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Voorwoord 

In het kader van de Europese agenda voor Adult Learning heeft CINOP in 2015 uitvoering 

gegeven aan het project ‘Basisvaardigheden en arbeidsmarktparticipatie in de regio’. Het 

project bestaat twee onderdelen: een beschrijving van succesfactoren, valkuilen en good 

practices van de aanpak en samenwerking rond basisvaardigheden en laaggeletterdheid 

in de regio’s Friesland, Twente en West-Brabant en de ontwikkeling van een datamodel 

voor gemeenten. Over beide onderdelen van het project worden aparte deelrapportages 

opgesteld. 

Deze deelrapportage beschrijft de succesfactoren, valkuilen en good practices in de drie 

regio’s.  

 

In korte tijd is door velen een inspanning geleverd om te komen tot dit product. Wij 

hopen dat de betrokken regio’s, ketenpartners en stakeholders in de overige 32 

arbeidsmarktregio’s en de bij het project Tel mee met Taal betrokken ministeries, 

hiermee hun voordeel kunnen doen bij het realiseren van hun ambities om te komen tot 

een tot duurzame regionale infrastructuur voor scholing van laaggeletterden en 

laagopgeleiden en het niveau van geletterdheid en basisvaardigheden verder te 

verbeteren. In het bijzonder willen wij de betrokken stakeholders en uitvoerders in de 

drie regio’s bedanken.  

 

 

Ellen Hanselman 

CINOP  
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Samenvatting 

Met dit onderzoek ‘Basisvaardigheden en arbeidsmarktparticipatie in de regio’ wordt een 

bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van een duurzame regionale infrastructuur voor 

scholing van basisvaardigheden voor laaggeletterden en lager opgeleiden waarmee zij 

hun participatie in de samenleving en op de arbeidsmarkt kunnen verbeteren.  

Dit is gedaan door good practices (hoofdstuk 2), succesfactoren en valkuilen (hoofdstuk 

3) te analyseren en te beschrijven in drie verschillende arbeidsmarktregio’s, te weten 

Twente, Friesland en West-Brabant.  

 

Op basis van het gebruikte beschrijvingsmodel en de vragenlijst heeft de analyse zich 

gericht op de thema’s organisatie, samenwerking en trekkracht, het belang van sturing en 

de rol van de gemeente, het aanbod, monitoring en verantwoording op kwantiteit en 

kwaliteit en op de verbinding taal en basisvaardigheden met arbeidsmarkt- en 

participatiedoelstellingen.  

 

De belangrijkste partijen die betrokken zijn bij de netwerken in de regio’s zijn: 

gemeenten, Taal voor het Leven, bibliotheken, vrijwilligersorganisaties en de 

Leerwerkloketten.  

De netwerken in de regio’s verschillen in samenstelling en werkwijze. Ze bestaan al 

langere tijd, zijn duurzaam en vaak door initiatieven van onderop tot stand gekomen. Het 

hebben van een sterke trekker en het onderhouden van korte lijnen worden als 

belangrijke succesfactoren gezien. De mate waarin contactgemeenten betrokken zijn en 

regie nemen verschilt. Partners geven aan behoefte te hebben aan sturing en regie om 

het educatieve aanbod inzichtelijk te maken en vanuit een beleidsvisie verder te 

ontwikkelen. Bovendien zien ze de gemeente als cruciale factor om de aanpak van 

scholing voor laaggeletterden en laagopgeleiden naar de toekomst toe te borgen en te 

verbinden met andere beleidsterreinen binnen het sociaal domein.  

Een actieve rol van het Leerwerkloket in de samenwerking kan ook positief bijdragen aan 

de verbinding van de aanpak van basisvaardigheden en arbeidsmarktbeleid. Beheersing 

van basisvaardigheden is daarbij geen doel op zich, maar leidt tot verbetering van de 

maatschappelijke en arbeidsmarktparticipatie. 

In dit licht is het opvallend dat de werkgevers in de regio’s nauwelijks betrokken zijn bij 

de samenwerking, terwijl die verbinding vanuit Europees en nationaal beleid als cruciaal 

wordt gezien.  

 

De manier waarop het aanbod vanuit de WEB en het overige aanbod tot stand komt en 

wordt ingericht, verschilt. Afstemming en aansluiting van WEB- en overig aanbod komt op 

gang, maar is nog geen gemeengoed. Of het aanbod in de regio’s dekkend is in relatie tot 

de vraag, is moeilijk vast te stellen. Het aanbod wordt nog weinig gebaseerd op analyse 

of onderzoek onder doelgroepen en naar leervragen. Het aanbod dat bekostigd wordt 

vanuit de WEB wordt met name bepaald op basis van visie van gemeenten of gegevens 

van deelname in voorgaande jaren. Voor het overig aanbod geldt dat dit sterk 

vraaggericht is. Wie zich meldt krijgt vrijwel altijd een aanbod. Het huidige aanbod 

basisvaardigheden richt zich vooral op taalvaardigheid en minder op rekenen en digitale 

vaardigheden. Zowel voor het WEB als niet-WEB bekostigd aanbod geldt dat allochtone 

deelnemers sterk oververtegenwoordigd zijn. 
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Alle stakeholders in de drie regio’s onderschrijven het belang van monitoring en 

verantwoording. Over de inrichting, vormgeving en inhoud van de monitoring is echter 

nog veel onduidelijk. Als er sprake is van monitoring heeft dit meestal betrekking op de 

kwantiteit en minder op de kwaliteit. Over het algemeen geldt dat de aanpak zich 

gaandeweg heeft ontwikkeld en dat doelen en resultaten (nog) niet (smart) geformuleerd 

waren. De behoefte aan monitoring is over het algemeen pas lopende de ontwikkeling van 

de aanpak ontstaan. 

 

Naar aanleiding van de analyse zijn per thema good practices beschreven (te lezen in 

hoofdstuk 2) en succesfactoren en valkuilen (te lezen in hoofdstuk 3) gedefinieerd.  

Op basis van de conclusies, succesfactoren en valkuilen zijn eveneens in hoofdstuk 3 een 

aantal aanbevelingen geformuleerd. 
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Inleiding 

Deze deelrapportage over de succesfactoren, valkuilen en good practices in de drie 

onderzochte regio’s is als volgt opgebouwd. In het eerste hoofdstuk worden doel, context 

en de aanpak van het project toegelicht, de gekozen werkwijze, de betrokken partijen en 

de wijze waarop de resultaten en opbrengsten van het project zijn gedeeld. 

 

Het tweede hoofdstuk bevat op een aantal thema’s van het voor dit project opgestelde 

beschrijvingsmodel informatie over de aanpak in de drie regio’s. Hier staan ook concrete 

voorbeelden van instrumenten, aanpakken en praktijkvoorbeelden die voor andere regio’s 

mogelijk interessant zijn. 

 

In hoofdstuk 3 en 4 worden  conclusies en aanbevelingen geformuleerd n.a.v. de 

beschrijving van de regio’s. Daarin zijn de conclusies en aanbevelingen die op basis 

tijdens de feedbackrondes naar voren zijn gekomen meegenomen.  
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1 Doel en aanpak 

In dit hoofdstuk krijgt u in vogelvlucht een indruk van de context, het doel, de aanpak en 

het verloop van het project. Verder leest u welke partijen bij het project betrokken waren, 

welke informatie en resultaten het project heeft opgeleverd en hoe de kennis die is 

opgedaan wordt gedeeld. 

1.1 Context van het project 

De Europese Commissie stelt jaarlijks of tweejaarlijks subsidie aan de lidstaten 

beschikbaar voor projecten in het kader van de Europese Agenda Adult Learning. In het 

kader daarvan stelt iedere lidstaat een National Coördinator Adult Learning aan. In 

Nederland treedt het ministerie van OCW op als National Coördinator Adult Learning.  

In het kader van deze Europese agenda voor Adult Learning heeft het ministerie CINOP 

Erasmus+ gevraagd in 2015 uitvoering te geven aan het project ‘Basisvaardigheden1 en 

arbeidsmarktparticipatie in de regio’. Stichting Lezen & Schrijven, als uitvoerder van het 

Landelijk Actieplan Geletterdheid 2012-2015 en de pilots Taal voor het Leven, en het 

Landelijk Programmamanagement van de Leerwerkloketten, die in de regio scholing en 

arbeidsmarkt met elkaar verbinden, zijn bij het project betrokken gezien hun rol in de 

arbeidsmarktregio’s als het gaat om de aanpak van laaggeletterdheid en scholing voor 

laagopgeleiden.  

1.2 Doel van het project 

Doel van het project ‘Basisvaardigheden en arbeidsmarktparticipatie in de regio’ is het 

leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling van een duurzame regionale infrastructuur 

voor scholing van basisvaardigheden voor laaggeletterden en lager opgeleiden waarmee 

zij hun participatie in de samenleving en op de arbeidsmarkt kunnen verbeteren.  

 

Dit gebeurt langs twee lijnen: 

• Het beschrijven van succesfactoren en valkuilen van good practices in drie 

verschillende arbeidsmarktregio’s. 

• Het ontwikkelen van een datamodel met kengetallen over de regionale arbeidsmarkt 

en laaggeletterdheid dat gebruikt kan worden voor het maken van beleidskeuzes in de 

regio.  

 

Het analyseren van succesfactoren en mogelijke valkuilen is gebeurd op basis van 

interviews en documentatie die door ketenpartners en stakeholders in de regio zelf is 

aangeleverd.  

Het gaat er dus niet om resultaten binnen de regio’s te beschrijven en te vergelijken op 

basis van objectieve gegevens, maar om succesfactoren en valkuilen te identificeren en 

                                                
1 Basisvaardigheden is een breed begrip. In het kader van ve in Nederland worden daar meestal taal, rekenen en 

digitale vaardigheden onder verstaan. In de Europese context worden basisvaardigheden breder opgevat en spreekt 

men ook wel over key competences (communication in the mother tongue; communication in foreign languages; 

competence in maths and basic competences in science and technology; digital competence; learning to learn; 
social and civic competences; sense of initiative and entrepreneurship; cultural awareness and expression) 
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beschikbaar te maken voor het veld. Het gaat daarbij om succesfactoren, valkuilen en 

goede voorbeelden, die door de stakeholders zelf worden benoemd en die meegenomen 

kunnen worden bij de verdere ontwikkeling van een duurzame regionale infrastructuur 

voor scholing van basisvaardigheden voor laaggeletterden en laagopgeleiden. 

Bijvoorbeeld in het programma Tel mee met Taal2 of het GOAL-project3 en bij de verdere 

ontwikkeling van het beleid rond volwasseneneducatie en Leven Lang Leren.  

 

Het tweede onderdeel van het project, het ontwikkelen van een datamodel, heeft tot doel 

om gemeenten handvatten te bieden om beleidskeuzen op het terrein van educatie en 

basisvaardigheden beter te kunnen onderbouwen. Hoe ziet de doelgroep laaggeletterden 

in mijn gemeente er op hoofdlijnen uit, waar moet ik dan als gemeente mijn beleid op 

inzetten, hoe ziet de arbeidsmarkt in mijn gemeente eruit en hoe is de relatie tussen 

laaggeletterdheid en arbeidsmarkt in mijn gemeente. Waar het datamodel vooral de 

beleidsmatige keuzes voor doelgroepen in de regio of de gemeente kan ondersteunen, 

biedt de beschrijving van de good practices handvatten voor een efficiënte en effectieve 

aanpak. Het datamodel en de totstandkoming ervan zijn onderwerp van de tweede 

deelrapportage, ‘Ontwikkeling datamodel en factsheets voor gemeenten’. 

1.3 Aanpak in het project 

Als eerste stap in het project is een begeleidingscommissie benoemd voor het project. 

Deze bestaat uit vertegenwoordigers van het ministerie van OCW (Caroline Liberton en 

Hans Hindriks), de Leerwerkloketorganisatie (Marianne Zoetmulder), Stichting Lezen & 

Schrijven (Merel Heimens Visser en Sanne Elbrink) en CINOP Erasmus+ (Ellen 

Hanselman). De begeleidingscommissie bewaakt het project en neemt tussentijds 

besluiten die van belang zijn voor de voortgang.  

 

Vervolgens heeft CINOP een projectteam samengesteld dat verantwoordelijk is geweest 

voor de nadere uitwerking en uitvoering van de activiteiten in het projectplan. Het 

projectteam bestond uit de volgende personen: Ina den Hollander, Matthieu Mes, Marieke 

Hanekamp, Miryam de Hoo en Veronique Stevens. 

1.3.1 Keuze voor de te beschrijven regio’s 

Vanuit de begeleidingscommissie is een keuze gemaakt voor de regio’s die in kaart zijn 

gebracht. De volgende regio’s zijn benaderd met het verzoek mee te werken: 

• Twente (Taal voor het Leven regio met een historisch sterke traditie in 

ketensamenwerking); 

• Friesland (aanpak maakt onderdeel uit van Leren en Werken Friesland en heeft een 

actief Bondgenootschap); 

• Utrecht (Taal voor het Leven regio en deelnemer aan de EVA-aanpak (Educatie 

Vrouwen met Ambitie). 

 

In plaats van Utrecht is de regio West-Brabant benaderd mee te doen met het beschrijven 

van hun aanpak. Het draagvlak voor deelname in Utrecht bleek te gering en omdat bleek 

                                                
2 https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2015/03/06/actieprogramma-tel-mee-met-taal 
3 Europees project binnen het Erasmus+ Key Action 3 programma. GOAL staat voor Guidance & Orientation in Adult 

Learning) Zes landen ontwikkelen speciale interventies om volwassenen met een laag niveau basisvaardigheden toe 

te leiden naar de arbeidsmarkt. In Nederland is het ministerie van OCW projectleider. Drenthe en Twente zijn 
pilotregio. 
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dat de EVA-aanpak nog maar net gestart was, konden nog geen succesfactoren en good 

practices opgetekend worden. West-Brabant is traditioneel een regio met veel activiteiten 

en samenwerking op het terrein van educatie, die vooral vanuit uitvoerende organisaties 

zelf wordt vormgegeven. 

Beschrijvingsmodel en vragenlijst 

Om te komen tot een eenduidige beschrijving van succesfactoren en good practices in de 

drie regio’s heeft de begeleidingscommissie CINOP Erasmus+ gevraagd hiervoor een 

beschrijvingsmodel te ontwikkelen. Als basis hiervoor diende het zogeheten Stuttgart 

Report van de Working Group on Adult Learning van de Europese Commissie uit 

september 2014. Dit conceptrapport bevat een analyse van succesfactoren voor effectieve 

educatiepolitiek in de Europese lidstaten. 

Omdat dit Europese model specifiek gericht is op het vergelijken van beleidsmaatregelen 

op nationaal beleid, was het model niet één-op-één te gebruiken voor het in kaart 

brengen van de aanpak in de regio’s. Wel is goed gekeken naar de verschillende thema’s 

en bouwstenen die het model bevat. Daarvan is de vragenlijst afgeleid die bij de 

semigestructureerde interviews in de regio zijn gebruikt (bijlage 1).  

Interviews en rapportage 

In de regio’s is in overleg met regionale sleutelfiguren verkend op welke wijze de 

informatie opgehaald kon worden. Daarbij is rekening gehouden met het netwerk en de 

beschikbare tijd en mogelijkheden van de ketenpartners. In de regio’s Friesland en 

Twente hebben geïnterviewden gezamenlijk het interview voorbereid of is een 

groepsinterview gehouden. In de regio West-Brabant is vanwege de vakantieperiode 

gekozen voor afzonderlijke interviews met verschillende partijen. 

• In Twente is gesproken met vertegenwoordigers van het ROC Twente (manager 

Educatie), de beleidsmedewerker van de gemeente Enschede, de contactgemeente 

voor de ve, en de regiocoördinator Taal voor het Leven.  

• In Friesland is gesproken met de projectleider Leren en Werken die de rapportage van 

het interview ter aanvulling en verbetering heeft voorgelegd aan de regiomanager van 

Lezen en Schrijven, ROC Friesland College, beleidsmedewerkers van de drie grootste 

gemeenten en de managers van de Bibliotheek Friesland en van de 

Welzijnsorganisaties die actief bij de Taalaanpak en Taalhuizen betrokken zijn. 

• In West-Brabant is met vertegenwoordigers van uiteenlopende ketenpartners en 

uitvoerders gesproken die actief zijn betrokken bij de taalaanpak. Er is sprake is van 

twee relatief sterke subregio’s met vergelijkbare inwonersaantallen en een 

samenwerkingsverband met traditioneel een hoge mate van zelforganisatie en 

autonomie. Hierdoor was het wenselijk om met vertegenwoordigers van verschillende 

organisaties te spreken om een goed beeld van de regio te krijgen. 

 

De rapportages van de interviews in de drie regio’s zijn vervolgens voorgelegd aan de 

gesprekspartners voor reactie en commentaar. Van elke regio zijn de resultaten 

vervolgens samengevat in een regiorapportage (bijlage 2). Ook deze is voorgelegd aan de 

regio’s en wordt samen met de twee deelrapportages besproken op een regionale 

bijeenkomst.  

De namen van alle geïnterviewde personen en organisaties per regio zijn opgenomen in 

bijlage 3. 
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1.4 Ontwikkeling datamodel voor gemeenten 

In Nederland wordt op verschillende manieren onderzoek gedaan naar laaggeletterdheid 

en de ontwikkeling van basisvaardigheden. Deze informatie is belangrijk voor het 

nationaal beleid en geeft gemeenten inzicht in het percentage laaggeletterden in hun 

gemeente. Als tweede lijn in het project is daarom aan een drietal onderzoeksbureaus die 

ervaring hebben in het onderzoek op het gebied van laaggeletterdheid en 

arbeidsmarktbeleid en aan het UWV de vraag gesteld of zij een model kunnen 

ontwikkelen dat gemeenten kan helpen bij het maken van beleidskeuzen op dit terrein.  

Zoals hierboven reeds aangegeven is de ontwikkeling van het datamodel onderwerp van 

deelrapportage 2 van het project. 

1.5 Kennisdeling 

De kennisdeling van de opbrengsten van het project valt uiteen in het ophalen van 

feedback gedurende de laatste fase van het project en het verder dissemineren van de 

eindresultaten. 

Feedbackrondes in de regio 

In de eerste helft van oktober zijn bijeenkomsten met de stakeholders en uitvoerders in 

de drie beschreven regio’s gehouden en zijn de voorlopige opbrengsten gepresenteerd. 

Aan hen is gevraagd wat zij kunnen leren en gebruiken van de aanpak in andere regio’s 

en wat relevant is om mee te nemen als aanbeveling in de eindversie van deze 

rapportage. Hiermee ontstond een eerste beeld van de gebruikswaarde van de aanpakken 

in de drie regio’s vanuit het perspectief van alle stakeholders en uitvoerders in deze 

regio’s. Tijdens de regionale bijeenkomsten is aan de stakeholders van de drie regio’s ook 

het datamodel en de op basis daarvan uitgewerkte factsheets voor 2 gemeenten 

gepresenteerd.  

Alle feedback is verzameld en meegenomen in de eindversies van de verschillende 

deelrapportages en regiorapportages. 

Disseminatie en feedback buiten de regio’s  

Medio september is tijdens het Festival van het Leren (de openingsdag van de Week van 

het Leren, waarin Leven Lang Leren voor volwassenen centraal staat) een workshop 

verzorgd waarin de voorlopige opbrengsten zijn gepresenteerd en feedback is gegeven op 

zowel de bevindingen in de regio’s als op het datamodel voor gemeenten.  

Eind september is tijdens een bijeenkomst van de contactgemeenten van de 

arbeidsmarktregio’s, georganiseerd door het Steunpunt ve, een toelichting gegeven op 

het project en is feedback gevraagd op de factsheet en het datamodel en de 

gebruikswaarde ervan. De contactgemeenten gaan een belangrijke rol vervullen bij de 

ontwikkeling van regionale educatieve plannen in het kader van de in 2015 van kracht 

geworden nieuwe wet op de ve. Input op het model vanuit contactgemeenten is daarom 

van groot belang. 

 

Medio oktober zijn de opbrengsten van het project in een themabijeenkomst aan 

beleidsmedewerkers van alle gemeenten gepresenteerd. Deze themabijeenkomst is 

georganiseerd in samenwerking met de LVO, de landelijke vereniging van 
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onderwijsadviseurs van gemeenten en andere overheden. In deze bijeenkomst is ook 

expliciet gevraagd wat aanbevelingen en suggesties zijn voor het programma Tel mee 

met Taal, de ontwikkeling van regionaal arbeidsmarktbeleid en Leven Lang Leren. 

1.6 Conclusies en aanbevelingen 

Op basis van de analyse van de rapportages van de drie regio’s is een aantal voorlopige 

conclusies en aanbevelingen opgesteld (hoofdstuk 3). Na alle feedbackrondes in de regio 

en landelijk zijn deze conclusies en aanbevelingen in definitieve vorm opgenomen in de 

twee deelrapportages.  

De eindversie is vervolgens voorgelegd aan de begeleidingscommissie. Belangrijk punt 

daarbij is de bruikbaarheid van de opbrengsten voor het programma Tel mee met Taal, 

het GOAL-project en de verdere ontwikkeling van het beleid rond basisvaardigheden, 

Leven Lang Leren en volwasseneneducatie.  

 

De deelrapportage wordt vooraf gegaan door een korte samenvatting en een overzicht 

van de belangrijkste aanbevelingen. 
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2 De regio’s in beeld: good practices 

In dit hoofdstuk worden de betrokken actoren van de samenwerking in de regio’s op een 

rij gezet, waarna de regio’s in beeld gebracht worden door op de thema’s van de 

vragenlijst en het beschrijvingsmodel regionale aanpakken en voorbeelden te beschrijven. 

Deze concrete voorbeelden van werkwijzen, documenten of instrumenten geven inzicht in 

de situatie in de regio’s en zijn mogelijk interessant voor andere regio’s.  

 

Bij de selectie van de beschreven aanpakken en voorbeelden is niet alleen gekeken naar 

de aanpak die het meest ontwikkeld of succesvol is. Regio’s verschillen immers sterk qua 

aanpak en niveau van samenwerking en in de mate waarin sprake is (geweest) van 

ondersteuning. Het zomaar overhevelen of implementeren van één succesvolle aanpak 

naar een andere regio werkt niet, zo leert de praktijk.  

De voorbeelden die worden genoemd hebben in elk geval in de ogen van de betrokkenen 

in de regio hun waarde en zijn in vergelijkbare contexten daarom mogelijk goed te 

gebruiken c.q. kunnen dienen ter inspiratie voor andere regio’s.  

2.1 Actoren 

Partijen die in alle regio’s altijd nauw betrokken zijn bij de aanpak basisvaardigheden zijn: 

• ROC’s (zowel voor de uitvoering van het WEB-aanbod als in ondersteunende zin 

richting professionalisering van vrijwilligers en in een enkel geval ook voor 

contractactiviteiten). 

• Particuliere taalaanbieders als het gaat om NT2-aanbod (gefinancierd vanuit de WEB 

of vanuit andere middelen). 

• De bibliotheken, vaak als fysieke plek met concrete faciliteiten en activiteiten, soms 

ook als initiator en trekker. 

• Welzijnsinstellingen en buurthuizen, die vaak in samenwerking met de bibliotheken 

Taalpunten of Taalhuizen vorm geven. 

• Vrijwilligersorganisaties die in afstemming met de andere actoren bijdragen aan zowel 

door de WEB bekostigde trajecten als aanbod buiten de WEB om. 

• Gemeenten in hun formele rol als inkoper van trajecten vanuit de WEB en vormgever 

van educatief beleid en soms in de rol van regisseur en verbinder op andere 

beleidsterreinen zoals zorg en welzijn, schuldhulpverlening, huisvesting, werk en 

inkomen. 

• Stichting Lezen & Schrijven. In de regio Twente vanuit hun rol als landelijk 

programmaleider van het programma Taal voor het Leven, in Friesland als voorzitter 

van het Bondgenootschap en in West-Brabant als partner in de Taal voor het Leven 

aanpak. 
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2.2 Leerwerkloketten 

Binnen de context van het beleid op het gebied van Leven Lang Leren ligt zowel op 

Europees als nationaal niveau steeds meer nadruk op de versterking van 

basisvaardigheden van volwassenen als instrument voor een duurzame ontwikkeling van 

de arbeidsmarkt en de ontwikkeling van een innovatieve kenniseconomie. Naast andere 

instrumenten zoals de implementatie van het NLQF4, EVC5 en ECVET die landelijk worden 

ingezet, kunnen met name de Leerwerkloketten in belangrijke mate bijdragen aan de 

regionale afstemming op het gebied van scholing van basisvaardigheden van 

laaggeletterden en laagopgeleiden voor de regionale arbeidsmarkt. 

Leerwerklokketten (samen bekend onder de naam Leren en Werken) zijn gezamenlijke 

initiatieven van regionale partners op het terrein van onderwijs en arbeidsmarkt. Hun 

kerntaak is het versterken van de samenwerking tussen de instanties die betrokken zijn 

bij scholing en arbeidstoeleiding en adviseren over loopbaan- scholingsmogelijkheden. In 

2014 is besloten het thema laaggeletterdheid herkenbaarder in de dienstverlening te 

positioneren. De rollen, activiteiten en instrumenten waarvoor het Leerwerkloket kan 

kiezen zijn opgenomen in het basisdienstverleningsmodel, dat adviseurs ondersteunt bij 

hun werkzaamheden. Op de websites van Leren en Werken (lokaal en regionaal) wordt 

actief verwezen naar evenementen, bijeenkomsten, activiteiten en producten. Daarnaast 

kunnen partners (zoals hierboven beschreven) per regio eigen afspraken maken met het 

Leerwerkloket over aanvullende dienstverlening of projecten. De mate waarin het 

Leerwerkloket een extra bijdrage levert aan de aanpak van laaggeletterdheid hangt sterk 

af van de regionale context en de wensen van regionale ketenpartners.  

2.3 Andere belangrijke partijen 

In de regio’s zijn ook tal van andere en organisaties, bedrijven of instellingen in meerdere 

of mindere mate actief betrokken bij de aanpak. In veel gevallen spelen deze organisaties 

vooral een rol in het proces van bewustwording, herkennen en doorverwijzen. Hierbij ziet 

men in toenemende mate een rol weggelegd voor de sociale diensten en wijkteams van 

gemeenten, voor de bedrijven in de sociale werkvoorziening en in sommige gevallen 

spelen ook woningbouwverenigingen een rol. Zij kunnen vanuit hun verschillende rollen 

laaggeletterden opsporen en actief doorverwijzen naar instellingen die aanbod verzorgen 

op het gebied van basisvaardigheden. 

                                                
4 Het Nederlands Kwalificatieraamwerk(NLQF) maakt het mogelijk om niveaus van kwalificaties van zowel publieke 

als private aanbieders te vergelijken en heeft als doel arbeidsmobiliteit te vergroten. De Nederlandse niveaus zijn 

gerelateerd aan het Europese kwalificatiekader (EQF) en maakt daarmee arbeidsmobiliteit binnen Europa mogelijk. 

Voor meer info: http://www.nlqf.nl/over-nlqf-eqf/nlqf  
5 EVC (erkenning van verworven competenties) brengt precies in kaart wat iemand aan kennis en vaardigheden in 

huis heeft. Er wordt gekeken naar wat iemand in de praktijk heeft (bij)geleerd en dit wordt vastgelegd in een 

ervaringscertificaat. Een ervaringscertificaat is dus, naast eventuele diploma’s, een bewijs van iemands kwaliteiten. 
Voor meer info: http://www.kenniscentrumevc.nl/ 
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2.4 Organisatie, samenwerking en trekkracht 

De drie regio’s zijn trots op hun huidige organisatie van de aanpak van 

basisvaardigheden: het wordt als winst beschouwd dat men zelf invloed heeft op de 

organisatie van het netwerk en dat de partners elkaar aan tafel en via persoonlijke 

contacten eenvoudig kunnen vinden. Het is duidelijk dat de initiatiefnemers van de 

samenwerkingsverbanden een (grote) invloed kunnen uitoefenen op de uiteindelijke 

vormgeving van het partnerschap en het aanbod dat daaruit voortvloeit.  

Twente 

In de regio Twente heeft men de samenwerking vormgegeven vanuit het pilotprogramma 

Taal voor het Leven. Dit programma heeft sterk bijgedragen aan de uitbreiding, 

professionalisering en standaardisering van de regionale aanpak. De (centrum)gemeente 

is hierbij één van de belangrijkste partners en heeft bij de opzet van de samenwerking 

een grote rol gespeeld. De gemeente Enschede heeft voor de lokale inrichting een model 

Plan van Aanpak opgesteld dat door Stichting Lezen en Schrijven wordt verspreid en dat 

ook door andere gemeenten in de regio Twente gebruikt gaat worden. In het Plan van 

Aanpak zijn rollen, taken en verantwoordelijkheden van de verschillende actoren 

(welzijnswerk, bibliotheek, projectleiders, ROC en gemeente) uitgewerkt. Bij veel van de 

opbrengsten van Taal voor het Leven is de regio Twente de afgelopen twee jaar actief 

betrokken geweest bij het ontwikkelen of implementeren van de instrumenten en 

dienstverleningsconcepten. Een goed overzicht van deze opbrengsten is te vinden in ‘Slim 

samenwerken loont’, de rapportage met praktische voorbeelden van 2 jaar Taal voor het 

Leven. (http://taalvoorhetleven.nl/over-taal-voor-het-leven/de-aanpak). 

Het Leerwerkloket is al jaren actief betrokken bij de aanpak laaggeletterdheid in de regio 

Twente. Het is gehuisvest op het Werkplein op drie verschillende locaties, gemeenten en 

UWV zijn dan ook belangrijke partners. Sinds een aantal jaren maakt de screening van 

het taalniveau standaard onderdeel uit van de scholingstrajecten voor werkzoekenden die 

via het Leerwerkloket in samenwerking met UWV, het regionale bedrijfsleven, de 

gemeente en het ROC worden aangeboden. Er is een nauwe verbinding met de afdeling 

Educatie van het ROC en de MBO-afdelingen die regulier bekostigde scholing aanbieden 

voor lager opgeleiden op niveau 1 (Entree). Binnen deze samenwerking leveren de 

Leerwerkloketten een belangrijke bijdrage bij het opsporen van mensen met 

taalachterstanden, die dan worden verwezen naar de regionale aanbieders (ROC en de 

Taalpunten). 

West-Brabant 

In West-Brabant zijn de bibliotheken aanjager geweest voor de samenwerking en zij 

nemen dan ook een centrale rol in binnen het samenwerkingsmodel. Er wordt gewerkt 

met een stuurgroep, een partneroverleg en een aantal lokale projectgroepen. Dit model 

kan een oplossing bieden voor de voor alle regio’s met de prangende vraag hoe regionaal 

beleid zich verhoudt tot lokaal beleid. Behalve regionale beleidsafspraken die bijvoorbeeld 

worden gemaakt in het kader van de WEB of het arbeidsmarktbeleid zijn er soms binnen 

een regio ook grote verschillen. Tussen stad en platteland bijvoorbeeld als het gaat om 

doelgroepen of belangrijke sectoren op de arbeidsmarkt of in de zin van belangrijke 

actoren en stakeholders. Ook binnen de regio Twente wordt met een vergelijkbaar model 

rekening gehouden met lokale verschillen. 

http://taalvoorhetleven.nl/over-taal-voor-het-leven/de-aanpak/
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In de regio West-Brabant krijgt laaggeletterdheid aandacht vanuit de basisdienstverlening 

van het Leerwerkloket. Dat betekent dat in het kader van de advisering aan werkgevers, 

werkenden en werkzoekenden, bij de loopbaandienstverlening, scholingsvragen en EVC, 

gekeken wordt in hoeverre taalbeheersing een probleem is. Als dit het geval is wordt 

verwezen naar wordt betrokken cliënt verwezen naar de voorzieningen in de regio, zoals 

deze via het ROC West-Brabant en de bibliotheken worden verzorgd. Thema’s voor het 

Leerwerkloket in 2015 die bestuurlijk als prioritair zijn aangemerkt zijn gericht op de 

terugkeer naar school (voor jongeren), het leerwerkbanen invullen en de inzet van EVC. 

Bestrijding van laaggeletterdheid is in 2015 geen prioritair thema in het actieplan van het 

Leerwerkloket, maar krijgt gestalte binnen de afspraken van het Convenant dat 

gemeenten in de regio hierover hebben gesloten. 

Friesland 

In de regio Friesland is een sterke rol weggelegd voor het Leerwerkloket in samenwerking 

met het bondgenootschap dat door Stichting Lezen & Schrijven is geïnitieerd. Leren en 

Werken Friesland maakt onderdeel uit van het bestuurlijk platform Economie en 

Arbeidsmarkt. Deze stelt doelen vast en neemt drempels weg voor de samenwerking van 

de belangrijkste spelers op het terrein van de drie O’s (overheid, onderwijs en 

ondernemers). De coördinatie van activiteiten gebeurt vanuit het coördinerend Platform 

Economie en Arbeidsmarkt, waarin beleidsmedewerkers en 

managementvertegenwoordigers van bovengenoemde organisaties participeren. De 

concrete sturing van de uitvoering van activiteiten vindt plaats op basis van een 

Businessplan en valt onder de verantwoordelijkheid van de projectleider van het 

Leerwerkloket. Het Leerwerkloket Friesland is gevestigd in het Werkplein, waardoor de 

verbinding met de dienstverlening van gemeente en UWV gemakkelijk gelegd kan 

worden. De aanpak laaggeletterdheid is onderdeel van het jaarplan van het Leerwerkloket 

en is opgesteld in samenwerking met het Bondgenootschap Friesland.  

2.5 Sturing en regie 

De regie en sturing op de aanpak zelf hangt sterk samen met de organisatievorm en de 

initiatiefnemers. Doordat de situatie in de regio’s enerzijds sterk verschilt voor wat betreft 

de betrokken actoren en de mate van regie, maar tegelijkertijd veel overeenkomsten te 

zien geeft in de vorm van sturing en overleg via beleid/bestuursniveau en uitvoering, is 

het niet eenvoudig voorbeelden uit te lichten. Een interessant kader met handreikingen 

voor het ontwikkelen van een regionale infrastructuur is opgenomen in de al eerder 

genoemde publicatie ‘Slim samenwerken loont’. Dat gaat er ook vanuit dat sterk 

aangesloten wordt op de bestaande infrastructuur, samenwerkingspartners en ‘wat al 

werkt’.  
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2.6 Aanbod: totstandkoming, bereik en aansluiting op doelgroepen 

WEB-aanbod, formeel aanbod, non-formeel aanbod, overig aanbod: wat bedoelen we 

ermee?  

Over de terminologie WEB-aanbod, formeel aanbod, non-formeel aanbod en ‘overig’ 

aanbod bestaat veel verwarring.  

De nieuwe wet op de ve definieert formeel aanbod als alle aanbod dat opleidt tot een 

diploma en non-formeel aanbod als alle aanbod dat niet opleidt tot een diploma. Dat wil 

niet zeggen dat non-formeel aanbod niet gericht is op het behalen van een niveau-

verhoging, alleen wordt niet naar een formeel diploma toegewerkt met de daarbij 

horende toetsing en examinering. Dit non-formele aanbod kan binnen de context van 

de wet worden uitgevoerd door zowel professionele onderwijsorganisaties als door 

bibliotheken, maatschappelijke instellingen en vrijwilligersorganisaties. 

In de praktijk van alledag wordt de term formeel aanbod echter vaak gebruikt voor 

bekostigd aanbod door professionele onderwijsinstellingen (roc’s of private aanbieders) 

en non-formeel aanbod voor aanbod dat verzorgd wordt door bibliotheken, 

maatschappelijke instellingen en vrijwilligersorganisaties en dat wordt uitgevoerd door 

vrijwilligers, al dan niet met ondersteuning van een professional.  

In deze rapportage spreken we daarom van WEB-aanbod voor bekostigd aanbod 

(formeel zowel als non-formeel) door roc’s, particuliere aanbieders of andere (niet-

onderwijs) organisaties. Onder overig aanbod verstaan we aanbod dat niet vanuit de 

WEB wordt bekostigd en verzorgd wordt door bibliotheken, vrijwilligersorganisaties e.a.  

 

Het huidige aanbod richt zich tot nu toe met name op het verhogen van de 

taalvaardigheid. Wel is er in toenemende mate aandacht voor digitale vaardigheden, met 

name in West-Brabant, maar de rekenvaardigheden blijven onderbelicht.  

Het aanbod buiten de WEB richt zich bijna uitsluitend op anderstaligen. Binnen het WEB-

aanbod is wel aandacht voor Nederlandse taal voor autochtone laaggeletterden en soms 

voor rekenen. De regio’s proberen hun aanbod zo breed mogelijk te houden om iedereen 

te kunnen helpen, maar het blijft een probleem om bepaalde doelgroepen zoals 

laagtaalvaardige moedertaalsprekers te bereiken of in beeld te krijgen.  

In hoeverre het WEB-aanbod (zowel formeel als non-formeel) en het overige aanbod dat 

wordt georganiseerd door bibliotheken en vrijwilligersorganisaties al goed op elkaar is 

afgestemd, verschilt per regio, maar hier valt nog wel een belangrijke slag te maken.  

Wel vinden roc’s en andere instellingen die trajecten aanbieden elkaar op het scholen of 

coachen van vrijwilligers. Zowel in Friesland als West-Brabant verzorgt het ROC de 

trainingen voor vrijwilligers die worden ingezet in het aanbod. In Twente verzorgt 

Stichting Lezen & Schrijven de trainingen en het ROC de coaching. De regionale 

samenwerking heeft daarmee in alle drie regio’s geleid tot een verbetering van de inzet 

van vrijwilligers: deze is gerichter en/of professioneler.  

 

In de regio Twente wordt de verbinding tussen WEB en ander aanbod via een model van 

vraagsturing gelegd. Iedereen met een taalvraag kan zich melden bij het Taalpunt of het 

Leerwerkloket. Via een factsheet is inzichtelijk gemaakt waar men met verschillende 

vragen terechtkan. Binnen de aanpak is beschreven welke deelnemers met welke 

taalvragen kunnen worden doorverwezen naar welk type aanbod. Hierover zijn tussen alle 

aanbieders onderling afspraken gemaakt. Daarnaast heeft men voor het aanbod vanuit de 
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WEB een productonderlegger gemaakt, waarin het doelperspectief, klantperspectief en 

het doel van elk product wordt beschreven.  

Bij de 0-meting bij de intake, wordt het niveau, het te bereiken taalniveau en het aanbod, 

ook bij Taalhuizen, in het volgsysteem van het ROC vastgelegd. Hierdoor kan in Twente 

binnenkort begonnen worden met het rapporteren van de ureninzet van de deelnemers 

binnen de formele, non- formele en overige educatie in de trajectrapportage, waardoor 

een totaaloverzicht ontstaat van de geleverde ‘taalinspanningen’. Binnenkort wordt ook 

een start gemaakt met gecombineerde trajecten van WEB-aanbod uitgevoerd door 

professionele docenten van het ROC, waarbij een deelnemer naast dit door de WEB 

bekostigde aanbod ook gebruik maakt van aanbod door vrijwilligers. 

 

In Breda bestaat het platform Breda Taal (gericht op anderstaligen) waar alle 

taalaanbieders uit Breda samenkomen en waarbij ook het Kellebeek College van ROC 

West-Brabant is aangesloten. Hier informeert men elkaar over het aanbod en kijkt men 

aan de hand van casussen welke deelnemer het beste naar welk aanbod kan worden 

doorverwezen. Via deze werkwijze krijgt men tevens een beter inzicht in elkaars aanbod 

en kan deelnemers beter doorverwijzen naar aanbod dat bij hem of haar past. De vraag 

of het aanbod dekkend is en afgestemd is op de doelgroepen en het WEB-aanbod is 

daarmee nog niet beantwoord. Ook in de gemeente Bergen op Zoom is een dergelijk 

overleg van taalaanbieders ontstaan, dat voorlopig nog wordt gecoördineerd door de 

gemeente maar dat in het plan van aanpak voor de uitrol van Tel mee met Taal in 2016 

zal worden uitgebouwd. 

Wel probeert men in deze regio de doelgroepen in beeld te krijgen door gebruik te maken 

van de monitor ‘Ken uw doelgroep’, waarbij inzicht gegeven wordt in welke mate een 

gemeente te maken heeft met kwetsbare groepen en hoe de situatie is per wijk of gebied. 

In de gemeente Roosendeel is men voornemens om de monitor ‘Sociaal kwetsbare 

groepen’ uit te laten voeren, waarin de monitor ‘Ken uw doelgroep’ wordt opgenomen én 

waarin aansluiting wordt gezocht met de kwalitatieve data van Leger des Heils omtrent 

dak- en thuislozen.  

Door de bibliotheken worden naast taalcursussen ook workshops digitale vaardigheden 

gegeven. Daarbij worden op grote schaal de Klik en Tik programma’s van Oefenen.nl 

ingezet en het programma Digisterker. Hierbij wordt ook samengewerkt met het UWV, die 

cliënten die problemen hebben met de digitale dienstverlening doorverwijzen naar 

cursussen bij de bibliotheek. Het UWV Werkbedrijf in de regio heeft deze cursussen 

ontwikkeld en is ook de uitvoerder, in samenwerking met de bibliotheek. UWV-

medewerkers trainen de vrijwilligers van de bibliotheek hoe zij deelnemers kunnen 

begeleiden met het gebruik van hun DigiD en de portal Werk.nl. 

 

In de regio Friesland wil men ervaring opdoen met een voor de Leerwerkloketten 

ontwikkelde methodiek van doelgroep- en doelanalyse, op basis waarvan gerichter kan 

worden vastgesteld wat het meest passende aanbod is. Deze aanpak is verbonden aan de 

door veel gemeenten gehanteerde Participatieladder. 

In het kader van de WEB kunnen elke maand 15 deelnemers vanuit Leren en Werken en 

het UWV instromen op een traject via het protocol voor herkennen en doorverwijzen zoals 

dat ontwikkeld is door het Leerwerkloket i.s.m. de regionale partners. In dit protocol zijn 

met alle verwijzers heldere afspraken gemaakt over de te gebruiken instrumenten voor 

de intake (Taalmeter, professionele taalintake), wie op welke plekken de intake uitvoert 

en hoe de ‘schakeldocent’ doorverwijst. Alle relevante partners (gemeenten, Taalhuizen, 
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scholen, UWV) zijn als verwijzer betrokken en hebben zich aan het protocol verbonden. Er 

kan zowel verwezen worden naar het WEB-aanbod als naar het lokale overige aanbod. Er 

is sprake van een ‘warme’ overdracht met terugkoppeling over resultaat. 

Dit werkt stimulerend voor alle partijen. De inspanning die partijen plegen bij het 

herkennen en doorverwijzen leidt voor een deelnemer altijd tot een passende intake en 

tot een concreet aanbod, formeel of non-formeel. 

2.7 Monitoring en verantwoording op kwantiteit en kwaliteit 

Voor alle regio’s geldt dat er voor het WEB-aanbod inzicht is in het aantal bereikte 

deelnemers c.q. uren educatie ten opzichte van de planning. Hierover rapporteren de 

roc’s conform afspraak met hun contactgemeente. Het aanbod dat buiten de WEB om in 

de regio’s wordt aangeboden is heel divers qua inhoud, vorm en aanpak. Het wordt door 

veel verschillende uitvoerders aangeboden, veelal in samenwerking met of door 

vrijwilligers. Het verzamelen en vastleggen van gegevens over het te bereiken doel, 

resultaat en de kenmerken van de bereikte doelgroep wordt doorgaans niet 

gestructureerd gedaan. Monitoring van deelname en resultaten gebeurt in sommige 

gevallen wel door uitvoerders op hun eigen aanbod. Van een structurele monitoring in de 

regio’s die tot onderling vergelijkbare resultaten leidt, is echter nog geen sprake. Met 

name als het gaat om vrijwilligers, bestaat er soms huiver om teveel administratieve 

verplichtingen op te leggen. 

Wel worden steeds vaker op regionaal niveau procedurele afspraken gemaakt over intake 

en verwijzing, waarbij ook afspraken gemaakt worden over de gegevens die vastgelegd 

worden. 

 

In Twente wordt bij het aanbod vanuit de WEB van elke deelnemer bij de intake in het 

trajectplan door het ROC vastgelegd wat het beoogde taalniveau is, wat het 

doelperspectief vanuit het oogpunt van participatie of werk is en wat de positie is van de 

deelnemer op de participatieladder. Als prestatie-indicator geldt dat met een toets 

aangetoond moet worden dat tenminste 70% van de deelnemers de verhoging van het 

taalniveau heeft bereikt. In 2017 zal deze prestatie-indicator door een externe partij 

worden geëvalueerd. 

Het ROC van Twente neemt in 2015 een volgsysteem in gebruik waaruit rapportages op 

deelnemer- en groepsniveau gemaakt kunnen worden. Hierdoor kan inzicht verkregen 

worden in welke doelen bereikt zijn, onder meer ook met betrekking tot verhogen 

taalniveau. Bepaalde groepen deelnemers van buiten de WEB zijn in de monitoring 

meegenomen van het programma ‘Taal voor het Leven ‘6 die wordt uitgevoerd door de 

Universiteit van Maastricht. Men werkt momenteel aan een nieuwe vorm van registratie 

en monitoring voor partners in de regio.  

In Friesland wordt in het kader van de WEB gemonitord op het aantal verwezen cursisten, 

niet verschijnen op de lessen, plaatsingen op wachtlijsten en gerealiseerde aanmeldingen. 

In West-Brabant wordt gerapporteerd over aantallen deelnemers, leeftijdsopbouw, 

instroom, uitval en uitstroom. Daarnaast geldt voor alle cursussen als prestatie-indicator 

dat 80% het vastgestelde doelperspectief moet hebben gehaald. 

                                                
6 Impactonderzoek taaltrajecten Taal voor het Leven door Stichting Lezen & Schrijven op het gebied van 
sociale inclusie en leesvaardigheid. Deel A en B. Maastricht University. 
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2.8 Verbinding taal en basisvaardigheden met arbeidsmarkt- en 

participatiedoelstellingen  

Hoewel de bewustwording van de relatie tussen basisvaardigheden en participatie in de 

samenleving en op de arbeidsmarkt aanwezig is, wordt op deze verbinding in de meeste 

regio’s door gemeenten en andere organisaties nog niet altijd actief gestuurd. Bij de 

intake houden uitvoerders van zowel het ROC, andere taalaanbieders en de 

Taalpunten/Taalhuizen wel steeds vaker rekening met de situatie en het doelperspectief 

van de deelnemer, met name binnen de WEB, door groepen in te delen op basis van 

doelperspectief of door activiteiten op te nemen richting een bepaald wensberoep.  

 

Een goed voorbeeld is de gemeente Enschede. Hier maakt educatie onderdeel uit van het 

meerjarig sociaal economisch beleid van de gemeente. Taalactiviteiten in de gemeente 

staan nooit op zichzelf, maar zijn altijd gekoppeld aan activiteiten die participatie in de 

samenleving of werk ondersteunen (vrijwilligerswerk, stages). Het integrale denken wordt 

in deze regio al goed toegepast en vormt een goede basis voor uitbreiding van de aanpak 

in de regio.  

In het WEB-aanbod is rekening gehouden met de vraag van de regionale arbeidsmarkt 

(trajecten toegesneden voor de zorgsector, werknemersvaardigheden). 

 

In Friesland maakt de aanpak van Laaggeletterdheid onderdeel uit van het programma 

Kennis Ontwikkeling Friesland. In dit programma werken provincie, gemeenten, 

opleidingsinstellingen en bedrijfsleven samen. Dit betekent dat er zowel op bestuurlijk als 

uitvoerend niveau koppelingen te maken zijn met het arbeidsmarktbeleid en met 

scholingsactiviteiten die binnen dit programma tot stand komen, omdat de juiste partijen 

hiervoor aan tafel zitten.  

De bestuurlijke borging en het ‘eigenaarschap’ van het thema Basisvaardigheden en 

Laaggeletterdheid is onderdeel van het Jaarplan 2015 van Leren en Werken Friesland. Elk 

jaar wordt in dit plan bepaald wat de speerpunten zijn in het kader van scholing en 

arbeidsmarkt en welke acties in gang worden gezet.  

 

In West-Brabant ziet men ook positieve mogelijkheden om beleidsterreinen met elkaar te 

verbinden, met name als het gaat om doorverwijzing vanuit sociale wijkteams en vanuit 

de sociale dienst.  

ROC West-Brabant verzorgt jaarlijks op grote schaal taalscholing voor buitenlandse 

werknemers uit vooral Oost-Europese landen die de taal willen leren. Dit aanbod wordt 

niet bekostigd uit overheidsmiddelen maar door de bedrijven of deelnemers zelf. Het 

geeft aan dat het ROC met haar taalaanbod goed in staat is in te spelen op de vraag van 

werkgevers.  

2.9 Overige good practices 

Niet alle genoemde good practices passen binnen de kaders van de vragenlijst zoals die is 

gehanteerd in de interviews. Daarom hier nog enkele aanvullingen met voorbeelden die 

niet binnen bovengenoemde thema’s passen, maar wel interessant kunnen zijn voor 

andere regio’s. 
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Lesmaterialen, intake-instrumenten en trainingen 

In het kader van Taal voor het Leven zijn (en worden) diverse lesmethoden, 

screeningsinstrumenten, intake-assessments en toetsen ontwikkeld die vaak specifiek zijn 

toegesneden op gebruik door vrijwilligers. Ook een basistraining en aanvullende 

trainingen voor vrijwilligers zijn ontwikkeld, alsmede een model voor monitoring. In de 

regio Twente worden deze instrumenten en methodieken gefaseerd uitgerold en 

toegepast. In Friesland en West-Brabant wordt gebruik gemaakt van de training voor 

vrijwilligers.  

Het Friesland College heeft in het kader van een Europees programma een lesmethode 

ontwikkeld (Sprint) voor de doelgroep NT2, die gericht is op een grote mate van 

zelfwerkzaamheid en eigen verantwoordelijkheid van de cursisten. Taalprogramma’s zijn 

hierdoor intensiever, korter en effectiever geworden.  

Leesbevordering 

Het Leerwerkloket Friesland organiseert met haar partners regelmatig bijzondere 

activiteiten op het gebied van leesbevordering en neemt actief deel in diverse Europese 

projecten gericht op de bevordering van literacy. Deze activiteiten hebben een extra 

impuls gekregen doordat Leeuwarden in 2018 optreedt als Culturele Hoofdstad. 

De rol van de sociale werkvoorziening 

In West-Brabant werken de bedrijven in de sociale werkvoorziening samen met de 

bibliotheken om voor hun werknemers een passend aanbod te verzorgen. Binnen de 

VWS-groep is bewust gekozen voor een hele gerichte en kleinschalige aanpak die 

gecoördineerd wordt de afdeling opleidingen. De trajectbegeleiders maken een inschatting 

van de taal- en digitale vaardigheid van medewerkers, die vervolgens een aanbod krijgen 

als onderdeel van het individuele ontwikkeltraject van de SW-medewerkers. Belangrijke 

succesfactoren zijn de vrijwilligheid (de medewerker beslist zelf of hij op het aanbod 

ingaat) en de positieve houding vanuit de werkgever die werknemers in de gelegenheid 

stelt om scholing te volgen, half onder werktijd, half in eigen tijd. Daarmee geeft de VWS-

groep als werkgever het signaal af dat men eigen ontwikkeling en leven lang leren een 

belangrijke zaak vindt, wat weer positief werkt op de motivatie van medewerkers. 

2.10 Bekostiging 

Bij het onderdeel bekostiging valt op dat alle regio’s goed in beeld hebben wat zij aan 

WEB-middelen beschikbaar hebben en aan welke activiteiten dit budget wordt besteed. 

Anders is dit met het aanbod dat buiten de educatiegelden van de WEB om wordt ingezet. 

Dit verschilt sterk per gemeente. In sommige gevallen is sprake van rechtstreekse inkoop 

van taalactiviteiten, in de meeste gevallen is evenwel sprake van een vorm van indirecte 

bekostiging van voorzieningen, zoals het subsidiëren van Taalhuizen of Taalpunten, de 

inzet van niet professionals en/of vrijwilligers vanuit welzijnswerk, de bibliotheken, e.d. 

Ook komt het regelmatig voor dat op projectbasis of incidenteel activiteiten worden 

ontwikkeld en bekostigd, bijvoorbeeld via de Lions Club of via subsidies van bijvoorbeeld 

provincies.  

Om die reden is het bijzonder lastig de totale bestedingen in geld en de opbrengsten van 

de aanpak in beeld te brengen. 
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3 Conclusies 

In dit hoofdstuk worden de belangrijkste conclusies per thema samengevat in de vorm 

van succesfactoren en valkuilen. Voor de conclusies en aanbevelingen in deze 

conceptversie zijn ook de resultaten van de discussies van de workshop tijdens het 

Festival van het Leren op 18 september en van de presentatie voor bijeenkomst van 

contactgemeenten van het Steunpunt ve op 24 september meegenomen. Ook de 

resultaten van de bijeenkomst over de uitkomsten van het onderzoek die is georganiseerd 

in samenwerking met de LVO op 13 oktober en van de regionale bijeenkomsten zijn 

meegenomen in de eindrapportage. 

Hierdoor is een indicatie te geven van de mate waarin de bevindingen en conclusies uit de 

drie regio’s herkenbaar zijn voor andere regio’s en gemeenten. De waarde van de 

verkenning neemt hierdoor toe en biedt de mogelijkheid hiermee rekening te houden bij 

de aanbevelingen.  

 

Vervolgens worden op basis daarvan enkele aanbevelingen geformuleerd. De 

aanbevelingen kunnen meegenomen worden bij de verdere uitrol van de aanpak Tel mee 

met Taal, bij het Key Action 3 programma GOAL en bij de ontwikkeling van de regionale 

aanpak van volwasseneneducatie en Leven Lang Leren. 

3.1 Conclusies, succesfactoren en valkuilen 

Organisatie, samenwerking en trekkracht 

In alle drie de regio’s is sprake van actieve netwerken van enthousiaste en betrokken 

ketenpartners die samen invulling geven aan een educatief aanbod. Hoewel de 

samenstelling en de sturing van de netwerken per regio anders wordt ingevuld, hebben zij 

met elkaar gemeen dat zij al langere tijd bestaan en een duurzaam karakter hebben. De 

invloed van het educatiebeleid van de overheid op de samenwerking binnen het netwerk, 

is relatief beperkt, maar verschilt per regio. In de regio Twente is die relatie het sterkst.  

Kijkend naar de partijen die een belangrijke rol vervullen zien we, wisselend in 

samenstelling en actieve betrokkenheid, altijd de volgende partijen terug: gemeenten, 

Taal voor het Leven, de bibliotheek en het Leerwerkloket. Belangrijke en groeiende rol 

voor andere partijen ontstaat wanneer een aanpak daadwerkelijk wordt uitgerold. Dan 

zien we een grotere betrokkenheid van vrijwilligersorganisaties, welzijnsinstellingen, 

taalaanbieders, SW-bedrijven, het UWV en soms de woningbouwvereniging.  

 

Succesfactoren: 

• Zorg ervoor dat de samenwerkingsvorm en organisatievorm aansluiten op reeds 

bestaande netwerken en samenwerkingsverbanden en de specifieke context van de 

regio en bouw daarop voort. Hiermee maak je gebruik van wat er al is en benut je het 

enthousiasme en commitment vanuit de regio zelf. Voorkom een top-down 

benadering. 

• Werk aan het onderling vertrouwen tussen partners als basis van een goede 

samenwerking. Het vermogen om over het eigenbelang van organisaties heen te 

stappen is cruciaal voor het slagen van de aanpak. 
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• Stel een trekker aan vanuit de regio zelf, die kan beschikken over tijd en middelen om 

de samenwerking en aanpak in een regio te organiseren en te professionaliseren, in 

samenwerking met of gebruik makend van de landelijke ondersteuning vanuit het 

programma Taal voor het Leven en Tel mee met Taal. Zo wordt in de regio Twente 

aangegeven dat de extra dagen ondersteuning van de projectleider Taal voor het 

Leven een belangrijke succesfactor is. 

• De aanpak moet in de regio zelf worden geborgd. Daarvoor is het van belang dat de 

regio zelf vormgever is van het proces. Dat voorkomt dat na de projectperiode van 

Tel mee met Taal en de ondersteuning die van daaruit wordt geboden het proces in 

de regio stokt. 

• Vind niet in iedere regio of gemeente het wiel opnieuw uit. Een professionele, 

methodische en gestandaardiseerde wijze van werken, zoals de aanpak van Taal voor 

het Leven, leidt tot versnelling van het proces en betere en snellere resultaten. 

Gebruik maken van ontwikkelde instrumenten en lesmethoden, trainingen voor 

vrijwilligers en formats voor overeenkomsten werkt kosten- en tijdbesparend. 

• Binnen een regio zijn soms grote verschillen tussen gemeenten als het gaat om 

bevolkingssamenstelling, doelgroepen van beleid en bestaande initiatieven. Maak van 

de regionale aanpak geen dwingend keurslijf maar geef lokale accenten de ruimte. 

 

Valkuilen: 

• Regionaal beleid en een regionale aanpak kent soms andere accenten en 

uitgangspunten dan het lokale beleid en de lokale context. Dit kan leiden tot 

(schijnbaar) tegengestelde belangen. 

• Door een snelle groei van het aantal netwerkpartners wordt het belangrijk om 

afspraken vast te leggen en structuur aan te brengen. Dit kan leiden tot teveel 

bureaucratisering. De kracht van een goed netwerk is vaak dat het ontstaat van 

onderop door het initiatief van partners die elkaar kennen en tussen wie korte lijnen 

bestaan.  

• Een te groot samenwerkingsverband kan leiden tot gebrek aan actief commitment en 

slagkracht. Het zetten van een handtekening onder een convenant of 

samenwerkingsovereenkomst leidt nog niet automatisch tot actieve deelname. 

3.2 Het belang van sturing en regie en de rol van de gemeente 

De mate van sturing en regie binnen een partnerschap is sterk verschillend en de mate 

waarin contactgemeenten actief vormgeven aan hun regierol in het overleg met 

ketenpartners en uitvoerders loopt sterk uiteen. In de regio Twente is deze regie het 

sterkst aanwezig, in de regio West-Brabant is dit tot nu toe het minst sterk vormgegeven 

en verschilt sterk per gemeente. Met de komst van een kwartiermaker voor de 

voorbereiding van de aanpak Tel mee met Taal worden stappen gezet richting een grotere 

rol van de contactgemeente en meer sturing op de aanpak in zijn geheel.  

In alle regio’s melden betrokken ketenpartners en uitvoerders dat er in ieder geval 

behoefte is aan sturing en regie en dat een actieve regierol voor de gemeente in het hele 

proces van groot belang is. Niet alleen voor wat betreft het ontsluiten en inzichtelijk 

maken van het educatieve aanbod, zowel vanuit de WEB als buiten de WEB, maar ook als 

borging van de samenwerking en aanpak naar de toekomst toe.  
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Waar de aanpak van Taal voor het Leven kan zorgen voor het van de grond komen van 

een regionale en lokale aanpak, deze kan ondersteunen en faciliteren, is het uiteindelijk 

de regio zelf die de aanpak zal moeten voortzetten en borgen. De gemeente, als 

regievoerder van zowel de volwasseneneducatie als arbeidsmarkt- en participatiebeleid, 

moet daarin een regierol nemen. 

 

Succesfactoren: 

• Zorg voor sturing en regie op de aanpak. Regie en sturing ontwikkelen zich het best 

als deze is gestoeld op een brede en doordachte visie op de aanpak van 

laaggeletterdheid en de rol van educatie in de brede beleidsdoelstellingen van de 

gemeente voor het sociaal domein. 

• Zorg voor breed commitment op visie en aanpak onder alle partijen door deze actief 

bij de visieontwikkeling te betrekken. 

 

Valkuilen: 

• Regie en sturing moeten stoelen op een breed gedragen visie en aanpak waaraan alle 

partners zich willen committeren en moet niet een door één partij van bovenaf 

opgelegde visie of aanpak zijn.  

3.3 Aanbod: totstandkoming, bereik en aansluiting op doelgroepen 

De ‘werelden’ van het WEB aanbod en het overige educatieve aanbod, zijn over het 

algemeen nog sterk gescheiden. Er is sprake van verschillen in de processen van 

planvorming, bekostiging, uitvoering, monitoring en verantwoording. Inhoudelijk of 

methodisch bestaat er (nog) weinig synergie, afstemming en aansluiting tussen het WEB-

aanbod en het overige aanbod.  

Het educatief aanbod dat in een regio tot stand komt is meestal een mix van 

deelnamegegevens uit voorgaande jaren, de beleidsvisie van een gemeente en –met 

name bij het niet vanuit het WEB-budget bekostigde aanbod- actief inspelen op spontane 

aanmeldingen. Wel wordt het aanbod vanuit beide werelden steeds transparanter en 

maken ketenpartners steeds vaker afspraken over welk aanbod geschikt is voor welke 

doelgroepen en hoe daar naar wordt verwezen. 

Data-analyses van bestanden of behoeftenonderzoek onder doelgroepen spelen vrijwel 

geen rol bij het bepalen van het educatieve aanbod. Mede hierdoor is het lastig vast te 

stellen in hoeverre in een regio sprake is van een dekkend aanbod dat aansluit op de aard 

en omvang van de problematiek van mensen met een tekort aan basisvaardigheden. 

Het aanbod basisvaardigheden richt zich nu veelal op taal. Rekenen en digitale 

vaardigheden blijven vaak onderbelicht, zeker in het overige aanbod. De noodzaak om 

ook digitale vaardigheden een plaats te geven in het aanbod wordt overal gevoeld. 

Aanbieders krijgen daarop veel vragen en voor gemeenten geldt dat ontwikkeling van 

digitale vaardigheden van burgers belangrijk is door het steeds verder doorvoeren van 

digitale dienstverlening en de komst van de e-overheid in 2017. 

Belangrijk is dat er niet alleen aanbod is, maar ook werving. De doelgroep autochtone 

moedertaalsprekers blijft daarbij het moeilijkst te bereiken. Met name het aanbod dat 

wordt vormgegeven door niet professionele onderwijsorganisaties bestaat bijna 

uitsluitend uit NT2-aanbod. Daarover zijn echter geen exacte cijfers bekend. 
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Succesfactoren: 

• Het kennen van de doelgroepen en het ontwikkelen van een visie op welke 

doelgroepen men wil bedienen, welke doelstellingen men wil bereiken voor deze 

doelgroepen (arbeidsmarkt- of maatschappelijke participatie) met welk aanbod is van 

groot belang. 

• Het gebruik van databestanden en behoeftenonderzoek om visie en beleid te 

ontwikkelen en vervolgens toe te werken naar een passend aanbod op maat. 

• Het betrekken van taalaanbieders bij dit proces om samen met hen het overzicht van 

het bestaande taalaanbod, ook taalaanbod dat niet door onderwijsaanbieders of 

maatschappelijke organisaties wordt verzorgd maar door kleine initiatieven op buurt- 

of wijkniveau, in kaart te brengen. Zij moeten uiteindelijk het aanbod organiseren en 

uitvoeren. 

• Vanuit de beleidsvisie vaststellen welk aanbod voor welke doelgroep het meest 

geschikt en efficiënt is, ook vanuit het oogpunt van bekostiging. 

• Het hebben van een centraal punt waar dat overzicht van het aanbod aanwezig is 

(zoals een Taalhuis of een Taalpunt) en goede afspraken over indiceren, intake en 

doorverwijzing, zorgen ervoor dat deelnemers zoveel mogelijk terecht komen op een 

passend aanbod.  

• Het goed in beeld brengen van vindplaatsen, zoals bijvoorbeeld scholen/UWV/sociale 

wijkteams is van belang voor het inzetten van gerichte werving en het vrij maken van 

middelen daarvoor. 

 

Valkuilen 

• Zonder data en beeld van wat doelgroepen nodig hebben kan er wel een ruim aanbod 

zijn, maar is het maar de vraag of dit aansluit op de vraag vanuit de deelnemers zelf 

en op visie en beleid. 

• Er is wel een overzicht van bestaand aanbod maar er zijn geen afspraken over intake 

en doorverwijzing. 

• Er zijn geen middelen voor werving. 

3.4 Het belang van monitoring en verantwoording op kwantiteit en kwaliteit 

Over het algemeen onderschrijven alle stakeholders in alle drie de regio’s het belang van 

monitoring en verantwoording. Over hoe die monitoring dan moet worden ingericht, 

waarover die monitoring moet gaan en hoe deze moet worden vormgegeven is echter nog 

veel onduidelijk. De nadruk in de monitoring ligt over het algemeen nog op kwantiteit en 

veel minder op kwaliteit. Over het algemeen geldt voor alle regio’s dat de aanpak zich 

gaandeweg heeft ontwikkeld en dat doelen en resultaten niet smart zijn geformuleerd 

en/of dat er geen nulmeting heeft plaatsgevonden. De behoefte aan monitoring is over 

het algemeen pas lopende de ontwikkeling van de aanpak ontstaan. 

Monitoring op kwantiteit 

Organisaties en instellingen die aanbod verzorgen met vrijwilligers ervaren registratie op 

zich als een lastige opgave. Zij hebben meestal geen administratieve systemen waarin zij 

deelnemersgegevens, aantallen, uitval, uitstroom en behaalde resultaten kunnen 

vastleggen. Dit geldt niet voor aanbod dat wordt bekostigd vanuit de WEB. ROC’s werken 

al jaren op basis van raam- en productovereenkomsten en beschikken over 
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cursistvolgsystemen, die rapportages kunnen genereren op basis van afgesproken 

prestatie-indicatoren.  

Met de mogelijkheid vanaf 2015 om WEB-gelden ook aan te wenden voor non-formeel 

aanbod dat verzorgd wordt door bibliotheken, vrijwilligersorganisaties en andere 

maatschappelijke instellingen wordt de noodzaak van registratie, monitoring en 

verantwoording alleen maar groter. Gemeenten worstelen in dit kader met de vraag wat 

zij mogen/kunnen vragen van deze aanbieders.  

Monitoring op kwaliteit  

Monitoring op kwaliteit (bereikt een deelnemer het juiste resultaat als het gaat om 

niveauverhoging, sociale inclusie, stijging op de participatieladder of het vinden van 

betaald werk, wat is het rendement van een traject in termen van uitval en uitstroom, en 

hoe staat het met de kwaliteit van het aangeboden onderwijs) wordt door alle 

stakeholders als noodzakelijk maar ook complex ervaren. Monitoring op kwaliteit is pas 

mogelijk als gedefinieerd is wat men moet verstaan onder kwaliteit en met welke 

prestatie-indicatoren die kwaliteit dan gemeten kan worden. Meten van uitval en 

uitstroom en niveauverhoging is in de setting van een professionele onderwijsorganisatie 

niet moeilijk maar het meten van andere kwalitatieve output (onderwijskwaliteit, kwaliteit 

van docenten) wordt ook door gemeenten en professionele onderwijsorganisaties als 

complex ervaren.  

Als het gaat om het meten van impact is het volgsysteem van het ROC van Twente 

waarin ook aspecten als stijging op de participatieladder worden meegenomen en dat zal 

worden ingezet voor alle partners in de regio een interessante ontwikkeling. Voor sociale 

inclusie wordt tevens in bijna alle regio’s de effectmeting ingezet die in het kader van het 

programma Taal voor het Leven door Maastricht University is ontwikkeld en meet of 

cursisten vooruitgang ervaren op een aantal prestatie-indicatoren voor sociale inclusie 

zoals verbetering van zelfvertrouwen, grotere deelname aan vrijwilligerswerk etc.  

Resultaten van opbrengsten van trajecten worden alleen gemonitord als het gaat om 

WEB-aanbod, maar worden nauwelijks gerelateerd aan lengte en intensiteit van trajecten 

en ingezette middelen. Onderlinge vergelijking is daardoor niet mogelijk. Voor het overig 

aanbod geldt dat registratie en resultaatmeting nog absoluut in de kinderschoenen staat. 

 

Succesfactoren: 

• Het aan de voorkant maken van goede afspraken over wat geregistreerd en gemeten 

moet worden. 

• Commitment van betrokken partijen op te meten prestatie-indicatoren en daarvoor in 

te zetten instrumenten. 

• Standaardisering van het proces van intake en doorverwijzing is meestal de basis om 

grip te krijgen op aantallen, doelperspectief, verblijfsduur, uitval en uitstroom. 

• Monitoring en verantwoording moet functioneel worden ingericht. 

 

Valkuilen: 

• Het stellen van te hoge eisen aan monitoring en verantwoording kan ertoe leiden dat 

met name niet-professionele onderwijsorganisaties zullen afhaken.  

• Gebrekkige monitoring en effectmeting is een obstakel voor doorontwikkeling van 

beleid en verduurzaming van de aanpak. 
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3.5 De verbinding van beleid op taal en basisvaardigheden met 

arbeidsmarkt- en participatiedoelstellingen en de betrokkenheid van 

werkgevers 

Zoals reeds aangegeven in paragraaf 2.6 is de aanpak van laaggeletterdheid en 

basisvaardigheden in de praktijk nog weinig verbonden met andere beleidsterreinen zoals 

arbeidsmarktbeleid, sociale zekerheid en welzijn. Het belang daarvan staat duidelijk wel 

op de agenda. Juist hiervoor is sturing en regie vanuit de gemeente van groot belang 

omdat zij regievoerder zijn op alle aanpalende beleidsterreinen in het sociaal domein. In 

Enschede is hiermee een begin gemaakt door educatie onderdeel te maken van het 

sociaaleconomisch beleid van de gemeente. In West-Brabant wordt vooral gekeken hoe 

de sociale dienst en wijkteams een rol kunnen spelen in herkennen en doorverwijzen van 

deelnemers. Een sterke rol van het Leerwerkloket zoals in Friesland leidt tot meer focus 

op het arbeidsmarktperspectief en kan in dat opzicht een bijdrage leveren aan een 

integrale aanpak van basisvaardigheden. Niet het beheersen van basisvaardigheden op 

zich is het uiteindelijke doel, maar een verbetering van maatschappelijke en 

arbeidsmarktparticipatie.  

Interessant is ook de samenwerking met de SW bedrijven in West-Brabant die vanuit een 

actief werkgeversbeleid invulling geven aan scholing en ontwikkeling van hun werknemers 

(zie ook paragraaf 2.7). 

Wat verder opvalt is dat, waar het gaat om arbeidsmarktbeleid, werkgevers nog weinig 

tot niet betrokken zijn in de regionale aanpak, terwijl ook vanuit Europees en nationaal 

beleid die betrokkenheid als cruciaal wordt gezien. In de feedbackbijeenkomst van het 

Steunpunt ve met de contactgemeenten kwam naar voren dat men hoopt dat de aanpak 

vanuit het landelijk Taalakkoord van het ministerie van SZW verbonden kan worden met 

de regionale aanpak, bijvoorbeeld door regionale of lokale vestigingen van bedrijven die 

het Taalakkoord hebben ondertekend te betrekken bij de ketensamenwerking en hen te 

ondersteunen bij een actief scholingsbeleid op basisvaardigheden. 

 

Succesfactoren: 

• Ontwikkeling van een integrale beleidsvisie voor het sociaal domein. 

• Kennisontwikkeling van data en trends in de regionale en lokale arbeidsmarkt en 

ontwikkelingen binnen branches en sectoren vormen een belangrijke basis om een 

integrale visie te ontwikkelen op de verbinding tussen de aanpak van scholing op 

basisvaardigheden en de arbeidsmarkt. 

• Hetzelfde geldt voor de ontwikkelingen binnen het domein welzijn, waar het gaat om 

inzicht in factoren die sociale inclusie bevorderen, de relatie tussen laaggeletterdheid 

en armoede, de rol van scholing bij sociale activering etc.  

• Verbinding van de regionale en landelijke agenda rond de betrokkenheid van 

werkgevers. 
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4 Aanbevelingen 

4.1 Organisatie, sturing en regie 

• Sluit aan bij samenwerkingsverbanden en netwerken die al functioneren in de regio. 

Zorg daarbij voor voldoende sturing en regie op de aanpak vanuit de gemeenten. 

Regie en sturing is het meest effectief als deze is gestoeld op een brede en 

doordachte visie op de aanpak van laaggeletterdheid en de rol van educatie in de 

brede beleidsdoelstellingen van de gemeente voor het sociaal domein. 

• Organiseer de trekkracht in de regio en zoek hierbij samenwerking met de landelijke 

ondersteuning vanuit de uitrol van de aanpak Taal voor het Leven. Uiteindelijk moet 

de aanpak in de regio zelf worden geborgd. Zorg daarbij dat ook de trekker vanuit de 

regio beschikt over tijd en middelen om de samenwerking en aanpak in een regio te 

organiseren. 

• Vind niet in iedere regio of gemeente het wiel opnieuw uit. Een professionele, 

methodische en gestandaardiseerde wijze van werken, zoals de aanpak van Taal voor 

het Leven, leidt tot versnelling van het proces en betere en snellere resultaten. 

Gebruik maken van ontwikkelde instrumenten en lesmethoden, trainingen voor 

vrijwilligers en formats voor overeenkomsten werkt kosten- en tijdbesparend. 

• Zorg voor continuïteit van de volwasseneneducatie en borging van expertise voor de 

langere termijn, ook na de overgang naar het sociaal domein. 

4.2 Visie, beleid 

• Ontwikkel een integrale beleidsvisie voor het sociaal domein waarin de aanpak van 

volwasseneneducatie voor laaggeletterden en laagopgeleiden integraal is opgenomen. 

• Bepaal vanuit deze integrale beleidsvisie welke doelgroepen men wil bedienen, welke 

doelstellingen men wil bereiken voor deze doelgroepen (arbeidsmarkt- of 

maatschappelijke participatie)  en welk aanbod daarvoor het beste kan worden 

ingezet. 

• Zorg vanuit die integrale visie en visie op kwaliteit voor een goede aansluiting van 

professioneel aanbod en overig aanbod. 

• Gebruik databestanden en behoeftenonderzoek om visie en beleid op doelgroepen te 

ontwikkelen en vervolgens toe te werken naar een passend aanbod op maat. 

• Zorg voor breed commitment op visie en beleid en de te ontwikkelen aanpak door alle 

stakeholders actief te betrekken. 

• Stimuleer als landelijke overheid de verbinding van de regionale en landelijke agenda 

rond basisvaardigheden, Leven Lang Leren en arbeidsmarktbeleid en de 

betrokkenheid van werkgevers daarbij (bijvoorbeeld via het Taalakkoord).  

4.3 Kennisontwikkeling 

• Zorg als landelijke overheid (bijvoorbeeld vanuit actielijn 5 van het programma Tel 

mee met Taal) voor ontsluiting van kennis en data rond laaggeletterdheid en 
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basisvaardigheden in relatie tot de arbeidsmarkt, op zowel landelijk, regionaal als 

lokaal niveau. Dit stelt gemeenten in staat beleid, sturing en regie te onderbouwen.  

• Een voorbeeld hiervan is het datamodel dat in het kader van dit project is ontwikkeld 

en beschreven is in deelrapportage 2. 

• Hetzelfde geldt voor de ontwikkelingen binnen het domein gezondheid en welzijn, 

waar het gaat om inzicht in factoren die sociale inclusie bevorderen, de relatie tussen 

laaggeletterdheid en armoede, laaggeletterdheid en gezondheid en de rol van scholing 

bij sociale activering. 

• Betrek eindgebruikers als gemeenten, bedrijven en sectoren actief bij de 

kennisontwikkeling. Hierdoor neemt de gebruikswaarde van onderzoek toe.  

4.4 Monitoring en effect- en impactmeting 

• Ondersteun het proces van monitoring en effectmeting vanuit de landelijke overheid 

door onderzoekers vanuit verschillende expertisegebieden te betrekken bij het 

ontwikkelen van bruikbare modellen voor monitoring en rapportage en voor effect- en 

impactmeting die aansluit bij de decentrale en gemengde vorm (formeel, non-formeel 

en informeel) van educatie. 

• Zorg daarbij als landelijke overheid voor een nulmeting bij de opstart van het nieuwe 

actieprogramma Tel mee met Taal. 

• Zorg in de regio dat aan de voorkant goede afspraken worden gemaakt over wat 

geregistreerd en gemeten moet worden en spreek duidelijke prestatie-indicatoren af. 

Organiseer daarbij aan de voorkant commitment van betrokken partijen op de te 

meten prestatie-indicatoren en daarvoor in te zetten instrumenten. 

• Standaardiseer en centraliseer het proces van intake en doorverwijzing in de regio. 

Dat is meestal de basis om grip te krijgen op aantallen, doelperspectief, verblijfsduur, 

uitval en uitstroom en daarmee op kwaliteit en effectiviteit. 

• Monitoring en verantwoording moet functioneel worden ingericht en ook uitvoerbaar 

zijn door bibliotheken, maatschappelijke instellingen en vrijwilligersorganisaties. 

• Stuur via monitoring niet alleen op kwantitatieve aspecten maar ook op kwaliteit. 

4.5 Aanbod 

• Bepaal in de regio en/of lokaal op basis van de ontwikkelde visie welk aanbod voor 

welke doelgroep het meest geschikt en efficiënt is, ook vanuit het oogpunt van 

bekostiging. 

• Betrek alle aanbieders bij dit proces om samen met hen het overzicht van het 

bestaande aanbod, formeel, non-formeel en informeel, in kaart te brengen. Zij 

moeten uiteindelijk het aanbod organiseren en uitvoeren. 

• Het hebben van een centraal punt waar dat overzicht van het aanbod aanwezig is, 

zoals een Taalhuis of een Taalpunt, zorgt ervoor dat deelnemers zoveel mogelijk 

terecht komen op een passend aanbod.  

• Organiseer via een gestandaardiseerde aanpak van herkennen, doorverwijzen, intake 

en plaatsing dat deelnemers terecht komen op een traject dat past bij hun leervraag 

en doelperspectief. 
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4.6 Tot slot 

Vertrekpunt voor dit onderzoek is de nationale en Europese agenda voor het leren van 

volwassenen en Leven Lang Leren. Doel is te komen tot een duurzame infrastructuur voor 

scholing van laagopgeleiden en laaggeletterden voor de regionale arbeidsmarkt. 

Op basis van de drie regio’s die zijn onderzocht concluderen we dat de regionale 

aanpakken die we hebben aangetroffen een heel eind op weg zijn als het gaat om de 

aanpak van laaggeletterdheid maar de verbinding met de volwasseneneducatie en de 

educatieve plannen daarvoor in de arbeidsmarktregio is nog niet altijd optimaal.  

De verbinding met de arbeidsmarkt is nog bijna nergens concreet ingevuld. De nadruk ligt 

vooralsnog vooral op taalontwikkeling en niet op andere basisvaardigheden die van 

belang zijn voor het functioneren op de arbeidsmarkt. Voor een succesvolle aanpak van 

basisvaardigheden in het perspectief van de Leven Lang Leren agenda, waarbij 

volwassenen worden voorbereid op de arbeidsmarkt van de toekomst en de toekomstige 

e-samenleving is een verbreding van taal naar andere basisvaardigheden en een 

verbinding van volwasseneneducatie en beroepsonderwijs voor volwassen leerders een 

absolute noodzaak. 
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Bijlage: Beschrijving producten 

Als u vragen heeft over onderstaande producten of de samenwerking in de pilotregio’s, 

dan kunt u contact opnemen met de volgende personen: 

 

Friesland   Twente    West-Brabant 

Mevrouw R. Akkersdijk  Mevrouw G. Bennes  Mevrouw E. Schipper 

projectleider KOF  regiocoördinator  kwartiermaker 

r.akkersdijk@fcroc.nl   gonneke@lezenschrijven.nl ernestine@lezenschrijven.nl  

 

 Protocol herkennen en doorverwijzen laaggeletterden  

De regio Friesland heeft gezamenlijk een werkwijze herkennen, doorverwijzen en 

overdracht van laaggeletterden opgesteld. In dit document wordt beschreven wat de 

acties zijn die een intermediair (bijvoorbeeld een UWV-ambtenaar) onderneemt bij 

een mogelijke signalering van laaggeletterdheid of bij een tekort aan digitale 

vaardigheden. Ook wordt beschreven wie verantwoordelijk is voor de intake en het 

vervolgtraject en wie dit wanneer vastlegt. Verder zijn afspraken opgenomen over 

wat te doen als een deelnemer niet op een afspraak verschijnt. Het product is nog 

ontwikkeling: naar aanleiding van gebruikservaringen volgen er aanpassingen of 

toevoegingen.  

 

 Flowchart 

In Twente is het aanbod in de WEB via een model van vraagsturing gerelateerd aan 

datgene wat in de Taalpunten wordt aangeboden. Het biedt een overzicht op welke 

wijze en waar er gewerkt kan worden aan specifieke taalvragen en welke 

taalaanbieders daarbij betrokken kunnen zijn. Dit is inzichtelijk gemaakt in een 

zogenoemde flowchart. Hiermee kunnen routes voor deelnemers bepaald worden. 

 

 Laaggeletterdheid en de leerwerkloketten 

In Friesland heeft men gebruik gemaakt van het document ‘Handreiking voor het 

vormgeven van de rol van het leerwerkloket bij de aanpak voor laaggeletterdheid’. In 

dit document worden handvatten aangereikt voor Leerwerkloketten die met regionale 

partners vorm willen geven aan een regionale aanpak van laaggeletterdheid. Samen 

met Stichting Lezen en Schrijven, de bibliotheken en het roc is in Friesland gewerkt 

aan het concreet invullen van het stappenplan door onder andere de rollen en taken 

te benoemen. Een concreet voorbeeld is het opstellen van een stroomschema in 

samenwerking met het UWV Werkbedrijf Leeuwarden waarin de rol van het 

Leerwerkloket in het herkennen en doorverwijzen is opgenomen. Ook het protocol 

herkennen en doorverwijzen is een uitkomst van het invullen van het stappenplan.  

 

 Monitor ‘Ken Uw Doelgroep’  

In West-Brabant werkt men met de monitor Ken uw doelgroep (Cubiss). Deze monitor 

geeft inzicht in welke mate een gemeente te maken heeft met kwetsbare groepen en 

hoe de situatie is per wijk of gebied. De analyse richt zich op twee dimensies, 

laaggeletterdheid en maatschappelijke kwetsbaarheid en resulteert in een rapportage 

met concrete data en conclusies en aanbevelingen voor beleid, productontwikkeling 

en samenwerkingspartners. De monitor geeft bijvoorbeeld inzicht in het aantal 

mailto:r.akkersdijk@fcroc.nl
mailto:gonneke@lezenschrijven.nl
mailto:ernestine@lezenschrijven.nl
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laaggeletterden per wijk en in de vindplaatsen van laaggeletterden. Hiermee kan de 

monitor als onderlegger functioneren voor het opstellen van beleid of als 

onderbouwing bij wijkgerichte projecten of activiteiten.   

    

 Workshop Werkmap UWV 

In West-Brabant heeft het UWV een training ontwikkeld gericht op het vergroten van 

digitale vaardigheden. Tijdens deze workshop worden klanten van het UWV wegwijs 

gemaakt met de werkmap op werk.nl. Deelnemers komen binnen via consulenten van 

het UWV; ze kunnen niet zelfstandig werken in de online omgeving van het UWV. Het 

doel is dan ook het bevorderen van de zelfredzaamheid: het is de bedoeling dat de 

cursisten zelfstandig leren werken met de werkmap. Cursisten die een te laag 

taalniveau hebben om mee te doen, worden verwezen naar de Taalcursus in de 

bibliotheek. Cursisten die nog niet gewend zijn aan het werken met muis en 

toetsenbord worden verwezen naar de Klik&Tik-cursus in de bibliotheek.   

 

 Aanpak FC-Sprint2 

FC-Sprint² is een onderwijsaanpak die ontwikkeld is bij het Friesland College en deze 

is bij alle trajecten Educatie van het Friesland College geïmplementeerd. De aanpak 

richt zich op het fundamenteel ander gedrag van docenten naar studenten toe en het 

bouwen en aanbieden van bronnen. Deze bronnen moeten er voor zorgen dat 

studenten uitgedaagd worden en veel meer mogelijkheden krijgen om te leren. De 

onderscheidende factoren zijn onder andere het hebben van hoge, expliciete 

verwachtingen en autonomie voor de cursisten. Er wordt gestuurd op resultaten (wat 

cursisten moeten kunnen, niet wat ze moeten doen). Het verschil met meer klassiek 

onderwijs is dat de cursisten bij al het materiaal kunnen – er is geen vaste route en 

het materiaal wordt niet ‘klaargezet’. De cursist, niet de docent of een systeem, 

bepaalt dus waar hij aan werkt.  

  

 Betrokkenheid sociale werkvoorziening 

De WVS-groep is vanaf het begin betrokken geweest bij de regionale aanbak 

basisvaardigheden in West-Brabant. Dit is ontstaan doordat de WVS-groep 

gestimuleerd werd door SBCM om de medewerkers te wijzen op de mogelijkheid om 

hun basisvaardigheden te oefenen www.oefenen.nl/sw. De aanpak is binnen de 

regionale samenwerking vervolgens uitgebreid en geprofessionaliseerd. Binnen de 

WVS-groep is gekozen voor een gerichte en kleinschalige aanpak zodat het proces 

gedegen opgezet kon worden. SW-medewerkers met onvoldoende basisvaardigheden 

op het gebied van taal en digitale vaardigheden worden benaderd door de 

trajectbegeleider (inschatting samen met de leidinggevende). Het hierop volgende 

traject bij de bibliotheken maakt deel uit van het individuele ontwikkeltraject van de 

SW-medewerkers. De deelname wordt gezien als een formele opleiding die 

gedeeltelijk onder werktijd wordt gevolgd. De cursussen dragen niet alleen bij aan de 

basisvaardigheden, maar ook aan de algehele zelfredzaamheid. Zowel de deelnemers 

als de samenwerkende partners zijn erg enthousiast over de opzet. 

 

 Beleidsdocument integrale aanpak 

In de regio Twente behoren de educatiemiddelen vanaf 2015 voor de 

arbeidsmarktregio  

http://www.oefenen.nl/sw


 

Projectplan NC AL | ‘Basisvaardigheden en arbeidsmarktparticipatie in de regio’ 30 

Twente tot de centrumgemeente. Hierin worden ze ingezet binnen het programma 

Enschedese arbeidsmarktaanpak. Dit programma beschrijft de concrete inzet van 

instrumenten voor de re-integratie naar werk en voor de participatie in de 

samenleving. Het beleidsdocument laat zien hoe educatiemiddelen samen met SW-

middelen en het Participatiebudget ingezet kan worden voor één integrale aanpak met 

als doel het verkrijgen van werk en het meedoen in de samenleving.  

 

Invulling en inkoop van trajecten 

Voor de inkoop van educatieve trajecten in het kader van de WEB is op Twents regionaal 

niveau een planning op productniveau afgesproken. Elk product heeft een onderlegger 

waarin het doelperspectief van de klanten op wie dit product zich richt (toekomstig werk, 

sociale activering), de doelgroep in termen van klantprofiel, het concrete doel van het 

traject (van welk niveau naar welk hoger niveau) het doel van het traject, de duur, het 

aantal deelnemers en de wijze van rapporteren staan beschreven. Deelnemers kunnen 

individueel gevolgd worden bij hun traject dankzij de 0-meting bij de intake. Een flink van 

deel van de trajecten is opgeknipt in eenheden van 13 weken. Dit biedt de mogelijkheid 

om tussentijds te evalueren op het doel(perspectief) van de deelnemers, waardoor een 

betere afstemming ontstaat tussen inkoop en realisatie. 

 


