
Notitie Stand van Zaken Volwasseneneducatie 2016 
 
Inleiding 
De basisvaardigheden taal-, reken- en digitale bedrevenheid zijn van essentieel belang om goed mee te doen in 
het werk, in de maatschappij en thuis. Met de beheersing van de basisvaardigheden nemen de economische 
kansen van individuen toe. Bovendien heeft iedere volwassene basisvaardigheden nodig om zichzelf te kunnen 
redden in de maatschappij en actief deel te nemen aan de samenleving. Volwasseneneducatie is een middel om 
vermelde vaardigheden aan te scherpen en eventuele achterstanden te verminderen of weg te werken. Via de 
Wet Educatie en Beroepsonderwijs worden middelen beschikbaar gesteld om aan deze vaardigheden te werken 
en om de achterstanden te bestrijden. Over de inzet van deze middelen vindt in regionaal verband afstemming 
plaats, met de mogelijkheid lokale accenten nader in te kleuren. 
 
Taal is de basis voor integratie: het speelt een belangrijke rol bij het behalen van een startkwalificatie in het 
onderwijs en het volgen van een verdere schoolcarrière, in het krijgen en behouden van een goede baan en het 
opdoen van voldoende kennis over hoe gezond te leven en zelfredzaam te zijn in een samenleving die steeds 
digitaler wordt. Met andere woorden, een goede beheersing van de Nederlandse taal draagt bij aan het 
algemene welzijn van mensen. 
 
De grootschalige veranderingen in onze samenleving, onder andere op het gebied van het sociale domein, de 
beperkt beschikbare gelden voor de bestrijding van laaggeletterdheid en de groeiende kloof in de Nederlandse 
samenleving tussen groepen met een lage of met een excellente taalbeheersing, vragen om een aanpak van 
laaggeletterdheid.  
 
De kern van de aanpak is dat taalverbetering leidt tot een concreet maatschappelijk resultaat. De Nederlandse 
taal leer je om iets te kunnen bereiken: taalverbetering is geen doel op zich. Taal is een middel om te kunnen 
participeren, werken, een gezond leven te leiden en een bijdrage te leveren aan de (Goirlese) samenleving. De 
uitdaging is om met de beperkte middelen die voor taalontwikkeling beschikbaar zijn een grote impact te kunnen 
realiseren. Dat kan worden bereikt door de relatie tussen taalproblemen en andere maatschappelijke problemen  
expliciet te maken en taal binnen alle relevante beleidsterreinen als instrument in te zetten. 
 
Wat is laaggeletterdheid 
Laaggeletterdheid is een overkoepelende term voor mensen die grote moeite hebben met lezen en schrijven. Een 
laaggeletterde is iemand met taalniveau 1F (het niveau waarmee een kind de basisschool hoort te verlaten of 
lager). Gerelateerd aan de standaarden en eindtermen Nederlandse taal kan een laaggeletterde op het niveau 1F 
taken uitvoeren in een situatie die overeenkomt met een situatie die hij/zij kent en waarvan het onderwerp lijkt 
op het onderwerp dat hij/zij kent. Laaggeletterden zijn dus geen analfabeten, want die kunnen helemaal niet 
lezen en schrijven, zelfs niet een beetje. Laaggeletterde zijn niet in staat gedrukte of geschreven informatie te 
gebruiken. Ze kunt niet volwaardig meedoen in de maatschappij, thuis en op het werk. Ze hebben bijvoorbeeld 
grote moeite met: 

• Formulieren invullen voor bijvoorbeeld zorgtoeslag, kinderopvang of de belasting. 
• Straatnaamborden lezen. 
• Voorlezen aan (klein)kinderen. 
• Een (verjaardag)kaart schrijven. 
• Geld opnemen bij een pinautomaat. 
• Vertrektijden van de trein opzoeken. 
• Ondertitels lezen. 
• Recepten uit een kookboek lezen. 
• Lezen en begrijpen van gezondheidstips, patiënten folders en bijsluiters van medicijnen. 
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Laaggeletterden zijn overal. Wie niet weet waarop te letten, zal wellicht niet snel merken dat iemand 
laaggeletterd is. Laaggeletterdheid treft alle lagen van de bevolking, mannen en vrouwen, ouderen en jongeren, 
werkenden en niet-werkenden.  
 
Gevolgen van laaggeletterdheid  
Het hebben van onvoldoende basisvaardigheden heeft grote gevolgen voor het dagelijks leven. Laaggeletterden 
zijn minder zelfredzaam, minder sociaal actief en vaker ziek dan geletterden. Laaggeletterde ouderen hebben 
zelfs een 1,5 keer groter sterfterisico dan geletterde leeftijdsgenoten. Verder hebben laaggeletterden meer 
moeite met het vinden of het behouden van een baan. Daarnaast hebben kinderen van laaggeletterden meer 
risico’s op een taalachterstand omdat hun ouders hen niet goed kunnen voorlezen en minder goed kunnen helpen 
bij het huiswerk. Tenslotte kost laaggeletterdheid de maatschappij jaarlijks veel geld. De kosten hiervan zijn 
macro becijferd op een bedrag dat ligt tussen de 570 en 720 miljoen euro per jaar (in de leeftijd van 16 jaar en 
ouder). Omgerekend is dit zo’n 450 tot 550 euro per persoon. 
 
Effecten van bestrijding van laaggeletterdheid 
Uit een onderzoek van de Universiteit van Maastricht naar de effecten van laaggeletterd blijkt het volgende: 

- Taaltrajecten verbeteren de taalbeheersing van laaggeletterden. 
- Een betere taalbeheersing zorgt er voor dat mensen zelfredzamer, sociaal actiever en gelukkiger zijn. 
- Investeren in vermindering van laaggeletterdheid leidt tot een betere economische situatie, waaronder 

een betere arbeidsmarktpositie en een beter functioneren van de werknemers. 
- De gezondheidssituatie van mensen die geletterd zijn, is in een aantal situaties beter dan die van 

laaggeletterden. 
- Investeren in taalscholing voor laaggeletterden zorgt er voor dat mensen doorstromen naar andere 

vormen van opleiding. 
- Aandacht voor lezen en schrijven op jonge leeftijd gaat laaggeletterdheid tegen. 

 
Laaggeletterdheid in Nederland 
Nederland telt 10,9 miljoen inwoners van 16 tot 65 jaar. In totaal zijn 1,3 miljoen mensen laaggeletterd, of wel 
11,9 procent, waarvan 300.00 zeer laaggeletterd (2,8 procent). Naast laaggeletterden zijn er in Nederland nog 
ca. 250.000 mensen analfabeet. Uit recent onderzoek van Cubiss is gebleken dat het aantal laaggeletterden in 
Goirle ca. 4% van de potentiële beroepsbevolking ad 14.350 inwoners bedraagt, of wel ca. 580 personen. 
Enige landelijke kenmerken van de doelgroep laaggeletterden op een rijtje: 

- 65% is autochtoon / 35% allochtoon. 
- 61% is ˃ 45 jaar / 39% is ˂ 45 jaar. 
- 42% is niet of lager opgeleid / 58% is middelbaar of hoger opgeleid. 
- 57% is werkend / 43% is werkloos of inactief op de arbeidsmarkt. 

Indien ook de doelgroep van 65+ wordt meegenomen, komen er landelijk naar schatting ca. 600.000 mensen 
bij.  
 
Als het probleem zo groot is, waarom is het dan de laatste jaren pas zo actueel? 
Een groot probleem bij de aanpak van laaggeletterdheid is dat er veel sprake is van schaamte bij 
laaggeletterden. Ze hebben weinig vertrouwen in het eigen leervermogen en zijn onzeker geworden door 
negatieve schoolervaringen. Er rust een ‘taboe’ op het onderwerp, wat het bespreken ervan lastig maakt. 
Laaggeletterden hebben strategieën ontwikkeld om te vermijden en te compenseren; een goed geheugen helpt 
ze daarbij. Ze trekken zich terug en kunnen sociaal geïsoleerd raken of zelfs psychische klachten ontwikkelen, 
zoals een depressie of een burn-out. Ze hebben met hun tekortkoming leren leven, bijvoorbeeld door lees- en  
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schrijftaken over te laten aan hun partner, de kinderen, de familie of hun vrienden. Soms zijn ze zich er niet eens 
van bewust dat ze een lees- en schrijfprobleem hebben. Een veelgehoorde uitspraak is: ‘Ik kan wel lezen, maar 
ik begrijp alleen niet wat er staat.’ En wat evident is, laaggeletterden weten vaak niet dat er speciale cursussen 
zijn. 
 
Gelukkig is er kentering in deze ontwikkeling ontstaan en zijn sinds enkele jaren met name het Rijk, de 
gemeenten, de Regionale Opleidingscentra (ROC’s), externe aanbieders c.a. actief om laaggeletterdheid te 
bestrijden. Niet alleen het ontwikkelen van een (onderwijs)aanbod is hierbij relevant, maar juist ook het 
bespreekbaar maken en delen van informatie over dit onderwerp, het benoemen en het onderhouden van 
vindplaatsen en het verzorgen van de toeleiding naar het onderwijsaanbod zijn relevant. Het is van belang dat 
laaggeletterden worden herkend én erkend. De gemeente ontwikkelt hierop beleid en krijgt hierbij ondersteuning 
van o.a. de centrumgemeente Tilburg, Stichting Lezen en Schrijven, ROC Tilburg, Contour De Twern, 
Bibliotheek Midden-Brabant. 
 
Afbakening en relatie met ander beleidsterreinen 
Bij de aanpak van laaggeletterdheid zijn de aspecten een doorlopende leerlijn, het stimuleren van samenwerking 
en het benutten van de kracht van de Goirlenaren beslist zelf van belang. 
  
De aanpak van laaggeletterdheid vindt plaats via de volgende twee sporen: 

1. Inzet van educatie als instrument binnen diverse beleidsvelden.  
2. Uitvoering van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB). 

 
                                            Aanpak laaggeletterdheid 

 
 
             Educatie als instrument binnen andere   
                           beleidsterreinen (1) 

Wet Educatie en Beroepsonderwijs (2) 

Werk & Inkomen 
Re-integratie 

Onderwijs – Arbeidsmarkt 
Wet Maatschappelijk Ondersteuning 

Meedoen Sociale Stijging 
Schuldhulpverlening 

Onderwijsachterstanden 

NT1- en NT2-opleidingen conform wettelijke 
eindtermen (*) 

Budget:  
Divers 

 

Budget: 
WEB 

Kaders: 
Beleidskaders 

Kaders: 
Regionaal Programma Educatie 

Verantwoording: 
Binnen eigen beleidskaders 

Verantwoording: 
SISA (**) 

(*) - NT1 = Nederlands als eerste taal /- NT2 = Nederlands als tweede taal 
(**) = Vanaf 2015 door centrumgemeente Tilburg. 
 
De inzet van volwasseneneducatie als instrument binnen de relevante beleidsterreinen levert een bijdrage aan 
de daarin gestelde doelen, zoals een grotere zelfredzaamheid, het actief meedoen aan de Goirlese samenleving, 
het voorkomen van schulden, het vinden van een baan en een betere gezondheid. Vanuit de WEB spitst educatie 
zich toe op het bereik van dezelfde maatschappelijke effecten als die worden beoogd binnen de andere relevante 
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beleidsterreinen. Op deze wijze snijdt het mes aan meerdere kanten. Educatie krijgt vanuit verschillende 
invalshoeken aandacht, het bereik van de doelgroep is groter en er worden meer organisaties vanuit hun 
deskundigheid verantwoordelijk. 
 
Ad 1 - Inzet van volwasseneneducatie als instrument binnen andere beleidsterreinen 
Relevante beleidsvelden 
De inzet van volwasseneneducatie als instrument binnen de relevante beleidsvelden levert een bijdrage aan de 
daarin gestelde doelen. De meest relevante doelen zijn: 
 
Werk & Inkomen Educatie kan leiden tot beperking van de instroom in de 

bijstand en tot bevordering van uitstroom uit de bijstand. 
Re-integratie 
Onderwijs - Arbeidsmarkt 

Een educatietraject kan bijdragen aan de re-integratie op 
de arbeidsmarkt en is een middel om uitkerings-
gerechtigden actief betrokken te houden bij de 
maatschappij. 

Wet Maatschappelijk 
Ondersteuning (WMO) 
 

Met taal-/reken-/digitale vaardigheden worden mensen 
meer zelfredzaam en kan sociale samenhang in de eigen 
woonomgeving worden bevorderd; mensen doen minder 
vaak een beroep op WMO-voorzieningen. 

Meedoen Sociale Stijging Educatie kan bijdragen aan het stijgen op de 
participatieladder. 

Schuldhulpverlening Betere lees- en rekenvaardigheid kunnen bijdragen aan het 
voorkomen van schulden dan wel tot kortere 
schuldhulpverleningstrajecten. 

Onderwijsachterstanden Het verminderen van onderwijsachterstand bij kinderen 
werkt beter als ook de ouders kunnen lezen, schrijven, 
rekenen en over digitale vaardigheden beschikken. 

 
Relatie naar sociaal domein 
Het streven is om de drie transformaties in het sociale domein, te weten van AWBZ naar WMO, Jeugdwet en 
Participatiewet, zo veel mogelijk met elkaar te verbinden. Evenzo dient ook volwasseneducatie verbonden te 
worden met het sociale domein. In die integrale benadering heeft volwasseneneducatie haar plaats, vanwege 
haar doel plus verband en vindplaats waar educatie op maat tot een passend aanbod kan leiden. Met de 
regiogemeenten is de afspraak gemaakt dat in 2016 een notitie zal worden opgesteld waarin Taal als 
instrument binnen de context van het sociaal domein wordt ingezet. Zo mogelijk wordt hierbij een link gelegd 
naar het actieprogramma Tel mee met Taal. Verder in deze notitie wordt nader ingegaan op dit actieprogramma. 
 
Ad 2 - Uitvoering van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs 
Regionaal programma educatie Midden-Brabant 2016 
Alle gemeenten moeten zorgen voor educatie-aanbod, afgestemd op de behoeften van de doelgroepen in de 
eigen gemeenten. Ze moeten daarvoor samenwerken met de gemeenten in de arbeidsregio. In onze situatie 
betreft dat de arbeidsregio Midden-Brabant. De regionale samenwerking is juridisch vormgegeven via een 
samenwerkingsoverkomst, die begin 2015 door de samenwerkende gemeenten is ondertekend en geldt voor de 
periode 2015-2017. De WEB is gericht op de educatie van volwassenen vanaf 18 jaar die niet 
inburgeringsplichtig zijn. De gemeente Tilburg is de contactgemeente en ontvangt sinds 2015 de specifieke 
uitkering educatie voor de hele arbeidsregio Midden-Brabant. In overleg met de regiogemeenten wordt jaarlijks 
een regionaal programma educatievoorzieningen opgesteld. Alvorens het programma door de centrumgemeente 
Tilburg wordt vastgesteld, vindt hierover periodiek ambtelijk overleg met de regiogemeenten plaats, gevolgd 
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door een finale bestuurlijke afstemming. Het Regionaal programma educatie Midden-Brabant 2016 is inmiddels 
gereed en van kracht. De bestuurlijke regionale afstemming hierover heeft plaatsgevonden op 6 januari 2016.   
 
Het ideaalplaatje  
Het ideaal is dat iedereen die in Nederland woont niveau 2F bereikt. Wederom gerelateerd aan de standaarden 
en eindtermen Nederlandse taal wordt van een laaggeletterde op het niveau 2F verwacht dat hij/zij concrete 
onderwerpen kan begrijpen, interpreteren en evalueren die relateerbaar zijn aan zijn/haar concrete leef-, werk- 
en leeromgeving. Dat is echter geen realistische verwachting. De groep laaggeletterden kent een grote 
verscheidenheid in leeftijd, leefsituatie (werk, uitkering), herkomst (autochtoon, migrant), opleidingsniveau, 
leervermogen en leerwensen. De vraag is zeer divers. Sommigen willen meerdere jaren onderwijs volgen om de 
taal goed onder de knie te krijgen. Anderen willen liever een kort traject om een klein stapje verder te komen. 
Sommigen gaan graag 'naar school', andere krijgen liever begeleiding van een taalmaatje of verbeteren hun 
taalvaardigheid thuis via digitale modules. In het aanbod van activiteiten wensen de (regio)gemeenten recht te 
doen aan deze diversiteit, omdat verwacht wordt dat dit het meeste effect oplevert.  
 
Doelen 
Het doel van het Regionaal programma educatie Midden-Brabant 2016 is met de relevante partners 
laaggeletterdheid in de regio Midden-Brabant te verminderen. De doelstellingen ten aanzien van de inzet van 
volwasseneneducatie zijn de volgende: 
1. Professionele redzaamheid: het behoud en het stimuleren/verbeteren van de aansluiting van onderwijs met 

de arbeidsmarkt. 
2. Maatschappelijke redzaamheid: participeren, een bijdrage leveren aan de samenleving, stijgen op de 

participatieladder. 
Onderscheid wordt gemaakt in de volgende gebieden: 
- Aanpak van analfabetisme / laaggeletterdheid. 
- Versterken van de zelfredzaamheid. 
- Verbeteren van de arbeidsmarktpositie. 
- Positieverbetering van de werkende armen. 
- Versterken van de rol van de opvoeders. 

 
Doelgroepen 
Voor de inzet van het educatiebudget worden de volgende doelgroepen genoemd: analfabeten, laaggeletterden 
en vrijwillige inburgeraars. Het moet daarbij gaan om inwoners uit de gemeente die 18 jaar of ouder zijn. In 
onderstaand schema zijn de doelgroepen benoemd die de arbeidsregio Midden-Brabant wil bedienen. 
 

Nederlandstaligen Niveau Niveau Anderstaligen 
Laaggeletterden: alle doelgroepen, 
en de volgende specifieke doelgroepen: 
-uitkeringsgerechtigden met afstand 
arbeidsmarkt > 1 jaar 
-opvoeders ( VVE) 
-SW deelnemers  
-werkenden* 

 
 

In-
stroom 

 
voor- 

Traject 
Alfa 

 
 
 

A1 

Alle anderstaligen met uitzondering van 
inburgeringsplichtigen: 
-uitkeringsgerechtigden met afstand 
arbeidsmarkt > 1 jaar 
-opvoeders ( VVE) 
-niet- inburgeringsplichtigen/specifieke 
groepen: Turken, inburgeraars met dubbel 
paspoort, Moe-landers met verblijfsintentie 
(zonder startkwalificatie.) 
-ouderen: participatieprogramma’s 
-werkenden* 
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Laaggeletterden: alle doelgroepen, 
en de volgende specifieke doelgroepen: 
-uitkeringsgerechtigden met afstand 
arbeidsmarkt > 1 jaar 
-opvoeders (VVE) 
-SW deelnemers  
-werkenden* 

 
 
 
 
 
 
 

1F 

 
 
 
 
 
 
 

A2 

Alle anderstaligen met uitzondering van 
inburgeringsplichtigen: 
-uitkeringsgerechtigden met afstand 
arbeidsmarkt > 1 jaar 
-opvoeders ( VVE) 
-niet- inburgeringsplichtigen/ specifieke 
groepen: Turken, inburgeraars met dubbel   
paspoort, Moe-landers met verblijfsintentie 
(zonder startkwalificatie.) 
-ouderen: participatieprogramma’s 
-werkenden* 

Laaggeletterden: alle doelgroepen, 
en de volgende specifieke doelgroepen: 
-uitkeringsgerechtigden met afstand 
arbeidsmarkt > 1 jaar 
-opvoeders (VVE) 
-SW deelnemers  
-werkenden* 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

2F 

 
 
 
 
 
 
 

B1 

Alle anderstaligen met uitzondering van 
inburgeringsplichtigen: 
-uitkeringsgerechtigden met afstand 
arbeidsmarkt > 1 jaar 
-opvoeders ( VVE)  
-niet- inburgeringsplichtigen/ specifieke 
groepen: Turken, inburgeraars met dubbel   
paspoort, Moe-landers met verblijfsintentie 
(zonder startkwalificatie.) 
-ex- inburgeringsplichtigen: na A2  A2 – 
B1 
- werkenden* 
Opm.: leidt naar Staatsexamen 1 

 
 
 

B2 

Alle anderstaligen met uitzondering van 
inburgeringsplichtigen: 
-uitkeringsgerechtigden met afstand 
arbeidsmarkt > 1 jaar  
-opvoeders ( VVE)  
-niet- inburgeringsplichtigen/ specifieke 
groepen: Turken, inburgeraars met dubbel   
paspoort, Moe-landers met verblijfsintentie 
(zonder startkwalificatie.) 
- werkenden* 
Opm.: leidt naar Staatsexamen 2 

 (*) = werkenden:   er vindt gedeelde bekostiging plaats;  de deelnemer volgt in werktijd zijn opleiding; de  loonkosten zijn voor 
rekening van de werkgever;  de kosten van de opleiding komen ten laste van de overheid. 

 
Regionaal-/Lokaal aanbod 
Op basis van het Regionaal programma educatie Midden-Brabant 2016, het hieraan ten grondslag liggende 
programma van eisen en de verleende subsidiebeschikking dient het ROC Tilburg in 2016 in regionaal verband 
de volgende educatieve trajecten aan te bieden: 

- Nederlandse taal en rekenen gericht op alfabetiseringen en op het ingangsniveau van het 
beroepsonderwijs. 

- Nederlands als tweede taal gericht op alfabetisering. 
- Nederlands als tweede taal gericht op beheersing van een basisniveau Nederlandse taal. 
- Nederlands als tweede taal I en II die opleiden voor het diploma Nederlands, bedoeld in het 

Staatsexamenbesluit Nederlands al twee taal. 
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Met het ROC is de afspraak gemaakt dat er daarnaast in 2016 op gemeentelijk niveau ruimte moet zijn voor 
inzet op lokale accenten. Specifiek voor de gemeente Goirle zijn hierbij de volgende lokale accenten geduid: 

- Digitale vaardigheden: ter ondersteuning van eerdere genoemde trajecten. 
- Het trainen, begeleiden en adviseren van vrijwilligers op oefenprogramma's ter ondersteuning van 

bovenstaande opleidingstrajecten. Deze vrijwilligers worden ingezet om laaggeletterden door middel 
van deze oefenprogramma's te begeleiden naar zelfredzaamheid en participatie in de samenleving. 

- Doorburgtrajecten (dit zijn trajecten die volgen op de verplichte inburgering). 
- Aanbod voor ouders van de doelgroep VVE. 

 
Financiën 
De wettelijke taak voor Regionale Opleidingscentra (ROC's) om educatie aan te bieden is vanaf 1 januari 2015 
komen te vervallen. Bij de besteding van middelen geldt dat in 2015 minimaal 75% moet worden ingezet bij het 
ROC, in 2016 minimaal 50% en in 2017 minimaal 25%. Van deze regeling kan worden afgeweken als de 
gemeente en het ROC het daarover eens zijn. Voor 2016 is voor de arbeidsregio Midden Brabant in totaal een 
bedrag ad € 1.204.478,00,00 beschikbaar voor volwasseneneducatie. Dit budget is een optelsom van 
budgetten die door het Rijk zijn toegerekend aan de 11 gemeenten in de regio. Voor onze gemeente is een 
bedrag ad € 38.982,00 beschikbaar. Van dit bedrag wordt 90%, of wel  € 35.084,00, via een subsidietraject 
- op basis van een daartoe vastgesteld programma van eisen - ingezet bij het ROC. De resterende 10%, of wel  
€ 3.898,00, wordt ten principale ingezet ten behoeve van het Taalnetwerk. Dit Taalnetwerk heeft als doel de 
aanpak van laaggeletterdheid en analfabetisme verder te versterken in de regio. Binnen de verdeling van 
90%/10% is geborgd dat er naar behoefte op gemeentelijk niveau activiteiten met lokale accenten kunnen 
worden georganiseerd.  
 
In samenspraak tussen de regiogemeenten is besloten de bestaande subsidierelatie met het ROC voorlopig te 
bestendigen. Hieraan liggen de volgende redenen ten grondslag: 

a. De relatie met het ROC biedt stabiliteit en geeft ruimte voor de verdere ontwikkeling van een 
effectieve taalaanpak. 

b. De kwaliteit en de resultaten van de opleidingen van het ROC zijn goed en gewaarborgd. 
c. Het ROC werkt met professionals die deskundigheid en ervaring hebben met het geven van 

educatietrajecten voor de doelgroepen. 
d. Het ROC maakt gebruik van duale trajecten (de taal leren op school en de taal gebruiken om te kunnen 

meedoen in de samenleving gaan hand in hand). 
e. Het netwerk en de infrastructuur die het ROC in de afgelopen jaren heeft opgebouwd en onderhoudt 

zijn up to date en effectief. 
f. Het ROC heeft laten zien in staat te zijn tot innovaties. Als concreet voorbeeld kunnen worden 

genoemd het opzetten van een Taalnetwerk in 2015 en het eveneens in vermeld jaar doen starten van 
een pilot op basis waarvan het ROC een training verzorgt voor de vrijwillige taalcoaches in de regio 
Midden-Brabant. Over deze twee aspecten wordt verder in deze notitie nader verhaald. 

 
Formeel/Informeel aanbod 
Gemeenten kunnen vanaf 1 januari 2015 het educatiebudget inzetten voor zowel opleidingen bij aanbieders die 
een erkend diploma geven ('formeel aanbod') als bij aanbieders die geen diploma afgeven, maar enkel onderwijs 
bieden ('non-formeel aanbod'). Zowel het formele als het non-formele aanbod zijn gebaseerd op vastgestelde 
eindtermen die de leerdoelen en het niveau van het educatieaanbod beschrijven. Zoals vermeld, vertonen de 
doelgroepen van educatie een grote mate van diversiteit. Het is van belang dat burgers met een taalvraag 
makkelijk de weg kunnen vinden naar een taalaanbieder en direct naar het meest passende aanbod worden 
geleid. Aangezien het ROC deskundige professionals heeft die veel ervaring en expertise hebben, is de voorkeur 
er thans nog op gericht om de WEB-middelen hoofdzakelijk in te zetten voor formeel aanbod waarbij de 
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kwaliteit van het aanbod is gewaarborgd. Overigens wordt in de toekomst een verschuiving van meer behoefte 
aan informeel aanbod in plaats van formeel aanbod verwacht. Dit heeft onder andere te maken met meer vraag 
vanuit de regiogemeenten, die graag afspraken willen maken met lokale partners dichtbij de burgers.   
 
Aanpak 
In de aanpak van analfabetisme en laaggeletterdheid zijn de volgende twee onderdelen te onderscheiden. 
1. Herkennen van analfabetisme en laaggeletterdheid en doorverwijzen 
Allereerst is het in kaart brengen van de vindplaatsen van analfabeten en laaggeletterden van belang. Het gaat 
dan om organisaties die een signalerende en doorverwijzende rol hebben. Zoals de gemeente (de afdeling 
Maatschappelijk Dienstverlening/het Zorgcentrum), de bibliotheek, de welzijnsorganisaties, de sociale 
wijkteams, het UWV, de scholen, de huisartsen en de consultatiebureaus. Voor het herkennen van 
laaggeletterdheid kunnen de instrumenten taalmeter en taalverkenner worden ingezet. Via een Taalpunt kunnen 
de laaggeletterden in de gemeenten worden doorverwezen naar een passend aanbod.  
 
Op verzoek van de regiogemeenten wordt op dit moment extra aandacht besteed aan de herkenning, het maken 
van de verbinding en het doorleiden van de laaggeletterden naar een passend onderwijsaanbod. Hiervoor worden 
(regionale) informatie 
bijeenkomsten georganiseerd, waarvoor betrokken organisaties breed zijn uitgenodigd. De bijeenkomsten vinden 
plaats onder voorzitterschap van mevrouw Nanneke Tuerlings, directeur van het ROC te Tilburg, die tevens een 
presentatie over vermelde aspecten verzorgt. Onze gemeente neemt deel aan een regiobijeenkomst met de 
gemeenten Hilvarenbeek en Dongen, welke bijeenzijn begin april 2016 in Hilvarenbeek plaats vindt. 
 
2. Verbeteren van het taalniveau door een opleiding of cursus 
Binnen de laaggeletterde groepen maakt het veel uit of het om jongeren of om ouderen gaat, om autochtonen of 
om allochtonen. Dat vraagt om een gedifferentieerde aanpak, toegesneden op de situatie en de vragen van de 
verschillende doelgroepen. Soms vormt formele taalscholing via het ROC een passend aanbod, in een ander 
geval een individueel digitaal aanbod of ondersteuning door vrijwilligers. Belangrijk bij een goede doorverwijzing 
is dat het taalniveau wordt vastgesteld, voordat een taaltraject wordt gekozen. Ook is van belang om vooraf 
vast te stellen wat het doel is van het taaltraject: het verhogen of verbeteren van het taalniveau, het oefenen 
van spreekvaardigheid of digitale vaardigheid, of ook lezen en schrijven? 
 
Het samenwerkingsverband zorgt voor een breed draagvlak van de aanpak van laaggeletterdheid en goede 
inbedding in de lokale structuur. De toegang tot educatie kan worden verbeterd door Taalhuizen en Taalpunten 
op te zetten op de locaties dichtbij de doelgroep. Een Taalhuis of Taalpunt is een samenwerkingsverband tussen 
lokale en/of regionale partners. Belangrijke partners zijn: gemeenten, bibliotheek, formele en non-formele 
aanbieders, vrijwilligers- en welzijnsorganisaties, primair onderwijs. Hierdoor kunnen laaggeletterden beter 
worden bereikt. Bovendien bestaat er een gevarieerder aanbod, waarmee laaggeletterden gemakkelijker worden 
toegeleid naar het aanbod dat het beste past bij hun vraag. Ook is gebleken dat zowel cursisten als vrijwilligers 
behoeften hebben aan een fysieke plek waar ze terecht kunnen. Kortom, in een Taalhuis/Taalpunt is een 
overzicht van het aanbod, de laaggeletterden krijgen er advies over een passende cursus en wellicht kunnen ze 
er daadwerkelijk een cursus volgen.  
 
Op 20 januari 2016 is het eerste Taalhuis in de gemeente Tilburg geopend in Wijkcentrum/Bibliotheek 't Sant. 
Het Taalhuis is een initiatief van het Taalnetwerk, werkt nauw samen met Contour De Twern en wordt op 
landelijk niveau ondersteund door de Stichting Lezen en Schrijven. Op basis van het Regionaal programma 
educatie Midden-Brabant 2016 wordt beoogd in de loop van 2016 nog 4 Taalhuizen in Tilburg te openen en 1 
Taalhuis in Waalwijk. Voor de overige regiogemeenten wordt geopteerd voor het inrichten een Taalpunt. Een 
Taalpunt kan bijvoorbeeld zijn een fysieke plek in de plaatselijke bibliotheek voor laaggeletterdheid. Hier vinden 
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gebruikers het overzicht van al het aanbod op het gebied van taal, rekenen, digitale vaardigheden c.a. Er is een 
helpdesk voor vragen over scholing, bemand door een vrijwilliger, over zowel vraag als aanbod voor cursisten. 
Zo mogelijk kan het Taalpunt ook als (lokaal nabij) lespunt worden ingericht. Met de centrumgemeente Tilburg 
en het ROC Tilburg is de afspraak gemaakt dat in de loop van 2016/2017 wordt gewerkt aan de inrichting van 
Taalpunten op regionaal niveau. 
 
Taalnetwerk 
Begin 2015 is in Tilburg het Taalnetwerk opgericht, bestaande uit Missionair Service Centrum, Contour De 
Twern, Bibliotheek Midden-Brabant en ROC Tilburg. Het Taalnetwerk wil laaggeletterdheid aanpakken door 
onder andere de samenwerking en de afstemming te verbeteren. Besloten is het Taalnetwerk in te zetten om de 
aanpak van analfabetisme en laaggeletterdheid verder te versterken in de regio. Een van de actiepunten is het 
opzetten van Taalhuizen en Taalpunten in de regio, waarover hiervoor is verhaald. Een concreet plan van 
aanpak is nog in ontwikkeling. Ten principale is voor deze werkzaamheid een bedrag ad € 120.448,00 
beschikbaar, of wel 10% van het totaalbudget voor volwasseneneducatie in de arbeidsregio Midden Brabant. 
Het Taalnetwerk stelt zich de volgende doelen:: 

- Burgers met een taalvraag moeten gemakkelijker de weg vinden naar een taalaanbieder en direct naar 
het meest passende aanbod worden geleid. 

- De drempel om educatie te gaan volgen moet lager worden, zeker voor Nederlandse laaggeletterden. 
- Meer taalvragers gaan/worden bediend door professionele docenten en/of vrijwilligers. 
- De vraag naar educatie is leidend voor het aanbod. Wanneer geconstateerd wordt dat het aanbod 

ontbreekt of onvoldoende van formaat of kwaliteit is, worden nieuwe initiatieven genomen vanuit het 
Taalnetwerk om de situatie te verbeteren.  

 
Vrijwilligers 
Vrijwillige taalcoaches begeleiden deelnemers in de regio Midden-Brabant naar zelfredzaamheid en participatie. 
Zij helpen hen bij het leren van de Nederlandse taal en ze maken hen wegwijs in onze samenleving. In een 
vervolgtraject kunnen de vrijwillige taalcoaches begeleiding en ondersteuning verlenen bij het zoeken naar 
vrijwilligerswerk, een werkervaringsplaats, wijkactiviteiten, een opleiding of een baan. Beoogd wordt dat deze 
vrijwillige taalcoaches ook een belangrijke rol gaan vervullen bij het opzetten en irnichten van de Taalhuizen/de 
Taalpunten. 
 
In 2015 is een pilot gestart waarbij het ROC een training verzorgt voor de vrijwillige taalcoaches in de regio 
Midden-Brabant, die zijn aangesloten bij de Vrijwilligers Academie en/of andere relevante 
vrijwilligersorganisaties of niet zijn verbonden aan een organisatie. Via de vaststelling van het Regionaal 
programma educatie Midden-Brabant 2016 is besloten deze pilot en de rol van vrijwillige taalcoaches in de 
toekomst verder door te ontwikkelen.  
 
Ook in onze gemeente hebben inmiddels twee groepen deelgenomen aan de training die door het ROC wordt 
gegeven voor vrijwillige taalcoaches. De eerste training heeft plaatsgevonden in het 4e kwartaal 2015 op de 
locatie van jongerencentrum Mainframe in Goirle. Hieraan hebben 9 mensen uit onze gemeente deelgenomen. De 
tweede groep heeft in het 1e kwartaal van dit kalenderjaar de training gevolgd op de locatie MFA Het Spoor te 
Tilburg. Deze groep omvatte een combinatie deelnemers uit Tilburg en Goirle/Riel, waarvan opnieuw 9 
deelnemers uit onze gemeente. De kosten van deze cursussen worden betaald uit het beschikbare 
educatiebudget voor de regio Midden-Brabant. 
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Actieprogramma 'Tel mee met Taal' 
Tel mee met Taal is en Landelijk actieprogramma van drie ministeries gericht op het voorkomen en bestrijden 
van laaggeletterdheid en het bevorderen van lezen, in aanvulling op het reguliere onderwijs. Met dit programma 
worden tussen 2016 en 2018 de volgende doelen nagestreefd: 

- Ten minste 45.000 Nederlanders verbeteren hun taalbeheersing zodanig, dat zij aantoonbaar beter 
scoren op taalbeheersing en maatschappelijke participatie, waaronder arbeidsdeelname. 

- 1 miljoen jonge kinderen tot en met de basisschoolleeftijd zijn bereikt met leesbevorderingsactiviteiten, 
zodat hun taalvaardigheid en leesplezier toenemen.  

 
Het programma kent de volgende 5 actielijnen: 
1. Een lokale netwerkaanpak via Taal voor het Leven. 
2. Regionale taalakkoorden en stimuleringsbudgetten. 
3. Leesbevordering via Kunst en Lezen. 
4. Experimenten. 
5. Kennis en communicatie. 
In het Regionaal programma educatie Midden-Brabant 2016 is aandacht besteed aan vermeld actieprogramma. 
In het bestuurlijk overleg van 6 januari 2016 is de afspraak gemaakt dat in de loop van 2016 zal worden bezien 
wat dit actieprogramma voor de regio kan betekenen. 
 
Wet Taaleis Participatiewet 
De Wet Taaleis Participatiewet en het Besluit Taaltoets zijn op 1 januari 2016 in werking getreden. Strekking 
van deze wet is, dat bijstandsgerechtigden die de Nederlandse taal niet of onvoldoende beheersen zich moeten 
inspannen om de taal, in elk geval op een basisniveau (niveau 1F), onder de knie te krijgen. Het leren van de 
Nederlandse taal houdt verband met re-integratie, handhaving van de bijstand, inburgering en 
volwasseneneducatie. Daarnaast moet vóór 1 juli 2016 van het gehele zittende cliëntenbestand worden 
beoordeeld of zij de Nederlandse taal op het niveau 1F beheersen. De taaltrainingen mogen gefinancierd worden 
uit de WEB-middelen wanneer het inwoners betreft die ouder zijn dan 18 jaar en niet inburgeringsplichtig zijn. 
Eveneens is financiering van deze cursussen via het Participatiebudget mogelijk. 
 
Volgens de Wet Taaleis Participatiewet ligt de bewijslast omtrent taalvaardigheid en -niveau bij de 
belanghebbende. De belanghebbende moet door middel van documenten aantonen dat hij/zij: 

a. minimaal 8 jaar onderwijs in de Nederlandse taal heeft gevolgd; 
b. een diploma inburgering heeft, óf; 
c. hij/zij op een andere wijze kan aantonen over voldoende taalniveau te beschikken. 

 
Het college van burgemeester en wethouders heeft 26 januari 2016 besloten de Wet Taaleis Participatiewet in 
te zetten als re-integratie instrument. Tevens heeft het college bepaald dat daarbij de volgende beleidskeuzes 
worden gehanteerd: 

- Als (aanvullend) bewijsstuk voor taalvaardigheid wordt uitgegaan van de eigen verklaring van 
belanghebbenden. 

- De inzet van de taaltoets is maatwerk; er wordt alleen een taaltoets uitgevoerd als er twijfels zijn over 
de taalvaardigheid van belanghebbenden, welke niet zijn weg te nemen door andere bewijsstukken en 
er geen andere belemmeringen richting arbeidsmarkt zijn. 

- De taaltoets wordt extern uitgevoerd; naast het taalniveau wordt ook advies gevraagd over de meest 
geschikte taaltraining, uitgaande van de goedkoopst adequate voorziening. 
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Besloten is de taaltoets bij wijze van pilot in het 1e halfjaar 2016 uit te laten voeren door het ROC Tiburg. Bij 
een aanname van 10 taaltoetsen per jaar bedragen de totale kosten hiervan € 890,00. Deze kosten van de 
worden in 2016 gedekt uit het Participatiebudget. 
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