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Notitie gemeenschappelijke regeling Educatie Gooi & Vechtstreek 

1. Inleiding 
De aanleiding van deze verslaglegging is het raadsbesluit van 28 april 2011 over de 
jaarlijkse verslaglegging door in het algemeen bestuur van externe organisaties benoemde 
leden. In afwijking van artikel 43, lid 1, RvO is besloten dat de verslaglegging in de 
commissie wordt behandeld. 

Volgens bovengenoemd raadsbesluit moet de verslaglegging onderstaande punten bevatten: 
- Wat is de doelstelling van de organisatie? 
- Wat is de jaarlijkse bijdrage van Huizen aan de organisatie? 

Hoe vaak is het bestuur bij elkaar gekomen? 
- Wat is ter uitvoering van de doelstelling door het bestuur gedaan? 
- Wat is de inbreng geweest van de gemeentelijke vertegenwoordiger ter 

behartiging van de belangen van Huizen? 

Deze notitie gaat in op het jaar 2011. 

2. Gezamenlijke regeling Educatie Gooi & Vechtstreek 
Voor de uitvoering van de wet educatie en beroepsonderwijs (WEB) is de 
gemeenschappelijk regeling Educatie Gooi & Vechtstreek ingesteld. De deelnemende 
gemeenten zijn: Blaricum, Bussum, Hilversum, Huizen, Laren, Muiden, Naarden, Weesp en 
Wijdemeren. De reden hiervoor is onder meer om een breed aanbod aan 
educatieopleidingen te kunnen samenstellen en efficiency winst. 

De gemeenten hebben een privaatrechtelijke relatie met het R O C van Amsterdam voor wat 
betreft het 'inkopen' van opleidingen educatie. Het gemeenschappelijk orgaan educatie bezit 
geen rechtspersoonlijkheid waardoor er geen bevoegdheid is tot het sluiten van een 
overeenkomst. Hierdoor hebben de aan de gemeenschappelijke regeling deelnemende 
gemeenten besloten de onderhavige overeenkomst te laten sluiten door de gemeente 
Huizen. 
In deze overeenkomst wordt opgenomen welke opleidingen educatie door het MBO college 
Hilversum worden verzorgd. Aan de hand van het jaarverslag wordt beoordeeld of de 
overeengekomen opleidingen ook daadwerkelijk zijn gegeven en of de overeenkomst door 
het R O C van Amsterdam is nagekomen. De opleidingen worden door het MBO college 
Hilversum, een werkmaatschappij van het R O C van Amsterdam, verzorgd. 

3. Wat is de doelstelling van de organisatie? 
De gemeenschappelijke regeling is samengesteld ter behartiging van de gemeentelijke 
activiteitenplanning op het terrein van volwasseneducatie. 

De educatieopleidingen voor volwassenen hebben als doel om (taal)achterstanden weg te 
werken, zelfredzaamheid binnen de maatschappij te bevorderen en doorstroming naar 
vervolgonderwijs en beroep mogelijk te maken. Educatie heeft daarbij een specifieke 
verantwoordelijkheid voor groepen die niet zelfstandig voldoende competenties kunnen 
ontwikkelen en die zich het leven lang leren nog niet als een grondhouding hebben eigen 
gemaakt. 

Deze doelstellingen uiten zich in de volgende gemeentelijke ambities ten aanzien van het 
onderwijsaanbod: 

- het handhaven van het huidige niveau waarbij trajecten basiseducatie vooral gericht 
worden op het verwerven van basisvaardigheden; 

- het alfabetiseren van anderstaligen; 
- het verlagen van laaggeletterdheid bij Nederlandstaligen en anderstaligen; 
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- Het verlagen van de achterstand ten aanzien van maatschappelijke participatie (niet 
noodzakelijk arbeidsparticipatie), bijvoorbeeld laagopgeleide ouderen en digibeten; 
Doorstromen naar vervolgonderwijs en beroep mogelijk maken. 

4. Wat is de jaarlijkse bijdrage van Huizen aan de organisatie? 
De gemeente Huizen ontvangt jaarlijks een bijdrage van het Rijk die door de minister ten 
behoeve van de educatie wordt vastgesteld. Gelet op het feit dat er gezamenlijk wordt 
ingekocht kan er een breed onderwijsaanbod ontstaan. 
Op het totale landelijke budget van €196 miljoen is in 2010 € 30 miljoen bezuinigd. In 2010 
werd reeds bekend dat in 2011 nog een bezuiniging van € 85 miljoen op het totale 
educatiebudget zou plaatsvinden. In totaal is er binnen twee jaar 115 miljoen bezuinigd op 
educatie. 

Dit heeft geresulteerd in de volgende ontwikkeling in het educatiebudget voor gemeente 
Huizen en voor de totale gemeenschappelijke regeling: 

2009 2010 2011 Prognose 
2012 

Totale budget 
gemeenschappelijke regeling 

€2.513.320 € 1.946.796 € 1.483.882 1.398.838 

budget Huizen €426.717 € 329.495 €250.687 234.909 

5. Hoe vaak komt het bestuur bij elkaar? 
De leden van de gezamenlijke regeling Gooi & Vechtstreek vergadert eenmaal per jaar. De 
vertegenwoordigers van het R O C van Amsterdam worden ook voor dit overleg uitgenodigd. 
De verantwoordelijke ambtenaren van de deelnemende gemeenten komen minimaal twee 
keer per jaar bijeen. De verantwoordelijke ambtenaar van gemeente Huizen heeft daarnaast 
minimaal vier maal per jaar een overleg met de opleidingsmanager van het MBO college 
Hilversum. 

Naast bovengenoemd overlegstructuur zijn de volgende verantwoordingsmomenten en 
verantwoordingsverslagen ingevoerd: 

- Jaarverslag op deelnemersniveau en onderwijsaanbod niveau; 
Onderwijsovereenkomst op cursistniveau bij start activiteit; 

- Voortgangsrapportages per semester op cursistniveau; 
Managementrapportage per kwartaal op deelnemersniveau. 

6. Wat is ter uitvoering van de doelstelling door het bestuur gedaan? 
De afspraken in het contract met het R O C worden afgestemd op bovengenoemde 
budgetten. Rekening houdend met de bezuiniging, de politieke ambities alsmede de vraag 
vanuit cursisten wordt jaarlijks door het bestuur getracht om een breed aanbod aan 
cursussen aan te bieden. 

In 2011 heeft het R O C de volgende opleidingen en overige activiteiten aangeboden: 

• Alfabetisering van laaggeletterde anderstaligen; 
• Lezen & schrijven voor verstandelijk gehandicapten; 
• Taallessen ten behoeve van laaggeletterdheid Nederlandstaligen en anderstaligen; 
• Schrijfvaardigheid en gespreksvaardigheid voor anderstaligen; 
• Duaaltraject taalstage incl. zoeken en begeleiden; 

• Voorbereidend schakeltraject administratie en zorg; 
• Begeleiding schakeltraject administratie en zorg; 
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• Taallessen anderstaligen A1/A2; 
• Taallessen en examentraining staatsexamen I en li (B1 /B2); 
• Intake en trajectbegeleiding. 

7. Wat is de inbreng geweest van de gemeentelijke vertegenwoordiger ter 
behartiging van de belangen van Huizen? 

Wethouder Tijhaar was in 2011 voorzitter van de gemeenschappelijke regeling educatie en 
neemt actief deel aan de besluitvorming. 
Zij heeft zich ingezet om een zo divers mogelijk aanbod tot stand te brengen waarbij deze 
naast veranderingen in de wetgeving en budgetten ook zo goed mogelijk aansluit op de 
vraag van de cursisten. Immers, in onze organisatie staan de vraag en mogelijkheden van de 
cliënt centraal. Zij heeft altijd aandacht voor aanverwante onderwerpen, zoals aansluiting van 
het volwassenonderwijs op MBO opleidingen, inburgering etc, vroegtijdig schoolverlaten etc. 
en in haar rol als voorzitter maakt wethouder Tijhaar deze bespreekbaar in het jaarlijkse 
overleg. Tevens zet zij zich in om de relatie met het MBO college Hilversum te handhaven cq 
te verbeteren. 

Voorafgaand aan de jaarlijkse vergadering worden de agendapunten c q . de te nemen 
besluiten ambtelijk voorbereid, van een toelichting voorzien en de gewenste richting 
voorgesproken met wethouder Tijhaar. 

Deze ambtelijke voorbereiding bestaat uit het volgende: 
in samenwerking met de opleidingsmanager van het MBO college Hilversum wordt 
het cursusaanbod samengesteld. Hierbij wordt rekening gehouden met 
bezuinigingen, de politieke ambities alsmede de vraag vanuit cursisten; 

- Aan de hand van het cursusaanbod wordt het prestatiecontract vormgegeven; 
- Toelichting op het prestatiecontract met daarin ook aandacht voor veranderingen en 

toekomst etc; 
- De verantwoordelijke ambtenaar en de opleidingsmanager van het MBO college 

Hilversum hebben daarnaast minimaal vier keer per jaar een overleg. Hierin komen 
de volgende onderdelen aan de orde: evaluatie W E B aanbod en mogelijk bijstellen, 
knelpunten en uren rapportage. 
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