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21 OKTOBER 2019 – GRUNDBILDUNGSZENTRUM / RAUPE & SCHMETTERLING 
Contactpersonen  

- Theresa Hamilton- coördinator GBZ  
- Claire Zynga – mede-coördinator, GBZ 
- Gerhard Prange - ervaringsdeskundige 
- Björn Helbig, trainer GBZ en contactpersoon ervaringsdeskundigen 

Alpha Dekade en het Grundbildungszentrum (GBZ)  

Duitsland heeft voor de periode van 2016 tot 2026 de Alpha- Dekade ontwikkeld nadat onderzoek 
uitwees dat ongeveer 6.2 miljoen Duitsers (1 op de 8) moeite hebben met lezen en schrijven of 
basisvaardigheden. Met de Dekade investeert de overheid in basiseducatie met als belangrijkste doel 
het basisopleidingsniveau te verhogen. De landelijke overheid geeft hiervoor de kaders, de districten 
werken deze verder uit met hun partners in doelen en acties. http://www.basicskills.eu/wp-
content/uploads/2018/06/002_Decade-for-Literacy-in-Germany_Karin-Küßner.pdf   

In Berlijn is het Grundbildungszentrum de ondersteunende en coördinerende organisatie voor 
basiseducatie. Het GBZ bouwt aan netwerken (Alpha-Bündnisse) die in de districten van Berlijn 
uitvoering geven aan de doelen van de Alpha Dekade. Dit GBZ werd in 2014 opgericht vanuit Lesen 
und Schreiben Berlin en Arbeitskreis Orientierungs- und Bildungshilfe (AOB). 

Het GBZ ontwikkelde het Alpha Siegel, een keurmerk voor organisaties die toegankelijk zijn voor 
volwassenen die moeite hebben met lezen en schrijven en die hun communicatie zo inrichten dat deze 
toegankelijk is voor iedereen.. Het centrum coördineert de Grundbildungs-Atlas  waarin alle cursussen, 
projecten en aanbieders op dit gebied te vinden zijn. GBZ ondersteunt Lerner Expert/innen en 
organiseert een keer per jaar een conferentie over basiseducatie.   

https://grundbildung-berlin.de/kurz-info/, https://www.alphadekade.de/de/ziele-1698.html, 
https://grundbildung-berlin.de/grundbildungs-atlas/ 
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Alpha Siegel 

Als onderdeel van de Alpha Dekade is onder meer het Alpha Siegel ontwikkeld, een kwaliteitszegel 
voor organisaties die zowel het gebouw als de communicatie toegankelijk maken.  Dat gebeurt onder 
meer door het gebruik van pictogrammen. De communicatie wordt beoordeeld door 
ervaringsdeskundigen. Organisaties die voor het Alpha Siegel in aanmerking willen komen, moeten een 
workshop volgen bij het GBZ. In deze workshop leren ze laaggeletterdheid herkennen en vragen van 
mensen op dit thema te beantwoorden. Wanneer nodig kunnen ze ook doorverwijzen. Bij de workshop 
van het GBZ is naast een docent altijd een ervaringsdeskundige (Lernerexpert) aanwezig.  

Na twee jaar volgt er een herwaardering van het AlphaSiegel. Het komt af en toe voor dat een 
organisatie zich niet langer wil committeren of de communicatie onvoldoende toegankelijk is. In dat 
geval vervalt het Alpha Siegel. In Berlijn hebben inmiddels 30 organisaties het Siegel, maar het streven 
is dat het er nog veel meer gaan worden. https://grundbildung-berlin.de/alpha-siegel/  

 

 

 

Ambassadeurs/ Ervaringsdeskundigen (Lerner-experten) en Komm cafe  

Ook bij het GBZ wordt gebruik gemaakt van ervaringsdeskundigen: (ex-)deelnemers die getraind zijn 
om het onderwerp verder voor het voetlicht te kunnen brengen. De ervaringsdeskundigen beoordelen 
onder meer (communicatie)materialen, beantwoorden vragen van de pers en ondersteunen bij 
bewustwordingstrainingen. Het GBZ gaat uit van een zo gelijkwaardig mogelijk relatie met de 
ervaringsdeskundigen. Zo hebben ze bijeenkomsten die voor zowel professionals als 
ervaringsdeskundigen toegankelijk zijn. Het meest opvallende is dat de experten niet alleen op afroep 
worden ingezet, maar dat zij een langdurig ‘partnerschap’ aangaan. 

Ook in Berlijn/Duitsland blijkt het lastig om moedertaalsprekers te vinden voor cursussen; het is 
daarmee ook een aandachtspunt om voldoende ervaringsdeskundigen te vinden. De groep 
deskundigen is momenteel niet groot. Er wordt wel een groot beroep op hen gedaan, hetgeen ertoe 
leidt dat er soms mensen afvallen. Via de scholen is het lastig om ervaringsdeskundigen te werven, 
omdat er te weinig contact is om het vertrouwen voldoende op te bouwen. Daarnaast wil niet iedereen 
in de spotlights staan. Dat maakt dat er maar een paar mensen zijn die steeds voor evenementen of als 
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gezicht in de krant worden gevraagd. Voor dergelijke werkzaamheden ontvangt een 
ervaringsdeskundige een vergoeding (NB: ook in Nederland ontvangt de ervaringsdeskundige een 
vergoeding: een vrijwilligersvergoeding van €4,50 per uur en de reiskosten worden vergoed). Björn 
begeleidt de ervaringsdeskundigen. Iedere maand komen zij structureel samen in het Komm Café. Er is 
op die middagen geen agenda, maar er wordt open gesproken over wat iedereen wil weten of 
uitwisselen. Het café staat ook open voor andere geïnteresseerden. Vanuit de ideeën uit het Komm 
café worden ook bijeenkomsten georganiseerd rondom een bepaald thema.    

Het GBZ is geïnteresseerd in KLASSE! En vraagt of het mogelijk is deze informatie in een later stadium 
nog te ontvangen.  

Alpha Bündnisse en mobiele ondersteuner 

Het GBZ is tevens de ondersteunende organisatie voor de bondgenootschappen in Berlijn. Momenteel 
zijn er negen bondgenootschappen. Het eerste bondgenootschap is ontstaan in Neukölln. Ieder 
bondgenootschap heeft een coördinator die het netwerk verbindt. Deze coördinator heeft een 
dienstverband en functioneert zelfstandig. Daarnaast is het doel om een laagdrempelig, visueel 
zichtbaar centrum in de wijken te hebben. Dat is nog niet overal, maar een goed voorbeeld van het 
streven is de Anlaufstelle in Spandau (Lehrcafé- bezoek dag 2).  

In Neukölln is naast de coördinator een mobiele ondersteuner (Mobile Berater) aangesteld, een 
inhoudelijk deskundige die contact legt met de deelnemers en hen naar de juiste plekken doorverwijst. 
Bij deze Mobile Berater kunnen ook organisaties met hun vragen terecht. In Spandau start deze Berater 
op 1 januari.  

Bezoek aan organisatie met Alpha Siegel: Raupe und Schmetterling, Frauen in der Lebensmitte 

Contactpersoon: Karin Trees  

Raupe und Schmettering is ontstaan in 1983. Vrouwen werden in die tijd onvoldoende gezien en 
hadden geen plek om naartoe te gaan. Het doel van het centrum is dat vrouwen zich door middel van 
cursussen kunnen ontwikkelen van rups (Raupe) naar vlinder (Schmetterling). Het startte ooit  als een 
ontmoetingspunt, maar is inmiddels erg gegroeid. Er worden veel cursussen en workshops gegeven, 
met name om vrouwen (opnieuw) op weg te helpen naar werk. Het gaat dan bijvoorbeeld om vrouwen 
die gescheiden zijn of na ziekte weer willen herintreden. Ook is er een ontmoetingsplek voor 
nieuwkomers.  

De vrouwen krijgen naast het aanbod van de cursussen ook persoonlijke counseling. De cursussen 
worden meestal gegeven door vrijwilligers. Voor het overgrote deel zijn de cursussen gratis om het zo 
laagdrempelig mogelijk te houden. Bij die visie past ook het Alpha Siegel goed. Door het toegankelijk 
maken van het gebouw en de communicatie wordt het bereik van de organisatie groter. Dat geldt niet 
alleen voor laaggeletterden, maar voor bereik van vrouwen in het algemeen.  

 

Twee jaar geleden heeft de organisatie het Alpha-Siegel ontvangen, ze waren een van de eerste 
organisaties met het zegel. De counselors van de organisatie hebben een training ontvangen van het 
GBZ. Ze herkennen dus laaggeletterdheid. Soms sturen ze wel eens iemand door, maar meestal wordt 
de laaggeletterde verder in de organisatie ondersteund. Ze hebben zelf ook veel cursussen of 
workshops die aansluiten bij de basisvaardigheden. Onlangs is er een herijking van het Alpha-Siegel 
geweest door het GBZ. Op advies van ervaringsdeskundigen van het GBZ is de folder nog een keer 
aangepast. Ook is de website aangepast. Het zegel geldt nu weer voor twee jaar.  
https://www.raupeundschmetterling.de/home/   
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22 OKTOBER 2019 – SPANDAU 
Contactpersonen 

- Susanne Angulo, coördinator Alpha Bundniss Spandau  
- Andrea Lehmann - Jobcenter Spandau: contactpersoon laaggeletterdheid  
- Kristina Schmidt-Köhnlein, coördinator basiseducatie en beroepsonderwijs Volkshochschule 
- Zeynep Sezgin Radandt – projectleider KASA 

Alpha-Bündnis Spandau en het Lerncafé  

Het Alpha-Bündniss Spandau bestaat sinds 2015. Het netwerk heeft 18 deelnemers. De 
Volkshochschule en de bibliotheek horen daar ook bij. Het netwerk heeft eens in de zes weken overleg. 
Leden van het bondgenootschap hebben een convenant ondertekend waarin ook staat dat zij minimaal 
6 bijeenkomsten per jaar (van de 9) bijwonen. Het netwerk komt samen in het Lerncafé. Daar zit ook de 
coördinator van het bondgenootschap.  

Het Lerncafé werkt veel samen met het Jobcenter. Zij proberen gezamenlijk zoveel mogelijk maatwerk 
te bieden aan de leerbehoeften. Het Lerncafé richt zich met name op lezen, schrijven en digitalisering. 
Andere basisvaardigheden komen meer aan bod bij de Volkshochschule. Naast cursussen verzorgt het 
Lerncafé ook activiteiten voor de wereldalfabetiseringsdag. Het Lerncafé  wordt gefinancierd door ESF 
en Senat Berlin (gemeente). Het Lerncafé heeft het Alpha-Siegel. Het Lerncafé biedt verschillende 
cursussen en ondersteuning aan:  

- Alfabetisering op alfaniveau 1 en 2  
- Offenes Lernen: individueel leren naar aanleiding van een maatwerkvraag, met een docent 
- Soziale Beratung: bijvoorbeeld ondersteuning bij sollicitatiebrieven, kinderopvang aanvragen, 

maar ook vragen als waar kan ik met mijn kinderen heen? 
- Soziale rechtliche Beratung – juridische ondersteuning 

Het Lerncafé is naast een cursuslocatie ook een laagdrempelige ontmoetingsplek. Het Lerncafé is 
gelegen in een winkelstraat en heeft een open uitstraling. Ondanks haar laagdrempelige locatie en 
uitstraling, lukt het nog niet altijd goed om meer deelnemers te ontvangen. Het blijkt in de praktijk toch 
lastig om mensen te trekken. Samen met de Volkshochschule denken zij daarom na over de werving 
van met name moedertaalsprekers.  Onlangs hebben zij hiervoor gezamenlijk een nieuwe campagne 
ontwikkeld. Iedere week delen ze kaarten uit bij verschillende organisaties, met de boodschap: kunt u 
wel goed spreken, maar niet voldoende lezen & schrijven? Kom dan naar het Lerncafé.  

Volkshochschule Spandau  

De Volkshochschule (VHS) ligt op loopafstand van het Lerncafé. Er zijn 12 Volkshochschulen in Berlijn, 
ieder district heeft zijn eigen VHS. In de VHS Spandau worden veel verschillende cursussen gegeven, 
uiteenlopend van een hobbycursus tot formele volwasseneducatie. Het totale aantal deelnemers per 
jaar ligt rond de 10.000. Binnen de VHS worden ook cursussen aangeboden voor de 
basisvaardigheden gezondheid, digitalisering en rekenen/ financiën. Daarnaast zijn er veel cursussen 
die ondersteuning bieden op weg naar werk. Er worden geen cursussen lezen en schrijven voor 
moedertaalsprekers gegeven, wel is er veel aandacht voor taalcursussen aan migranten (er wonen veel 
migranten in Spandau). De meeste cursussen zijn niet gratis, maar kosten niet te veel, om de toegang 
laagdrempelig te houden. De Volkshochschule is eveneens verbonden aan het Jobcenter. Ze hebben 
een op elkaar afgestemd ICT- systeem. Hierdoor wordt doorverwijzen makkelijker.  

Gesellschaft für Interkulturelles Zusammenleben (GIZ) – KASA project 
 
De LEO Grundbildungsstudie naar laaggeletterdheid in Duitsland was het startpunt voor veel projecten. 
Het GIZ startte in dat kader met het project KASA, cursussen voor anderstalige laaggeletterden op 
plekken waar zij zelf veel komen, bijvoorbeeld in moskeeën, kerken en migrantenorganisaties. Deze 
cursussen zijn ontwikkeld, omdat niet iedereen zich niet prettig voelt bij een cursus op een grotere 
school. Het tempo ligt daar vaak hoger en de groepen zijn groter.  Deze mensen willen vaak 
kleinschalige, laagdrempelige cursussen, waarbij het tempo aan hun eigen leertempo is aangepast. De 
cursussen zijn opgezet met tweetalige docenten. Zij spreken Duits- Arabisch, Duits- Perzisch en/of 
Duits-Turks.  De methode gaat uit van de contrastieve aanpak: er wordt gekeken naar de verschillen én 
overeenkomsten tussen de moedertaal en vreemde taal. In het KASA-project is dit onder meer vertaald 
in kaarten waarop met afbeeldingen de overeenkomsten en verschillen tussen klanken uit de eigen taal 
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en het Duits worden weergegeven. Daarnaast is binnen het project op basis van deze aanpak ook een 
lesboek en een docentenhandleiding ontwikkeld.  De cursussen duren doorgaans twee jaar. Veel van 
de deelnemers hebben elders al een cursus gevolgd, maar zijn, meestal door tijdgebrek, toch 
onvoldoende geschoold. Er werken twee professoren aan het project mee om te onderzoeken wat voor 
deze doelgroep goed werkt. Een projectteam bewaakt de kwaliteit van de cursussen door rond te reizen 
in de regio. Eens per maand worden alle cursussen bezocht.  
 

 

Naast het KASA-project heeft het GIZ het EUKOAL-project. Dit project heeft tot doel een 
samenwerkingsnetwerk voor contrastieve alfabetisering van volwassenen op te richten. Momenteel is 
er een samenwerking met Oostenrijk en Bulgarije, maar het idee is om langdurig kennis uit te wisselen 
en te kijken hoe de methodiek ook elders zou kunnen worden ingezet, bijvoorbeeld op scholen. In dat 
kader zou het GIZ ook graag contacten onderhouden met Nederland. Na het bezoek zullen daarom 
gegevens worden uitgewisseld. 

Jobcenter Spandau - Alpha Lotsen (loodsen) en Alpha tool  

In navolging van het Alpha-Siegel is het Jobcentre in Spandau begonnen met Alpha ‘Lotsen,  
aanspreekpunten voor laaggeletterdheid in de organisatie. Sinds 2016 heeft ieder team van het 
Jobcenter een aanspreekpunt. Zij kunnen vragen beantwoorden over het thema of iemand 
doorverwijzen naar een cursus wanneer nodig. De Alpha Lotsen kregen hiervoor een training van het 
Grundbildungszentrum. Momenteel is Spandau het enige Jobcenter in Berlijn dat de Alpha Lotsen inzet.  

Daarnaast ontwikkelde het Jobcenter Spandau in 2018 de Alpha Tool. Deze tool heeft twee doelen: 
enerzijds uitleg en bewustwording (wat is het Alpha siegel, wat is (functioneel) analfabetisme en wie zijn 
de aanspreekpersonen?) en anderzijds ondersteuning voor laaggeletterden, zoals aanbod voor ouders 
en jongeren met lezen, ondersteuning door psychologen en het toegankelijk maken van communicatie. 
Zo heeft het Jobcenter in samenwerking met Stiftung Lernen een project opgezet waarin workshops 
worden georganiseerd voor jonge ouders.  
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23 OKTOBER 2019 – NEUKOLLN  
Contactpersonen 

- Conny Kirsten: coördinator van het bondgenootschap, mobiele ondersteuner voor vragen en 
doorverwijzing, begeleider van het Lernladen, voorheen leraar  

- Franziska Vorwerk-  Bibliotheek Neukölln – zijn sinds een jaar lid van de Bündniss. Hebben cursussen 
in huis, maar voor volwassenen niet direct gericht op lezen of schrijven.  

- Urda Thiessen – Stiftung Lesen und Schreiben Neukölln    
- Nikola Amrhein – coördinator Lernhaus, teacher en social worker/ pedagoog in de volwaseneneducatie  

 

Alpha-Bündnis Neukolln  

De Alpha Bündnis Neukölln is in 2012 start, geïnitieerd door Stiftung Lesen und Schreiben e.V. Berlin, en 
wordt deels gefinancierd door ESF. Vanaf 2015 kwam er meer financiering, de belangrijkste partner werd 
Lesen und Schreiben. Het bondgenootschap heeft 60 partners. 

Doelen van Alpha-Bündnis Neukölln:  

o Programma’s ontwikkelen (NB: er wordt nog niet veel met vrijwilligers gewerkt).  
o Netwerken door pr en samenwerking 
o Bewustwording 
o Financiering borgen 
o Professionaliteit: kennis uitwisselen over alfabetisering of aanverwante  onderwerpen.  

Structuur 

o Stuurgroep met: Lesen und Schreiben, coördinator Alpha-Bündnis, bibliotheek, Jobcenter, 
ontmoetingsplaats. Ze vergaderen eens in de zes weken. De stuurgroep plant de activiteiten, 
neemt de besluiten en herijkt de doelen 

o Alliance partners. Iedereen kan hieraan deelnemen. Er wordt een convenant ondertekend, maar 
niet met concrete afspraken, deelname is vrijwillig.  Ondanks de vrijwillige basis zijn er voldoende 
organisaties actief betrokken. 
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o Verdere netwerkcontacten: met organisaties die het convenant niet hebben ondertekend, maar wel 
interesse hebben 

Activiteiten: 

o Bewustwordingstraining: herkennen van laaggeletterdheid, 4 per jaar voor professionals – met 
Lerner Experten  

o Workshops over alfacursussen: waar kun je leren, wat is de inhoud? Bijvoorbeeld voor 
medewerkers van het Jobcenter  

o Infomeetings: wat doet het bondgenootschap?  
o Professionele uitwisseling  
o Campagnes 
o 4 x per jaar een netwerkbijeenkomst voor alle partners en ook voor andere geïnteresseerden – 

algemene informatie en kennisuitwisseling – de coördinator van de Alpha-Bündnis maakt het 
programma in overleg met de betrokken organisaties 

o Nieuwsbrief  
o Mobile begeleider basiseducatie, verbonden aan het Lernladen/ Alpha-Bündnis.  

• Moet zelf mensen vinden  
• Vaak gaat het om meerdere problemen (bijvoorbeeld ook gezondheid)  
• Begeleiding naar de cursussen   
• Begeleiding op weg naar de arbeidsmarkt  
• Vervolgonderwijs  
• Vraagbaak  

Succesfactoren van Alpha-Bündnis Neukölln: 

o Het betrekken van ervaringsdeskundigen 
o De kwaliteiten van de organisaties goed kennen en elkaar hierin kunnen versterken.  
o Iedereen kan op zijn eigen manier bijdragen. Periodiek  geüpdatet.   
o Zo divers mogelijk inzetten op sociale partners, bijvoorbeeld politie of voedselbank 
o Meetings op een structurele basis en selectie van de juiste gesprekonderwerpen 
o Tussendoor blijven communiceren met het bondgenootschap, bijvoorbeeld via een online platform 

of nieuwsbrief   
o Geduld  
o Een coördinator met visie  
o Het bondgenootschap is in de structuur van de regio geïmplementeerd 

Uitdagingen van Alpha-Bündnis Neukölln: 

o De partners betrokken houden 
o Connecties vinden op onderwerp 
o Deelnemers werven 
o Voldoende financiële middelen om alles te dekken 
o Organisaties zijn bekend met de problematiek en de Alpha-Bündnis, maar thema heeft nog 

onvoldoende prioriteit. Het word nog niet gezien als een sociaal/maatschappelijk probleem.  

In de discussie wordt aangegeven dat laaggeletterdheid vaak nog wordt gezien als het probleem van 
individuen, maar het is een maatschappelijk probleem, de structuren helpen niet. Het zou eigenlijk een 
taak van de politieke bondgenoten moeten zijn om de boodschap meer door te geven.  

Winst van het netwerk: 

Er is veel maatwerk nodig, daarvoor is het nodig de sociale kaart goed te kennen. Deze hebben ze goed in 
kaart gebracht met alle vindplaatsen. Door deze vindplaatsen steviger met elkaar te verbinden, lukt het 
beter door te verwijzen. Ze willen graag hun lijst vergelijken met de vindplaatsen van het Nederlandse 
project KLASSE!  
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Lernladen  

Bij het Lernladen is het mogelijk om meer informatie te krijgen over vervolgonderwijs en basiseducatie, 
gekoppeld aan werk. Het is laagdrempelig, goed bereikbaar (in een winkelstraat). Je kunt er zo maar 
binnenlopen en een afspraak maken met een van de medewerkers. De mobiele ondersteuner is ook 
verbonden aan de Lernladen en kan ook vragen beantwoorden of helpen bij de doorverwijzing.   

Lesen und Schreiben 

De stichting bestaat sinds 1983. Ervaringsdeskundigen hebben zelf een belangrijke bijdrage geleverd aan 
de oprichting van de stichting. In eerste instantie was de stichting niet alleen bedoeld voor cursussen, maar 
ook om te leren in de praktijk. Er is een tijd lang een dagprogramma geweest waarbij de helft van de dag 
bestond uit leren en de andere helft uit praktijk in de werkplaats, die eveneens in het gebouw is. Nu wordt 
de werkplaats niet meer in die mate gebruikt door een gebrek aan financiering. Sociale Vaardigheden en 
Empowerment blijven wel belangrijke doelen. De stichting heeft ook contact met stichting ABC in 
Nederland.  

 

Tijdens de rondleiding komen wij in contact met deelnemers die een cursus volgen rondom het thema 
duurzaamheid, de waarde van nieuws of striptekenen. De organisatie vormt een hechte gemeenschap 
waar ook, tegen geringe vergoeding, samen wordt gegeten tussen de middag.  

Lernhaus Neukölln 

Het Lernhaus Neukölln, onderdeel van volkshogeschool Neukölln, geeft cursussen lezen, schrijven en 
basisvaardigheden gericht op de arbeidsmarkt. 80% van de mensen die hier leren vinden daarna (weer) 
werk. Het Lernhaus is bedoeld voor ‘functionele analfabeten’. Er zijn momenteel drie groepen met elk 10 
deelnemers. Dit zijn over het algemeen mensen met een migratieachtergrond. De Volkshochschule biedt 
ook cursussen voor anderstaligen, maar deze zijn niet voor iedereen geschikt, het tempo ligt er 
bijvoorbeeld hoger.  

Iedere week is er een Info-Café. Een gastspreker vertelt dan in toegankelijke taal over uiteenlopende 
thema’s, zoals verzekeringen, gezondheid, mobiliteit of huren. Dit café is openbaar, iedereen kan 
binnenlopen. Vaak komen deelnemers naar het Info-Café, maar ook voorbijgangers of bekenden van de 
deelnemers lopen binnen. Een aankondigingsbord op de stoep vertelt de wijkbewoners waar de lezing die 
week over gaat. De ramen hebben geen gordijnen. Iedereen kan naar binnen kijken en beslissen om een 
kopje koffie te drinken en zich aan te sluiten bij de gesprekken. Een keer per maand wordt een thema 
uitgediept.  

Naast het Info-Café is er een oudergespreksgroep. Hier kunnen onderwerpen als opvoeding, leren, school 
of zakgeld besproken worden. De begeleider van de groep start de bijeenkomst met een korte tekst of 
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filmpje. De groep is bedoeld voor iedereen, ook als je nog niet voldoende Duits spreekt. Dit Info-Café heeft 
de functie van een ‘community centre’ voor de buurtbewoners. 

Het leren gebeurt op een ontspannen manier. Er is geen druk. Een keer per week vindt er een overleg 
plaats met alle studenten. Ook luncht men samen om een band op te bouwen. Voor deelnemers die het 
even niet meer zien zitten is er een ‘stiltehoek’ waar ze zich voor een moment kunnen terugtrekken. Er is 
nauwelijks uitval. De deelnemers gaan ‘fulltime’ naar de cursussen. Het programma bestaat uit 
basisvaardigheden (met name ook rekenen), creativiteit (fotografie, schilderen, etc.) en thema’s. De 
begeleiders hebben een freelance contract en zijn gecertificeerd docent. Er zijn geen boeken. Iedereen 
kan meedoen, ongeacht de vooropleiding. Op dit moment zijn er drie niveaugroepen, het spreekniveau 
moet op orde zijn en men moet enigszins kunnen lezen en schrijven.  

Deelname is niet helemaal gratis. Deelnemers betalen een symbolisch bedrag van €5,- voor drie maanden. 
De overige kosten worden voor het grootste gedeelte betaald met de inzet van ESF- subsidie. 

 

We bezoeken één van de drie groepen. De groep bestaat uit migranten die allen al eerder onderwijs 
hebben gehad, maar meer ondersteuning nodig hebben richting werk. De groep is zeer divers: van een 
Syriër die pas een paar jaar in Duitsland is tot een Turk die naar de lagere school is geweest in Duitsland, 
maar onvoldoende mee heeft kunnen komen en zich nu graag wil ontwikkelen richting metrobestuurder.   
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Discussie en aandachtspunten van de Nederlandse delegatie 
Naar aanleiding van de projecten van het Grundbildungszentrum  

Het inzetten van ervaringsdeskundigen gebeurt in Berlijn op een heel gelijkwaardige manier. Dat blijkt 
onder meer uit de gemeenschappelijke bijeenkomsten. De inzet van ambassadeurs roept een 
discussie op. Het is goed om hierover, bijvoorbeeld in het kader van het pilotproject van stichting 
ABC, de innovatiekamers, nog een keer na te denken. Aandachtspunten zijn: 

- Gelijkwaardigheid is een belangrijk uitgangspunt: hoe kunnen we dat bereiken? Het zou mooi 
zijn om gemeenschappelijke bijeenkomsten te organiseren met ervaringsdeskundigen én 
professionals, maar er moet wel aandacht blijven voor de verschillende wensen die 
ervaringsdeskundigen en professionals hebben. Daarnaast is het belangrijk dat iedereen zich 
vrij voelt om te spreken. Dat kan vaak het beste binnen de eigen groep. In Ierland hebben ze 
om deze reden de groepen juist gescheiden. Het zou mooi zijn als er binnen de 
innovatiekamers kan worden nagedacht over een invulling waarin beide aan bod komt: een 
gezamenlijke bijeenkomst met ruimte voor inbreng in de eigen groep. 

- Een ambassadeur mag niet te veel één gezicht van laaggeletterdheid zijn. Nu staat vaak 
steeds dezelfde persoon in de spotlights, hierdoor ontstaat een te eenzijdig beeld.  

- Het verhaal van een ervaringsdeskundige moet authentiek blijven, hiervoor is het soms nodig 
dat ambassadeurs na verloop van tijd stoppen en er nieuwe mensen komen met hun verhaal.  

- Soms moeten ambassadeurs (tegen zichzelf) in bescherming worden genomen, omdat ze 
overvraagd worden (het is ook in Nederland vaak maar een kleine groep mensen). 

Een coördinator die het netwerk/ bondgenootschap kan verbinden lijkt een belangrijke rol, in 
Nederland is deze niet altijd apart belegd, stichting Lezen & Schrijven ondersteunt hierbij wel. Er 
ontstaat echter ook een discussie of een bondgenootschap wel een aparte structuur moet zijn of juist 
veel meer ingebed in bestaande sociale structuren (bijvoorbeeld bij maatschappelijke organisaties). 
Dat laatste kan mogelijk per regio verschillen. Daarnaast is het belangrijk te beseffen dat netwerken 
tijd kost, omdat het plaatsvindt via persoonlijk contact. Er moet dus ook in geïnvesteerd worden.  

Over de netwerken in Berlijn geeft het GBZ aan dat het alleen werkt als er heel concrete afspraken 
worden gemaakt over wat een bepaalde partij gaat doen. Deze ervaring hebben wij in Nederland ook. 
Ook blijft het belangrijk het gemeenschappelijke doel bijvoorbeeld eens per jaar te herijken.  

 

 

Het idee van een Alpha Siegel spreekt ons erg aan, niet 
alleen vanwege de visuele aspecten, maar ook omdat 
ervaringsdeskundigen zich dan direct betrokken voelen bij 
de organisaties van wie ze de materialen hebben 
bekeken. Dit zou zeker een idee zijn om mee te nemen 
naar Nederland. Wel zou een dergelijk ‘zegel’ (keurmerk) 
vooral landelijk opgepakt moeten worden, bijvoorbeeld 
door stichting Lezen & Schrijven. Het zegel zou ook goed 
passen bij overheden (bijvoorbeeld in het verlengde van 
een digitaal toegankelijke overheid). 
 
In de districten in Berlijn is gebruik gemaakt van een 
mobiele Berater. Dit is een inhoudelijk deskundige die 
mobiel van de ene naar de andere plaats gaat om 
laaggeletterden aan te kunnen spreken en vragen te 
kunnen beantwoorden. Een dergelijke mobiele 
professional zou ook heel goed in kunnen worden gezet 
voor camouflagecursussen (in het kader van KLASSE!) in 
de regio. De professional kan dan een docent zijn, die kan 
inschatten of iemand laaggeletterd is en het gesprek op 
een vertrouwelijke manier aan kan gaan.  
 

In Berlijn maken ze ook gebruik van Anlaufstelle, laagdrempelige ontmoetingsplaatsen waar ook altijd 
een professional aanwezig is. Deze zijn op goed toegankelijke plekken, zoals een winkelstraat. In 
Nederland zijn deze er soms lokaal ook, maar het zou goed zijn om deze verder in te zetten. Een 
aantal aandachtspunten daarbij: 
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o Er is meestal geen geld voor dergelijke ontmoetingsplekken, dus deze zouden aan moeten 
sluiten bij reeds bestaande initiatieven, denk aan maatschappelijke organisaties.  

o Het is niet de bedoeling dat er getoetst gaat worden (bijvoorbeeld op een beginniveau), het 
moet een laagdrempelige plek blijven waar mensen terecht kunnen met hun vragen en ze ook 
door de Mobile Berater benaderd kunnen worden.  

o Ervaringsdeskundigen zouden hierin ook een goede rol kunnen spelen.  
o Er moet altijd een goede koppeling blijven met het onderwijs, aan de achterkant moet iemand 

doorgestuurd kunnen worden naar een cursus wanneer gewenst en zonder dat er sprake is 
van lange wachttijden. 

Naar aanleiding van Alpha-Bündnis Spandau  

Wat gelijk opvalt in Spandau is hoe dicht de locaties bij elkaar liggen. Zowel de Volkshochschule, het 
Lerncafe als de organisatie GIZ liggen op loopafstand van elkaar in het centrum van Spandau. Dat 
maakt de organisaties erg toegankelijk. De open structuur voelt ook laagdrempeliger dan een cursus 
bij een bibliotheek.  

Ook het Lerncafé ervaart het werven van moedertaalsprekers als een hobbel. Wat opvalt is dat de 
werving met name gericht is op ‘lezen en schrijven’. Mogelijk kunnen de KLASSE!-benadering en de 
‘ikwilleren.nl’ aanpak, waarbij meer gekeken wordt naar het brede spectrum van basisvaardigheden 
en uitgaat van ‘wat wil ik leren’ het Lerncafé helpen bij hun werving. In plaats van: heeft u moeite met 
lezen en schrijven zou een meer open uitnodiging als: ‘kom binnen als u wilt leren’ wellicht helpen.  

Het bondgenootschap Spandau kent een hoge betrokkenheid, iedereen is minstens 6x aanwezig bij 
overleggen. Daarnaast kan iedereen op zijn eigen manier bijdragen aan het netwerk. Ze nemen 
gezamenlijk alle beslissingen (dus niet in een stuurgroep). In Nederland hebben niet alle 
bondgenootschappen zich op deze manier gecommitteerd. De mate van betrokkenheid is mooi, maar 
is in Nederland niet altijd mogelijk (soms is er al een bestuurlijke structuur die beslissingen neemt) en 
wellicht ook niet altijd wenselijk gezien de soms enorm grote bondgenootschappen. Lokaal zou dat in 
sommige gevallen wel kunnen werken.  

Naar aanleiding van Alpha-Bündnis Neukölln 

Tijdens het overleg vandaag werd opgemerkt dat er eigenlijk een verandering van het systeem nodig 
is om mensen op de juiste manier te kunnen helpen. Nu vallen mensen buiten het systeem: het is 
bureaucratisch, gemaakt en gericht op hogeropgeleiden. Moeite hebben met lezen en schrijven is dus 
veel meer een maatschappelijk probleem dan een individueel probleem. Het is goed om te bekijken: 
waar zijn mensen en hoe kunnen ze daar geholpen worden?  Het onderwijs is dan ondersteunend 
aan de overige doelen en geen doel op zich. Er ontstaat een discussie over hoe dit toegepast zou 
kunnen worden. Een mogelijkheid is om onderwijs en maatschappelijke begeleiding veel meer met 
elkaar te verbinden. Daar zijn goede ervaringen mee; het model zou verder onderzocht kunnen 
worden.  

Het Lernhaus is laagdrempelig en straalt een vertrouwelijke sfeer uit. De integrale aanpak, gericht op 
werk en het open Info-Café zijn ook goed bruikbaar in Nederland.  

Tenslotte concluderen we dat een coördinator die een duidelijke visie heeft voor een belangrijke 
meerwaarde kan zorgen in het netwerk.  

Inbreng vanuit Nederland 

We hebben deze reis actief gezocht naar een vorm van ‘tegenprestatie’, ook al zijn dit soort KA1-
reizen primair gericht op het vergroten van deskundigheid van de staf van de zendende organisatie 
en niet zozeer op wederkerigheid. In Spandau presenteerden Marian en Joost hun projecten 
KLASSE! en Ikwilleren.nl. KLASSE! werd ook kort geïntroduceerd bij het Grundbildungszentrum en in 
Neukölln. Beide projecten vielen in goede aarde en momenteel wordt gekeken op welke wijze verdere 
uitwisseling plaats kan vinden.  
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