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Onderwerp

Regionaal programma Educatie 2018-2019

Geachte leden van de raad,
In deze collegebrief informeren wij u over het Regionaal Programma Educatie 2018-2019

Aanleiding
Het aanbod van taalactiviteiten willen we bij voorkeur laagdrempelig en waar mogelijk dicht bij huis
organiseren. Individuele gemeenten richten het aanbod lokaal in op basis van behoeften van hun
inwoners. Onze regio Lekstroom richt zich hierbij op taal en de bestrijding van laaggeletterdheid
omdat een goede beheersing van het Nederlands een basisvoorwaarde is om mee te kunnen doen in
onze samenleving. De Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) streeft naar een verbetering van taal
en rekenvaardigheden van burgers die deze vaardigheden onvoldoende beheersen. Vanuit deze wet
ontvangen regio's WEB-middelen die kunnen worden besteedt aan formeel en non-formeel aanbod op
het gebied van taal en rekenen en, per 2018, ook digitale vaardigheden.

Kernboodschap
Hierbij ontvangt u ter informatie het Programma Educatie 2018 - 2019 ter bestrijding van
laaggeletterdheid. Dit document omvat het globale programma voor de aanpak van laaggeletterdheid
in de regio Utrecht-Midden voor de járen 2018 en 2019. Tevens wordt op verschillende onderdelen
kort teruggeblikt op de ontwikkelingen die zich de afgelopen járen, sinds de regionale samenwerking
vanaf 2015 hebben voorgedaan.

Consequentie
Het regionaal programma educatie zet voor de komende járen in op de dóórontwikkeling van het
Taalhuis Lekstroom en in Houten: meer en breder aanbod (cursussen voor digitale vaardigheden en
verkenning van de behoefte aan cursussen op het gebied van rekenvaardigheden) en het verbeteren
van de doorstroom naar het formele aanbod.

Wat betekent dit voor de raad(procedureel)
Het convenant en het programma hebben geen consequenties voor de gemeentebegroting. De
activiteiten worden gefinancierd vanuit de rijksmiddelen die de centrum gemeente hiervoor voor de
regio ontvangt.

Bij beantwoording datum en kenmerk vermelden.

Als u nog vragen heeft kunt u contact opnemen met F. Boesveldt via telefoonnummer (030) 63 92 611.
Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders
de burgemei

H.S. den Bieman
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