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VOLWASSENENEDUCATIE & BASISVAARDIGHEDEN
Zelfredzaamheid op alle leefgebieden
In Nederland hebben 2,5 miljoen mensen moeite met lezen, schrijven en/of met rekenen. Ze vinden het vaak ook moeilijk een
computer of smartphone te gebruiken. Om mee te kunnen doen in
onze samenleving heb je deze basisvaardigheden wel nodig.
Mensen met weinig basisvaardigheden vinden moeilijker betaald
werk. Ze krijgen vaker geldproblemen. En zij hebben vaker last
van hun gezondheid.

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.

gemiddeld

10%
van de 16-65 jarigen in Noord-Holland
Noord is laaggeletterd

De overheid vindt dat iedereen het recht heeft om mee te kunnen
doen. Door onder andere het Taalakkoord NHN worden deze
plannen uitgevoerd.

Kijk op www.geletterdheidinzicht.nl
voor nog veel meer cijfers!

ORGANISATIE IN DE REGIO NOORD-HOLLAND NOORD
Alkmaar is de centrumgemeente van de arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord. De gemeente Alkmaar ontvangt rijksmiddelen voor volwasseneneducatie in de regio.

PARTNERS

WEB middelen:
Taalhuizen

Stichting
Lezen en Schrijven

€ 1.736.840

18 gemeenten in
Noord-Holland Noord

voor 2020
25%
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van NoordHolland
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Taal- en rekentrajecten voor
laaggeletterden

RPAnhn

Decentralisatieuitkering:
(digi)taalaanbieders

€ 142.330

UWV

voor 2020
Bedrijven

Maatschappelijke
organisaties

100%

Uitvoering van
bestuursafspraken

VOLWASSENENEDUCATIE & BASISVAARDIGHEDEN
2019-2020
Taalakkoord Noord-Holland Noord

65
ondertekenaars
Taalakkoord

Akkoord tussen regionale bedrijven, maatschappelijke organisaties, (digi)taalaanbieders en
gemeenten. Gestart eind 2016.

Volwassenen die moeite hebben met basisvaardigheden en kinderen met
een taalachterstand worden geholpen met het programma Tel mee met
Taal. Het programma heeft 3 doelen:

De toegevoegde waarde van het Taalakkoord is
de nauwe samenwerking tussen doorverwijzers en taalaanbieders om samen meer
laaggeletterden te bereiken.

Meer mensen aan de slag met taal, rekenen en digitale vaardigheden.
Extra aandacht voor mensen die Nederlands als moedertaal hebben.

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

Bijeenkomsten
Taalakkoord

Tel mee met Taal en Taal voor het Leven

september

10

2020

Week van de alfabetisering
Stichting Lezen en Schrijven organiseert ieder jaar samen met vele
partners de Week van de alfabetisering.

Weten wat werkt. Informatie verzamelen over deelnemers en lesaanbod.
Goede hulp in elke gemeente. Binnen 5 jaar kan elke gemeente
iedereen helpen die moeite heeft met basisvaardigheden.
Het ondersteuningsprogramma Taal voor het Leven helpt gemeenten en
organisaties met het organiseren van scholing voor mensen die laaggeletterd zijn en beter willen leren lezen, schrijven, spreken, rekenen of hun
digitale vaardigheden willen verbeteren.
De scholing vindt zo dicht mogelijk bij hen in de buurt plaats. Hiervoor zijn
materialen en instrumenten ontwikkeld. De combinatie van onderwijskundige expertise, praktijkgericht lesmateriaal en getrainde vrijwilligers
die - onder begeleiding van een professionele docent - met de cursist aan
de slag gaan, zorgt voor goede resultaten.

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.
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Taalhuizen

Taalpunten

REALISATIE VOLWASSENENEDUCATIE ROC Kop van Noord-Holland is de aanbieder van taal- en rekentrajecten in de
hele regio.

Stand februari 2020
Kop van Noord-Holland
NT1

52 cursisten

312 cursisten

Regio Alkmaar

364
cursisten

NT1

21 cursisten

446
cursisten

NT2

402
cursisten

NT2

425 cursisten

West-Friesland
NT1

NT2

NT1: Nederlands als eerste taal
NT2: Nederlands als tweede taal

28 cursisten

374 cursisten

BEST PRACTICES IN DE REGIO
Taalpunt Stadskantoor Alkmaar
Halte Taal is op 1 mei doorgegaan als Taalpunt Stadskantoor: ook andere
organisaties die in het Stadskantoor zitten kunnen hun klanten en cliënten
doorverwijzen. Elke dinsdag en donderdag is Taalpunt Stadskantoor open
van 09.00 – 13.00 uur. Een medwerker van Taalhuis Alkmaar gaat met
klanten in gesprek over extra ondersteuning op het gebied van lezen, schrijven, rekenen en/of digitale vaardigheden. Sinds 1 mei zijn 75 bezoekers
doorverwezen naar passend aanbod zoals de cursus Voor ‘tzelfde Geld
waarin deelnemers leren hun financiële zelfredzaamheid te vergroten.

Het direct doorverwijzen van mijn klanten zorgt ervoor
dat de drempel erg laag ligt. Het beter onder de knie
krijgen van de Nederlandse taal is voor mijn klanten iets om trots
op te zijn. Ik vind dat erg mooi om te zien!
- Klantmanager Halte Werk

Ik heb nu nog een bewindvoerder. Ik heb er
vertrouwen in dat ik het straks weer zelf kan. En…
als ik er niet uitkom, weet ik waar ik terecht kan voor
hulp.
- Deelnemer aan cursus

Voorstelling Letter voor Letter
In Schagen en Hollands Kroon wonen zo’n 10.000 mensen die laaggeletterd zijn. Een zaal vol NT1’ers : dat was het doel van het
Taalnetwerk in Schagen en Hollands Kroon in de week van de alfabetisering. Om dat te bereiken is de voorstelling Letter voor
Letter naar Schagen gehaald. Zanger René Karst (ambassadeur van Stichting Lezen & Schrijven) en Carola Smit brachten
liedjes, teksten, muziek en verhalen die gaan over taal, lezen en schrijven en hoe je geholpen kan worden om daar beter in te
worden. De gemeenten Schagen en Hollands Kroon hebben de voorstelling financieel mogelijk gemaakt. De voorstelling was
al in een uur uitverkocht! Het Taalhuis en lokale taalambassadeurs waren aanwezig om de mogelijkheden die een Taalhuis
biedt te promoten.
Ik heb de huishoudschool gedaan en ik heb allerlei banen gehad, afwasser
in de horeca, keukenmedewerker, kamermeisje. Nu doe ik inpakwerk.
Maar je loopt wel tegen problemen aan. Je moet overal diploma’s voor
hebben. Ik zeg: laat ons in de proeftijd bewijzen wat we kunnen.
- Paméla
Ik ben 35 jaar vrachtwagenchauffeur geweest. Maar door die computers, die
tegenwoordig zo belangrijk zijn geworden, kan ik mijn werk niet meer doen.
Nu ben ik weer terug gegaan naar de schoolbanken en daar ben ik trots op.
- Hans

Nieuwe Taalambassadeurs in de regio
De regio is 4 nieuwe taalambassadeurs rijker! Hans, Fernando,
Loretta en Paméla hebben de training van Stichting ABC
gevolgd en zetten zich in om tijdens workshops, bijeenkomsten
en congressen hun eigen verhaal te vertellen over hoe het is om
moeite te hebben (gehad) met lezen en schrijven.

Taalheldenprijs: 2 winnaars uit Noord-Holland Noord!
Sinds 2015 reikt Stichting Lezen en Schrijven de TaalHeldenprijzen uit. Tijdens deze uitreiking worden mensen in het zonnetje
gezet die bijzonder actief zijn in de aanpak van laaggeletterdheid. H.K.H. Prinses Laurentien der Nederlanden reikt de prijzen
uit. Tijdens de landelijke verkiezing op 3 maart zijn de twee genomineerden uit Noord-Holland Noord allebei tot TaalHeld
verkozen! Hans van Dijk winnaar in de categorie Taalcursist en Lotte Mol werd gekozen tot TaalHeld in de categorie Taalbegeleider.
Klik hier om kennis te
maken met Lotte Mol

Klik hier om kennis te
maken met Hans van Dijk

Leerplein bij WNK Personeelsdiensten
Met ingang van 24 september is het Taalhuis van Bibliotheek Kennemerwaard van start gegaan met
het Leerplein bij WNK Personeelsdiensten in Alkmaar. Hier mogen alle werknemers van WNK tijdens
werktijd werken aan hun basisvaardigheden. In totaal komen nu 60 mensen naar het Leerplein en er
komen nog steeds nieuwe aanmeldingen binnen. Op 3 maart werden de eerste certificaten uitgereikt.
Het Leerplein wordt ondersteund door Taalambassadeur Paméla.

ENQUÊTE IK WIL LEREN FORMULIER 2019
Het Ik wil leren formulier is vanuit het Taalakkoord ontwikkeld voor de hele regio Noord-Holland Noord. Het biedt mensen de
mogelijkheid hulp te krijgen bij het verbeteren van basisvaardigheden. Het formulier wordt via de Taalhuizen verspreid onder
netwerkpartners. Voorbeelden van partners die de formulieren hebben ontvangen zijn huisartsenpraktijken, basisscholen,
deurwaarders, bewindvoerders, buurthuizen, bibliotheken, taalaanbieders en het UWV.
De 10 Taalhuizen in Noord-Holland Noord hebben
een vragenlijst ontvangen zodat we het gebruik
van het Ik wil leren formulier kunnen evalueren.

80%
respons
enquête

98

verspreiding
zowel digitaal
als fysiek

100%
blijft het
formulier actief
inzetten

formulieren
ingevuld met
hulpvraag

75%

van bereikte mensen
doorverwezen
naar passend
aanbod

TAALHUIZEN IN NOORD-HOLLAND NOORD
Een Taalhuis is een samenwerkingsverband tussen meerdere lokale partners. Het fungeert als informatie-, ontmoetings-, en
open leercentrum. In de regio Noord-Holland Noord zijn inmiddels tien Taalhuizen.
Taalhuis Alkmaar Centrum
(in de bibliotheek)
072 - 515 66 44
taalhuisalkmaar@bknw.nl

Taalhuis Alkmaar De Mare
(in de bibliotheek)
072 - 515 66 44
taalhuisalkmaar@bknw.nl

Taalhuis Bergen
(in de bibliotheek)
072 - 515 66 44
taalhuisbergen@bknw.nl

Taalhuis Castricum
(in de bibliotheek)
072 - 515 66 44
taalhuiscastricum@bknw.nl

Taalhuis Heiloo
(in de bibliotheek)
072 - 533 06 70
taalhuisheiloo@bibliotheekheiloo.nl

Taalhuis Den Helder
(in de bibliotheek)
0223 - 62 34 34

Taalhuis Langedijk
(in de bibliotheek)
0226 - 31 33 04
tdevries@bibliotheeklangedijk.nl

Taalhuis Heerhugowaard
(in de bibliotheek)
072 - 515 66 44
taalhuisheerhugowaard@bknw.nl

Taalhuis Westfriesland
0229 - 21 64 99
info@taalhuiswf.nl

Lees Lokaal Uitgeest
0251 - 29 46 38
info@leeslokaal-uitgeest.nl

taalhuisdenhelder@kopgroepbibliotheken.nl

RPAnhn i.s.m. Stichting Lezen & Schrijven
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