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1. Onderwerp 

 
Voorstel Volwasseneneducatie 2015 

2. Rol van het 
samenwerkingsorgaan 
Holland Rijnland 

  Basistaak 
X  Efficiencytaak  
  Platformtaak volgens Dagelijks Bestuur 
 Platformtaak volgens gemeente  

3. Regionaal belang Met de nieuwe wetswijziging is regionale 
voorbereiding en afstemming van het beleid voor 
VE nodig en moet daar voldoende tijd voor zijn. 

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

Datum: 
Informerend 
 

Datum:  
Adviserend 

Datum: 
Besluitvormend 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
2 juli 2014 
 
 

 
 
 
 
 
19 juni 2014 
 
 

5. Advies PHO Het DB van Holland Rijnland en het college van de 
centrumgemeente Leiden te adviseren om: 

1. in te stemmen met: 
a.  de voortzetting van de inkoop van 

volwasseneneducatie bij  roc’s tot 90% 
van het budget in 2015 tot ten minste 30 
juni 2015; 

b. de reservering van 10% van het budget 
in 2015 voor de uitvoering van pilots; 

2. Per 31 december 2014 te bezien of  
de planning in beslispunt 1a nog 
voldoet. 

 
6. Reden afwijking eerdere 

besluitvorming en wijze 
afwijken 
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7. Essentie van het voorstel 
(annotatie zoals op agenda staat) 

Momenteel buigt de Tweede Kamer zich over een 
wetswijziging voor volwasseneneducatie. Het Rijk 
wil hiermee de beleidsvrijheid van de gemeenten 
vergroten en op termijn de verplichte inkoop bij de 
roc’s opheffen. 
De landelijke besluitvorming zal na het zomerreces 
afgerond worden, waarna mogelijk een 
aanbestedingstraject moet plaatsvinden.  
Een werkgroep die de voorbereiding op de nieuwe 
wetgeving doet, stelt voor om de afbouwregeling 
met de roc’s voor minstens 6 maanden uit te 
stellen. Hierdoor krijgt de werkgroep voldoende 
voorbereidingstijd voor vernieuwd regionaal beleid 
ten aanzien van VE. 

8. Inspraak   Nee 
  Ja, door:  

Wanneer: 

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

weten: 
 
X Structureel/incidenteel 

10. Bestaand Kader Relevante regelgeving: 
Wet Educatie en beroepsonderwijs, Wet 
Participatiebudget 

 Eerdere besluitvorming: 
 

11. Lokale context 
(in te vullen door griffier) 
 
 
 

 

 
* weghalen wat niet van toepassing is   
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Adviesnota PHO   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Onderwerp: Voorbereiding Volwasseneneducatie 2015 
 
 
Beslispunten: 
Het DB van Holland Rijnland en het college van de centrumgemeente Leiden te adviseren om: 

1. in te stemmen met: 
a. de voortzetting van de inkoop van volwasseneneducatie bij  roc’s tot 90% van 

het budget in 2015 tot ten minste 30 juni 2015; 
b. de reservering van 10% van het budget in 2015 voor de uitvoering van pilots; 

2. Per 31 december 2014 te bezien of  de planning in beslispunt 1a nog voldoet. 
 
Inleiding: 
Het ministerie van OCW gaat er vanuit  dat de Tweede Kamer vóór het zomerreces besluit 
over een wetswijziging voor volwasseneneducatie (VE).  
Met deze wetswijziging ontvangt de contactgemeente van de arbeidsmarktregio met ingang 
van 2015 het budget voor de inkoop van educatieopleidingen en wordt zij verantwoordelijk 
voor het opstellen van een regionaal educatieplan. Daarnaast wordt de verplichte 
winkelnering bij de roc’s opgeheven door middel van een afbouwregeling over drie jaar. 
De besluitvorming over deze wetswijziging vindt bij de Eerste Kamer plaats na het 
zomerreces.  
De veranderingen in de wetgeving voor VE wil de regio aangrijpen om de inhoud en aanpak 
van VE te vernieuwen. Dit kan betekenen dat lokale initiatieven of aanbieders een grotere rol 
gaan spelen in de keten van VE. 
In Holland Rijnland is een werkgroep aan de slag om de voorbereidingen te treffen voor het 
nieuwe beleid ten gevolge van deze wetswijziging. In bijlage 1 worden de gevolgen van de 
wetswijziging uiteen gezet. 
De werkgroep stelt voor om de invoering van de afbouwregeling bij de roc’s in 2015 aan te 
passen, zodat de regio voldoende tijd heeft om zich voor te bereiden op het regionale beleid 
ten aanzien van VE.  
In 2015 is de centrumgemeente Leiden verantwoordelijk voor VE, maar die situatie is nu nog 
niet aan de orde. Op dit moment valt VE juridisch onder de gemeenschappelijke regeling 
Holland Rijnland. Daarom wordt dit voorliggend voorstel ter advisering van het Dagelijks 
Bestuur van Holland Rijnland en het college van de centrumgemeente Leiden aan u 
voorgelegd.  
 
Beoogd effect: 
Een vernieuwd, gedegen en gedragen regionaal educatieplan invoeren in de zomer van 2015 
(begin schooljaar 2015 -2016). 
 
Argumenten:  
1a.1 Er is onvoldoende tijd om een gedeelte van het budget per 2015 aan te besteden 
De Eerste Kamer zal naar verwachting na het zomerreces een besluit nemen over de 
wetswijziging over educatie. 

Vergadering: Portefeuillehoudersoverleg 
Sociale Agenda 

Datum: 2 juli 2014 
9.30 – 12.00 uur 

Locatie: Leiderdorp 
raadzaal 

Agendapunt: 07 
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Daarna wordt pas duidelijk wat er mogelijk is met de educatiemiddelen met ingang van 2015. 
Waaronder de vraag of  een gedeelte van het budget voor educatie aanbesteed moet worden. 
Er is onvoldoende tijd om het aanbestedingstraject voor 1 januari 2015 af te ronden. 
 
1a.2 Het vergt tijd om vernieuwing van de inhoud en aanpak van VE te onderzoeken 
De nieuwe wetgeving voor VE biedt de kans om de inhoud en aanpak van VE te vernieuwen. 
De maatschappelijke effecten van de huidige werkwijze van VE moet daarvoor onderzocht 
worden. Daarnaast moet de behoefte van de gemeente gepeild worden. 
Voor een gedegen voorbereiding is tijd nodig. 
 
1a.3 Een gedegen educatieprogramma bevordert verankering van educatie per 2018 
In 2017 zal een evaluatie van de effecten van deze wetswijziging plaatsvinden. Op basis van 
deze evaluatie zal besloten worden of de uitkering voor educatie met ingang van 2018 wordt 
toegevoegd aan het deelfonds sociaal domein van de gemeenten. 
Als er een goed voorbereid, gedegen en door gemeenten gedragen regionaal 
educatieprogramma is ontwikkeld, bevordert dit de verankering van educatie in het sociaal 
domein bevorderen. 
 
1a.4 Roc’s moeten tijdig weten wat zij voor het volgend schooljaar kunnen plannen 
De roc’s starten na het zomerreces met nieuwe trajecten voor het nieuwe schooljaar en 
moeten daar voor het zomerreces een planning voor maken. 
Het is daarom van belang dat roc’s tijdig op de hoogte zijn van het beleid van de gemeente 
ten aanzien van het aanbod en de beschikbare middelen. 
 
1b.1 Reservering van budget voor pilots maakt uitproberen van vernieuwd beleid mogelijk 
Voor de invoering toekomstig regionaal beleid ten aanzien van VE bieden pilots de 
mogelijkheid om vernieuwd beleid uit te proberen. 
Voor de uitvoering pilots moet daarom budget beschikbaar zijn. 
 
2.1 Per 31 december 2014 is er duidelijkheid over de wetgeving en regionaal beleid  
Eind december 2014 kan een definitief besluit genomen worden over de inzet en afbouw van 
de middelen bij de roc’s, omdat de verwachting is dat dan de wetswijziging is gepubliceerd. 
Daarnaast zal de werkgroep die de voorbereiding doet op de gevolgen van de wetswijzing 
meer zicht hebben op het regionale meerjarenprogramma educatie. 
 
Financiën:  
Het budget voor educatie 2015 is naar verwachting gelijk aan het budget voor 2014, dat € 
1.467.765,00 bedraagt. 
Dit betekent dat in ieder geval € 660.494,00 in de eerste helft van 2015 wordt ingezet bij de 
roc’s en € 73.389,00 gereserveerd wordt voor pilots. 

 
Evaluatie: 
Per 31 december 2014 wordt op basis van de besluitvorming van het Rijk en het voorstel van 
de werkgroep voor vernieuwd regionaal educatieprogramma bepaald  hoe en waarvoor de 
middelen educatie worden ingezet voor de tweede helft van 2015. 
 
Bijlage: 
Voorstel Volwasseneneducatie 2015. 
 


