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634 VOLWASSENEN EDUCATIE  

1) ALGEMEEN  

Vreemdelingen die zich in Nederland vestigen dienen in te burgeren. Daartoe behoort ook het volgen van de 
opleiding Nedelands als tweede taal (NT2) aan het ROC Zadkine. 

Zolang de vreemdeling valt onder de Wet Inburgering Nieuwkomers (WIN) worden de daaraan verbonden 
kosten volledig voor hen betaald. 

Indien men niet langer onder de WIN valt wordt als regel van de deelnemer aan de opleiding een bijdrage in 
de kosten gevraagd (in 2003 een bedrag van € 60,00 per schooljaar) en alsmede de kostprijs van de 
verplichte studieboeken. 

Tot eind 2003 werd voor deze kosten zonodig bijzondere bijstand verleend. 

Wijziging per 1 januari 2004   
Met ingang van het kalenderjaar 2004 is in het contract van de gemeente Krimpen aan den IJssel met 
het ROC Zadkine aangaande de volwasseneneducatie opgenomen dat deelnemers aan de cursus NT2 
die een bijstandsuitkering genieten de kosten van de eigen bijdrage en van de verplichte studieboeken 
niet behoeven te betalen, doch dat deze kosten door het ROC Zadkine rechtstreeks uit de gelden voor 
de volwasseneducatie kan voldoen. 

Vanaf 1 januari 2004 kan voor deze kosten dan ook geen bijzondere bijstand meer worden verstrekt. 
Er is immers een voorliggende voorziening die toereikend geacht moet worden. 

Procedure  
Indien een client zich meldt bij de GSD met het verzoek om bijstand in de kosten van de eigen 
bijdrage en studieboeken dient geen aanvraag om bijzondere bijstand te worden ingenomen, maar 
moet aan de client een "formulier uitkerings- en toestemmingsverklaring t.b.v. het roc zadkine" te 
worden ingevuld en ondertekend door de behandelend consulent. De consulent maakt een kopie van 
het formulier. De toestemming wordt in principe voor de duur van het cursusjaar verstrekt. 

Het origineel wordt aan de cliënt meegegeven, die het bij het ROC dient in te leveren, en de kopie 
wordt opgeborgen in een map in de kast bij de Klantmanagers Inburgering. Op deze wijze is voor 
iedereen inzichtelijk wie van deze regeling gebruik maakt.  

Twee maal per jaar, in januari en september, controleren de Klantmanagers Inburgering met het ROC 
Zadkine de lijst met cliënten om te zien of deze nog steeds de cursus volgen en nog steeds een 
bijstandsuitkering ontvangen. 

Bijzondere bijstand  
Deze regeling geldt uitsluitend ten aanzien van de eigen bijdrage in het lesgeld en de verplicht 
voorgeschreven studieboeken. Soms is het noodzakelijk dat men naast deze verplichte studieboeken 
een woordenboek aanschaft vanuit de eigen taal naar het Nederlands. Indien dat noodzakelijk is kan 
daarvoor uiteraard nog wel bijzondere bijstand worden verleend. 

Voor vergelijkbare cursussen aan andere opleidingsinstituten dan het ROC Zadkine behoeft in het algemeen 
geen bijstand te worden verleend. Men kan immers gebruik maken van de voorziening bij het ROC Zadkine, 
waardoor geen bijstand verstrekt behoeft te worden.  
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