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Voorwoord    

 

Taal noch teken van iemand vernemen. Dat is geen mooie uitdrukking. Want dat betekent doorgaans 

dat je van een bekende of geliefde persoon niets meer gehoord of gezien hebt sinds de laatste 

ontmoeting. De communicatie is gestopt, je kunt je zo maar vergeten of buiten gesloten voelen. 

Maar wat als je wel taal of teken verneemt, maar je begrijpt ze niet? Dan doe je niet mee, dan kun je 

je zo maar buiten gesloten voelen. Of het kan grote gevolgen hebben voor je inkomen of je 

gezondheid, omdat je bepaalde belangrijke informatie niet kunt begrijpen. Of omdat je niet mee kunt 

komen op het werk. 

Het kan ook grote gevolgen hebben voor de relatie met je kinderen of kleinkinderen, omdat je ze niet 

kunt voorlezen of kunt helpen met rekenen. 

Taal en rekenen zijn belangrijk om mee te kunnen doen in onze samenleving. En dat geldt voor alle 

leeftijden. Je kunt er niet vroeg genoeg mee beginnen en je bent nooit te oud om te leren. Vraag dat 

laatste maar aan Ineke van der Weide. Onze Taalheld uit Hoogeveen. Zij kreeg op latere leeftijd het 

inzicht dat ze onvoldoende taalvaardigheden bezit om volwaardig mee te kunnen doen in de 

samenleving en besefte dat ze daardoor afhankelijk was van anderen. Ze nam het moedige besluit 

om taallessen te nemen. 

Een (te) groot deel van de bevolking van Hoogeveen heeft onvoldoende taal- of rekenvaardigheden. 

Mensen tellen daarom soms niet mee. Dat moeten we  voorkomen en daar moeten we iets aan 

doen.  Daarom willen we in een Hoogeveens Bondgenootschap de krachten bundelen. Over 

laaggeletterdheid en het aanpakken en voorkomen daarvan spreken we dezelfde taal en slaan we de 

handen ineen. Ik ben blij met deze gezamenlijke aanpak van de Hoogeveense bondgenoten. Nieuwe 

bondgenoten zijn altijd welkom. 

Hoogeveen telt mee taal! Dat is klare taal toch? Kan ik rekenen op uw steun? 

 

Gert Vos 

Wethouder Blijven Meedoen en Talentontwikkeling  
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Leeswijzer Actieplan Hoogeveen Telt mee met taal 
 

Doel 

Terugbrengen van het aantal laaggeletterden in de gemeente. In Hoogeveen is de 

ambitie uitgesproken om in 2015 en 2016 in totaal 3% van de laaggeletterden te 

bereiken en hen een passend scholingstraject aan te bieden. In 2020 moet dit 

percentage toenemen tot 10%. Zie hoofdstuk 2 

Het probleem 

Wat is laaggeletterdheid en wat zijn de gevolgen. Zie hoofdstuk 1 

Aanpak 

We geloven in een ketenaanpak. De samenwerkende instanties in Hoogeveen maken 

gebruik van elkaars kracht. Het Hoogeveens bondgenootschap met kernpartners en 

alliantiepartners maakt zich sterk om laaggeletterdheid terug te dringen en te 

voorkomen. Zie hoofdstuk 3 

Het Hoogeveens model 

Door samenwerking laaggeletterdheid voorkomen en aanpakken. Aansluiten bij wat er 

al is. Zie hoofdstuk 4 en 5. 

Actieplan 

Oprichten taalhuis, aanstellen taalcoördinator en werven vrijwilligers. Zie hoofdstuk 6. 

Inzet middelen 

Voorstel en verantwoording van de beschikbare middelen. Zie hoofdstuk 7. 

Wanneer is het doel bereikt? Meten is weten 

Het signaleren en toeleiden moet geborgd worden. De deelnemers binnen het 

Hoogeveens actieplan worden meegenomen in de monitoring op deze gebieden. De 

Universiteit van Maastricht meet van de deelnemers de toename van de taal- en 

digitale vaardigheden, de sociale inclusie, de toename op de arbeidsmarktparticipatie 

en de toename in gezondheid en welbevinden. Zie hoofdstuk 8. 

Toekomst 

De aanpak beschreven in dit document vormt een uitnodiging voor alliantiepartners om 

zich aan te sluiten bij het Hoogeveens Bondgenootschap in de strijd tegen de 

laaggeletterdheid. Zie hoofdstuk 9. 
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1. Wat is laaggeletterdheid 

In Nederland is laaggeletterdheid een van de grote maatschappelijke problemen. Onder 

laaggeletterdheid verstaan we: onvoldoende kunnen lezen, schrijven, rekenen en omgaan met 

alledaagse technologie. Naar schatting telt Nederland nog steeds 1,3 miljoen mensen die problemen 

hebben met lezen en schrijven.  

Bij laaggeletterden wordt vaak aan allochtonen gedacht. Dit  vanuit de veronderstelling: zij kennen 

de Nederlandse taal onvoldoende. Uit onderzoek blijkt dat twee derde van Nederlandse afkomst is 

slechts ongeveer een derde van de laaggeletterden van allochtone afkomst is.  

Het vinden van de laaggeletterde autochtone doelgroep vergt een andere aanpak dan het vinden van 

de allochtone doelgroep. Allochtone laaggeletterden hebben een voor de hand liggende reden 

waarom ze niet goed kunnen lezen en schrijven. Voor hen betekent het vaak een tweede taal erbij 

leren. Voor de autochtone doelgroep ligt dit vaak veel gevoeliger en heeft het onvoldoende 

beheersen van het schrijven en lezen een complexere oorzaak.  

De hieronder beschreven effecten van laaggeletterdheid zijn zowel van toepassing op zowel 

autochtonen als allochtonen.  

 

1.1 Effecten op gezin, (arbeids)participatie en gezondheid(zorg) 

Een tekort aan basisvaardigheden als lezen en schrijven is niet alleen nadelig voor het betreffende 

individu maar ook schadelijk voor bedrijf en maatschappij. Mensen met beperkte vaardigheden op 

dit gebied worden belemmerd bij hun dagelijks functioneren. Het gaat hierbij om problemen bij de 

opvoeding van kinderen, het volgen van onderwijs, het vinden en behouden van werk, het leiden van 

een gezond leven, maatschappelijke redzaamheid en een actief burgerschap. Steeds vaker wordt van 

de burger verwacht om digitale handelingen te verrichten. Vaak al lastig genoeg, zeker als je 

laaggeletterd bent.  

Gezin 

Ouders met een lage taalvaardigheid kunnen hun kinderen minder goed ondersteunen op school en 

kinderen die opgroeien in een taalarm gezin lopen daarmee zelf meer risico om een taalachterstand 

op te lopen. Vaak gaan taalachterstanden van de ene op de volgende generatie over. Daarom moet 

laaggeletterdheid tegelijkertijd worden voorkomen bij kinderen en worden bestreden bij ouders, 

zowel bij moeders als bij vaders. Zo kan de vicieuze cirkel van het doorgeven van taalachterstanden 

worden doorbroken. 

Laaggeletterdheid gaat vaak samen met lage reken- en digitale vaardigheden. Het ontbreken van 

financieel overzicht, vaak in relatie tot internetbankieren, kan leiden tot schulden. Het percentage 

gezinnen waarin laaggeletterdheid voorkomt, is bij de schuldhulpverlening groter dan gezinnen waar 

deze problematiek geen rol speelt. Tevens belemmert laaggeletterdheid het aangaan van sociale 

contacten en draagt zo bij aan sociale isolatie. 
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Arbeidsmarkt en participatie 

Laaggeletterdheid bemoeilijkt ook de arbeidsparticipatie. De arbeidsmarkt kenmerkt zich door een 

groeiende vraag naar breed inzetbare arbeidskrachten. Zowel werknemers, werkgevers als 

werkzoekenden hebben daarbij een groot belang bij taalvaardigheid. Werknemers zijn flexibeler 

inzetbaar, kunnen makkelijker doorgroeien naar ander werk en kunnen beter (veiligheids)instructies 

opvolgen als zij voldoende taalvaardig zijn. Werkgevers hebben belang bij flexibele, duurzaam 

inzetbare werknemers waarmee zij kunnen inspelen op een steeds meer dynamische en 

concurrerende economie. Werkzoekenden komen door een betere taalbeheersing sneller aan een 

baan, terwijl niet-uitkeringsgerechtigden hun maatschappelijke positie kunnen verbeteren door een 

betere taalvaardigheid. Bij het vinden van passend werk vanuit een uitkering, het verhelpen van 

schuldenproblematiek en het zelfstandig kunnen participeren is taal steeds belangrijker.  

 

Ik wilde onafhankelijk zijn…. 

Ineke van der Weide kwam op school niet mee. Lezen en 

schrijven was niet zo ‘haar ding’. . Daarom besteedde ze 

er geen aandacht meer aan en zakte het steeds verder 

weg. Langzamerhand nam haar vader haar administratie 

over. Op haar werk kwam Ineke ook niet verder. Bij 

verandering van baan was het nodig dat ze kon lezen en 

schrijven. Bij een reorganisatie kreeg ze ontslag. Ze kwam 

niet meer aan het werk en nam daarna de zorg voor haar 

ouders op zich.  Bovenstaande is een heel herkenbaar 

verhaal voor de grote groep Nederlanders die onvoldoende kunnen lezen en schrijven.  

Ineke besloot er iets aan te doen. Ze wilde niet meer afhankelijk zijn van haar broers en zussen die 

haar zaken zouden moeten regelen. Ze belde het landelijk nummer 0800 023 4444 en gaf zich op voor 

een lees- en schrijfcursus. Ze kon direct beginnen in Hoogeveen. Nu kan Ineke zelf haar post lezen en 

formulieren invullen. Ze vraagt meestal twee formulieren zodat ze even kan oefenen. Ook heeft ze nu 

een e-mailadres en mailt ze af en toe. Ze leest voor in het verzorgingshuis en haalt boeken in de 

bibliotheek. Als de boeken lastig zijn, vraagt ze er het luisterboek bij. Dan leest het makkelijker. Ze 

vraagt haar familie nog om hulp als iets niet duidelijk is, maar ze is niet meer totaal afhankelijk van 

anderen.  

Ineke vindt het belangrijk dat werkcoaches en andere verwijzers weten hoe ze laaggeletterden 

moeten benaderen. Ze is ambassadeur geworden en vaak aanwezig op workshops. Dan vertelt ze dat 

moeilijke, lastige brieven leiden tot zorgen en niet slapen, omdat de lezer de brief niet snapt en zich 

zorgen maakt. Ze vertelt de deelnemers aan een workshop hoe ze het probleem bespreekbaar kunnen 

maken. 

Ineke werd voor haar doorzettingsvermogen en werk als ambassadeur in januari 2015 door prinses 

Laurentien gekozen als ‘taalheld’  
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Gezondheid(zorg) 

Bijna 40% van de laaggeletterden in Nederland ervaart hun gezondheidstoestand als matig tot slecht. 

Uitzichtloze problemen rondom armoede, schulden, opvoeding en ontwikkeling staan in directe 

relatie tot de mate van welbevinden en gezondheid.  

Laaggeletterden zijn vaak minder goed in staat informatie te vinden over ziekte, gezondheid en een 

gezonde levensstijl. Met de decentralisatie van de langdurige zorg zijn stappen gezet om mensen 

ondanks gebreken door ouderdom of ziekte zo lang mogelijk zelfstandig te laten blijven wonen en 

hen volwaardig te laten meedoen in de samenleving. Gebrekkige taalbeheersing mag dit niet in de 

weg staan. 

 

 1.2 Verbinding met sociaal domein 

De aanpak van laaggeletterdheid is gericht op het versterken van de eigen kracht van de burgers. 

Voor hulpverleners werkzaam in het sociale domein, is het belangrijk dat zij vroegtijdig 

laaggeletterdheid signaleren als een van de oorzaken van deze sociale problematiek. Dit kan zijn op 

het terrein van schuldhulpverlening, maatschappelijk werk, (jeugd)zorg, voortijdig schoolverlaten of 

een ander terrein binnen het sociaal domein. Als deze professionals alert zijn op de mogelijkheid van 

laaggeletterdheid van hun cliënt, kunnen ze hier in hun begeleidingstraject rekening mee houden. 

Een passende taalscholing kan een eerste stap zijn om deze problemen actief op te lossen en om 

deze in de toekomst te voorkomen. 

 

2. Laaggeletterdheid in Hoogeveen 

 

In Nederland zijn 1 op de 9 mensen tussen 15 en 65 jaar laaggeletterd. Gerelateerd aan het 

gemiddelde opleidingsniveau en inkomen,  ligt dit aantal in Hoogeveen naar verwachting zelfs hoger. 

Voor  de gemeente Hoogeveen met ca. 55.000 inwoners, betekent dit dat tussen de 7.000 en 8.000 

mensen laaggeletterd zijn. Hun taalniveau is lager dan het MBO 2 niveau, het minimale niveau van 

een startkwalificatie voor schoolverlaters.  

Het exacte aantal laaggeletterden is niet te bepalen. Dit wordt mede veroorzaakt door het feit dat 

laaggeletterden zich vaak schamen voor het niet goed kunnen lezen en schrijven en dit verborgen 

proberen te houden uit schaamte of uit angst om hun baan te verliezen.  

 

2.1 Ambitie  

In Hoogeveen is de ambitie uitgesproken om in 2015 en 2016 in totaal 3% van de laaggeletterden te 

bereiken en hen een passend scholingstraject aan te bieden, zodat zij een stap voorwaarts kunnen 

zetten  op de participatieladder. Het scholingstraject  kan leiden tot : (betaald) werk, toelating tot 
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een opleiding, het verrichten van vrijwilligerswerk of het verhogen van de zelfredzaamheid. In 2020 

willen we  zelfs 10% van de laaggeletterden op deze manier bereikt hebben.  

 

2.2 Samenhang met sociaal domein, werk en gezin 

Laaggeletterdheid staat niet op zich. Het geeft belemmeringen die samengaan met andere sociale 

problemen, met gezondheid, het vinden en behouden van passend werk of in de gezinssituatie, 

bijvoorbeeld bij het opvoeden en ondersteunen van de kinderen.  Het signaleren van laaggeletterden 

en de aanpak van hun laaggeletterdheid wordt in Hoogeveen verbonden aan verschillende 

beleidsterreinen (participatie, onderwijs, gezondheidszorg etc.) en ook aan  bestaande of 

toekomstige impulsen om Hoogeveners meer kansen te geven, in de brede zin. 

Voorbeelden van Hoogeveense aanpakken waarvan laaggeletterdheid onderdeel is  

• Kans voor de Veenkoloniën: het plan dat eind 2015 concreter vorm gaat krijgen. Het project 

beoogt het ontwikkelen van een plan om de bewoners van de Veenkoloniën te ondersteunen 

bij het verbeteren van hun positie en gezondheid. De aanpak van laaggeletterdheid is hierbij 

een van de speerpunten.  

• “Een leven lang leren”: het bevorderen en mogelijk maken van voortdurende bij-, om- en 

“op”scholing, waardoor mensen beter gewapend zijn tegen de snel veranderende, flexibele 

arbeidsmarkt. Op digitaal terrein wordt veel van de burgers gevraagd. Zij hebben hulp nodig 

bij het eigen maken van deze technologische ontwikkelingen.  

• “Hoogeveen werkt aan werk”: Samenwerking tussen Alfa-college, Hoogeveens Ondernemers 

Collectief en gemeente Hoogeveen. Het actieplan heeft als doel om samen te werken aan 

florerende ondernemingen en aan goed opgeleide en gemotiveerde werknemers: jong en 

oud.  

• Nota Volksgezondheid: Een onderdeel in deze nota betreft het vergroten van 

gezondheidsvaardigheden. Van de inwoners wordt verwacht dat ze zelf verantwoordelijkheid 

nemen voor hun gezondheid. Kan iedereen dat? Lagere gezondheidsvaardigheden hangen 

samen met slechtere gezondheidsuitkomsten. Eén op de twee Nederlanders heeft moeite 

zelf regie te voeren over gezondheid, ziekte en zorg. Dit heeft enerzijds te maken met 

functionele lees- en rekenvaardigheden en het vermogen om informatie te vinden en te 

verwerken en anderzijds met hun zelfvertrouwen, motivatie, kritisch vermogen en sociale 

vaardigheden. Maar gezondheidsvaardigheden kun je leren en ontwikkelen. Het gaat dan 

o.a. om: niveau van kennis en informatie over gezondheidszaken, invloed van leefstijl op 

gezondheid, zorggebruik en de toegang tot de zorg, communicatie met de zorgverlener, 

medicijngebruik.  

• Kindvriendelijk Hoogeveen: een innovatieve, integrale aanpak om de problemen, die vaak 

van generatie op generatie worden doorgegeven, op te lossen en een betere toekomst voor 

onze kinderen te realiseren. Centraal in de ambitie staan het vergroten van kansen van 

kinderen, verbeteren van het opleidingsniveau, optimale aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt 

en inzet voor groepen die ‘aan de kant staan’. We worden een nog kindvriendelijker 

gemeente, waarin kinderen en jongeren alle kansen krijgen om succesvol op te groeien. De 
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insteek is om een goede doorgaande ontwikkelingslijn voor kinderen van 0 tot 18 vorm te 

geven. 

• Digisterker: een cursus in het ondersteunen van minder digitaal vaardigen om gebruik te 

kunnen maken van de elektronische  toegang tot de overheid. Dit om te voorkomen dat de 

minder digivaardige  burger buitenspel komt te staan.  

• EVA (Educatie voor Vrouwen met Ambitie): specifieke aanpak in de Arbeidsmarkt regio 

Drenthe om vrouwen met lage basisvaardigheden  te scholen op taal, rekenen en digitale 

vaardigheden. Onderdeel van de training is empowerment, als duwtje in de rug om een stap 

te zetten richting opleiding, werk of andere vorm van participatie.  

In alle bovengenoemde voorbeelden speelt het signaleren, terugdringen of voorkomen van 

laaggeletterdheid een rol. Een goede verbinding met deze projecten versterkt het resultaat van de 

inzet.  

 

 

 

  

 
 

Chantal Vredeveld (25): ” Ik wist niet hoe ik woorden moest schrijven. Ik was bang om fouten te maken Ik 

maak nu geen grote fouten meer en durf beter te appen. Zo kan ik makkelijker met vrienden afspreken.’’ 



Hoogeveen Telt mee met Taal                         

 

 

10 

 

3. Hoogeveens bondgenootschap en de aanpak 

 

Laaggeletterdheid is niet een geïsoleerd knelpunt. Het hangt in bijna alle gevallen samen met 

problemen op meerdere gebieden. Laaggeletterden melden zich niet zelf, ze verbergen hun 

laaggeletterdheid, met name de autochtone doelgroep. Het is niet eenvoudig om laaggeletterden te 

vinden. Daar heb je partners vanuit verschillende partijen voor nodig. Daarom is het van belang om 

in Hoogeveen een lokaal bondgenootschap op te richten, waarbij de partners zich richten op het 

signaleren, toeleiden en/of  bieden van passende scholing, en wellicht nog belangrijker: het 

voorkomen van laaggeletterdheid. 

Voor het voorkomen en terugdringen van laaggeletterdheid zijn vele partijen in Hoogeveen samen 

verantwoordelijk. De gemeente Hoogeveen is zich bewust van haar regierol , maar kan en wil niet 

alleen verantwoordelijk zijn voor de aanpak. Het is een zaak van alle partijen in Hoogeveen. Een 

Hoogeveens bondgenootschap met kernpartners en alliantiepartners maakt zich sterk om 

laaggeletterdheid terug te dringen en te voorkomen. Deze  partners ontwikkelen in gezamenlijkheid 

een actieplan Laaggeletterdheid en zullen hieraan op een voor hun passende wijze hun bijdrage 

leveren, die zal leiden tot een ketenaanpak.   

Kernpartners: gemeente Hoogeveen, Alfa-college, Bibliotheek, Stichting Welzijnswerk Hoogeveen en 

Humanitas. De kernpartners initiëren de taalsamenwerking en verbinden de lokale bondgenoten  

hieraan. 

De Hoogeveense bondgenoten zijn organisaties op het terrein van: onderwijs, peuterspeelzaalwerk, 

kinderopvang, gezondheidszorg (huisartsen, Icare, apotheken, ziekenhuis), bedrijfsleven, 

voedselbank, sociale werkvoorziening etc.  

 

 3.1 Samenhang met Drents Bondgenootschap en Arbeidsmarktregio Drenthe 

Hoogeveen gaat als gemeente niet solistisch te werk in Drenthe. Het Bondgenootschap voor een 

geletterd Drenthe heeft onlangs een meerjarenbeleidsplan opgesteld. Dit plan geeft een duidelijke 

visie op het terugdringen van laaggeletterdheid in de provincie. De regie voor het inkleuren van dit 

plan ligt duidelijk bij de gemeenten. Daarnaast valt Hoogeveen voor de inzet haar WEB-middelen 

(educatiebeleid) onder de Arbeidsmarktregio Drenthe, met Emmen als centrumgemeente. De zes 

gemeenten die tot deze arbeidsmarktregio behoren, maken gezamenlijk afspraken over de wijze 

waarop het educatiebudget wordt ingezet. In het Actieplan’ Hoogeveen Telt mee met Taal’ wordt 

met beide plannen rekening gehouden, het maakt de concrete vertaalslag  en zet het “wat” om in 

het “hoe” met de eigen lokale partners.  

 

3.2. Stichting Lezen & Schrijven 

De Stichting Lezen & Schrijven ondersteunt de gemeente Hoogeveen bij het ontwikkelen van het 

actieplan. De afgelopen drie jaar heeft Stichting Lezen & Schrijven in een zestal pilotregio’s 
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succesvolle ervaring opgedaan in het ontwikkelen van een ketenaanpak. 
1
 Voor het signaleren van 

laaggeletterdheid zijn methodieken en instrumenten ontwikkeld. In gezamenlijkheid met regionale 

organisaties brengen ze het taalaanbod in kaart en stemmen het af. Het is van belang om taal 

laagdrempelig en dicht bij huis te organiseren en het aan te bieden in de context van de deelnemers. 

Hiertoe werven we vrijwilligers en leiden hen op tot taalmaatje, taalcoach of taaltrainer. Een formele 

taalaanbieder, zoals in Hoogeveen het Alfa-college, of door een informele taalaanbieder zoals bv. 

Humanitas of de welzijnsorganisatie SWW, voert de taalscholing aan de deelnemers uit. Al deze 

aanbieders maken gebruik van de inzet van vrijwilligers in combinatie met een professional. De mate 

van inzet van de vrijwilliger is verschillend. Er is minstens één inhoudelijk professional die zorgdraagt 

voor een goede intake van de deelnemer en een taaltraject op maat aanbiedt. Een inhoudelijk 

professional wordt beoordeeld op zijn professionele kwaliteit en ervaring. Het is een betaalde 

functie. De professional vervult een onafhankelijke rol binnen het taalnetwerk. We meten de 

resultaten van taalverhoging en de effecten op de sociale inclusie structureel. 

  

                                                           
1
 Slim samenwerken loont. Uitbreiden en versnellen resultaten Taal voor het Leven 2013 en 2014. 

 

 

Judith Meijer van Hoomark: ‘Wij scholen onze mensen intern op de Hoomark Academy, zodat 

we met elkaar klaar zijn voor de toekomst. Tijdens het geven van de opleiding, ontdekten we 

dat  de bedrijfstaal  van onze interne trainers  niet voldoende aansloot bij de 

mensen.  Daarvoor gaan we  onze trainers  een cursus simpel communiceren aanbieden en de 

cursisten  zo nodig scholen op Nederlandse taal.” 



Hoogeveen Telt mee met Taal                         

 

 

12 

 

4. Het Hoogeveens model: Voorkómen van laaggeletterdheid  

Voorkomen is beter dan genezen, zo ook met laaggeletterdheid. In Hoogeveen worden allerlei 

projecten uitgevoerd die erop gericht zijn om taalontwikkeling bij kinderen en jongeren  te 

bevorderen en eventuele achterstanden tegen te gaan. Een kind dat opgroeit in een taalrijke 

omgeving heeft veel minder kans om later laaggeletterd te worden. 

Belangrijke spelers hierbij zijn de voorschoolse organisaties (peuterspeelzaal en kinderopvang), het 

onderwijs, de bibliotheek en de welzijnsorganisatie SWW. 

Het uitgangspunt hierbij is een integrale en structurele doorlopende leeslijn van 0 tot 19 jaar. Het 

centrale thema is lees- en/of taalontwikkeling. Hieronder beschrijven we de belangrijkste activiteiten 

verdeeld naar leeftijd. Kinderen die een onderwijsachterstand hebben, lopen een groot risico om 

laaggeletterde volwassenen te worden. Onderwijsachterstand op de basisschool zet zich voort in het 

voortgezet onderwijs, waar blijkt dat die vaak niet meer kan worden ingelopen. 

 

Om te voorkomen dat jongeren met onvoldoende lees- en schrijfvaardigheden het schoolsysteem 

verlaten, is het van groot belang dat kinderen al vanaf jonge leeftijd veel in aanraking komen met taal 

en lezen. Ook juist bij die kinderen die hier door hun achtergrond en milieukenmerken (‘taalarme’ 

gezinnen) niet vanzelf mee in aanraking komen. Het bevorderen van plezier in lezen is essentieel. De 

focus ligt daarom op de voorschoolse periode, met daarbij specifieke aandacht voor de 

ouderbetrokkenheid. In de bijlage is een toelichting opgenomen op de ondersteunende 

programma’s.  

 

      1. Voorschoolse periode (0 tot 4 jaar) 

 

•  Boekstart voor baby´s 

•  Boekenbeer  

•  Boekstart in de voorschoolse periode en collecties 

• VVE (Voor en vroegschoolse educatie) 

• Puktas en Ouders & Puk 

 

3. Primair onderwijs (4 tot 12 jaar) 

 

• Bibliotheek op School  

• Taaltas  

• Taalactiviteiten in de BSO 

 

4. Voortgezet onderwijs en MBO (12 jaar en ouder) 

 

Binnen het voortgezet onderwijs wordt daar waar veel potentiële ‘lees-taal-uitvallers’ zijn: de vmbo-

scholen en de mbo-scholen, extra aandacht  besteed aan lezen. 

Er is een toenemende samenwerking met de docenten om leerlingen aan het lezen te houden of aan 

het lezen te brengen. Dit door heel gericht te zoeken naar de belangstelling en de leesniveaus van de 

leerlingen en studenten. Ook wordt verkend hoe mediawijsheid hieraan gekoppeld wordt, 

bijvoorbeeld digitaal pesten en digitale weerbaarheid. Ook de ouderbetrokkenheid en de 

deskundigheidsbevordering voor leerkrachten zijn belangrijke agendapunten voor het formuleren 

van een gezamenlijke doelstelling en samenwerkingsafspraken.  
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Daarnaast zijn er ook voor de vo- en mbo-scholen wisselcollecties beschikbaar, zodat er altijd 

leesboeken binnen handbereik zijn in school. Ook komen leerlingen regelmatig naar de bibliotheek 

om boeken te lenen.  

Risicogroep MBO 

Er is een toename van jongeren, die vanwege lage taalvaardigheden niet tot een MBO 2 opleiding 

worden toegelaten, of die zonder diploma het MBO verlaten. Hun kansen op werk zijn gering. In veel 

gevallen komen zij door deze lage basisvaardigheden terecht bij een uitkeringsinstantie. Voor deze 

doelgroep moet een specifiek aanbod ontwikkeld worden in combinatie met de ROC ’s, zodat deze 

jongeren beter begeleid worden om een diploma te halen.  

5. Uitdaging: ouders bereiken 

De inzet van ondersteunende programma’s om leer- en ontwikkelachterstanden bij kinderen te 

voorkomen heeft een directe link met ouderbetrokkenheid. Professionals in voorschoolse 

voorzieningen en onderwijs hebben korte lijnen met de ouders, vanwege het contact met hun 

kinderen. Het signaleren van laaggeletterdheid en het stimuleren van een vorm van taalscholing kan 

voor ouders een impuls zijn om zich op het terrein van taal, rekenen en digitale vaardigheden verder 

te ontwikkelen. Het doel kan zijn om hun kinderen te ondersteunen in hun schoolloopbaan, of om 

hun eigen mate van participatie te versterken. Professionals moeten goed op de hoogte zijn van de 

variatie in het taalaanbod voor de ouders en op welke manier zij hen kunnen doorverwijzen of 

stimuleren. 

  

Nynke Buis (Coördinator VVE&O-SWW): “Bij een traject in het kader van 

ondersteuning in de taalontwikkeling voor kinderen , gaf een moeder aan dat ze 

zelf de taal onvoldoende beheerste. De samenwerkende organisaties in 

Hoogeveen zijn op zoek gegaan naar een  vrijwilliger die deze moeder 

ondersteuning biedt bij het leren van de Nederlandse taal. Als de ouder plezier 

heeft in lezen en het Nederlands goed beheerst, is zij een belangrijk rolmodel 

voor haar kinderen.” 
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5. Het Hoogeveens model: Het aanpakken van laaggeletterdheid 

 

Door sterk in te zetten op de aanpak laaggeletterdheid zullen meer laaggeletterden gebruik willen 

maken van taallessen en zal de vraag naar scholing, in welke vorm dan ook, toenemen. Veel 

laaggeletterden hebben in het verleden negatieve ervaring opgedaan in hun schoolperiode. Opnieuw 

naar school gaan, is voor vaak een grote stap. Het opleiden van vrijwilligers tot taalmaatje of 

taalcoach maakt het mogelijk om te komen tot een meer gevarieerd scholingsaanbod. Het Alfa-

college is al gestart om haar vrijwilligers specifiek op te leiden. Niet iedere scholing van 

laaggeletterden hoeft te leiden tot een diploma, maar wel tot een stap hoger op de 

participatieladder en een hoger niveau van taalbeheersing.  

Het Hoogeveens model in de aanpak laaggeletterdheid schetst een beeld van structurele signalering 

van laaggeletterdheid op verschillende vindplaatsen en het bieden van een scholingstraject op maat, 

afhankelijk van het scholingsdoel (werk, opleiding, vrijwilligerswerk of verhogen van sociale 

redzaamheid). Dit aanbod kan worden gegeven door formele taalaanbieders (bijvoorbeeld  het Alfa-

college), door informele taalaanbieders (getrainde vrijwilligers) of door een combinatie van beide. 

Het traject kenmerkt zich door een opstroom-leerlijn (niveau verhogend, eventueel voorbereidend 

op een formeel traject), de dubbelstroom-leerlijn (de deelnemer volgt een formeel en informeel 

traject naast elkaar) en een Oefen en onderhoudsstroom (oefentraject om de vaardigheden te 

onderhouden). Deze leerlijnen staan in verbinding met elkaar.  

Om een goede match te maken tussen de toekomstige cursist en het taalaanbod zal een 

taalcoördinator hierin een verbindende rol vervullen.   In de afbeelding van het  Hoogeveens model is 

dit schematisch weergegeven.  
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5.1 Toelichting op het Hoogeveens model  

Vindplaats/doelgroep 

Veel mensen schamen zich voor hun laaggeletterdheid en willen het verborgen houden. Dit speelt 

met name bij autochtone mensen.  Allochtonen komen in eerste instantie vaak in aanmerking voor 

een inburgeringstraject. Dit traject is voor de volledigheid opgenomen in het overzicht, maar kent 

zijn eigen financiering en specifieke scholing. Vervolgens kunnen allochtonen na hun inburgering wel 

doorstromen naar het Hoogeveens model, voor een traject naar MBO-opleiding of werk. 

In het overzicht is weergegeven welke vindplaatsen er zijn voor laaggeletterdheid. In het sociale 

domein spelen vaak andere problemen, zoals werk, geestelijke gezondheid en geld ook een rol. Via 

de pijler van het onderwijs kunnen laaggeletterde ouders opgemerkt worden. Het ondersteunen en 

scholen van ouders kan dubbele “winst” betekenen. Niet alleen de ouders worden sterker in hun 

basisvaardigheden, maar met hun betere taal-, reken- en digitale vaardigheden kunnen zij mogelijk 

hun kinderen meer mogelijkheden geven in hun schoolloopbaan. Dit vormt voor ouders vaak een 

motivatie om iets aan hun eigen scholing te doen. Ouders willen altijd het beste voor hun kinderen. 

Hier raakt het Hoogeveens model de preventieve aanpak. 

Via het sociale netwerk van mensen(de buurvrouw of familielid), maar ook de werkgever, de 

huisarts, etc. worden mensen gestimuleerd om hun taalniveau te verhogen. Werkgevers hebben 

belang bij geletterde medewerkers die zich goed in de digitale werkomgeving kunnen redden. Maar 

ook voor huisartsen, praktijkbegeleiders, apotheken en ziekenhuizen is het heel belangrijk dat de 

gezondheidsvaardigheden van hun patiënten goed zijn, zodat mensen zelf regie kunnen nemen, bv. 

op hun leefstijl. Enkele laaggeletterde  volwassenen nemen uit zichzelf de stap om iets aan hun 

laaggeletterdheid te doen, soms door het wegvallen van een partner of familielid, die voorheen 

ondersteunde of om meer te willen bereiken. 

De jongeren zijn een afzonderlijke doelgroep. Het betreft het Entree-onderwijs en is voor jongeren 

met lage basisvaardigheden. Dit traject is voor de volledigheid opgenomen in het overzicht, maar 

kent zijn eigen financiering en specifieke scholing. Aanvullende middelen zijn noodzakelijk om 

laaggeletterde en anderstalige jongeren op het juiste taal- en rekenniveau te brengen naast het 

volgen van een mbo-opleiding op niveau 1 om de kans op de arbeidsmarkt en doorstroom naar 

niveau 2 mogelijk te maken. 

Signalering 

De vindplaatsen zijn essentieel om laaggeletterdheid structureel te signaleren. Professionals 

werkzaam rond deze vindplaatsen moeten zich bewust zijn van het effect van laaggeletterdheid op 

hun kerntaak en laaggeletterdheid leren signaleren. Hiervoor zijn door Stichting Lezen & Schrijven 

verschillende instrumenten ontwikkeld en inmiddels ook ingezet. Zo wordt op het Werkplein in 

Hoogeveen voor iedere nieuwe uitkeringsgerechtigde standaard de Taalmeter afgenomen. Dit is een 

online-instrument, dat binnen 12 minuten aangeeft of iemand wel of niet laaggeletterd is. In de 

zoektocht naar werk is het heel belangrijk dit vooraf te weten, zodat taalscholing een onderdeel van 

het traject gaat worden.  
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Voor andere professionals kan het toevoegen van een aantal extra vragen bij een intake een indicatie 

geven of iemand wel of niet laaggeletterd is. Voor sommige potentiële deelnemers is een langer 

traject nodig om hen toe te leiden naar een taaltraject. Het werkt soms om sleutelfiguren uit de 

doelgroep hiervoor in te zetten. Kinderen die aanmerking komen voor VVE hebben in veel gevallen te 

maken met laagopgeleide ouders. Voor deze groep ouders is bijvoorbeeld de methode Taal voor 

Thuis ontwikkeld, een talig programma dat aanvullend is op de VVE programma’s. Dit kan als basis 

dienen om taalscholing te gaan volgen.  

De gemeente zal met haar eigen diensten of met gesubsidieerde organisaties afspraken maken over 

het structureel signaleren van laaggeletterdheid, zodat het herkennen en signaleren niet 

persoonsafhankelijk is, maar geborgd wordt in de werkprocessen van de organisaties . 

Voor werkgevers zijn er ook speciale trajecten mogelijk. In veel gevallen kan er subsidie worden 

verkregen om taalscholing binnen een bedrijf te organiseren. Op www.taalakkoord.nl zijn hiervan 

goede voorbeelden beschikbaar. 

Scholingstraject 

Het scholingstraject is afhankelijk van het leerdoel van de deelnemer. Dit kan zijn: werk, het volgen 

van een opleiding, het doen van vrijwilligerswerk of sociaal redzaam zijn.  

De scholingstrajecten zijn ingedeeld op: 

• Opstroom (niveau verhogend) 

Deze taal- en rekentrajecten hebben een niveauverhogend doel. Voor een groep deelnemers is de 

stap naar “school” te groot en zij zijn meer gebaat bij het leren in kleine groepjes: dicht bij huis, 

begeleid door een vrijwilliger. Op de achtergrond is een professional betrokken. Er zijn ook diverse 

lesmaterialen voor deze doelgroep ontwikkeld, zoals Succes, Werkze en specifiek voor vrouwen EVA . 

De Instroomgroep kan een opmaat zijn voor de dubbelstroomgroep.  

• Dubbelstroom (niveau verhogend en wel/niet opleidend tot diploma) 

De dubbelstroom wordt gegeven door een combinatie van een betaalde professional  met een 

vrijwilliger. Naast de reguliere lessen bij het Alfa-college wordt extra geoefend met een vrijwilliger, 

bijvoorbeeld bij een leesgroep in de bibliotheek of de Taal Oefen Plaats (TOP) van Humanitas. 

Hierdoor zijn er wekelijks meer contacturen en kan het geleerde worden toegepast in 

praktijksituaties.  Het traject wordt geïntensiveerd en  de  duur van het traject kan worden verkort 

door de gecombineerde  inzet van vrijwilligers naast de professional. Er zijn duidelijke leerdoelen 

(diploma, vaardigheden etc.) . Met de cursisten worden contractafspraken gemaakt over inzet en 

aanwezigheid gedurende het scholingstraject. 

• Oefen- en onderhoudsstroom 

Voor taal geldt: “if you don’t use it, you lose it”. Nadat het leerdoel is behaald of een taaltraject is 

afgelopen omdat de deelnemer geen voortgang meer boekt,  is het belangrijk dat deelnemers hun 

taalvaardigheden blijven onderhouden. Ook voor deelnemers die eerder hun inburgeringstraject 

hebben gevolgd is het belangrijk om te blijven oefenen in taal om  meer zelfredzaam  te kunnen zijn. 

Voor deze groep deelnemers zijn er onder andere leesclubs in de Bibliotheek, de TOP-groep 
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(taaloefenplaats voor allochtonen) bij Humanitas en conversatiegroepen bij Stichting Welzijnswerk 

Hoogeveen, De Trans. Deze groepen worden begeleid door een vrijwillige/vrijwilligers.  

 

Taalcoördinatie 

Als spil tussen het signaleren van laaggeletterdheid en een passende taalscholing is de functie van 

taalcoördinatie noodzakelijk. Taken die bij de taalcoördinatie behoren zijn: 

• Werving, intake en training van vrijwilligers 

• Begeleiding en intervisie van vrijwilligers 

• Intake en bepalen leertraject van deelnemers  

• Matchen van vrijwilliger en deelnemer 

• Afstemming tussen formeel en informeel leren (proces) 

• Onderhouden contacten partners laaggeletterdheid, zoals sociale dienst, welzijnsorganisatie, 

ROC etc. 

• Registreren van vrijwilligers en deelnemers (monitoring resultaten) 

 

Voor zowel organisaties als potentiële deelnemers is het belangrijk dat er een herkenbare plaats is 

om met vragen rondom taalscholing terecht te kunnen. Daarom wordt binnen de bibliotheek een 

Taalhuis ingericht als coördinatiepunt van de taalsamenwerking.  De taken die hier boven beschreven 

zijn worden ondergebracht bij een onafhankelijk taalcoördinator.  

De taalcoördinatie is een onderdeel van de taalsamenwerking en is dus van de partners gezamenlijk. 

De kernpartners in de taalsamenwerking nemen daarom, zo mogelijk met gesloten beurs, ieder een 

onderdeel op zich om de taalsamenwerking te realiseren, door het inzetten van medewerkers of het 

beschikbaar stellen van ruimte en faciliteiten. 

Dit zijn de o.a. de volgende taken, ingezet vanuit ieders expertise: 

ROC  

• Inhoudelijk deel training vrijwilligers 

• Afstemming formeel en informeel leren (inhoud) 

• Onderhouden contacten met samenwerkingspartners 

• Consultatie voor leertraject op maat 

• Inhoudelijke intervisie vrijwilligers 

• Leslokalen, ruimte en faciliteiten, 

• Lesmaterialen 

•        Registratie, toetsing en examinering 

 

Bibliotheek 

• Fysieke plaats Taalhuis in de bieb 

• Cursusplaats (voor kleine en grotere groepen) 

• Computerfaciliteiten 

• Leesmaterialen (fysiek en digitaal) om te oefenen 
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• Actueel houden Taalzoeker 

• Taalhuis opnemen in PR bibliotheek 

 

Welzijnsorganisaties (SWW, Humanitas, etc) 

• Interne coördinatie laaggeletterdheid 

• Inzetten passende signaleringsinstrumenten 

• Toeleiden van potentiele deelnemers naar de taalcoördinatie 

• (Laagdrempelige) cursusruimte 

 

Gemeente 

• Regievoerder taalsamenwerking 

• Financiert de taalcoördinator (vanuit educatie- en participatiebudget) 

• Financiert een deel van de taallessen (vanuit educatie- en participatiebudget) 

 

Vrijwilligers 

Binnen de taalsamenwerking spelen vrijwilligers een belangrijke rol. Om een goede kwaliteit van 

taalscholing te kunnen blijven bieden, als aanvulling op de formele scholing is het belangrijk om 

taalvrijwilligers een basistraining te laten volgen. Een aantal medewerkers en vrijwilligers van het 

Alfa-college, de TOP-groep en de bibliotheek hebben al een training gevold. Vervolgens kunnen de 

vrijwilligers zelfstandig of onder begeleiding van een docent worden ingezet. Alle taalvrijwilligers 

worden geregistreerd.  

Binnen de kernpartners heeft iedere organisatie een eigen vrijwilligerspool. Nieuwe taalvrijwilligers 

kunnen kiezen bij welke organisatie zij als vrijwilliger willen aanhaken, passend bij de taken die ze 

gaan uitvoeren. Met de kernpartners worden gelijkluidende afspraken gemaakt over inzet en 

vergoeding. Het is belangrijk om vrijwilligers goed te begeleiden, zodat ze met blijvend plezier hun 

taken uitvoeren en behouden blijven voor het werk dat zij verzetten. (zie bijlage) 

Het Alfa-college schoolt en begeleidt de taalvrijwilligers op inhoud. De verdere begeleiding, zoals 

matching, gebeurt vanuit het taal coördinatiepunt.   
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6. De Hoogeveense aanpak  

 

De invoering van het Hoogeveens model betekent een omvorming van de eerdere inzet van 

taalscholing. Deze omvorming is al gaande. Er zijn al goede stappen gezet. Bepaalde taaltrajecten 

worden geïntensiveerd of verkort door het inzetten van (geschoolde) taalvrijwilligers. De 

samenwerking tussen het Alfa-college, de bibliotheek en Humanitas krijgt ook steeds meer vorm. 

Huidige bottleneck 

Op dit moment zijn alle scholingsmiddelen ingezet bij het Alfa-college en is er geen ruimte voor meer 

deelnemers. Indien we actief laaggeletterdheid gaan signaleren, zal dit tot meer deelnemers leiden. 

Het is van belang om doorstroming in het scholingsaanbod te realiseren, door huidige cursisten uit te 

laten stromen naar het traject van Oefenen en onderhoud bij de TOP-groep, de leesclubs van de 

bibliotheek of andere taalaanbieders.  Om een doorgaande lijn te waarborgen is afstemming nodig 

met de vrijwilligers die deze taalgroepen begeleiden en de docent van het Alfa-college. Daarnaast is 

het van belang dat deelnemers sneller hun traject bij het ROC doorlopen om zodoende meer 

deelnemers te kunnen bedienen. Daartoe is een informeel taalaanbod vanuit de dubbelstroom 

nodig. 

Taaleis 

Met ingang van 1 januari 2016 is de Wet Taaleis Participatiewet van kracht. Bijstandsgerechtigden 

moeten aantonen dat zij de Nederlandse taal voldoende beheersen. Scholing moet uit het 

gemeentelijk participatiebudget worden bekostigd dat op het niveau van rekenen en taal getoetst 

moet worden. 

Acties 

Taalcoördinator 

Om een goede taalsamenwerking ook herkenbaar naar buiten te laten zijn, moet een taalcoördinator 

worden geworven. De taalcoördinator kan starten met het werven en (laten) opleiden van 

taalvrijwilligers. Hierdoor ontstaat een vrijwilligerspool die naast het formeel leren ook informele 

trajecten kan opstarten, waardoor de druk op de formele scholingsplaatsen wat afneemt. Na het 

vaststellen van het taalniveau kunnen nieuwe deelnemers dan starten met een opstroom-traject. De 

taalcoördinator is onafhankelijk werkzaam voor aanbieders van taal of aanverwante producten 

binnen de hele gemeente Hoogeveen en is het eerste aanspreekpunt van het Taalhuis.   

Taalhuis 

Veel organisaties die laaggeletterdheid signaleren willen hun potentiële deelnemers doorverwijzen 

naar een herkenbare plek. Dit is het Taalhuis, een speciale voorziening die wordt ingericht in de 

Bibliotheek. Speciaal opgeleide vrijwilligers bemensen het Taalhuis. In het Taalhuis is alle informatie 

beschikbaar over taaltrajecten voor organisaties, bedrijven en potentiële deelnemers. De 

ontwikkelvraag van de deelnemer staat centraal. Passende taaltrainingen kunnen gegeven worden in 

het Taalhuis (bibliotheek) maar ook in een buurthuis of op het Alfa-college. Het Taalhuis is van alle 



Hoogeveen Telt mee met Taal                         

 

 

21 

 

samenwerkingspartners samen, ieder organisatie levert hieraan een bouwsteen, in geld, uren of 

andere middelen.  

Afstemmen leerlijnen en lesaanbod 

De formele  en informele leerlijnen worden afgestemd, zodat er een doorgaande leerlijn ontstaat in 

het taalaanbod, inclusief rekenen en digitale vaardigheden. Dat betekent dat er verbinding is tussen 

de opstroom- dubbelstroom en oefenlijn. Er worden heldere profielen beschreven voor deze 

leerlijnen, zodat duidelijk is welk leertraject het meest passend is voor de deelnemer. Met het 

werkplein vindt afstemming plaats als het gaat om werkzoekenden met een uitkering. Met  

deelnemers aan trajecten op het ROC wordt een overeenkomst afgesloten met de gemeente die het 

traject financiert en de deelnemer die zich inspant om resultaat te halen. Werkzoekenden met een 

uitkering krijgen voorrang bij instroom van de taaltrainingen. 

Signaleren en toeleiding 

Met de verschillende organisaties, die vindplaatsen kunnen zijn voor laaggeletterdheid, verkennen 

we welke instrumenten ingezet kunnen worden om de professionals te ondersteunen bij het 

structureel signaleren van laaggeletterdheid. Het instrument moet op een natuurlijke wijze passen in 

de werkprocessen van de instelling.  

Potentiële deelnemers, die vanuit het sociale domein worden gesignaleerd als laaggeletterde, 

hebben vaak een langere aanloopperiode nodig om daadwerkelijk met een scholingstraject te 

starten. SWW gaat experimenteren met het toeleiden van potentiële deelnemers naar een traject.  

Tijdpad  

In onderstaand overzicht worden de acties voor 2015 benoemd, inclusief tijdpad. Jaarlijks stellen we 

een actieplan op. 

 

Actie Trekker  Periode tweede 

helft 2015 

Aantrekken taalcoordinator Gemeente   Oktober-november  

Inrichten taalhuis en feestelijke opening Bibliotheek  November  

Afstemming leerlijnen Alfa-college  September-oktober  

Contracten deelnemers Werkplein September  

Doorstroom deelnemers ROC Alfa-college doorlopend 

Werving vrijwilligers Taalcoordinator T/m oktober   

Scholing vrijwilligers L&S + Alfa-college Oktober-november  

Signalering + toeleiding laaggeletterden SWW Vanaf november 

2015 

Publiciteit rondom taalhuis Bibliotheek Vanaf oktober 

Beschikbaar stellen financiën taalcoördinator Gemeente Vanaf oktober  

Registratie en monitoring deelnemers Taal coördinator Vanaf november  

Afstemming Actieplan met alliantiepartners Gemeente November 2015 

Afstemming voorwaarden vrijwilligers Gemeente September-oktober  

Ondertekenen samenwerkingsovereenkomst Gemeente November 2015 
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7. Middelen 

Willen we de ambitie van 3% minder laaggeletterden over2015-2016 waarmaken, dan zijn de huidige 

middelen die jaarlijks beschikbaar zijn voor  gemeente Hoogeveen voor basiseducatie binnen het 

participatiebudget (via Centrumgemeente Emmen) onvoldoende. Door met formele en informele 

taalaanbieders, het welzijnswerk en andere partijen slim samen te werken kunnen we de middelen 

als het ware laten groeien. Niet elke deelnemer is gebaat bij hetzelfde traject en door een goede 

toeleiding komt de deelnemer op de juiste plek terecht.  

De Bondgenoten zetten, ieder vanuit de mogelijkheden binnen hun eigen organisatie, medewerkers 

en/of middelen in. Zo zorgen informele taalaanbieders voor een gratis taalaanbod voor deelnemers, 

stelt het Alfa-college kennis beschikbaar aan andere Bondgenoten en brengt niet alle uren daarvoor 

in rekening en zorgt de Bibliotheek voor huisvesting van het Taalhuis.  

De gemeente zet het educatiebudget in voor het aanstellen van de Taalcoördinator en (non) formele 

trajecten bij het ROC. Mochten er een kleine bijdrage als opstartkosten nodig zijn, dan kan een 

informele aanbieder incidenteel een beroep doen op het educatiebudget. De afgelopen jaren is het 

educatiebudget stapsgewijs gedaald en voorspellingen geven een lager bedrag aan voor de komende 

jaren. Ook  kan er worden aangehaakt bij initiatieven binnen het sociaal domein. 

Verder zullen we waar mogelijk gebruik maken van subsidiestromen, zoals de middelen voor de 

Veenkoloniën. Ook willen we op termijn financieringsmogelijkheden door het Hoogeveense 

bedrijfsleven onderzoeken. 

Middelen basiseducatie 2015 €  184.115 

Taalcoördinator €       7.500 

Trajecten Alfa-college €   174.115 

Kleine initiatieven €        2.500 

Participatiebudget PM 

Nuts/Ohra PM 

Aanpak Veenkoloniën  PM 

WMO PM 

Ureninzet samenwerkingspartners PM 
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8. Meten, wanneer is het doel bereikt? 

 

Samenwerking 

Laaggeletterdheid is een hardnekkig probleem. Een succesvolle aanpak bestaat uit een stevige 

regionale samenwerking. Een organisatie alleen kan laaggeletterdheid niet terugdringen of 

voorkomen. Samen de schouders eronder. De samenwerking tussen de kernpartners is al opgestart 

en zal concreter vorm krijgen. Er is geen blauwdruk voor de samenwerking. Goede communicatie en 

afstemming op uitvoering en aansturing is belangrijk om het samenwerkingsproces te positioneren. 

Daarom zal er op beide niveaus structureel overleg plaatsvinden. 

Voorkomen en terugdringen 

De aanpak laaggeletterdheid in Hoogeveen wordt vanuit twee richtingen ingezet: Het voorkomen 

van laaggeletterd en het terugdringen van laaggeletterdheid. Voorschoolse voorzieningen, onderwijs 

en bibliotheken spelen een grote rol in het voorkomen van laaggeletterdheid. De ambitie in 

Hoogeveen is om in 2015 en 2016 samen 3% van de laaggeletterden te bereiken en hen een passend 

scholingstraject aan te bieden. Dit aantal laten we oplopen tot 10% in 2020. 

Effectmeting 

Om het effect van de aanpak te volgen, te meten, te evalueren en bij te stellen is het belangrijk om 

een aantal indicatoren te formuleren. Stichting Lezen & Schrijven laat de inzet vanuit haar organisatie 

systematisch volgen door de Universiteit van Maastricht (UvM). Deze universiteit volgt ook al 

jarenlang de resultaten van de ROC’s.  

De UvM meet van de deelnemers de toename van de taal- en digitale vaardigheden, de sociale 

inclusie, de toename op de arbeidsmarktparticipatie en de toename in gezondheid en welbevinden. 

De deelnemers binnen het Hoogeveens actieplan worden meegenomen in de monitoring op deze 

gebieden. 

Borging 

Uiteindelijk zal de aanpak laaggeletterdheid er toe moeten leiden, dat het niet een afzonderlijk 

beleidsonderwerp is, maar dat het een onderdeel is van de werkprocessen van de samenwerkende 

organisaties. Om de aandacht hiervoor vast te houden, moet het signaleren en toeleiden worden 

vastgelegd in de subsidievoorwaarden met de gemeente, daar waar van toepassing. Dit geldt ook 

voor de organisaties die een rol hebben in de preventie van laaggeletterdheid. De gemeentelijke 

educatieve agenda kan hierin een rol vervullen. 
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9. Communicatie aanpak 

Dit document is vastgesteld door de stuurgroep laaggeletterdheid. Van dit uitgebreide actieplan 

wordt een vereenvoudigde samenvatting ontwikkeld, in samenspraak met laaggeletterden. De 

aanpak beschreven in dit document vormt een uitnodiging voor Hoogeveense 

samenwerkingspartners om zich aan te sluiten bij het Hoogeveens Bondgenootschap in de strijd 

tegen de laaggeletterdheid. 

De communicatie wordt beschreven in een afzonderlijk communicatieplan en wordt gericht op 

verschillende doelen en doelgroepen: 

• Informeren over aanpak laaggeletterdheid richting politiek en gemeentebestuur 

• Informeren en betrekken samenwerkingspartners om te komen tot een breed Hoogeveens 

Bondgenootschap 

• Informeren over de mogelijkheden van het Taalhuis en de taalsamenwerking voor bewoners, 

vrijwilligers en organisaties  

• Informeren van organisaties over mogelijkheden bij het signaleren van laaggeletterdheid  

 

 

  

Voormalig laaggeletterden Marjolein Rijfkogel en Ineke van de Weide: Het is 

belangrijk dat wij op deskundige wijze les krijgen, zodat we kunnen inhalen wat we 

vroeger gemist hebben. Het is belangrijk dat iedereen makkelijk een cursus kan 

vinden. Het is niet makkelijk om toe te geven dat je niet kunt lezen en schrijven. Als 

je dat dan doet, moet je niet lang moeten wachten. 
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Bijlage 1: ondersteunende programma’s voorschoolse periode en 

basisonderwijs 

1. Voorschoolse periode (0 tot 4 jaar) 

Boekstart voor Baby’s  

Het doel is om ouders van baby’s intensief met boeken en het lezen daarvan in aanraking te brengen 

door ze te binden aan de bibliotheek. Lezen en omgaan met boeken is voor elk gezin belangrijk. Er 

wordt geen onderscheid gemaakt naar inkomen en niveau van geletterdheid. Kinderen die als baby al 

zijn voorgelezen hebben meer plezier in lezen en zijn beter gemotiveerd om te leren lezen. Ze zijn op 

latere leeftijd taalvaardiger, begrijpen teksten beter en hebben meer succes op school dan kinderen 

die niet of heel weinig zijn voorgelezen.  

In het Boekstartprogramma krijgt de ouder bij de aangifte van geboorte op het gemeentehuis een 

bon voor een Boekstart koffertje. Het koffertje met inhoud kan worden opgehaald bij de Bibliotheek 

en de baby kan (gratis)  lid worden van de bibliotheek. In Bibliotheek is een collectie speciaal voor 

baby’s. 

 De Boekstart materialen zijn ook aanwezig in de consultatiebureaus. De medewerkers van SWW en 

GGD Drenthe zijn op de hoogte van het programma en de mogelijkheden van de Bibliotheek.  

Samen met SWW en GGD Drenthe worden ouders met een minder sterke leescultuur gestimuleerd 

om het koffertje op te halen en al vroeg te beginnen met voorlezen.  

Boekenbeer   

Boekenbeer is bedoeld voor ouders/verzorgers van kinderen in de leeftijd van 0-2,5 jaar. Een VVE&O 

medewerker van SWW bezoekt het gezin één keer in de zes weken en op een speelse manier leert de 

ouder hoe hij/zij om kan gaan met de ontwikkelingsstimulering van het kind. De hoofddoelen van 

boekenbeer zijn gericht op het zelfstandig stimuleren en bevorderen van de taalontwikkeling van het 

kind, het zelfstandig stimuleren en bevorderen van de spraakontwikkeling van het kind, weten wat 

bij de ontwikkeling en leeftijd van het kind past, ondernemen van activiteiten met het kind en het 

opdoen van leuke momenten en ervaringen. Tijdens de contactmomenten met de ouders wordt door 

de VVE&O medewerkers ook de opvoeding besproken, mogelijke vragen beantwoord en signalen 

opgepakt om zo nodig vroegtijdig ondersteuning te bieden. 

Boekstart in de voorschoolse periode en collecties 

De doelstellingen zijn het stimuleren van kijk- en leesgedrag bij (zeer) jonge kinderen, vergroten van 

de betrokkenheid van ouders bij de leesontwikkeling van hun kind en versterken van de 

samenwerking tussen bibliotheek en de peuterspeelzaal en kinderopvang. 

De activiteiten richten zich op baby’s, dreumesen en peuters en hun ouders in kinderdagverblijven en 

peuterspeelzalen. De directe doelgroep in het project  BoekStart in de kinderopvang zijn pedagogisch 

medewerkers en leidinggevenden werkzaam in de kinderopvang en in peuterspeelzalen. Doel is om 
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voorlezen een vaste plek te geven in de kinderopvang en op de peuterspeelzalen door het opnemen 

van een voorleesplan in het beleid. 

Tot slot worden de peuterspeelzalen en kinderopvanglocaties ook ondersteund door het beschikbaar 

stellen van wisselcollecties met materialen vanuit de bibliotheek. Samen met de organisaties wordt 

gekeken hoe aantrekkelijke leesplekken met geschikte boekjes en materialen vorm gegeven kunnen 

worden.  

VVE (Voor en vroegschoolse educatie) 

Op de peuterspeelzalen in Hoogeveen wordt gewerkt met het VVE-programma Uk en Puk.Voor- en 

vroegschoolse educatie (VVE) is erop gericht ontwikkelingsachterstanden bij kinderen in de leeftijd 

van 2 tot 6 jaar te voorkomen of te verminderen door middel van educatieve programma’s. Kinderen 

ontwikkelen spelenderwijs sociaal-emotionele, taal- en rekenvaardigheden. Het doel van voor- en 

vroegschoolse educatie is om kinderen een betere start in het onderwijs te geven om op die manier 

de schoolprestaties en het schoolsucces te verbeteren. 

Puktas en Ouders & Puk 

De kern is het uitvoeren van een programma waarbij ouders en peuterleiders samen aan dezelfde 

thema's werken met kinderen in de peuterleeftijd. Puktas thuis sluit aan bij Uk en Puk van de 

peuterspeelzaal, hierbij wordt gewerkt met hetzelfde prentenboek en dezelfde woorden, wat 

herkenning oplevert bij de kinderen. Ook hier staat weer het stimuleren van de ontwikkeling thuis 

centraal, aangevuld met een voorbereiding op de basisschool.  

In het nieuwe Ouders&Puk, dat nog in een pilotfase verkeert, wordt het programma op de 

peuterspeelzaal zelf aanboden. Het eerste half uur vindt alleen plaats met de ouder, het tweede half 

uur sluiten die kinderen aan, waardoor er direct uitgevoerd kan worden wat ouders in het eerste half 

uur geleerd hebben. Het Uk en Puk programma van de peuterspeelzaal is hierin leidend. Tijdens de 

contactmomenten met de ouders wordt door de VVE&O medewerkers ook de opvoeding besproken, 

mogelijke vragen beantwoord en signalen opgepakt om zo nodig vroegtijdig ondersteuning te 

bieden. Dit kan direct in de groep, maar hiervoor kunnen ook individueel afspraken gemaakt worden. 

 

2.  Primair onderwijs (4 tot 12 jaar) 

Bibliotheek op school (dBOS) 

De Bibliotheek is gestart met het realiseren van de Bibliotheek op school in de basisscholen. De 

Bibliotheek op school is een intensieve meerjarige samenwerking tussen basisscholen, bibliotheken 

en gemeenten. Door een gezamenlijke strategie op te stellen, krachten te bundelen en elkaars 

expertise en bewezen programma’s te benutten, wordt samen gewerkt  aan aantoonbare 

verbetering van onderwijsresultaten op het gebied van lees- en taalvaardigheid en informatie- en 

mediavaardigheden.  De school wordt omgevormd tot een ideale lees/ en mediaomgeving, waar ook 

leesplezier een belangrijke rol speelt.  
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Taaltas  

Doel van deze activiteit is het stimuleren van de taalontwikkeling van kinderen door het vergroten 

van de woordenschat, taalbegrip en taalgebruik. Er wordt gebruik gemaakt van leerkracht- en 

ouderkaarten voor groep 1 en 2. Daarnaast zijn het vergroten van het lees- en voorleesplezier en het 

bevorderen van ouderparticipatie belangrijke elementen: ouders en kinderen lezen thuis hetzelfde 

materiaal als op school 

Taalactiviteiten in de BSO 

De buitenschoolse instellingen kunnen ook gebruik maken van het aanbod met bibliotheekproducten 

en diensten die bestemd zijn voor het primair onderwijs. Ook hier zijn het creëren van een 

aantrekkelijke leesomgeving en het vergroten van het leesplezier belangrijke elementen. 


