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Taalakkoord Noord-Holland Noord
1. Achtergrond
In Nederland is 1 op de 9 inwoners laaggeletterd, ook in Noord-Holland Noord. Laaggeletterde
werknemers hebben het vaak moeilijk op hun werk. Er zijn bijna geen banen meer waarbij lezen en
schrijven niet nodig zijn. Onvoldoende taal- en digitale vaardigheden gaan vaak samen. Iedere
werkzoekende heeft voldoende beheersing van deze basisvaardigheden nodig - lezen, schrijven en
digivaardigheden - om weer aan het werk te komen.
Wat is laaggeletterdheid
Laaggeletterdheid is een overkoepelende term voor mensen die grote moeite hebben met lezen,
schrijven en het begrijpen en toepassen van informatie. Zij beheersen niet het minimale niveau om
volwaardig in de Nederlandse maatschappij te kunnen functioneren, eindniveau VMBO of niveau
mbo 2/3. Laaggeletterden lezen en schrijven op het niveau waarmee een kind de basisschool hoort
te verlaten, of lager.

2. Uitgangspunten
In dit Taalakkoord staan duidelijke werkafspraken en taakverdelingen om de ambities van de
bestaande bondgenootschappen uit te breiden en te verankeren. Dit Taalakkoord sluit aan bij het
landelijke actieprogramma “Tel mee met Taal’.
Partijen zijn zich ervan bewust dat:
•

Lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden basisvoorwaarden zijn voor elk individu om te
kunnen functioneren in de samenleving en op de arbeidsmarkt, om goed en adequaat te kunnen
(en durven) participeren en om zichzelf te kunnen ontwikkelen,

•

De ontwikkelingen op de arbeidsmarkt vragen om participatie van groepen die nu nog min of
meer aan de kant staan of dreigen aan de kant te komen te staan,

•

Een geletterde beroepsbevolking essentieel is voor een goed functionerende economie, die
voldoende kan concurreren en in kan spelen op toekomstige ontwikkelingen.

Partijen zetten zich in voor een duurzame samenwerking tussen bedrijven die laaggeletterden
herkennen, signaleren en doorverwijzen naar aanbieders van educatietrajecten en het bieden van een
passend aanbod voor de doelgroepen. Dit Taalakkoord treedt in werking met ingang van 1 oktober
2016 en loopt tot en met 31 december 2020. Tijdens de looptijd van het Taalakkoord kunnen nieuwe
partijen zich aansluiten.
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3. Ambities
Noord-Holland Noord wil met alle partijen een duurzame visie op volwasseneducatie tot stand brengen
en een daarbij behorende gezamenlijke aanpak op de thema’s:
•

Werk en Inkomen

•

Gezondheidsvaardigheden
Sociale inclusie

Om de inwoners zo goed mogelijk van dienst te zijn, is het belangrijk maatschappelijke vraagstukken in
samenhang bekijken en aan te pakken. Dit geldt ook voor de bestrijding van laaggeletterdheid en de
bevordering van digitale vaardigheden. De samenwerking tussen scholen, kinderopvang en ouders
wordt vergroot om taalachterstanden in gezinsverband aan te pakken.
In de regio Noord-Holland Noord komt een verbinding tussen opleidingen met diploma-erkenning
(formeel aanbod) en cursussen zonder diploma-erkenning (non-formeel aanbod), waarbij gebruik
wordt gemaakt van professionele leerkrachten, vrijwilligers, digitale leermiddelen en een combinatie
hiervan.

4. Afspraken
Alle concrete afspraken per organisatie zijn in concept opgenomen in de bijlage Inzet en aanpak
deelnemende partijen Taalakkoord Noord-Holland Noord. De geredigeerde en door alle partijen
akkoord bevonden bijlage wordt op latere termijn als definitieve actielijst toegevoegd aan dit
Taalakkoord.
Het Taalakkoord is geen statisch document. Organisaties die later willen aansluiten bij het Taalakkoord
kunnen dit doen door concrete acties te melden aan het RPAnhn.

5. Inrichting en besturing
De stuurgroep RPAnhn stuurt op de voortgang en monitoring van de activiteiten, en communiceert
over voortgang en resultaten aan alle deelnemers van het Taalakkoord.

6. Financiën
Om gezamenlijke strategische doelen uit het Taalakkoord te realiseren kan een stimuleringsbijdrage
van maximaal € 50.000,- per jaar worden aangevraagd. In de eerste helft van 2017 en de eerste helft
van 2018 kan een aanvraag voor het betreffende jaar worden ingediend. RPAnhn is hiervoor
penvoerder. Werkgevers kunnen zelf een bijdrage aanvragen om taalscholing aan werknemers aan te
bieden.
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Bijlage Taalakkoord Noord-Holland Noord
Inzet en aanpak deelnemende partijen Taalakkoord Noord-Holland Noord
(samenvatting input deelnemende partijen)

Bibliotheek Heiloo
•

Laaggeletterdheid wordt het hele jaar door onder de aandacht gebracht van het werkgebied van de
bibliotheek met speciale aandacht in de landelijke Week van de Alfabetisering.

•
•

Training Herkennen en doorverwijzen wordt gedaan door twee medewerkers in 2017.
Leden en bezoekers met vragen over een aanbod voor laaggeletterden worden gewezen op de
mogelijkheden in eigen bibliotheek en waar nodig doorverwezen naar ander non-formeel of formeel
aanbod.

•

Structurele samenwerking met Humanitas: voorleesproject voor kinderen in taalarme gezinnen.

•

Toegankelijkheid van eigen informatie is optimaal door het volgen van de training Simpel Schrijven
via Bondgenootschap Geletterdheid. Heeft blijvend de aandacht van alle collega’s.

•

Activiteiten voor leesbevordering en digitale vaardigheden in 2017 zijn onderdeel van het reguliere
aanbod zoals beschreven in de productcatalogus 2017.

•

Aanpak taalachterstand bij kinderen, jongeren en ouders wordt gerealiseerd door samenwerking
met Consultatiebureau, CJG, Basisscholen, Kinderdagverblijven. Bibliotheek Hoorn

•

8-10 Medewerkers van de bibliotheek gaan de training Herkennen en doorverwijzen van Stichting
Lezen & Schrijven volgen.

•

Bibliotheek Hoorn bouwt aan een Taalhuis met de bouwstenen zoals opgesteld door Stichting Lezen
& Schrijven. Met het Taalhuis Westfriesland wordt hierin afstemming gezocht.

•

Bibliotheek Hoorn werkt samen met de Gemeente Hoorn, de Gemeente Medemblik, Stichting
Netwerk, Horizoncollege, 1.Hoorn, Stichting Lezen & Schrijven, Het Westfries Bondgenootschap,
Buurtzorg, Vrijwilligerspunt, Werksaam, Fiolet Taaltraining, de Westfriese bibliotheken en met
het primair en voortgezet onderwijs in Hoorn.
Doel van de samenwerking is:

-

het tot stand brengen van een Taalhuis

-

toeleiding naar het Taalhuis

-

doorverwijzing naar passend (digi)taalaanbod voor iedereen die met het verbeteren van de
basisvaardigheden aan de slag wil

-

afstemming vraag en aanbod en waar nodig aanbod uitbreiden

-

monitoring cursisten en trajecten

•

Het Taalhuis in de bibliotheek biedt plaats aan mensen die hun zelfredzaamheid op een inspirerende
manier kunnen vergroten zodat ‘een leven lang leren’ vanzelfsprekend wordt.

•

Bibliotheek Hoorn streeft naar F2 niveau van alle eigen schriftelijke communicatie; het Westfries Gasthuis
is als ervaringsdeskundige adviseur.
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De Bibliotheek biedt leesclubs voor laaggeletterden en anderstaligen, Taalcafé, beschikbaar
stellen Startkrant en Pressreader, Formulierenbrigade in de bibliotheek, Digisterker, Klik&Tik , de
Verhalenkeuken en speciale collectie Taalhuis.
•

In de aanpak van taalachterstanden bij kinderen draagt de bibliotheek bij door Boekstart in de
kinderopvang, leesbevorderingsprogramma’s op scholen Po en VO, trainingen voor leerkrachten,
informatie over taalstimulering op ouderavonden

Bibliotheek Kennemerwaard
•

Laaggeletterdheid is één van de vier programmalijnen in het meerjarenplan 2016-2019. In 2017
is een bovenlokaal team van ca. 15 medewerkers getraind voor het ontwikkelen en uitvoeren van
programma’s basisvaardigheden.

•

Alle medewerkers in de frontoffice in de 14 vestigingen van Bibliotheek Kennemerwaard krijgen
de training Herkennen en doorverwijzen.

•

In minimaal twee vestigingen van Bibliotheek Kennemerwaard is een Taalhuis gevestigd met als
uitgangspunt de bouwstenen van Stichting Lezen & Schrijven. Minimaal tien mensen per maand
worden door de bibliotheekvestigingen naar het Taalhuis of Taalpunten doorverwezen.

•

Bibliotheek Kennemerwaard is initiatiefnemer van het Bondgenootschap Kennemerwaard
waarbij 41 organisaties zijn aangesloten. Samenwerkingspartners om kwetsbare groepen toe te
leiden naar passend aanbod zijn onder meer Humanitas, Gilde Alkmaar, De Nacht Opvang,
Brijder Verslavingszorg, MET Welzijn Heerhugowaard, Leger des Heils, Aanloophuis de Steiger,
Stichting Welzijn Castricum, Actief Talent en Sociaal team Schoorl.

•

In 2017 biedt de bibliotheek een breed aanbod voor alle doelgroepen waaronder leesclub voor
beginners, uitbreiding Open Leercentrum , Taal en Klik & Tik (combi-traject van 10 lessen), Taal &
Digisterker, Klik & Tik, Conversatiegroepen en Inloop ‘oefenen.nl’.

•

Uitbreiding Taalhuis met Taalpunten onder meer bij het UWV in Alkmaar, Noord West
Ziekenhuisgroep, Wijkcentrum Overdie.

•

Taal- en leesbevordering is ook een programmalijn in het meerjarenambitieplan. Bibliotheek
Kennemerwaard werkt hierin samen met CJG, consultatiebureau, kinderopvang, primair en
voortgezet onderwijs.

•

Er wordt doorverwezen naar eigen non-formeel aanbod van de bibliotheek.

•

Vóór het einde van 2016 wordt de huidige communicatie van de bibliotheek geëvalueerd en
aangepast aan de nieuwe beleidsdoelen en doelgroepen.

Bibliotheek Langedijk
•

Het thema laaggeletterdheid is een terugkerend onderwerp tijdens het werkoverleg met
medewerkers. Naast informatie over de activiteiten wordt ook ingegaan op wat
laaggeletterdheid is hoe de laaggeletterde bezoeker bediend kan worden.

•

In 2017 gaat een medewerker de training Herkennen en doorverwijzen van Stichting Lezen &
Schrijven volgen.
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•

Wanneer bezoekers/klanten niet in voldoende mate door activiteiten in de lokale bibliotheek
geholpen kunnen worden zullen zij worden doorverwezen naar een Taalhuis of de Bellijn van
Stichting Lezen & Schrijven.

•

Er is structurele samenwerking met Vluchtelingenwerk en Mee & De Wering. In 2017 zal deze
samenwerking worden uitgebreid met andere (lokale) organisaties als Stichting Wonnen plus
Welzijn
In 2016 hebben medewerkers een cursus toegankelijk schrijven gevolgd, deze cursus heeft er
voor gezorgd dat de schriftelijke externe communicatie ook voor laaggeletterden goed te
begrijpen is.

•

Het Leercentrum van de bibliotheek heeft een passend aanbod voor het verbeteren van de
basisvaardigheden voor iedere deelnemer tot taalniveau 2F. Wekelijks kunnen mensen op een
vast tijdstip naar de bibliotheek om te oefenen. Gekwalificeerde taalvrijwilligers verlenen 1-op-1
maatwerk ondersteuning.

•

Het programma Digisterker richt zich op het bevorderen van het gebruik van de e-overheid en
het ondersteunen van ‘functioneel digibeten’.

•

Taal en gezondheid: Serie informatiebijeenkomsten waarbij op begrijpelijk taalniveau
gezondheidsinformatie met elkaar besproken wordt. Waar mogelijk organiseert de bibliotheek
de bijeenkomsten in samenwerking met lokale partners als huisarts, praktijkondersteuner,
diëtist, apotheek, wijkzorg of consultatiebureauarts.

•

De bibliotheek werkt samen met CJG en consultatiebureau. Beide participeren in Boekstart.
Verder is het project Samenlezen (voorlezen in de thuissituatie met voorlichting aan de ouders
over het belang van (voor)lezen) een project waarbij de aanpak van taal een gezinsaanpak is. Aan
een uitbreiding van dit project naar oudere kinderen wordt op dit moment gewerkt.

KopGroep Bibliotheken
•

Alle medewerkers van de KopGroep Bibliotheken worden regelmatig op de hoogte gebracht van
het fenomeen Laaggeletterdheid, de rol van de bibliotheek hierbij en men heeft kennis kunnen
nemen van het initiatief tot het opzetten van een Taalhuis vanuit onze organisatie. In 2017 willen
wij alle medewerkers tijdens werkoverleggen en via onze interne communicatiemiddelen blijven
informeren over laaggeletterdheid en de vorderingen van het Taalhuis.

•

Acht medewerkers, werkzaam in de frontoffice van onze bemande vestigingen én een
medewerker van de afdeling Educatie gaan deelnemen aan de training Herkennen en
doorverwijzen van Stichting Lezen & Schrijven.

•

Samenwerking vindt plaats met ROC, Fiolet taaltrainingen, Humanitas, Home Start,
Vluchtelingenwerk, Wonen Plus Welzijn en MEE de Wering. Doel: betere toeleiding,
doorverwijzing, beter op de hoogte zijn van elkaars mogelijkheden en het ontwikkelen van een
ruimer informeel taalaanbod.

de Westfriese Bibliotheken
•

In het actieplan ‘Sterker in je Leven’ 2016-2018 staan visie, ambities en acties beschreven om
laaggeletterdheid op de kaart te zetten en de vaardigheid van burgers op digitaal en taalgebied
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te bevorderen. De Westfriese Bibliotheken werken hierin samen met CJG, consultatiebureau,
kinderopvang, primair en voortgezet onderwijs.
•

Herkennen en doorverwijzen van mogelijke laaggeletterden staat voor medewerkers structureel
op de agenda

•

Per maand worden vijf tot tien mensen doorverwezen naar een Taalhuis.

•

Samenwerking met maatschappelijke organisaties wordt tot stand gebracht met het doel om
meer kwetsbare burgers te bereiken en toe te leiden naar het Taalhuis Westfriesland en het
nonformeel aanbod in de bibliotheek. Met twaalf externe organisaties werken wij samen om
laaggeletterdheid op de kaart te zetten en toeleiding tot de doelgroep te bewerkstellingen.
De huidige communicatie van de Westfriese Bibliotheken wordt geëvalueerd en aangepast aan
de nieuwe beleidsdoelen en doelgroepen.

•

In 2017 biedt de bibliotheek een breed aanbod voor alle doelgroepen waaronder: Leeskring voor
laaggeletterden, digitale oefenprogramma’s, training sollicitatievaardigheden, workshop omgaan
met geld, Open Leer Centrum, spreekuur belastingdienst, Taalcafé, etc. met als doel het
verbeteren van de vaardigheden van 500 deelnemers per jaar.

•

50 % van de kinderopvangorganisaties maken gebruik van Boekstart waarin wordt
samengewerkt met de gemeente, consultatiebureaus, verloskundigen en wijkteams en dBos (de
Bibliotheek op School) op 50% van alle scholen.

•

Vrijwilligers van de bibliotheek die onvoldoende de Nederlandse taal beheersen worden
doorverwezen naar formeel en non formeel taalaanbod.

Fiolet taaltrainingen
•

Lezen, schrijven en spreken van de Nederlandse taal voor zowel anderstaligen als voor
Nederlanders die hier moeite mee hebben staat centraal. Er is extra aandacht voor mensen die
moeite hebben met het aanleren van deze vaardigheden. Externe organisaties worden betrokken
in het lesaanbod zodat theorie en praktijk zo goed mogelijk op elkaar aansluiten.

•

Wij werken samen met het Taalhuis Westfriesland om de anderstaligen in West-Friesland zoveel
mogelijk in contact te brengen met Nederlanders.

•

In samenwerking met de bibliotheken, het Taalhuis WestFriesland en Vluchtelingenwerk worden
laaggeletterden (kwetsbare groepen) toegeleid naar passend aanbod.

•

Teksten worden waar mogelijk op een eenvoudige manier geschreven.

•
•

In samenwerking met bibliotheken organiseren wij leesclubs voor anderstaligen.
Meer lessen waarbij ook kinderen aanwezig kunnen zijn.

Gemeente Alkmaar
•

Gemeente Alkmaar maakt laaggeletterdheid bespreekbaar door ambtenaren de gelegenheid te
geven om de training Herkennen en doorverwijzen van Stichting Lezen & Schrijven te volgen.

•

Leesbevordering door onder meer subsidie aan bibliotheken die met verschillende lees
bevorderende programma’s bezig zijn en met een structurele aanpak van de samenwerking met
scholen door de inzet van dBOS (de Bibliotheek op School).
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•

Aanpak taalachterstand bij kinderen, jongeren en hun ouders.

Gemeente Heerhugowaard
•

Gemeente Heerhugowaard subsidieert de bibliotheken die met verschillende lees bevorderende
programma’s bezig zijn en met een structurele aanpak van de samenwerking met scholen door
de inzet van dBOS (de Bibliotheek op School). Inzet van leesconsulenten vanuit de bibliotheken
op iedere school.

•

Aanpak taalachterstand bij kinderen, jongeren en hun ouders wordt gezamenlijk aangepakt in de
regio.
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Gemeente Langedijk
•

In vervolg op een informatiebijeenkomst door de bibliotheek gaan medewerkers de training
Herkennen en doorverwijzen van Stichting Lezen & Schrijven volgen.

•

In de tweede helft van 2017 gaat de gemeente Langedijk gebruik maken van ondersteuning om
eigen (schriftelijke) communicatie beter toegankelijk te maken.

•
•

Waar mogelijk bieden meer werkgevers werknemers faciliteiten tot het volgen van taalscholing.
De gemeente Langedijk zet in het kader van het onderwijsachterstandenbeleid in op het
voorleesproject Samen Lezen, uitgevoerd door de bibliotheek. Negen voorlezers lezen op dit
moment een of twee keer per week voor aan kinderen thuis, op de kinderopvang en op de
peuterspeelzaal, Deze kinderen worden toegeleid door instellingen als het consultatiebureau, de
taalklas en leerkrachten van het basisonderwijs in de gemeente die een taalachterstand
constateren. Het doel van het voorleesproject is de taalontwikkeling van kinderen (18 maanden-5
jaar) in een taalarme omgeving te stimuleren door het gezin te laten zien hoe leuk en belangrijk
(voor)lezen is en door de taalomgeving thuis te verrijken

•

De gemeente Langedijk subsidieert Boekstart dat wordt uitgevoerd door de bibliotheek. Doel is
de taalontwikkeling in taalarme gezinnen te stimuleren en de taalomgeving in de thuissituatie te
verrijken.

•

De gemeente zet voor lokaal maatwerk in op activiteiten die worden uitgevoerd door Bibliotheek
Langedijk: Taalklas, Open Leercentrum, Traject verbeteren van gezondheidsvaardigheden,
leeskring voor beginners. Halte Werk

•

Medewerkers van de HAL-gemeenten gaan een opfriscursus volgen m.b.t. het herkennen van
laaggeletterdheid en hoe daarmee moet worden omgegaan: 33 Klantmanagers Participatiewet, 6
Klantmanagers jongerenloket, 8 Klantmanagers Bijzondere bijstand, 20 Medewerkers
Schuldhulpverlening, 13 Medewerkers Werkgeversservicepunt en 10 Klantverwijzers.

•

Halte Werk maakt de teksten op haar website en overige communicatie (beschikkingen,
nieuwsbrieven, etc.) beter leesbaar voor laaggeletterden en gaat op de website werken met
filmpjes.

•

Halte Werk financiert trajecten aan vluchtelingen (Samen sterk naar Taal en Werk, via Innova) en
trajecten Taal op de werkvloer bij WNK en biedt interne trainingen met betrekking tot digitale
vaardigheden aan klanten die hier behoefte aan hebben.

•

Halte Werk verwijst door naar taalhuis, bibliotheek of ROC, of biedt zelf een traject aan (zie
boven) en wil de mogelijkheden onderzoeken om een cursus van taalhuis op locatie Halte Werk
aan te bieden, in samenwerking met het Taalpunt.

Hessing Zwaagdijk B.V.
•

Hessing Zwaagdijk B.V. stimuleert tientallen mensen de taal te verbeteren. Concreet zitten er 10
15 in een leertraject. Anderen worden gestimuleerd om Nederlands te leren indien zij een
contract willen krijgen.

Internationaal Vrouwen Centrum

9

•

Het Internationaal Vrouwen Centrum Den Helder werkt met het IVC participatieladder \model
(IPLM). Dit model is een instrument waarmee je niet alleen kunt vaststellen in hoeverre iemand
meedoet in de samenleving, maar waarmee je deelnemers daadwerkelijk de mogelijkheid geeft
de ladder op te klimmen. Deze mogelijkheid ontstaat door de trainingssystemen die tussen de
treden van de ladder zijn geplaatst. De ladder loopt van geïsoleerd tot werkend zonder
ondersteuning. Het model bestaat uit twee delen, de eerste drie treden vormen de sociale
participatie, de laatste drie de (re-)integratie.

•

Het model gaat uit van de individu. De individuele aanpak als leermethode is belangrijk voor
migranten die doorgaans veel moeite hebben met reguliere leermethoden. De lessen worden
gegeven door vrijwilligers van het Taalproject van het ROC op contract en locatie van het IVC. De
groepen bestaan uit zes tot tien deelnemers waarbij in 2017 112 deelnemers worden verwacht.

•

Twee vaste medewerkers en 45 vrijwilligers gaan de training Herkennen en doorverwijzen volgen.

•

Cliënten zullen worden doorverwezen naar een van de taalhuizen in Noord-Holland Noord of naar
de landelijke Bellijn van Stichting Lezen & Schrijven, afhankelijk van het eigen aanbod en het
aanbod van de taalhuizen.

•

Samenwerking gaat tot stand komen met ROC, Taalproject en Bibliotheek met als doel zoveel
mogelijk laaggeletterden te scholen.

•

Ongeveer 10% van de vrijwilligers (4 tot 5) is laaggeletterd en zij gaan taaltrainingen in
groepsverband of 1-op-1 met een remedial teacher volgen.

•

Met het Taalhuis afspraken maken voor kwetsbare groepen die de taal onvoldoende beheersen
(met Nederlands als moedertaal en/of als anderstaligen) zodat zij een cursus bij het centrum
kunnen gaan volgen.

JAR opleidingen BV
•

Het verzorgen van taallessen/ computerlessen. Kraamvogel

•

Structurele aanpak waarbij kraamverzorgenden leren met inzet van de door Stichting Lezen &
Schrijven ontwikkelde e-learning hoe zij laaggeletterdheid kunnen signaleren en bespreken.

•

Om laaggeletterdheid te borgen is op het overdrachtsdossier van de kraamzorg naar de
jeugdgezondheidszorg een ‘kopje’ neergezet met taal/communicatieproblemen. Zo kunnen
kraamverzorgenden wanneer zij het lastig vinden om laaggeletterdheid bespreekbaar te maken
hun waarneming doorgeven aan de jeugdgezondheidszorg. De e-learning is daarnaast
opgenomen in het scholingsaanbod van de Kraamvogel.

•

Er is een aanpak van taalachterstand bij kinderen, jongeren en hun ouders door samenwerking
met Stichting Lezen & Schrijven en de bibliotheek. Dit gaat leiden tot een pilot in de regio
WestFriesland en Noord-Holland Noord. In deze pilots hebben wij de ambitie om naast het
bespreekbaar maken van laaggeletterdheid ouders al bij de aanmelding voor te lichten over het
belang van voorlezen. Daarmee willen wij ons profileren met preventieve zorg aan baby’s en
ouders op taalgebied. De kraamzorg komt bij het merendeel van de gezinnen thuis. De
kraamverzorgende kan een goede inschatting maken van de thuissituatie en heeft tijd om een
onderwerp als taalstimulering te bespreken met beide ouders. Op jaarbasis hebben we in deze
twee regio’s gemiddeld 2.000 kraamzorgen en werken er ongeveer 110 kraamverzorgenden.

•

BoekStart maakt onderdeel uit van het actieprogramma Tel mee met Taal. Een belangrijke
opdracht is het bereiken van baby's uit taalarme gezinnen - de zogenoemde laagtaalvaardige
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gezinnen. Met deze pilot willen we deze gezinnen via de kraamzorg met BoekStart bereiken. De
kraamverzorgende geeft informatie over voorlezen, taal en communiceren met je kindje op
meerdere momenten tijdens het contact tussen kraamzorg en ouders (inschrijving, huisbezoek en
tijdens de kraamweek). Verder willen we met de pilot ervaring opdoen en onderzoeken of het
effectief is om aan (laagtaalvaardige en migranten) ouders, waarvan verwacht wordt dat de
drempel naar de bibliotheek te hoog is, in de kraamperiode een BoekStartkoffer met
lidmaatschap uit te delen.
Lions Club Alkmaar Phoenix
•

Sinds 1 januari 2016 converseren leden van onze serviceclub iedere woensdagochtend tussen
09.30 -11.00 uur in de Alkmaarse Bibliotheek met buitenlanders om hen zo de Nederlandse taal
machtig te laten worden. Het eerste half jaar 2016 waren er 287 deelnemers en 80
taalvrijwilligers.

MET Welzijn Heerhugowaard
•

Laaggeletterdheid wordt bespreekbaar gemaakt door:
Taallunch voor nieuwe medewerkers (anderen hebben deze al gehad).
Regelmatig onderwerp onder de aandacht brengen binnen de organisatie.
Standaard inzet basismeters bij intakegesprekken.

•

In 2017 zullen tussen tien en vijftien medewerkers deelnemen aan de training Herkennen en
doorverwijzen van Stichting Lezen & Schrijven.

•
•

Zodra we te maken hebben met laaggeletterde cliënten zullen we zeker doorverwijzen.
Samenwerking gaat in ieder geval plaatsvinden met de gemeente Heerhugowaard en de
bibliotheek. Daarnaast zullen we het onderwerp oppakken in onze samenwerking met de
huisartsen en paramedici.

•

Wij gaan de toegankelijkheid van de eigen informatie vergroten door gebruik te maken van een
testpanel van oud-laaggeletterden om onze schriftelijke communicatie te beoordelen en tips voor
verbetering te geven.

•

Wij werken samen met diverse partners in het kader van opvoedondersteuning. Daarnaast
voeren wij een voorleesproject uit, waarbij een vrijwilliger tien keer in een gezin komt om voor te
lezen. Daarna coacht zij nog tien keer de ouders bij het zelf voorlezen. Ook hebben we de
activiteit Samenspel, waar een ouder/verzorger met een kind aan deelneemt. Via thema’s komen
daarbij verschillende onderwerpen aan de orde. We zullen in het seizoen 2016-2017 taal daarbij
minimaal twee keer aan de orde laten komen.

•

Wij hebben geen laaggeletterde medewerkers in dienst. Taal en digitale vaardigheden zijn
desondanks wel punten van aandacht. We verzorgen scholing op dat laatste gebied.

Penitiaire Inrichting Heerhugowaard
•

Eén medewerker gaat in september 2016 de opleiding Train de Trainer doen van Stichting Lezen
& Schrijven.

•

Tussen de zes en tien gedetineerden gaan meedoen aan Taal voor het Leven: langgestraften
worden taalmaatje binnen de P.I. Uitstroom en doorverwijzing zal dus tussen de twee en vijf per
jaar zijn.
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•

Wij werken samen met andere Penitiaire inrichtingen. Verder nog geen zicht op verdere
samenwerkingsverbanden, maar de wil en open mind is er wel.

•

De toegankelijkheid van de eigen informatie wordt vergroot door gedetineerden te laten
meedenken over onze informatie voorzieningen.

•

Er wordt een breed pakket aan basiseducatie aangeboden: rekenen, taal, computerles,
thuisstudies op allerlei niveaus van zoals NTI LOI tot en met Open Universiteit, de meest
gebruikelijke Europese talen, Autocad en programmeren in HTML 5 .

•

De PI werkt met een uniek Dyslexie programma voor volwassen gedetineerden dat goed aansluit
bij Taal voor het Leven.

ROC Kop van Noord-Holland
•

Binnen het ROC Kop van Noord-Holland is al jaren aandacht voor laaggeletterdheid. Dat uit zich in
het uitvoeren van educatieve trajecten, door het inzetten van ambassadeurs en het intern
publiceren van activiteiten wordt laaggeletterdheid op de kaart gezet.

•

In het najaar van 2016 krijgt de eerste groep vrijwilligers de training Herkennen en doorverwijzen
van Stichting Lezen & Schrijven, daarna kan een reeds gecertificeerd docent de basistraining
geven aan vrijwilligers.

•

Er is een nauwe samenwerking in de opzet van de Taalhuizen in Den Helder en Schagen en er
wordt samengewerkt met het Taalhuis in Hoorn en Alkmaar. Er is wederzijdse doorverwijzing,
waardoor formeel en non formeel onderwijs op elkaar afgestemd is.

•

In Den Helder worden vanuit het taalproject, uitgevoerd door docenten van het ROC Kop van
Noord-Holland, vrijwilligers ingezet in groepen.

•

ROC Kop van Noord-Holland werkt voor toeleiding van cursisten samen met bedrijven en
organisaties in de regio, zoals met de consulenten van de gemeenten, Stichting Rataplan,
Noorderkwartier en Welzijnsinstellingen en de bibliotheek. Het doel is elkaar te informeren over
formeel en non-formeel aanbod om doorverwijzing te realiseren waardoor in de regio Noord
Holland Noord het aanbod wordt geoptimaliseerd. We willen het aantal cursisten met 50 %
vermeerderen.

•

In de trajecten voor laaggeletterdheid wordt elke maand een les gegeven in de bibliotheek,
uiteraard in nauwe samenwerking. Deze werkwijze wordt gehanteerd in Den Helder en Schagen
en we willen in 2017 de werkwijze ook toepassen in de overige gemeenten zoals in Hoorn,
Heerhugowaard, Alkmaar. We voeren reeds een programma , Digitale vaardigheden en taal, uit in
Schagen. We willen dit programma in 2017 op meer locaties in de regio uitvoeren. Daarnaast
worden de digitale vaardigheden versterkt in ons programma Werknemersvaardigheden, waarin
een PowerPoint presentatie gegeven moet worden en er gezocht wordt op het internet naar
vacatures.

•

De lessen worden gegeven op verschillende locaties waaronder ook in Wijkhuizen. In Den Helder
wordt een traject ‘Alfa in de wijk’ uitgevoerd. De cursisten die deelnemen aan dit traject zijn op
leeftijd en er is contact met de ouderenbond voor het geven van informatie. Dit zal in 2017
gerealiseerd worden. Er wordt nauw samengewerkt met de consulenten van de gemeenten in de
regio.
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•

In ROC Kop van Noord Holland is beroepshalve aandacht voor de mondelinge en schriftelijke
uitdrukkingsvaardigheid van haar medewerkers. Bij het constateren van een achterstand wordt er
individuele scholing op gezet.

•

Taalhuis i.o. verwijst bezoekers door naar o.a. formeel aanbod van het ROC KOPNH. Er is nauwe
samenwerking met het Taalhuis in Hoorn en Alkmaar. In Den Helder en Schagen zijn we
betrokken bij de opzet van het Taalhuis.

RPAnhn
•

De stuurgroep RPAnhn stuurt op de voortgang en monitoring van de activiteiten, en
communiceert over voortgang en resultaten aan alle deelnemers van het Taalakkoord.

Stichting Gilde Alkmaar
•

Een van de activiteiten van Gilde Alkmaar is SamenSpraak, dat anderstaligen helpt bij het beter
leren van de Nederlandse taal en wegwijs maakt in de Nederlandse samenleving.

Stichting Lezen & Schrijven
•

Ondersteuning Taalakkoord in het kader van het Landelijk Actieplan Tel mee met Taal

•

OCW, SZW en VWS investeren voor de periode 2016-2018 samen € 18 miljoen per jaar. Dit
actieplan moet de taalbeheersing van 45.000 mensen verbeteren en de taalvaardigheid en het
leesplezier van een miljoen kinderen in de basisschoolleeftijd bevorderen. Gemeenten krijgen een
rol in het organiseren van netwerken en het sluiten van Taalakkoorden met maatschappelijke
organisaties en het bedrijfsleven om taalachterstanden in alle (arbeidsmarkt)regio’s aan te
pakken. Er komt een stimuleringsbudget voor extra praktijkgerichte taalscholing. In elke regio
wordt de
Taalmeter en overige basismeters ingezet om laaggeletterden te vinden, er komen Taalhuizen en
Taalpunten als fysieke ontmoetingsplek en er worden vrijwilligerscursussen aangeboden.
Stichting Lezen & Schrijven kan gedurende deze periode haar ondersteuning aan alle regio’s in
Nederland aanbieden.

•

De stichting biedt ondersteuning aan alle betrokken partijen, waar het gaat over:
Aanbod taal- en basistraining Taal voor het Leven voor vrijwilligers en Train de Trainer;
Trainingen Herkennen en doorverwijzen voor professionals;
Aanbod lesmaterialen voor non formeel aanbod voor alle doelgroepen;
Ondersteuning en advies aan gemeenten en alle overige organisaties bij het maken van beleid en
netwerkopbouw bij de aanpak van laaggeletterdheid en de bevordering van basisvaardigheden;

•

Het team van Lezen & Schrijven ondersteunt het RPAnhn bij de monitoring van de voortgang van
de acties uit het Taalakkoord.

Vrijwilligerspunt en Taalhuis Westfriesland *
* Taalhuis Westfriesland is een onafhankelijk onderdeel van het Vrijwilligerspunt.
•

Vanuit Taalhuis Westfriesland worden presentaties Herkennen en doorverwijzen
laaggeletterdheid op maat aangeboden. In 2017 geven we minimaal vijf presentaties. Binnen de
eigen organisatie wordt aandacht besteed aan laaggeletterdheid d.m.v. de presentatie
Herkennen en doorverwijzen laaggeletterdheid.
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•

Taalhuis Westfriesland verwerkt de aanmeldingen/doorverwijzingen van laaggeletterden/
anderstaligen uit de regio West-Friesland, zorgt voor het intakegesprek, de taaltest,
scholingsadvies op maat en begeleidt de doorverwijzing naar het gekozen traject. De
aanmeldingen verlopen extern via samenwerkingspartners. Intern vindt doorverwijzing vanuit de
diverse projecten van Vrijwilligerspunt naar het Taalhuis al plaats. Buiten de werkregio
WestFriesland verwijzen we door naar de betreffende Taalhuizen.

•

Taalhuis Westfriesland werkt samen met WerkSaam, de West-Friese Gemeenten, ROC Kop van
Noord-Holland en diverse organisaties die verbonden zijn aan het Westfries Bondgenootschap
tegen Laaggeletterdheid. Dit zijn o.a. het UWV, Welzijnsinstellingen, het Westfriesgasthuis, Fiolet
Taaltrainingen, Stichting Lezen & Schrijven en de bibliotheken Hoorn en WFO.
In 2016/2017 zullen bestaande samenwerkingen worden voortgezet waarbij de samenwerking
met de bibliotheken Hoorn en WFO geïntensiveerd gaat worden. Doel is om een sterk regionaal
aanbod neer te zetten voor de doelgroep en een zo groot mogelijk bereik te creëren.
Bovenstaande organisaties maken bij hun gezinsaanpak reeds gebruik van de producten en
diensten van Vrijwilligerspunt en Taalhuis Westfriesland*. Deze samenwerking zal in 2017
gecontinueerd worden.

•

Taalhuis onderzoekt in 2017 de mogelijkheden om de toegankelijkheid van de eigen informatie te
vergroten. Te denken valt aan een testpanel of via ons huidige klantenpanel. Dit zal ook worden
besproken met onze communicatie afdeling.

•

Vrijwilligerspunt heeft een divers taalaanbod in 2016/2017 bestaande uit: Conversatieles en
Samenspraak voor anderstaligen, Taaltrainer Westfriesland voor laaggeletterden en anderstaligen
en VoorleesExpress Westfriesland voor laaggeletterden en anderstaligen.

•
•

Taalhuis zal indien gewenst laaggeletterde medewerkers begeleiden naar een passend taaltraject.
Elke taalvraag die bij Vrijwilligerspunt binnenkomt wordt behandeld door Taalhuis Westfriesland.
Taalhuis Westfriesland werkt met een trajectbegeleider die met iedere aangemelde
laaggeletterde/anderstalige een intakegesprek houdt en een taaltest afneemt om de taalvraag te
verduidelijken en het taalniveau te meten. Er volgt advies voor een passend taaltraject en
vervolgens doorverwijzing naar en monitoring van het gekozen traject. Doorverwijzing volgt naar
zowel formeel onderwijs als informele taalondersteuning door getrainde vrijwilligers of een
combinatie van beiden.

•

Taalhuis Westfriesland zet haar communicatiemiddelen in om de bekendheid rondom
laaggeletterdheid te vergroten.

•

Het Taalhuis maakt gebruik van de sociale kaart van het Vrijwilligerspunt waarin het informele en
formele taalaanbod binnen de regio West-Friesland is opgenomen.

•

Taalhuis Westfriesland traint en begeleidt taalvrijwilligers in de regio West-Friesland, die zich
inzetten om laaggeletterden en/of anderstaligen te helpen bij het verbeteren van hun
taalvaardigheid.

UWV
•

Klanten van UWV waar mogelijk laaggeletterdheid wordt geconstateerd doorverwijzen naar het
Taalpunt dat bij het UWV geopend wordt op 9 september, de start van een duurzaam
samenwerkingsverband tussen Taalhuis Alkmaar en UWV.
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•

Alle Adviseurs binnen de Regio Noord-Holland Noord volgen de training herkennen en
doorverwijzen.

•

De adviseurs binnen de regio zullen laaggeletterdheid (verminderd of niet digivaardigheid)
herkennen en hebben een doorverwijsfunctie.

•

Samenwerking met andere partijen komt tot stand via de UWV- adviseurs in de rol van
contactpersonen. De contactpersoon is in de regio het aanspreekpunt voor organisaties die met
UWV samenwerkingsafspraken willen maken c.q. hebben over het herkennen en doorverwijzen
van laaggeletterden. Daarnaast heeft de contactpersoon de rol van aanjager: initiatief nemen om
tot samenwerkingsafspraken te komen c.q. al bestaande samenwerking nog verder uit te bouwen
en borgen dat de samenwerking beklijft en niet verwatert. Het is de bedoeling dat de dienst
herkennen en doorverwijzen als een volwaardige dienst wordt geïntegreerd in onze
dienstverlening. De dienst herkennen en doorverwijzen is niet alleen gericht op het signaleren
van laaggeletterdheid, maar ook op onvoldoende/verminderde digivaardigheid.

•

Schriftelijke communicatie wordt vanuit het hoofdkantoor van UWV ingekleurd. Daar zullen wij
de mogelijkheid van ondersteuning / advisering vanuit een test panel nogmaals onder de
aandacht brengen.

•

Voorlopige afspraken waar UWV voor staat in 2017: bij minimaal 65 personen wordt de
Taalverkenner ingezet als onderdeel van het regulier werkproces van het UWV Werkbedrijf. Bij
het Taalpunt worden vervolgens de basismeters ingezet om te kunnen zorgen voor een goede
doorverwijzing naar passend cursusaanbod.

WerkSaam Westfriesland
(gemeenten Hoorn, Enkhuizen, Stede-Broek, Drechterland, Opmeer, Medemblik, Koggenland)
•

•

Extra aandacht voor toegankelijk taalgebruik in de eigen communicatie (website, brieven etc.).
Extra aandacht voor taalvaardigheid (lezen, schrijven, basisvaardigheden ict) op de
werkvloer.
Aanbieden van re-integratietrajecten, m.n. voor vluchtelingen, bestaand uit een combinatie van
werken en Nederlands leren.

•

WerkSaam sluit zich in navolging van de Westfriese gemeenten aan bij het Westfries
Bondgenootschap tegen laaggeletterdheid.

•

Inzet Taalhuis Westfriesland intensiveren.

•

WerkSaam gebruikt de Taalmeter om laaggeletterdheid op te sporen bij Westfriezen in of op weg
naar de bijstand. WerkSaam zet zich actief in om (50%) deze laaggeletterden voor een gericht
taalaanbod door te verwijzen naar het Taalhuis Westfriesland. Voor het verbeteren van hun
taalvaardigheid kunnen laaggeletterden - waar formeel en budgettair mogelijk - gebruikmaken
van taaltrajecten die de gezamenlijke gemeenten met hun educatiebudget aanbieden in de
arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord.

•

In dit kader wil WerkSaam in 2016 starten met een Taalpunt binnen WerkSaam om een warme
overdracht van de laaggeletterde naar het Taalhuis Westfriesland te bewerkstelligen. Dit Taalpunt
wordt bemenst door vrijwilligers opgeleid door het Taalhuis Westfriesland.

Locas Intallatietechniek BV en Locas Electrotechnniek BV

1
5

•
•

Een taaltest beschikbaar stellen op het afgesloten werknemersforum.
Bij gebleken onvoldoende taalvaardigheid bij werknemer(s), hen helpen bij het verbeteren van
hun taalvaardigheid.

•

Taalvaardigheidstrainingen aanbieden aan het personeel (indien van toepassing en mogelijk
intern).

Gemeente Den Helder
•

De gemeente is betrokken Website: bij het opzetten van de website wordt rekening gehouden
met laaggeletterden. Laaggeletterden zijn geconsulteerd om te leren waarop we moeten letten
bij het vullen van de website. De vraag- antwoordfunctie van de website wordt op B1 niveau
geschreven.

•

Aanpak taalachterstand bij kinderen door een goed (financieel) toegankelijk aanbod van Voor- en
Vroegschoolse Educatie.

•

De vier gemeenten in de Kop van Noord-Holland hebben in december vorig jaar een groot
bestuurlijk overleg georganiseerd met laaggeletterdheid als thema. Een grote bijeenkomst waar
allerlei partijen uit het Zorg en Onderwijs veld elkaar ontmoeten, spraken en inspireerden rond
dit thema.

Gemeente Texel
•

Bevorderen samenwerking gemeente, ROC Den Helder, KopGroep Bibliotheken (locatie Texel)
bibliotheek voor realisatie Taalhuis.

•
•

Het Taalhuis benutten voor ondersteuning en begeleiding van cursisten die - middels
volwasseneneducatie - via het ROC in een educatietraject zitten,

•

Gemeente Texel tracht laaggeletterdheid herkenbaar te maken door relevante lokale organisaties
te stimuleren de training ‘Herkennen en doorverwijzen van Stichting Lezen & Schrijven’ te volgen.

•

Doel: doorverwijzing en toeleiding van laaggeletterden naar formeel en of informeel aanbod
realiseren,

•

In samenwerking met ‘Stichting Lezen en Schrijven’ en de bibliotheek locatie Texel,
mogelijkheden verkennen om op basis van het ‘Landelijk Actieplan Tel mee met Taal’ de
taalvaardigheid en
leesplezier van kinderen in de basisschoolleeftijd te bevorderen.

Kinderopvang Berend Botje
•

De N2/N3 taal is (wettelijk) verplicht voor onze pedagogische medewerkers

•

Wij ondersteunen onze medewerkers in de voorbereiding en het behalen van deze toets

•
•

Bij onvoldoende taalvaardigheid helpen wij ze bij het verbeteren van hun taalvaardigheid
We bieden diversen trainingen/workshops aan medewerkers, ouders en gastouders op het
gebied van taal, zoals: interactief voorlezen, voorlees coördinator en schrijftrainingen

•

We werken nauw samen met bibliotheken. Op sommige van onze locaties hebben we zelfs een
servicepunt
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•

Ons belangrijkste doel is bewust maken van taalvaardigheid en het belang ervan bespreken met
onze medewerkers. We zullen onze medewerkers bewust stimuleren en ondersteunen bij het
taalvaardig worden. Want hun taalvaardigheid stroomt door naar de kinderen, de volgende
generatie en hun ouders.

GGD Hollands Noorden
•
•

•

•

•
•
•
•

•
•
•

Alle GGD medewerkers (inclusief de cursusleiders) herkennen laaggeletterdheid en zijn op de
hoogte van de doorverwijzingsroutes
Laaggeletterdheid wordt binnen de GGD HN het hele jaar door onder de aandacht gebracht bij de
medewerkers door: het aanbieden van de e-learning laaggeletterdheid; het streven is dat
minimaal 15 medewerkers op jaarbasis de e-learning volgen
minimaal 2 keer per jaar wordt met ondersteuning van Stichting Lezen & Schrijven in de
PGV nieuwsbrief aandacht besteed aan laaggeletterdheid
Alle nieuw in te werken jeugdverpleegkundigen bij de JGZ zijn zich bewust van
taalachterstand bij kinderen en laaggeletterdheid bij ouders
Alle GGD HN medewerkers zijn bekend met de 3 Taalhuizen in het werkgebied (Taalhuis Alkmaar,
Taalhuis West-Friesland, Taalhuis Den Helder (in oprichting)) en verwijzen laaggeletterden waar
mogelijk door naar één van deze Taalhuizen
De samenwerking met alle bibliotheken, consultatiebureaus en wijkcentra in NHN i.v.m. aanpak
taalachterstand en de taalstimulering bij kinderen, jongeren en opvoeders wordt structureel en
uitgebreid door gezamenlijk activiteiten aan te bieden op het gebied van taalstimulering
De afdeling Jeugdgezondheidszorg ondersteunt Boekstart en andere taalstimuleringsactiviteiten
Laaggeletterdheid wordt onder de aandacht gebracht bij de vrijwilligers van HomeStart in de
gemeente Schagen/Hollands Kroon
De afdeling Communicatie van GGDHN is geschoold in toegankelijkere schriftelijke en mondelinge
communicatie voor de GGD klanten
Het team Opvoed & Opgroeiondersteuning zorgt in 2017 voor minimaal 1 item van het
opvoedmateriaal in beeldtaal zodat de informatie ook voor laaggeletterden duidelijk en werkbaar
is
De afdeling P&O volgt de e-learning laaggeletterdheid zodat zij zich bewust zijn van het bestaan
van laaggeletterdheid en dit kunnen herkennen bij nieuwe GGD collega’s
Het Directie en Managementteam volgt in 2018 de e-learning laaggeletterdheid
In 2017 wordt een procesdeskundige Taal aangewezen waarbij laaggeletterdheid een vast
onderdeel is en bovenstaande subdoelen uitgevoerd kunnen worden.

MEE & de Wering
•

•

De medewerkers van MEE & de Wering krijgen de mogelijkheid van een Taallunch of
Taalworkshop aangeboden en worden geïnformeerd over het fenomeen laaggeletterdheid,
problematiek, signalering, gesprekstechnieken en verwijzingsmogelijkheden. Tijdens de
Taallunch kan gebruik worden gemaakt van de vrijwillige inzet van een taalambassadeur.
Elke regio heeft een aandacht functionaris Laaggeletterdheid; deze zet het thema op de agenda
en organiseert de Taalworkshop of Taallunch. Hiernaast fungeren zij als vraagbaak rondom dit
thema voor de collega’s en andere professionals in het werkveld.
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•

•

•
•

De aandachtfunctionaris brengt de instrumenten zoals de Taalmeter, Digimeter en Rekenmeter
onder de aandacht van de medewerkers en onderzoekt of deze toepasbaar zijn in de gesprekken
tussen medewerkers en cliënten.
De aandacht functionaris in de regio Kop van Noord-Holland neemt deel in de Stuurgroep van het
Taalhuis in Den Helder. Het Taalhuis is een samenwerking tussen de Bibliotheek (DH),
Humanitas, Gemeente Den Helder, Intern Vrouwen Centrum (IVC) en MEE & de Wering. Vanuit
dit samenwerkingsverband zal de aandacht functionaris Laaggeletterdheid van MEE & de Wering
de vrijwilligers, o.a. die van buurtontmoetingsplekken, informeren over het onderwerp
laaggeletterdheid, signalering en verwijzingsmogelijkheden. Hiernaast initieert de aandacht
functionaris nieuwe activiteiten rondom dit thema.
De nieuwsbrief van Tel mee met Taal van de Stichting Lezen en Schrijven wordt structureel op
Intranet gezet zodat deze informatie beschikbaar is voor alle medewerkers van MEE & de Wering.
De website van MEE & de Wering wordt ingericht met helder taalgebruik en wordt visueel
ondersteund met pictogrammen.

•

De folders van MEE & de Wering worden, voordat deze worden uitgebracht, getoetst op
toegankelijkheid en leesbaarheid. Indien nodig wordt een pretest onder de doelgroep gehouden.
Zo nodig kan er, op afroep, een externe tekstschrijver worden ingehuurd die toetst op helder en
eenvoudig taalgebruik en de toegankelijkheid van de tekst in de folder.

•

De drie folders van Wonen Plus Wering Steunpunt WF zijn getest door het ABC testpanel N-H
(oud laaggeletterden).

Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs West-Friesland
•
•
•

Een lessenserie ontwikkelen waarin het thema laaggeletterdheid centraal staat
Nagaan of ‘taalmaatjes’ ingezet kunnen worden voor leerlingen uit de Eerste Opvang
Anderstaligen West-Friesland, ook als zij daarna op een reguliere school verder gaan
Stimuleren dat in oudercontacten eventuele laaggeletterdheid bij ouders gesignaleerd wordt en
mensen op de mogelijkheden van het Taalhuis gewezen worden

•

Het niveau van geletterdheid van vo-leerlingen monitoren en hierover jaarlijks rapporteren

•

Laaggeletterdheid is een thema van maatschappelijk belang dat als zodanig nog niet veel
aandacht op vo-scholen krijgt. Belangrijk dat leerlingen hier meer over leren en dat ze daardoor
anders tegen hun eigen geletterdheid en die van hun omgeving aankijken.

Zorgcirkel
•
•
•
•
•

Een taaltest beschikbaar stellen op intranet
Bi gebleken onvoldoende taalvaardigheid bij werknemer(s) heb helpen bij het verbeteren van hun
taalvaardigheid
Taalvaardigheidstrainingen aanbieden aan het personeel
Beschikbaar stellen van een coach voor de digitale leeromgeving gericht op de taalvaardigheid
De veiligheid van de bewoners en cliënten kunnen waarborgen. Het onderwerp bespreekbaar
maken en laten zien dat er hulp en erkenning is in plaats van ontslag of overplaatsing
Medewerkers door laten groeien binnen onze organisatie

Gemeente Schagen
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•
•
•

•

•

•

We geven medewerkers met klantcontact een cursus ‘herkenning van laaggeletterdheid’ verzorgd
door Stichting Lezen en Schrijven.
De consulenten van het Sociaal Domein verwijzen cliënten door naar cursus aanbod voor
laaggeletterden, met name bij het ROC.
De gemeente is betrokken bij de oprichting van het Taalhuis in de bibliotheek. We willen daarmee
bereiken, dat er een laagdrempelige toegang ontstaat tot informatie over en verwijzing naar
(formeel en informeel) scholingsaanbod voor laaggeletterden. Bovendien moet het Taalhuis
zorgen voor overzicht in het aanbod dat er is.
Website: bij het opzetten van de website wordt rekening gehouden met laaggeletterden.
Laaggeletterden zijn geconsulteerd om te leren waarop we moeten letten bij het vullen van de
website. De vraag- antwoordfunctie van de website wordt op B1 niveau geschreven.
in 2016 en 2017 geeft de gemeente een interne cursus ‘Schrijven voor het lezen’ voor de
medewerkers. Het doel is de externe schriftelijke communicatie eenvoudig te maken. Het streven
is B1 niveau.
Aanpak taalachterstand bij kinderen door een goed (financieel) toegankelijk aanbod van Voor- en
Vroegschoolse Educatie.

Gemeente Hollands Kroon
• Bij gebleken onvoldoende taalvaardigheid bij werknemer(s), hen helpen bij het verbeteren van
hun taalvaardigheid, door coaching op maat;
•

Taalvaardigheidstrainingen aanbieden voor het personeel via het eigen opleidingsplatform

•

In de gemeentelijke organisatie is taalvaardigheid van groot belang voor de interne en externe
communicatie. Taalvaardigheid levert een bijdrage aan de kwaliteit van onze producten ten
behoeve van de inwoners in onze gemeente

GP Groot
• Een taaltest aan het personeel beschikbaar stellen, mogelijk via intranet
• Bij gebleken onvoldoende taalvaardigheid bij werknemer(s), hen helpen bij het verbeteren van
hun taalvaardigheid.
• Taalvaardigheidstrainingen aanbieden aan het personeel (indien van toepassing en mogelijk
intern)
Penitiaire Inrichting Zwaag
Als aanvulling op de geaccordeerde tekst in het regionale Taalakkoord NHN van 5 september 2016 van Pl
Heerhugowaard:
•
•

Uitbreiding van de taalmaatjes binnen de inrichtingen van de deelnemende Pl’s
Meer medewerkers opleiding door hen de training Train de Trainer van Stichting Lezen en
Schrijven laten volgen.

•

Meer gedetineerden mee laten doen aan Taal voor het Leven
voor gedetineerden.
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Een taaltest beschikbaar stellen

Noorderkwartier
• Een taaltest beschikbaar stellen op het afgesloten werknemersforum
• Bij gebleken onvoldoende taalvaardigheid bij werknemer(s), hen helpen bij het verbeteren van
hun taalvaardigheid.
• Taalvaardigheidstrainingen aanbieden aan het personeel (indien van toepassing en mogelijk
intern)
WNK Bedrijven
•

Alle brieven en protocollen doornemen en controleren of de communicatie duidelijk is voor
laaggeletterden

•
•
•
•

Leidinggevenden, job coaches en consulenten trainen op ‘hoe herken ik laaggeletterden?’
Inzet taalambassadeur
Onderzoek of een taal café op locatie bij WNK Personeelsdiensten tot de mogelijkheden behoort
10% van de laaggeletterden die werkzaam zijn bij WNK Personeelsdiensten doorverwijzen naar
Het Taalhuis.

Stoer
• Bij gebleken onvoldoende taal- digivaardigheden bij werknemers helpen wij hen bij het verbeteren
van hun taal-digivaardigheden. Taalvaardigheidstrainingen aanbieden aan onze medewerkers
(indien van toepassing en mogelijk intern) Als we merken dat een jongere moeite heeft met zichzelf
uiten / communiceren / verstaanbaar communiceren / angst om te communiceren dan besteden
we hier individuele aandacht aan.
• Wij willen graag dat een ieder mee kan doen in de samenleving en een waardevolle bijdrage kan
leveren. Wij willen onze jongeren laten zien dat ze ook de moeite waard zijn en wij hun op allerlei
gebieden ondersteunen. O.A. hen ondersteunen bij het meer taalvaardig worden. Dit dienst als
middel om de veiligheid op het werk te vergroten, het doorstromen binnen onze organisatie, het
bevorderen en verbeteren van de presentaties en het verbeteren van de communicatie naar onze
gasten/leveranciers en interne collega’s. En dat je ook zo beter voor jezelf op kan komen, en je je
beter kan redden in de maatschappij.
• Naast het uitvoeren van onze eigen acties gaan wij aan de slag om zichtbaarheid te geven aan het
landelijke Taalakkoord en andere vestigingen enthousiasmeren voor het Taalakkoord. Hoe groter
het aantal bedrijven en organisaties dat actief laat zien achter de doelstellingen van het
Taalakkoord te staan en er naar te handelen, des te sterker de boodschap. Door ervaringen ven
verhalen te delen met anderen en als voorbeeld te dienen voor andere instellingen.
Jumbo Monique
•
•
•

Inventariseren onder mijn werknemers
Bij gebleken kansen inzetten op taalonderwijs en faciliteren in persoonlijke ontwikkel trajecten
Dat mijn medewerkers vol vertrouwen door kunnen groeien en ontwikkelen binnen mijn bedrijf.
Wellicht ook een ambassadeurs functie gaan vervullen onze klanten. Niets werkt zo sterk als eigen
ervaringen delen.

EdInova
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•

Wij verzorgen taaltrainingen gericht op de taal van de werkvloer, onder andere het kunnen lezen van
opdrachten, handleidingen en veiligheidsvoorschriften. Maar ook omgaan met collage en
leidinggevenden.
Wij geven trainingen op het gebied van de gezondheidszorg in Nederland en wat je kunt doen om werkfit te worden.
Bij gebreke onvoldoende taal-digivaardigheid bij cursisten helpen wij hen bij het verbeteren van hun
taal een digivaardigheid
In ons Open Leer Centrum (een actie die al genomen is) in en in samenwerking met de bibliotheek en
op onze op de Kwakelkade in Alkmaar kunnen mensen hun presentatie en taalvaardigheid oefenen.
Buitenschool en praktijkgericht leren maakt onderdeel uit van onze lesprogramma’s.
Gemeente Bergen, Uitgeest, Castricum en
en Heiloo

•

Wij vinden het belangrijk dat onze inwoners, maar ook onze werknemers goed kunnen lezen, schrijven
en omgaan met de computer. Daarom willen wij voor alle inwoners /medewerkers die in deze
competenties verbeteringen willen aanbrengen de gelegenheid creëren om daar aan te kunnen
werken, daarnaast vinden we van belang dat we begrijpelijk met onze inwoners communiceren, daar
besteden we extra aandacht aan. Dat doen wij met de inspanningen die hieronder worden opgesomd.
Taalhuizen
De Taalhuizen in Castricum, Bergen en Heiloo zijn respectievelijk op 7 september, 28 september en 22
november 2018 geopend. De meeste onderdelen van het Taalhuis functioneren al en aan een aantal
onderdelen wordt nog gewerkt. Voor Uitgeest wordt onderzocht of er mogelijkheden zijn om een Taal
steunpunt te kunnen openen. De leeszaal van Uitgeest wordt bij deze ontwikkelingen betrokken.

Programmering rondom integratie en participatie van vergunninghouders
De BUCH gemeenten nemen in de regio Alkmaar deel aan een programma om de integratie en
participatie van vergunninghouders te versnellen. Het primaire doel is integratie en maatschappelijke
participatie van de vergunninghouders in zijn woon- en leefomgeving. En het vergroten van de kansen
van de vergunninghouder om deel te nemen aan de arbeidsmarkt en daardoor in zijn eigen
levensonderhoud te kunnen voorzien. Onderwijs en scholing (inclusief taalonderwijs) maakt onderdeel
uit van het programma.
De rol van de gemeenten als werkgever
De gemeente draagt bij aan de taal- en digitale vaardigheden van zijn medewerkers. Er wordt echter
geen registratie bijgehouden van laaggeletterde medewerkers. Indien uit de HRM-gesprekkencyclus
)plannings- voortgangs- en eindgesprek) blijkt dat er sprake is van laaggeletterdheid bij de medewerker,
dan wordt de medewerken een passend taalaanbod geboden.
De wijze van communiceren door de gemeente
Binnen elke van de BUCH-gemeente (Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo) is er al specifieke aandacht
voor leesbaarheid van teksten (het organisatie brede project Heldere Taal). Communicatiemedewerkers
en –adviseurs zijn speciaal getraind in het schrijven voor doelgroepen. Daarbij staat sinds 2017 de
doelgroep inwoners centraal. Elk van de subdoelgroepen wordt zoveel mogelijk op zijn taal- en
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kennisniveau aangeschreven. Daarnaast bestaat er –via de Adviesraden Sociaal Domein- een
Klankbordgroep Communicatie, specifiek voor communicatie-uitingen over het Sociaal Domein. Deze
groep kan gevraagd worden ook specifieke feedback te geven op teksten voor de doelgroepen
laaggeletterden en nieuwkomers.
De wijze waarop de gemeente (via sociale teams) laaggeleterdheid signaleren en verwijzen naar het
Taalhuis
o De medewerkers van de sociale teams worden betrokken bij de ontwikkelingen om
laaggeletterdheid onder klanten/cliënten tegen te gaan.
o Structurele inzet Taalmeter en Digimeter om mogelijk laageletterden op de sporen door te
verwijzen naar de Taalhuizen en overige taalaanbieders zoals ROC voor passend
(digi)taalaanbod.
o Medewerkers (die in aanraking komen met laaggeletterde inwoners van Noord-Holland
(Noord) hebben de training “Herkennen en doorverwijzen” van Stichting Lezen & Schrijven
gevolgd of volgen bedoelde training binnenkort.
o Klanten/cliënten/patiënten worden doorverwezen naar de Taalhuizen.
Aanpak taalachterstand bij kinderen, jongeren en hun ouders.
In opdracht van en in samenwerking met gemeenten zullen het consulatie bureau en kinderopvang
worden gevraagd:
a) Het lezen en het voorlezen onder de aandacht van de jonge ouders brengen
b) Laageletterde ouders doorverwijzen naar Taalhuizen
c) Aan medewerkers van het consultatiebureau / thuiszorginstelling wordt gevraagd of zij willen
deelnemen aan de training ‘Herkennen en doorverwijzen” van Stichting Lezen & Schrijven.
Leesbevordering
De gemeente Castricum, Bergen en Heiloo subsidiëren bibliotheken die met verschillende lees
bevorderende programma’s bezig zijn. In de gemeente Castricum maakt een klein aantal basisscholen
gebruik van de inzet van de bibliotheekconsulenten in het kader van de combinatiefunctionaris
regeling. Scholen in de gemeente Bergen maken gebruik van de inzet van bibliotheekconsulenten in het
kader van het de BOSproject.

•
•

•
•
•
•

d’Oude Waegh
Bij gebleken onvoldoende taal- digivaardigheid bij werknemers helpen wij hen bij het verbeteren van
hun taal-digivaardigheid.
Taalvaardigheidstrainingen aanbieden aan onze medewerkers (indien van toepassing, mogelijk intern)
Zorgcirkel
Een taaltest beschikbaar stellen op het intranet
Bij gebleken onvoldoende taal- digivaardigheid bij werknemers helpen wij hen bij het verbeteren van
hun taal-digivaardigheid.
Taalvaardigheidstrainingen aanbieden aan onze medewerkers (indien van toepassing, mogelijk intern)
Beschikbaar stellen van een coach voor de digitale leeromgeving gericht op de taalvaardigheid.
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•

Huis van ‘t werk
Informeren van de werkgevers van de mogelijkheden die er zijn op het gebied van taalondersteuning
en het bevorderen van uitwisseling van kennis en ervaring op dit gebeid. Denk hierbij aan het onder de
vlag van Huis van het werk georganiseerde wrokshops, informatie en verhalen delen via de nieuwsbrief,
website en sociale media van Huis van het werk. Het stimuleren van partnerbedrijven om zelf ook aan
te sluiten bij het Taalakkoord.
Voor werkgevers in NHN is het belangrijk om iedereen die kan en wil werken aan zich te binden om
daarmee de ontwikkelingen en de uitdagingen van de arbeidsmarkt van moren aan te kunnen. Door
(potentiële) medewerkers en werkgevers te faciliteren in de mogelijkheden van taalonderwijs wil Huis
van het Werk kennis vergroten en drempels slechten.
Frsh
Taaltoetsen, taallessen, taalvaardigheidstrainingen aanbieden.
Het bevorderen en verbeteren van de prestatie en het verbeteren van de communicatie naar zowel
onze deelnemers, edewerkers en andere externe stakeholders.
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Handtekeningen
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