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1 Inleiding 
 
Een goede beheersing van de Nederlandse taal is een eerste vereiste voor participatie in de 
samenleving. De Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB) streeft naar een verbetering van taal- en 
rekenvaardigheid van volwassenen die deze vaardigheden onvoldoende beheersen. Het accent ligt 
daarbij op taal en de aanpak van analfabetisme en laaggeletterdheid. Want een goede beheersing 
van de Nederlandse taal is een basisvoorwaarde om mee te kunnen doen in de samenleving. Wie 
Nederlands kan spreken en schrijven, kan zich beter redden in werk, in de opvoeding en in sociale of 
formele contacten.  
 
Tot 2015 was er voor de besteding van het budget voor volwassenen educatie sprake van een 
gedwongen winkelnering bij een of meer ROC’s. Door de mogelijkheden die de WEB biedt is het 
vanaf 2015 mogelijk dit geld ook te besteden via maatschappelijke organisaties en instellingen zoals 
bibliotheken en welzijnsinstellingen. Op deze manier hebben we de mogelijkheid om maatwerk te 
bieden in het aanbod van activiteiten, bedoeld om laaggeletterdheid aan te pakken. 
De verplichte besteding bij ROC’s wordt in 3 jaar - 2015, 2016 en 2017 - volledig afgebouwd. Vanaf 
2018 is er geen sprake meer van een verplichte besteding bij een ROC; in 2017 gaat het nog om 25% 
van het budget.  
Medio 2017 wordt besloten of de specifieke uitkering voor volwasseneneducatie vanaf 2018 wordt 
opgenomen in het gemeentefonds. De VNG schrijft daarover: “in 2018 moet het educatiebeleid 
integraal onderdeel zijn van het gemeentelijk beleid in het sociaal domein”

1
. 

 
Dit document is het Regionaal Programma Volwassenen Educatie (RPE) voor de aanpak van 
laaggeletterdheid in de arbeidsmarktregio Amersfoort voor 2017. Daarnaast wordt in dit programma 
op verschillende onderdelen kort teruggeblikt op de ontwikkelingen die zich in 2016, bij uitvoering van 
het RPE 2016, hebben voorgedaan. Voor de inhoud van het RPE 2016 en de daarbij horende 
stukken, zie deze link. 
 
De WEB heeft Amersfoort aangewezen als contactgemeente verantwoordelijk voor de besteding van 
het regionale budget. Het gaat om de arbeidsmarkt regio Amersfoort waarin zijn opgenomen de 
gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Leusden, Soest, Nijkerk en Woudenberg.  
 
Hoofdlijn van dit RPE 2017 is dat we voortborduren op de aanpak die we in 2016 hebben ingezet, met 
hier en daar wat kleinere wijzigingen. Daarnaast is een belangrijk verschil tussen 2016 en 2017 dat we 
in 2016 50% van het budget vrij mogen besteden en in 2017 75%. Het RPE 2017 is uiteraard in 
overleg met de regiogemeenten opgesteld. 
 
Voor de besluitvorming is van belang dat dit RPE 2017 de inhoudelijke basis vormt voor de 
subsidieregeling volwassenen educatie 2017. Zowel dit RPE als de subsidieregeling moeten door het 
college van Amersfoort – als contactgemeente van de arbeidsmarktregio – worden vastgesteld.  
 
De samenwerkingsovereenkomst

2
 die voor deze samenwerking tussen de gemeenten in de 

arbeidsmarktregio blijft ongewijzigd omdat deze overeenkomst een werkingsduur heeft tot 31 
december 2017. 
 

                                                      
 
1
 “De bedoeling van de wet is dat het educatiebudget met ingang van 2018, gelijk met de middelen uit het deelfonds 

sociaal domein, overgaat naar het gemeentefonds. Daar gaat echter eerst in 2017 een evaluatie aan vooraf. Uit de 
evaluatie moet blijken of de overgang op onoverkomelijke bezwaren stuit en er mogelijk additionele waarborgen 
noodzakelijk zijn. Is dat niet zo, dan vindt de overheveling (eventueel onder nadere voorwaarden) plaats.” (uit VNG-
handreiking Transitie van educatie naar het sociaal domein; januari 2016, o.a. blz.5 en 15) 

 
2
 De Regionale Samenwerkingsovereenkomst Volwassenen Educatie 2015-2017; Docs. 5154848. 

http://amersfoort.notudoc.nl/cgi-bin/showdoc.cgi/action=view/id=1447383/type=pdf/5152163_Regionaal_programma_en_subsidieregeling_volwassenen_educatie_2016.pdf
https://vng.nl/files/vng/20160119-transitie-educatie.pdf
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2 Uitvoering RPE in 2016 
 
2.1 Besteding van het verplichte deel van het budget 
De gemeente Amersfoort heeft de rol van opdrachtgever voor de ROC Midden Nederland en ROC 
Landstede, voor wat betreft het verplichte gedeelte van het budget. ROC Midden Nederland verzorgt 
het verplichte deel van de inzet van de WEB gelden voor Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Leusden, 
Soest, Nijkerk en Woudenberg, ROC Landstede doet dat voor de gemeente Nijkerk. 
 
2.2 Besteding van het niet-verplichte deel van het budget 
Sinds 2015 geeft de WEB de mogelijkheid om maatwerk te bieden bij de aanpak van 
laaggeletterdheid omdat er steeds minder sprake is van gedwongen winkelnering bij één of meer 
ROC’s. 
 
Zowel formeel aanbod als informeel aanbod komen in aanmerking voor bekostiging.  
Bij formeel aanbod gaat het om cursussen of trajecten bij een onderwijsinstelling die resulteren in een 
certificaat of een diploma. Non-formeel aanbod is niet per se gericht op het behalen van een diploma 
of een certificaat, maar moet wel degelijk en aantoonbaar resulteren in betere taalbeheersing.  
In het RPE 2016, paragraaf 3.2, is het verschil tussen het formeel en non-formeel aanbod uitvoeriger 
beschreven. 
 
Als uitvoering van het RPE 2016 is voor 2016 een subsidieregeling vastgesteld. De subsidieregeling 
heeft betrekking op besteding van het vrij door de gemeenten te besteden budget – niet dus op het 
verplicht bij de ROC’s te besteden budget.  
De subsidieregeling volwassenen educatie 2016 regeling heeft medio 2016 geleid tot een toekenning 
van subsidie aan 8 regionale organisaties/instellingen, namelijk: 
 

Instelling Activiteiten Vrij besteedbaar 

Bibliotheek Eemland Taalhuis € 90.000 

MBO Amersfoort NT2 studenten MBO Amersfoort € 157.250 

ROC Midden Nederland 12 geïntegreerde trajecten en NT2 € 59.000 

De Boei Taalcafé kleurrijk Bunschoten € 9.720 

Taalbureau Eemland Taallessen € 25.160 

Stichting Welzijn Baarn Taallessen € 7.500 

Mirabilis Training en 
Coaching/Taalplaats 

Traject gericht op uitstroom naar werk en 
participatie in de maatschappij 

€ 9.400 

Stichting Bibliotheken Opzetten Taalhuis € 44.000 

Totaal  € 358.030 

 
 
2.3 ROC Midden Nederland 
Binnen het vrij te besteden budget voor het ROC Midden Nederland is in 2016 een bedrag 
opgenomen van € 42.000 voor in totaal 12 geïntegreerde trajecten. Geïntegreerde trajecten zijn 
individuele coachingstrajecten voor cursisten die vanuit sociale dienst c.q. de afdeling 
arbeidsintegratie daarvoor zijn geselecteerd. In de praktijk blijkt dat er wel veel vraag is naar deze 
trajecten, maar de cursisten die daarvoor in aanmerking komen niet passen binnen de criteria van de 
WEB. De WEB gelden mogen alleen ingezet worden voor mensen die niet (meer) inburgeringsplichtig 
zijn. De meeste mensen die in aanmerking komen voor een geïntegreerd traject zijn nog wel 
inburgeringsplichtig.  
Voor 2017 geven we niet langer de mogelijkheid subsidie aan te vragen voor geïntegreerde trajecten. 
 
2.4 Taalhuis 
Inmiddels is het Taalhuis in Amersfoort een jaar actief. Bibliotheek Eemland heeft hierbij de 
coördinerende rol. 
Op dit moment (2016) nemen de volgende partijen deel aan het Taalhuis: 

 Bibliotheek Eemland 

 Ravelijn 

 Welzin 

 NVA centrum voor integratie en participatie (NVA) 

 Stichting Lezen en Schrijven 

http://amersfoort.notudoc.nl/cgi-bin/showdoc.cgi/action=view/id=1447383/type=pdf/5152163_Regionaal_programma_en_subsidieregeling_volwassenen_educatie_2016.pdf
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Organisaties zoals Prago, Amfors, Gilde Samenspraak en Humanitas zijn nauw betrokken bij het 
proces. 
Het Taalhuis coördineert de activiteiten voor het vergroten van taalvaardigheid gericht op 
maatschappelijke participatie. Daarbij wordt zo veel mogelijk gewerkt met vrijwilligers die als 
taalmaatje fungeren of kleine groepen begeleiden.  
 
Voor die inhoudelijke afstemming heeft de bibliotheek een spilfunctie, waarbij de gemeente toetst op 
hoofdlijnen De subsidie wordt verleend aan de bibliotheek. Via de bibliotheek worden de activiteiten 
van de andere partijen bekostigd. Omdat de bibliotheek een coördinerende en toetsende functie heeft 
mag de subsidie die de bibliotheek ontvangt voor aanpak van laaggeletterdheid via het Taalhuis, niet 
besteed worden aan activiteiten van de bibliotheek zelf.  
 
 
 

3 Regionale samenwerking bij besteding van regionaal budget volwassenen 
educatie 

 
3.1 Regionale samenwerking 
Amersfoort is contactgemeente voor de arbeidsmarktregio Amersfoort. Als contactgemeente heeft de 
Amersfoort de wettelijke taak om een samenwerkingsovereenkomst en een regionaal programma 
(RPE) op te stellen. De samenwerkingsovereenkomst is door alle regiogemeenten vastgesteld en 
heeft een werkingsduur tot en met 2017. Voor 2016 is een regionaal programma opgesteld. 
 
Naast vaststelling van de samenwerkingsovereenkomst en een regionaal programma heeft 
Amersfoort ook de verantwoordelijkheid voor een juiste besteding van het regionaal budget. Gekozen 
is voor besteding van het budget door middel van een subsidieregeling. De huidige subsidieregeling is 
geldig voor 2016. Naast dit RPE 2017 moet er dus ook een nieuwe subsidieregeling volwassenen 
educatie 2017 komen.  
 
Alle gemeenten in de regio hebben de verantwoordelijkheid om te zorgen voor inzicht in de vraag naar 
taalonderwijs onder hun bewoners en dienen deze vraag ook in te brengen in het overleg over het 
regionaal programma. Verder zijn gemeenten zelf verantwoordelijk voor:  
 

 onderzoek of er voldoende lokale of bovenlokale aanbieders zijn voor het gewenste aanbod; 

 het leveren van verantwoordingsinformatie die de contactgemeente nodig heeft voor de 
verantwoording aan het ministerie; 

 bepalen of zij al dan niet een eigen financiële bijdrage van deelnemers vragen. 
 
Uitgangspunt voor het RPE is dat iedere regiogemeente als eerste verantwoordelijk is voor het eigen 
deel van het regionale budget. Als het gemeenschappelijk (laten) uitvoeren van activiteiten een 
meerwaarde oplevert zal dat uiteraard ook worden gedaan, maar de meerwaarde is leidend, niet het 
principe dat samenwerking moet. 
 
De afstemming over de regionale samenwerking heeft plaats gevonden op ambtelijk niveau in het 
regionaal overleg Volwassenen educatie. Dit overleg komt ten minste een keer per kwartaal bij elkaar 
om de uitvoering van het lopende RPE te bespreken en plannen voor te bereiden voor het komende 
jaar.  
 
Het totale budget voor de regio Amersfoort bedraagt voor 2017 € 849.020.  
Dit bedrag is de optelsom van budgetten die door het Rijk zijn toegerekend aan de 7 gemeenten in de 
arbeidsmarkt regio Amersfoort.  
 
Bij de verdeling van het regionaal budget gaan we uit van de budgetten per gemeente. Iedere 
gemeente heeft een ‘trekkingsrecht’ op haar aandeel in het totale regionale budget. De gemeenten 
Baarn, Bunschoten en Soest werken zo veel mogelijk samen in de uitvoering van de volwassenen 
educatie en hebben hun budget gebundeld. 
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Onderstaande tabel bevat de (afgeronde) budgetten per gemeente of samenwerkende gemeenten. 

 

gemeente: budget 2017 per cluster: 
ROC 2017 

25% 
vrij budget 

75% 

Amersfoort € 464.305 € 464.305 € 116.076 € 348.229 

Leusden € 50.549 € 50.549 € 12.637 € 37.912 

Baarn € 52.914 

€ 223.570 € 55.893 € 167.678 Bunschoten € 50.072 

Soest € 120.584 

Nijkerk € 89.013 € 89.013 € 22.253 € 66.760 

Woudenberg € 21.583 € 21.583 € 5.396 € 16.187 

          

totaal € 849.020 € 849.020 € 212.255 € 636.765 
 
De budgetverdeling is van toepassing tot 2018. De landelijke evaluatie in 2017 kan er toe leiden dat 
dit budget in 2018 naar het gemeentefonds wordt overgeheveld. Aangezien dit nog niet duidelijk is 
stellen we voor om voor het jaar 2017 opnieuw een subsidieregeling vast te stellen die voor één jaar 
geldig is. 
 
De verantwoording over besteding van de middelen vindt plaats in het kader van de algemene 
verantwoording over specifieke uitkeringen

3
.  

Inhoudelijk moeten de activiteiten beoordeeld en getoetst worden met de methodiek Standaarden en 
Eindtermen VE. Deze methodiek is te vinden op de website van het Steunpunt taal en rekenen VE. 
 
3.2 De regionale uitgangspunten en uitdagingen 
Door het primaat van de besteding bij de gemeenten te leggen wordt een zo goed mogelijke 
aansluiting verkregen op de bestaande lokale activiteiten, afspraken en werkwijzen.  
 
Hoewel de opvang en eerste taalondersteuning van asielzoekers geen gemeentelijke 
verantwoordelijkheid is, vormen de asielzoekers toch een doelgroep waarvoor meer en meer 
aandacht noodzakelijk is.  
Daarnaast blijkt dat in enkele gemeenten binnen de regio de vraag naar taalondersteuning ook voort 
komt uit arbeidsmigratie vanuit Oost-Europa. Deze mensen zijn niet inburgeringspichtig; zodra ze als 
inwoners van een regiogemeente zijn ingeschreven horen ze bij de doelgroep voor de WEB-gelden.  
Tenslotte zal ook de verscherpte taaleis uit de participatiewet waarschijnlijk leiden tot een toename 
van de vraag naar volwassenen educatie.

                                                      
 
3
 SISA: OCW D10; Volwassenen Onderwijs (participatiewet) 2015- 2017  

http://www.steunpuntve.nl/wp-content/uploads/2012/09/Educatie-opleidingen-Ned-en-Rek.pdf
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4 Overzicht doelgroepen, activiteiten en partners in de uitvoering 2017 
 
4.1 Kaders voor activiteiten, doelgroepen en partners in de uitvoering 
De inventarisatie in dit hoofdstuk is per gemeente en geldt voor 2017.  
 
Voor toetsing van de activiteiten – per gemeente of in boven lokale samenwerking – gelden in ieder 
geval de volgende twee criteria: 
1. De activiteiten moeten beschreven, beoordeeld en getoetst worden aan de hand van de 

standaarden en eindtermen als genoemd onder paragraaf 3.1.  
2. Per gemeente is een budget beschikbaar; zie het schema op bladzijde 5. De kosten die per 

gemeente worden gemaakt moeten (ongeveer) passen in dat budget. 
 
4.2 Uitvoering verplichte deel door ROC Midden Nederland en ROC Landstede 
In 2017 moet 25% van het budget verplicht worden opgedragen aan de ROC’s die vóór 2015 recht 
hadden op dit budget. In de arbeidsmarktregio Amersfoort is dat ROC Midden Nederland en ROC 
Landstede.  
 
Voor genoemde ROC’s zijn de volgende bedragen beschikbaar voor het verplichte deel in 2017: 
1. ROC MN: NT1; 0-1F/2F        € 190.002 

voor Amersfoort, Leusden, Bunschoten, Baarn, en Soest  
2. ROC Landstede: NT1 en NT2; 0-2F      €  22.253 

samen   € 212.255 
 
In het overleg met de regiogemeenten is de volgende verdeling van het verplichte deel afgesproken: 
1. ROC MN: NT1; 0-1F/2F        € 200.475 

voor Amersfoort, Leusden, Bunschoten, Baarn, en Soest  
2. ROC Landstede: NT1 en NT2; 0-2F      €  22.253 

samen   € 222.728 
 
De besteding van € 222.728 bij de ROC’s Midden Nederland en Landstede is per saldo ruim 26% van 
het totale regionale budget van € 849.020. Daarmee voldoen we aan de wettelijke eis van besteding 
van 25% bij deze ROC’s. 
 
4.3 Overzicht per gemeente van doelgroepen, activiteiten en partners voor 2017. 
4.3.1 Amersfoort  
In 2016 is in Amersfoort gekozen voor de verhouding van 70% formele educatie en 30%  non-formele 
educatie in besteding van het beschikbare budget. Deze verhouding blijft in 2017 gehandhaafd.  
 
Uitvoering van de formele educatie gericht op arbeidsintegratie vindt plaats binnen opleidingscentra 
voor jongvolwassenen. Uitvoering van de trajecten gericht op maatschappelijke participatie vindt 
plaats via het Taalhuis – gecoördineerd door de bibliotheek. 
 

Amersfoort totaal budget € 464.305 

Activiteit Doelgroep Partner(s) Budget beslag 

NT1; 
0-1F 

Laaggeletterde 
Nederlanders – 
decentrale cursus in 
bibliotheek 

ROC MN (inclusief  
€ 116.000 verplicht deel) 

€ 134.067 

NT2; 
1F-2F 

Jong volwassenen 
(“nieuwkomers”) met 
afstand tot de 
arbeidsmarkt 

Eén of meerdere ROC’s € 197.971 

ANT2 
0-1F 

niet Nederlands 
afkomstig en niet 
inburgeringsplichtig 

via Taalhuis / bibliotheek. 
Partners die intensief 
werken met vrijwilligers 

€ 132.327 
NT1 
0-1F 

Laaggeletterde 
Nederlanders 

via Taalhuis / bibliotheek: 
Partners die intensief 
werken met vrijwilligers. 
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4.3.2 Leusden 

 
Leusden totaalbudget € 50.549 

Activiteit Doelgroep Partner(s) Budget beslag 

NT1; 
0-1F 

Laaggeletterde 
Nederlanders 

ROC Midden Nederland (verplicht 
deel) 

€   9.389 

NT2; 
1F-2F 

Jong volwassenen 
(“nieuwkomers”) met 
afstand tot de 
arbeidsmarkt 

Eén of meerdere ROC’s  € 12.637,- 

ANT2 
0-1F 

niet Nederlands 
afkomstig en niet 
inburgeringsplichtig 

Samenwerkende maatschappelijke 
organisatie gesitueerd in Leusden, bij 
voorkeur in de samenstelling van de 
bibliotheek en welzijnsorganisaties.  

€ 28.523- 
NT1 
0-1F 

Laaggeletterde 
Nederlanders 

Samenwerkende maatschappelijke 
organisatie gesitueerd in Leusden, bij 
voorkeur in de samenstelling van de 
bibliotheek en welzijnsorganisaties. 

 
Basiscursus Nederlands & Rekenen – niveau 0 – 1F (NT1 laaggeletterden)  
Basiscursus Nederlands & Rekenen – niveau 1F – 2F (NT1 laaggeletterden)  
Alfabetisering Nederlands als Tweede taal (NT2 alfabetisering)  
Opleiding Nederlands als Tweede taal (NT2)  

 
4.3.3 Baarn, Bunschoten en Soest 
Baarn, Bunschoten en Soest werken zo veel mogelijk samen in de uitvoering van de volwassenen 
educatie. Net als in Amersfoort is gekozen voor de verhouding van 70% formele educatie en 30% niet-
formele educatie bij besteding van het beschikbare budget. Deze verhouding blijft in 2017 
gehandhaafd.  
 

Baarn, Bunschoten, Soest Totaal budget: € 216.148 

Activiteit  Doelgroep Partner(s) Budget beslag 

NT1 : 0-2F Laaggeletterde 
inwoners van de 
gemeente Baarn, 
Bunschoten of Soest 
die niet 
inburgeringsplichtig zijn  

ROC MN ( verplicht deel) € 57.078 

NT1 en (A)NT2: 0-1F Laaggeletterde 
inwoners van de 
gemeente Baarn, 
Bunschoten of Soest 
met grote afstand tot 
arbeidsmarkt die niet 
inburgeringsplichtig zijn 

Professionele aanbieder(s) € 100.000 

NT1 en (A)NT2: 0-1 Laaggeletterde* 
inwoners van Baarn 

Welzijnsorganisatie 
gevestigd in Baarn die 
intensief werkt met  
vrijwilligers 

€ 20.000 

 NT1 en (A)NT2: 0-1F Laaggeletterde 
inwoners van 
Bunschoten*.  

welzijnsorganisatie of 
bibliotheek in Bunschoten 
die intensief werkt met 
vrijwilligers 

€ 20.000 

NT1 en (A)NT2: 0-1F Laaggeletterde 
inwoners van Soest* . 

samenwerkende 
welzijnsorganisaties in 
Soest die intensief werkt 
met vrijwilligers 

€ 26.492 

* Laaggeletterd: geletterdheid omvat luisteren, spreken, lezen, schrijven, gecijferdheid en in dat kader gebruiken van 

alledaagse technologie om te communiceren en om te gaan met informatie. 
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4.3.4 Nijkerk 
 

Nijkerk; totaal budget € 89.013 

 
Activiteit Doelgroep Partner(s) Budget beslag 

NT1 en NT2 
0-2F 

Laaggeletterde 
Nederlanders  

ROC Landstede (verplicht 
deel) 

€ 22.253 

ANT, NT1 en NT2 
0-1F 

Laaggeletterden en 
mensen met afstand tot 
arbeidsmarkt en 
samenleving/ niet 
Nederlands afkomstig 
en niet 
inburgeringsplichtig 

Samenwerkende 
maatschappelijke organisati
es gesitueerd in Nijkerk, bij 
voorkeur in de 
samenstelling van een 
bibliotheek, een 
onderwijsinstellingen en  
welzijnsorganisaties.  

€ 66.760 

 
 
4.3.5 Woudenberg 

 

Woudenberg; totaal budget € 21.583 

 

Activiteit Doelgroep Partner(s) Budget beslag 

NT1 
0-2F 
Geen vaste cursussen 
maar een 
laagdrempelig inloop 
Studiecentrum 

Inwoners die 
laagopgeleid en/of 
laaggeletterd zijn en 
voor inwoners niet 
afkomstig uit Nederland 

Bibliotheek/ Partners die 
intensief werken met 
vrijwilligers van 
Studiecentrum. 

€ 21.583 

 
Het inloop Studiecentrum is uitdrukkelijk bedoeld voor alle inwoners van Woudenberg, zowel voor jongeren in het voorgezet 
onderwijs, voor de werkende en niet-werkende middengroep, als ook voor ouderen. 
Woudenberg heeft gekozen voor een afbouw in 2017 van 100%, zodat het volledige budget vrij besteedbaar is. Reden hiervoor 
is dat het totaal beschikbare budget te klein is om op te splitsen. 
 
 

 


