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Onderwerp  

Regionaal plan volwasseneneducatie 2021 

 

Kennisnemen van 

Regionaal plan volwasseneneducatie 2021 en regionale inkooptraject volwasseneneducatie. 

 

Inleiding 

Het doel van volwasseneducatie is dat inwoners in staat zijn te communiceren en deel te nemen aan 

het maatschappelijk leven, ook als gebruik van alledaagse digitale technologie daarbij een rol speelt. 

Inwoners zijn zowel sociaal, educatief als professioneel zelfredzaam en ze horen erbij (inclusie). 

 

Gemeenten hebben de wettelijke taak om taalonderwijs aan te bieden aan volwassenen  

(Art. 2.3.1, Wet Educatie en Beroepsonderwijs). De gemeente Tiel heeft op grond van deze wet een 

coördinerende taak voor het regionaal educatiebeleid en is “contactgemeente” en budgethouder voor 

volwasseneneducatie. Zo moet Tiel in samenwerking met regiogemeenten1  jaarlijks een regionaal 

educatieprogramma opstellen. Ook verleent Tiel de subsidie aan het Regionaal Opleidingscentrum 

Rivor (ROC) voor uitvoering van de educatiecursussen.  

 

Dit regionaal educatieplan is gebaseerd op het nieuwe rijksbeleid, de opgedane ervaringen met het 

regionaal educatieprogramma en het regionale plan van aanpak laaggeletterdheid 2020-2024. 

 

Kernboodschap 

In het regionaal educatieprogramma 2021 staan de onderstaande vier doelstellingen centraal: 

  

1. het terugdringen van laaggeletterdheid in de regio  

De inzet van de educatiemiddelen sluit met deze doelstelling aan op het actieprogramma Tel mee met 

Taal om laaggeletterdheid te bestrijden 

 

2. het bevorderen van participatie door middel van opleiding en (vrijwilligers)werk  

De inzet van de educatiemiddelen sluit aan op de Wet Taaleis. Deze wet verplicht 

bijstandsgerechtigden zich in te spannen om te werken aan hun taalniveau als zij de taal onvoldoende 

beheersen. De bijstandsgerechtigden moeten in ieder geval een taalniveau 1 F beheersen. Dit betekent 

bijvoorbeeld dat deelnemers korte, eenvoudige teksten kunnen lezen en schrijven. Het ROC Rivor biedt 

                                                           
1 De gemeenten waar gemeente Tiel contactgemeente voor is, zijn de gemeenten West Betuwe, Buren, Culemborg, Maasdriel, 
Neder-Betuwe, West Maas en Waal en Zaltbommel.  
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met haar onderwijsprogramma de bijstandsgerechtigden de mogelijkheid om hun taalvaardigheid te 

verbeteren. 

 

3. Het samenwerken met lokale partners om zo een sluitend en breed aanbod te bieden 

De inzet van de educatiemiddelen sluit aan op ontwikkelingen vanuit lokale initiatieven om het 

educatieaanbod letterlijk dichtbij de doelgroep te brengen met één gezamenlijke doelstelling: de 

deelname aan een educatietraject draagt bij aan het vergroten van de zelfredzaamheid van een 

deelnemer/ cursist en het bevorderen van deelname aan de maatschappij.    

In West Betuwe gebeurt dit in onder andere in het Digi-Taalhuis, ROC, Bibliotheek, Werkzaak, UWV en 

GGD. Partijen werken steeds meer samen.  

                                                                                                                                                                                         

4. We stimuleren het bedrijfsleven om verantwoordelijkheid te nemen in scholing van medewerkers 

In 2021 wordt het bedrijfsleven meer en meer betrokken in de verantwoordelijkheid van scholing op 

basisvaardigheden van de medewerkers.  

 

Uitgangspunten regionaal educatie programma  

In het regionaal programma hebben we uitgangspunten opgenomen die voor de hele regio gelden:  

 

 Meedoen begint aan de basis (educatie verbeterd zelfredzaamheid van inwoners) 

 De mens staat centraal (aanbod sluit aan bij mogelijkheden en motivatie van inwoners) 

 Ontwikkeling van eenduidige kwalitatieve en kwantitatieve monitoring en rapportage (beter 

resultaten kunnen meten van onze inzet en gebruik maken van landelijke inzet vanuit het rijk.)  

 We investeren in verbeteren van basisvaardigheden van inwoners (onderzoek wijst uit dat dit 

leidt tot betere arbeidsmarktpositie, gezondheid en betere sociale inclusie van inwoners) 

 We verbinden aanpak van basisvaardigheden met andere programma’s in het sociaal domein 

(onder andere de nieuwe wet inburgering en de participatiewet) 

 We stimuleren publieke samenwerking en maken er gebruik van: ROC staat niet alleen, maar 

werkt samen met alle partijen in de regio 

 We zoeken balans tussen formeel en informeel aanbod: we organiseren laagdrempelige 

trajecten in buurt of wijkhuis naast de formele cursussen in school. 

 

Rijksbudget 2021 

Het Rijk keert aan contractgemeente Tiel in 2021 een bedrag uit van €696.982,- in de vorm van de 

specifieke uitkering educatie. Dit budget is een doeluitkering en mag besteed worden aan activiteiten 

die in de Wet Educatie Beroepsonderwijs zijn vermeld.   

In 2021 start een regionaal inkooptraject voor de formele volwasseneneducatie (formeel = cursussen 

en opleidingen die leiden naar een certificaat of diploma). Zo wordt de rechtmatige besteding van 

deze middelen gewaarborgd.  

 

Bijlage(n)  

1. Het Regionaal Programma Volwassen Educatie 2021 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe, 

de secretaris,                                 de burgemeester, 

 


