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GEMEENTE vyE E RT

Aan CDA fractie Weert

Weert, 4 oktober 2016

Onderwerp : Vragen artikel 40 RvO aanpak laaggeletterdheid

Geachte fractieleden,

Bij brief van 13 september 2016 stelt u ons vragen conform artikel 40 van het RvO over
aanpak laaggeletterdheid. In deze brief zijn de antwoorden op deze vragen geformuleerd

Vraag 7

Onderkent u de mate van urgentie van dit maatschappelijk probleem voor de
samenleving? Zo ja, hoe gaat de gemeente Weert bijdragen aan het Taaloffensief?

Antwoord:
We onderkennen de mate van urgentie van dit maatschappelijk probleem voor de
samenleving. Het landelijke percentage van laaggeletterden geldt ook voor onze regio. In
het werkgebied van Bibliocenter (Weert, Leudal, Maasgouw en Nederweert) wonen naar
schatting ruim 12.000 volwassen laaggeletterdenl. Dat is ongeveer 11olo van de bevolking.
Ten minste 1 op de 9 volwassenen heeft naar verwachting baat bij taalontwikkeling. Dat
blijkt uit een onderzoek naar kwetsbare groepen ('Ken uw doelgroep') dat in 2015 is
uitgevoerd door Cubiss in opdracht van Bibliocenter.

Op grond van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) zijn gemeenten
verantwoordelijk voor een onderwijsaanbod voor volwassenen gericht op de
basisvaardigheden Nederlandse taal en rekenen. Gemeenten krijgen rijksmiddelen om
educatietrajecten in te kopen. Op 1 januari 2015 werd de WEB op een aantal punten
gewijzigd. Een belangrijke verandering in de wet betreft het stapsgewijs afbouwen van de
gedwongen winkelnering bij het ROC (75olo in 2015,50o/o in 20t6,25o/oin2OL7), die het
formeel aanbod tot 2015 verzorgde. Een andere belangrijke wijziging in de wet is, dat
gemeenten de mogelijkheid hebben om naast het zogenoemde formeel aanbod (cursussen
die opleiden voor een officieel diploma of certificaat, zoals het ROC) ook non-formele
activiteiten te bekostigen vanuit het WEB-budget. Non-formeel wil zeggen zonder een
officieel diploma, maar wel trajecten gericht op de standaarden en eindtermen
volwasseneneducatie. Deze kunnen zowel door professionals als vrijwilligers worden
aangeboden. Een derde belangrijke wijziging in de wet betreft de verdeling van de
rijksmiddelen. Het educatiebudget wordt niet meer naar individuele gemeenten, maar per

1 Ken uw doelgroep Kwetsbare groepen Gemeentes Leudal, Maasgouw, Nederweert en Weert,
augustus 2015
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arbeidsmarktregio verdeeld. De wet schrlJft voor dat de gemeenten die samenwerken in
een arbeidsmarkregio een gezamenlijk educatieplan opstellen en regionale infrastructuur
voor educatievoorzieningen tot stand brengen en onderhouden. Naar aanleiding hiervan
hebben de 7 samenwerkende gemeenten in Midden-Limburg het "Beleidsplan
volwasseneneducatie Midden-Limburg 2OL6-2017" opgesteld (zie collegebesluit van 10
mei 2016, BW-009527).

Ten aanzien van de inzet van het regionale WEB-budget is in het beleidsplan het volgende
vastgelegd:
1. 75o/ovan de educatiemiddelen worden ingezet bij het ROC Gilde Opleidingen;
2. de overige 25o/ovãn de middelen worden middels een budgetsubsidie met beleidsregel

verstrekt aan andere partijen die een aanbod volwasseneducatie in de regio kunnen
verzorgen. Voor de inhoud van dit aanbod is een gezamenlijke regionale "Beleidsregel
non-formele educatie Midden-Limburg" opgesteld.

Op verzoek van de gemeente Weert heeft de Stichting Bibliocenter - in samenwerking met
de Stichting Punt Welzijn, de Stichting Volkmeer en de Stichting Menswel - een
subsidieverzoek ingediend conform de bovengenoemde beleidsregel (punt 2). Het
subsidieverzoek is inmiddels gehonoreerd. Aan Bibliocenter is een éénmalige subsidie van
€ 102.574, - verleend voor de uitvoering van de onderstaande educatietrajecten:
. Taalprogramma tot niveau 1F (basisniveau);
. Taalprogramma tot niveau 2F (burgerschapsniveau); en
. cursus'Digisterker'.
Voor meer informatic zic bijgevoegde'Educatieplan Midden-Limburg West Bibliocenter'.

Een effectieve aanpak van laaggeletterdheid is alleen mogelijk wanneer paftijen met
elkaar samenwerken. Een aantal partijen in Midden-Limburg West heeft daarom het
initiatief genomen om hun krachten te bundelen. Dit zijn Bibliocenter (initiatiefnemer),
ROC Gilde Opleidingen, Punt Welzijn, gemeente Weert, Werk.Kom en
(vrijwilligers)organisaties. Er is een stuurgroep/kerngroep Aanpak Laaggeletterdheid
geformeerd die ondersteund wordt door de Stichting Lezen & Schrijven. De Stichting
Lezen & Schrijven heeft het concept'Taalhuis'ontwikkeld vanuit het landelijke
actieprogramma'Tel mee met Taal'. Dit is een integrale aanpak vanuit drie ministeries
(SZW, OCenW en VWS) gericht op de bestrijding van laaggeletterdheid.

De oprichting van het'Taalhuís Weeft, Nederweert, Leudal en Maasgouw'is in volle gang.
Er is een (concept) Plan van aanpak opgesteld waarin de verantwoordelijkheden en de
taken van de betrokken partijen is uiteengezet. Iedere partner leveft vanuit de eigen
expertise een investering in het Taalhuis door signalering en doorgeleiding van
laaggeletterden naar de voor hen meest geschikte wijze van ondersteuning. De officiële
opening van het Taalhuis zal naar verwachting eind december 2016 plaatsvinden.

Vraag 2
Is het college bekend met het uitgebrachte rapport van de Algemene Rekenkamer? Zo ja,
wat vindt het College hiervan?

Antwoord:
Het college is bekend met het uitgebrachte rapport van de Algemene Rekenkamer. We
onderschrijven de conclusies en aanbevelingen uit het onderzoeksrapport. Het is uiteraard
verontrustend dat er zoveel laaggeletterden zijn in Nederland c.q. in onze regio. De
doelgroep van laaggeletterden is zeer divers. Het gaat zowel om autochtonen als om
allochtonen, om vrouwen en mannen, om werkenden en niet-werkenden en om jongeren
en ouderen. Laaggeletterden zijn een lastig te bereiken doelgroep: wie ertoe behoren,
staat nergens geregistreerd. Bovendien gaat het hier om een onderwerp waar vaak nog
een taboe op rust. Een deel van de laaggeletterde groep (autochtonen) is zich bewust van
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de problemen met lezen en schrijven en schaamt zich daar vaak voor. Een ander deel van
de doelgroep ervaart zelf geen problemen met taal. Vaak is het bijvoorbeeld de omgeving
die problemen met taalvaardigheid opmerkt.

Door meer maatschappelijke organisat¡es en werkgevers te betrekken bij de aanpak van
laaggeletterdheid verwachten we laaggeletterdheid beter op te sporen en te bestrijden.

Vraag 3
Heeft de gemeente Wee¡t in beeld in hoeveel situaties laaggeletterdheid een probleem is
of kan zijn voor het meedoen in de Weerter samenleving?

Antwoord:
Zie antwoord bij vraag 1

Vraag 4
Hoe probeert de gemeente Weert nu te voorkomen dat mensen met een beperkte
taalvaardigheid en/of rekenvaardigheid aan de kant komen te staan? En wat zijn de
resultaten tot op heden van deze activiteiten?

Antwoord:
Jaarlijks koopt de gemeente Weert educatietrajecten in bij het ROC Gilde Opleidingen. Het
aanbod van Gilde Opleidingen omvat:
- Opleidingen Nederlands als tweede taal (NT2), gericht op alfabetisering.
- Opleidingen NT2, gericht op beheersing van een basisniveau Nederlandse taal (niveau

AL/A2);
- Opleidingen NT2, gericht op beheersing van de Nederlandse taal op Bl-niveau

(Staatsexamen programma 1);
- Opleidingen Nederlands als eerste taal (NT1) en rekenen, gericht op alfabetiseren en

op het ingangsniveau van het beroepsonderwijs.

Voor wat betreft de resultaten tot op heden: jaarlijks nemen ongeveer 65 personen deel
aan de bovenstaande opleidingen. Daarnaast worden in de wijken Keent, Groenewoud,
Fatima en Boshoven wijklessen/conversatielessen Nederlands aangeboden. In 2015
hebben 55 personen deelgenomen aan deze lessen.

Tevens heeft Bibliocenter ook een aanbod ontwikkeld op het gebied van taal en werk: een
mix van online diensten en contactsessies zoals Open Inloop Taal, Klik & Tik, digitale
cursussen (i.s.m. Senioweb) en Digisterker. Hiervan wordt al veel gebruik gemaakt, met
name in de gemeente Weert.

Vraag 5
Wordt met de huidige aanpak ook een daling van het aantal laaggeletterden bereikt?

Antwoord:
Met de huidige aanpak werden jaarlijks ongeveer 110 mensen bereikt (zie verder
antwoord bij vraag 4).

Met de nieuwe aanpak (start 1 oktober 2016) en door de integrale aanpak en
samenwerking met organisaties en instellingen uit de zorg, met gemeentelijke diensten,
andere organisaties binnen welzijnswerk en maatschappelijke dienstverlening, onderwijs,
jeugdzorg, (geestelijke) gezondheidszorg, sport, buurtverenigingen en met het
bedrijfsleven verwachten we meer laaggeletterden te bereiken. Deze organisaties
beschikken over een uitgebreid netwerk van diverse doelgroepen en partners en zijn
gericht op het leggen van verbindingen teneinde inwoners optimaal gebruik kunnen maken
van de sociale infrastructuur. Punt Welzijn is de welzijnsorganisatie met d¡ensten op het
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gebied van Opvoedingsondersteuning (WE), jongerenwerk, buurt-, wijk- en dorpswerk,
mantelzorg en informele zorg, ondersteuning vrijwilligerswerk, vluchtelingenwerk,
sportstimulering en wijkaccomodaties. Potentiële cursisten kunnen herkend en toegeleid
worden naar de voor hen het meest geschikte taalaanbod. Ook de gemeentelijke diensten
als Vraagwijzer, WMO en WIZ kunnen potentiele klanten doorverwijzen naar het
taalaanbod. Tevens zullen meer mensen met een taalachterstand gekoppeld worden aan
taalmaatjes, zodat de toegang tot een taalcursus eenvoudiger wordt.

Tijdens de projectperiode (1 oktober 2016 tot en met 31 december 2OL7) zullen
tussentijdse evaluaties plaatsvinden. Een eindevaluatie is voorzien in december 2017.

Vraag 6
Met welke organisaties werkt de gemeente Weert samen bij de aanpak van
laaggeletterdheid?

Antwoord:
De belangrijkste samenwerkingspartners van de gemeente Weert op het gebied van
laaggeletterdheid zijn het ROC Gilde Opleidingen, Bibliocenter, Stichting Lezen&Schrijven,
Punt Welzijn, Werk.Kom, werkgevers (De Risse) en scholen.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,

M: F.K pen
gemeentesecretaris bu
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Gemeente Weert
College van B&W

Weert, 13 september 2016

ing - aanpak laaggeletterdheid

ú

Geacht College,

Op woensdag 20 april 2016 heeft de Algemene Rekenkamer een rapport over laaggeletterdheid (bron 1)1

uitgebracht. Hierin wordt geconcludeerd dat bij de aanpak van laaggeletterdheid onvoldoende maatwerk
geboden wordt en dat het beleid niet in verhouding staat tot de omvang van het probleem.

Volgens officiöle cijfers kunnen 1,3 miljoen mensen in Nederland niet goed genoeg lezen en schrijven
(bron 2)2. Volgens de Rekenkamer is dit probleem nog groter: wie niet kan omgaan met cijfers of met
alledaagse technologie, is ook laaggeletterd. En dan zou het om 2,5 miljoen Nederlanders gaan; één op
de vijf volwassenen (65% autochtoon). Helaas richt de aanpak van de overheid zich niet op die groepen
Zo worden er in de praktijk nauwelijks rekencursussen aangeboden.

Laaggeletterden kunnen niet goed genoeg lezen, rekenen en schrijven om volwaardig mee te doen in de
maatschappij. Het invullen van formulieren bijvoorbeeld, kost hen de grootst mogelijke moeite.

Het aantal laaggeletterden neemt toe door vergrijzing, door toestroom van inburgeraars en doordat er nog
steeds jongeren met onvoldoende taalvaardigheden van school komen. De Stichting Lezen & Schrijven wil
deze groei stoppen door middel van een taaloffensief. Dit doen ze samen met gemeenten (VNG), het
middelbaar beroepsonderwijs (MBO Raad), de Sociaal-Economische Raad (SER) en het bedrijfsleven
(VNO-NCW), werknemers (FNV) en bibliotheken (VOB).

Bij de start van de Week van de Alfabetisering, op maandag 5 september jl., heeft Stichting Lezen &
Schrijven gemeenten opgeroepen om actief mee te helpen om die verviervoudiging te realiseren.
Wethouders wordt gevraagd hoe zrl lokaal meer resultaat kunnen behalen en wat daar voor nodig is.

Naar aanleiding van bovenstaande heeft de CDA-fractie de volgende vragen:
1. Onderkent u de mate van urgentie van dit maatschappelijk probleem voor de samenleving? Zo ja,

hoe gaat de gemeente Weert bijdragen aan het Taaloffensief?
2. ls het college bekend met het uitgebrachte rapport van de Algemene Rekenkamer? Zo ja, wat

vindt het College hiervan?
3. Heeft de gemeente Weert in beeld in hoeveel situaties laaggeletterdheid een probleem is of kan

zijn voor het meedoen in de Weerter samenleving?'
4. Hoe probeert de gemeente Weert nu te voorkomen dat mensen met een beperkte taalvaardigheid

en/of rekenvaardigheid aan de kant komen te staan? En wat zijn de resultaten tot op heden van
deze activiteiten?

5. Wordt met de huidige aanpak ook een daling van het aantal laaggeletterden bereikt?
6. Met welke organisaties werkt de gemeente Weert samen bij de aanpak van laaggeletterdheid?

Bronnen:
1. http://www.rekenkamer.nllPublicaties/Onderzoeksrapportenilntroductiesl20l6/04/Aanpak van laa

qgeletlerdheid
2. Cijfers: http://www.nu.nl/politiek/4250066/aanpak-overheid-laaggeletterdheid-werkt-niet.html

Wijzien uw reactie met belangstelling tegemoet.

Fractie CDA-Weert
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1. Inleiding
De volwasseneducatie heeft te maken gehad met een aantal belangrijke veranderingen. Nadat met
ingang van 2013 de budgetten van de Wet WEB al aanzienlijk zijn verminderd en het aanbod is beperkt
tot NTL en NTZ1 zijn met ingang van l januari 2015 nog een aantal belangrijke veranderingen

doorgevoerd. Ten eerste hebben gemeenten vanaf dit moment de keuze om het budget in te zetten

1 Niet betreffende inburgeringscu rsussen.
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voor opleid¡ngen die leiden tot een erkend diploma (formele educatie) en/of bij aanbieders die

onderwijs bieden zonder diploma erkenning (non-formele educatie). Daarnaast wordt de bestaande
gedwongen winkelnering bij de ROC's in drie jaar afgebouwd (75%, 50% en 25%) en komt er ruimte
voor inzet bij andere partijen. Tot slot wordt, om versnippering te voorkomen, het budget niet langer
per individuele gemeenten verdeeld maar per arbeidsmarktregio. Roermond is centrumgemeente
voor de regio Midden-Limburg2. De arbeidsmarktregio wordt gezien als het schaalniveau dat
voldoende groot is om efficiëntie- en synergievoordelen te behalen en klein genoeg om doelmatig en

doeltreffend te kunnen opereren (Staatcoura nt, 2014, regio's).

Als gevolg van bovenstaande ontwikkelingen dient Midden-Limburg nieuwe keuzes te maken omtrent
de volwasseneducatie. De 7 samenwerkende gemeenten in Midden-Limburg hebben de ambitie
uitgesproken om gezamenlijk het nieuwe beleid omtrent volwasseneducatie vorm te geven en uit te
voeren. Dit sluit aan bij de regionale samenwerking die ook op andere beleidsterreinen vorm krijgt; in
het kader van de Participatiewet, Regionaal Werkbedrijf, Jeugdzorg en de

Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). De afgelopen periode is benut om een beleidsplan vorm te
geven wat heeft geresulteerd in dit document. Het beleidsplan dient als uitgangspunt om richting te
geven aan de wijze waarop het beschikbare budget voor volwasseneducatie worden ingezet.

ln de volgende hoofdstukken wordt achtereenvolgens ingegaan op de belangrijkste landelijke kaders,

de regionale ontwikkelingen, de doelgroep, doelstellingen, soorten aanbod, financiën, regionale

sa menwerking en kwaliteitszorg.

2. Definities
ln de huidige kennissamenleving is een goede taalvaardigheid van groot belang; lezen, schrijven en

communiceren in het Nederlands op alle leeftijden een essentiële voorwaarde voor volwaardige en

duurzame maatschappelijke participatie. lndien men niet beschikt over een voldoende niveau van
geletterdheid spreekt met over laaggeletterdheid en ontstaan diverse maatschappelijke problemen.

Op individueel niveau door het niet kunnen lezen van formulieren, het leren op school en het
functioneren in arbeid. Laaggeletterdheid zorgt daarnaast voor problemen in het gezin en leidt tot een

slechtere (kennis over)gezondheid. Ouders met een lage taalvaardigheid kunnen hun kinderen
minder goed ondersteunen op school en kinderen die opgroeien in een taalarm gezin lopen zelf meer
risico om een taalachterstand op te lopen. De Organisatie voor Economische Samenwerking en

Ontwikkeling (OESO) definieert geletterdheid als volgt: )

Het vermogen o'm geschreven teksten te begrijpen, te evolueren en te gebruiken om te porticiperen in

de somenlev¡nç1, om doelen te bereiken, en om kennis en potentieel te ontwikkelen. Geletterdheid
omvat een scala van vaardigheden die variëren von het decoderen von geschreven woorden en

zinnen, tot het begrip, de interpretotie en evoluatie van complexe teksten (Bron: OESO).

2.1- Taalniveaus

ln educatie van taal- en rekenen kennen we de zgn. referentieniveaus die een taalniveau bepalen. Voor
taal zijn er in tdtaalvier niveaus beschreven; 7F/2F/3t/4F en voor rekenen drie; LF/2\/3F. De definitie
van laaggeletterdheid in Nederland luidt als volgt: l

Een laoggeletterde is iemond met taalniveou 1-F of loger. Loaggeletterden kunnen wel een beetje
lezen en een beetje schrijven, moar hebben hier grote moeite mee. Ze beheersen het niet goed genoeg

om volwaordig mee te doen aon de moatschappry. (Bron: Stichting Lezen & Schrijven).

2 Weert, Nederweert, Leudal, Roerdalen, Maasgouw, Echt-Susteren en Roermond
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Niveau 2F wordt beschouwd als het burgerschapsniveau: het minimumniveau van taal en rekenen

dat volwassenen moeten beheersen om volwaardig te kunnen participeren in de samenleving. De

volwasseneducatie beslaat in de praktijk daarom het werkterrein tot aan niveau 2F en is gericht op

basisvaardigheden Nederlandse taal en rekenen, inclusief digitale vaardigheden (Bron:

taalen rekenen.nl, referentienivea us).

3. Laaggeletterdheid en het soc¡ale domein
De problematiek van laaggeletterdheid staat niet op zichzelf, het hangt samen met andere onderdelen
van het sociaal domein. Laaggeletterdheid bemoeilijkt de arbeidsparticipatie; zelfs eenvoudig werk
wordt ingewikkelder want ook dit werk doet een beroep op de taalvaardigheid van werknemers.

Laaggeletterden hebben meer moeite om een baan te vinden of te behouden en blijven langer in een

uitkering. Laaggeletterdheid belemmert tot slot het aangaan van sociale contacten en kan leiden tot
sociale isolatie (VNG, Transltle educatle naar het sociaal domein, 2074)..

Laaggeletterdheid is naast een individueel ook een maatschappelijk en economisch probleem. Zo

verhoogt laaggeletterdheid de financíële ongelijkheid en verlaagt het de financiële zelfredzaamheid en

de productiviteit van mensen (Ministerie OCW, 2015, Tel mee met Taal).

3.1, Financiële gevolgen van laaggeletterdheid

ln 2013 is door PWC (Pricewaterhouse Coopers) een schatting gemaakt van de kosten van

laaggeletterdheid. De totale jaarlijkse kosten van laaggeletterdheid in Nederland zijn hoog, circa €560

miljoen per jaar. Per laaggeletterde komt dit neer op ongeveer € 550 per jaar. Een groot deel van

deze kosten (ca. 63%) wordt veroorzaakt door een verminderde productiviteit en lagere

belastinginkomsten: een lagere productiviteit betekent op de middellange termijn een lager inkomen

en daarmee minder belasting. Voor de (lokale) overheid betekent dit een verlies van ca. €1-40 per

laaggeletterde, oftewel rond €144 miljoen aan belasting die niet kan worden geïnd. Hier komen de

uitkeringskosten voor werkloze laaggeletterden nog bij. Deze kosten worden geschat op ca. €76
miljoen per jaar (of ca. €75 per laaggeletterde persoon/ € L4.4OO,- per uitkeringsontvanger) (Bron:

PWC, 2013). De volgende figuur brengt dit duidelijk in beeld:
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Bron: PWC, Laoggeletterdheid in Nederland kent aonzienlijke mootschappelijke kosten, 20L3.

Aan de batenkant zou het volgen van een taalcursus door alle laaggeletterden in Nederland het
volgende kunnen opleveren:

- Hogere arbeidsproductiviteit van € 985 per persoon;

- Betere gezondheid: € 1.501 per deelnemer;
- Meer vrijwílligerswerk: € 95 per deelnemer;
- Minder gebruik gezondheidszorg: € 359 per persoon.

Zoals alle berekeningen op grond van modellen, kennen deze berekeningen ook een

onzekerheidsmarge. De conclusie is echter duidelijk: laaggeletterdheid leidt tot hoge maatschappelijke

kosten. Taalcursussen gericht op concrete resultaten op maatschappelijke gebied geven het hoogste

rendement (Bron: Feiten en cijfers laaggeletterdheid, Maastricht University, herziene versie 2074).

3.2 Aanpak in het sociale domein

Gemeenten zijn vanaf 201-5 verantwoordelijk voor jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig

zieken en ouderen. Taalvaardigheid speelt binnen al deze domeinen een cruciale rol voor de

zelfredzaamheid en participatie van burgers. Het stimuleren van de taalvaardigheid van burgers en

daarmee het aanpakken van laaggeletterdheid heeft een positieve uitwerking op de effectiviteit van

alle dienstverlening die gemeenten bieden in het sociale domein.

Het aanpakken van laaggeletterdheid is een belangrijke actie die past binnen een aanpak van

multiproblematiek binnen het sociale domein, waarbij wordt gekeken naar structurele oplossingen die

de afhankelijkheid van hulp weten te doorbreken bij burgers (Astri, 20L2, multiproblematiek). De

werkvelden volwasseneducatie, werk en inkomen, (jeugd)zorg en voor- en vroegschoolse educatie
raken elkaar. ln dit opzicht is volwasseneducatie geen doel op zich, maar een instrument/middel om

ook doelen op andere beleidsterreinen te bereiken. Een aanpak op regionaal niveau is hierbij kansrijk

omdat gemeenten op het sociale domein reeds een sterke verbinding en een netwerk hebben.

Middels het vormgeven van een aanbod volwasseneducatie op regionaal niveau wordt de aanwezige

kennis en expertise binnen de regio optimaal benut ter bestrijd¡ng van laaggeletterdheid.
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4. Landelijke kaders
ln dit hoofdstuk worden een aantal landelijke kaders geschetst die raakvlakken hebben met het

vormgeven van het aanbod volwasseneducatie en de bestrijding van laaggeletterdheid.

4.1- Wet Taaleis

De Nederlandse arbeidsmarkt is moeilijk toegankelijk voor mensen die de Nederlandse taal niet of
beperkt beheersen. Daarom heeft het kabinet de voorwaarden omtrent taalbeheersing in het kader

van de Participatiewet uitbreid met een Taaleis die per L januari 2016 in werking is getreden. ln de

Wet Taaleis is opgenomen dat uitkeringsgerechtigden basaal Nederlands moeten kunnen spreken en

schrijven. Wanneer dit niet het geval is moet iemand zich inzetten om de taalvaardigheid op niveau 1F

te brengen. Als iemand aantoonbaar en verwijtbaar niets of te weinig doet om het gewenste

taalniveau te bereiken, kan dit leiden tot een verlaging van de uitkering. Tevens is per l januari 20L6

een AMvB van kracht met daarin regels over een taaltoets die gemeenten kunnen afnemen in dit
kader. ln de regio Midden Limburg wordt bij personen waarbij twijfcl bcstaat of zij niveau 1F

beheersen (niet aantoonbaar o.b.v. onderwijsdeelname/diploma's) de Taalmete13 ingezet. lndien op

basis hiervan het vermoeden van laaggeletterdheid ontstaat, wordt de persoon voor een taaltoets

naar ROC Gilde Opleidingen verwezen. lndien nodig gevolgd door een passen taaltraject.

4.2Tel mee met Taal

Met het nieuwe actieprogramma Tel mee met Taal willen de departementen OCW, VWS en SZW

gezamenlijk tegengaan dat mensen met een beperkte taalvaardigheid aan de kant komen te staan. Tel

mee met Taal is het vervolg op succesvol gebleken programma's zoals het Actieplan

Laaggeletterdheid, het pilotprogramma Taal voor het Leven en het Actieplan Kunst van Lezen. Het

actieprogramma Tel mee met Taal loopt van 20L6 tot en met 2018 en heeft een budget van jaarlijks 18

miljoen euro.

Met het actieprogramma willen de ministeries de volgende hoofddoelstellingen realiseren:
. ln de periode 2O16-2OL8 verbeteren tenminste 45.000 Nederlanders hun taalbeheersing

zodanig dat zij aantoonbaar beter scoren op taalbeheersing en maatqchappelijke participatie,

waaronder a rbeidsdeelna me.
. ln 2018 worden in totaal 1 miljoen jonge kinderen tot en met de basisschoolleeftijd bereikt

met leesbevorderingsactiviteiten, zodat hun taalvaardigheid en leesplezier toenemen.

Het actieprogramma gaat concreet bestaan uit 5 actielijnen:
1. Lokale netwerkaanpak: het organiseren van een duurzame infrastructuur waarmee gemeenten

in samqnwerking met lokale en regionale partners de regie nemen om laaggeletterdheid beter
op te sporen en te bestrijden. Daarnaast het trainen van nieuwe taalvrijwilligers en het

inrichten van één ontmoetingsplek per regio voor cursisten, vrijwilligers, docenten en andere

netwerkpartners (Taalhuizen). 
I

2. Taalakkoorden: het vergroten van het aantal Taalakkoorden waarmee gemeenten de regie

houden en hun verantwoordelijkheid nemen om samen met andere partijen het taalnetwerk
duurzaam te maken.

3. Leesbevordering: extra inzet op ouders met een lage taalvaardigheid en hun kinderen.

4. Experimenten: door middel van pilots verbindingen leggen tussen taal en andere onderwerpen

waar taalvaardigheid een rol speelt. Zo kunnen moeilijk bereikbare doelgroepen beter bediend

worden.

3 De Taalmeter is een online screening waarmee in 12 minuten kan worden ingeschat of mensen moeite

hebben met lezen. De Taalmeter bepaalt niet het exacte niveau van geletterdheid, daar is een toets voor nodig.
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5. Kennís en communicatie: ter ondersteunin g van de regionale en lokale aanpak zullen een

aantal landelijke ondersteuningstaken georganiseerd worden. Dit betreft kennisopbouw en

kennisdeling, het opzetten van een landelijk taalnetwerk en het voeren van

comm unicatiecam pagnes.

Het Tel mee met Taal programma is erop gericht om de reeds bestaande structuren en initiatieven uit
te breiden of beter te verankeren, zoals o.a. Taal voor het leven. Tel mee met Taal gaat voor het
grootste deel niet over het beschikbaar komen van middelen waarmee nieuwe projecten kunnen

worden gestart. De in het actieprogramma genoemde middelen gaan naar het verbeteren en

uitbreiden van bestaande voorzieningen waardoor meer partijen in het land er gebruik van kunnen

maken. Voor een klein deel van het actieprogramma komt er waarschijnlijk wel een

stimuleringsregeling waarmee nieuwe initiatieven kunnen worden gestart. Dit onderdeel zal in ieder
geval niet uitgevoerd worden via de centrumgemeenten (bron: steunpunt Volwasseneducatie,

augustus 2015).

Onderdeel van Tel mee met taal ís dat er ondersteuningsteams actief worden in heel Nederland.

Deze inzet zal gebeuren via de Stichting Lezen & Schrijven, die gemeenten en andere partijen

ondersteunt met als doel het opzetten van duurzame aanpak van laaggeletterdheid, waarin
initiatieven op de domeinen werk, inkomen, zorg, welzijn en onderwijs met elkaar worden verbonden
en elkaar versterken. Op dit moment is zijn we nog in afwachting van de aanstelling van een

projectleider voor M idden-Lim burg.

Daarnaast lopen er in de regio Weert en Roermond initiatieven rondom de opzet van een Taalhuis.

De gemeenten staan positief ten opzichte van initiatieven die ontstaan in het kader van Tel mee met
Taa en zullen hier samen met de projectleider Tel mee met Taal hier een impuls aan gaan gevenl.

4.3 Formele vs. non-formele educatie

Zoals in de inleiding reeds genoemd komt de verplichte winkelnering bij ROC's geleidelijk te vervallen
en krijgen gemeenten de keus hoe de middelen voorvolwasseneducatie in te zetten. Daarbij kan

gekozen worden voor formeel en/of non-formeel onderwijsaanbod. Dit houdt het volgende in:

E Formele educatie is gericht op in de WEB opgenomen eindtermen en leidt op tot een erkend

diploma: Voor de uitvoering van formele educatie hebben aanbieders een diploma-erkenning
nodig die kan worden aangevraagd b¡j DUO. De onderwijsinspectie houdt toezicht op de

kwaliteit van deze opleidingen.

E Non-formele educatie is niet diplomagerichte taal- en rekeneducatie, maar wel gericht op

deelaspecten van de eindtermen WEB. Aanbieders hebben geen diploma-erkenning nodig.

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het borgen van de kwaliteit van deze opleidingen.

Het belangrijkste verschil tussen formeel en non-formeel aanbod zit in de mogelijkheid tot erkende

diplomering. Dit laatste bestaat alleen voor het aanbod dat wordt verzorgd door aanbieders met
diploma-erkenning. ln praktijk blijkt dat formeelen non-formeel aanbod ook wat betreft de

vormgeving van het onderwijs en de gekozen werkwijzen en methoden ván elkaar verschillen. Zo heeft
non-formeel aanbod, bijvoorbeeld door vríjwilligersorganisaties, bibliotheken en buurtcentra, een

laagdrempeliger karakter en zullen de educatietrajecten die door deze aanbieders worden verzorgd

nadrukkelijker gericht zijn op de stapsgewijze verwezenlijking van delen van de eindtermen in plaats

van de systematische voorbereiding op het succesvol afleggen van een examen (Bron: overheid.nl,
officiële bekend makingen).
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Het is nog onduidelijk of en welke aanbieders een traject richting diploma-erkenning voor educatie zijn

gestart. De stand van zaken per maart 2016 is dat nog maar 5 partijen formele erkenning hebben

aangevraagd via DUO, het gaat hierbij om commerciële aanbieders elders in het land, niet zijnde de

ROC's. DUO is voornemens via de website een bestand openbaar te maken waarin dit kan worden

opgezocht, dit is ten tijde van het opstellen van dit plan nog niet gerealiseerd.

4.4lnburgering
Een laatste ontw¡kkeling die niet direct gelinkt is aan de volwasseneducatie maar er wel nauw verband

mee houdt is de huidige situatie rond inburgering. Op L januari 2013 is de gewijzigde Wet lnburgering

in werking getreden. lnburgeringsplichtigen moeten vanaf deze datum zelf de deelname aan en

financiering van inburgering bij DUO regelen (Bron: gemeenteloket.minszw.nl). Gemeenten hebben

geen wettelijke taak meer rondom inburgering. Dat neemt echter niet weg dat gemeenten wel een

belang hebben bijvoldoende en kwalitatief goeda aanbod van inburgeringscursussen in de regio.

Zeker gelet op de toename van het aantal statushouders dat gevestigd wordt in de regio is dit voor
gemeenten een aandachtspunt.

Ten eerste vergroot een kwalitatief goed aanbod passend bij de doelgroep de kans dat

inburgeringsplichtigen daadwerkelijk naar school gaan en een goede opleiding krijgen. Daarnaast

vergroot een goed georganiseerd inburgeringstraject met veel aandacht voor taal de kans dat

nieuwkomers na afloop een goede plek vinden op de arbeidsmarkt en minder beroep doen op

(gemeentelijke) voorzieningen. Tot slot vormen ex-inburgeraars een deel van de doelgroep

volwasseneducatie. lnburgeringscursussen leiden op tot minimaal niveau l-Fs. Zoals in hoofdstuk 2

beschreven wordt niveau 2F beschouwd als het burgerschapsniveau en daarmee het werkterrein van

de volwasseneducatie. Taalcursussen in het kader van de volwasseneducatie zijn hiermee ook geschikt

voor ex-inburgeraars die hun taalniveau nog verder willen verhogen richting niveau 2F in het kader

van een betere maatschappelijke en economische participatie.

De gerneenten in Midrlerr-Lirrrburg Lrlijverr de unl.wikkelingen op het gebied vatt inburgering volgen en

zullen in het kader van de uitvoering volwasseneducatie de verbinding zoeken met part¡jen in het

netwerk van inburgering.

5. Regionaal beleid
De gemeenten in de regio Midden-Limburg gaan gezamenlijk beleid voeren op het gebied van

volwasseneducatie met als doel de bestrijding van laaggeletterdheid en het verhogen van de

maatschappelijke participatie. Er wordt door de gemeenten al een gezamenlijk regionaal

arbeidsmarktbeleid gevoerd waarbij wordt ingezet op het benutten van al het arbeidspotentieel,

samenwerking tussen de drie O's voor een goed functionerende arbeidsmarkt en arbeidsmarktbeleid

dat zich begeeft op het raakvlak van economisch, sociaal en onderwijsbeleid (Regio Midden-Limburg,

2012, arbeidsmarktbeleid). Gezamenlijk beleid op het gebied van volwasseneducatie sluit hier goed bij

aan omdat het werken aan geletterdheid nauw verwant is met het goed functioneren van de

regionale arbeidsmarkt en de participatie van burgers.

Met de aankondiging van de wetswijzigingen, heeft ROC Gilde Opleidingen de Midden Limburgse

gemeenten in oktober 20L4 geïnformeerd over het besluit van Gilde te stoppen met het aanbod

volwasseneneducatie. Gilde gaf aan, dat met name sinds de laatste wetswijziging ten aanzien van

inburgering, het aanbod volwasseneneducatie verlieslatend is voor het ROC. Met daarbij de afbouw

4 Met kwalitatief goed worden inburgeringstrajecten beschouwd die het Blik op Werk Keurmerk hebben. s

Het inburgeringsexamen staat gelijk aan niveau 1F. Men kan ook kiezen voor een Staatsexamen I of ll dat

opleidt tot respectlevelijk 2F en 3F. 6 De verplichte 75% plus 25%.
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van de verplichte besteding van het budget volwasseneneducatie, heeft Gilde besloten de opleidingen
Educatie te beëindigen per L januari 2Ot7 .

De gemeenten in Midden-Limburg zitten momenteel in een overgangsperiode. De nieuwe wetgeving is

per L januari 20L5 van kracht. Voor 20L5 is besloten de volledige middelen voor
volwasseneducatie6 nog te besteden bij Gilde Opleidingen. De reden hiervoor was het belang van het
bieden van continuiteit voor de zittende cursisten. De nieuwe regelgeving ging in per 1 januari, maar
zittende cursisten doorliepen een schooljaar (2OL4-2015) bij Gilde. Bovendien waren er nog geen

organisaties die de diplomaerkenning voor de formele educatie hadden verworven via de

onderwijsinspectie.
Gelet op het besluit van Gilde Opleidingen te stoppen met volwasseneneducatie, is na overleg met
Gilde besloten het deel verplichte winkelnering in 2OL6 (50%l volledig in te zetten in de periode januari

t/m juli 2016. De overweging daarbij was, dat daarmee alle cursisten het schooljaar konden afronden
(in plaats van in heel kalenderjaar 2017 de helft van het aanbod). Daarmee zou dan bij de start van het
nieuwe schooljaar 2OL6-20I7 geanticipeerd kunnen worden op een volledig nieuwe situatie.

Om vanaf 20L6 en verder een goede invulling te kunnen geven aan de volwasseneducatie, is het jaar

2015 benut om het nieuwe gezamenlijke beleid vorm te geven en keuzes te maken omtrent de inzet

van het budget volwasseneducatie. Daartoe is door de gemeenten een inventarisatíe gedaan naar

bestaande taalcursussen en aanbieders in de arbeidsmarktregio. Naast Gilde Opleidingen zijn er in de
regio diverse andere partijen die taalcursussen of conversatielessen Nederlands aanbieden. Denk aan

welzijnsinstellingen, bibliotheken, vluchtelingenwerk en de volksuniversiteit. Het gaat hierbij vooral om
korte taaltrainingen of conversatielessen, allemaal in de non-formele sfeer. Tot slot zijn er nog diverse

vrijwilligersorganisaties die zich inzetten voor de taaleducatie van burgers.

Per 20L6 zijn al deze organisaties en samenwerkingen tussen deze organisaties, bijvoorbeeld in het
kader van een Taalhuis, potentiële aanbieders van volwasseneducatie in het kader van de WEB. Meer
aanbieders biedt kansen voor maatwerk om het aanbod af te stemmen op behoeften van diverse

doelgroepen. ln de hoofdstukken 6, 7 en 8 wordt dieper ingegaan op de keuze voor aanbieders en de

afwegingen die hierbij een rol spelen.

ln oktober 2015 heeft Gilde de gemeenten geïnformeerd, dat Gilde het eerdere beëindigingsbesluit
heroverweegt, gelet op de maatschappelijke ontwikkelingen. Behalve educatieact¡viteiten voor
gemeenten betreft dit ook de inburgeringtrajecten
De gemeenten in Midden-Limburg zijn erg tevreden over Gilde Opleidingen en zien graag dat deze

relatie ook in de komende jaren in stand blijft. Belangrijkste argumenten daarvoor zijn ñaast de

tevredenheid de kwaliteit die Gilde aljarenlang levert, het netwerk in de eigen regio en de omvang van

de doelgroep die Gilde kan bedienen. Daarnaast willen de gemeenten echter nadrukkelijk ook ruimte
bieden aan andere lokale initiatieven op het gebied van de bestrijding van laaggeletterdheid.

Teneinde de eventuele heroverweging mee te nemen in de beleidsafwegingen, is de besluitvorming
van onderhavig beleidsplan uitgesteld tot april 2016. lnmiddels heeft Gilde echter kenbaar gemaakt

dat het besluit nu nog niet genomen is en voor augustus 2016 ons hierover zal informeren. Aangezien

het proces om nieuwe activiteiten na de zomervakantie op te starten daar echter niet op kan

wachten, is ertoe besloten het beleidsplan nu vast te stellen.
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6. Doelgroepsegmentatie
De meest recente cijfers voor Nederland op het gebied van laaggeletterdheid zijn gebaseerd op het

PIAAC-onderzoek (Programme for the lnternational Assesment of Adult Competencies, 2012). PIAAC

omvat drie zogenoemde kernvaardigheden: taalvaardigheid, rekenvaardigheid en probleemoplossend

vermogen in digitale omgevingen. Nederland doet het internationaal gezien goed als het gaat om de

drie bovengenoemde kernvaardigheden. Wat betreft taalvaardigheden heeft Nederland de op twee na

beste gemiddelde score. Alleen Japan en Finland scoren beter. Voor rekenvaardigheid
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neemt Nederland een gedeelde tweede plek in en voor probleemoplossend vermogen bezetten we

een gedeelde derde plek.

Ondanks de goede internationale positie is er reden voor zorg. ln een tijd waar steeds vaker beroep

wordt gedaan op de zelfredzaamheid van mensen loopt het aantal laaggeletterden in Nederland nog

steeds op. ln het rapport 'Laaggeletterdheid in kaart (2014)' wordt laaggeletterdheid in ons land

uitgebreid geanalyseerd op basis van de cijfers uit het PIAAC-onderzoek. De groep met het laagste

niveau van taalvaardigheid is weliswaar in internationaal perspectief relatief klein, maar in Nederland

wel gestegen ten opzichte van enkele jaren geleden. Nederland telt op dit moment L,3 miljoen

laaggeletterden tussen de L6-65 jaar (beroepsbevolking), in 1994 was dit nog L,1 miljoen. Het

aandeel laaggeletterden ten opzichte van de totale beroepsbevolking is gestegen van9,4%o in L994

tot L2% in 2OL2.ln dit kader is het interessant om ook het aantal laaggecijferden te noemen, L,5

miljoen en 13,5% van de beroepsbevolking. Vaak komen laaggeletterdheid en laaggecijferdheid

samen voor. Rond de 970.000 mensen zijn zowel laaggeletterd als laaggecijferd.

6. L Achtergrondkenmerken laaggeletterden

Als we deze cijfers wat verder uitdiepen dan zijn er op basis van achtergrondkenmerken grote

verschillen te zien. Hieronder wordt het percentage laaggeletterdheid per kenmerk weergegeven in

verhouding tot de totale Nederlandse beroepsbevolking. 
:
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personen. Daarbinnen vormen werkenden de grootste groep. Het is duidel¡jk dat het hier niet om

een marginale groep gaat; het zijn middelbaar opgeleiden, in de hogere leeftijdscategorieën,

waarvan een aanzienlijk deel werk heeft. Dit is echter niet de groep die momenteel veel in

taalcursussen in de wijk of op school te vinden is, deze groep is moeilijk te bereiken en te motiveren

blijkt uit de ervaring van de afgelopen jaren. Daarmee is het legitiem de verwachtingen ten aanzien

van de ambitie om laaggeletterdheid onder deze groep te bestr¡jden te temperen. Waar hier met

name wel een kans zit is bij de Taalakkoorden die zullen worden gesloten in het kader van Tel mee

met Taal (zie paragraaf 4.21waar gewerkt wordt aan het verbeteren van een sluitende
netwerkaanpak.
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Bron: løaggeletterdheid, ECBO, 201-4.

6.2 Laaggeletterdheid in de regio

Tot slot is het interessant om te zien of er regionale verschillen zijn. Dit blijkt het geval,

laaggeletterden zijn oververtegenwoordigd in de grote steden. ln de regio's zien we relatief meer
laaggeletterden in Friesland en Helmond-De Peelen Limburg.
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6.3 Laaggeletterdheid in Midden-Limburg

Op basis van de cijfers uit het P|AAC-onderzoek ¡s het mogelijk om een inschatting te geven van het
aantal laaggeletterden in de regio Midden-Limburg. ln Nederland isL2% van de beroepsbevolking
laaggeletterd. Wanneer dit percentage wordt geprojecteerd op de beroepsbevolking van

MiddenLimburg, gaat het om een groep van ongeveer 16.782 (I2%van 139.852) personen.

Vervolgens kan een inschatting worden gegeven van het aantal laaggeletterden per gemeente.

20%

Gemeente
Totale

bevolking
Beroepsbevolking

lnschatting
aantal

laaggeletterden
(beroepsbev.)

Risicogroepen

65 jaar en ouder Allochtonen

Aantallen Aantallen
%tolale
bevolking

absolute

aanta llen
Aantallen

% totale
bevolking

Aa nta llen
% totale
bevolking

Echt Susteren 31,.976 19.146 60% 2.298 6.865 2t% 5.313 17%

Leuda I 36.219 2L289 s9% 2.555 7.303 20% 4.749 77%

Maasgouw 23.907 14.072 59% 1.689 5.384 23% 3.L67 t3%

Nederweert L6.776 9.901 s9% L.L88 3.259 79% r.321 8%

Roerdalen 20.832 12.241 59% 1.469 4.634 22% 3.389 76%

Roermond s6.929 34.706 67% 4.165 10.513 18% 15.860 28%

Weert 48.72I 28.497 s8% 3.420 10.092 21% 9.613
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78%

2r%

Bron: CBS.

6.4 Prioritering doelgroepen Midden-Limburg

lnzicht in de samenstelling van de doelgroep zoals uiteengezet ¡n de vorige paragrafen is belangrijk in

relatie tot het aanbod. Voor oudere laaggeletterden kan het van belang zijn om in taaltrajecten de

link te leggen met zorg. Voor mensen met een andere culturele achtergrond de relatie met sociale

integratie, voor ouders om de betrokkenheid bij de ontwikkeling van hun kinderen te verbeteren. Bij

het bepalen van het aanbod is het daarom van belang om vast te stellen voor welke doelgroep het

aanbod een bijdrage levert en op welke manier. Op die manier kunnen taal bevorderende

lesprogramma's een goede bijdrage leveren aan de zelfredzaamheid van de burgers.

Volwasseneducatie is gericht op het verwerven van vaardigheden Nederlandse taal en rekenen

inclusief digitale vaardigheden. De educatie richt zich op burgers van L8 jaar of ouder die maximaal

een opleidingsniveau vergelijkbaar met MBO niveau t hebben en niet onder de Wet lnburgering

vallen. Met het oog op het beperkte beschikbare WEB- en Participatiebudget is het noodzakelijk de

doelgroep af te bakenen. Het is niet haalbaar om alle laaggeletterden in Midden-Limburg te bedienen

of op grote schaal laaggeletterdheid terug te dringen. De inzet van de educatiemiddelen in Midden-

Limburg zal daarom gekoppeld worden aan vier prioritaire doelgroepen:

1. Laaggeletterde werkzoekenden die in het kadervan de Participatiewet en de Wet Taaleis het

taalniveau LFs dienen te behalen;

2. Laaggeletterde ouders/verzorgers van jonge kinderen;

3. Laaggeletterden in de schuldhulpverlening.
4. Laaggeletterde ouderen die zelfstandig wonen;

Deze prioritering heeft niet tot doel om overige doelgroepen uit te sluiten maar is bedoeld om in het

vaststellen vah het aanbod focus aan te brengen die leidt tot de meest effêctieve inzet van de

middelen voor volwasseneducatie. Centraal in deze keuze staat het vergroten van de mogelijkheid

tot sociale inclusie en participatie van laaggeletterden en volgende generaties.

7. Doelstellingen
Het doel van de gemeenten in Midden-Limburg is om gezamenlijk met de'partners laaggeletterdheid

in de regio Midden-Limburg te voorkomen en te verminderen. Gelet op de bovenstaande prioritaire

doelgroepen en de wens om (meer dan nu) volwasseneducatie te koppelen aan de andere

beleidsterreinen zijn onze concrete doelstellingen ten aanzien van de inzet van volwasseneducatie de

volgende:
- Het verbeteren van de taal- en rekenvaardigheden van werkzoekenden om hun kansen op de

a rbeidsma rkt te vergoten;
- Het verbeteren van de taalvaardigheid van ouders van jonge kinderen om

ouderbetrokkenheid te vergroten om zo achterstanden in onderwijs en maatschappelijk

functioneren van kinderen terug te dringen en te voorkomen;
- Het bevorderen van het taal- en rekenniveau van burgers met schulden zodat zij beter in

staat zijn hun eigen (financiële) administratie te voeren en om herhaling te voorkomen.

s Niveau 1F is het vereiste niveau waaraan uitkeringsgerechtigden op grond van de Wet Taaleis moeten

voldoen. Niveau 2F is echter het minimum taal- en rekenniveau dat volwassenen moeten beheersen om
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Het bevorderen van de taalvaardigheid van ouderen zodat zij langer zelfstandig kunnen

wonen.

Doelgroepen L en 3 zijn bij de gemeente bekend in het kadervan de Participatiewet en trajecten
schuldhulpverlening. De doelgroepen 2 en 4 zijn lastiger in beeld te brengen omdat deze personen

vaak geen directe relatie hebben met de gemeenten. Een cruciale verwijzingsrol is hier weggelegd

voor de keukentafelgesprekken die gevoerd worden in het kader van de WMO en de sociale

wijkteams die actief zijn. Daarnaast zal er een verbinding moeten zijn met scholen en

kinderdagverblijven om ouders van jonge kinderen te bereiken. ln het kader van het landelijke
actieprogramma Tel mee met Taal zal hier uitvoering aan worden gegeven. De inzet is om samen met
de aanbieders van volwasseneducatie veel aandacht te besteden aan het netwerk om de doelgroep
te bereiken en te motiveren deelte nemen aan een educatietraject.

Bovenstaande doelstellingen laten zien dat de effectiviteit van de educatie niet alleen wordt bepaald

aan de hand van de vooruitgang op de taalbeheersing, maar ook op basis van het niveau van

arbeidsontwikkeling en mate van participatie in de samenleving (VNG, 201-4, volwasseneducatie).

8. Keuze voor non-formele educatie
Belangrijke vraag die gesteld moet worden is of een diploma ten aanzien van taalvaardigheid voor
het effect op de participatie in de maatschappij van waarde is. Het behalen van een erkend diploma
zou geen op zichzelf staand doelmoeten zijn. Groeien ontwikkeling is het doel, een diploma kan

daarbij een bewijsstuk vormen van het doorlopen van een bepaald vooraf gespecificeerd

ontwikkelingstraject. Wel kan het derden een kwaliteitsindicatie geven. Dit kan waardevol zijn omdat
het soms lastig is om snel een inschattíng te kunnen maken van iemands kennis en vaardigheden,

een erkend diploma kan op dat moment objectief inzicht verschaffen. Deze waarde is echter maar
gedeeltelijk van toepassing op de volwasseneducatie. Het niveau van taalbeheersing dat

volwaardig te kunnen participeren in de samenleving.2F is daarmee ook het streefniveau in het regionale
aanbod volwasseneneducatie.

volwasseneducatie nastreeft is van een relatief laag niveau en heeft tot doel om beter te kunnen
participeren in de samenleving. Het bewijs dat iemand het gewenste niveau heeft, wordt geleverd in
de dagelijkse praktijk in diverse situaties waarbij men niet zal vragen om een diploma ter bevestiging.

Desgewenst kan overigens ook binnen de non-formele educatie gewerkt worden met toetsen om het
niveau te bepalen.

Non-formele educatie is laagdrempelig, wordt lokaal verzorgd en richt zich op de ontwikkeling van

cursisten. Non-formele educatie is een waardevolle manier om de ontwikkeling op het gebied van

taal en rekenen van burgers te ondersteunen. Uit onderzoek van Maastricht University is daarnaast
gebleken dat in educatietrajecten waarbij zowel met professionals als getrainde vrijwilligers wordt
gewerkt een bovengemiddeld effect wordt gerealiseerd (VNG, De transitie van educatie naar het
sociaal domein 201,4l'. Vrijwilligers kunnen meer tijd en aandacht besteden aan de mensen die ze

begeleiden, dit heeft belangrijke voordelen. Er kan echter niet van vrijwilligers worden verwacht dat
zij alle vaardigheden en kennis in huis hebben om mensen zo effectief mogelijk een taalte leren. De

combinatie met professionals is daarom een interessante; de professional is er vooral om de kwaliteit
te bewaken en de vrijwilliger om de taal te verankeren en steun te bieden. Belangrijk aandachtspunt
bij deze keuze is de kwaliteitszorg die door de gemeenten zelf dient te worden verzorgd. ln hoofdstuk
L0 wordt hier een nadere toelichting op gegeven.
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De gemeenten in Midden-Limburg kiezen met dit beleidsplan bewust voor het inzetten van de

middelen voor volwasseneducatie alleen richting non-formele educatietrajecten omdat dit het beste

past bij het doel dat volwasseneducatie nastreeft. Belangrijk aandachtspunt bij de keuze voor
aanbieders van deze trajecten in Midden-Limburg is de mogelijkheid van aanbieders om een mix te

maken tussen professionals en vrijwilligers in de uitvoering. Dit sluit tevens aan bij de visie van de

gemeenten in Midden-Limburg dat lokale initiatieven erg waardevol zijn om te ondersteunen. Dit

zorgt voor een differentiatie in aanbod om deze doelgroepen te kunnen bedienen. Dit aanbod wordt
uitgevoerd door veelal kleinere en lokaal georiënteerde partijen die naast professionals werken met
vrijwilligers en goed lokaal zijn ingebed.

9. Financiën
Ten behoeve van de volwasseneducatie wordt per kalenderjaar een budget beschikbaar gesteld. Met
ingang van 2015 is het budget onttrokken aan het participatiebudget en geoormerkt middels een

specifieke uitkering volwasseneducatie toegekend aan de centrumgemeente Roermond voor de

regio Midden Limburg die alleen ingezet mag worden ten behoeve van opleidingen Nederlandse taal

en rekenen voor niet-inburgeringsplicht¡gen. ln de komende jaren volgt een geleidelijke overgang

naar volledige verdeling o.b.v. 3 objectieve maatstaven:

L Het aantal laagopgeleiden; '

2. Het aantal allochtonen;
3. Hetaantal bijstandsontvangers.

De gegevens worden door CBS jaarlijks beschikbaar gesteld voor de berekening. De berekeningswijze

van de uitkering ís vastgelegd in een Algemene maatregel van Bestuur (AMvB).

Het budget voor 20L6 is door DUO vastgesteld op € 557 .241. voor de regio Midden-Limburg
(indexering toekenningsbeschikking DUO,27 januari 2016). Er worden geen uitvoeringskosten voor
de regionale coördinatie beschikbaar gesteld. De middelen uit het budget volwasseneducatie mogen

uitsluitend aan onderwijs worden besteed (Bron: steunpunt Taal en rekenen VE,2OI4l. Er moet nog

worden bekeken of het mogelijk is om uit andere beschikbare middelen vanuit de gemeenten een

(gedeeltelijke) dekking te verkrijgen is voor dergelijke kosten.

9. l- I nzet m id de le n vo lwasse ned ucatie 201,6-2017

De gemeenten in Midden-Limburg willen de middelen volwasseneducatie in 2016 en 2017 op de

juiste manier inzetten en hiermee zoveel mogelijk doelgroepen ondersteunen. Dit vergt verschillende

soorten exþertise en vooral maatwerk in de regio. Bij de besteding van'de middelen worden de

volgende centrale uitgangspunten gehanteerd:

U Besteding van minima al50% van de middelen bij het ROC in 2016 en 25%in 2OL7 conform

de wettelijke afbouwregeling van de verplichte winkelnering.

E De verplichte winkelnering bij ROC Gilde Opleidingen is in 2015 middels een aanvullende

budgetsubsidie op grond van artikel 16, lid 5, van de Asv 2008 dn bekrachtigd door een

collegebesluit van de centrumgemeente opgehoogd van de wettelijkeTS% naar LOO%.

E Het uitgangspunt is om dit voor de jaren 2016-2017 op vergelijkbare wijze middels een

budgetsubsidie te doen omdat de gemeenten erg tevreden zijn over de werkwijze en

resultaten van Gilde Opleidingen. Het uitgangspunt daarbij is om niet te kiezen voor 100%

besteding bij Gilde Opleidingen, maar dit te maximeren op 75%van het totale budget voor
beide jaren.

0 De overige 25%van de middelen zullen middels een budgetsubsidie met beleidsregel worden

verstrekt aan andere partijen die een aanbod volwasseneducatie in de regio kunnen

verzorgen. Deze beleidsregel treedt in werking op L oktober 201.6 en eindigt op 3L december
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2017.Voor de inhoud van dit aanbod zal zoals in het vorige punt aangegeven een

gezamenlijke regionale beleidsregel worden opgesteld.

Na vaststelling van dit beleidsplan zal worden gestart met het vormgeven van de hiervoor genoemde

uitga ngspunten, zowel inhoudelijk a ls financieel.

De verdere vormgeving is uiteraard wel afhankelijk van het besluit van Gilde Opleidingen ten aanzien

van de continuìteit van het aanbod volwasseneducatie. lndien het besluit daartoe aanleiding geeft,

zullen de midden limburgse gemeenten het ingezette beleid heroverwegen.

10. Regionale samenwerking
Om versnippering van het educatiebudget te voorkomen, zal het niet langer naar individuele
gemeenten, maar per arbeidsmarktregio verdeeld worden. Roermond is per ministeriële regeling (1-0

oktober 2014) aangewezen als centrumgemeente voor de regio Midden-Limburg.

De centrumgemeente krijgt een drietal coördinerende taken:

t. ln overleg met de regiogemeenten een regionaaleducatieplan opstellen;

2. Afspraken maken met aanbieders overeenkomstig het regionaal educatieplan;

3. Overige coördinerende taken samenhangend met eventuele samenwerking in subregio's,

zoals het tot stand brengen en onderhouden van een regíonale infrastructuurvoor
educatievoorzieningen en het afleggen van verantwoording aan het Rijk. Daarmee is de

gemeente ook financieel risicodrager voor de regio. Er zal geen sprake zijn van overheveling

van middelen aan de regiogemeenten, dit om versnippering te voorkomen.

Momenteel wordt door de gemeenten in Midden-Limburg al op velerlei gebied samengewerkt, zo

ook in het sociale domein. Voorstel is om specifiek voor de WEB een samenwerkingsovereenkomst te
sluiten tussen alle gemeenten, waarin nader te bepalen onderlinge afspraken vastgelegd worden die

met name van belang zijn voor de centrumgemeente. Het betreft hier o.a. de coördinatiekosten,
budgethoudersrolcentrumgemeente, uitvoering regionale beleidsregel en afspraken rondom de

kwaliteitszorg en eindverantwoordelijkheid. Wat betreft de uitvoerings- en overlegstructuur zal

aangesloten worden bij de structuur die reeds aanwezig is in de arbeidsmarktregio op het gebied van

a rbeidsmarktbeleid.

1L. Verantwoord¡ng en kwaliteitszorg
Over de verkregen middelen moet de contactgemeente verantwoording afleggen via SiSa. De

verantwoordingsinformatie die moet worden opgenomen in het SiSa overzicht voor de besteding van

educatiemiddelen, betreft de volgende onderdelen:
1. Het in de regio bestede aandeelvan het budget bij ROC's dat onder het afbouwregime valt

(75,50 en25%);
2. Het in de regio bestede aandeel bij andere aanbieders dan de ROC's;

3. Een opgave van eventueel gereserveerd budget voor het volgende kalenderjaar

ln 20L7 wordt er geëvalueerd en bekeken of per 2018 het educatiebudget alsnog opgaat in het
gemeentefonds. Op het moment dat middelen die het rijk verdeelt onder gemeenten onderdeel

uitmaken van (de algemene uitkering van) het gemeentefonds, geldt het principe dat daarover geen

specifieke verantwoordingsinformatie meer wordt gevraagd door de rijksoverheid.
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1- 1-. 1 Kwa liteitszorg volwasseneducatie

De WEB bepaalt dat het toezicht op kwaliteit van de volwasseneducatie wordt uitgevoerd door twee
partijen, elk met een eigen taak:

L De onderwijsinspectie houdt toezicht op de kwaliteit van het formele (diplomagerichte)

aanbod van aanbieders met een diploma-erkenning.
2. De gemeente houdt toezicht op de kwaliteit van het non-formele aanbod.

Dit betekent voor Midden-Limburg dat de gemeenten zelf toezicht houden op de kwaliteit omdat er
is gekozen voor alleen non-formele educatie. Na vaststelling van dit beleidsplan zal gewerkt worden
aan het opstellen van dit kwaliteitskader waarbij als uitgangspunt zal dienen om het kader eenvoudig

te houden met enkele belangrijke onderdelen waarop aanbieders periodiek dienen te
verantwoorden. Daarbij kan gedacht worden aan de volgende zaken:

- Spreiding uitvoerders en uitvoeringslocaties over de regio;

- Samenwerking tussen partijen;
- lnhoud van het aanbod;

- Concreet gedefinieerd meetbaar resultaat;
- Bijdrage aan verbetering maatschappelijke participatie;

- Bereik doelgroep;
- Passende inzet personeel bij uitvoering (professionals vs. vrijwilligers);
- lnzet budget;
- Duurzaamheid/langetermijn effecten.

12. Besluitvorm¡ng
De gemeente Roermond stelt dit beleidsplan in B&W vast als centrumgemeente. De overige
gemeenten leggen het beleidsplan ter kennisname voor aan de colleges.
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schrijven, waardoor zij in het dagelijks leven of op het werk minder goed
kunnen functioneren. Van deze 1,3 miljoen mensen is 2/3 autochtoon en
1/3 allochtoon. De OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking
en Ontwikkeling) definieert geletterdheid als de kennis en vaardigheden
die nodig zijn om:

lnformatie te begrijpen en te gebruiken uit teksten (bijvoorbeeld
redactionele artikelen, nieuwsberichten, gedichten, fictie);
lnformatie te vinden en te gebruiken in bijvoorbeeld

soll icitatiebrieven, bijslu iters, loonl ijsten, transportschema's,

kaarten, tabellen en grafieken;

Losse of opeenvolgende rekenkundige bewerkingen uit te voeren
aan de hand van getallen vermeld op bedrukte materialen.

Onderzoek laat zien dat het merendeel van de 1,3 miljoen
laaggeletterden functioneert tegen de grens met geletterdheid aan (niveau
1F, ofwel taalniveau eind basisschool). Dat betekent in veel gevallen dat
zij welfunctioneren in de maatschappij, voor een belangrijk deel dankzij
hulp van anderen, maar dat er veel persoonlijke en maatschappelijke
winst te behalen is wanneer zij beter leren lezen en schrijven.

De gezamenlijke ministeries van OCW, SZW en M¡VS hebben een
landelijk actieprogramma'Tel mee met taal' opgezet om deze
problematiek aan te kunnen pakken.

Toelichting op 'Tel mee met taal'

De hoofdboodschap van het landelijke actieprogramma Tel mee met taal
luidt:

'... geen enkel kind mag meer opgroeien in een taalarme omgeving en
mensen die moeite hebben met lezen, schrijven en communiceren
moeten in het hele land terecht kunnen voor taalscholing'.

Tel mee met Taal is een landelijk actieprogramma van de ministeries van
Onderwijs, Cultuur en

Wetenschap (OCW), Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) gericht op het voorkomen en
bestrijden van laaggeletterdheid en het bevorderen van lezen, in
aanvulling op het reguliere onderwijs. Ministeries ondersteunen hiermee
gemeenten, taalaanbieders, werkgevers, bibliotheken en
maatschappelijke organisaties met instrumenten en methoden, kennis en
expertise. Zo kunnen gemeenten hun wettelijke taken in het kader van
voor- en vroegschoolse educatie (vve), volwassenpneducatie en de wet
Taaleis Participatiewet beter uitvoeren. Zo wordt de kwaliteit en
toegankelijkheid van het taalaanbod verbeterd en krijgen tienduizenden
Nederlanders betere kansen op volwaardige maatschappelijke participatie

en integratie

Het programma is opgezet voor gemeenten en organisaties die binnen de
eigen regio een effectief taalbeleid willen opzetten of versterken waarin

4



alle inwoners kansen krijgen om beter te leren lezen, schrijven en

communiceren in het Nederlands.

Dankzij gezamenlijke financiering van de ministeries van OCW, SZW en

VWS is het actieprogramma landelijk beschikbaar ter ondersteuning van
gemeenten en organisaties die zich samen met gemeenten willen inzetten
voor de aanpak van leesbevordering, taalachterstanden en

laaggeletterdheid.

Het actieprogramma Tel mee met Taal loopt van 2016 tot en met 2018.

Met het actieprogramma worden tussen 2016 en 2018 de volgende
doelen nagestreefd:

-Tenm inste 45.000 Nederlanders verbeteren hu n taalbeheersing zodan ig

datzij aantoonbaar beter scoren op taalbeheersing en maatschappelijke
partici patle, waaronder arbeidsdeel name;

-1 Miljoen jonge kinderen tot en met de basisschoolleeftijd zijn bereikt met
leesbevorderingsactiviteiten, zodat hun taalvaardigheid en leesplezier
toenemen.

Dit zijn mijlpalen op weg naar een structurele regionale samenwerking
gericht op het voorkomen en bestrijden van laaggeletterdheid.

Bibliocenter in de reg¡o
Bibliocenter biedt een relevante publieke voorziening waar inwoners van

de regio de mogelijkheden vinden om een leven lang te kunnen leren. De

bibliotheek fungeert als Open Leer Centrum waar formele en informele
leerprocessen worden ondersteund en waar kennisdeling en uitwisseling
van ideeën centraal staan. Bibliocenter is een onder-nemende organisatie

- in 2015 werd Bibliocenter uitgeroepen tot 2e bibliotheek van Nederland -
waar blended learning wordt ondersteund door programmering van

cursussen, lezingen en workshops en door een relevante collectie
(digitaal en fysiek). ln het kader van Taal&Werk worden bij Bibliocenter
Weert maandelijkse bijeenkomsten voor werkzoekenden georganiseerd.

De zogenaamde "Walk&Talk: dé koffiepauze voor werkzoekenden".

https : //voutu. be/TQUOGAmWivY

Voor mensen met een taalachterstand wordt met groot succes een
wekelijkse "Open lnloop Taal" georganiseerd. Waar mogelijk wordt
samengewerkt met vrijwill igers.

Dit alles vanuit centrale, laagdrempelige locaties met een aantrekkelijke,
gastvrije ambiance.

Taalhuis
ln Leudal, Maasgouw, Nederweert en Weert, het werkgebied van

Bibliocenter, wonen naar schatting ruim 12.000 volwassen
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laaggeletterden.l Dat is ongeveer 11o/ovan de bevolking. Ten minste 1 op
de 9 volwassenen heeft dus naar verwachting baat bij taalontwikkeling.

Dat blijkt uit een onderzoek naar kwetsbare groepen ('Ken uw doelgroep')
dat in 2015 is uitgevoerd door Cubiss in opdracht van Bibliocenter.
ln september 2015 heeft Bibliocenter een startbijeenkomst georganiseerd
en daarbij mogelijke partners op het gebied van Laaggeletterdheid
uitgenodigd. Tijdens de bijeenkomst is o.a. het rapport'Ken uw doelgroep
Kwetsbare groepen Gemeentes Leudal, Maasgouw, Nederweert en

Weert', augustus 2015 gepresenteerd. Uit het onderzoek blijkt de groep
kwetsbaren nog groter te zijn dan het aantal laaggeletterden.

Bibliocenter heeft in 2015 al initiatieven genomen voor het oprichten van
een Taalhuis.

Er is een eerste bijeenkomsten met partners op het gebied van
laaggeletterdheid georganiseerd op 21 september 2015. Daar werd het

onderzoek "Ken uw doelgroep" gepresenteerd en een miniworkshop
verzorgd rond het herkennen van laaggeletterdheid.

Er is een stuurgroep geformeerd die in een aantal sessies verdere
mogelijkheden tot afstemming heeft verkend.

Nu zijn we toe aan de volgende stappen:

1. Het in kaart brengen van het bestaande aanbod.
2. Het inzetten van verschillende communicatiemiddelen om

aandacht te vestigen op de noodzaak van de aanpak van
laaggeletterdheid bij de inwoners van de gemeenten.

3. Het organiseren van bijeenkomsten voor bedrijven en instellingen,
waarbij de mogelijkheden van de aanpak van laaggeletterdheid
op de agenda staan.

4. Het creëren en onderhouden van een Taalnetwerk van en voor
organisaties die zich bezighouden met de aanpak van
laaggeletterdheid. Te denken valt hierbij onder andere aan de
voorschoolse voorzieningen, het onderwijs (basis + voortgezet),
ouderenbonden, serviceclubs, Sociale werkvoorzieningen, etc.

5. Het stimuleren van een divers taalaanbod bij aanbieders op basis
van de vraag van laaggeletterden en ook gericht op het
voorkomen van laaggeletterdheid door middel van oudereducatie.

6. Het werven en opleiden van nieuwe taalvrijwilligers om bestaand
aanbod te differentiëren en te versterken.

7. Het opzetten van een Taalhuis: Het Taalhuis is dé plek waar het

overzicht van alle taalaanbod binnen de regio te vinden is. Het is
een helpdesk voor vragen over scholing, waar het overzicht is van
vraag en aanbod voor cursisten en vrijwilligers, waar taalcursisten
en vrijwilligers doorverwezen worden. Het Taalhuis is ook
laagdrempelige een plek waar taalvrijwilligers en organisaties een
plek kunnen krijgen voor taalactiviteiten, naast de al bestaande
locaties.

1 Ken uw doelgroep Kwetsbare groepen Gemeentes Leudal, Maasgouw, Neden¡veert en Weert,
augustus 2015
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B. Taalpunt: een toegankelijke collectie fysiek en digitale
oefenmaterialen. ln Weert is er al een taalpunt ingericht, in de
andere drie gemeenten moet dit nog gebeuren.

In dit kader passen ook de hieronder beschreven taal-, reken- en digitale
trajecten die Bibliocenter graag wil uitvoeren.

Doelstelling
Bibliocenter doet deze subsidieaanvraag in het kader van de beleidsregel
non formele educatie

Midden-Limburg. Taal & werk zijn de thema's waar Bibliocenter zich op
richt.
Onvoldoende beheersing van basisvaardigheden als lezen, schrijven,
rekenen en digitale vaardigheden zijn een belemmering om duurzaam te
participeren. Mensen die niet goed kunnen lezen en schrijven komen
moeilijker aan werk en belanden eerder in uitkeringssituaties. Zij krijgen
dus ook eerder te maken met geld, gezondheids- en

opvoedingsproblemen.

Veel mensen ervaren praktische hindernissen als ze niet goed met de
computer om kunnen gaan. Zo moet je je bij instanties als UWV digitaal
aanmelden, voor het openbaar vervoer moet je via de website
handelingen rond je OV-chipcard verrichten. De overheid heeft een
Nationaal
Uitvoeringsprogram ma dienstverlening en e-overheid (NU P); het streven
is in 2017 uitsluitend nog via digitale kanalen met de burgers te
communiceren. Alle reden dus voor een krachtsinspanning via nonformele
educatie. Hierin wil Bibliocenter samen optrekken met de

welzijnsinstellingen Vorkmeer, Punt Welzijn en Menswel. Onze expertises
sluiten op vele fronten op elkaar aan.

"Het lijkt misschien wat vreemd om bibliotheken en opleidingen als
mogelijke kanalen te zien waarlangs laaggeletterdheid bereikt kunnen
worden, maar het is goed om te beseffen dat laaggeletterden geen

analfabeten zijn. Een deel van de laaggeletterden is lid van een
bibliotheek of heeft een cursus gevolgd. Deze instanties hebben
medewerkers in dienst die laaggeletterdheid kunnen herkennen en die
mogelijk een rol kunnen spelen in het bereiken van deze groep. Zolaat
onderzoek door Research voor Beleid (2011) zien dat veel
laaggeletterden bibliotheken bezoeken en dat openbare bibliotheken
actief zijn op het gebeid van laaggeletterdheid. ln sommige bibliotheken
wordt zelfs expliciet beleid gevoerd. Dit vraagt echter de nodige
inspanningen vanuit de bibliotheken.

Van de laaggeletterden bezocht29o/o een bibliotheek in het afgelopen jaar
tegen 49% bijde niet-
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Door middel van het aanbieden van educatieve trajecten op het gebied

van taal-, reken- en digitale- en vaardigheden voldoet Bibliocenter aan de
eisen geformuleerd in de beleidsregel non-formele educatie Midden-
Limburg. We voldoen met ons aanbod tevens aan de doelstellingen
genoemd in het

'beleidsplan volwasseneducatie 201 6-201 7 M idden-Li m burg' :

Het verbeteren van de taal- en rekenvaardigheden van
werkzoekenden om hun kansen op de arbeidsmarkt te vergoten;

Het verbeteren van de taalvaardigheid van ouders van jonge

kinderen om ouderbetrokkenheid te vergroten om zo
achterstanden in onderwijs en maatschappelijk functioneren van
kinderen terug te dringen en te voorkomen;

Het bevorderen van het taal- en rekenniveau van burgers met
schulden zodatzij beter in staat zijn hun eigen (financiële)

administratie te voeren en om herhaling te voorkomen.

Het bevorderen van de taalvaardigheid van ouderen zodalzii
langer zelfstandig kunnen wonen.

Bibliocenter werkt samen met de welzijnsinstellingen Vorkmeer, Punt

Welzijn en Menswel. Om optimaal gebruik te maken van elkaars
netwerken en expertise in de samenwerking tussen genoemde

welzijnsorganisaties en Bibliocenter geïntensiveerd onder de noemer:
"samen leven, leren en creëren" met als gezamenlijke missie: Mensen,

ongeacht hun achtergrond, leeftijd, e.d., faciliteren dat zij in staat zijn
zichzelf te ontwikkelen en bewust zijn van de (eigen) mogelijkheden om

deel te nemen aan de samenleving, zowel zelfstandig als samen met
anderen (goed burgerschap). Hierbij is het vooral van belang dat de
organisaties elkaar aanvullen. De welzijnsorganisaties hebben veel

ervaring met het werven van nieuwe vrijwilligers en veel contacten met

doelgroepen die behoren tot de in de beleidsregel genoemde

risicogroepen inzake laaggeletterdheid. Met name op deze twee
terreinen van werving en toeleiding van zowel deelnemers als
vrijwilligers leveren de welzijnsorganisaties een belangrijke bijdrage bij

het slagen van dit project.

Doelgroepen

De doelgroep van laaggeletterden en kwetsbaren is zeer divers. Het gaat

zowel om autochtonen als om mensen van buitenlandse afkomst, om

vrouwen en mannen, om dorpsbewoners en stedelingen, om werkenden

en niet-werkenden en om jongeren en ouderen. Het aanbod van
Bibliocenter richt zich op de volgende doelgroepen:

L Laaggeletterde werkzoekenden die in het kader van de
Participatiewet en de Wet Taaleis het taalniveau 1F3 dienen te

behalen en op laaggeletterde werkzoekenden die taalniveau 2F

dienen te halen;

2. Laaggeletterde ouders/verzorgers van jonge kinderen;

3. Laaggeletterden in de schuldhulpverlening;
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4. Laaggeletterde ouderen die zelfstandig wonen;

2

Uit: 'Kernvaardigheden in Nederland: resultaten van de Adult Literacy
and Life Skills Survey (ALL)' 3 Niveau 1F is het vereiste niveau waaraan
uitkeringsgerechtigden op grond van de Wet Taaleis moeten voldoen.
Niveau 2F is echter het minimum taal- en rekenniveau dat volwassenen
moeten beheersen om volwaardig te kunnen participeren in de

samenleving. 2F is daarmee ook het streefniveau in het regionale
aanbod volwasseneneducatie.

Resultaten

ln de aangeboden trajecten wordt steeds gewerkt in een combinatie van
professioneel opgeleide medewerkers van Bi bl iocenter en vrijwill igers.

Looptijd van de diverse trajecten is 1 oktober 2016 tot en met 31

december 201 7.

ln het voortraject worden vrijwilligers geworven en opgeleid en cursisten
geworven.

Uiteraard is het van groot belang dat naast de genoemde

welzijnsinstellingen ook de gemeenten (o.a. Vraagwijzer) en werkgevers
als Werk.Kom en Westrom-Risse meewerken aan de toeleiding van
potentiële cursisten. Het is bekend dat deze doelgroep moeilijk te

bereiken is. Het slagen van de diverse op te zetten trajecten valt of staat
met voldoende deelnemers.

Voor het signaleren van laaggeletterdheid is het instrument Taalmeter
door Stichting Lezen & Schrijven ontwikkeld en deze wordt al op diverse
plekken, waaronder de gemeenten, ingezet.

Stichting Lezen & Schrijven biedt toetsingsmogelijkheden aan (zie bijlage
4), om te kunnen beoordelen of de trajecten tot de gewenste resultaten
hebben geleid. De gemeente houdt toezicht op de kwaliteit van het non-
formele aanbod. Dat wil zeggen dat Bibliocenter met de gemeenten zal
afstemmen op welke resultaten gestuurd moet worden.

Het landelijke streven is een vermindering van deze doelgroep met 5% in
3 jaar. Voor onze regio is het streven om in anderhalf jaar 3% x 12.000 is

360 deelnemers te realiseren. ln het rekenvoorbeeld is zelfs uitgegaan
van 390 deelnemers, maar daarbij is gerekend met een maximale
groepsbezetting. Dat zal waarschijnlijk in de praktijk niet haalbaar zijn.

Tijdens de projectperiode zullen tussentijdse evaluaties plaatsvinden met
de gemeenten. De trajecten kunnen waar nodig worden bijgesteld en

zodanig worden beschreven dat ze overdraagbaar worden.

Een eindevaluatie met de gemeenten is voorzien in december 2017.
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De partners

Zoals veel bibliotheken werkt Bibliocenter al jaren aan verbetering van de
geletterdheid in de regio:
preventief in samenwerking met primair onderwijs en voorschoolse
instellingen en curatief in samenwerking met o.a. welzijnsinstellingen en
gemeentel ijke d iensten.

Voor volwassenen heeft Bibliocenter - inspelend op de behoeften - al een
'blended' aanbod ontwikkeld op het gebied van taal en werk: een mix van
online diensten én contactsessies zoals open inloop bijeenkomsten en
klassikale programma's. Hiervan wordt al veel gebruik gemaakt, met
name in de gemeente Weert.

Bibliocenter wil dit aanbod in samenwerking met de welzijnsinstellingen in
de regio Midden-Limburg West verder ontwikkelen en in lijn brengen met
andere initiatieven en aanbieders in de regio door middel van de opzet
van taalhuizen. Ook is de Stichting Lezen & Schrijven uiteraard een
belangrijke partner in dit project.

De welzijnsinstellingen Punt Welzijn, Vorkmeer en Menswel zijn zeer
actief met professionals en vrijwilligers in alle buurten en dorpen, met
speciaal aandacht voor kwetsbare burgers, met als doel iedereen te

ondersteunen om zelfstandig deel te nemen aan de samenleving. Zij
beschikken over een uitgebreid netwerk van diverse doelgroepen en
partners en zijn gericht op het leggen van verbindingen teneinde inwoners
optimaal gebruik kunnen maken van de sociale infrastructuur.

Punt Welzijn is de professionele welzijnsorganisatie in de gemeente
Weert, met diensten op het gebeid van Opvoedingsondersteuning (WE),
jongerenwerk, buurt-, wijk- en dorpswerk, mantelzorg en

informele zorg, ondersteuning vrijwilligerswerk, vluchtelingenwerk,
sportstimulering en wijkaccomodaties. Aljaren geven vrijwilligers van Punt
Welzijn conversatielessen aan met name allochtonen met een zeer
beperkte beheersing van de Nederlandse taal.

Vorkmeer is de professionele welzijnsorganisatie in Nederweert (en Peel

en Maas). ln Nederweert is zij actief op het terrein van buurt-/ en

dorpswerk, ouderen- en jongerenwerk, vrijwilligersondersteuning en

sportstimulering.

Menswel is een brede welzijnsorganisatíe in Echt-Susteren en tevens
actief met welzijnsdiensten in Roerdalen en Maasgouw. ln Maasgouw
voert zij het jongerenwerk en vluchtelingenwerk uit.

De Stichting Lezen & Schrijven heeft vanuit de 3 genoemde ministeries de
opdracht gekregen om de gemeentes en maatschappelijke instellingen in

de arbeidsmarktregio's te ondersteunen bij het opzetten van projecten ter
bestrijding van laaggeletterdheid. Een van de centrale actielijnen is het
opzetten van Taalhuizen. De vrijwilligers worden getraind in het werken
met de taaloefenprogramma's. Deze training van vrijwilligers en

basislesmaterialen voor cursisten worden door de Stichting Lezen &

Schrijven kosteloos verzorgd. Daarnaast ondersteunt de Stichting de
samenwerkende partners bij de verdere uitvoering van dit projectplan.
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Professionals en vrijwi ll igers

ln het kader van de taallessen zal een professional (wettelijk bevoegd
docent) ingezet worden. De professional is er vooral om de kwaliteit te
bewaken, heeft vanuit haar opleiding kennis van de doelgroep en de
lesmaterialen, bereidt de lessen voor en begeleidt de vrijwilligers. Verder
verzorgt de professional de aanmelding en intake. De vrijwilligers werken
aan het verankeren van de taal en bieden steun. Vrijwilligers kunnen meer
tijd en aandacht besteden aan de mensen die zij begeleiden. Ook buiten
de lessen om. Dit heeft belangrijke voordelen.

ln het kader van de digitale vaardigheden worden voornamelijk vrijwilligers
ingezet, aangestuurd door professionals.

Bij de online sollicitatietrairrirrg worden professiorrals ert vrijwilligers van
Bibliocenter ingezet.

ln de bijlage vindt u de CV van de beoogde medewerker van Bibliocenter
die de taaleducatie gaat verzorgen. Zij is als specialist werkzaam bij

Bibliocenter en is opgeleid tot leerkracht met een stage bij de Limburgse
lmmigratiestichting. Ook is zijwerkzaam als klassenassistent bij
Vluchtelingenwerk Limburg en sluit op 6 juli 2016 haar Post HBO
opleiding NT2 docent af.

Tevens zijn een aantal medewerkers geschoold in het uitvoeren van de
digitale cursus Digisterker. Bij deze cursus ligt de nadruk op omgaan met
de privacy van de cursisten. Zie bijlage.

Voor het traject Oefenen.nl zijn meerdere medewerkers geschoold

Op korte termijn - juni 2016 - worden twee medewerkers geschoold door
Stichting Lezen & Schrijven.

Voor het begeleiden van werkzoekenden hebben twee medewerkers een
interne opleiding gevolgd bij De Levende Sollicitatiegids (Debbie Heijne).

Activiteitenplan

Bibliocenter begint bij taalvaardigheden en digitale vaardigheden van
deze doelgroepen. Als de taal- en digitale vaardigheden verbeteren
worden hun kansen op werk en zelfredzaamheid vergroot.

Taalprogramma tot taalniveau 1F 'Oefenen.nl' en 'Succes!'

Voor de mensen die bij het uitvoeren van de Taalmeter2 onder taalniveau

1F zitten (en dus niet voldoen aan de Wet Taaleis Participatiewet) bieden

wijde volgende programma's aan:

2 De Taalmeter is een instrument voor het opsporen van laaggeletterdheid. Het
kan door gemeenten en andere maatschappelijke organisaties worden ingezet.
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Oefenen.nl bestaat uit lessen die speciaal ontwikkeld zijn voor
laaggeletterden (door ETV.nl).

Oefenen.nlis het online startpunt voor iedereen die zijn
basisvaardigheden verder wil verbeteren. Er kan volop geoefend worden
met taal. Oefenen.nl bestaat uit diverse programma's zoals 'Lees en

Schrijf' en 'Taalklas'. De programma's zijn geschreven voor
Nederlandstalige mensen die hun kennis van het Nederlands op willen
halen, en anderstaligen die de taal al redelijk machtig zijn.

Ook zijn er diverse lessen over rekenen en omgaan met geld, kortom
allerlei basisvaardigheden.
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Een traject Oefenen.nl bestaat uit groeps- en digitale activiteiten. De
methodes bestaan uit verschillende materialen: filmpjes, oefeningen op de

website, en een werkboek of werkbladen (blended learning).

Bibliocenter maakt gebruik van het professioneel account. Met dit account
kan Bibliocenter de deelnemers begeleiden en volgen. Docenten kunnen
huiswerk voor deelnemers klaarzetten en volgen hoe ze hun huiswerk
maken. Ook heeft de docent toegang tot extra materiaal, zoals
lessuggesties of werkbladen bij oefenprogramma's.
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Dit instrument wordt kosteloos ter beschikking gesteld door Stichting Lezen &
Schrijven .
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Succes! ls een beproefd programma van Stichting Lezen & Schrijven uit
de lijn 'Taal voor het leven'.

Succes! is er voor lees- en schrijfniveaus op weg naar lnstroom, op weg
naar 1F en op weg naar 2F.3

De thema's sluiten aan bij het dagelijks leven, waardoor "alles wat je in de

boekjes doet, relevant is voor het dagelijks leven of voor werksituaties",
aldus Wim Matthijsse, Onderwijskundig Adviseur Stichting Lezen &

Schrijven.

Aanpak
Er wordt gewerkt in groepen van l0 tot 15 deelnemers. Per groep worden
30 lessen van 2 uur verzorgd. De deelnemers worden begeleid door een
professionele NT2 docent en 3 vrijwilligers. Op basis van de behoeften
van de cursisten wordt een keuze gemaakt uit de best passende

materialen. Het betreft dus zoveel mogelijk maatwerk. De cursisten
kunnen buiten de fysieke lessen zelfstandig gebruik maken van alle
mogelijkheden die de bibliotheek biedt gedurende alle openingstijden om

verder te oefenen.
De gemeente, de betreffende welzijnsinstelling en werkgevers zorgen
voor toeleiding van cursisten

Kosten per roep

Taalprogramma tot taalniveau lF

Cursusboeken 19x€'13

Digitaal
lesmateriaal*

Kosten
NT2 docent

Kosten vrijwilligers

Kopieerkosten

lndexering 2017
(1,5o/o per jaar)

Totale kosten
Per groep excl.
BTW

10-15
deelnemers
VOGà€
41,35

30 lessen

Onkosten à
€ 120

2 uur per
les

€ 60,95
per uur

1 NT2
docent
3
vrijwilligers

Kosten
per groe

€ 3.6

€.4,

€2,

Grat

€2,

€,4.7

19x5
werkbladen 30lessen
x € 0,10

15
deelnemers

60lesuren

€

Kosten per deelnemer € 316

3 Het lesmateriaal bestaat uit de (gratis) methodes van Stichting Lezen&Schrijven en Oefenen.nl
De licentiekosten voor Oefenen.nl zijn door de Koninklijke Bibliotheek aangekocht voor de
Nederlandse openbare bibliotheken. Op deze wijze is passend lesmateriaal beschikbaartegen
minimale kosten
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TaalproErämrnä tot taalr¡iveau 2F 'Oefenen"nl' en *Succes!'

Voor de mensen die bij het uitvoeren van de Taalmetera onder taalniveau
2F zitten bieden wij de volgende programma's aan:

Oefenen.nl bestaat uit lessen die speciaal ontwikkeld zijn voor
laaggeletterden (door ETV.nl).

Oefenen.nlis het online startpunt voor iedereen die zijn
basisvaardigheden verder wil verbeteren. Er kan volop geoefend worden
met taal. Oefenen.nl bestaat uit diverse programma's zoals Lees en

Schrijf en Taalklas. De programma's zijn geschreven voor
Nederlandstalige mensen die hun kennis van het Nederlands op willen
halen, en anderstaligen die de taal al redelijk machtig zijn.

Ook zijn er diverse lessen over rekenen en omgaan met geld, kortom
allerlei basisvaardigheden.

Tegelijkertijd komen thema's aan bod als werk, gezondheid en

opvoeding.

Een traject Oefenen.nl bestaat uit groeps- en digitale activiteiten. De
methodes bestaan uit verschillende materialen: filmpjes, oefeningen op de
website, en een werkboek of werkbladen (blended learning).

Bibliocenter maakt gebruik van het professioneel account. Met dit account
kan Bibliocenter de deelnemers begeleiden en volgen. Docenten kunnen
huiswerk voor deelnemers klaarzetten en volgen hoe ze hun huiswerk
maken. Ook heeft de docent toegang tot extra materiaal, zoals
lessuggesties of werkbladen bij oefenprogramma's.

! rrrrt

tffifi¡:E
laÕ! ap ¡e s¿tl< 

-

Lees en Schrijf! Taal op je werk
ln twaalf afleveringen spreekt Dieuwerl.ie Blok met nrensen die

moeite hebben (gehad) met lezen en schriÌven. Ze hebben hel
erove¡ hoe het is als laaggeletterde op ¡e werk. Ze vertellen ook wat
ze aan hun lãaggeletterdhsid hÉbben gedãan en hoe hBt nu met ze
is. l\4onique'ran Bokkum geeft iedere aflevering handige lees- en

schriifrips. Cur¡sten werk€n ongevêÊr Èen half uur ãan één module.

B¡i elke affevering kun ìe oefenen met lêzen. schnjven ên spelling.
De oefeningen gaan over situaties die je 0p het werk kunt
tegenkomen. Ondêruerpën zijn b¡jvoo.beêld het lÕonstrookie lezen.
reiskostenformulier inwllen en een sollicitatiebrief schrìjven. Heb je

alle oÈfeningen âf, wãag dan een certificaat aan

Succes! ls een beproefd programma van Stichting Lezen & Schrijven uit
de lijn 'Taal voor het leven'.

4 De Taalmeter is een instrument voor het opsporen van laaggeletterdheid. Het kan door
gemeenten en andere maatschappelijke organisaties worden ingezet. Dit instrument wordt
kosteloos ter beschikking gesteld door Stichting Lezen & Schrijven .

Start oefenen >

14



Succ"çl

Succes! is er voor lees- en schrijfniveaus op weg naar lnstroom, op weg
naar 1F en op weg naar 2F.5

De thema's sluiten aan bij het dagelijks leven, waardoor "alles wat je in de
boekjes doet, relevant is voor het dagelijks leven of voor werksituaties",
aldus Wim Matthijsse, Onderwijskundig Adviseur Stichting Lezen &

Schrijven.

Succes!-boekje 2F5: Veilig werken (VCA)

Omschrijving: Succes! is een lesmethûde voor volwassenen dis Nederlânds spreken en d¡e

beter willen leren lezen...

lee$ verder Þ>

Naveau; r}F we.û naat ?F

Cetegor¡e: Werkbûeken

Ser¡erMethode: Succesl

De vrijwilligers worden getraind in het werken met dit programma. Deze
training worden door de Stichting Lezen & Schrijven kosteloos verzorgd

Aanpak

Er wordt gewerkt in groepen van 10 tot 15 deelnemers. Per groep worden
30 lessen van 2 uur verzorgd. Naast één professionele NT2 docent, zet
Bibliocenter per groep telkens 3 vrijwilligers. Op basis van de behoeften
van de cursisten kan een keuze gemaakt worden uit de best passende

materialen. Het betreft zoveel mogelijk maatwerk. De cursisten kunnen
buiten de fysieke lessen zelfstandig gebruik maken van alle
mogelijkheden die de bibliotheek biedt gedurende alle openingstijden om

verder te oefenen. De gemeente, de betreffende welzijnsinstelling en

werkgevers zorgen voor toeleiding van cursisten.

Kosten per groep

Taalprogramma tot taalniveau 2F

Kosten
NT2 docent

10-'15

deelnemers
VOGà€
41,35

30lessen

Onkosten à

€ 120

2 uur per
les

€ 60,95
per uur

1 NT2
docent

'3
vrijwilligers

Kosten
per groe

€ 3.6

€.4,

€2,

Kosten vrijwilligers

Cursusboeken 19x€13

Digitaal
lesmateriaal*

5 Het lesmateriaal bestaat uit de (gratis) methodes van Stichting Lezen&Schrijven en Oefenen.nl
De licentiekosten voor Oefenen.nl zijn door de Koninklijke Bibliotheek aangekocht voor de
Nederlandse openbare bibliotheken. Op deze wijze is passend lesmateriaal beschikbaar tegen
minimale kosten
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Kopieerkosten

lndexering 2017
(1,5% per jaar)

Totale kosten Per
groep excl.
BTW

19x5
werkbladen 30 lessen
x € 0,10

15
deelnemers

60lesuren

€.2,

€

Kosten per deelnemer € 316

Digitaal programma'Kl¡k&T¡k'

Voor de mensen die bij het uitvoeren van de Digimetero onvoldoende

scoren bieden wij de twee digitale trajecten aan: Klik&Tik en Digisterker:

werken met de E-overheidT.

De Klik & Tik cursus biedt op een eenvoudige manier uitleg over de
wereld van internet voor beginners. Onder begeleiding leert de
deelnemers de eerste stappen zetten op internet. Het aanbod bestaat uit:

De basrs'(voor mensen die nauwelijks of nog nooit met de computer
gewerkt hebben,),
'Samen op het web' en'Het internet op'.

Er wordt gewerkt in groepen van 10 tot 15 deelnemers onder begeleiding
van 4 à 5 vrijwilligers. Per groep worden gemiddeld 12 lessen van 2 uur
verzorgd. De deelnemers kunnen thuis of in de bibliotheek zelfstandig
verder oefenen met de bijbehorende digitale programma's. De betreffende
welzijnsinstelling zorgt voor toeleiding van cursisten.

Kosten per groep
Digitaal programma

2 uur per
les

l0 uur

Onkosten à
€ 120

€.4.7

Kostr

€ 60,95 per
uur

€6

€8r

13 per boek €1r

Ktik&Tik

Professionele pérsonele
kosten

Kosten vrijwilligers

10-1 5
deelnemers

l2lessen

VOGà€
41,35

Cursusboeken

5 vrijwilligers

1 0-rb
deelnemers

6 De Digimeter is een zelftest. Met de Digimeter kan iedereen op een
eenvoudige manier kijken hoe digivaardig hij of zij is. Ook organisaties
kunnen dit instrument gebruiken om bij cliënten, klanten of
werknemers snel inzicht te krijgen in het niveau van digitale
vaardigheden.
7 Bibliocenter kan dit programma zonder licentiekosten inzetten (gezamenlijke inkoop door de

Koninklijke Bibliotheek).
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Digitaal lesmateriaal"
lndexering 2017 (1,5o/o per
jaar)

Totale kosten I

i l5 deelnemers r 24lesuren

:

I

I

I

I

€
Per excl. BTW

Kosten per deelnemer € 109

Digrtaai prograrnma 'Digisterker: wenken met de Ë-overheid'

Voor de mensen die bij het uitvoeren van de Digimeters onvoldoende
scoren bieden wij als tweede digitale traject aan: 'Digisterker: werken met
de E-overheid'. Met'Digisterker: werken met de Eoverheid' leren burgers
omgaan met de elektronische overheid.e Dit zodat zij zelfstandig met de

elektronische dienstverlening van bijvoorbeeld de gemeente, UWV en de

Belastingdienst kunnen werken. Het lesmateriaal wordt aangepast aan de

website van de betreffende gemeente.

Er wordt gewerkt in groepen van I deelnemers onder begeleiding van 2
vrijwilligers. Bibliocenter begeleidt de vrijwilligers. Per groep worden 4

lessen van 2,5 uur verzorgd. De deelnemers kunnen thuis of in de
bibliotheek gedurende openingstijden zelfstandig verder oefenen met de
bijbehorende digitale programma's. De betreffende welzijnsinstelling zorgt
voor toeleiding van cursisten.

Kosten r roe
Digitaal programma

Digisterker

Professionele pòrsonele
kosten

Kosten vrijwilligers

Werkboeken

Digitaal lesmateriaal*

lndexering 2017 (1,5% per
jaar)

totale kosten
Per roep excl. BTW

I deelnemers 4lessen
2,5 uur per
les

5 uur

ontiòiten ¿

€ 120

€ 60,95 per
uur

13 per boek

Kost,

€3r

2 vrijwilligers

8 deelnemers

I
deelnemers

VOGà€
41,35

l0lesuren

€3,

€ì,

gra

€

ç.7,

8 De Digimeter is een zelftest. Met de Digimeter kan iedereen op een
eenvoudige manier kijken hoe digivaardig hij of zij is. Ook organisaties
kunnen dit instrument gebruiken om bij cliënten, klanten of werknemers
snel inzicht te krijgen in het niveau van digitale vaardigheden.
e Bibliocenter kan dit programma zonder licentiekosten inzetten (gezamenlijke inkoop door de
Koninklijke Bibliotheek).
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Kosten per deelnemer € 74

Videotraining 'Jouw voorsprong op de rest!'
Voor laag opgeleiden of mensen met weinig taal- of digitale vaardigheden
is solliciteren echt een pittige klus, De online videotraining solliciteren
biedt werkzoekenden met een lagere opleiding een grotere kans op het
vinden van een betaalde baan of het doorstromen naar een andere baan
die beter aansluit op hun competenties/ambities. De online videotraining
'Jouw voorsprong op de rest!' bestaat uit veel voorbeelden, filmpjes tips,

vragen en antwoorden die gekoppeld zijn aan opdrachten in een
werkboek.

Kosten per groep

*excl, licentiekosten

Faciliteiten

Per gemeente is tevens een investering aan faciliteiten nodig.

De kosten daarvoor zi begroot op

Slaptopsa€850*

Kosten

€2

€4,

€2,

€ 6.8,

€

Aan bod'Jouw voorsprong
op de rest!'

2 uur per
les

Onli ne soll icitatietraining
12

deelnemers
3lessen onder
begeleiding

6 uur
€ 60,95
per uur

Professionele personele
kosten

Kosten vrijwilligers 3 vrijwilligers voc à €.41,35
Onkosten à
€120

Werkboeken
12
deelnemers

€ 20 per
boek

lndexering 2017 (1,5o/o gêr
jaar)

€ 80*Kosten per deelnemer

(verrijdbaar) presentatiemeubel

18
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Collectie materialen voor de cursisten om verder te kunnen oefenen*

Totale eenmalige investering

Daar waar Bibliocenter geen eigen geschikte locatie heeft zal een ruimte
moeten worden gevonden (huur p.m.) of beschikbaar worden gesteld in
bv. het gemeentehuis.

Begroting

Afhankelijk van de keuze van de gemeenten voor de programma's kan de
begroting en de tijdsplanning afwijken van het hieronder genoemde.

lndien we het streefaantal willen bereiken dat genoemd is in hoofdstuk
Resultaten , 360 deelnemers, dan kan er een keuze gemaakt worden per
gemeente en per traject.

*bij maximale bezetting van de groepen

€2.5'

€ 10.3r

Totaal kosten

€ 41.20

€.28.45

€28.4s

€ 9.81

€.4.45

€ 5.74

c rô.oo

P.t\

€.'128.13

Aantal groepen

4 gemeenten

6x15
deelnemers

6 x 15
deelnemers

6x15
deelnemers

6xB
deelnemers

6x12
deelnemers

4 gemeenten

Kosten per
groep
Per gemeente

Per gemeente

€ 2.500

€4.743

€ 4.743

€743

€957

€ 1.636

€ 10.300
eenmalig

go ¿eelnemeið 
-

90 deelnemers

90 deelnemers

48 deelnemers

i2 oeérnðmeis

390 deelnemers*

BereikOnderdeel

lnvestering in

faciliteiten

Taalprogramma tot
1F

Taalprogramma tot
2F

Digitaal Klik&Tik

Digitaal Digisterker

Videotraining '

voorsprong op de
rest!'
L¡càÀt¡etosten
'Jouw voorsprong
op de rest!"
Zaalhuur*

Totale investering

Tijdsplanning
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Toekenning gelden

Werving vrijwilligers
Training vrijwilligers
Toeleiding cursisten door gemeenten, Werk.Kom en
welzijnsinstellingen
Werving en registratie cursisten door Bibliocenter via website
en nieuwsbrief

Locaties: Bibliocenter Weert, - Nederweert, - Heythuysen, - Maasbracht of

- Heel

Juli 2016
stus/Se ber 2016

ber 201 6

September 2016 tlm november 2017

September 2016 Um november 2017

Week 40 2016 Um week 18 2017
Week 40 2016 t/m week 18 2017
Week 40 2016 Um week 18 2017
Week 40 2016lm week 18 2017
Week 40 2016 t/m week 18 2017
Week 40 2016 t/m week 18 2017
Week 19 2017 Vm week 51 2017
Week 19 2017 Vm week 51 2017
Week 19 2017 Vm week 51 2017
Week 19 2017 Vm week 51 2017
Week 19 2017 Vm week 51 2017
Week 19 2017 Vm week 51 2017

Week 22017 Vm week 13 2017
Week 2 2017 t/m week 13 2017
Week 14 2017 t/m week 28 2017
Week 14 2017 Vm week 28 2017
Week 36 2017 Vm week 47 2017
Week 36 2017 t/m week 47 2017

Week 40 2016 Um week 43 2016
Week 2 2017 t/m week 5 2017
Week 10 2017 Vm week 14 2017
Week 19 2017 Vm week 222017
Week 36 2017 t/m week 39 2017
Weel 45 2017 tlm week 48 2017

Week 45 2016 Um week 47 2016
Week 49 2016 t/m week 51 2016
Week 6 2017 t/m week 8 2017
Week 14 2017 t/m week 24 2017
Week 40 2017 Vm week 42 2017
Week 49 2017 Vm week 51 2017

Maart2017
Maart2O17
Maar|2017
Maar|2017
December 201 7

December 201 7

December 201 7

December 201 7

Taalprogramma tot taalniveau 1F groep 1

Taalprogramma tot taalniveau 2F groep 1

Taalprogramma tot taalniveau 1F groep 2

Taalprogramma tot taalniveau 2F groep 2
Taalprogramma tot taalniveau I F groep 3

Taalprogramma tot taalniveau 2F groep 3

Taalprogramma tot taalniveau 1F groep 4

Taalprogramma tot taalniveau 2F groep 4
Taalprogramma tot taalniveau I F groep 5

Taalprogramma tot taalniveau 2F groep 5

Taalprogramma tot taalniveau 1F groep 6

Taalprogramma tot taalniveau 2F groep 6

Klik & Tik groep 1

Klik & Tik groep 2

Klik & Tik groep 3

Klik & Tik groep 4

Klik & Tik groep 5

Klik & Tik groep 6

Digisterker:werken met de E-overheid groep 1

Digisterker: werken met de E-overheid groep 2

Digisterker: werken met de E-overheid groep 3

Digisterker: werken met de E-overheid groep 4

Digisterker: werken met de E-overheid groep 5

Digisterker:werken met de E-overheid groep 6

Videotraining 'Jouw voorsprong op de rest' groep I
Videotraining 'Jouw voorsprong op de rest' groep 2

Videotraining 'Jouw voorsprong op de rest' groep 3

Videotraining 'Jouw voorsprong op de rest' groep 4

Videotraining 'Jouw voorsprong op de rest' groep 5

Videotraining 'Jouw voorsprong op de rest' groep 6

Tussenevaluatie met gemeente Leudal
Tussenevaluatie met gemeente Maasgouw
Tussenevaluatie met gemeente Nederweert
Tussenevaluatie met gemeente Weert
Evaluatie met gemeente Leudal
Evaluatie met gemeente Maasgouw
Evaluatie met gemeente Nederweert
Evaluatie met gemeente Weert
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CV Toos Jenniskens
Certificaat Digisterker Annemieke Driessens
Certificaat Digisterker Marij Scholte
Digitale toetsenbank van Stichting Lezen & Schrijven
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Bijlage 1

CURRICUTUM VITAE

TOOS JENNISKENS

Naam:
Roepnaam:
Adres¡

C,T.M. Jenniskens
Toos

lepenlaan 3

6O42HE Roermond

Emaíl: c.ienniskens@bibliocenter.nl
Telefoonnumm en 0475-322937 * 06-36126111

Geboortedatum: 19 juni 1958

Nationaliteit: Nederlandse

OPLEIDINGEN EN KWALIFICATIES

2015 - heden
2013

2010
20to
2008
2008
2007 -2cÆ8
2005 -2007
2003
1976 - 1979

Post-HBO opleíding NT2 docent
Cursus leesconsulent - certlficaat
Cursus didactlsche vaardlgheden - certificaat
Cursus 23 dingen - certificaat
KEI trainlng - certificaat
MedíaCoach (post HBO) - certillcaat
Jeugdbibliotheek (MBO+! - diploma
Medewerker lnformatiedienswerlening Bibliotheken (MBOI

Cursus herintredende leraren primair onderwiis (H8O)' certificaat
Pedagogische Academie (HBO) - diploma

PC VAARDIGHEDEN
Ervaren met BICAT(Wise), Brocade, Word, Excel en PowerPo¡nt

WERKERVARING

2011 - heden

2015-heden

Specialist Doelgroepen/Programmering en leesconsulent biJ

Bibliocenter
. Coördinatie, begeleiding en uitvoeing Open lnloop Tdol
. Onderzoek verríchten, bele¡dsvoorstellen en r¡chtl¡jnen opstellen

ten behoeve van de ontwíkkeling van producten en diensten
. Vertalen en implementeren von níeuwe diensten en producten

volgens joarwerkplan

" Adviseren en ondersteunen van medewerkers in de vestígingen

bij de implementat¡e van nieuwe diensten en producten
â Verantwoordelijk voor morket¡ng en accountmonagement voor

doe I g roe pe n en act¡vìte ¡te n
q l)itvoeren von sct¡viteiten bij scholen

Klassenassistent Vluchtelingenwerk Limburg
. Ondersteuning bíeden aon cursisten individueel en groepsgewijs

bij klassikole lessen

. Voorbereiden van lesmateriaal

. Begeleiding bij hetmaken von opdrachten
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2006 - heden Medewerker lnformatiebemiddeling bij Bíbliocenter
. tnÍormotievrøgen ktant- en servicegericht afhandeten, begeteiden

en st¡muleren van klonten bij het zelf vinden van ¡nformatie of
doarbij bemiddelen

. Uitvoerend op het gebied von act¡vite¡tenprogramma's volgens
joorwerkpløn

. Het geven von publiekspresentaties zools groepsontvongsten en
rondleidinqen

2009 * 2012 Medewerker Publiekservlce lnformatiebemiddeling en

Ontwikkeling bij BiblioNova
. Verdntwoordelijk voor de ofhandelíng von informotievrogen en

begeleiding en stimulering vøn klonten bij het zelf vinden van
ínformatie

I llresenteren von collectieonderdelen ter ondersteuning von de

diverse projecten en publieksoctivite¡ten
. Uitvoerend op het gebied von activiteitenprogrommo's
I Organiseren oct¡v¡teiten t.b.v. concept beleeJbibliotheek

2005 - 2009 Medewerker Klant- en Leenservice en Bibliothecaris BackOffice bij
bibliotheken Reuver en Meijel
. Vroogbaok voor klanten op het gebied van klontenservice en

abonnementservice
t Uitvoerend op het gebied van activ¡teitenprogrommo's
. Participeren in werkgroep voor het ontwikkelen von nieuwe

diensten en producten

' Contoct houden met externe reloties over product-, beleid- en

kennisontwikkeling

2003 * 2005 Uitleenessistente bij blbllotheken Roerdalen en mediatheêk
Fqntys PABO
. Klontgeilcht en klontvr¡endelijk uitvoerend op het gebied von

uitgifte en innome von media en het gebruik van

cstologusappotøtuur
. Vraagboak voor klonten op het gebíed van klantenservice en

obonnementservice

2003 Leraar primair onderwijs bij BS De Toermalijn in Tegelen
. Extro ondersteun¡ng voor k¡nderen op gebied van todl- en

leesonderwijs
. Vervongen leerkrccht groepen j en 4

t982-2006 Administratief medewerkster Bibliotheekhuis
. Afhondeling lÙL
. Vroogofhondelíng ol@din
t Uitvoerend op het gebied van uítgifte en inname von medio

COMPETENTIES

Accuraat - collegiaal - communicatief vaardig - flexibel - klantgericht - leerg¡erig - stressbestendig

INTERESSES

Lezen - wandelen - fietsen -koken
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Certificaat Werken met
de e-overheid
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Certificaat Werken met
de e-overheid
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Bijlage 4

Digitale toetsenbank van Stichting Lezen & Schrijven

Stichting Lezen & Schrijven heeft in samenwerking met
Maastricht University, CINOP, Ella Bohnenn advies / onderzoek /
coaching, ALL Educatief, ITTA, Freudentahl instituut, en QWasp
een Toetsenbank ontwi kkeld.
In deze Toetsenbank zijn de voortgangstoetsen van'Taal voor
het Leven'digitaal beschikbaar. Met de Toetsenbank:
- zien de deelnemers (en begeleidende vrijwilligers en docenten)
op welke vaardigheden ze vorderingen maken;

- hebben de deelnemende organisaties een hulpmiddel om de
algemene voortgang van deelnemers inzichtelijk te maken (o.a.
voor hun subsidiegever); 

i

- is er een landelijk overzicht rond voortgang en impact van de
aanpak laaggeletterdheid en een mogÇlijkheid voor het
realiseren van verdiepende onderzoeken.

De Toetsenbank is alleen bedoeld als voortgangsmeting en is
niet inzetbaar voor uitsluiting van uitkeringen of toekennen van
diploma's, civiel effect of toelating tot een vervolgopleiding.
Daarvoor is uitgebreidere toetsing nodig die aan zwaardere
inhoudelijke eisen voldoet.
De toetsen
- Er zijn vier versies van leestoetsen, schrijftoetsen en

rekentoetsen en een sociale inclusie vragenlijst af te nemen
vanuit de toetsenbank,

- De voortgangstoetsen lezen, schrijven en rekenen meten de
voortgang van een deelnemer op bovengenoemde
vaardigheden, gerelateerd aan de Standaarden en eindtermen
VE (instroomniveau, LF, 2F en bij digitale vaardigheden
(instroomniveau, Basisniveau 1 en Basisniveau 2).

- De sociale inclusie vragenlijst is een zelfinschattingsinstrument
en meet de toename in maatschappelijke participatie van de
deelnemer.

- De voortgangstoetsen zijn bestemd voor zowel
Nederlandstalige deelnemers als anderstalige deelnemers die
een redelijk niveau van spreekvaardigheid (boven A2) in het
Nederlands hebben.

-Voor alle toetsen geldt dat de voortgang van de deelnemer
gemeten wordt tussen moment A en moment B. Zowel op
moment A als op moment B wordt een tòets afgenomen. Hier
dient wel minimaal een periode van 5 mþanden tussen te
zitten. Voor de sociale inclusielijst is dit minimaal 15 weken.

Verwerking resultaten
De uitslag van de toetsen wordt in een percentage gegeven. Dus
bijvoorbeeld 20o/o van de vragen goed beantwoord.
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Op basis daarvan wordt aangegeven, welk niveau iemand heeft:
- Onder instroomniveau
- Instroomniveau
- Op weg naar 1F

- Beheerst 1F

Voor rekenen is dit ruimer. Hier kunnen we ook aangeven:
- op weg naar 2F en

- beheerst 2F

Voor sociale inclusie is het niet mogelijk om op individueel
niveau resultaten te verkrijgen. Wanneer binnen een organisatie
of regionale samenwerking vijftig corresponderende 0- en
eindmetingen zijn gedaan kan er een analyse gemaakt worden
van de voortgang.
Een deelnemer kan bij de tweede meting hetzelfde niveau
hebben als bij de eerste meting, maar wel een ander
percentage. De organisatie die de toetsen laat afnemen kan zo
de gemiddelde voortgang van deelnemers op de verschillende
vaardigheden aantonen.
Privacy
De database van de Toetsenbank is goed beveiligd. Daarnaast is

deze zo ingesteld, dat niemand toegang heeft tot
persoonsgebonden informatie behalve de organisatie waarbij de
deelnemer actief is. Ook moet de organisatie een
privacyreglement hebben. Rapportages (buiten de instelling en
de deelnemer) gebeuren alleen op basis van geanonimiseerde
gegevens.
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