijeen op 27 oktober 2016, gehoord de 
beraadslagingen over de Programmabegroting 2017 - 2020, 
 
Constaterende dat:  
 

 In de begroting is opgenomen dat de zorgstructuur voor leerlingen op het 
basisonderwijs en het Voortgezet onderwijs wordt uitgebreid 

 Er nog steeds veel leerlingen uitvallen of dreigen uit te vallen op het MBO 

 Veel leerlingen op het MBO op meerdere leefgebieden problemen hebben 

 Deze problemen regelmatig te maken hebben met de overgang naar volwassenheid 
rond het 18e levensjaar 

 
Overwegende dat:  
 

 Specifiek op MBO-leerlingen gerichte zorg elders in het land schooluitval sterk 
terugdringt 

 Dit escalatie van het gebruik van zorg voorkomt, en helpt om deze leerlingen beter 
mee te laten doen aan de samenleving.  

 Veel Woerdense leerlingen onderwijs volgen op het ID College in Woerden 

 De zorg op het ID college aan zou moeten sluiten op de zorgstructuur die op het 
Voortgezet Onderwijs (met name VMBO) wordt ingezet om integraliteit te bereiken 

 
Verzoekt het college om:  
 
Onderzoek te doen naar de mogelijkheden van “zorg op school” gericht op MBO-leerlingen 
waarbij: 

 leeftijdsgrenzen doorbroken worden; 

 aansluiting gezocht wordt op de zorgstructuur op het Voortgezet onderwijs.  
Dit mee te nemen in het proces van inzet op integrale Onderwijs Zorg Arrangementen, zoals 
omschreven in programma 5, nr. 1.4.1 en de raad gelijktijdig hierover te informeren.  
 
en gaat over tot de orde van de dag. 
 
 
Toelichting 
Er zijn landelijke diverse voorbeelden van zorginzet op het Mbo, bijvoorbeeld door middel 
van jeugdteams die specifiek op school werken, of de inzet van speciale coaches 
(pluscoaches op ROC Leiden/id-college Leiden). Dit voorkomt uitval van leerlingen die door 
de problemen waar zij mee te maken krijgen niet meer in staat zijn zich op hun schoolwerk te 
concentreren. 
Complicerende factor is dat de meeste leerlingen gedurende hun MBO traject 18 worden en 
er dan “ineens” andere regels gelden. 
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