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Onderwerp
Landelijk vervolgaanpak laaggeletterdheid en Regionaal traject inkoop Volwasseneneducatie 20212024
Kennisnemen van
Landelijk vervolgaanpak laaggeletterdheid 2020-2024 en regionale aanpak van deze vervolgaanpak en
regionale inkooptraject volwasseneneducatie 2020-2024.
Inleiding
Wettelijke taak gemeente in kader van Wet Educatie Beroepsonderwijs (WEB)
Als gemeente hebben wij in het kader van de WEB de taak om volwasseneneducatie aan te bieden aan
inwoners. Het ministerie van OCW wees gemeente Tiel aan als contactgemeente om jaarlijks een
regionaal volwasseneneducatieplan op te stellen. Tot op heden wordt de uitvoering gesubsidieerd,
maar er is een wettelijke mogelijkheid en wens om dit in te kopen vanaf 2021. Dit past beter binnen de
wettelijke kaders. Daarnaast kunnen wij door middel van inkoop, scherper sturen op kwaliteit en
resultaat.
Vervolgaanpak laaggeletterdheid 2020-2024
Op 4 juli 2018 sloten VNG en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) een
bestuursakkoord over de aanpak laaggeletterdheid 2020-2024. Gemeenten moeten nu, onder regie
van de contactgemeenten, deze bestuurlijke afspraken verder uitwerken in een verplicht op te stellen
regionaal plan “Vervolgaanpak laaggeletterdheid 2020-2024”. Dit plan is breder dan het jaarlijkse
regionale educatieplan volwasseneneducatie.
Het regionale plan, vervolgaanpak laaggeletterdheid, moeten wij uiterlijk op 1 januari 2021 delen met
het ministerie. In juli 2020 dienen wij de stand van zaken door te geven aan het ministerie.
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Kernboodschap
Het totale bereik van de aanpak laaggeletterden is bescheiden. OCW heeft een aantal knelpunten en
verbeterpunten geformuleerd. Naar aanleiding hiervan sloot de VNG en OCW een bestuurlijk akkoord
om laaggeletterdheid nog beter te organiseren. Dit heet: “Vervolgaanpak laaggeletterdheid 20202024”.
Doelen van de vervolgaanpak 2020-2024:
1. Meer mensen bereiken, vooral inwoners die Nederlands als eerste taal hebben, (NT1-ers) met een
aanpak op maat
2. Weten wat werkt: meer inzicht in kwaliteit en effectiviteit en hier slimmer op sturen
3. Samen aan de slag: méér gemeenten, werkgevers en maatschappelijke organisaties actief: voor
kinderen én volwassenen
De vervolgaanpak kent een tiental maatregelen.
1.

Landelijke impuls voor méér bereik, specifiek onder de NT1-doelgroep

2.

Bestuursakkoord Basisvaardigheden met gemeenten/VNG

3.

Extra budget om de afspraken uit te voeren

4.

Nieuw landelijk ondersteuningsprogramma (vervolg Taal voor het Leven)

5.

Versterkte werkgeversaanpak door middel van subsidie

6.

Extra aandacht voor laagtaalvaardige gezinnen

7.

Inzet op kwaliteit van taalhuizen en taalpunten en non-formeel cursusaanbod

8.

Nieuw expertisecentrum basisvaardigheden voor bovenregionale netwerkfunctie,
kwaliteitsbevordering en onderzoek Landelijk beeld van het bereik van cursussen
basisvaardigheden

9.

Resultaten van aanpak laaggeletterdheid worden landelijk openbaar gemaakt

10.

Ruimte voor experimenten

Consequenties
We volgen het volgende tijdspad om te komen tot het regionale plan laaggeletterdheid 2020-2024:


februari- mei: uitwerking en concept schrijven



juni: eerste opzet regionale bespreking met wethouders gemeenten regio rivierenland



juli: ministerie informeren over voortgang



oktober: bespreking definitieve opzet met wethouders



november, december: collegebesluit vaststellen definitief plan regionaal vervolgaanpak
laaggeletterdheid 2020-2024 + raadsinformatiebrief (inclusief voorstel voor bestuurlijke
borging).
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Wens tot bestuurlijke borging vervolgaanpak volwasseneneducatie
Op dit moment vindt er alleen ambtelijke afstemming plaats over het huidige regionale educatieplan,
geen bestuurlijke afstemming. Voor het nieuwe regionale programma vervolgaanpak
laaggeletterdheid zullen wij ook met een voorstel komen voor bestuurlijke borging.
Overige gevolgen vervolgaanpak laaggeletterdheid:


meer laaggeletterde inwoners die bereikt worden



beter zicht op wat werkt om laaggeletterdheid te verminderen



versterkte werkgeversaanpak



betere regionale bestuurlijke afstemming en samenwerking



door inkoop betere sturingsmogelijkheden op kwaliteit en resultaat

Bijlage(n)
Vervolgaanpak laaggeletterdheid.

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe,
de secretaris,
de burgemeester,

