Taal voor het Leven in Brabant
Het ondersteuningsprogramma Taal voor het Leven helpt gemeenten en organisaties die aan de slag willen
met de aanpak van laaggeletterdheid.

LOKALE AANPAK MET ONDERSTEUNING
Gemeenten en organisaties die aan de slag
willen met een effectieve lokale aanpak
van laaggeletterdheid, kunnen gebruikmaken van het ondersteuningsprogramma
Taal voor het Leven. Het programma helpt hen
bij het duurzaam vinden, opleiden en volgen
van mensen die moeite hebben met lezen,
schrijven, rekenen en/of omgaan met de
computer.

MEEDOEN IN BRABANT
Medicijnvoorschriften lezen, met het openbaar vervoer
reizen, een factuur begrijpen, een sollicitatiebrief schrijven:
voor 2,5 miljoen Nederlanders is dit een probleem. Dit heeft
grote gevolgen voor onder meer hun gezin, gezondheid en werk.

Hiervoor zijn samen met betrokken organisaties
verschillende materialen en instrumenten
ontwikkeld. Voorbeelden hiervan zijn
samenwerkingsmodellen, Taalhuizen,
screeningsinstrumenten zoals de Taalmeter en
de Digimeter, lesmaterialen en allerlei soorten
trainingen en voortgangstoetsen om de
kwaliteit van lesgeven aan laaggeletterden zo
optimaal mogelijk te maken.

In Brabant werken we inmiddels samen met vele lokale partners.
Veel gemeenten in Brabant willen de aanpak van laaggeletterdheid opnemen in hun beleid. Zij hebben de regierol in de lokale
netwerken. Daarbij focussen zij zich niet alleen op educatie, maar
op het brede sociale domein, zoals werk, armoede en welzijn.
Stichting Lezen & Schrijven, Cubiss Brabant en andere lokale
partners zetten zich samen in voor de aanpak van laaggeletterdheid in de provincie Noord-Brabant. Onze ambitie is samen met
deze partners de komende jaren nog meer mensen bereiken.

Brabant loopt voorop op het gebied van innovatie, technologie,
sport en design. Het is een ambitieuze provincie. Alle Brabanders
zijn nodig en iedereen moet mee kunnen doen. Alle reden om
laaggeletterdheid aan te pakken.

Voorbeelden van samenwerking in Brabant

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis
gaat medewerkers trainen in het
herkennen van laaggeletterdheid.
De medewerkers kunnen bezoekers
doorverwijzen naar het Taalpunt in
het ziekenhuis. Daar worden de
bezoekers geholpen de regie over
hun gezondheid te verbeteren.

Een aantal bibliotheken loopt voorop om
tot regionale samenwerking te komen
tussen gemeenten, bibliotheken en ROC
West-Brabant. Er zijn Taalhuizen
opgericht, vrijwilligers zijn getraind en
laaggeletterden volgen (taal)scholing.
NOORDOOST-BRABANT

WEST-BRABANT
MIDDEN-BRABANT

Telefonisten en baliemedewerkers van
zorgverzekeraar CZ zijn getraind in
het herkennen van laaggeletterdheid.
Ze verwijzen cliënten die moeite
hebben met taal en/of rekenen door
naar MST in Tilburg. Daar helpen
vrijwilligers hen met het verbeteren
van hun financiële zelfredzaamheid.

De wethouders in De Kempen
hebben de ambitie uitgesproken
uit te blinken in de aanpak van
laaggeletterdheid. Zij willen onder
andere bij de Intergemeentelijke
Sociale Dienst inwoners screenen
en helpen met het verbeteren van
hun taalvaardigheid.

HELMOND-DE PEEL

ZUIDOOST-BRABANT

“De cursus heeft me een hoop
gebracht. Ik heb mijn opleiding
tot ziekenverzorgster afgemaakt
en een leuke baan gevonden.”
Anke uit Brabant

Al meer dan 80 vrijwilligers
zijn getraind door welzijnsorganisaties LEVgroep en
Stichting Beter Lezen en
Schrijven. Taalmaatjes
begeleiden meer dan 100
cursisten in Helmond.

FEITEN EN CIJFERS
•	2,5 miljoen Nederlanders hebben grote moeite met lezen,
schrijven en/of rekenen. Vaak hebben zij ook moeite met
het omgaan met een computer.
•	Circa 11% van de Brabanders tussen de 16 en 65 jaar heeft
moeite met lezen en schrijven.
•	Tweederde van alle Nederlanders (16-65 jaar) die moeite
hebben met lezen en schrijven is autochtoon.
•	57% van alle Nederlanders (16-65 jaar) die moeite hebben met
lezen en schrijven heeft een baan.
•	Laaggeletterdheid is vaak een belemmering om financieel
zelfredzaam te zijn.

VOORBEELDEN, MATERIALEN EN
INSTRUMENTEN
Kijk ook eens op de website
taalvoorhetleven.nl voor voorbeelden van
organisaties die al werken met het
ondersteuningsprogramma. Ook vindt u er
meer informatie over de verschillende (les)
materialen en instrumenten.

•	70% van de cursisten ontwikkelt binnen zes maanden een
betere taalvaardigheid.
•	Deelnemers van taaltrajecten krijgen een betere plek in de
samenleving (45% tot 70%) en voelen zich gezonder (39% tot
53%).
•	De combinatie van onderwijskundige expertise, geschikt
lesmateriaal gericht op de praktijk en een getrainde vrijwilliger,
zorgt voor de beste resultaten.
Bronnen: Algemene Rekenkamer (2016), Ecbo en ROA (2016), PIAAC (2012), ROA (2016)
en Universiteit Maastricht (2015).

In vier stappen naar een effectieve aanpak

Het volgen van vier fasen in de opbouw leidt vaak tot een
structurele lokale aanpak van laaggeletterdheid. Per fase zijn
verschillende instrumenten en materialen beschikbaar.

Instrumenten & materialen

Bereid zijn
• Samenwerkingsmodellen
•	Kennis over inzet educatiemiddelen
•	Advies over koppeling sociaal domein, zoals werk,
schuldhulpverlening en gezondheidszorg
• Praktijkvoorbeelden
Vinden
•	Screeningsinstrumenten, zoals de Taalmeter,
Digimeter en Taalverkenner
•	Training Herkennen & Doorverwijzen
• Wervingsmaterialen
• 0800 023 44 44
Opleiden
• Intake voor cursisten
• Niveauverhogende lesmaterialen, zoals Succes!
•	Contextgerichte lesmaterialen, zoals Werk ze!
•	Training voor vrijwilligers en begeleiding docenten
• Bouwstenen voor een Taalhuis
Volgen
•	Toetsen die voortgang van cursisten meten
•	Tevredenheidsenquêtes voor vrijwilligers en cursisten
•	Intervisie vrijwilligers en professionals

“Het zoontje van mijn vriendin vroeg of ik kon
voorlezen wat naast zijn tekening stond. Dit kon
ik niet. Ik wilde hem kunnen voorlezen, dus ik
ben naar taalles gegaan.”
Peter uit Brabant

AAN DE SLAG
Wilt u samen laaggeletterdheid aanpakken?
Het lokale team van Taal voor het Leven in
Brabant kan gemeenten en organisaties
ondersteunen die structureel aan de slag willen
met de aanpak van laaggeletterdheid.
Neem vrijblijvend contact op met een lokale
projectleider via:
rayonbrabant@lezenenschrijven.nl of kijk op
taalvoorhetleven.nl/contact.
Wij helpen u graag verder!
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Het ondersteuningsprogramma Taal voor het Leven helpt gemeenten en organisaties die aan de slag willen met de aanpak
van laaggeletterdheid. Het programma is een onderdeel van Tel mee met Taal: een driejarig kabinetsprogramma
(2016-2018) waarin zowel het voorkomen als het verminderen van laaggeletterdheid centraal staat rond de thema’s gezin,
gezondheid en werk. De ministeries van OCW, SZW en VWS werken hierin samen. Taal voor het Leven wordt aangeboden
door Stichting Lezen & Schrijven en gefinancierd door de Rijksoverheid.

taalvoorhetleven.nl

