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VOLWASSENENEDUCATIE & BASISVAARDIGHEDEN
Zelfredzaamheid op alle leefgebieden
In Nederland hebben 2,5 miljoen mensen van 16 jaar en
ouder moeite met lezen, schrijven, rekenen en/of digitale
vaardigheden. Dit zijn basisvaardigheden waar ieder individu
recht op heeft. De deelnemende organisaties van het
Taalakkoord NHN zetten zich in voor een samenleving
waarin iedereen mee kan doen in de samenleving en op de
arbeidsmarkt door ervoor te zorgen dat:
•

Volwassen op hun eigen niveau en in hun eigen buurt
kunnen leren.

•

Kinderen goed kunnen lezen, schrijven en rekenen
als ze van school komen.

•

Moeite met lezen en schrijven niet meer wordt
doorgegeven van ouder op kind.

•

Overheden, bedrijven en organisaties eenvoudige
taal gebruiken die iedereen begrijpt.

Dit lukt alleen als overheden, bedrijven en organisaties goed
met elkaar samenwerken zoals in het Taalakkoord NHN.
gemiddeld

10%
van de 16-65 jarigen in Noord-Holland Noord
is laaggeletterd
Kijk op geletterdheidinzicht.nl
voor nog veel meer cijfers!
Laaggeletterden beheersen niet het minimale niveau om
volwaardig in de Nederlandse maatschappij te kunnen
functioneren. Dat niveau is door de overheid vastgesteld op
eindniveau VMBO of niveau MBO-2/3.

ORGANISATIE IN DE REGIO
Alkmaar is de centrumgemeente van de arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord. De gemeente Alkmaar ontvangt
Rijksmiddelen voor volwasseneneducatie in de regio.
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TAALHUIZEN IN NOORD-HOLLAND NOORD
Een Taalhuis is een herkenbare, fysieke plek waar volwassenen informatie en advies
kunnen krijgen over cursussen basisvaardigheden (taal, reken en digitale
vaardigheden) en na een intake doorverwezen kunnen worden naar passend aanbod.
Voor contactgegevens Taalhuizen in Noord-Holland Noord,
kijk op taalhuis.nl.

VOLWASSENENEDUCATIE & BASISVAARDIGHEDEN
2020-2021
Week van Lezen en Schrijven

Taalakkoord Noord-Holland Noord
Dit akkoord tussen regionale bedrijven, maatschappelijke
organisaties, (digi)taalaanbieders en gemeenten is eind 2016
gestart. De toegevoegde waarde van het Taalakkoord is de
nauwe samenwerking tussen doorverwijzers en taalaanbieders om
samen meer laaggeletterden te
bereiken.

79

ondertekenaars
Taalakkoord

Stichting Lezen en Schrijven organiseert in september de
Week van Lezen en Schrijven. In deze week moedigen we
zoveel mogelijk mensen aan om zich in te spannen voor een
geletterde samenleving zodat meer mensen de kans krijgen
om (beter) te leren lezen, schrijven, rekenen en computeren.
Week van Lezen en Schrijven | Lezen en Schrijven

Voor ondertekenaars van het
(regionale of landelijke) Taalakkoord
is ondersteuning bij het aanvragen
van subsidie mogelijk.

Bijeenkomsten
Taalakkoord 2021:
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september
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REALISATIE VOLWASSENENEDUCATIE
ROC Kop van Noord-Holland is de aanbieder van taal- en rekentrajecten in de
hele regio.

Kop van NH
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NT1: Nederlands als eerste taal
NT2: Nederlands als tweede taal

FINANCIERING VOOR HET VOORKOMEN EN
VERMINDEREN VAN LAAGGELETTERDHEID
‘Tel mee met Taal’ maakt het mogelijk dat deelnemers van het Taalakkoord NHN financiering kunnen aanvragen. Onderstaande projecten hebben financiering ontvangen voor initiatieven die het voor veel mensen mogelijk maakt om hun basisvaardigheden te kunnen verbeteren:
Basketbalvereniging Den Helder SUNS

Vrijwilligerspunt West-Friesland

De maatschappelijk betrokken basketbalclub is ambassadeur
laaggeletterdheid. De medewerkers en spelers gaan zoveel mogelijk
aandacht vragen onder haar fans en volgers voor het verbeteren van
lezen en schrijven, rekenen en digitale vaardigheden.

Heeft bijenkomsten voor lotgenoten opgezet; informele bijeenkomsten
voor mensen die laaggeletterd zijn (NT1), hun partners, familieleden, en
andere belangstellenden. Ook wordt informatie uitgewisseld over
hulpmiddelen die de zelfredzaamheid van de laaggeletterde vergroten.

Bedrijvenbezoeker

Bibliotheek Kennemerwaard – project Yes we can!

De bedrijvenbezoeker betrekt werkgevers actief bij de aanpak van
laaggeletterdheid onder hun medewerkers die moeite hebben met
lezen en schrijven, rekenen en digitale vaardigheden. Daarnaast
geeft ze voorlichting en biedt ondersteuning bij een plan van aanpak.

Studenten van hogescholen gaan vroegtijdig schoolverlaters
begeleiden via workshops om hun toekomstdromen waar te kunnen
maken. Beheersen van de basisvaardigheden is hier een onderdeel van.

Platform ‘You Ontmoeten’

Heeft een project opgezet om taal- reken- en digivaardigheden onder
de medewerkers binnen al haar vestigingen te ontwikkelen en te
verbeteren.

Richt zich op het verminderen van eenzaamheid onder jongeren. Met
de taalsubsidie is een project opgezet om met behulp van taaltraining
jongeren uit eenzaamheid te halen.

RPAnhn i.s.m. Stichting Lezen & Schrijven

Bakkerij Pater

Kijk voor meer informatie op: www.taalakkoordnhn.nl
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