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Beste meneer Gorter,
In antwoord op uw brief van 3 september 2018 vindt u hieronder de beantwoording van uw
schriftelijk gestelde vragen over laaggeletterdheid.
Vraag 1
Wat doet de gemeente Heusden op dit moment aan opsporing van laaggeletterdheid onder
haar inwoners?
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Antwoord
In november 2017 hebben wij het Taalakkoord Midden-Brabant ondertekend.
Dit Taalakkoord is ontwikkeld om laaggeletterdheid te signaleren, terug te dringen en te
voorkomen in samenwerking met partners in de regio Midden-Brabant.
Met de ondertekening van dit Taalakkoord hebben wij aangegeven ons in te zetten voor
een geletterde samenleving in de arbeidsmarktregio Midden-Brabant. Tilburg ontvangt als
centrumgemeente de rijksmiddelen voor volwasseneneducatie.
In Heusden is een lokaal netwerk opgestart met diverse partners (Bibliotheek, Bijeen, ROC
KW1C, Stichting Scala, gemeente, stichting Lezen en schrijven, Taalnetwerk MiddenBrabant). Op 7 maart 2018 is het (mobiele) taalhuis geopend en een taalgids aangesteld.
Bij deze taalgids kunnen mensen terecht met hun vragen als zij aan hun taalniveau,
rekenniveau of digitale vaardigheden willen werken. Met ingang van de eerste week van
september 2018 (de week van de alfabetisering) houdt de taalgids elke donderdag
spreekuur in een van de bibliotheken.
Zowel in regionaal verband, als lokaal, worden de komende tijd de plannen voor 2019
verder uitgewerkt.
Vraag 2
Wat doet de gemeente Heusden als werkgever om taalachterstanden en problemen met
laaggeletterdheid bij haar werknemers onder de aandacht te brengen en bespreekbaar te
maken?
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Antwoord
Onze gemeente kent op dit moment geen beleid om de laaggeletterdheid bij haar
medewerkers onder de aandacht te brengen dan wel bespreekbaar te maken. Wanneer er
signalen komen van laaggeletterdheid, worden gerichte acties/interventies bespreekbaar
gemaakt om met maatwerk de medewerker in kwestie te voorzien van de juiste
handvatten.
Vraag 3
Welke projecten lopen er op dit moment om laaggeletterdheid te bestrijden?
Antwoord
Er zijn diverse mogelijkheden voor laaggeletterden om hun taal-, reken- of digitale
vaardigheden te verbeteren. Zo is er de mogelijkheid tot het volgen van de lessen van het
Koning Willem 1 College in Den Bosch (formeel aanbod, klassikaal) en het Leerpunt van
het KW1C in de bibliotheek in Drunen (minder formeel en laagdrempelig). De bibliotheek
verzorgt cursussen voor digitale vaardigheden, zoals ‘Klik en Tik’ en ‘Digisterker’ en ouders
van baby’s worden al vroeg geïnformeerd over het belang van (voor)lezen. Stichting Scala
heeft projecten voor ouders van laagtaalvaardige kinderen. Via het Vrijwilligershuis kunnen
vrijwilligers als taalmaatje worden ingezet. Informeel aanbod, zoals een taalcafé, is er via
O3 en via de bibliotheek.
Vraag 4
Worden inwoners die via de gemeente een uitkering ontvangen getest of zij te maken
hebben met een taalachterstand/laaggeletterdheid? Zo nee, waarom niet?
Antwoord
Baanbrekers voert de Wet taaleis uit. De medewerkers van Baanbrekers hebben
voorlichting ontvangen over wat laaggeletterdheid inhoudt en welk aanbod er is voor
laaggeletterden in de vorm van cursussen en dergelijke. Er wordt niet getest of er sprake is
van taalachterstand/laaggeletterdheid. De medewerkers van Baanbrekers hebben,
wanneer inwoners al voldoen aan de Wet taaleis, enkel een doorverwijsfunctie.
Vraag 5
Worden inwoners die een uitkering aanvragen bij de gemeente Heusden en voldoen aan
de voorwaarden van de Wet taaleis nog apart getest op laaggeletterdheid? Mocht dit niet
het geval zijn, is het college dan bereid om dit wel te gaan doen?
Antwoord
Op dit moment worden er geen aparte testen uitgevoerd.
Er zijn zeker mogelijkheden om deze inwoners met een uitkering te testen. Stichting Lezen
en schrijven heeft daarvoor o.a. de taalmeter beschikbaar gesteld. Wij gaan onderzoeken
waar en door wie deze taalmeter kan worden ingezet.
Met vriendelijke groet,
het college van Heusden,
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