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MOTIE: Monitoring bestriiding laaggeletterdheid in
Drenthe

De vergadering van Provinciale Staten van Drenthe bijeen op 7 juni 2017

Gelezen/gezien:

L. Het coalitieprogramma "Dynamisch en Ondernemend" van de provincie Drenthe
voor de periode 20L5-20L9, waar onder Energiek Drenthe staat: "we willen
laaggeletterdheid substantieel terugdringen door structureel betrokken partijen te
faciliteren".

2. De miniconferentie van het Bondgenootschap voor een geletterd Drenthe op 7
april20L7 in het provinciehuis. Doel van het bondgenootschap is om de laaggeletterdheid
in Drenthe in 5 jaar met 100/o te verminderen. Gemeenten hebben daarin een regierol.

3. De opening van een taalhuis/taalpunt in verschillende Drentse gemeenten, m.a.w
gemeenten en bibliotheken maken er serieus werkvan.

4. De publicatie van hetboekwerkje "lokale liefde Drenthe" met herinneringen van
taalcursisten, een uitgave van de Stichting Lezen & Schrijven. In het voorwoord schrijft
facques Tichelaar, voormalig Commissaris van de Koning, dat sprake is van ongeveer
45.000 Drenten die niet goed kunnen lezen en schrijven: "en daarom moeten we samen
de laaggeletterdheid aanpakken. Het is een sociale plicht".

5. De uitzending van RTV Drenthe van 6 september 201,6 met als kop:
"laaggeletterdheid neemt toe: een schrikbarend aantal". In de regio Zuidoost-Drenthe ligt
het rond de L6o/o om over de digitale vaardigheden maar te zwijgen. De koppeling met
schuldenproblematiek en/of gezondheidsproblemen ligtvoor de hand. In heel Nederland
is 1 op de 9 mensen laaggeletterd.
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6. Het percentage laaggeletterde leerlingen in Nederland tussen 2003 en 2015
significant is gestegen van 11,5 naar 17 ,9o/o fbron: Resultaten PISA-2015 in vogelvlucht
p.50-51).

7. De beantwoording van de schriftelijke vragen ex artikel 41 Reglement van orde
inzake laaggeletterdheid in Drenthe van 30 oktober 20t4. Bij de antwoorden wordt
gesteld dat resultaten pas op de middellange termijn zichtbaar zijn (vijf tot tien jaar), dat
wil zeggen het terugbrengen van het aantal laaggeletterden. Ook staat bij de antwoorden
vermeld dat voor een effectieve monitor eerst inzichtelijk moet worden op welke manier
en met welke indicatoren gemonitord kan worden.

Overwegende dat:
- het van groot maatschappelijk belang is het aantal laaggeletterden in Drenthe

structureel naar beneden te brengen, niet in de laatste plaats voor de betrokkenen
zelf;

- het inzetten van effectieve veranderingsstrategieën daaraan een bijdrage kunnen
leveren evenals de monitoring van de output d.w.z. gaat het aantal laaggeletterden
echt omlaag in Drenthe?;

- het instellen van een lectoraat/practoraat bij een ROC en hogeschool aan het
vorige punt een belangrijke toegevoegde waarde kan leveren;

Besluit;
- tot het nader onderzoeken van het instellen van een lectoraat/practoraat

bestrijding laaggeletterdheid in overleg met betrokken stakeholders als ROC's,

hogescholen en instellingen als CMO/Stamm;
- GS geeftuitvoeringaan dit onderzoeken rapporteert PS daarovervóór de

begrotingsbehandeling in het najaar 20L7;

En gaat over tot de de dag.

PvdA, Hendrikus

WD, Willemien Meeuwissen

Groen Links,
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