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1. Onderwerp 

 
Afbouw verplichte winkelnering ROC’s miv 
2016 
 

2. Rol van het 
samenwerkingsorgaan 
Holland Rijnland 

Miv 2015 is de contactgemeente van de 
arbeidsmarktregio verantwoordelijk voor de inkoop 
van volwasseneneducatie voor de regio. Holland 
Rijnland ondersteunt en biedt een platform om met 
alle gemeenten en meerjarig regionaal 
educatieprogramma op te stellen.  

3. Regionaal belang Met de nieuwe wetswijziging is regionale 
voorbereiding en afstemming van het beleid voor 
VE nodig om inbedding in het sociaal domein te 
waarborgen. 

4. Behandelschema: 
 
 
 
 
  DB  
  Colleges 
  PHO 
  DB  
  Gemeenteraad 
  DB 
  AB 
  Gemeenteraad 
 

Datum: 
Informerend 
 

Datum:  
Adviserend 

Datum: 
Besluitvormend 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
1 april 2015 
 
 

 
 
 
7 april 2015 
 
 
 

5. Advies PHO Beslispunten: 
1. Het College van Leiden te adviseren om de 

verplichte winkelnering bij de roc’s als volgt af 
te bouwen: 
- 50% van het totaal educatiebudget in 2016; 
- 25% van het totaal educatiebudget in 2017; 
- 0 in 2018;  

2. Kennis te nemen van de doorkijk naar de 
voorbereiding op het meerjarig regionaal 
educatieprogramma. 

 
6. Reden afwijking eerdere 

besluitvorming en wijze 
afwijken 

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

Met ingang van 2015 heeft een wetswijziging 
plaatsgevonden ten aanzien van Volwassenen-
educatie. Het gevolg hiervan is dat de verplichte 
winkelnering van educatietrajecten bij de roc’s 
wordt afgebouwd. Dit maakt het mogelijk om taal- 
en rekenscholing ook bij andere aanbieders dan de 
roc’s in te kopen. 
Voor de inzet bij de roc’s voor het jaar 2015 heeft 
het college van Leiden op 16 december 2014 een 
besluit genomen, namelijk 90% in de eerste zeven 
maanden en 75% in de laatste vijf maanden van 
2015. 
Voor de jaren 2016, 2017 en 2018 moeten 
afspraken gemaakt worden met de roc’s. 

8. Inspraak XNee 
  Ja, door:  

Wanneer: 

9. Financiële gevolgen XBinnen begroting Holland Rijnland 
  Buiten begroting (extra bijdrage gemeenten) te 

weten: 
 

 Structureel/incidenteel 
10. Bestaand Kader Relevante regelgeving: 

Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB) 
 Eerdere besluitvorming: 

Op 12 december 2014 besluit over inkoop bij roc’s 
voor 2015. 

11. Lokale context 
(in te vullen door griffier) 
 
 
 

 

 
* weghalen wat niet van toepassing is   
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Adviesnota PHO   
 
 
 
 
 
 
 
 
Onderwerp: Afbouw verplichte winkelnering ROC’s miv 2016 
 
 
Beslispunten: 
1. Het College van Leiden te adviseren om de verplichte winkelnering bij de roc’s als volgt af 

te bouwen: 
- 50% van het totaal educatiebudget in 2016; 
- 25% van het totaal educatiebudget in 2017; 
- 0 in 2018;  

2. Kennis te nemen van de doorkijk naar de voorbereiding op het meerjarig regionaal 
educatieprogramma. 

 
Inleiding: 
Afbouw verplichte winkelnering roc’s: 
Met ingang van 2015 is de inkoopverplichting van educatietrajecten (taal- en rekenen) bij de 
roc’s veranderd (zie bijlage 1). 
De wijziging in de wet educatie en beroepseducatie (WEB) heeft onder andere tot gevolg dat 
de verplichte inzet van de middelen bij roc’s in de periode tot 2018 wordt afgebouwd. 
De afbouw vindt als volgt plaats: 
Minimaal 75% inzet in 2015, minimaal 50% in 2016, minimaal 25% in 2017 en 0% in 2018. 
De overige middelen in die jaren kunnen vrij ingezet worden voor taal- en rekentrajecten bij 
ook andere taalaanbieders dan de roc’s.  
De contactgemeenten van de arbeidsmarktregio’s hebben wel de vrijheid om, naast de 
verplichte inzet, meer educatiemiddelen in te zetten bij de roc’s. 
In het PHO Sociale Agenda van 12 december 2014 is geadviseerd aan het college van Leiden 
om in 2015 de eerste 7 maanden 90% en de laatste vijf maanden 75% van de educatie 
middelen verplicht in te zetten bij de roc’s. Met de overige middelen worden in 2015 pilots in 
taal- en rekenscholing uitgevoerd. 
Het is belangrijk om nu al een besluit te nemen over de verplichte inzet bij roc’s, zodat zij in 
hun planning van educatietrajecten rekening kunnen houden met de doorloop van - in 2015 
en 2016 gestarte - trajecten. 
 
Voorbereiding meerjarig regionaal educatieprogramma: 
In 2014 is een ambtelijke werkgroep van start gegaan met als opdracht een meerjarig 
regionaal educatieprogramma op te stellen.  
In het najaar van 2014 heeft de werkgroep een enquête uitgezet bij alle gemeenten en 
relevante maatschappelijke organisaties om inzicht te krijgen in: 

- de behoefte aan taal- en rekenscholing; 
- de koppeling van taal- en rekenscholing met het sociaal domein; 
- de prioritering in doelgroepen; 
- de verwachte resultaten en effecten van taal en rekenscholing; 
- de eisen waaraan de taal- en rekentrajecten moeten voldoen. 

Hiermee stelt de werkgroep uitgangspunten en kaders op voor een meerjarig regionaal 
educatieprogramma. 

Vergadering: Portefeuillehoudersoverleg 
Sociale Agenda 

Datum: 1 april 2015  
9.30 – 12.00 uur 

Locatie: Gemeentehuis Oegstgeest 
Agendapunt:  
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Daarnaast is de werkgroep belast met de ontwikkeling van verschillende pilots die in 2015 
worden ingezet ter voorbereiding op het regionaal educatieprogramma. 
De werkgroep verwacht voor het zomerreces een beleidsnotitie uitgewerkt te hebben voor een 
meerjarig regionaal programma voor taal- en rekenscholing.  
 
Beoogd effect: 
Afbouwafspraken maken met de roc’s over de inzet van educatiemiddelen per 2016, 2017, 
2018 en inbedding waarborgen van een meerjarig regionaal educatieprogramma. 
 
Argumenten:  
1.1 De gemeenten krijgen meer beleidsvrijheid ten aanzien van taal- en rekenscholing. 
Met de afbouw van de verplichte inzet van educatiemiddelen bij de roc’s krijgen de 
gemeenten steeds meer de mogelijkheid om taal- en rekentrajecten nog doelgerichter aan te 
laten sluiten bij de behoefte van de gemeenten. Ook bij andere aanbieders dan de roc’s. 
Middelen kunnen, waar nodig, ingezet worden voor professionele taal- en rekenscholing of 
taalondersteuning door bijvoorbeeld vrijwilligers. 
 
1.2 De roc’s kunnen in hun bedrijfsvoering rekening houden met de afbouw 
De voorgestelde afbouw biedt de roc’s de mogelijkheid om hun regulier taal- en rekenaanbod 
op een zorgvuldige manier   bij te stellen. Dit geldt voor de trajecten die zij aanbieden, maar 
vooral ook voor hun personeelsbestand. 
 
2. Volwasseneneducatie moet gewaarborgd worden in de regio 
De ambtelijke werkgroep educatie, bestaande uit ambtelijke afvaardiging van Leiden, Katwijk, 
Alphen aan den Rijn, Hillegom en Holland Rijnland, bereidt een regionaal gedragen 
educatieprogramma voor. 
Hiermee wordt een meerjarig programma voor taal- en rekenscholing gewaarborgd. 
 
Financiën:  
Bijgevoegd is een overzicht van de middelen voor 2015, de verdeling over de roc’s en de 
verdeling van verplichte en vrij besteedbare middelen (bijlage 2). 
Met betrekking tot de middelen voor 2016, 2017 en 2018 zijn nog geen bedragen vastgesteld. 
In de WEB is wel vastgesteld dat de middelen in een overgangsregeling gefaseerd worden 
bepaald door andere verdeelmaatstaven.  
Uiteindelijk zal in 2018 het budget gebaseerd worden op laagopgeleide inwoners, allochtone 
inwoners, bijstandsgerechtigde inwoners in de arbeidsmarktregio. 
De schatting is dat per 2018 de middelen voor deze regio zijn teruggelopen naar 1,2 miljoen 
euro. Zeker gezien de positieve positie van Holland Rijnland met betrekking tot 
bijstandsgerechtigden in het land. 
 
Bijlagen: 
1. Servicedocument Volwasseneneducatie Steunpunt VE; 
2 Overzicht middelen VE 2015. 
 
 

 
 
 
 


