
 

Oplegvel 
 
1. Onderwerp 

 
Verdiepingsslag Uitvoeringplan Educatie 2016 

2. Rol van het 
samenwerkingsorgaan 
Holland Rijnland 

  Basistaak 
  Efficiencytaak  
X   Platformtaak volgens Dagelijks Bestuur 
  Platformtaak volgens gemeente  

3. Regionaal belang Door verhoging van taal- , reken en digitale 
vaardigheden van laaggeletterden en 
laaggecijferden worden zij meer betrokken bij de 
samenleving.’ 

4. Behandelschema: 
 
 
  DB  
  Colleges 
  PHO 

 
  DB  
  Gemeenteraad 
  DB 
  AB 
  Gemeenteraad 
 

Datum: 
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Leiden juni ‘16 
 
 
 
 
 



 

5. Advies PHO 1.  In te stemmen met het Uitvoeringsplan 
2016 als uitwerking van het Regionaal 
Educatieprogramma Holland Rijnland en daarmee 
in te stemmen met de verdeling van de vrij (d.w.z. 
niet bij de roc's)  te besteden middelen als volgt: 

a. €200.000 wordt ingezet bij Project 
JA+ voor taalonderwijs in het 
kader van re-integratie van 
uitkeringsgerechtigden, 
woonachtig in Leiden, Leiderdorp, 
Oegstgeest en Zoeterwoude; 

b. €200.000 wordt ingezet als 
subsidie voor de Taalhuizen; 

c. €200,000 wordt ingezet voor de 
inkoop van taalonderwijs voor 
uitkeringsgerechtigden die niet 
aan de taaleis voldoen en overige 
uitkeringsgerechtigden die een 
grote afstand tot de arbeidsmarkt 
hebben als gevolg van 
onvoldoende beheersing van het 
Nederlands. Inwoners van 
gemeenten die niet door Project 
JA worden bediend hebben 
voorrang; 

d. Het resterende bedrag € 114,679 
is beschikbaar voor projecten. 

 
2.     Het college van burgemeester en 
wethouders van Leiden te adviseren het 
uitvoeringsplan vast te stellen. 
 

6. Reden afwijking eerdere 
besluitvorming en wijze 
afwijken 

nvt



 

7. Essentie van het voorstel 
(annotatie zoals op agenda 
staat) 

Op 17 februari jl. heeft de centrumgemeente 
Leiden een eerste versie van het Uitvoeringsplan 
Educatie 2016 aan het PHO Maatschappij 
voorgelegd. 
Het PHO had behoefte aan een ‘verdiepingsslag’. 
In de aangepaste versie is een aantal zaken 
nader toegelicht. 
Het Uitvoeringsplan bevat: 
* de ambitie van de regio  op het gebied van 
educatie; 
* hoe de toegang tot educatie georganiseerd 
wordt; 
* welk educatieaanbod in 2016 beschikbaar is; 
* hoe het landelijk actieplan Tel mee met Taal 
betrokken wordt bij de aanpak van 
laaggeletterdheid in de regio. 
*welke bedragen per gemeente van het Rijk 
worden ontvangen en hoe deze worden besteed.  

8. Inspraak X    Nee
  Ja, door:  

Wanneer: 

9. Financiële gevolgen   De WEB-middelen zijn structureel verwerkt in 
de programmabegroting van contactgemeente 
Leiden. 
 

   

10. Bestaand Kader Relevante regelgeving:
Wet educatie en beroepsonderwijs 
Regionaal Educatieprogramma Holland Rijnland 
2015 en aanpak 2016 

  

11. Lokale context 
(in te vullen door griffier) 
 
 
 

 

 
* weghalen wat niet van toepassing is   



 

Adviesnota PHO  
 
 
 
 
 
 

 

 
Onderwerp: Verdiepingsslag Uitvoeringsplan Educatie 2016 
 

 
Beslispunten: 

1.  In te stemmen met het Uitvoeringsplan 2016 als uitwerking van het Regionaal 
Educatieprogramma Holland Rijnland en daarmee in te stemmen met de 
verdeling van de vrij (d.w.z. niet bij de roc's)  te besteden middelen als volgt: 
a. €200.000 wordt ingezet bij Project JA+ voor taalonderwijs in het kader 

van re-integratie van uitkeringsgerechtigden, woonachtig in Leiden, 
Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude; 

b. €200.000 wordt ingezet als subsidie voor de Taalhuizen; 
c. €200,000 wordt ingezet voor de inkoop van taalonderwijs voor 

uitkeringsgerechtigden die niet aan de taaleis voldoen en overige 
uitkeringsgerechtigden die een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben 
als gevolg van onvoldoende beheersing van het Nederlands. Inwoners 
van gemeenten die niet door Project JA worden bediend hebben 
voorrang; 

d. Het resterende bedrag € 114,679 is beschikbaar  voor projecten. 
 

2. Het college van burgemeester en wethouders van Leiden te adviseren het 
uitvoeringsplan vast te stellen. 
 

Toelichting: 
Medio 2015 is het Regionaal Educatieprogramma Holland Rijnland vastgesteld door het 
college van de gemeente Leiden, als contactgemeente van de arbeidsmarktregio Holland 
Rijnland en eindverantwoordelijke voor de inzet van middelen voor volwasseneneducatie. 
In het regionaal educatieprogramma zijn onder meer besluiten genomen over de 
prioritaire doelgroepen die taal- en rekentrajecten kunnen volgen met middelen voor 
volwasseneneducatie, de combinatie van aanbod door professionals en vrijwilligers en de 
wijze van inkoop.  
Op PHO van 17 februari 2016 is een eerste versie van het Uitvoeringsplan Educatie 
voorgelegd. Dat PHO heeft aangegeven meer toelichting nodig te hebben en  behoefte te 
hebben aan een verdiepingsslag op het uitvoeringsplan. 
In het voorliggende uitvoeringsplan zijn daarom de eerder genomen besluiten uit het 
regionaal educatieprogramma toegevoegd.  
Daarnaast wordt in het aangepaste uitvoeringsplan educatie aangegeven: 
* wat de ambitie van de regio is op het gebied van educatie; 
*  hoe de toegang tot educatie georganiseerd wordt; 
*  welk educatieaanbod in 2016 beschikbaar is; 
*  wat de verdeling van de middelen is over het educatie aanbod; 
*  hoe het landelijk actieplan Tel mee met Taal betrokken wordt bij de aanpak van 

laaggeletterdheid in de regio; 
 

Vergadering: PHO Maatschappij 
Datum: 25 mei 2016  
Tijd: 12.30 – 15.30 uur 
Locatie: Stadhuis Alphen aan den Rijn
Agendapunt: 14 



 

Beoogd effect: 
In Holland Rijnland zijn meer dan 50.000 volwassenen laaggeletterd. De doelstelling is 
om op termijn  jaarlijks minimaal 10 procent van de doelgroep te bereiken met een 
adequaat taalaanbod. Voor het overgang 2016 geldt een aangepaste doelstelling : 3250 
personen. 
 
Argumenten:  
1.a Uitkeringsgerechtigden vormen de prioritaire doelgroep van het 
educatieprogramma 
In het Regionaal Educatieprogramma Holland Rijnland is afgesproken dat het belangrijk 
is om de taalvaardigheid van laaggeletterden te verhogen om deel te kunnen nemen aan 
de arbeidsmarkt.  
Het project JA+ voldoet aan dit uitgangspunt door intensieve begeleiding, taalscholing en 
taalstages te bieden aan bijstandsgerechtigden in de Leidse regio. 
 
1.b Taalhuizen bieden de regio een plek voor vraag en aanbod 
Het doel van het taalhuis is  om inwoners in contact te brengen met de mogelijkheden om 
hun basisvaardigheden op het gebied van taal, rekenen en het omgaan met computers te 
vergroten. Het is een laagdrempelige, herkenbare, fysieke plek in stad, wijk of dorp waar 
alle informatie op dit gebied is verzameld. Iedereen die zijn  basisvaardigheden wil 
verbeteren kan er naar toe. Het is ook een meldpunt en helpdesk voor vrijwilligers die 
mensen willen helpen om beter te leren lezen, schrijven etc. Alle kennis over het 
taalaanbod in de regio is aanwezig. 
 
1.c De wet Taaleis onderschrijft de keuze voor de doelgroep uitkeringsgerechtigden 
Een ‘subdoelstelling’ van het regionaal educatiebeleid is om de mensen die niet aan de 
taaleis in de Participatiewet voldoen een passend aanbod te doen. Hoewel het verbeteren 
van zijn taalvaardigheid in het kader van de Wet Taaleis de eigen verantwoordelijkheid 
van de bijstandsgerechtigde is,  willen de gemeenten ook in een aanbod voorzien of op 
z’n minst de klant adequaat kunnen doorverwijzen. 
 
1.d De reservering van educatiemiddelen maakt de uitvoering van pilots mogelijk 
De opheffing van de verplichte winkelnering bij de roc’s maakt het mogelijk om met 
andere aanbieders en organisaties aanbod te ontwikkelen op het gebied van taal-, reken 
en digitale vaardigheden. De resterende middelen van 2016 worden ingezet voor nieuwe 
projecten op het gebied van educatie. 
 
 
Financiën:  
De rijksbijdrage voor educatie in 2016 is voor de Holland-Rijnlandgemeenten in totaal 
€ 1.441.139,74. Het budget is de som van de aan de verschillende gemeenten 
toegerekende bedragen en wordt in zijn geheel uitgekeerd aan de contactgemeente 
Leiden.  
 
 
 
 
 
 



 

Gemeente Bedrag  Percentage afgerond op 
0.1% 

Alphen aan den Rijn 304.333,68 21.1
Hillegom 56.867,08 4
Kaag en Braassem 52.375,59 3.7
Katwijk 159.401,44 11.1
Leiden 443.386,31 30.7
Leiderdorp 69,536,02 4.8
Lisse 48.915,55 3.4
Nieuwkoop 52.241,24 3.6
Noordwijk 69.744,94 4.8
Noordwijkerhout 36.041,32 2.5
Oegstgeest 53.354,67 3.7
Teylingen 77.809,26 5.4
Zoeterwoude 17.132,64 1.2
Totaal 1.441.139,74 100 %
 
De helft van het budget € 720.569,87 wordt besteed bij de roc’s. Voor dit bedrag krijgen 
maximaal 600 deelnemers  personen professioneel taal- en rekenonderwijs. De andere 
helft  is beschikbaar voor de taalhuizen, projecten en  inkoop van taalonderwijs bij andere 
aanbieders. In totaal 3250 personen (indicatief) krijgen voor dit bedrag een vorm van 
educatie, waarvan het grootste deel via de taalhuizen.  

Onderstaande tabel bevat de verdeling van de middelen. Als in de loop van het jaar blijkt 
dat op één van de onderdelen de middelen niet volledig worden besteed, kunnen deze op 
andere onderdelen, waar een tekort dreigt,  worden ingezet.  

 Vrij besteedbaar budget Indicatie aantal  te 
bereiken personen 

Subsidies taalhuizen €200.000 2500 
Uitvoering JA-plus (Leiden, 
Leiderdorp, Oegstgeest, 
Zoeterwoude) 

€200.000 300 

Extra taalonderwijs n.a.v. 
taaltoets en overige 
uitkeringsgerechtigden overige 
gemeenten (inkopen bij private 
aanbieders of roc) 

€200.000 300 

Subsidies overig (beschikbaar 
voor projecten) 

€114.649,87 150 

Totaal beschikbaar  €720,569,87 Totaal 3250 
 

Voor de periode tot 1 juli  2016 zijn aan de taalhuizen subsidies uit het educatiebudget 
2015 toegekend. 

 
 



 

Evaluatie: 
Landelijk wordt de wijziging van de WEB eind 2017 geëvalueerd. Ook het regionaal 
educatieprogramma en de opbrengst van dit uitvoeringsplan worden eind 2017 
geëvalueerd. 
 
Bijlagen: 
Regionaal Educatieprogramma Holland Rijnland ‘Uitvoeringsplan 2016’  
 


