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Inleiding
Dit geactualiseerde stadsplan is gebaseerd
op het Regionaal Educatief Plan (REP) uit 2017,
de Kamerbrief van maart 2019 (vervolgaanpak
laaggeletterdheid 2020 – 2024) en de bestuurlijke afspraken ‘Samen aan de slag voor een
vaardig Nederland 2020 tot en met 2024’ die
er tussen Rijk en VNG zijn gemaakt. Naast
het stadsplan zal ook het hieraan verwante
regionale plan in 2020 worden geactualiseerd.
Het nieuwe stadsplan kwam tot stand in nauwe
samenwerking tussen de drie lokale kernpartners
op het gebied van de basisvaardigheden: de
Gemeente Eindhoven, de Bibliotheek Eindhoven
en het Ster College met ondersteuning van de
landelijke Stichting Lezen en Schrijven. Het plan
is gericht op de aanpak van laaggeletterdheid of
te wel het versterken van basisvaardigheden.
Basisvaardigheden* zijn een voorwaarde om
volledig mee te kunnen doen in de samenleving.
Het is belangrijk te kunnen lezen, je te kunnen
uitdrukken en anderen te begrijpen. Beperkte
basisvaardigheden hebben gevolgen op het
gebied van gezondheid, ouderparticipatie,
sociale contacten, persoonlijke ontwikkeling
en identiteit, schulden en werkloosheid.
Er zijn naar schatting 17.000 tot 23.000 laagge
letterden in Eindhoven. Daarvan is twee derde
moedertaalspreker; Nederlands is hun eerste taal

(NT1). Eén derde spreekt Nederlands als tweede
taal (NT2) en heeft dus een andere moedertaal.
Deze laatste groep kan best hoog geletterd zijn
(denk aan expats en kenniswerkers die onze stad
en de Brainportregio Eindhoven bevolken), maar
in het kader van Nederlandse taalvaardigheden
scharen wij hen ook onder deze doelgroep.
Beide groepen kunnen grote moeite hebben met
lezen, schrijven, rekenen en/of omgaan met de
computer. Daardoor ontstaan onder meer
problemen met het begrijpen van officiële brieven
van bijvoorbeeld de gemeente, met het lezen van
veiligheidsinstructies en/of het digitaal invullen
van een formulier. Het bereik van de doelgroep
NT1 (het grootste deel van de laaggeletterden)
is beperkt. Zij zijn moeilijk te vinden en te
motiveren, aangezien er vaak van schaamte
sprake is. Het huidige formele en informele
aanbod wordt vooralsnog met name gebruikt door
NT2-ers.
Uit onderzoek van PricewaterhouseCoopers
(PwC) blijkt dat laaggeletterden jaarlijks
€ 572 miljoen aan inkomsten mislopen
(minder inkomsten uit werk en hogere zorgkosten). Volgens de meest recente berekening
bedragen de totale maatschappelijke kosten
voor laaggeletterdheid € 1,13 miljard per jaar.
Voor Eindhoven zou dat omgerekend meer dan
16 miljoen euro betekenen.

Visie en missie
In lijn met de visie ‘WIJeindhoven’ willen we basisvaardigheden van
inwoners versterken om hun zelfredzaamheid, maatschappelijke participatie en doorstroom naar werk of kans op het behoud van werk te
vergroten. We willen ertoe bijdragen dat inwoners van Eindhoven over
voldoende basisvaardigheden beschikken om deel te nemen aan de samen
leving op een manier die goed bij hun identiteit, vaardigheden en leven past.
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We zetten daarom in op een samenhangende aanpak die aansluit op de leefwereld van
de doelgroep en concentreren ons allereerst op de zogenaamde ‘rode’ wijken (Cubiss1 ).
Dat zijn die wijken waarbij sprake is van een oververtegenwoordiging van laaggeletterden.
1

‘Ken uw doelgroep – burgers met onvoldoende basisvaardigheden in Eindhoven’, Cubiss, 2018.
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Ambitie
Het is onze ambitie om jaarlijks tenminste
1700 laaggeletterde inwoners van Eindhoven
te bereiken om vervolgens hun basisvaardigheden door middel van gerichte ondersteuning
te kunnen vergroten. Het aandeel NT1’ers
hierin neemt ieder jaar toe.

i. We informeren en activeren vindplaatsen
en bevorderen de continuïteit van het
aanbod (meerjaren subsidie).
j. We bundelen ons formele en non-formele
aanbod en zorgen voor een doorgaande leeren ontwikkeling van basisvaardigheden.		

We realiseren ons terdege dat het bestrijden
en voorkomen van laaggeletterdheid bijzonder
complex is. Van één pasklare ‘totaaloplossing’
kan vanwege die complexiteit dan ook geen
sprake zijn. Met gebruikmaking van landelijke
ondersteuning (monitoring, kwaliteitszorg en
expertisecentrum) zullen we onze ambities
gedurende de looptijd van dit stadsplan steeds
verder toespitsen.

4. Bewustwording
k. We ondersteunen de vindplaatsen door training
(kennis, houding en vaardigheden) van de
betrokken professionals (bijvoorbeeld
WIJ-generalisten, specialisten en maatschappelijk werkers).
l. We brengen het probleem onder de aandacht
zodat algemene bewustwording optreedt.
				
Om met onze samenhangende aanpak succes te
kunnen boeken moeten we investeren in een
drietal randvoorwaarden:

Om onze stedelijke ambitie te realiseren kiezen
we voor een samenhangende aanpak met
aandacht voor:
1. Preventie
a. We werken aan leesbevordering bij kinderen en
ondersteunen gezinnen. We investeren
bovendien in innovatieve projecten om ouders
te bereiken die moeite hebben met taal.
b. We bevorderen een laagdrempelige centrumen gezinsgerichte aanpak met een eerste focus
op Spilcentra in de rode wijken.
c. We bevorderen projecten en activiteiten gericht
op het versterken van basisvaardigheden van
kinderen (en hun ouders) van 0 tot 16 jaar.
d. We benaderen ouders actief en motiveren
hen te werken aan taalontwikkeling en digitale
geletterdheid.
			
2. Vergroten bereik NT1
e. We bevorderen een laagdrempelige wijk
gerichte aanpak.
f. We maken concrete afspraken met (alter
natieve) vindplaatsen over het herkennen en
doorverwijzen van laaggeletterden en leggen
die vast;
g. We matchen en scholen vervolgens vraag
gericht (aansluitend op leefwereld) en maken
daarbij gebruik van de toolkit ‘Hoger Bereik’
(Lost Lemon).
3. Passend en blijvend aanbod
h. We realiseren een vrijwilligersbeleid dat in de
collectieve inzet van de stedelijk beschikbare
taalvrijwilligers voorziet.
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▪▪ Borgen en versterken van de stedelijke
‘taal-infrastructuur’
We beschikken over een basisoverlegstructuur
met een drietal kernpartners en een namens
deze partners opererende taalnetwerkcoördinator. Er zijn taalaanbieders die informeel
aanbod verzorgen dat wordt gefinancierd met
gemeentelijke subsidie, gebaseerd op stede
lijke ambities (coalitieprogramma). Deze
samenwerking moet verder worden afgestemd
en waar nodig uitgebouwd.
▪▪ Zicht op input, output en outcome
(monitoring)
Om ons bereik, onze resultaten en de maatschappelijke effecten ervan te kennen moeten
we stappen zetten die verder reiken dan de
huidige subsidieverantwoording. We gaan
gebruik maken van de door het Rijk en de VNG
aan te leveren doelgroepenanalyse, monitorinstrumenten en database om realistische
doelstellingen te kunnen formuleren en
realiseren.
▪▪ Duidelijkheid over taken, rollen en te leveren
bijdragen
Het is van belang dat er samenhang bestaat in
de werkwijzen van de verschillende kernpartners. We hebben duidelijkheid over de door de
afzonderlijke kernpartners, Stichting Lezen &
Schrijven en (op termijn) bondgenoten te
leveren bijdragen (personeel en materieel).
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4. Aanpak: aan de slag!
Hoe gaan wij onze ambitie realiseren? We gaan
onze randvoorwaarden vervullen en tegelijkertijd stapsgewijs (proeftuinen) werken aan het
vergroten van ons bereik.
Dat doen we in lijn met de in de Kamerbrief van
18 maart 2019 verwoorde ambitie onder regie
van de gemeente. (“Aan het eind van het pro
gramma (2024) voeren gemeenten zelfstandig
regie over de aanpak van basisvaardigheden.
Dat doen zij als centrale speler in een netwerk
van samenwerkende partijen uit de domeinen
onderwijs, werk, gezin, gezondheid en verwante
terreinen. De gemeentelijke inzet op het voor
komen van achterstanden sluit goed aan op de
beschikbare ondersteuning voor volwassenen.
Werkgevers erkennen het belang van werk
nemers met voldoende basisvaardigheden en
zijn bereid hierin te investeren.)

Talentnetwerkcoördinator

Overlegstructuur
Allereerst spreken we een duidelijke overlegstructuur met elkaar af (zie figuur 1). De gemeente
zit zowel bestuurlijke overleggen als overleggen
van het kernteam voor. De vanaf 2020 onder
gemeentelijke aansturing opererende taalnetwerkcoördinator vervult een schakelfunctie.

Raad van Advies

Figuur 1. Overlegstructuur
(laaggeletterde/taalambassadeurs)

Bestuurlijk overleg
2 keer per jaar

Kernteam
Minimaal 6 keer per jaar

Werkgroep

Werkgroep

Werkgroep

Figuur 1. Overlegstructuur.

▪▪ Raad van advies
Om het belang en de inbreng van laaggeletterden te borgen stellen we een Raad van Advies
samen. Deze raad, die bestaat uit een aantal
vertegenwoordigers van de doelgroep (o.a.
Stichting ABC), wordt door het kernteam en/of
de taalnetwerkcoördinator geraadpleegd bij het
opstellen van de, jaarlijks te actualiseren
uitvoeringsplannen. Desgevraagd kan de raad
het bestuurlijk overleg van advies dienen.

▪▪ Het bestuurlijk overleg
(strategisch niveau)
Aan het bestuurlijk overleg, dat ten minste
tweemaal per jaar plaatsvindt nemen de
bestuurders van de drie kernpartners deel:
de directeur-bestuurder van de Bibliotheek
Eindhoven, directeur van Ster College, onderdeel van het Ster College en de wethouder
‘Onderwijs’ van de gemeente Eindhoven.
Op uitnodiging participeert de regiodirecteur
van de Stichting Lezen & Schrijven. De stichting die via het programma ‘Tel mee met Taal’
voor ondersteuning van de kernpartners zorgt.
Onder voorzitterschap van de wethouder
Onderwijs initieert en formaliseert het bestuurlijk overleg uit het ‘Stadsplan Basisvaardig
heden’ voortvloeiende beleidsvoornemens.
Daarnaast inspireert en enthousiasmeert deze
groep het kernteam, creëert voorwaarden voor
een langdurige gezamenlijke aanpak en houdt
elkaar scherp. Het bestuurlijk overleg ziet via
de vaststelling en evaluatie van het (jaar-)plan
van aanpak toe op de inzet van de Taalnetwerkcoördinator. De bestuurlijke overleggen worden
-in afstemming met de betrokken bestuurdervoorbereid door het kernteam.
▪▪ Het kernteam (tactisch niveau)
Het kernteam bestaat uit de Taalnetwerkcoördinator, de projectleider Lezen & Schrijven en
de beleidsmedewerkers van de betrokken
kernpartners. Het kernteam vergadert tenminste zes maal per jaar onder voorzitterschap van
de gemeente. Centraal staan de voorbereiding
en uitwerking van de bestuurlijke beleidskeuzes. Daarnaast dient het overleg als ‘klankbord’
voor de Taalnetwerkcoördinator.
▪▪ De thema werkgroepen (operationeel niveau)
Voor het uitvoeren van de gemaakte beleidskeuzes en het leveren van praktijkinbreng bij de
voorbereiding ervan zijn werkgroepen in het
leven geroepen. De Taalnetwerkcoördinator,
betrokken kernteamleden en eventueel andere
betrokken partners nemen deel aan een
werkgroep. De werkgroepen en de thema’s
worden bepaald aan de hand van dit beleidsplan en het plan van aanpak van de Taalnetwerkcoördinator. Voordeel van deze aanpak is
dat het zowel een specifieke, duidelijk afgebakende opdracht betreft, maar dat uitvoering
ook in gezamenlijkheid met verschillende
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partners op verschillende niveaus plaatsvindt.
De werkgroepen kunnen de algemene voortgang terugkoppelen aan het kernteam.
Werkgroep ervaringen en verkregen inzichten
worden gedeeld met en ‘vertaald’ naar de
praktijk.
Zicht op de doelgroep NT1 (persona’s)
Om een aanpak te realiseren die zo goed mogelijk aansluit op de leefwereld van de doelgroep,
maken we niet alleen een onderscheid tussen
NT1 en NT2 (zoals vermeld in de inleiding),
maar hanteren we persona’s die landelijk zijn
ontwikkeld door Lost Lemon2 en Klasse!.
De persona’s van Lost Lemon zijn vooral behulpzaam bij het op strategisch niveau formuleren
van het beleid en de persona’s van Klasse! zijn
handig op uitvoerend niveau bij het ontwikkelen
van een passend aanbod. Deze persona’s zijn
allereerst opgesteld voor de doelgroep NT1, maar
kunnen wellicht ook doorgetrokken worden naar
de doelgroep NT2. Het gaat immers over drijf
veren van mensen.
Om een brede doelgroep NT1 te bereiken, is het
noodzakelijk dat professionals zich bewust zijn
van de problematiek, weten hoe laaggeletterdheid herkend kan worden en hoe zij moeten
doorverwijzen. Dit vereist training van de professionals, bijvoorbeeld WIJ-generalisten, specialisten, vrijwilligers, sociale dienst medewerkers en
maatschappelijk werkers. Training alleen is echter
niet voldoende. Ook de attitude is van belang.
Professionals met klantcontacten moeten steevast nagaan of hun boodschap begrepen wordt.

2
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‘Laaggeletterden in beeld’, Lost Lemon, 2018.

Figuur 2. Persona’s Lost Lemon en Klasse!

Uit het Lost Lemon onderzoek blijkt echter dat de
grote uitdaging ligt in het ondersteunen van de
diverse vindplaatsen. Het herkennen van laaggeletterdheid en het doorverwijzen is immers niet
hun kerntaak. Bovendien komen de laaggeletterden ook aan deze loketten met hele andere
vragen en problemen. De kunst is daarom ook
om de aandacht niet alleen te richten op de
vindplaatsen, maar ook aanbod te creëren
dat aansluit op vragen en faciliteiten van de
verschillende vindplaatsen, waardoor het voor
alle partijen interessant wordt om op het
stedelijke taalnetwerk aan te sluiten.
Bondgenoten betrekken
Voor de uitbreiding van ons stedelijke taalnetwerk
gaan we actief op zoek naar potentiële vindplaatsen (bondgenoten). Dat doen we allereerst op
het niveau van de drie proeftuinen. We onderzoeken of en zo ja, hoe op bestaande ‘buurtcontracten’ kan worden aangesloten en delen onze
ervaringen via gerichte communicatie vervolgens
stadsbreed (vooruitlopend op uitbreiding van het
aantal proeftuinen). Onze stedelijke uitbreiding
vindt ‘bottom-up’ plaats geruggesteund door
het bestuurlijke commitment van de betreffende
bondgenoten.
Relatie tot Inburgering
We zien een unieke kans voor een integrale aanpak
van zowel laaggeletterdheid als inburgering.
Op beide thema’s worden de komende jaren
(2020 en 2021) wetsveranderingen doorgevoerd
die aansturen op meer gemeentelijke regie.
Met name op het inburgeringstraject ‘informeel
aanbod’ ontstaan er nieuwe kansen voor samenwerking en afstemming.

Vanaf 2021 wordt voor alle inburgeraars een
Persoonlijk Integratie Plan (PIP)opgesteld.
Dit plan zorgt voor gerichte toeleiding en ondersteuning waarmee ook de druk op het bestaande
informele of non-formele aanbod afneemt.
Inburgeraars maken, gebaseerd op hun PIP,
gebruik van de ondersteuning die specifiek voor
hen bedoeld is.
Proeftuinen
Voor een gerichte aanpak van het probleem
richten we ons allereerst op de zogenaamde
‘rode’ wijken. In een drietal ‘proeftuinen’ (wijken
die in elk geval over een buurtcontract beschikken waarop we mogelijk kunnen aansluiten en
waar een ‘Samen Thuis in Taal’ actief is op een
SPIL-centrum) brengen we in kaart wat er is en
wat er nog mist. Vervolgens maken we formele
afspraken met partners en bondgenoten om
hierin te voorzien. We monitoren de vorderingen,
borgen deze en gebruiken de verkregen inzichten
voor uitbreiding van het aantal proeftuinen.
We delen onze proeftuin-ervaringen met alle, bij
de stedelijke aanpak betrokken partijen en
zorgen zo voor kennisdeling en borging van onze
op de ‘klantvraag’ gerichte aanpak. De onderscheiden persona’s (zie figuur 3) zijn hiervoor
leidend. Vanaf 2022 opteren we voor een stadsbrede aanpak (rode, oranje en grijze wijken)
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Stedelijke taalinfrastructuur
Bij onze inzet op de borging en uitbreiding van de stedelijke taal-infrastructuur richten
we ons op zowel de ‘voorkant’ (preventie) via de Spilcentra in de pilot ‘Samen Thuis in Taal’,
het in kaart brengen van hetgeen er is en mist via proeftuinen, en het centraal scholen
van de beschikbare vrijwilligers als op de ‘achterkant’(curatie). Daarbij maken we
onderscheid tussen het bereik via formeel lesaanbod en het informele bereik.

Inzet /jaar

2019

2020

2021

Preventieve inzet
(aantal Spilcentra Samen
Thuis in Taal)

10

12

Evaluatie
en implementatie

3

5

Preventieve inzet
(aantal proeftuinen)
Centrale scholing vrijwilligers

2022

2023

Rode & oranje
wijken

Rode, oranje &
grijze wijken

Stadsbreed

X

X

X

>110

Formele
Nulmeting
input, output,
outcome

> 2020

Curatieve inzet NT2

>800

Formele
Nulmeting
input, output,
outcome

> 2020

Bereik Informeel (NT1, NT2)

>600

Formele
Nulmeting

Curatieve inzet NT1

		
We sluiten zoveel mogelijk aan bij bestaande
structuren en faciliteiten; wat er al is hoeven
we immers niet opnieuw uit te vinden.
SPIL- en wijkcentra en bibliotheek
Een belangrijke, bestaande structuur waarbij we
willen aansluiten is die van de SPIL-centra. Er zijn
in Eindhoven ruim 50 SPIL-centra, verdeeld over
de hele stad. Hiermee beschikken we over een
dekkend wijknetwerk waarbij we met onze
aanpak aan kunnen haken.
Op SPIL-centra geven basisonderwijs, kinder
opvang (inclusief peuteropvang), bibliotheek,
wijkteams en jeugdgezondheidszorg samen vorm
aan de doorgaande ontwikkeling van kinderen in
de leeftijd van 0 – 13 jaar. Daarbij staan de
begrippen SPelen, Integreren en Leren centraal.
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In een SPIL-centrum wordt wijkgericht gewerkt
aan de volgende doelen:
▪▪ Het versterken van de pedagogische infrastructuur;
▪▪ Het voorkomen van breukvlakken in de
ontwikkeling van kinderen;
▪▪ Het bieden van ontwikkelingskansen en
opvoedondersteuning op maat.
			
Deze SPIL doelstellingen sluiten naadloos aan bij
de preventieve aanpak laaggeletterdheid. Deze
preventieve aanpak richt zich vooral op kinderen
en jongeren en kan daarom goed aansluiten bij de
activiteiten op het SPIL-centrum. Daarnaast is
ook ouderbetrokkenheid een speerpunt van de
SPIL-aanpak. Betrokkenheid van ouders bij de
kinderen vraagt ook om bepaalde vaardigheden
van de ouders. Het is dus ook een goede manier
om de preventieve aanpak te verbinden met de

Dommelbeemd
Aanschot
Achtse Molen

Woensel - noord
Ontginning

Erp

Halve Maan

Begijnenbroek

Woensel - zuid

Tongelre

Strijp
Meerhoven

OudStrijp

Behoorlijk laag
Zeer laag
SPIL-centra/Bibliotheek op School

De Laak

Oud-Tongelre

19

Zeer hoog
Gemiddeld

Centrum

6

Rozenknopje Oud-Stratum

Kans op laaggeletterdheid
Behoorlijk hoog

s

Oud-Woensel

Gestelse
Ontginning

Gestel

s

Stratum
Putten
Kortonjo

Oud Gestel

Consultatiebureau
BoekStartcoach aanwezig
Bibliotheek

s

DigiTaalpunt
Samen Thuis in Taal
Proeftuin

Figuur 3. Infrastructuur Eindhoven

curatieve aanpak. Via de kinderen zouden de
ouders ook geholpen kunnen worden met het
verbeteren van hun basisvaardigheden. Het
Spilcentrum is zo een prima vindplaats.
▪ Alternatieve vindplaatsen
Uiteraard kunnen we niet alle voorgestelde
‘persona’s’ bereiken via een SPIL-centrum. Het
stedelijk netwerk moet daarom ook verder
reiken dan alleen dat. Ook andere faciliteiten,
zoals wijkteams, wijkcentra, huisartsen,
sportclubs, zzp-ers, voedselbanken, en
bijvoorbeeld kringloopwinkels kunnen belangrijke vindplaatsen zijn. Daarnaast is het niet
nodig dat al het taalaanbod wijk- of gezinsgericht is. Het is juist wenselijk dat er divers

aanbod is, zodat er voor elk van de persona’s
en de verschillende leerfases passend
aanbod is.
▪ Taalpunten
Naast Spilcentra zijn er ook (Digi-)Taalpunten
waar vrijwilligers en laaggeletterden met
hun vragen terecht kunnen. Dit zijn een
soort ‘inloopspreekuren’ op locatie (in een
bibliotheek, wijkcentrum of buurthuis) die
bemand worden door getrainde vrijwilligers.
Zij geven mensen met vragen op het gebied
van taal, rekenen of digitale vaardigheden een
persoonlijk advies en helpen hen, waar nodig,
bij het aanmelden voor een (online) cursus.
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Monitoring van input,
output en outcome
Om het taalaanbod te verbeteren is beter zicht op het bereik, de kwaliteit en de effectiviteit
van interventies nodig3. Het gaat wat de kwaliteit betreft met name om het non-formele aanbod
(de Onderwijsinspectie houdt immers toezicht op het formele volwassenonderwijs).
We nemen deel aan landelijk onderzoek (Maurice de Greef) en dragen als contactgemeente
bij aan de oriëntatie op in te zetten monitorinstrumenten. In 2020 vindt een eerste nulmeting
op arbeidsmarktniveau plaats.

Inzet /jaar

2019

2020

2021

inzicht effecten aanbod/
deelname onderzoek De Greef

Onderzoek

Onderzoek

Onderzoek

Oriëntatie monitor instrumenten
(VNG/OCW)

Nulmeting
Ja (per
proeftuin)

		
Het Rijk wil met de gemeenten graag concrete
afspraken maken over ‘input’ (aantallen deelnemers), ‘output’ (afgeronde trajecten of afgegeven
diploma’s) en ‘outcome’ (maatschappelijke
uitkomst) en de voortgang (laten) monitoren
zodat hiervan een landelijk beeld ontstaat. In de
(concept) bestuurlijke afspraken wordt ingezet op
een hoger bereik en betere monitoring met hulp
van een door het Rijk op te leveren doelgroepenanalyse en monitortool. Een landelijk dashboard
bundelt de resultaten per arbeidsmarktregio.
Het coalitieakkoord geeft richting aan onze
gemeenschappelijke inzet op lokaal niveau:
‘De aanpak van laaggeletterdheid en taalvaardig
heid willen we versterken in samenwerking met
werkgevers, scholen en bibliotheek, door middel
van taalcursussen en laagdrempelige initiatieven
in de wijk van vrijwilligers en maatschappelijk
betrokken bedrijven. In het kader van inburgering
brengen we statushouders vroegtijdig in aanra
king met taal en wijzen hen actief op kwalitatief
goede aanbieders. Ook onderzoeken we of we via
re-integratietrajecten laaggeletterdheid kunnen
aanpakken.’
		

3

Ja

Tussenmeting
Ja

Ja

Ja

Vooral wat betreft de outcome (formele zowel als
non-formeel) zoeken we in afstemming met de
landelijke ontwikkeling naar nieuwe mogelijkheden om effecten te meten en te presenteren. De
cijfers zijn absoluut belangrijk om de kwaliteit van
het beleid te bepalen, maar geven niet altijd goed
weer wat de maatschappelijke effecten zijn van
de interventies. Ook omdat deze effecten van
zoveel meer factoren afhankelijk zijn dan alleen
een specifiek scholingstraject. Daarom zoeken
we naar kwantitatieve en kwalitatieve methodes
om zo maatschappelijke effecten in kaart te
brengen en te kunnen presenteren.

‘Samen aan de slag voor een vaardig Nederland 2020 – 2025’, concept richting toekomst
educatiestelsel en aanpak laaggeletterdheid, OCW, 2018.
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2023

X

Input output outcome
Kwaliteit non-formeel
aanbod in beeld

2022

7
Taken, rollen en te leveren
bijdragen (financiële & personele)
Naast de door de kernpartners en ondersteuner te leveren bijdrage is ook die van vindplaatsen
(bondgenoten) als WIJeindhoven en Lumens van belang. Ook werkgevers vervullen een belang
rijke rol bij het herkennen en doorverwijzen. Zij ondervinden immers nadelen als de basisvaardigheden van hun personeel beperkt zijn. Communicatie gaat moeizaam, veiligheidsvoorschriften
komen in het geding, de productiviteit is niet optimaal, maar ook blijven er kansen liggen als
innovaties niet benut worden. We benaderen werkgevers hierover actief (gebruik maken van
bestaande lokale samenwerkingsinitiatieven als ‘servicepunt leren en werken’), maken
afspraken en wijzen hen op de extra financieringsmogelijkheden die het Rijk biedt (taalscholing
op de werkvloer).

Inzet /jaar

2019

2020

2021

2022

2023

Bijdrage kernpartner/ondersteuner in beeld
per ambitie

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Taalnetwerkcoördinator meerjaren aangesteld

Nee

Ja

Ja

Ja*

Ja

Nieuwe Bondgenoten (werkgevers,
maatschappelijke instellingen etc.)

Ja, 2

Ja, 3

Ja, 4

Ja, 3

Ja, 2

Mogelijkheden aanvullende financiering
vanuit het rijk aanspreken

Nee

Ja

Ja

Ja

Ja

* afhankelijk van tussenmeting

Om de basisvaardigheden van onze inwoners te
versterken en zo het toenemende en diepgewortelde probleem laaggeletterdheid aan te kunnen
pakken is er structurele investering en inspanning nodig. Dit betekent ook dat er financiële
zekerheid moet bestaan voor deze aanpak.
Hiermee kunnen alle activiteiten gefinancierd
worden, maar hiermee kunnen ook alle betrokken
partners zich voor langere tijd aan de aanpak
binden. Dit creëert draagvlak en commitment.
Alleen dan kan de aanpak effectief zijn.
Er zijn verschillende middelen beschikbaar voor
de aanpak laaggeletterdheid. De belangrijkste
regionale middelen zijn hierbij de WEB-middelen
(arbeidsmarktregio Zuidoost-Brabant), besteedbaar voor formeel taalaanbod in de regio, en de
subsidiemiddelen. In 2020 moet er een nieuw
WEB- contract voor meerdere jaren met een
taalaanbieder worden afgesloten. De gemeente is
voornemens om met de huidige kernpartners de
lokale doelstellingen en ambities op het gebied
van laaggeletterdheid te realiseren. Vanuit die

hoedanigheid streeft de gemeente er binnen de
geldende wet- en regelgeving naar om afspraken
met de huidige taalaanbieder te continueren. De
aanpak laaggeletterdheid vraagt om meerjarige
zekerheid, vertrouwen en partnerschap. Het is
dan ook belangrijk dat Gemeente Eindhoven,
Stercollege en de Bibliotheek Eindhoven blijven
samenwerken en langdurig blijven investeren
in elkaar en in de stad opdat iedereen mee
kan doen.
Daarnaast werkt de gemeente Eindhoven aan een
plan voor meerjarige subsidiëring, zodat relevante partijen zich ook echt kunnen binden aan onze
doelstellingen wat betreft de stedelijke aanpak
basisvaardigheden. Binnen de subsidiekaders
willen we dan ook meer aandacht schenken aan
onze ambities en structuren, zoals centrale
scholing van vrijwilligers, het ondersteuningsaanbod van Stichting Lezen en Schrijven, de rol
en positie van de Taalnetwerkcoördinator en de
aansluiting bij de eerder genoemde structuren
van wijk en SPIL.
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Bijdrage Gemeente Eindhoven
De gemeente pakt de regierol en zet mensen en
middelen in om de ambitie van het stadsplan te
bereiken. Onderstaand het overzicht van de
middelen die worden ingezet ter versterking van
de basisvaardigheden.
Overzicht middelen voor arbeidsmarktregio
Zuidoost Brabant

2019

2020

2024

WEB

1.591.597

1.591.597

1.591.597

WEB (reserve 2018-2022)

78.000

78.000

0

Impulsgelden contactgemeente

-

> 100.000,-

>100.000,-

Totaal

1.669.597

>1.769.597

>1.691.597

Overzicht middelen voor activiteiten
gemeente Eindhoven

2019

2020

2024

Preventie

78.000

78.000

0

Pedagogische ondersteuning van ouders,
Speelinlopen, Schakelklassen, zomerschool
(onderdelen VVE begroting)

2.594.672,-

1.678.672,-*

n.t.b.*

Bibliotheek op Spil

-

916.000,-

916.000,-

Taalstimuleringsmiddelen

30.000,-

30.000,-

30.000,-

Relevante TSD-subsidie
(nu: Humanitas/meedoen in de wijken, Lumens/
werkplaats financiën, Buurtonderneming Woensel-West /woordenschat+, Vluchtelingenwerk /
taaleducatie, Bibliotheek Eindhoven /Taalhuiscoördinator, Jongerenhuis /huiskamer/taalonderwijs)

460.000,-

Inzet op meerjaren
subsidie met 2019
als indicatie voor
het te besteden
bedrag

Inzet op meerjaren subsidie met
2019 als indicatie
voor het te
besteden bedrag

Totaal

3.084.672

n.t.b.

n.t.b.

* afhankelijk van besluitvorming SPIL-dossier

De financiële bijdragen van de overige kernpartners zijn als bijlage opgenomen in het jaarlijks
te actualiseren uitvoeringsplan. Dit Stadsplan
bevat een via een tweetal werksessies (Bliqsem)
verkregen overzicht van taken en rollen
(bijlage 3).

3

‘Samen aan de slag voor een vaardig Nederland 2020 – 2025’, concept richting toekomst
educatiestelsel en aanpak laaggeletterdheid, OCW, 2018.
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men Nederlands
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Eindhoven

13

1
Bijlage
Basisafspraken
Basisafspraken - Zo doen wij dat
Het is van belang dat er samenhang bestaat in de
werkwijzen van de verschillende kernpartners.
Om hiertoe te komen hebben wij met elkaar een
aantal basisafspraken opgesteld.
▪▪ De taalnetwerk-coördinator is de ‘spin in het
web’. Communicatie voorloopt daarom ook in
ieder geval altijd via de taalnetwerk-coördinator. De taalnetwerk-coördinator zorgt voor
afstemming en verbinding en levert het voor de
meerjaren subsidie noodzakelijke plan van
inzet.
▪▪ Het kernteamoverleg staat centraal en heeft
prioriteit. In dit overleg worden alle beleids- en
uitvoeringsvragen door de kernpartners en
Stichting Lezen & Schrijven met elkaar besproken. Zodat er eenheid bestaat over de aanpak
laaggeletterdheid. Dit betekent ook dat
onduidelijkheden, wrijvingen, knelpunten,
behoeften en wensen allereerst hier worden
uitgesproken, zodat een gezamenlijk antwoord
kan worden geformuleerd.
▪▪ Het open met elkaar delen van bezigheden en
voortgang is essentieel. Ieders inzet staat in
het teken van het gemeenschappelijke doel.
Ook hiervoor is de taalnetwerk-coördinator het
centrale aanspreekpunt.
▪▪ Nieuwe ontwikkelingen, ervaringen
(uit bijvoorbeeld de proeftuinen) en nieuwe
activiteiten worden altijd in een vroeg
stadium met elkaar gedeeld.
▪▪ Dit betekent niet dat alle partners steevast bij
elkaars activiteiten betrokken moeten zijn. Het
biedt de andere partners wel de mogelijkheid
om aansluiting te vinden en een aanvullend
aanbod te doen.
▪▪ De in de proeftuinen opgedane ervaringen
worden met elkaar gedeeld en gebruikt voor
een verdere stedelijke uitrol, waarbij we
allereerst inzetten op de overige ‘rode’ wijken
en vervolgens op de ‘oranje’ wijken.
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▪▪ Wanneer er bijeenkomsten worden georganiseerd worden de taalnetwerk-coördinator en de
kernpartners hiervan in vroeg stadium op de
hoogte gebracht. De organisatie blijft de
verantwoordelijkheid van de initiatief nemende
partner. Andere partners kunnen aansluiten of
in overleg bijdragen.
▪▪ Wanneer nieuwe partners/andere partijen in de
stad benaderd worden om op een of andere
wijze deel te nemen in het taalnetwerk (zij het
met aanbod, zij het als vindplaats, zij het voor
bewustwording) moet de taalnetwerk-coördinator hier vooraf van op de hoogte gebracht
zijn. Hierdoor kan hij of zij de samenhang bewaren en de verschillende activiteiten afstemmen.
▪▪ Nieuwe ontwikkelingen, activiteiten, bijeenkomsten en de benadering van andere partijen
worden toegelicht in het kernteamoverleg.
Dit is de plek en het moment om eventuele
knelpunten of overlappingen bespreekbaar te
maken en gezamenlijk hier een antwoord op
te formuleren.
▪▪ Financieringsafspraken maken we zoveel als
maar mogelijk voor meerdere jaren
▪▪ Deze basisafspraken kunnen ten alle tijden in
gezamenlijkheid aangevuld of bijgesteld
worden, wanneer de situatie daarom vraagt.

2
Bijlage
Functieprofiel Taalnetwerkcoördinator (vanaf 2020)
De taalnetwerkcoördinator heeft een cruciale
rol in het stedelijk netwerk van kernpartners
en bondgenoten die zich inzetten voor het
voorkomen en bestrijden van laaggeletterdheid (onvoldoende basisvaardigheden).
Om de functie van coördinator goed in te kunnen
vullen zijn onderstaande punten van belang:
▪▪ De coördinator wordt functioneel aangestuurd
door het overleg van de kernpartners: bibliotheek, Ster College en gemeente.
▪▪ De taalnetwerkcoördinator heeft de volgende
taken:
▪▪ Voor wat betreft de doelgroep:
–– Coördinatie van vraag en aanbod
i. Realiseren van een sociaal educatieve
kaart (‘wat waar is en wat waar mist…’) ten
behoeve van de ‘rode wijken’; te beginnen
bij de proeftuinen ‘Bennekel’, ‘Doornakkers’, Mensfort’.
ii. Doen van aanbevelingen betreffende het
bestaande en/of te ontwikkelen aanbod;
iii. Doen van voorstellen voor en het geven
van advies over de inzet van aan de lokale
aanpak laaggeletterdheid ondersteunende
Transformatie Sociaal Domein-subsidies;

▪▪ Ten behoeve van het taalnetwerk van
kernpartners en bondgenoten:
i. Deelname aan bestuurlijk overleg en
kernteamoverleg;
ii. Deelname aan en in voorkomende
gevallen trekken van relevante kernteam-werkgroepen;
iii. Voorbereiden en organiseren van netwerkbijeenkomsten taalaanbieders;
iv. Opstellen jaarplan van (eigen) inzet
ontleend aan de voornemens van het
Stadsplan 2019 - 2024;
v. Jaarlijkse verantwoording voor gepleegde
inzet en behaalde resultaten;
–– Communicatie
i. Netwerkonderhoud met stedelijke en
landelijke partners;
ii. Organisaties betrokken houden bij het
netwerk en thema; publieke aandacht
houden;
iii. Ontwikkelen (onderbrengen) en
actualiseren van relevante website;
iv. Effectmeting/resultaatbepaling (input,
output, outcome) conform landelijke
richtlijnen in afstemming met kernteam

–– Coördinatie van de werving van deelnemers
van de doelgroep
i. Onderhouden van contacten met de
diverse taalpunten (laagdrempelige
wijkvoorzieningen);
ii. Onderhouden van contacten met taal
aanbieders (non-formeel/formeel) en
vindplaatsen in de ‘rode’ wijken te
beginnen bij de drie proeftuinen;
iii. Actualiseren digitaal overzicht aanbod
‘rode’ wijken;
iv. Coördineren gezamenlijke training en
scholing taalvrijwilligers;
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3
Bijlage
taken en rollen (Bliqsemsessies)
Gemeente Eindhoven
A. Collectief vrijwilligersbeleid
a. Sturing door middel van voorwaardes in
subsidies
b. In stelling brengen van de taalnetwerk
coördinator
B. Laagdrempelige, wijkgerichte aanpak;
a. Afstemming met gebiedscoördinatoren
a. Aansluiting op buurtcontracten
a. Verantwoordelijk proeftuinen
a. Afstemming met sociale basis en SPIL
C. Samenhangend lesaanbod
a. Verantwoordelijk voor inkoop en subsidie
b. Regie op visie en doelstellingen
c. Samenhang met onderwijs, inburgering en
participatie
D. Zicht op input, output en outcome
a. Verantwoordelijk voor nulmeting en
landelijk onderzoek
b. Verantwoording naar College en Raad
c. Voortrekker in onderzoek nieuwe
evaluatiemethoden (storytelling)
d. Sturing door voorwaarden inkoop en
subsidie
E. Algemeen
a. In stelling brengen van de netwerk
coördinator
b. Inkoop en subsidie procedures
c. Regie op beleid en proces
Ster College
A. Collectief Vrijwilligersbeleid
a. Inzet van vrijwilligers binnen taallessen.
Samen met vrijwilligers deze lessen
vormgeven.
b. Ondersteuning van eigen vrijwilligers.
c. Wens om vrijwilligersfaciliteiten bij een
andere organisatie te beleggen, zodat Ster
lesaanbod voor diverse doelgroepen kan
doorontwikkelen.
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B. Laagdrempelige wijkgerichte aanpak;
a. Taalverhogingslessen in de rode wijken.
b. Op 11 basisscholen actief, 19 wijkinitiatieven
ondersteund in Eindhoven .
c. Betrekken van bedrijven die vindplaatsen
voor laaggeletterden kunnen zijn.
d. Verzorgen van intakes en lessen op
taalpunten.
C. Samenhangend lesaanbod
a. Mede door ontwikkelen en sluitend maken
van doorgaande leerlijn.
b. Lesaanbod voor mensen met een kwetsbare
positie op de arbeidsmarkt (als vrijwilligers,
in een MBO opleiding of ism werkgevers).
c. Door ontwikkelen lesprogramma’s en leren
op afstand.
D. Zicht op input, output en outcome
a. Registreren van cursisten met vragen
b. Perspectief bieden aan mensen met een
kwetsbare arbeidsmarktpositie.
Bibliotheek
A. Collectief Vrijwilligersbeleid;
a. Hebben eigen vrijwilligers
b. Rol in het organiseren hiervan, evt samen
met 040Doet.
c. Professionaliseren vrijwilligerswerk,
ondersteunen van vrijwilligers van alle
taalcafés.
B. Laagdrempelige wijkgerichte aanpak;
a. Deelnemen aan taalpunten in Gestel en
Tongelre
b. Samen Thuis in Taal ism Korein/ Spilcentra
c. Actief op de consulatiesbureau’s .
C. Samenhangend lesaanbod
a. Divers taalaanbod zoals: Taalcafé, Digi
sterker, Klik en tik en Belastingspreekuur.
b. Dit aanbod kan ook op andere taalpunten
aangeboden worden.
c. Andere partners benaderen om ook
betrokken te zijn bij deze activiteiten op de
taalpunten (bijv werkplaats financiën,
voedselbank of kledingbank).

D. Zicht op input, output en outcome
a. Input voor nulmeting.
b. Onderzoek basisvaardigheden (ism Cubiss).
c. Bibliotheekmonitor, laat voortgang op
spilcentra zien.

Taalnetwerkcoördinator
A. Collectief vrijwilligersbeleid;
B. Laagdrempelige wijkgerichte aanpak;
C. Samenhangend lesaanbod;

E. Algemeen;
a. Regionale samenwerking met bibliotheken
b. Regionaal organiseren van de taalpunten

D. Zicht op input, output en outcome;
E. Algemeen.

Stichting Lezen en Schrijven
A. Collectief Vrijwilligersbeleid;
a. Bieden voor (non-formele) aanbieders
kosteloze training van vrijwilligers
–– Trainen alle vrijwilligers die werken met
lesmaterialen (van Stichting Lezen en
Schrijven)
–– Eigen lesmaterialen.
–– Inhoudelijke scholing
–– Niet: Omgang met een cursist.
b. Train-de-trainer. Dit kunnen docenten ROC
zijn, maar ook andere professionals.
c. Trainen van taalhuisvrijwilligers
B. Laagdrempelige wijkgerichte aanpak;
a. Training herkennen en doorverwijzen
b. Taalmeter
c. Ondersteunen doorontwikkeling taalpunten
(bouwstenen en indicatoren)
C. Samenhangend lesaanbod;
a. Advies over passend aanbod bij vraag.
b. Divers lesmateriaal voor diverse doel
groepen en thema’s: Taal voor Thuis
(ouder en kind/basisonderwijs); EVA
(vrouwen met ambitie); Voor t Zelfde
Geld (hulp bij thuisadministratie)
D. Zicht op input, output en outcome;
a. Toetsen beschikbaar op voortgang en
inhoud
E. Algemeen;
a. Kennisinstituut en adviseur op het gebied
van taal en doorgaande leerlijnen.
b. Meewerken aan sociale kaart van aanbod
c. Link leggen met andere gemeenten
d. Gericht op volwasseneducatie
e. Kan landelijke voorbeelden naar
Eindhoven halen
–– Bijvoorbeeld impactmeting
(Maurice de Graaf)
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