
Memo 

Aan: Raad 

Cc:  

Van: Suna Kavak en Bert Kissing 

Datum: 20 december 2018 

Kenmerk: 26424 

Onderwerp: Oplegger memo laaggeletterdheid 

 
 
 
Hierbij ontvangt u de memo over onze inzet op laaggeletterdheid.  
 

Om goed te participeren in de hedendaagse maatschappij is het een voorwaarde om te kunnen 
lezen, schrijven en digitaal vaardig te zijn.  Onder de Nederlandse beroepsbevolking heeft echter 1 op 
de 9 Nederlanders moeite met deze essentiële vaardigheden; zij zijn laaggeletterd.  
Naast de groep van laaggeletterde volwassenen bestaat er onder kinderen en jongeren een groep die 
ten opzichte van leeftijdsgenoten achterloopt in lees- en schrijfvaardigheden. Zij lopen risico om op te 
groeien tot laaggeletterde volwassene, wanneer deze achterstand niet ingehaald wordt. 
 
In de memo neemt u kennis van de activiteiten die wij in samenwerking met onze partners inzetten in 
de aanpak laaggeletterdheid voor inwoners uit onze gemeente. Er is een ruim en gevarieerd aanbod 
voor de doelgroep die door verschillende partners wordt aangeboden. Nieuwkomers en inwoners met 
een migratieachtergrond weten de weg goed te vinden naar dit aanbod. Helaas blijft het moeilijk om 
de autochtone inwoner, die niet goed kan lezen en/ of schrijven én digitaal niet vaardig is, te bereiken.  
Als onderdeel van een brede aanpak om laaggeletterdheid te bestrijden zijn we gestart met een 
offensief om dit onderwerp bespreekbaar te maken. De actie “Kunt u dit lezen?” is gestart in november 
2018 en zal gedurende het hele jaar 2019 worden herhaald in samenwerking met verschillende 
partners (scholen, werkgevers, platform werk en inkomen en vele anderen). 
 
Wij hopen u met deze memo inzicht te geven in de aanpak op laaggeletterdheid binnen onze 
gemeente. 
 
Suna Kavak 
Bert Kissing 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bijlage(n): 1. Memo laaggeletterdheid 
 2. Actie “Kunt u dit lezen?” 
 3. Kwartaalrapportage Graafschap College/Taalhuis 
 4. Brief burgemeester Otwin van Dijk 
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Laaggeletterdheid Oude IJsselstreek 

Om goed te participeren in de hedendaagse maatschappij is het een voorwaarde om te kunnen 
lezen en schrijven. Onder de Nederlandse beroepsbevolking heeft echter 1 op de 9 Nederlanders 
moeite met deze essentiële vaardigheden; zij zijn laaggeletterd.  
Naast de groep van laaggeletterde volwassenen bestaat er onder kinderen en jongeren een groep 

die ten opzichte van leeftijdsgenoten achterloopt in lees- en schrijfvaardigheden. Zij lopen risico om 

op te groeien tot laaggeletterde volwassene, wanneer deze achterstand niet ingehaald wordt. 

Uit onderzoek van de universiteit van Maastricht in 2016 blijkt dat onze gemeente tussen de 5 en 8% 

laaggeletterden kent.  

 

 

 

In de dagelijkse praktijk uit zich dat bijvoorbeeld doordat mensen niet zelfstandig in staat zijn 

(digitale) formulieren in te vullen of moeite hebben met afrekenen bij de kassa. Het kopen van een 

treinkaartje is een struikelblok. Een medische bijsluiter of veiligheidsvoorschriften: onbegrijpelijk.  

Ook is uit onderzoek bekend dat laaggeletterdheid vaak leidt tot sociale uitsluiting en regelmatig een 

onderliggende oorzaak is voor andersoortige problematiek zoals schulden, een slechte gezondheid 

(hoge zorgkosten) en langdurige werkloosheid.  

Op laaggeletterdheid rust bovendien een taboe. Mensen schamen zich voor het feit dat ze niet goed 

kunnen lezen en schrijven, met name wanneer men ‘gewoon’ Nederlander is. Voor allochtonen is 

het gebrekkig begrip van de Nederlandse taal veel minder gevoelig, het is immers logisch dat zij het 

Nederlands nog moeten ontwikkelen. In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht is ruim twee-

derde van de laaggeletterden autochtoon. Het aanpakken van laaggeletterdheid richt zich vaak op 

volwassenen, maar de meest effectieve aanpak is natuurlijk het voorkomen ervan, dus preventie. 
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Daarom investeert de gemeente Oude IJsselstreek al jaren intensief in Voor -en Vroegschoolse 

Educatie (VVE). Kinderen van wie al rond het tweede jaar wordt geconstateerd dat ze (een verhoogd 

risico op) een taalachterstand hebben, kunnen met behulp van specifieke programma’s worden 

ondersteund. Voor volwassenen en jongeren is het mogelijk om een educatietraject te volgen bij het  

Graafschap College (professionele begeleiding door docenten),  bij één van de taalhuizen in Oude 

IJsselstreek( semiprofessionele begeleiding) of gebruik te maken van het programma van de 

Bibliotheek (begeleiding door vrijwilligers) .  

Wij constateren momenteel geen gebrek in het aanbod voor educatie van de doelgroep. 

Formeel aanbod 

Gemeenten ontvangen WEB middelen voor inzet op laaggeletterdheid. Deze middelen worden per 

regio verstrekt aan de centrumgemeente. In onze regio komen deze middelen naar gemeente 

Doetinchem. Samen met de betrokken gemeenten in onze regio hebben wij een 

aanbestedingsprocedure uitgezet. Deze is gegund aan het Graafschap College. 

Het Graafschap College voert voor de regio gemeenten het professionele aanbod op 

taalondersteuning uit. De semiprofessionele uitvoering is belegd bij de, lokale, Taalhuizen onder 

verantwoording van het Graafschap College. 

Het professionele aanbod van het Graafschap College bestaat uit de volgende trainingen en 

cursussen voor moedertaalsprekers (NT1) binnen het formeel leren; 

1. Sociale Redzaamheid  

2. Educatieve Redzaamheid  

3. Professionele Redzaamheid  

4. Rekenen en digitale vaardigheden 

De cursussen worden aangeboden op 3 niveaus: instroomniveau, niveau 1F en niveau 2F (indeling 

volgens Meijerink). 

Daarnaast verzorgt het Graafschap College een aanbod voor specifieke doelgroepen (maatwerk 

trajecten): 

 Statushouders, Blik op werk 

 Werkzoekenden met een taalachterstand, te vinden via UWV en Sociale diensten met inzet 

van de Taaltoets, taalmeter 

 Werkenden met een taalachterstand, te vinden via werkgevers en werknemersorganisaties 

 Overige laaggeletterden, via sociale netwerken en welzijnsinstellingen. 

 

Met het Graafschap College zijn afspraken gemaakt over het aantal trajecten per jaar. Zij dienen 

jaarlijks 1000 trajecten aan te bieden. 10% hiervan dient ingevuld te worden door autochtone 

laaggeletterden. De 1000 trajecten worden behaald maar de 10% deelname van autochtone 

laaggeletterden wordt niet gerealiseerd. ( zie bijlage 2) Ook voor het Graafschap College is dit een 

zeer moeilijk bereikbare doelgroep. In 2019 gaan zij nadrukkelijker de samenwerking zoeken met 

werkgevers, UWV en uitkeringsinstanties om middels de Wet Taaleis meer autochtone 

laaggeletterden te bedienen. 
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Non-formeel aanbod 

Sociale redzaamheid en professionele redzaamheid worden in non-formele trajecten uitgevoerd 

door de Taalhuizen en de bibliotheek. In gemeente Oude IJsselstreek zijn 2 taalhuizen gevestigd, in 

Ulft en Terborg. De trajecten worden uitgevoerd door vrijwilligers onder aansturing van een 

bevoegde en door Stichting Lezen & Schrijven opgeleide docent. De docent verzorgt hierbij de 

intakes, waarin het leerdoel wordt bepaald en zorgt voor de juiste koppeling tussen een vrijwilliger 

en een deelnemer.  

Sociale Redzaamheid; Traject waarbij sociale redzaamheid wordt bevordert met een methode die 

is ontwikkeld door ‘Taal voor het leven’ (onder meer de serie succes). Dit materiaal bestaat uit 

diverse thema’s. Elk thema kent een ander leerdoel en wordt dan ook meestal individueel ingezet 

voor de leervraag van een cursist. 

Professionele Redzaamheid; Binnen de professionele redzaamheidstrajecten leert de cursist de 

arbeidscultuur en werknemersvaardigheden in Nederland. De cursist is in staat een CV te maken en 

kan een eenvoudige sollicitatiebrief schrijven of formulier invullen. Tijdens een gesprek kan de 

cursist zijn/haar competenties onder woorden brengen. Ten slotte leert de cursist tijdens deze 

trajecten digitale toepassingen te gebruiken en handelingen te verrichten op de computer en het 

internet. 

Daarnaast biedt ook de bibliotheek, soms in samenwerking met partners, verschillende 

trainingen/cursussen aan; 

• Leesgroepen in bibliotheken Gendringen, Ulft en Varsseveld 

• Individuele hulp van taalvrijwilligers 

• Taalpunt collecties in de bibliotheken bieden aangepaste materialen: o.a. Eenvoudig 

Communiceren, Melkweg instroomboekjes, Succes en Spreektaal oefenboekjes, Voor hetzelfde 

geld en Taal voor Thuis. 

• Klik en Tik cursus in de bibliotheek of in het Taalhuis voor het computervaardig worden en 

daarmee ook beter leren lezen en rekenen. 

• Boekje open: voorleesactiviteit aan ouder en kind voor het vergroten van de woordenschat en 

lezen te stimuleren. Bibliotheek in samenwerking kinderopvang en het consultatiebureau. 

• Boekenpret; in samenwerking met scholen en de IJsselgroep bieden wij op basisscholen een 

taalactiviteit aan middels het voorlezen door vrijwilligers aan kinderen en ouders. 

• Consultatiebureau biedt de activiteit “intermediair ouderbetrokkenheid” aan. Een 

jeugdverpleegkundige doet huisbezoeken en adviseert en informeert ouders over 

taalbevordering. Het Taalhuis Oost-Achterhoek neemt in het proces een centrale positie in. Na 

de warme doorverwijzing vanuit de vindplaats wordt door het Taalhuis Oost- Achterhoek een 

(Scholings) aanbod gedaan. Dat kan een formeel traject bij het ROC Graafschap College zijn dan 

wel het non-formele aanbod van de Bibliotheek, het Taalhuis Oost- Achterhoek of een andere 

organisatie binnen het netwerk.  

 
Daarnaast heeft de gemeente in samenwerking met Stichting Lezen & Schrijven een cursus 
aangeboden aan kinderopvangvoorzieningen, Yunio, Schuldhulpmaatjes, sociaalwerk en de 
consulenten om laaggeletterdheid te herkennen en bespreekbaar te maken. Deelnemers is gevraagd 
dit op te nemen in hun werkproces zodat  dit geborgd wordt. 
 
Tevens sluiten we aan bij de regionale activiteiten van het bondgenootschap en het landelijke 

actieprogramma “ tel mee met taal”. 
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Ondanks deze inzet zijn we er nog niet in geslaagd om meer NT-1 ers te bereiken. Het blijkt nog 

steeds erg lastig om in contact te komen met de doelgroep om ze te motiveren en te stimuleren 

voor deelname. 

Meer sporen aanpak 
 
Inzet op laaggeletterdheid vraagt om een meer sporen aanpak. We gaan steviger inzetten op; 

 Signaleren; Signaleren van laaggeletterdheid is één, het bespreekbaar maken is twee.  

Alle medewerkers die in contact komen met inwoners krijgen een digitale cursus ‘signaleren 

en bespreekbaar maken van laaggeletterdheid’ aangeboden. De consulenten in het 

gemeentehuis hebben het aanbod reeds gekregen en nemen dit op in hun werkproces. 

Binnen de frontoffice gaan we werken met een tweetal medewerkers met een 

aandachtfunctie voor laaggeletterdheid. Deze trainen we in het herkennen en bespreekbaar 

maken van laaggeletterdheid. Zij kunnen hun collega’s aan de balie en in het Sociaal Domein 

ondersteunen en zijn beschikbaar voor een persoonlijk gesprek met inwoners uit de 

doelgroep. Ook Laborijn en schuldhulpmaatjes hebben een signaleringsfunctie. 

 Laaggeletterdheid dient opgenomen te worden in de werkprocessen: Het is belangrijk 

laaggeletterdheid op de agenda te houden en het op te nemen in bv. 

functioneringsgesprekken, intakegesprekken, evaluatiegesprekken etc. Hierdoor blijft 

laaggeletterdheid onder de aandacht en kan hier structureel wat aan gedaan worden. 

Peter van de Wardt is bereid om regionaal een voortrekkersrol te vervullen om het 

onderwerp op de agenda van gemeenten te krijgen en op te nemen in werkprocessen. 

We starten met Laborijn en de gemeente, en delen de ervaringen met de andere 

gemeenten. 

 Laborijn Is één van de vindplaatsen als het gaat om laaggeletterden. 

In kader van de intensivering van de aandacht voor cliënten in “de kaartenbak” van Laborijn 

zal er speciale aandacht zijn voor laaggeletterdheid. Waar zij constateren dat er sprake is van 

laaggeletterdheid, volgt na een gesprek een verwijzing naar het Taalhuis. Op basis van de  

Wet Taaleis toetst Laborijn elke inwoner die een participatiewet uitkering ontvangt of de 

Nederlandse taal voldoende wordt beheerst. Ook binnen de werkacademie is er specifiek 

aandacht voor taal. Inmiddels is de helft van het bestand van Laborijn getoetst op de Wet 

Taaleis. 

 Werkgevers zijn een belangrijke partner in het vinden van laaggeletterden. Werkgevers 

moeten de noodzaak ervaren om te investeren in hun laaggeletterd personeel. De digitale 

transformatie zal er voor zorgen dat meer laaggeletterden hun werk niet meer aankunnen.  

 

Niet veel werknemers durven op hun leidinggevende af te stappen om een beroep te doen op 

hun kennis en expertise. In plaats daarvan gaan ze met de stroom mee en hopen ze dat hun 

zwaktes en onzekerheden niet aan het licht zullen komen.  

 

Werkgevers hebben een maatschappelijke verantwoording naar hun personeel toe.  

Het Graafschap College en het werkgevers Servicepunt Achterhoek is hierin een partner. Om 

werkgevers te informeren over de mogelijkheden, maar ook over het feit dat we ze nodig 

hebben om deze mensen te vinden en te kunnen helpen. Begin 2019 hebben we plannen om 

een bijeenkomst voor werkgevers te organiseren over digitale transformatie in relatie tot 

laaggeletterdheid en digitale vaardigheden. 
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 Communiceer de successen. We blijven laaggeletterdheid onder de aandacht brengen en 

zetten in om partijen over de streep te halen laaggeletterdheid te bestrijden. We gaan op 

zoek naar meerdere taalambassadeurs. Dit zijn mensen die zelf laaggeletterd zijn geweest en 

ambassadeur willen worden.  

 Inzet Ambassadeursgroep; Het Bondgenootschap heeft een aantal betrokkenen gevraagd 

om deel te nemen aan een ambassadeursgroep. De ambassadeursgroep heeft als functie om 

het bespreekbaar maken van laaggeletterdheid,  toetsen of gemaakte afspraken met 

partners worden nagekomen en resultaten worden behaald. 

De ambassadeursgroep bestaat uit; 

 Ab Reijgersberg (taalambassadeur) 

 Otwin van Dijk (burgemeester Oude IJsselstreek) 

 Eric van de Wal (directeur bibliotheek Montferland) 

 Ida van Nierop (Asito)  

 Alain van de Haar (sectordirecteur Educatie & Participatie).  

 

Actueel overzicht van de activiteiten in gemeente Oude IJsselstreek 

Actielijst Wie Doel  wanneer 

Herkenning en 
Signalering 

Collega’s gemeentehuis Bespreekbaar maken en 
doorverwijzing 
laaggeletterden 

4e kwartaal 2018 

Laborijn Medewerkers Laborijn Aandacht laag 
geletterdheid is een 
onderdeel van het 
werkproces. O.a. 
middels de taaltoets. 

doorlopend 

Werkgevers 
 
 

Het werkgeverssteun- 
punt samen met het 
bondgenootschap  

Aandacht vragen voor 
laaggeletterdheid 

doorlopend 

Gemeente Werkgroep inclusie Aandacht voor 
begrijpelijke 
correspondentie naar 
inwoners 

doorlopend 

Scholen Alle scholen in onze 
gemeente 

Herkennen, signaleren 
en bespreekbaar maken 
van laaggeletterdheid  
Voorkomen dat 
leerlingen laaggeletterd 
de schoolverlaten 

Januari 2019. 
De voorscholen 
hebben al een 
training gehad 

Schuldhulpverlening schuldhulpmaatjes Herkennen, signaleren 
en bespreekbaar maken 
van laaggeletterdheid 

doorlopend 

Bibliotheek Taalhuis Bibliotheek en gemeente Gemeente brede actie  
In het herkennen, 
signaleren en 
bespreekbaar maken 
van laaggeletterdheid 
onder de aandacht te 

November- 
december 2018 
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brengen bij inwoners, 
intermediairs  

Platform werk en 
inkomen 

Raad van Kerken 
Nederland 
(initiatiefnemer voor het 
platform), Bibliotheek, 
Stap vooruit, 
Schuldhulpmaatjes, 
Sociaal Werk, UWV, 
Laborijn en Gemeente 

Herkennen, signaleren 
en bespreekbaar maken 
van laaggeletterdheid 

4e kwartaal 2018 
eerste bijeenkomst. 

Bezoek ministerie Ambassadeursgroep Laaggeletterdheid onder 
de aandacht 

4e kwartaal 2018 

 
 
 

Uitdaging voor 2019 

 

 Hoger bereik 

 Bereiken van de NT1 doelgroep 

 Digitale inclusie ( risico uitsluiting) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suna Kavak 

Bert Kissing   



8 
 

 

 

 

 

 

Bijlage I 

 

Actie: “ Kunt u dit lezen?” 

Doel van het project  

Het is lastig om in contact te komen met de doelgroep om ze te motiveren en te stimuleren voor 

deelname. Om dit taboe te doorbreken willen we ons richten op de mensen die wel kunnen lezen en 

schrijven. Zij kunnen ons helpen laaggeletterdheid onder de aandacht brengen, dit bespreekbaar te 

maken en waar nodig ondersteuning te bieden. Met de actie willen we empathie opwekken bij de 

geletterde voor de ongeletterde, door zich in te leven in wat het betekent om niet goed te kunnen 

lezen en schrijven zodat rekening gehouden kan worden met de leefwereld van de laaggeletterde. 

Als de laaggeletterde zich vertrouwd en veilig voelt kunnen zij hierover praten en gemotiveerd raken 

om hulp te zoeken. 

Op te leveren eindresultaat 

Inwoners zijn geïnformeerd over laaggeletterdheid, weten hoe ze laaggeletterdheid kunnen 

signaleren en bespreekbaar maken en welk aanbod er is binnen de gemeente. Door het breed in te 

zetten wordt laaggeletterdheid uit de taboesfeer gehaald. 

Projectaanpak/fasering 

 Informatie verzamelen over aanbod, bij bibliotheek, taalhuis, Graafschap College. 

 Informatie delen met communicatie bureau. Samen met “Buro Sterk” wordt er 

communicatie materiaal ontwikkeld om de aandacht te trekken van geletterden. We gaan 

een loopmat, display met flyerbak met flyers inzetten om de informatie te delen met 

inwoners. 

Bij alle samenwerkingspartners komt een mat te liggen in de hal/bij de ingang. Op de mat is een leus 

die verwijst naar de display in de wachtruimte/hal.  In de display zitten flyers waarin informatie te 

lezen is over laaggeletterdheid. In de flyer wordt uitgelegd hoe laaggeletterdheid te herkennen is, 

hoe je deze persoon uit je omgeving kunt motiveren om dit bespreekbaar te maken, welk aanbod er 

is en waar zij zich kunnen aanmelden voor extra informatie of deelname aan scholing. 

Projectorganisatie en –communicatie 

Wie Wanneer Wat 

Gemeente Week 43 Partners informeren over actie 
en medewerking vragen 

Bibliotheek, taalhuis, 
Graafschap College 

Week 43  Aanleveren informatie over 
laaggeletterdheid en aanbod 

Gemeente Week 43 Informatie delen met 
communicatiebureau 



9 
 

Gemeente+ 
communicatiebureau 

Week 43 Eerste opmaak infomateriaal 
delen en bespreken 

Gemeente, bibliotheek, 
Taalhuis 

Week 44 Delen voorlopige opmaak 
informatiemateriaal en 
ophalen aanvullingen 

Communicatiebureau Week 45 Definitieve opmaak 
infomateriaal en aansluitend 
opdracht tot drukken iom 
gemeente 
Opleveren informatie en 
communicatiemateriaal 

Communicatiebureau Week 46 Afleveren 
communicatiemateriaal bij 
Gemeente Oude IJsselstreek 

Gemeente Week 46  Verspreiden 
communicatiemateriaal. 
Opmaken nieuwsbrief 
 

Allen Week 47 Start actie 

 

Kosten 

Kosten communicatiemateriaal, inclusief opmaak en drukken €2500, - . De kosten worden, voor 

ieder de helft, gedragen door gemeente en bibliotheek. 

Evaluatie  

Bibliotheek, taalhuis en het Graafschap College houden bij: 

 hoeveel personen zich hebben aangemeld n.a.v. de actie 

 het aantal mannen en vrouwen 

 leeftijdsopbouw 

 aantal informatieverzoeken 
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Actiemateriaal 
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Bijlage 2. 

Kwartaalrapportage Graafschap College en Taalhuis maart 2018 



   
 

   
 

Evaluatie Volwasseneducatie maart 2018 
 

Mede op basis van de evaluatie van 2017 is een jaarplan 2018 opgesteld. De daarin opgenomen 

onderwerpen worden navolgend elk puntsgewijs toegelicht.  

De specifieke doelstellingen voor 2018 zijn: 

 Doorontwikkeling in de registratie 

 Inzet op autochtone laaggeletterden 

 

Doorontwikkeling in de registratie: 

In het jaarplan is opgenomen om 1000 taaltrajecten te realiseren, waarvan 10% van de trajecten bij 

autochtone deelnemers. Concreet betekent dit dat we minimaal 100 trajecten aan autochtonen willen 

aanbieden. 

In het eerste kwartaal realiseren we een groot deel van het beoogde totale aantal (743, waarbij dient te 

worden opgemerkt dat dit uiteraard niet verviervoudigd mag worden, omdat een groot deel van de 

trajecten langer dan een kwartaal duren). 

In navolgende tabel hebben we het aantal trajecten inzichtelijk gemaakt, waarbij een onderscheid gemaakt 

is in formeel (251) en non-formele (226) trajecten, trajecten verbonden aan samenwerkende partijen (130) 

en digitale vaardigheden Klik en Tik en Digisterker (111 en 25). De trajecten zijn verdeeld naar het 

onderwijsaanbod. Zoals in de tabel vermeld, volgt het overgrote gedeelte het traject Sociale Redzaamheid.   

Van het totaal aantal trajecten is 18 met autochtonen (NT1), waarmee we 2,42% ten opzichte van de 

ambitie 10 % hebben gerealiseerd. De autochtone deelnemers die deelgenomen hebben aan digitale 

vaardigheden (Klik en Tik en Digisterker) hebben we vooralsnog hierin niet meegenomen, met als reden 

dat de verhouding autochtoon-anderstalig nog niet in kaart is gebracht. Het aandeel autochtone trajecten 

zal dus hoger liggen dan de gestelde 2,42%.  

In de vorige evaluatie hebben wij met elkaar afgesproken inzichtelijk te maken hoeveel trajecten gericht 

zijn op inburgeraars. 179 trajecten zijn ondergebracht bij deelnemers die naast hun inburgering ook een 

traject volgen bij het Taalhuis, waarvan 130 trajecten verbonden zijn aan samenwerkende partijen. De 

samenwerkende partijen zijn op zichzelf staande organisaties. Bij deze groep dient te worden opgemerkt 

dat wij als Taalhuis geen zicht hebben op de registratie en voortgang van deze deelnemers. Niet iedere 

partij registreert met naam en toenaam gegevens van de deelnemers. Dit ook in het kader van de Wet 

Privacy. Wij ondersteunen deze partijen door middel van het opleiden van vrijwilligers, het organiseren van 

supervisiebijeenkomsten en het beschikbaar stellen van materialen. Daarnaast kunnen zij een beroep doen 

op de deskundigheid van een Taalhuisspecialist (docent).  

 

 

 



   
 

   
 

 

Trajecten verdeeld naar onderwijsaanbod * 

waarvan 
gecombineerd 
met 
Inburgering 

Trajecten 
verbonden 
partijen 

  Klik en Tik Digisterker Totaal 

Gemeente Formeel 
Non 

formeel  
Alfa SR ER PR NT1 NT2           

  

Aalten 14 1   11 4     15             

Oude 
IJsselstreek 

34 57   71 17 3 4 87 7   Taalhuis AP 12 4 
  

Doetinchem 96 57   113 39 1 5 148 5           

Bronckhorst 8 9   15 2   1 16 2   Taalhuis WA 35 8   

Montferland 34 42   67 7 2 4 72 0   
Taalhuis 
Montferland 

6 3 
  

Oost Gelre 13 14   17 10     27 7           

Winterswijk 37 23   22 36 2 2 58 13           

Berkelland 15 23   31 7   2 36 15   Taalhuis OA 58 10   

totaal 
uitgesplitst     

  347 122 8 18 459 49     
      

Totaal trajecten 251 226               130   111 25 743 

*Trajecten verdeeld naar onderwijsaanbod: Alfabetisering, Sociale Redzaamheid, Educatieve Redzaamheid, Professionele Redzaamheid.  

 

Toetsing 

Binnen de formele trajecten wordt gebruikt gemaakt van Magister. Dit is een leerlingvolgsysteem waarin 

de resultaten van de cursisten vermeld worden. 

Binnen het non-formeel leren staat de leervraag van de deelnemer centraal. Voor de één kan dat het 

verhogen van de leesvaardigheid zijn, voor de ander een gesprek voeren. De Taalhuizen zijn recent gestart 

met het inzetten van toetsinstrumenten. Op dit moment wordt voornamelijk gewerkt met de inzet van 

evaluatieformulieren. In het evaluatiemoment wordt gekeken of de doelstellingen die met elkaar 

geformuleerd zijn, behaald zijn of dat het traject bijgestuurd moet worden.  

Overwegend zien de taalhuisspecialisten dat de deelnemers die moeite hebben met de spreekvaardigheid 

zelfverzekerder worden en gesprekjes durven aan te gaan, ze hebben meer contacten met de 

buitenwereld en zijn op bepaalde punten sociaal redzaam geworden. Een aantal hebben geleerd hoe zij 

een sollicitatiegesprek moeten voeren en hoe ze een sollicitatiebrief moeten schrijven. In de bijlage kunt u 

zien op welke manier de trajecten beschreven worden, een tussenevaluatie plaatsvindt en het resultaat is 

van een traject.  

In de volgende evaluatie zullen alle resultaten meegenomen worden van degene die het traject hebben 

afgerond.  

 

 

 

 

 



   
 

   
 

Inzet op autochtone laaggeletterden 
In deze paragraaf een aantal zaken waarop we willen inzetten om de autochtone aantallen te verhogen.  

Lokale netwerken 

We hebben de ambitie uitgesproken 10% van de trajecten bij autochtonen onder te brengen. Om dit 

aandeel te realiseren richten wij ons op het bewerken van lokale netwerken, die zorg kunnen dragen voor 

toeleiding van de deelnemers. Door inzet van trainingen signaleren en herkennen laaggeletterdheid, 

Taalambassadeurs of het organiseren van workshops om laaggeletterdheid in te bedden in de organisatie, 

proberen we laaggeletterdheid onder de aandacht te brengen. Daarnaast zien we in de praktijk dat 

contacten voortdurend warm gehouden dienen te worden om het onderwerp laaggeletterdheid onder de 

aandacht te houden.  

 

Inzet taalmeter 

Om de NT1 doelgroep te bereiken is er met SDOA de afspraak gemaakt 55 NT1 deelnemers de taalmeter af 

te laten nemen. Dit gebeurt in de maand mei. Ook met Laborijn en het UWV is een dergelijke afspraak 

gemaakt. Uit een evaluatie met het UWV blijkt dat laaggeletterdheid structureel  onder de aandacht 

gebracht moet blijven en dat het op dit moment de signalering en doorverwijzing nog te sterk "consulent-

afhankelijk" is. Er zal een pilot gestart, waarbij enerzijds structureel gerichte vragen gesteld worden en 

anderzijds de taalmeter ingezet wordt. Wij hopen dat door het afnemen van de taalmeter wij meer NT1-

ers kunnen bereiken en hierdoor ook de gemeenten bereid zien te vinden de basismeters structureel in te 

zetten. 

Filmpjes 

Voor de Achterhoek zullen diverse filmpjes gemaakt worden, die ingezet worden om laaggeletterdheid 

onder de aandacht te brengen bij organisaties. Om laaggeletterdheid vanuit de gemeenten onder de 

aandacht te brengen, is ons voorstel voor de gemeenten een neutraal filmpje te ontwikkelen, waarbij een 

taalambassadeur en een ambassadeur vanuit de gemeenten betrokken is. Een filmpje die binnen de 

gemeenten afgespeeld kan worden. Wij vernemen graag wie we daarvoor kunnen benaderen vanuit de 

gemeenten. In de gemeente Oost Gelre wordt structureel aandacht besteed aan laaggeletterdheid door 

het plaatsen van artikelen op de gemeentesite. 

 

Wet Taaleis 

Binnen het regionale overleg Werk en Inkomen is de Wet Taaleis onder de aandacht gebracht. Dit is tevens 

in onze evaluatie aan de orde geweest. Ondanks dat mensen de lagere school hebben afgerond (taalniveau 

1f), kan het huidige taalniveau onder 1f niveau liggen. Wij hebben aangegeven dat ca. 25% van de 

leerlingen die groep 8 verlaten, een taalniveau heeft van groep 6. Om zelfredzaam te zijn, is een taalniveau 

2f wenselijk.   
 

 



   
 

   
 

Vrijwilligers 
Voor 2018 hebben wij ons ten doel gesteld onze vrijwilligers breder in te zetten, door het aanbieden van 

verdiepingstrainingen “Voor ’t zelfde geld”, “Werk ze”, EVA, en “Taal voor Thuis”. Naar verwachting 

worden deze trainingen in het 2e en 3e kwartaal gegeven.  

Op dit moment zijn 50 taalvrijwilligers binnen het Graafschap College en 112 taalvrijwilligers binnen de 

Taalhuizen actief. Voor samenwerkende partijen hebben we in totaliteit 163 vrijwilligers opgeleid.  Deze 

samenwerkende partijen zijn Café Lichtenvoorde, Taalcafé Groenlo, Taalcafé Borculo, Vluchtelingenwerk 

Winterswijk, Stichting Welcom, Figulus, Taalgroep Zandewierde, De Gruitpoort, WIN en Taalcafé Oost 

Gelre.  

Om onze ambitie te behalen, zullen we sterk moeten inzetten op het werven en selecteren van vrijwilligers 

en het opleiden daarvan.  

Overige ambities 

Voor 2018 hebben wij de ambitie 1000 taaltrajecten onder te brengen. De doelstelling is 10% van de 

trajecten onder te brengen bij autochtone deelnemers. Om deze ambities te kunnen realiseren, wordt er 

uitvoering gegeven aan de inmiddels afgesloten taalakkoorden in Doetinchem. Het taalakkoord voor Oost 

Achterhoek is 1 januari 2018 ingediend, maar we hebben hier tot op heden nog geen akkoord op gekregen. 

Het afsluiten van taalakkoorden, gericht op laagtaalvaardige ouders is niet van de grond gekomen. Het PO 

geeft aan dat hun prioriteiten op dit moment elders liggen. Het onderwijs is wel betrokken binnen het 

taalakkoord dat is afgesloten in Oost Achterhoek (VSO). De Brede School in Terborg heeft interesse 

getoond voor een samenwerking. Hiervoor staat een oriënterend gesprek gepland.  

Met diverse gemeenteambtenaren op de diverse domeinen zijn reeds afspraken gemaakt inzake de 

toeleiding van de laaggeletterden, maar dit is nog niet binnen iedere gemeente en op alle domeinen 

structureel geborgd. Het structurele Taalhuisoverleg (lokale tafel), waarbij een ambassadeur van de 

gemeente betrokken is, zal voor een betere borging kunnen zorgdragen. Tot op heden is dit overleg alleen 

in gemeente Montferland gerealiseerd. Graag ontvangen we van de opdrachtgever de namen en 

contactgegevens van de mensen die we hierbij kunnen betrekken.  

2 x per jaar vindt een bijeenkomst met het Bondgenootschap plaats. In februari heeft een bijeenkomst 

plaatsgevonden, waarvoor wij gericht ook een 20 tal werkgevers hebben uitgenodigd. De bijeenkomst 

stond in het teken van de workshops “digitale vaardigheden”, “eenvoudig communiceren” en “voor 

hetzelfde geld”. Helaas heeft de uitnodiging richting werkgevers nog niet geleid tot een toename van 

werkgevers aan het bondgenootschap.   

Ten slotte 

In de evaluatie is door de gemeente de vraag gesteld hoe groot de groep “moeilijke leerbaren” is en op 

welke wijze deze groep het beste bediend kan worden. In samenwerking met S L&S zullen wij bekijken hoe 

we deze groep het beste kunnen bereiken en bedienen. 

Met vriendelijke groet, 

Taalhuis Achterhoek 

 



   
 

   
 

Alain van de Haar 

Voorzitter   

Bijlage: 1 (trajectoverzicht) 
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Actie: “ Kunt u dit lezen?” 

Doel van het project  

Het is lastig om in contact te komen met de doelgroep om ze te motiveren en te stimuleren voor 

deelname. Om dit taboe te doorbreken willen we ons richten op de mensen die wel kunnen lezen en 

schrijven. Zij kunnen ons helpen laaggeletterdheid onder de aandacht brengen, dit bespreekbaar te 

maken en waar nodig ondersteuning te bieden. Als de laaggeletterde zich vertrouwd en veilig voelt 

kunnen zij hierover praten en gemotiveerd raken om hulp te zoeken. 

Op te leveren eindresultaat 

Inwoners zijn geïnformeerd over laaggeletterdheid, weten hoe ze signalen kunnen herkennen, dit 

bespreekbaar kunnen maken en welk aanbod er is binnen de gemeente. Door het breed in te zetten 

wordt laaggeletterdheid uit de taboesfeer gehaald. 

Projectaanpak/fasering 

 Informatie verzamelen over aanbod, bij bibliotheek, taalhuis, Graafschap College. 

 Informatie delen met communicatie bureau. Samen met “Sterk!”(buro voor creatieve 

communicatie) wordt er actie materiaal ontwikkeld om aandacht te vragen voor 

laaggeletterdheid.  

 Het communicatiemateriaal bestaat uit: loopmat, display voor flyers en flyers met informatie 

over laaggeletterdheid.  

Bij alle samenwerkingspartners komt een mat te liggen in de hal/bij de ingang. Op de mat is een leus 

die verwijst naar de display in de wachtruimte/hal. In de display zitten flyers waarin wordt uitgelegd 

hoe laaggeletterdheid te herkennen is, hoe je dit bespreekbaar kunt maken, welk aanbod er is in de 

gemeente en waar zij extra informatie kunnen vinden. 

Projectorganisatie en –communicatie 

Wie Wanneer Wat 

Gemeente Week 43 Partners informeren over actie 
en medewerking vragen 

Bibliotheek, taalhuis, 
Graafschap College 

Week 43  Aanleveren informatie over 
laaggeletterdheid en aanbod 

Gemeente Week 43 Informatie delen met 
communicatiebureau 

Gemeente+ 
communicatiebureau 

Week 43 Eerste opmaak infomateriaal 
delen en bespreken 

Gemeente, bibliotheek, 
Taalhuis 

Week 44 Delen voorlopige opmaak 
informatiemateriaal en 
ophalen aanvullingen 

Communicatiebureau Week 45 Definitieve opmaak 
infomateriaal en aansluitend 
opdracht tot drukken iom 
gemeente 
Opleveren informatie en 
communicatiemateriaal 



2 
 

Communicatiebureau Week 46 Afleveren 
communicatiemateriaal bij 
Gemeente Oude IJsselstreek 

Gemeente Week 46  Verspreiden 
communicatiemateriaal. 
Opmaken nieuwsbrief, 
Aandacht via verschillende 
media: facebook, twitter, 
persmoment. 
 

  Met communicatie definiëren 
hoe we aandacht besteden 
aan de actie: 
- opmaken nieuwsbericht, 
- facebookbericht, 
- plannen persmoment: 
Minimannamarkt vragen om 
medewerking voor aftrap, pers 
uitnodigen 
- bibliotheek en wethouder 
informeren over 
aftrapmoment 

Allen Week 47 Start actie 
Gezamenlijke aftap van de 
actie bij Minimannamarkt: 
wethouder en directeur 
bibliotheek leggen mat neer bij 
de Minimannamarkt en 
vertellen over 
laaggeletterdheid en het 
belang van geletterden om dit 
onder de aandacht te brengen 
en bespreekbaar te maken. 

 

Kosten 

Kosten communicatiemateriaal, inclusief opmaak en drukkosten €2500, - . De kosten worden, voor 

ieder de helft, gedragen door gemeente en bibliotheek. 

Evaluatie  

Bibliotheek, taalhuis en het Graafschap College houden bij: 

 hoeveel personen zich hebben aangemeld n.a.v. de actie 

 het aantal mannen en vrouwen 

 leeftijdsopbouw 

 aantal informatieverzoeken 
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Actiemateriaal 
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