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Geachte voorzitter/leden,

Hierbij informeren wij u over uw verzoek de wenselijkheid van het instellen van een
lectoraaVpractoraat voor het terugdringen van laaggeletterdheid te onderzoeken. Dit in
overleg met betrokken organisaties als ROC's, hogescholen en CMO STAMM, ter
uitvoering van het besluit dat uw Staten op 7 juni 2017 hebben genomen.

De aanpak van laaggeletterdheid is zoals bekend allereerst een taak van gemeenten,
het onderwijs en instellingen die zich daartoe hebben verenigd in het Bondgenoot-
schap voor een geletterd Drenthe. De aanpak van laaggeletterdheid heeft in alle
Drentse gemeenten en bij de partners hoge prioriteit. ln alle gemeenten zijn inmiddels
taalhuizen die de aanpak, bestaande uit diverse projecten, coördineren.

De provincie ondersteunt de aanpak via het jaarlijks leveren van een financiële bij-
drage aan het Bondgenootschap. En ook door inzet voor innovatie en ondernemer-
schap van bibliotheken en CMO STAMM/Trendbureau Drenthe.

Binnen het Bondgenootschap wordt het signaal van uw Staten, om de aanpak van
laaggeletterdheid verder te verbeteren door onderzoek en monitoring, herkend. Maar
het instellen van lectoraat of practoraat wordt door het Bondgenootschap op dit
moment niet gezien als de meest gewenste oplossing. wel is er de wens om met de
huidige partners in kaart te brengen wat voor onderzoek en monitoring wenselijk is

en wie daar een aandeel bij kan leveren. Daartoe worden op dit moment contacten
gelegd met andere hogescholen en kennisinstituten in Noord-Nederland.
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De wens bestaat hoogleraar de heer M. de Greef (Universiteiten van Maastricht en
Amsterdam) te betrekken bij het toepasbaar maken van onderzoek en het waar nodig
doen van onderzoek in Drenthe. De Greef is landelijk expert op het gebied van laag-
geletterdheid. Het Trendbureau Drenthe bij CMO STAMM kan worden betrokken bij
het inrichten van een monitor.

De komende weken verkennen wij de optie een student, in Drenthe begeleid door de
heer De Greef, hieraan te laten werken. Dat met hulp van het instellen van een beurs
(stipendium). Taken van de student kunnen zijn: het inrichten en verrichten van on-
derzoek, het toepasbaar maken van bestaande kennis, het ondersteunen bij het in-
richten van een monitor en het bijeenbrengen van kennis van lokale partners.

De verkenningen hiertoe bespreken we vervolgens verder binnen het Bondgenoot-
schap en binnen het Trendbureau Drenthe.

We zullen u uiterlijk februari 2018 nader informeren over de definitieve uitkomst.

Wij hopen u hiermee vooralsnog voldoende te hebben geïnformeerd

Hoogachtend

Gede Staten van Drenthe,

wnd. secretaris voorzitter

wa.col


