Budgetverdeling vavo en overige educatie voor 2013
Op 11 september is het wetsvoorstel educatie aanvaard door de Eerste Kamer. Dit betekent dat de
wetswijzigingen per 1 januari 2013 in werking zullen treden. De bijdrage van het ministerie van OCW aan
het participatiebudget voor het jaar 2013 is onder voorbehoud dat de procedure rond wet- en regelgeving
tijdig is afgerond. Vooralsnog bedraagt de bijdrage van het ministerie van OCW aan het educatieonderdeel
van het participatiebudget voor het jaar 2013 €53.283.000.
Dit bedrag wordt over gemeenten verdeeld op basis van de volgende 4 maatstaven, die ieder een kwart van
het te ontvangen budget per gemeente bepalen:
1. volwassen inwoners met een laag opleidingsniveau;
2. volwassen inwoners met een bepaalde etnische achtergrond;
3. ingekochte trajecten basisvaardigheden;
4. behaalde certificaten staatsexamens Nederlands als Tweede Taal (NT2).
De bijdrage vanuit het ministerie van OCW voor 2013 is bedoeld om educatieopleidingen Nederlandse taal
en rekenen en NT2 in te kopen. Educatieopleidingen die vóór 1 januari 2013 zijn gestart mogen uitsluitend
in 2013 uitgefinancierd worden uit het participatiebudget. Opleidingen vavo kunnen vanaf 2013 niet meer
uit het participatiebudget bekostigd worden. Vanaf 2013 mag het budget niet meer worden ingezet voor de
inkoop van educatieopleidingen voor verplichte inburgeraars. Ook de uitfinancieringsregeling is voor deze
groep niet van toepassing. Vanaf 2013 is de gemeente verplicht in hun contract met regionale
opleidingscentra de inkoopeenheid ‘contacturen’ te gebruiken. Roc’s dienen hun educatieopleidingen
Nederlandse taal en rekenen en NT2 zo vorm te geven, dat zij gericht zijn op de standaarden en eindtermen
die voor deze opleidingen zijn geformuleerd. Voor opleidingen Nederlandse taal voor de NT1 doelgroep en de
opleidingen rekenen betreft dit de niveaus 1F en 2F van het Referentiekader Meijerink. Voor de opleidingen
Nederlandse taal voor de NT2 doelgroep betreft dit de niveaus als beschreven in het Raamwerk Nederlands.
De voorlopige bedragen per gemeente kunt u op de website www.steunpuntve.nl inzien.
Een samenvatting van de totstandkoming van het budget en de meest relevante wijzigingen voor 2013 vindt
u binnenkort ook op deze website.
Conferenties Volwasseneneducatie in 2013
Om u te informeren over al deze veranderingen organiseert het Steunpunt ve in samenwerking met de LVO
(Landelijke Vereniging Onderwijsambtenaren) en de MBO Raad Op 30 oktober en 31 oktober organiseert in
respectievelijk Dordrecht en Harderwijk een conferentie voor medewerkers van gemeenten en roc’s die
betrokken zijn bij de contractafspraken rond volwasseneneducatie. Zij worden in de bijeenkomsten
geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen. Er worden ook voorbeelden van contracten roc/gemeente
besproken. De deelnemers worden uitgenodigd gezamenlijk concreet van gedachten te wisselen over de
invulling van de contractafspraken volwasseneneducatie in hun regio na 2012. De uitnodigingen zijn op 3
september verstuurd naar alle vertegenwoordigers van gemeenten en roc’s. Om zoveel mogelijk rendement
uit de bijeenkomsten te halen worden belangstellenden aangespoord in koppels van ROC en gemeente te

komen. Heeft u zich nog niet aangemeld en valt u wel in de doelgroep, neemt u dan contact op via
info@steunpuntve.nl of meldt u zich rechtstreeks aan via de link in de uitnodiging.
Ronde Tafelbijeenkomsten: Veranderingen in het MBO: de gevolgen voor de gemeenten
Van verschillende leden bereiken ons vragen over deze ronde tafelconferentie die LVO, in samenwerking met
BMC op 8 november a.s. te Amersfoort organiseert. Er zijn die dag 2 bijeenkomsten met dezelfde inhoud.
Één in de ochtend en één in de middag. Zie voor meer informatie onze website en meldt u aan via
aanmeldingen@lvo-onderwijs.nl, waarbij u aangeeft of de ochtend dan wel de middag uw voorkeur heeft.

