
Beantwoording technische vragen PS voor het technisch vragenuurtje NEB op 11 mei 2022 
 
1. Welke wettelijk rol heeft de provincie op dit gebied? 
Antwoord: 
De provincie heeft geen wettelijke taken op het gebied van onderwijs-arbeidsmarkt/Human Capital. 
 
2. Ligt het in onze bevoegdheid aanvullende ondersteuningklassen / scholingstrajecten op te zetten? 
Antwoord: 
Ja, de provincie kan en mag er voor kiezen om aanvullende activiteiten te organiseren of te 
faciliteren. Dit moet wel in goed overleg met de organisaties die wel een wettelijke taak of 
bevoegdheid hebben op het betreffende thema of activiteit. Daarnaast zal de provincie bij het 
financieren van activiteiten rekening moeten houden met wet- en regelgeving, zoals bijvoorbeeld de 
eigen subsidieverordening(en) of nadere regels. 
 
3. Bij het voorstelscenario. Wat wordt verstaan onder hieraan bijdragen? Het actief direct een 
oplossing uitvoeren of een coördinerende rol naar de gemeenten toe of…? 
Antwoord: 
De provincie kan de bijdrage op verschillende manier invullen en PS kan aangeven, per (nieuwe) 
taak/activiteit, welke rol de provincie zou moeten spelen of welke bijdrage geleverd moet worden. 
Bij de lopende activiteiten in het voorkeurscenario (blauwe activiteiten) is aangegeven wat de 
huidige rol van de provincie is. 
 

 
 
In het onderstaande schema worden een aantal voorbeelden genoemd m.bt. de bijdrage die de 
provincie aan de nieuwe activiteiten zou kunnen leveren (voortijdig schoolverlaten, 
laaggeletterheid/digibetisme/ laagcijferigheid en onbenut arbeidspotentieel). Het gaat om 
voorbeelden, omdat PS nog een keuze moeten maken m.b.t. het voorkeurscenario en de activiteiten 
waar de provincie op in moet zetten. 
 

 Activiteit Mogelijke bijdrage/rol provincie 
Small Voortijdig 

schoolverlaten 
De aanpak voortijdig schoolverlaten is een wettelijke taak van de 
gemeenten en het Regionaal Meld en Coördinatiepunt (RMC-regio). 
 
Opties: 
1. Bijdrage aan de ambtelijke werkgroep Jeugdwerkloosheid (in 

capaciteit) die zich binnen de arbeidsmarktregio bezig gaat houden 
met de aanpak van voortijdig schoolverlaten: o.a. de 2900 
thuiszitters activeren.  

 

Voorstel voorkeurscenario
Grijs is basis op orde (small) Blauw= doen we al als provincie
Groen is actuele vraagstukken (medium) Zwart = nieuwe activiteiten waar we als provincie aan bij willen dragen
Geel is transitie van de arbeidsmarkt (large) Groen= rol van de provincie 

Rood = argument om voor deze nieuwe activiteit te kiezen

Small Voortijdig
schoolverlaten

Argument keuze:

nodig voor de aanpak
van de tekorten op de
arbeidsmarkt

Doorgaande leerlijnen
en aansluiting
onderwijs -
arbeidsmarkt

Rol:

PPS-subsidieregeling
/Financier

Medium Aanpak Tekortsectoren

Rol:

Financier en uitvoering

Laaggeletterdheid,
digibetisme,
laaggecijferdheid

Argument keuze:

Verbeteren benodigde
vaardigheden van
werknemers

Onbenut arbeidspotentieel

Argument keuze:

nodig voor de aanpak van
de tekorten op de
arbeidsmarkt

Aanpak witte vlekken
in de structuur van de
arbeidsmarktregio

Rol:

Aanjager/financier/

uitvoering

Large Leven Lang
Ontwikkelen

Rol:

Financier

Krachtige Regio

Rol: trekker/aanjager

Human Capital
Agenda

Rol: beleid
ontwikkelen



 Activiteit Mogelijke bijdrage/rol provincie 
  2. In overleg met gemeenten en onderwijs concrete activiteiten 

opzetten. Het gaat dan om aanvullende activiteiten die aantoonbaar 
van belang zijn, maar niet opgepakt kunnen worden door de 
organisaties die primair verantwoordelijk zijn. De bijdrage van de 
provincie kan dan in capaciteit of geld zijn. 

 
Medium Laaggeletterheid, 

digibetisme, 
laaggecijferdheid 

Voor Laaggeletterdheid, digibetisme en laaggecijferdheid worden 
Rijksmiddelen ingezet. in de arbeidsmarktregio's kunnen op basis van de 
Wet Educatie Beroepsonderwijs (Web) educatie-aanbod voor 
volwassenen (excl.  verplichte inburgeraars) de basisvaardigheden taal, 
rekenen en digitalisering inkopen of subsidiëren.  Ook is er rijksgeld voor 
preventie. Met de middelen vanuit het Rijk kan slechts een beperkte 
groep geholpen worden. Hierover vinden gesprekken met het Rijk 
plaats. Daarnaast organiseert Flever bijeenkomsten en activiteiten 
gericht op laaggeletterdheid (Wel in Flevoland). Via Krachtige 
Samenleving is de provincie hierbij betrokken. 
 
Opties:  
1. In overleg met gemeenten (en onderwijs en andere partners) 

onderzoeken wat er aanvullend aan bestaande activiteiten nodig is 
en hier financieel of in capaciteit aan bijdragen. 

2. Het vraagstuk koppelen aan een Leven Lang Ontwikkelen, want 
kunnen lezen en schrijven is daarvoor een belangrijke voorwaarde.  

 
Medium Onbenut 

arbeidspotentieel 
Er is in Flevoland een behoorlijk percentage inwoners die niet werken 
om uiteenlopende redenen, maar wel zouden kunnen werken. Deze 
groep valt onder geen enkele regeling of verantwoordelijkheid. Binnen 
dit onbenut potentieel zitten mogelijk wel mensen die willen werken. 
Dit zou onderzocht moeten worden. 
 
Opties: 
1. De provincie kan een bijdrage aan het onderzoek leveren. Het 

onbenut potentieel in kaart brengen. 
2. Het vraagstuk binnen de arbeidsmarktregio Flevoland oppakken. De 

provincie levert daarvoor bestuurlijke en ambtelijke capaciteit. 
 

 
 
 
4. Bij het voorstelscenario staan allemaal interessante zaken genoemd. Welk thema is het 
vertrekpunt of zijn ze aanvullend? Wat ons betreft is het onbenutte arbeidspotentieel het beginpunt, 
waardoor de andere punten als aandachtspunt of kans zich voordoen. Hoe ziet u dat? 
 
Antwoord: 
Er is gekozen voor een logische samenhang binnen het voorkeurscenario. De provincie voert al een 
aantal activiteiten uit (de activiteiten met een blauwe kleur) en de nieuwe activiteiten liggen in het 
verlengde van die lopende activiteiten. Het ‘beginpunt’ voor het voorkeurscenario zijn dus de 
huidige, lopende activiteiten.  
Aan PS wordt voorgesteld om onbenut arbeidspotentieel als nieuwe activiteit toe te voegen, omdat 
er oplossingen nodig zijn voor de enorme tekorten aan personeel en die deels gevonden kunnen 
worden in het onbenut potentieel. U vraagt of onbenut potentieel het beginpunt kan zijn, waardoor 
andere punten een aandachtspunt of kans kunnen worden. Dat kan, maar wij denken dat, juist door 
de samenhang tussen de thema’s/activiteiten in het voorkeurscenario, er geen sprake hoeft te zijn 
van een beginpunt, omdat er een logische samenhang is. Het staat PS uiteraard vrij om te kiezen voor 
een beginpunt, of bijvoorbeeld een activiteit meer aandacht/nadruk te geven. 


