Bijeenkomsten volwasseneneducatie in 2013 maken veel los	
  
Op 30 en 31 oktober organiseerde het Steunpunt ve in samenwerking met de LVO
(Landelijke Vereniging Onderwijsambtenaren) en de MBO Raad bijeenkomsten voor
medewerkers van gemeenten en ROC's die betrokken zijn bij het maken van de
contractafspraken voor 2013.Het doel van de bijeenkomsten was om uitwisseling tussen
gemeenten, tussen ROC's en tussen regio's tot stand te brengen en zo ideeën op te doen
om in de nieuwe situatie per 1 januari een weg te vinden. Duidelijk is dat dit voor vele
gemeenten en ROC's niet eenvoudig is en dat sommige ROC-medewerkers door de
ontstane situatie na de verdeling van het educatiebudget vrezen voor de toekomst van
hun afdeling educatie. Belangrijke conclusie was wel dat een gezamenlijke aanpak in
een gebied en indien mogelijk ook binnen een gemeente mogelijkheden biedt. Verderop
in dit artikel vindt u links naar de uitkomsten van de bijeenkomsten en naar de
presentatie van OCW.
Ruim 170 mensen hebben de bijeenkomsten in Dordrecht bij het Da Vinci College en in Harderwijk bij
Landstede bezocht. Na de opening door dagvoorzitter Hans Hoes (LVO) vertoonde The light Fantastic
de trailer van hun filmserie: "de Canon van Laaggeletterden" waarin laaggeletterden zelf vertellen over
hun leven met laaggeletterdheid. Vervolgens was het woord aan het ministerie van OCW. Meike Vos en
Paula Gouw gaven een uitgebreide presentatie over de veranderingen in de WEB per 1-1-2013, en
besteedden daarin speciaal aandacht aan de herverdeeleffecten die de nieuwe verdeling van het
educatiebudget heeft veroorzaakt, aan de eisen rondom groepscontacturen en wat er verder van belang
is in de overeenkomst tussen gemeente en ROC.
In de bijeenkomsten werd door verschillende gemeenten naar voren gebracht dat de verschillen tussen
het verwachtte en uiteindelijk toebedeelde budget soms heel groot zijn. In sommige gebieden is het
totale budget hierdoor onverwacht gestegen, maar in andere significant gedaald. ROC's zien zich
daardoor geplaatst voor grote onzekerheid in hun bedrijfsvoering en financiële planning. Ook leeft de
vrees dat de beschreven herverdeeleffecten door zullen werken in 2014 en 2015. Enkele ROC's zien
daarom de toekomst van hun educatie-afdeling zeer somber in. De zorgen over de effecten op educatieinfrastructuur werden breed gedeeld. Gezien de grote problemen waar een aantal ROC's zich voor
geplaatst zien in verband met de herverdeeleffecten, werkt OCW aan een compensatieregeling voor
ROC's die zwaar getroffen worden en er in 2013 meer dan 10% op achteruit gaan. Deze regeling wordt
in de komende weken uitgewerkt.
Na de presentatie van en de vragen aan OCW voerde Frederike Bos van het Steunpunt ve
een vraaggesprek met twee koppels gemeente-ROC over de veranderingen, hun aanpak en dilemma's
voor 2013. Na de pauze gingen de aanwezigen uiteen in groepen om onderling van gedachten te
wisselen over de nieuwe situatie in 2013, de prioriteiten voor gemeenten en de belangrijkste
veranderingen voor ROC's. Op deze onderwerpen is in de subgroepen veel naar voren gekomen. Een
overzicht kunt u hier downloaden. Tot slot werd plenair teruggekoppeld en was er gelegenheid na te
praten met een drankje.
Vele vragen zijn gesteld via de vragenformulieren en in de subgroepen. Deze vragen worden centraal
via de website www.steunpuntve.nl beantwoord en dit zal dan duidelijk worden aangekondigd op de
homepage. In de FAQ-lijsten per thema en in het Servicedocument wet- en regelgeving ve versie 2.0 26 oktober 2012 vindt u alvast veel informatie. U kunt daarnaast met vragen altijd bij het Steunpunt
terecht via het vragenformulier op onze site.

	
  

