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1. Inleiding 

Volwasseneneducatie draagt bij aan de zelfredzaamheid van mensen. Beter leren lezen, schrijven, 
rekenen en kunnen omgaan met een pc, zorgen ervoor dat mensen zelfstandiger meedoen in de 
samenleving en dat zij hun kansen op de arbeidsmarkt behouden, dan wel vergroten.  
  
In dit uitvoeringsprogramma worden de activiteiten (de behoefte) in de arbeidsmarktregio voor 2021 in 
beeld gebracht. Hierin is ook het lokale en sub-regionale aanbod meegenomen inclusief de inkomsten 
en uitgaven voor 2021. Het uitvoeringsprogramma is tot stand gekomen in een (ambtelijk) 
samenwerkingsverband tussen alle gemeenten in de arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord.  
 
Het kabinet wil de komende jaren de integrale aanpak van laaggeletterdheid versterken en komen tot 
meer samenhang met maatschappelijke thema’s. Voor een gezamenlijke vervolgaanpak zijn afspraken 
gemaakt in het Interbestuurlijk Programma “Samen aan de slag voor een vaardig Nederland 2020 tot 
en met 2024” met als doelstellingen; méér mensen bereiken met een aanbod op maat, vooral de groep 
met Nederlands als moedertaal; weten wat werkt: investeren in kwaliteit en samen aan de slag onder 
regie van gemeenten.  
. 

2. Volwasseneneducatie 

2.1 Regionaal: Noord-Holland Noord 

 

2.1.1. Regionale samenwerking 

De gemeente Alkmaar is aangewezen als contactgemeente voor de uitvoering van de Wet Educatie en 
Beroepsonderwijs (WEB) in Noord-Holland Noord. De wet voorziet in gemeentelijke samenwerking op 
arbeidsmarkt niveau, daarbij heeft de gemeente Alkmaar een coördinerende rol in het regionale 
educatie beleid. Alle regiogemeenten zijn zelf verantwoordelijk voor een educatieaanbod afgestemd op 
de behoefte van de doelgroepen in de eigen gemeente.  
 
De arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord bestaat uit de gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Den 
Helder, Drechterland, Enkhuizen, Heerhugowaard, Heiloo, Hollands Kroon, Hoorn, Koggenland, 
Langedijk, Medemblik, Opmeer, Schagen, Stede Broec, Texel en Uitgeest 
 
De gemeente Alkmaar ontvangt voor volwasseneneducatie het budget voor de regio Noord-Holland 
Noord en gaat de overeenkomsten met educatieaanbieders aan. Ook is de gemeente Alkmaar 
verantwoordelijk voor de verantwoording van het budget richting het Rijk. In de samenwerkings- 
overeenkomst is afgesproken dat 75% van het WEB budget beschikbaar is voor een goede regionale 
basisvoorziening en 25% voor lokaal maatwerk aangevuld met de specifieke uitkering educatie en, 
afhankelijk van de ambities van de gemeenten, met lokale middelen. 
 
2.1.2 Aantal laaggeletterden 
In de regio Noord-Holland Noord is naar verwachting 10% van de inwoners tussen de 16 en 65 jaar 
laaggeletterd. Dit is iets lager dan het landelijk gemiddelde, dat ligt op 12%. Hieronder een overzicht 
van  het percentage laaggeletterden per gemeente. 
 

 
Bron: https://geletterdheidinzicht.nl/  
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Laaggeletterdheid houdt in dat mensen moeite hebben met lezen, schrijven, luisteren, spreken, rekenen 
en digitale vaardigheden. Dit zijn de basisvaardigheden waarmee inwoners volwaardig kunnen 
functioneren in de samenleving. 
  
2.1.3 Visie 
Gemeenten in de regio Noord-Holland Noord zetten zich in om sociale en economische zelfredzaamheid 
te bevorderen, laaggeletterdheid te signaleren en de basisvaardigheden van hun inwoners te 
verbeteren. Alle inwoners moeten zelfstandig kunnen meedoen in de (digitale) samenleving én op de 
arbeidsmarkt. Hierbij wordt aangesloten bij het landelijke actieprogramma Tel mee met Taal van de 
departementen OCW, VWS en SZW.  
 
2.1.4 Monitoring en kwaliteit 
Momenteel bestaat er nog geen eenduidig landelijk beeld van de deelname aan de opleidingen 
basisvaardigheden vanuit de WEB. In 2021 start een pilot van de landelijke monitor, uitgevoerd door 
het CBS. Zodra de monitor landelijk wordt uitgezet, worden met de taalaanbieders afspraken gemaakt 
over het aanleveren van de benodigde gegevens. Om de kwaliteit van het non-formele taalaanbod te 
bevorderen kunnen Taalhuizen zich laten certificeren en komt er een handreiking met kwaliteitseisen 
voor gemeenten. Formeel taalaanbod staat onder toezicht van de Onderwijsinspectie.   
 
2.1.5 Taalakoord NHN 
Om taalvaardigheid in de regio nog meer te bevorderen ondertekenden alle regio gemeenten het 
Taalakkoord Noord-Holland Noord. In het Taalakkoord staan afspraken tussen verschillende partijen, 
zoals gemeenten, taalaanbieders, bedrijven en maatschappelijke organisaties, die een rol spelen bij de 
aanpak van leesbevordering, taalachterstanden en laaggeletterdheid. Het regionaal taalakkoord maakt 
onderdeel uit van het landelijk actieprogramma Tel mee met Taal.  
 
2.1.6 Doelgroepen 
In Noord-Holland Noord wordt onderstaande prioritering voor doelgroepen gehanteerd:  

1) Laaggeletterde volwassenen met Nederlands als moedertaal (NT1) 

2) Volwassenen met een uitkering met onvoldoende taalvaardigheid voor de toegang tot 

de arbeidsmarkt. 

3) Volwassenen met onvoldoende taalvaardigheid om maatschappelijk te kunnen 

functioneren en hun kinderen te kunnen begeleiden met inbegrip van inburgeraars die 

na het behalen van het inburgeringsexamen hun taalvaardigheid willen verhogen. 

2.1.7 Cursusaanbod 

Het huidige educatieaanbod wordt regionaal op maat aangeboden in de nabijheid van de doelgroepen 
en verzorgt door het ROC Kop van Noord-Holland.   In de regio zijn zowel formele als non-formele 
educatietrajecten, waarbij gebruikt wordt gemaakt van professionele leerkrachten, vrijwilligers, digitale 
leermiddelen en een combinatie hiervan. Een breed basisaanbod aan cursussen wordt aangeboden in 
de gemeenten Den Helder, Heerhugowaard, Schagen, Hoorn, Enkhuizen en Alkmaar. In de gemeente 
Castricum gaat in de loop van 2021 ook een groep starten. Naast de brede regionale basisvoorziening 
is er lokaal maatwerk. 

2.2 Sub-regionaal 

2.2.1 Kop van Noord-Holland1 
Het lokale aanbod in de Kop van Noord-Holland sluit nauw aan op de basisvoorziening. Kernwoorden 
van de trajecten zijn: 

• Maatwerk: het aanbod is afgestemd op de mogelijkheden van de deelnemer. Het te verwachten 
resultaat van de deelnemer is van te voren in beeld gebracht. 

• Resultaatgericht: Het resultaat van het traject is dat taal geen belemmering vormt voor het 
aanvaarden van werk, dat wil zeggen dat de deelnemer aan het einde van het traject de 
Nederlandse taal voldoende beheerst om toe te treden tot het arbeidsproces. Is toetreding  tot 
arbeidsproces niet haalbaar, dan is het resultaat dat het  onvoldoende beheersen van de 
Nederlandse taal geen belemmering vormt voor maatschappelijke participatie. 

 
Van belang is dat in de trajecten, dit geldt dan met name voor trajecten van deelnemers met een 
uitkering, een eerste verbinding wordt gelegd met het re-integratieproces door daar waar dat mogelijk 

 
1 gemeenten Den Helder, Hollands Kroon, Schagen, Texel  
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is werkgevers in te schakelen. Dit kan door theoretische lessen te geven die gericht zijn op een 
specifieke (kansrijke) branche en deze te combineren met bijvoorbeeld een bedrijfsbezoek of een 
snuffelstage.  
 
De lessen kunnen bestaan uit verschillende componenten: 

• Aanbod van lessen onder professionele begeleiding; 

• Aanbod bij werkgevers; 

• Aanbod uitgevoerd door vrijwilligers (eventueel onder supervisie van een professional). 
 
Om de doelgroep laagdrempelig te bereiken zijn Taalhuizen ingericht in samenwerking met Kopgroep 
Bibliotheken en het ROC Kop van Noord-Holland. Bij de uitvoering zijn deze partners betrokken en 
daarnaast worden instanties als Wonen Plus Welzijn (Taalmaatjes) en Taalklik (ROC) en andere 
initiatieven ingeschakeld. 
 
2.2.2 West-Friesland2  
Met trajecten wil WerkSaam de inwoners van Westfriesland iets extra’s bieden. 
Zonder  basisvaardigheden (taal, rekenen en gebruik computer) maak je minder kans op de 
arbeidsmarkt en doe je minder mee in eigen leefomgeving. Om mensen die moeite hebben met lezen, 
schrijven en rekenen te vinden, zet WerkSaam onder meer de Taalmeter in. Dit is een belangrijk 
vertrekpunt om te komen met een passend aanbod voor mensen in de bijstand. Het Taalhuis 
Westfriesland verbindt vervolgens na een uitgebreide intake met een taaltest vraag en aanbod, zodat 
beter leren lezen, schrijven en rekenen echt in beeld komen.  Het Taalhuis Westfriesland heeft een 
eigen aanbod taaltrajecten. Daarnaast verwijst Taalhuis Westfriesland deelnemers via 
taaltrajectbegeleiding door naar het regionale aanbod o.a. verzorgd door ROC Kop Noord-Holland 
Noord, welzijnsorganisaties, bibliotheken en andere lokale taalaanbieders.  
 
2.2.3 Regio Alkmaar3 
In de regio Alkmaar is ingezet op de samenwerking met partners in de volwasseneneducatie. In iedere 
gemeente is lokaal maatwerk om te zorgen voor aanbod dicht bij de doelgroep. Dat heeft zich ook 
vertaald in Taalhuizen waarin een non-formeel aanbod wordt aangeboden in overeenstemming met  de 
behoefte van inwoners. De Taalhuizen zorgen ervoor dat hun aanbod is afgestemd op de lokale 
behoeften en beschikken over een groep enthousiaste vrijwilligers die behulpzaam zijn bij het 
ondersteunen van cursisten, maar ook betrokken zijn bij het bedenken van verbetering van de 
dienstverlening. Er is nauwe samenwerking tussen de Taalhuizen, ROC Kop van Noord-Holland en 
andere taalaanbieders om de cursisten een passend traject aan te bieden. Samen vormen zij een 
netwerk van Taalaanbieders en doorverwijzers. Belangrijk aandachtspunt is het leggen van 
verbindingen tussen educatie en bestaande activiteiten in de regio op het gebied van gezondheid, zorg, 
werk, welzijn, sport, onderwijs en sociale- en economische zaken. Het gaat onder andere om een 
combinatie van taal met maatschappelijke participatie, preventie, persoonlijke ontwikkeling en activering 
en toeleiding.   
 
2.3 Lokaal  
Zie activiteitenoverzicht 2021 

3 Organisatie 

Aan de regionale samenwerking ligt een samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeenten in de regio 
ten grondslag. Omdat volgens de WEB alle gemeenten zelf verantwoordelijk zijn voor het 
educatieaanbod voor de betreffende doelgroepen in hun gemeenten is er een werkgroep met ambtelijke 
vertegenwoordiging uit alle regio gemeenten.  

4  Financiën 

4.1 Inkomsten 2021 

Het Rijk verstrekt aan de contactgemeente Alkmaar een structureel bedrag als specifieke uitkering. Voor 
2021 is dit een bedrag van € 1.804.041,00 die moet worden verantwoord via SiSa (Single information 
Single audit). Daarnaast ontvangen wij voor de regio een decentralisatie-uitkering in het gemeentefonds 
ter hoogte van € 158.032,00 voor het versterken van de regierol van de gemeenten.  

 
2 gemeenten Drechterland, Hoorn, Enkhuizen, Koggenland, Medemblik, Opmeer en Stede Broec 
3 gemeenten Alkmaar, Bergen NH, Castricum, Heerhugowaard, Heiloo, Uitgeest en Langedijk 
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Hieronder een overzicht van de WEB-middelen voor de regio opgesplitst per gemeente.  

 
 
4.2 Begroting 2021 
De besteding van de beschikbare financiële middelen is afgestemd met de regiogemeenten om deze te 
laten aansluiten bij de regionale, sub-regionale en gemeentelijke ambities en doelen. 
 
 

 
gele 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bijlagen:  

• Activiteitenoverzicht 2021 

• Samenwerkingsovereenkomst Stichting Lezen en Schrijven 

Alkmaar 363.123,00€      Hoorn 245.467,00€  

Bergen (NH.) 55.125,00€         Koggenland 40.845,00€     

Castricum 61.441,00€         Langedijk 56.232,00€     

Den Helder 207.810,00€      Medemblik 107.600,00€  

Drechterland 47.038,00€         Opmeer 24.114,00€     

Enkhuizen 56.195,00€         Schagen 99.725,00€     

Heerhugowaard 162.643,00€      Stede Broec 57.851,00€     

Heiloo 44.634,00€         Texel 31.966,00€     

Hollands Kroon 116.311,00€      Uitgeest 25.923,00€     

Inkomsten Uitgaven

OCW bijdrage 2021 1.804.041,00€    Regionaal

Decentralisatie uitkering 2021 158.032,00€        ROC Kop van NH 1.471.554,75€   

Reservering besteding 2020 270.768,10€        

Lokaal maatwerk Alkmaar 80.000,00€          Lokaal

Lokaal maatwerk Heerhugowaard 50.000,00€          Alkmaar 258.557,20€      

Bergen 33.574,00€         

Castricum 48.878,00€         

Den Helder 41.679,20€         

Heerhugowaard 112.083,40€      

Heiloo 21.325,36€         

Hollands Kroon 65.816,00€         

Langedijk 23.656,40€         

Schagen 27.533,20€         

Texel 12.957,00€         

Uitgeest pm

West-Friesland 219.254,00€      

Nog te besteden 25.972,59€         

Totaal 2.362.841,10€    Totaal 2.362.841,10€   


