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ontwikkelingen in de regionale en lokale aanpak van laaggel etterdheid

lokaa I jaa rpla n laaggeletterd heid 2O2O-2O2L

Geachte leden van de raad,

Met deze raadsmededeling informeren we u graag over recente ontwikkelingen in de regionale en

lokale aanpak van laaggeletterdheid. Op 23 juni jl. heeft het college van centrumgemeente Breda het

regionale plan 'Durven, Dromen, Doen'vastgesteld. Ook lokaal hebben we een vertaalslag gemaakt met

het'Jaarplan Laaggeletterdheid Roosendaal'. Hieronder leest u meer.

We willen dat iedereen kan meedoen in de samenleving!
Laaggeletterden kunnen dat helaas niet. Bij alles wat we tegenwoordig doen, is taal nodig. Wanneer je

informatie niet goed begrijpt, is de kans groter dat je minder zelfredzaam, sociaal en gezond bent dan

geletterde mensen. Laaggeletterden vinden bijvoorbeeld minder snel een baan en hebben minder grip

op geldzaken en administratie. Ook het voorlezen en helpen bij huiswerk is vaak lastig. Kinderen van

laaggeletterden kunnen daardoor ook moeite krijgen met lezen en schrijven. Dit alles willen we

voorkomen !

We werken regionaal samen om laaggeletterdheid aan te pakken

Op grond van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs ontvangen gemeenten jaarlijks middelen om

invulling te geven aan het vermínderen van laaggeletterdheid. Deze middelen worden verstrekt aan

centrumgemeente Breda. De gemeente Breda coördineert de inkoop en de regionale samenwerking

tussen de L4 gemeenten uit de arbeidsmarktregio.

Om uitvoering te geven aan de regionale samenwerking is op 23 juni jl. het regionale plan 'Durven,

Dromen, Doen!'voor de periode 2O2O-2O24 vastgesteld. ln het plan staat beschreven hoe we als L4

gemeenten samen met (taal)aanbieders, bibliotheken, vrijwilligers en bedrijven laaggeletterdheid

aanpakken. Dit doen we met 2 speerpunten:

1". We bouwen door op het netwerk van cursussen en Taalpunten dat we al hebben in onze regio.

We kijken welk aanbod we hebben en wat we nog missen. We werken aan een duidelijk

overzicht van het aanbod dat voor iedereen makkelijk te begrijpen is. Ook zorgen we ervoor dat

de manier waarop burgers bij aanbod terecht komen in al onze gemeenten vergelijkbaar is. Tot

slot meten we het resultaat van taaltrajecten.
We zetten ons in om meer mensen met Nederlands als moedertaal naar cursusaanbod te

krijgen. We kijken ook naar nieuwe les vormen en hulp bij het leren werken op dígitale

apparaten. We werken daarnaast samen met huisartsenpraktijken, bedrijven en banken,

bijvoorbeeld als het gaat om digitaal bankieren. Tot slot zorgen we ervoor dat we in begrijpelijke

taal schrijven zodat iedereen ons kan begrijpen.

2.



We hebben in Roosendaal een lokale vertaalslag gemaakt met Jaarplan laaggeletterdheid
Hierin gaan we door met veel dingen die we al doen. Zo blijven we met het traject 'heldere taal' op een

begrijpelijke manier communiceren met inwoners. ln dit kader krijgen (nieuwe)werknemers van de
gemeente de cursus 'Heldere taal' aangeboden en blijft het taalpanel in Roosendaal ons ondersteunen
bij de gemeentelijke communicatie. Verder gaan we door met het scholen van consulenten en

professionals in het herkennen van laaggeletterdheid.

Een aantal zaken vragen extra aandacht
Zo komt er meer aandacht voor het bereiken van mensen met Nederlands als moedertaal. We willen
daarom meer samen werken met onder andere werkgevers om deze doelgroep sneller in beeld te
krijgen en de juiste ondersteuning te bieden. Ook wordt het digitale aanbod verder doorontwikkeld.
lnwoners kunnen, bijvoorbeeld in het kadervan de ingetreden donorwet, ondersteuning krijgen bij het
aangeven van hun keuze via DigiD. Met deze zogenoemde camouflage-aanpak hopen we meer
inwoners met Nederlands als moedertaal te bereiken.

Vervolg(procedure)
ln alle regiogemeenten is in de periode van juli-september het lokale jaarplan vastgesteld. De lokale
jaarplannen worden jaarlijks hernieuwd zodat de inhoudelijke aansluiting tussen de lokale plannen en

het regionale plan verzekerd is.

Bijlagen
1. Het regionale plan Laaggeletterdheid 2020-2024 Dromen, Durven Doen!

2. Het lokale jaarplan laaggeletterdheid 202O-2O2I

Wijvertrouwen erop u hiermede voldoende te hebben geinformeerd.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van
De secretaris, De bu

t,

eester
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WAT

Doelstelling 1:  

De Basis op orde

Wat staat er in het regioplan?

1.  We brengen de vraag en het  

aanbod in kaart

2.  We werken hetzelfde waar  

het kan en anders als het moet

3. Een overzichtelijke website

4.  We maken zichtbaar op welke 

gebieden we het verschil maken

5. De kwaliteit daar draait het om

6. We registreren aantal deelnemers

7. We regelen de toegang beter

Doelstelling 2:  

Meer mensen bereiken

1.  Regionaal actieplan om meer 

deelnemers te bereiken

2.  Steeds meer professionals  

en bedrijven herkennen  

laaggeletterden en kunnen 

doorverwijzen.

3. We versterken het Digi-aanbod

4. Eenvoudig communiceren

Jaarplan 2020/2021 Gemeente 

Welke samenwerkingsverbanden en overeenkomsten zijn er in je gemeente?

Met welke partners werk je samen?

Terugblik

Beknopt: wat is er op lokaal niveau bereikt in 2019? Aantallen, successen etc?

Financieel

Hoe is de verdeling van de web middelen? Heb je extra middelen beschikbaar?

ROC  €     (%)                                        Taalhuis €    (%)                                 Overige €  (%)

HOE

Doelstelling 1:  

Maatregelen

Welke lokaal actiepunt kun je 

koppelen aan de opgaven/het 

doel?

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Doelstelling 2:  

Maatregelen

1. 

2. 

3. 

4.

WANNEER

Doelstelling 1:  

Planning

Wie doet/doen  

wat wanneer?

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Doelstelling 2:  

Planning

1.

2. 

3. 

4.
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Durven, Dromen, Doen! Regionaal Plan Aanpak Laaggeletterdheid 

Jaarplan 2020/2021 
Welke samenwerkingsverbanden en overeenkomsten zijn er in je gemeente? 

In September 2019 is het Taalakkoord (De6) gesloten tussen gemeenten en regionale partners, waaronder: Wijzijn, de bibliotheek,  Curio, de GGD, het UWV,  het Werkplein Hart van West-Brabant, het WVS, het Amphia ziekenbuis, het Bravis  

ziekenhuis en de Belastingsamenwerking West-Brabant. 

Met welke partners werk je samen?
In Roosendaal zijn 3 taalpunten opgezet, welke de kern vormen van de lokale aanpak van laaggeletterdheid. In het Taalpunt werken de bibliotheek, de welzijnsorganisaties, Curio en Stichting Lezen en Schrijven samen. Er is een spreekuur 
voor alle taalvragen en er worden intakes bij deelnemers afgenomen. Verder speelt het Taalpunt een belangrijke rol bij organisatie van activiteiten die de bewustwording over Laaggeletterdheid vergroten. 

Terugblik:

Wat is er op lokaal niveau bereikt in 2019? Aantallen, successen

Bereik in cijfers Curio: 

 Cursusdeelnemers basiseducatie 13; Cursusdeelnemers NT2 175

Bereik in cijfers Bibliotheek West Brabant West:

 Pilot Iedereen Digitaal 10; Klik & Tik 38; Taaloefengroepen in Taalpunt Kalsdonk  21; Taaloefengroepen in Taalpunt Westrand 29 ; Taaloefengroepen in taalpunt Roosendaal Centrum 23 ; Taaloefengroepen in Kortendijk (Dijksteeke) 

12; Taaloefengroepen in Tolberg (Bergspil) 7; Taaloefengroep WVS 18 ; Taalcafe (52 weken, gemiddeld 30 personen) 1560 ; intakes Taalpunt 81; Walk&Talk 137 ; Belastingspreekuur 123 ; Taalnetwerkbijeenkomsten 2 maal ; 

Taalvragen via Bellijn en anderen 44 ; Afname taalmeters voor het Werkplein 21 ; Trainingen Herkennen Laaggeletterdheid 3 maal; Taalniveau toetsing en impactmeting deelnemers 76 . 

Wat successen op een rij:
 In september 2019 is het bovengenoemde Taalakkoord (De6) ondertekend. Hierin zijn afspraken gemaakt tussen verschillende partners over de inzet om laaggeletterdheid te bestrijden.
 In 2019 hebben er op het taalpunt in Roosendaal 81 nieuwe intakes plaatsgevonden, tegenover 69 in 2018. Onder de aanmeldingen zijn 80 NT2’ers en 1 NT1’er. De cijfers laten zien dat er meer laaggeletterden bereikt zijn maar dat 

het bereiken van de doelgroep met een Nederlandstalige achtergrond lastig is en aandacht vereist. 

 De taaloefengroepen op de diverse plekken in de gemeente zijn een succes. In 2019 hebben er 92 deelnemers deelgenomen aan de taaloefengroepen, tegenover 57 in 2018. Ook zijn er in 2019 twee nieuwe locaties bijgekomen in 

Tolberg en Kortendijk.  De kracht van de taaloefengroep is dat cursisten gezamenlijk oefenen. De persoonlijke benadering en begeleiding van de taalvrijwilligers zorgt ervoor dat de cursisten meer zelfvertrouwen krijgen. 

 De bibliotheek heeft in 2019 deelgenomen aan de landelijke pilot “ digitaal voor het leven”. Hierin werd nieuw lesmateriaal getest, gericht op digitale vaardigheden in de context van het dagelijks leven. In vier bijeenkomsten van 1,5 
uur leerden de deelnemers onder begeleiding van vrijwilligers bijvoorbeeld over berichtjes krijgen en sturen met je smartphone, op de computer of de tablet.  Eind maart is de pilot feestelijk afgesloten in het Rijksmuseum waar men 
samen met een aantal vrijwilligers van KPN een paar oefeningen rond digitale vaardigheden deed. Zo moesten er foto’s worden gemaakt van kunstwerken met een tablet. Deelnemers kregen een certificaat van deelname. 

 Om de kennis over laaggeletterdheid, basisvaardigheden en gezondheidsvaardigheden binnen de gemeente Roosendaal bij inwoners en betrokken instanties te vergroten heeft de gemeente Roosendaal de  Bibliotheek   gevraagd een 
Taalpanel te realiseren. In dat Taalpanel worden oud-laaggeletterden als ambassadeurs ingezet. Het taalpanel bestaat inmiddels uit 5 taalambassadeurs. Drie ervan zijn getraind. In 2019 hebben zij vijf opdrachten uitgevoerd voor 
onder meer Bravis en MEE. De Taalambassadeurs hebben nooit in voldoende mate leren lezen en schrijven en zijn op latere leeftijd ‘terug naar school’ gegaan om dat alsnog te doen. Maar dat niet alleen: zij zetten als 
Taalambassadeur nog een stap verder en willen ook anderen die hetzelfde probleem ervaren overhalen om net als zij daar wat aan te doen.  

Financieel
Hoe is de verdeling van de web middelen? Heb je extra middelen beschikbaar? 
ROC  €  201.075 (70% van de WEB-gelden)
Bibliotheek/Taalhuis € 71.813  (25% van de WEB-gelden)
Overige € 7500 (5% van de WEB-gelden)

WAT
Doelstelling 1: de Basis op orde
Wat staat er in het regioplan?

1. We brengen de vraag en het aanbod in kaart.

2. We werken hetzelfde waar het kan en anders als het moet

HOE
Doelstelling 1: Maatregelen

Welke lokaal actiepunt kun je koppelen aan de opgaven/het doel?

1. De bibliotheek West Brabant onderhoudt de taalkaart, zodat het 

lokale taalaanbod up-to-date en inzichtelijk blijft. De gemeente 

blijft voortdurend met verschillende taalpartners in contact om 

na te gaan of het huidige taalaanbod voldoende dekkend is. 

2. De lokale taalnetwerkcoördinator werkt veel samen met de 

WANNEER
Doelstelling 1: Planning

Wie doet/doen wat wanneer?

1. Als er wijzigingen zijn in het cursusaanbod stuurt de bibliotheek een herziene 

Versie door. Tussen de Gemeente en de taalaanbieders is doorlopend afstemming 

om signalen te delen en het taalaanbod waar nodig door te ontwikkelen.

2. De lokale taalnetwerkcoördinatie is belegd bij de Bibliotheek. 

Bijlage: Jaarplan Gemeente aanpak laaggeletterdheid. 



3. Een overzichtelijke website

4. We maken zichtbaar op welke gebieden we het verschil 
maken.

5. De kwaliteit daar draait het om.

6. We registreren het aantal deelnemers

7. We regelen de toegang beter.

Doelstelling 2: Meer mensen bereiken
1. Regionaal actieplan om meer deelnemers te bereiken

2. Steeds meer professionals en bedrijven herkennen 
laaggeletterden en kunnen doorverwijzen.

3. We versterken het Digi-aanbod

4. Eenvoudig communiceren

regionale taalnetwerkcoördinator, om ervaringen uit te wisselen, 

kennis te delen en elkaar te versteken en aan te vullen. 

3. We geven lokaal publiciteit aan de regionale website en 

informeren de lokale partners  hierover. Als er op de regionale 

website een lokale pagina beschikbaar komt wordt informatie 

over het taalaanbod in Roosendaal aangeleverd. 

4. De bibliotheek maakt gebruik van de effectenmonitor van de 

Koninklijke Bibliotheek (KB) Dit is een landelijke benchmark. Het 

wordt ingezet voor deelnemers van de taaloefengroepen van de 

bibliotheek voor zowel taal als digitaal.  Als de impactmeting van 

Maurice de Greef beschikbaar komt, zal de bibliotheek daar ook 

mee werken.

5. We werken met de landelijke monitor van onderzoeker Maurice 
de Greef om het aantal cursisten en de impact van de cursussen 
te registeren. Verder willen we het Taalpunt in Roosendaal 
certificeren. Ook werken we met getrainde vrijwilligers; zij 
worden getraind door een professionele trainer van Curio. Ook 
kunnen vrijwilligers gebruik maken van de expertise van een 
docent voor vragen of bijscholing. 

6. Op termijn gaan we voor de hele regio werken met een 

registratie instrument om deelnemers te registreren en te 

volgen. Hierin haken we aan bij de landelijke ontwikkelingen.

7. Op lokaal niveau worden duidelijke en inzichtelijke afspraken 

over doorverwijzing worden gemaakt. Via het Taalpunt, maar ook 

via overige doorverwijzers zoals consulenten vanuit de 

gemeenten

Doelstelling 2: Maatregelen

1. We bieden, in samenwerking met de taalaanbieders, de training 

‘Herkennen en Doorverwijzen’ aan voor consulenten van de 

gemeente en professionals uit het veld. Doel is bewustwording 

van laaggeletterdheid en kennis over de doorverwijzing.  

Verder wordt er doorpend gekeken naar nieuwe taalprojecten 

om deelnemers van verschillende doelgroepen, waaronder NT1, 

te bereiken. Zo zijn we in 2019 gestart met de voorbereidingen 

en het werven van deelnemers voor het project ‘Voel je goed’.  

2. Zie bovenstaande punt. Tevens werken we de bedrijven-aanpak 

verder uit door contact te leggen met bedrijven en de 

mogelijkheden voor werknemer en bedrijf op het gebied van taal 

onder de aandacht te brengen. Dit kan bijvoorbeeld middels het 

werkgeversservicepunt.

3. Als de website is gepubliceerd is, is dit een doorlopend actiepunt. De Bibliotheek 

levert hiervoor de informatie aan en houdt contact met de taalaanbieders.

4. De uitkomsten van de impactmeter worden, zodra deze bekend zijn gemaakt, 
besproken en verder uitgewerkt in het samenwerkingsverband van de gemeente en 
de taalaanbieders. De resultaten worden doorlopend gemonitord. 

5. De gemeente maakt in het najaar van 2020  afspraken met het Curio over hoeveel 
basistrainingen zij kunnen aanbieden in 2021. 

6. De taalaanbieders registreren doorlopend het aantal deelnemers en hun resultaten. 

Over de monitoring is nauw contact met de gemeente. 

7. Met de training ‘Herkennen en doorverwijzen’  wordt gestreefd naar eenduidige 

doorverwijzing. In Q3 en Q4 van 2020 wordt door de gemeente een inventarisatie 

gemaakt wanneer, voor wie en hoe de training in 2021 wordt aangeboden. 

Doelstelling 2: Planning

1. In Q3 en Q4 wordt de mogelijkheid tot e-learning  onderzocht. Fysieke aanwezigheid 

hoeft dan geen probleem te vormen en het bereik kan worden vergroot omdat de 

training in eigen tijd kan worden gevolgd. 

Met het voel je goed project wordt in Q3 van 2020 gestart. Momenteel is de 

regionale projectleider van Voel je goed bezig met de voorbereidingen om dit 

corona-proof te laten verlopen. 

2. De bedrijvenaanpak wordt in het najaar van 2020 regionaal en lokaal verder 

uitgewerkt. De gemeente is hierin in de lead.

3. De Bibliotheek verzorgt de cursussen voor verbetering van digitale vaardigheden. De 

gemeente en bibliotheek blijven doorlopend afstemmen of dit aanbod voldoende 

dekkend is. 

Bijlage: Jaarplan Gemeente aanpak laaggeletterdheid. 



3. We  blijven doorgaan met het digitale aanbod, zoals klik en tik. 

Ook gaan we starten met de pilot ‘ouderen met wat hulp 

digitaler’. Verder sluiten we aan bij de nationale en regionale 

initiatieven om het digitale aanbod waar nodig door te 

ontwikkelen. Daarbij wordt de mogelijkheid tot e-learning 

onderzocht: op die manier hoeft fysieke aanwezigheid geen 

belemmering te vormen en wordt er mogelijk een grotere 

doelgroep bereikt doordat de cursus in eigen tijd kan worden 

gevolgd. 

4.  We geven het goede voorbeeld door in heldere taal met 

inwoners en partners  te communiceren en duidelijke brieven te 

sturen. 

4. We gaan door met het traject’ Heldere taal’  waarbij (nieuwe) werknemers een 

cursus ‘Schrijven op B1 niveau’ kunnen volgen. Ook kijken we waar het taalpanel 

ons kan ondersteunen op het gebied van heldere communicatie. 

Bijlage: Jaarplan Gemeente aanpak laaggeletterdheid. 


