
Onderwerp Voortgang Wet Educatie en Beroepsopleidingen 

Steller G.P. de Jong 

De leden van de raad van de gemeente Groningen 
te 
GRONINGEN 

" Gemeente 
Kjroningen 

Telefoon (050) 367 62 96 Bljlage(n) Ons kenmerk 5704508 

Datum 0 1 - 0 6 - 2 0 1 6 Uw brief van Uw kenmerk 

Geachte heer, mevrouw, 

Met deze brief willen wij u informeren over de uitvoering van de Wet Educatie en 
Beroepsopleidingen (WEB) in de eerste maanden van 2016. In deze brief geven wij aan 
hoe wij in samenspraak met de andere gemeenten in de arbeidsmarktregio de inkoop van 
educatie hebben georganiseerd. Ook geven wij aan tot welk aanbod dit leidt in de 
gemeente Groningen en geven we een beeld van het aantal deelnemers in 2015. Daarmee 
voldoen we aan de toezeggingen die we hebben gedaan in de commissie van 18 november 
2015. 

Met ingang van 1 januari 2015 is de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB) gewijzigd. 
De WEB regelt het aanbod aan cursussen Nederlandse taal en rekenen voor 
laaggeletterden, analfabeten en vrijwillige inburgeraars. Educatie draagt bij aan de sociale 
en professionele (zelf)redzaamheid van mensen. Door de betere beheersing van de 
Nederlandse taal en beter te leren rekenen, kunnen mensen zelfstandiger meedoen in de 
samenleving. Ook draagt educatie bij aan de doorstroming naar (vervolg)onderwijs of 
werk. 
In het visiedocument Educatie hebben wij geformuleerd met welke doelen en op welke 
wijze wij de inkoop van educatietrajecten willen organiseren. Hierover hebben wij u per 
brief (kenmerk 5270790) geïnformeerd. De drie kerndoelen voor wat betreft de inzet van 
educatie zijn: 

Participatie (educatie gericht op sociale zelfredzaamheid); 
Opleiding (educatie gericht op doorstroming naar vervolgonderwijs); 
Werk (educatie gericht op doorstroming naar arbeidsmarktoriëntatie en werk). 

Inkoop van educatie 
Als contactgemeente is de gemeente Groningen verantwoordelijk voor de inkoop van 
educatie voor alle gemeenten in de arbeidsmarktregio. Op basis van de vraag per subregio 
is voor 2016 het aanbod aan educatie ingekocht bij de drie ROC's in onze 
arbeidsmarktregio: het Alfa-college, Noorderpoort en het Drenthe-coUege. 
Met de wijziging van de WEB per 1 januari 2015 is het niet meer verplicht het volledige 
aanbod aan educatie in te kopen bij de ROC's. In 2016 kan tot maximaal 50 procent van 
het aanbod worden ingekocht bij andere aanbieders. 
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Niettemin hebben wij ervoor gekozen het volledige aanbod aan educatie bij de ROC's te 
betrekken. Reden hiervoor is in de eerste plaats dat we tevreden zijn over het aanbod van 
de ROC's. In de tweede plaats is een belangrijk voordeel dat met het aanbod van deze 
onderwijsorganisaties in veel gevallen ook de aanvullende activiteiten en diensten van de 
ketenpartners van de ROC's meekomen. Het gaat daarbij onder meer om de toeleiding en 
uitvoering op locatie in samenwerking met bibliotheken, Humanitas, Jasmijn en de MJD. 

Voor 2016 is hiervoor voor de gehele arbeidsmarktregio een budget beschikbaar van 
2.488.885 euro. Het gehele budget is, net als in 2015, volledig besteed aan het aanbod van 
de ROC's. Voor het aanbod van educatie in de gemeente Groningen is voor 2016 een 
bedrag van 814.596 euro beschikbaar. 
Het inkoopproces is naar tevredenheid van gemeenten en aanbieders verlopen. Nog voor 
de komende zomerperiode starten wij overleg met gemeenten in de arbeidsmarktregio 
over het inkoopproces in 2017. 

Deelnemers 
Gegevens over het aantal deelnemers hebben betrekking op het jaar 2015. Daarbij 
beperken wij ons tot de aantallen deelnemers in de gemeente Groningen. Het aanbod aan 
educatie in de gemeente Groningen wordt uitgevoerd door het Alfa-college en het 
Noorderpoort. 
Bij het Alfa college waren er in 2015 in totaal 574 actieve deelnemers, verdeeld over 50 
lesgroepen. Bij het Noorderpoort ging het om 556 actieve deelnemers over 45 groepen. In 
totaal gaat het dus om meer dan 1.100 deelnemers aan educatietrajecten in de gemeente 
Groningen. 
Er is door het jaar heen continu sprake van uitstroom en nieuwe instroom. Over een heel 
kalenderjaar bezien stroomt ongeveer de helft van de deelnemers uit. Van hen heeft 
gemiddeld 75 procent het vooraf bepaalde trajectdoel behaald. Gelet op de doelgroep van 
het aanbod aan educatie, laaggeletterden, analfabeten en vrijwillige inburgeraars, 
beschouwen we dit als een goed resultaat. 
Belangrijke redenen voor het niet behalen van het trajectdoel zijn: 

het gekozen opleidingsniveau is toch te moeilijk bevonden; 
gezondheid, thuissituatie of persoonlijke omstandigheden van de deelnemer; 
gebrek aan motivatie en veel absentie van de deelnemer; 
de deelnemer heeft betaald werk gevonden waardoor het traject niet meer kan 
worden gevolgd. 

Eens per kwartaal voert het Alfa-college een analyse uit onder de bestaande deelnemers. 
Daarbij wordt gekeken naar leerbaarheid, motivatie, niveau en groeimogelijkheden. Op 
basis van deze analyse zal een aantal deelnemers uitstromen. De uitgestroomde 
deelnemers die hun leerplafond hebben bereikt, worden doorverwezen naar Taaihuizen 
waar ze hun vaardigheden kunnen onderhouden. De deelnemers die doorgaan met hun 
traject worden na drie maanden opnieuw geanalyseerd. Op deze wijze wordt tussentijdse 
uitval voorkomen, continuïteit, door- en uitstroom geborgd en ook mogelijkheden 
gecreëerd voor nieuwe instroom. 

Aanbod 
De belangrijkste onderdelen, in termen van het aantal deelnemers, van het educatieaanbod 
zijn de cursussen taal en rekenen voor overwegend personen met een Nederlandse 
achtergrond en het aanbod Basis NT2, het aanbod Nederlands als tweede taal. 



Bladzijde 3 yan 3 

De cursussen taal en rekenen tellen ruim 250 deelnemers en worden op verschillende 
niveaus aangeboden. Het aanbod basis NT2 telt meer dan 500 deelnemers. Ook hiervoor 
geldt dat het aanbod gedifferentieerd, dus verschillend in niveau en intensiteit, wordt 
aangeboden. 
Een belangrijk deel van het aanbod Basis NT2 is erop gericht doorstroom naar niveau 2 
van het MBO te realiseren. Vanuit het aanvullende MBO programma wordt vervolgens 
aandacht besteed aan zaken als werknemersvaardigheden, loopbaan, burgerschap en 
vakvaardigheden gericht op specifieke beroepsprofielen. 

De cursussen taal en rekenen en het aanbod Basis NT2 trekken veel deelnemers. 
Daarnaast is er een variëteit aan cursussen en trajecten met kleinere aantallen deelnemers. 
Zo is er een traject 'Taal voor Thuis', met circa 20 deelnemers, dat specifiek gericht is op 
de verwerving van Nederlands als tweede taal in combinatie met opvoedingsvragen, de 
ouder-kind relatie en de thuissituatie. 
Ook het traject Taal in Selwerd, met ongeveer 50 deelnemers, is gericht op verwerving 
van Nederlands als tweede taal. In dit aanbod wordt samengewerkt met het Wij-team, het 
CJG, de bibliotheek en de MJD. 
Bijzonder is ook het project 'Binn'stad' voor jongeren met een uitkering en zonder 
startkwalificatie. De deelnemers krijgen vijf dagen per week les van 11.00 tot 13.00 uur. 
Na de lessen lopen de deelnemers stage bij bedrijven in de binnenstad van Groningen. Het 
doel is instroom in MBO niveau 2. Wanneer dit niet haalbaar is, wordt gestreefd naar 
instroom in niveau 1 van het MBO. In 2015 hebben hier 35 jongeren aan deelgenomen. 
Het merendeel van de deelnemers is doorgestroomd naar het Noorderpoort of het Alfa
college. 

MICA 
In uw raad is de vraag gesteld of wij bekend zijn met het initiatief MICA. Daarvan zijn 
wij op de hoogte. MICA is een initiatief van twee leraren van de W.A. van Lieflandschool 
die zien dat hun oud-leerlingen na hun 18de soms in een gat vallen. 
MICA biedt scholing voor iedereen vanaf 18 jaar met een verstandelijke beperking. Waar 
de WEB beperkt is tot aanbod op het gebied van rekenen en taal, richt MICA zich op het 
hele spectrum van maatschappelijk functioneren - wonen - werk - scholing -relaties -vrije 
tijd. 
MICA organiseert vanaf september 2014 één avond per week een avondschool in het 
pand van De Bolster in de Wijert. Daar geven ze lessen taal, rekenen, Engels, sociale 
vaardigheden en theorie voor het behalen van het rijbewijs. 
MICA is een zeer gewaardeerd en zinvol initiatief, echter met een beperkte relatie tot de 
Wet Educatie, waarbij zoals gezegd de focus ligt op de basisvaardigheden taal en rekenen. 

We gaan ervan uit u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 

de burgemeester, de secretaris. 
Peter den Oudsten Peter Teesink 


